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Lannan happokäsittelyn tilannekatsaus, 
taloudellisuus ja eri näkökulmat Tanskassa 
Arviolta 18 % lannasta happokäsiteltiin vuonna 2014 Tanskassa. Happokäsittely on 
pääosin kannattavaa, mutta on useita näkökulmia, joita tulee ottaa huomioon.  

Lannan happokäsittely on kuuma puheenaihe sekä ammatillisesti että poliittisesti. 
Happokäsittely vähentää ammoniakin menettämistä lannasta ja näin sekä viljelijälle 
että ympäristölle on hyötyä. Asia ei kuitenkaan ole täysin mustavalkoinen, ja 
sadontuotannon tarkastelun kautta saadaan lisänäkökohtia happokäsittelyn 
tilanteeseen, taloudellisuuteen ja useihin muihin kohtiin.   

__________________________________________________________________ 
Vuonna 2014 noin 18 % vuosittaisesta tuotetusta lannasta happokäsiteltiin ja 
erittäin suuri osa happokäsiteltiin vaihtoehtoisena ratkaisuna lietteen 
sijoittamisvaatimukselle (injektiolle) rehunurmelle ja ennen kylvöä. Kun 
laskelmissa käytettiin keskimääräisiä kuluja ja sadonlisäyksen odotuksia, oli 
happokäsitellyn lietteen letkulevitys syysviljalle, ottaen huomioon tämän hetken 
typpisäädökset ja viljojen hinnat, taloudellisesti tasapainossa. Kustannusten 
arvioinnissa pitää ottaa huomioon sadon ja hapon hinta, lisääntynyt kalkituksen 
tarve ja merkittävät lisäkulut mädätetyn lietteen happokäsittelystä. 
__________________________________________________________________ 

Happokäsittelyn tilanne 
Tanskassa on kuusi hyväksyttyä lietteen happokäsittelymenetelmää. Kaksi 
menetelmää kustakin seuraavista: tuotantotilassa happokäsittely, varastotilassa 
happokäsittely ja peltolevityksen aikana tehty happokäsittely.  

Tanskalainen konerengas- ja urakointiyhdistys (Danish Machine Pools and 
Contractors DM&E) teki hiljattain selvityksen koskien happokäsittelyä sekä 
lietetankissa että lietteen levityksen aikana. Kaiken kaikkiaan 33 yritystä osallistui 
vastaamalla selvitykseen. Näistä 24 yritystä tarjosivat SyreN-pelto happokäsittelyä, 
neljä yritystä tarjosivat Kyndestofts/Acid Line –pelto happokäsittelyä ja 14 yritystä 
käyttivät varasto happokäsittelyä. Selvityksen tulokset vuodelta 2014 ovat 
taulukossa 1, josta nähdään keskimääräinen hapon kulutus eri levitystekniikoissa, 
hapon myyntihinta viljelijälle sekä mitä urakoitsija on veloittanut 
urakointikustannuksena kyseisistä tekniikoista.   

Selvityksessä ilmoitetut happokäsitellyt lietetonnit on skaalattu myytyjen 
happokäsittelymenetelmien mukaan ja tulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukossa 
esitetty myytyjen menetelmien määrä sisältää vuoteen 2014 mennessä ja vuonna 
2014 myydyt menetelmät. Vertailun vuoksi myös happokäsitellyn lietteen määrä 
vuonna 2013 on esitetty taulukossa (tieto on kerätty viljelijöiltä SEGES:in 
toteuttamassa selvityksessä). Tuotantotilassa happokäsittelyn osalta Infarm raportoi 
vallinneen vakaan tilanteen vuosilta 2013 ja 2014, kun taas Hyldgårdin 
happokäsittelymenetelmää käytettiin enenevissä määrin. Hyldgård on tänä vuonna 
ostanut Infarmin. Kuten taulukosta voidaan nähdä, happokäsitellyn lietteen osuus 
kaikesta vuosittain tuotetusta lietteestä on tällä hetkellä noin 18 %. 
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Taulukko 1. Luettelo käytetyistä happokäsittelymenetelmistä vuonna 2014 (DM&E 
selvitys). 

