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1 JOHDANTO 

Pirkanmaan ravinnekartoituksessa esitetään fosforin ja typen muodostuminen sekä fosfo-

rin osalta kaksi vaihtoehtoa peltolevitysmääriksi. Lisäksi on laskettu fosforin yli- ja alijää-

mäalueet. Mukana tarkastelussa ovat eläinten lanta, jätevedenpuhdistamoiden liete, 

maatalouden kasvijätteet ja kotitalousbiojäte. 

Kartoituksen aluerajaus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1). Kuva löytyy A3-

koossa liitteessä 1. Suunnittelualue on jaettu 5 x 5 km ruutuihin ja niitä on yhteensä 1 009 

kappaletta. Suunnittelualueen koko on 25 225 km2. 

Suunnittelutyön ohjaamiseen ovat osallistuneet Pirkanmaan ELY-keskuksesta Ämer Bila-

letdin ja Anu Peltonen. Työn aikana on pidetty kaksi palaveria. 

Suunnittelutyön on tehnyt Sweco Ympäristö Oy. Työhön ovat osallistuneet Sweco Ympä-

ristö Oy:stä projektipäällikkönä M.Sc. Mika Manninen, projektisuunnittelijoina biologi FM 

Pinja Mäkinen ja ympäristösuunnittelija AMK Pekka Lähde, paikkatietoasiantuntijana ins. 

Jari Jaakkola ja laadunvarmistajana DI Antti Ryynänen.  
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Kuva 1. Ravinnekartoituksen aluerajaus.   
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2 TEHTÄVÄ 

Työssä on kartoitettu Pirkanmaalla ja sen lähialueilla muodostuvien orgaanisten ravintei-

den (typpi ja fosfori) määrät. Samoin on kartoitettu alueen peltojen kasvien tarpeen mu-

kainen fosforin vastaanottopotentiaali. Lisäksi on kartoitettu alueen peltojen fosforin vas-

taanottopotentiaali peltojen keskimääräisten fosforilukujen ja kuntakohtaisten maalajija-

kaumien perusteella maatalouden ympäristökorvauksen sitoumusehtojen (Maaseutuvi-

rasto, 2017) mukaan laskien. Kartoitus on toteutettu paikkatietomuodossa. 

Kartoilla esitetään 5 x 5 km ruutujaolla alueella muodostuvat ravinteet (typpi ja fosfori 

lannasta, yhdyskuntalietteistä, kotitalousbiojätteestä (asukasluvun mukaan) ja maatalou-

den kasvijätteistä (peltopinta-alan ja kasviryhmän mukaan)) sekä alueen peltojen fosforin 

vastaanottopotentiaali käyttäen ravinnetaselaskennassa kahta eri tapaa: kasvien fosfori-

tarpeeseen perustuvaa (VE1) sekä peltojen vastaanottopotentiaaliin perustuvaa tapaa 

(VE2). Kasvien fosforitarpeeseen perustuva laskenta on tehty Ylivainion ym. (2014) mallil-

la viljojen ja nurmien osalta. Muiden kasvilajien osalta on käytetty vakiokerrointa 30 kg 

P/ha. Peltojen vastaanottopotentiaaliin perustuva laskenta on tehty Ympäristökorvauksen 

sitoumusehtojen (Maaseutuvirasto, 2017) mukaisia fosforilannoituksen enimmäismääriä 

noudattaen. Kartoilla esitetään myös alueella toiminnassa olevat jätevedenpuhdistamot, 

biokaasulaitokset ja kompostointilaitokset. 

Pirkanmaan ELY-keskus on toimittanut työtä varten seuraavan lähtöaineiston: 

• 5 x 5 km ruudukko, joka määrittelee samalla suunnittelualueen 

• tiedot tuotantoeläimistä nautojen, sikojen, kanojen ja kalkkunoiden osalta 

• jätevedenpuhdistamoiden tiedot 

• peltolohkot ja niillä viljellyt kasvit 

• biokaasulaitosten sijainti 

• kompostointilaitosten sijainti 

• kuntakohtaiset keskimääräiset fosforiluvut  

• kuntakohtaiset multavuusluokkajakaumat 

• kuntakohtaiset maalajijakaumat 
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3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILAN KUVAUS 

