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• Käymäläkompostin ja erotellun virtsan ravinnearvoista 

• Lannoituskokeet  vuosina 2007, 2009 ja 2012  

Perunan koeasettelua 

Cucci2007-projektissa 



  Ravinnearvot 

• Erotellussa virtsassa typpeä noin 10 g/l, fosforia noin 1 g/l ja 

kaliumia noin 2 g/l, ruokavaliosta riippuen 

• Kuivakäymäläkompostissa huomattavasti pienemmät ravinnearvot 

• Kuivakäymäläkomposti on  maanparannusaineena arvokasta 
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Koeasettelu perunalle ja kaalille 

(CUCCi2007) avomaalla 

Solanum tuberosum var. Nicola 

Brassica oleracea var. Castello 

 

Käsittelyt : 

• Virtsa ja kypsä kuivakäymäläkomposti sekä sellaisenaan että 
yhdistelmälannoitteena niin että halutusta  N-lannoitetasosta puolet 
lisättiin kuivakäymäläkompostina ja puolet eroteltuna virtsana  

 (1:1 TotN) 

• Verrokkeina käytettiin väkilannoitteella aikaansaatua haluttua 
typpilannoitustasoa  ja täysin lannoittamatonta käsittelyä 

• Haluttu lannoitetaso perunalla 80 kg N/ha, kaalilla 175 kg N/ha 

• Lannoitustaso suunniteltiin maatalouden ja ympäristöhallinnon 
suositusten  mukaisena 

 

 



Kuivakäymäläkompostin  levitys 

perunalle 2007 

Perunan  lannoitusta 1/2 Lannoitteena käytetty kypsä  

kuivakäymäläkomposti 



Peruna ja kaali heinäkuussa 2007 

(CUCCi2007) 



Cucci 2007 analyysit 

• Lannoitteiden, maaperän ja viljelykasvien mikrobiologinen laatu ja 

raskasmetallipitoisuudet analysoitiin 

• Maaperän ja lannoitteiden NPK –arvot analysoitiin 

• Kaalin ja perunan maku testattiin Kuopion yliopistossa  

• Käsittelyjen sato määritettiin 

 



Maa- ja metsätalousministeriö 

määrittelee lannoitteiden raja-arvot  

1) Salmonellan suhteen 

• 0 pmy / 25g näytettä  

2) Esherichia colin suhteen 

• < 1000 pmy/g näytettä 

 

Näiden raja-arvojen mukaan kokeessa käytetty 

 kuivakäymäläkomposti tai eroteltu virtsa 

 ei aiheuta tartuntavaaraa 



    Raskasmetallipitoisuudet 

Trace elements in soil
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CUCCi2007 kaalin ja perunan viljelykokeen kuivakäymäläkompostilla 

ja erotellulla virtsalla lannoitetun maaperän raskasmetallipitoisuudet 

verrattuna viljelymaille asetuttuihin raja-arvoihin. 

 



Sipulin lannoituskoe elokuussa 2009 

 



Sipulin lannoituskokeen koeasettelu 

2009 rajatulla kasvualustalla 

• Suosituksen mukainen lannoitustaso  120 kg N/ha  

• Käsittelyt: 

    a) virtsalannoitus 60 kg N/ha 

    b) virtsalannoitus 240 kg N/ha, 

 c) keinolannoite  120 kg/ha 

• pH:n säätö, pH 6,5  

• Analyysit samoilla parametreillä kuin perunan ja kaalin 

lannoituskokeessa (CUCCi2007) 

 



Sipulin lannoituskokeen tulokset 

2009 

• Virtsalla käsiteltyjen sipulien massa oli huomattavasti 

suurempi kuin keinolannoitteella käsiteltyjen sipulien 

massa 

• Myös sipulin varsi kasvoi pidemmäksi virtsakäsittelyissä 

kuin keinolannoitekäsittelyssä  
 



  Lehtisalaatin lannoituskoe 2012 

• Rajatulla kasvualustalla,  kasvihuoneolosuhteissa 

• Käsittelyt 

     a) ilman lannoitetta 

     b) keinolannoitekäsittely 90 kg N/ha 

     c) käsittely erotellulla virtsalla 45 kg N/ha 

     d) käsittely erotellulla virtsalla 180 kg N/ha 

     e) käsittely erotellulla virtsalla  90 kg N/ha 

• toisena keinolannoitekäsittely, kolmantena 45 kg N/ha, neljäntenä 

180 kg N/ha  

• viidentenä suosituksen mukainen 90 kg N/ha 

• analyysit kesken  

 

 



Lehtisalaatin lannoituskoe 2012 

Lehtisalaatin lannoituskokeen koeasettelut: vasemmalta käsittely ilman lannoitetta, 

toisena keinolannoitekäsittely, kolmantena 45 kg N/ha, neljäntenä 180 kg N/ha,  

viidentenä suosituksen mukainen 90 kg N/ha. 



  Päätelmät 

• Kompostoitu käymäläjäte ja eroteltu virtsa ovat 

tehokkaita ja turvallisia lannoitteita, kun ne 

käsitellään ja käytetään asianmukaisesti  

• Nykyinen lainsäädäntö ei tunnista kompostoitua 

käymäläkompostia  tai eroteltua virtsaa 

lannoitteiksi: lainsäädännön muutos tarvitaan  

• Mahdollisten lääkejäämien vaikutus 

viljelykasvien laatuun on tutkittava  
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