Menetelmä-
tyyppi	

Menetel-
mien	
määrä	

Happo-
käsitellyt	
tonnit	

Keskim.	
happoa	
käytetty,	
l/t	

Keskim.	
hapon	
hinta,	
DKK/l	

Keskim.	
käsittely-	
kulut,	
DKK/t	

SyreN	(pelto)	 24	 890	255	 0,97	 2,77	 3,84	

Kyndestoft	
AcidILIne*	
(pelto)	

4	 91	000	 0,96	 ?	 ?	

Varastohappo-
käsittely	

14	 297	122	 2,09	 2,82	 2,20	

*Muunnettu 50 %:sta 96 %:seen rikkihappoon. 

Vuosina 2013-2014 varastohappokäsittely vähentyi, joka selvityksen mukaan 
johtui lannan sijoittamisen (injektio) lisääntymisestä nurmilla, millä haluttiin 
varmistaa lietteen imeytyminen maahan suhteellisen kuivana keväänä ja kesänä 
vuonna 2014. Noin 2/3 happokäsitellystä lietteestä levitetään nurmille, ¼ 
syyskasveille, ja pieni määrä levitetään ennen kylvöjä. Osa syyskasveille levitetystä 
happokäsitellystä lietteestä johtuu vaatimuksesta, jossa käsitellyn lietteen 
levittäminen letkulevityksellä on vaihtoehto sijoittamiselle. Toisin sanoen yli 75 % 
happokäsittelystä käytetään vaihtoehtona sijoittamiselle.  

Potentiaali  
Myydyillä happokäsittelysysteemeillä pystytään käsittelemään iso osa tuotetusta 
lietteestä. Etenkin varastohappokäsittelyllä on iso kapasiteetti ja sitä voidaan 
käyttää myös talvikuukausina. 

Taulukko 2. Happokäsittelyn arvioitu käyttö vuosina 2013 ja 2014 (keskiarvot DM&E:n 
selvityksestä taulukosta 1, kerrottuna Tanskassa myytyjen happokäsittelymenetelmien 
määrällä).  
 
Happokäsittely-	
tekniikka	

Menetelmien		
lukumäärä	

Happokäsittely,	tonnia	lantaa	
2013																																											2014																	

Tuotantotila	 	 	 	
	 112	Infarm	 900	000	 900	000	
	 26	Hyldgård	 200	000	 250	000	
Varasto	 	 	 	

	 37	ørum	smith	 860	000	 785	140	
	 36	Harsøe	 1	200	000	 763	920	
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Pelto	 	 	 	
	 91	SyreN	 2	000	000		 3	375	531	
	 16	Kyndestoft	 0	 364	000	
Happokäsitelty	
liete,	
kokonaismäärä	(t)	

	 516	000	 6	438	591	

%	kokonais-
määrästä	
(35	milj.	tonnia)	

	 15	%	 18	%	

 

Lannan happokäsittelyn kannattavuus 
Kannattavuus riippuu monesta eri tekijästä, eikä vähiten tämän hetkisistä 
typpisäädöksistä, jotka jatkuvasti kiristävät lannoitusta ja sen seurauksena tuovat 
lisäarvoa jokaiselle ylimääräiselle lisätylle typpikilolle. Jos alle optimaalisen typen 
rajoja ei olisi, happokäsittelyn kannattavuus perustuisi vain typen säästettyyn 
määrään ja kyseisen hetken rikkilannoitehintoihin.  

Lannan happokäsittelyn kannattavuus nykyisessä säätelyjärjestelmässä lasketaan 
seuraavasti: 

Tuotto = lisäsato ylimääräisestä typestä – happokäsittelyn kustannukset + rikin arvo 

Säästyneellä typellä saatu sadonlisä 
Happokäsitellyn lannan typen vaikutukset perustuvat siihen, että ammoniakin 
haihtuminen vähenee. Mitä aikaisemmin käsittelyketjussa lanta happokäsitellään ja 
mitä enemmän happoa käytetään, sitä suurempi vaikutus on. Täten tuotantotilassa 
happokäsittely estää typen tappioita sekä tuotantotilassa, varastossa että itse 
levityksen aikana, ja siten sillä saadaan suurin vaikutus. Varastohappokäsittely 
tehdään yleensä juuri ennen käyttöä, ja näin ollen sen vaikutus typpitappioihin 
tapahtuu ainoastaan käytön aikana, kuten peltolevityksenkin kohdalla. 
Ympäristöteknologiaohjeiden happokäsittelyn pH-vaatimusten mukaan BioCovers 
SyreN menetelmässä pitää saada lietteen pH lukemaan 6,4, kun taas muilla 
happokäsittelymenetelmillä pH:n on oltava 6,0 tai vähemmän. Tämän takia hapon 
kulutus riippuu siitä, mitä happokäsittelytekniikkaa käytetään.  