Suunnittelualuerajaus ei noudata kuntarajoja. Suunnittelualueeseen kuuluu koko Pirkan-

maa ja osia sen lähialueen kunnista. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 25 225 

km2. Suunnittelualueella on 36 kuntaa, joiden pinta-alasta vähintään 50 % sijaitsee suun-

nittelualueella: Akaa, Forssa, Harjavalta, Hattula, Huittinen, Humppila, Hämeenkyrö, Hä-

meenlinna, Ikaalinen, Jokioinen, Juupajoki, Jämijärvi, Kangasala, Karvia, Keuruu, Kihniö, 

Kokemäki, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Padasjoki, Parkano, Pirkkala, 

Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tammela, Tampere, Urjala, Valkeakoski, 

Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi, Ähtäri. Näissä suunnittelualueen kunnissa asui vuoden tammi-

kuun 2016 lopussa noin 665 000 asukasta (Väestörekisterikeskus, 2016). 

Suunnittelualueella on toiminnassa 12 biokaasulaitosta: Envor Biotech Oy ja Forssan 

kaupungin keskuspuhdistamo Forssassa, Gasum Oy ja Emomylly Oy Huittisissa, St1 

Biofuels Oy, Kiertokapula Oy ja Hämeenlinnan Paroisten puhdistamo Hämeenlinnassa, 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven kaatopaikan toimipiste Nokialla, Pirkanmaan 

Jätehuolto Oy:n Tarastejärven jätteenkäsittelykeskus, Tampereen Raholan jäteveden-

puhdistamo ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo Tampereella ja Koivusen maatilabio-

kaasulaitos Virroilla. Suunnittelualueella on 10 kompostointilaitosta: Vehkosuon Komposti 

Oy Kangasalla, Lammin Puutarhamulta Oy Lempäälässä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 

Koukkujärven kaatopaikan toimipiste Nokialla, Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kom-

postori Orivedellä, Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy Ruovedellä, Pirkanmaan Jätehuolto 

Oy:n Tarastejärven jätteenkäsittelykeskus Tampereella, Urjalan Salmin jätevedenpuhdis-

tamo Urjalassa, Kekkilä Oy Teuvassa, Karstunmaan kompostikenttä Vesilahdella ja Sar-

vinevan jätteenkäsittelyalue Virroilla. Toiminnassa olevia jätevedenpuhdistamoita on 39. 

Tässä tarkastelussa myös Mouhijärven jätevedenpuhdistamo katsottiin lopettaneeksi ja 

sen jätevedet laskettiin jo johdettavan Huittisten jätevedenpuhdistamolle, vaikkakin Mou-

hijärven puhdistamo suljetaan vasta vuonna 2018. 

Raportissa on mukana tietoa kahdella eri rajauksella. Kaikki tiedot, joista on ollut saata-

vissa paikkatieto, on rajattu suunnittelualueen mukaan. Tällaisia tietoja ovat maatiloilla 

syntyvä lanta, jätevedenpuhdistamoiden lietteet sekä maatalouden kasvijätteiden hyö-

dynnettävät orgaaniset jakeet. Myös peltolohkoista on olemassa paikkatieto. Peltolohkon 

kunta on määritetty peltolohkon painopisteen mukaan. Kotitalouksien biojätteen kohdalla 

on ollut käytössä vain kuntakohtainen tieto väestötiheydestä. Ruutukohtaista biojätteiden 

ravinnemäärää laskiessa ruudun kunta on määritetty ruudun keskipisteen kunnan mu-

kaan. 