DM&E:n tutkimus osoittaa, että naudan liete on ylivoimaisesti vallitseva 
lietetyyppi. Naudanlannan pH on noin puoli yksikköä alhaisempi kuin sian lannan, 
joten hapon kulutus naudanlannalle on pienempi kuin sianlannalle.  

Kun lasketan typen vaikutusta, käsittelemättömälle lannalle käytetään 
standardoituja arvoja ammoniakkihävikille sekä tuotantotila- että 
varastohappokäsittelyssä. Olettamukset on esitetty taulukossa 3. Hävikkiluvut 
käsittelemättömän lietteen letkulevitykselle kasvustolle kevään aikana perustuvat 
Hansen ym. 2008 tutkimukseen. Ilmoitetut vaikutukset peltohappokäsittelystä ja 
tuotantotilojen happokäsittelystä ovat peräisin Environmental Protection Agency’s 
Technology List:stä. Koska varastohappokäsittelyllä on samat matalan pH:n 
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määräykset kuin tuotantotilojen happokäsittelyssäkin, oletetaan että 
happoksäittelyn vaikutukset ovat niissä samat. (Varastohappokäsittely on 
Technology List:llä näiden vaatimusten mukaan). 

Taulukko 3. Happokäsittelyn vaikutukset. Oikealla on prosentteina hävikin vähentyminen 
verrattuna käsittelemättömään lietteeseen. (Lähde: Environmental Protection Agency’s Technology 
List). Vasemmalla on vähennys %.na suhteessa käsittelemättömään. Standardi eritys- ja 
vuotohävikit tuotantotiloista ja varastosta (muunnettu lantanormeista 2014).  
	 	 NH3-hävikki,		

%	kokonais-	N:stä	
%	vähennys	vs.	
käsittelemätön	

	 	 Tuotanto	
tila	

Varasto	 Levitys	 Tuotanto	
tila	

Varasto	 Levitys	

Sika	 Käsittelemätön	liete	 11.3	 2	 11.7	 -	 -	 -	

	 Peltohappokäsittely	 11.3	 2	 7.0	 -	 -	 40	

	 Varastohappokäsittely	 11.3	 2	 4.1	 -	 -	 65	

	 Tuotantotila	
happokäsittely	

3.4	 1	 4.1	 70	 50-	 65	

Nauta	 Käsittelemätön	liete	 7.4	 1.3	 16.3	 -	 -	 -	

	 Peltohappokäsittely	 7.4	 1.3	 8.3	 -	 -	 49	

	 Varastohappokäsittely	 7.4	 1.3	 5.7	 -	 -	 65	

	 Tuotantotila	
happokäsittely	

3.7	 0.7	 5.7	 50	 50	 65	

 

Esimerkki siitä, miten lasketaan happokäsittelyn seurauksena saadun pienemmän 
ammoniakin haihdunnan vaikutus viljan satoon, perustuu sian ja lypsylehmien 
lantanormeihin ja kun käytetään typpeä syysviljoille sekä nauta- että sikatiloilla. 
Tulokset on esitetty taulukossa 4. Kuten voidaan nähdä, laskettu typpivaikutus 
pelto- ja varastohappokäsittelyssä on 7-18 kg typpeä hehtaarille.  

Viljasadon kasvu, joka aiheutui ylimääräisestä typestä, oli 15 kg yhtä typpikiloa 
kohti, ja vastaa laskennallista 110-270 kg/ha lisäsatoa viljalla. Tämä sadonlisä 
kuvastaa typen vaikutusta nykyisten typpisäädösten mukaan. Lisäksi kansalliset 
happokäsittelykokeet, joissa käytetään tämän hetken typpirajoja syysvehnälle, 
osoittaa, että ensimmäisen vuoden viljan sadonlisä on 12 kiloa yhtä typpikiloa 
kohden samalla kun jäljelle jäävä typen satovaikutus seuraavina vuosina on 18 kiloa 
yhtä lisättyä typpikiloa kohden.  

Happokäsittelyn tuotantovaikutukset kansallisissa 
peltokokeissa 
Vuosina 2013 ja 2014 on tehty kahdeksan koetta, joissa on testattu erilaisia lannan 
happokäsittelystrategioita kevätohralla, ja viisi koetta, joissa viljana on ollut 
syysvehnä. Jotta lanta saatiin happokäsiteltyä pH-arvoon 6,4, käytettiin 2,3 litraa 
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rikkihappoa tonniin lietettä, ja kun pH arvo haluttiin olevan 6,0, tarvittiin neljä litraa 
kyseistä happoa tonniin lietettä. Kokeisiin käytetty hapon kulutus erosi 
merkittävästi siitä määrästä, mitä happoa käytännössä käytetään. Tulokset on 
esitetty taulukoissa 5 ja 6.  Kasvustoon letkulevitetyllä lietteellä, jonka pH oli 6,4, 
sadonlisä oli 180-240 kg hehtaarilta. Nämä sadonlisät eivät olleet merkittäviä ja eri 
kokeiden välillä oli suuria eroja. On huomionarvoista, että sadon kasvu ei 
lisääntynyt vaikka pH:ta edelleen alennettiin. 

Kokeet tehtiin sian lannalla ja sekoitetulla lietteellä, ja näin sillä oli suurempi 
satovaikutus kun taulukossa 3 lasketuissa. Vaikutukset vaihtelivat riippuen 
sääoloista ennen ja jälkeen levityksen, maan typpitasosta, esikasvivaikutuksista ja 
etenkin lannan koostumuksesta (pH, NH4-N ja kuiva-ainepitoisuus).  

Taulukko 4. Sian-ja naudanlannan letkulevityksen arvioitu satovaikutus ohralla 
eri happokäsittelytekniikoilla. 

Sianlanta	 25	–	49	%	sälelattia,	kg	N	/	sika	 %	 V140	
kg	
N/ha	

Lisätuotto:	
15	kg/kg	N,	
kg/ha	

	 Eritetty	 Hävikki	
sikalassa	

Varastointi-
hävikki	

Erotus	 N-hävikki	
levittämisessä	

N	
peltoon	

	 	 	

Liete	 2.85	 0.32	 0.04	 2.49	 0.29	 2.20	 100	 140	 	
Tuotantotila-	
happiokäsittely	

2.85	 0.10	 0.02	 	 0.11	 2.62	 100	 167	 400	

Varasto-
happokäsittely	

2.85	 0.32	 0.04	 2.49	 0.10	 2.62	 100	 152	 180	

Pelto-	
happokäsittely	

2.85	 0.32	 0.04	 2.49	 0.17	 2.32	 100	 147	 110	

 

Naudanlanta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Eritetty	 Hävikki	
sikalassa	

Varastointi-
hävikki	

Erotus		 N-hävikki	
levittämisessä	

N	
peltoon	

%	 V140	
kg	
N/ha	

Lisätuotto:	
15	kg/kg	N,	
kg/ha	

Liete	 141.7	 10.52	 1.88	 129.3	 21.1	 108.2	 100	 140	 -	

Tuotantotila-	
happokäsittely	

141.7	 3.16	 0.94	 137.6	 7.8	 129.8	 120	 168	 420	

Varasto-
happokäsittely	

141.7	 10.52	 1.88	 129.3	 7.4	 121.9	 113	 158	 270	

Pelto-	
happokäsittely	

141.7	 10.52	 1.88	 129.3	 118.6	 118.6	 110	 153	 2.0	

Kustannukset 
Lannan happokäsittely lisää kuluja, joita aiheutuu itse hapon käytöstä ja välineistön 
hankintakuluista. Eri urakoitsijoilla on eri hinnat niin hapolle kuin käsittelyllekin, 
ja erityyppiset lietteet tarvitsevat hyvin erilaisen määrän happoa jotta saavutetaan 
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riittävä pH:n aleneminen. Vaikka varastohappokäsittelyllä on iso kapasiteetti, 
alhaisempi pH vaatii keskimäärin noin kaksi kertaa enemmän happoa kuin 
peltohappokäsittely. DM&E:n arvion mukaan keskimääräinen hinta yhdestä 
käsitellystä tonnista lantaa on 6.5 DKK peltohappokäsittelyssä, kun happoa 
tarvitaan yksi litra tonniin lantaa, kun taas varastohappokäsittely maksaa 8 DKK 
lietetonnilta kahden litran haponkulutuksella tonnia kohden. Nämä käyttömäärät 
edustavat erityisesti naudanlannan käsittelyä. 