 

3.1 Alueella syntyvät ravinteet 

Syntyviä ravinteita on tarkasteltu eri raaka-aineiden osalta. Tarkastelussa ovat mukana 

tuotantoeläinten lanta, yhdyskuntalietteet, kotitalouksien biojäte (asukasluvun mukaan) ja 

maatalouden kasvijätteet.  
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Tuotantoeläinten lanta 

Suunnittelualueella sijaitsevilla eläintiloilla on kaikkiaan noin 3 693 000 tuotantoeläintä, 

josta sikoja on noin 227 000, kanoja ja broilereita noin 3 294 000, kalkkunoita noin 

47 000, nautoja noin 87 000 ja muita eläimiä noin 38 000. Sikojen, kanojen ja broilerei-

den, kalkkunoiden ja nautojen sijainnit ja lukumäärät on saatu ELY-keskuksen toimitta-

masta lähtöaineistosta. Muiden tuotantoeläinten (mm. hevoset, lampaat, vuohet, minkit ja 

erilaiset lintulajit) lukumäärä ja lannan ravinteet on arvioitu Etelä-Selkämeren valuma-

alueen ravinnekartoituksen (Sweco Ympäristö Oy, 2015) eläinmäärien ja lannan ravin-

nemäärien perusteella huomioiden suunnittelualueiden suhteellinen kokoero. Näiden 

muiden tuotantoeläinten lannan syntypaikan sijainti määritettiin niin, että jaettiin suunnitte-

lualueella laskennallisesti syntyvä lanta tasaisesti niihin ruutuihin, joissa oli ELY:n toimit-

tamissa tiedoissa eläintiloja. Tämä tarkastelutapa tuottaa muiden eläinten osalta vain 

karkean arvion lannan ravinteista ja sijainnista. Näin laskien suunnittelualueen eläinten 

vuosittain tuottamassa lannassa on noin 1 774 tonnia fosforia ja noin 9 759 tonnia typ-

peä. Lannan sisältämän fosforin ja typen määrät on laskettu Kotieläintalouden ympäris-

tönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö, 2010) taulukkoarvojen mukaan, kuten Ravintei-

den käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle –raportissa (Sweco Ympä-

ristö Oy & Turun ammattikorkeakoulu, 2014). 

Yhdyskuntalietteet 

Yhdyskuntalietteen lähteitä suunnittelualueella ovat kaikki toiminnassa olevat jäteveden-

puhdistamot, tosin Punkalaitumen jätevedenpuhdistamon lietteet menevät Huittisten 

Pappilanniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Alueella on yhteensä 45 toimin-

nassa olevaa jätevedenpuhdistamoa, joista suurin on Tampereen Viinikanlahden jäteve-

denpuhdistamo. Pirkanmaan ELY-keskukselta saaduissa jätevedenpuhdistamojen tie-

doissa ei ollut ilmoitettu puhdistamokohtaisia lietteen fosfori- ja typpiprosentteja. Puhdis-

tamolietteen ravinnepitoisuuden oletusarvoina käytettiin Etelä-Selkämeren valuma-alueen 

ravinnekartoituksen (Sweco Ympäristö Oy, 2015) keskimääräisiä puhdistamolietteen 

ravinnepitoisuuksia fosfori 2,29 % ja typpi 4,6 %. Jätevedenpuhdistamoiden lietteiden 

fosforimäärä on noin 527 tonnia ja typpimäärä noin 1 059 tonnia vuodessa. Suunnittelu-

alueella syntyvät sako- ja umpikaivolietteet ovat mukana puhdistamolietteiden luvuissa. 

Biojäte 

Biojätteessä oleva ravinteiden määrä on laskettu ruutukohtaisesti kertomalla kunkin ruu-

dun asukasmäärä laskennallisella yhden henkilön tuottamalla biojätemäärällä. Kunkin 

ruudun asukasmäärä on arvioitu suhteuttamalla ruudun keskipisteessä olevan kunnan 

asukasmäärä kunnan pinta-alaan ja laskemalla sen perusteella asukasmäärä (Kuntaliitto, 

2017) kullekin 25 km2 ruudulle. Yhden henkilön tuottama kotitalousbiojätteen laskennalli-

nen määrä on noin 83 kg vuodessa (Rasi ym., 2012). Tällöin kotitalouksissa muodostu-

van biojätteen määrä on vuositasolla nykytilanteessa noin 57 300 tonnia. Biojätteen fosfo-

ripitoisuudeksi on arvioitu 0,4 % ja typpipitoisuudeksi 2,0 % kuiva-aineesta, jota biojät-

teessä on noin 27 %. Näin ollen suunnittelualueen kotitalouksissa muodostuvissa biojät-
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teissä on vuosittain noin 62 tonnia fosforia ja noin 310 tonnia typpeä. Edellä mainitun 

lisäksi biojätettä syntyy julkisissa laitoksissa ja ravintoloissa. 