Tutkimuksessa esitettyihin rikkihapon ja happokäsittelykaluston hintoihin 
perustuen laskettiin happokäsittelyn kulut hehtaaria kohden ja ne on esitetty 
taulukossa 7. Taulukossa on myös esitetty säästyneen typen arvo kahdella 
satotasolla, 9 ja 14 kg N/ha vastaavasti.  

Taulukko 5. Tulokset kahdeksasta eri kokeesta, joissa käytettiin lietettä 
kevätohralle savimailla.  
Kevätohra	 Ennen	kylvöä	 Orastumisen	jälkeen	
	 Käsittelemätön	

liete,	
ruiskutettu	

Happo-
käsitelty	
liete,	
letkulevitys	

Käsittelemätön	
liete,	
letkulevitys	

Happo-
käsitelty	
liete,	
letkulevitys*	

Sato	kg/ha	 6	810	 6	920	 6	930	 7	140	
N-vaikutus,	
kg/ha	

92	 92	 95	 102	

Proteiini,		
%	ka:sta	

10,0	 9,7	 10,1	 10,5	

*Kaksi litraa happoa/tonni 

 

Taulukko 6. Tulokset viidestä kokeesta, joissa käytettiin lietettä syysvehnälle.  

Syysvehnä	 Edellisen	vuoden	letkulevitys	
	 Käsittelemätön	

liete	
Happo-
käsitelty	
liete,	pH	6,4	

Happo-
käsitelty	
liete,	pH	6,0	

Happo-
käsitelty	
liete,	pH	6,4	
+	FeMan	

Sato	kg/ha	 7	910	 8	150	 8	070	 8	090	
N-vaikutus,	
kg/ha	

115	 122	 120	 121	

Proteiini,		
%	ka:sta	

9,8	 10,0	 10,0	 10,1	

 

 

Taulukossa 7 on laskettu nettokustannukset, kun käytetään 30 tonnia lantaa 
hehtaarille. Hapon kulutus vaihtelee. Laskelmat perustuvat siihen, että happoa 
kuluu tonnia lietettä kohden 1-3 litraa peltohappokäsittelyssä ja 2-4 litraa 
varastohappokäsittelyssä. Kustannukset ovat 200-400 DKK hehtaarille. 
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Koneurakoitsijoiden litrahinnat hapolle ovat 1,97-4 DKK ja käsittelykulut 1-5 DKK 
lietetonnia kohden. Todellinen kustannus hehtaaria kohden näin ollen vaihtelee 
hyvin paljon. 

Taulukko 7. Happoksäittelyn lopputulos. Laskettu happokäsittelyn hinnoista taulukosta 
1, verrattuna keskimääräisiin odotettuihin satovaikutuksiin.  

	 Happoa	
käytetty	

Kustannus	 Säästetty	
rikki-	
kustannus	

Satovaikutus/ha	 Netto*	
DKK/ha	

Netto**	
DKK/ha	

	 l/t	 DKK/ha	 Hkg	vilja	 Proteiini	%	 	 	
Pelto-
happokäsittely	

1	 200	 40	 +1.3	hkg	 46	 -98	
2	 285	 50	 +2.1	hkg	 97	 -114	
3	 365	 50	 +2.1	hkg	 18	 -194	

Varasto-
happokäsittely	

2	 250	 50	 +2.1	hkg	 132	 -79	
3	 322	 50	 +2.1	hkg	 60	 -151	
4	 407	 50	 +2.1	hkg	 -25	 -236	

* Nettotulos olettaen, että lannoitus tehdään nykyisten typpiasetusten mukaan alle 
optimaalisen lannoituksen, mutta satovaikutus vielä havaitaan. Viljan hinta: 120 
DKK/hkg, proteiinin hinta: 4 DKK/kg ja rikin hinta: 2,50 DKK/kg.  
 
** Nettokustannus laskettu olettaen optimaalinen lannoitus, jolloin 
ammoniakkipäästöjen vähennys on yhtä suuri kuin säästetty typpi ja rikki. Typen 
hinta: 7,13 DKK/kg.  
 

Rikkihapon rikille voidaan laskea lannoitevaikutus kilo kilosta. Rikin tarve on 
keskimäärin noin 20 kg hehtaarille ja 2,5 DKK/kg voidaan vähentää 
happokäsittelykustannuksina tästä lannoitusvaikutuksesta. On tärkeää, ettei viljelijä 
osta lisää rikkilannoitetta, jos tämä säästö todella halutaan saavuttaa.  

Kun lasketaan nettovaikutusta, oletetaan, että lisäsato happokäsittelystä on 210 kg 
hehtaarilta, ja hiukan pienempi, kun happoa käytetään vähemmän. Tämä sisältää 
myös lisääntyneen proteiinipitoisuuden arvon. Näissä olosuhteissa laskelmat 
näyttävät, että realistinen happokäsittelyn satovaikutus voi maksaa aiheutuneet 
lisäkulut takaisin. Kuitenkin, jos lannoitus tehdään optimaalisesti, silloin tuotto on 
suoraa säästöä typen ja rikin hankinnoista. 

Kun hapon kulutus ja satovaste vaihtelevat paljon kokeissa ja käytännössä, 
riippuvuussuhde hapon kulutuksen, typpivaikutuksen ja nettotuoton välillä on 
esitetty kuvaajissa 1 ja 2. Keskimääräisiä hintoja taulukosta 1 on käytetty 
korjaaman rikin arvo, mutta proteiinipitoisuuteen ei ole mitään huomattavaa 
vaikutusta. Kuvaaja 1 havainnollistaa sitä, että 125-275 kg sadonlisä hehtaarilta 
tarvitaan korvaamaan peltohappokäsittelyn kulut, kun ohra maksaa 120 DKK / hkg. 
Varastohappokäsittelylle vaadittu sadonlisä on 150-300 kg hehtaarilta. 
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Kuva 1. Nettotuotto satovaikutuksen ja haponkulutuksen funktiona 
peltohappokäsittelyssä. 

 

 

Kuva 2. Nettotuotto satovaikutuksen ja haponkulutuksen funktiona 
varastohappokäsittelyssä. 
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Kuva 3. Nettotuotto satovaikutuksen ja viljan hinnan funktiona 
peltohappokäsittelyssä (2 l happoa per tonni lietettä). 

 

Tulosten tarkastelu 

Typen levittämiseen liittyvän säännöstelyn vaikutus  
Taulukosta 7 nähdään, että peltohappokäsittelyn kannattavuus riippuu paljon siitä, 
onko pellon lannoitustilanne alle optimaalisen rajan, kuten nykypäivänä on, vai 
johtaako vähentynyt ammoniakin haihtuminen vain säästöihin typpi- ja 
rikkilannoitteiden hankinnassa. Jos optimaalisen typen alarajoja lasketaan, 
vastaavasti myös hyöty pienenee.  

Hyödyntämiseen liittyvät vaatimukset happokäsitellylle 
lietteelle 
Tämänhetkiset lannan hyödyntämiseen liittyvät vaatimukset perustuvat siihen, mitä 
pysytään käytännössä saavuttamaan hyviä viljelykäytäntöjä noudattamalla. Jos 
hyötykäyttövaatimukset happokäsitellylle lietteelle lisääntyvät johtuen paremmasta 
typen hyödyntämisestä, tarkoittaa se sitä, että viljelijä edelleen alilannoittaa jopa 
happokäsittelyn kanssa (verrattuna käsittelemättömään lietteeseen).  Se pyyhkii yli 
happokäsittelyn satovaikutukset, ja vain pienemmät typen kulut hyvittävät 
lisäkustannuksia. 

Mädätetyn lietteen happokäsittely 
Mädätetyn biomassan osuuden lisääminen on poliittinen tavoite. Tanskassa 
tavoitteena on, että 50 % lannasta käsiteltäisiin biokaasulaitoksissa muiden jäte-
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aineiden mukana. Mädätetyllä lietteellä on korkeampi pH ja useissa tapauksissa 
myös korkeampi kuiva-ainepitoisuus. Biokaasulaitokset hakevat syötteitä, joilla on 
korkea kuiva-ainepitoisuus, sillä väkevöidyllä lietteellä on korkeampi 
kaasupotentiaali. Tämä tarkoittaa, että kiinteiden mädätteiden osuus tulee 
ehdottomasti jatkamaan lisääntymistään.  