Maatalouden kasvijätteet 

Maataloudessa syntyy sivutuotteita (kasvijätteet), kuten vilja- ja öljykasvien olkia, sokeri-

juurikkaiden naatteja, peruna- ja vihannesjätettä ja kasvihuoneviljelyn jätettä. Kasvijättei-

den ravinteiden määrä on laskettu samalla tavalla kuin Ravinteiden käytön yleissuunni-

telma Saaristomeren valuma-alueelle –raportissa. Suunnittelualueella arvioidaan muo-

dostuvan vuosittain noin 639 000 tonnia kasvijätettä, joka sisältää noin 507 tonnia fosforia 

ja noin 2 814 tonnia typpeä. Maatalouden kasvijätteiden laskennallinen ravinnepotentiaali 

suunnittelualueella on siis suhteellisen suuri.  

Ravinteet yhteensä 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty yhteenveto ravinnekierrätyksen kannal-

ta hyödyntämiskelpoisten raaka-aineiden ravinnemääristä.  

 

Taulukko 1. Hyödyntämiskelpoisten raaka-aineiden ravinnemäärät. 

  Fosfori (P) Typpi (N) 

Orgaaninen aines t/v t/v 

Lanta 1 774 9 759 

Jätevesilietteet 527 1 059 

Erilliskerätty biojäte 62 310 

Maatalouden kasvijätteet 507 2 814 

Yhteensä 2 869 13 942 

 

Alueella syntyvien ravinteiden määrä on esitetty ruuduittain erikseen fosforin ja typen 

osalta liitteen 1 kartoissa. 

 

3.2 Fosforin peltolevityspotentiaali 

Suunnittelualueen peltojen fosforin vastaanottopotentiaali laskettiin käyttäen ravinne-

taselaskennassa kahta eri tapaa: Kasvien fosforitarpeeseen perustuvaa (vaihtoehto 1 eli 

VE1) sekä peltojen vastaanottopotentiaaliin perustuvaa tapaa (vaihtoehto 2 eli VE2). 

Suunnittelualueen kokonaispeltopinta-ala on noin 317 400 hehtaaria. Vuosittain viljelemä-

töntä tai muusta syystä lannoittamatonta peltopinta-alaa on noin 39 400 ha eli noin 12,4 

% alueen peltopinta-alasta. Tälle alalle ei laskelmissa (VE1 ja VE2) oletettu levitettävän 

fosforilannoitetta. Peltojen fosforin vastaanottopotentiaalia kuvaavat kartat (VE1 ja VE2 

erikseen) löytyvät liitteestä 1. 

Kasvien fosforitarpeeseen perustuvassa tarkastelussa (VE1) pellot jaettiin kolmeen luok-

kaan sen mukaan, mitä niissä viljeltiin kyseisenä hetkenä. Tämän perusteella määritettiin, 

kuinka paljon pellolle levitetään fosforilannoitetta. Tässä tarkastelussa pelloille levitettä-

vän fosforin määrä on laskettu viljojen ja nurmien osalta MTT:n raportissa (Ylivainio ym., 
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2014) esitettyjen kuntakohtaisten fosforin peltolevityskertoimien perusteella (kg P/ha/v). 

Yhteensä noin 270 900 ha eli 85,4 % viljelyalasta on laskettu kuuluvan tähän kategori-

aan. 

Alueella viljellään paljon myös muita kasvilajeja kuin viljoja ja nurmia, eniten sokerijuuri-

kasta ja perunaa. Muiden kasvien lannoitustarve on arvioitu kasvien fosforitarpeeseen 

perustuvassa tarkastelussa Peruna paremmaksi -hankkeen raportin (Kankaala ym., 

2014) perusteella. Raportissa satovaste saadaan perunalle vielä fosforilannoituksella 30 

kg/ha. Tämän perusteella tässä työssä on muille lannoitettaville pelloille laskettu levitettä-

väksi fosforia 30 kg/ha vuodessa. Yhteensä näitä peltoja on noin 7 100 ha eli noin 2,2 % 

kokonaispeltopinta-alasta. 