Korkea pH ja korkea kiinteän aineen osuus lisäävät riskiä ammoniakin 
haihtumiselle. Koska mädätetyllä lietteellä on myös iso puskurointikapasiteetti, 
hapon tarve happokäsittelyyn voi usein olla kolme kertaa korkeampi mädätetyllä 
lietteellä kuin käsittelemättömällä lietteellä. Tämä voi aiheuttaa todella korkeat 
käsittelykulut ja todella ison määrän rikin lisäystä, joka on monta kertaa suurempi 
kuin olisi tarve.  

Rikin annostelu 
Liiallista rikin lisäämistä ei pidetä ympäristölle ongelmallisena. Ei kuitenkaan 
voida sulkea sitä pois, että suuri rikin käyttö tulevaisuudessa voi olla ongelma 
etenkin fosforiherkkien järvien valuma-alueilla.  

Tarvittavan rikin määrä vaihtelee riippuen siitä, mitä happokäsittelytekniikkaa 
käytetään ja mikä viljelykasvi on kyseessä. Kun käytetään kaksi litraa happoa 
tonniin lietettä ja levitetään 30 tonnia lietettä hehtaarilla, tuo se 34 kg rikkiä 
hehtaarille. Tämä on suurin piirtein se tarve, joka tarvitaan syysrapsille, mutta kaksi 
kertaa enemmän kuin viljojen tarve. Tämän lisäksi 30 tonnista lantaa tulee rikkiä 
15 kg, mikä tekee viljoille jo yhteensä 30 kg rikkiä liikaa hehtaaria ja vuotta kohden.  

Hapon käsittely 
Lisääntynyt happokäsittely tarkoittaa lisääntynyttä hapon kuljettamista ja 
käsittelyä. Väkevä rikkihappo on luokiteltu vaaralliseksi ja voi johtaa vakaviin 
palovammoihin. Kuitenkin jokainen sääntöjen kiristys rikkihapon käsittelyyn 
tarkoittaa lisäkuluja happokäsittelyyn.  

Happokäsitelty liete myös haisee  
Lannassa on paljon hajuja aiheuttavia ainesosia, joilla on erilainen pysyvyys ja 
jotka haisevat eri tavoin eri pitoisuuksissa. Monet aineista, jotka me tunnistamme 
lannan hajuksi, ovat orgaanisia happoja. Kun lietteen pH:ta lasketaan, näiden 
orgaanisten happojen haihtuminen lisääntyy.  

Lisääntyneen kalkitustarpeen lisäkulut 
Hapon lisääminen lietteeseen kasvattaa kalkituksen tarvetta, joka johtuu hapon ja 
maan kalsiumkarbonaatin välisestä reaktiosta, jossa syntyy hiilidioksidia ja maan 
pH alenee. Kun lisätään yksi litra rikkihappoa tonniin lietettä ja levitetään 30 tonnia 
lietettä hehtaarille, tarvitaan 75 kiloa kalkkia (75 % CaCO3) vuodessa, jotta 
tasoitetaan happokäsitellyn sianlietteen vaikutus. Tuotantotilan happokäsittelyssä 
käytetään usein enemmän happoa, joten vuosittain tarvitaan 300 kg kalkkia 
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hehtaarille. Kalkin hinta on noin 300 DKK tonnilta. Kalkin aiheuttama 
lisäkustannus on näin ollen 20-90 DKK hehtaarille ilman kuljetuskustannuksia.  
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Yhteenveto projektista 

Baltic Slurry Acidification on maa-
talouteen ja ympäristönsuojeluun 
liittyvä projekti, jota rahoittaa Interreg 
Baltic Sea Region. Projektin tavoitteena 
on vähentää typen hävikkiä kotieläin-
tuotannossa edistämällä lannan 
happokäsittelytekniikoiden käyttöä 
Itämeren rantavaltioissa ja näin 
lieventää vesistöjen rehevöitymistä. 
Projektissa on mukana 17 partneria 
koko Itämeren alueelta. Projekti on 
toiminnassa vuoteen 2019 saakka.   

 

 

 

 

 

Yhteenveto raportista 

Selvitys koskien lannan 
happokäsittelyä, sen tuotanto-
vaikutuksia, taloudellisuutta ja 
käsittelyä. Selvitys tehtiin 
Tanskassa vuonna 2014 SEGESin 
toimesta. Selvitykseen osallistui 
myös 33 yritystä. Selvitys osoitti, 
että vuoden 2014 kustannus- ja 
hintatasolla happokäsittely oli 
taloudellisesti tasapainossa. 

 

 

 

 

 