Peltojen vastaanottopotentiaaliin perustuva laskenta (VE2) on tehty noudattaen Ympäris-

tökorvauksen sitoumusehtojen (Maaseutuvirasto, 2017) mukaisia kasviryhmä- ja vilja-

vuusluokkakohtaisia fosforilannoituksen enimmäismääriä. Viljavuusluokka on määritetty 

kuntakohtaisesti noudattaen Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä -oppaan (Vilja-

vuuspalvelu, 2008) ohjeita. Viljavuusluokan määrityksessä on käytetty kunnan keskimää-

räisiä fosforilukuja, kunnan maalajijakaumaa ja kunnan yleisintä multavuusluokkaa. Vilja-

vuusluokan määrityksessä karkeiden kivennäismaiden oletettiin olevan hiesua, hiuetta tai 

hiekkaa ja eloperäisten maiden muuta kuin rahkaturvetta, kuten Ravinteiden käytön yleis-

suunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle –raportissa. Kunkin peltolohkon kunta on 

määritetty sen kunnan mukaan, jolle peltolohkon painopiste osuu. VE2:n mukaisen ravin-

teiden yli- ja alijäämäaluekartan laskennassa huomioitiin se, että Ympäristökorvauksen 

sitoumusehtojen mukaan fosforilannoituksen enimmäismääriä laskettaessa puhdistamo-

lietteen kokonaisfosforista otetaan huomioon 60 %. Laskennassa oletettiin, että puhdis-

tamolietteestä peräisin olevaa fosforia levitettäisiin jokaiselle ruudulle tasaisesti siinä suh-

teessa, kuin sitä on kaikesta hankealueella syntyvästä, laskennassa mukana olleesta 

fosforista. 

Kasvien fosforitarpeeseen perustuvan laskentatavan (VE1) mukaan suunnittelualueen 

pelloille voidaan levittää 3 045 tonnia fosforia vuodessa. Peltojen vastaanotto-

potentiaaliin perustuvan laskentatavan (VE2) mukaan laskettuna puolestaan 3 618 tonnia 

fosforia vuodessa. Ympäristökorvauksen sitoumusehdot siis sallivat 573 tonnia eli 19 % 

suuremman fosforilannoitusmäärän kuin mitä olisi tämän laskutavan mukaan kasvien 

fosforitarve. Suunnittelualueella syntyy tämän raportin laskentatavan mukaan 2 869 ton-

nia fosforia vuodessa. Alueella syntyy siis kasvien fosforitarpeen (VE1) mukaisessa tase-

tarkastelussa noin 176 tonnia vähemmän fosforia kuin pelloille on tarve levittää. Peltojen 

vastaanottopotentiaalin (VE2) mukaisessa tasetarkastelussa alueella syntyy noin 750 

tonnia vähemmän fosforia kuin pelloille on mahdollista levittää. 
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4 FOSFORIN YLI- JA ALIJÄÄMÄALUEET 

Käytettävissä olevien lähtötietojen pohjalta on laadittu ravinnekartat fosforin osalta käyt-

täen 5 x 5 km ruutujakoa, jolloin yksittäiset tilat eivät ole paikannettavissa. Ravinnetase-

karttoja on laadittu käyttäen kahta eri laskentatapaa: kasvien fosforitarvetta (VE1) sekä 

peltojen fosforin vastaanottopotentiaalia (VE2). 

Tasekartoilla on esitetty fosforin osalta ylijäämä- ja alijäämäalueet (tonnia/vuosi) eri vä-

rein. Ylijäämäalueet on rasteroitu punaisella ja alijäämäalueet vihreällä. Mitä tummempi 

ruutu on, sitä enemmän yli- tai alijäämää. Kartoissa on myös esitetty pistekohteina nykyi-

set biokaasulaitokset, jätevedenpuhdistamot ja kompostointilaitokset. Myös suunnittelu-

alueen raja (ruudukon alue) ja kuntarajat on esitetty. 

Fosforin yli- tai alijäämällä tarkoitetaan ravinnetasetta, joka tässä yhteydessä on laskettu 

maahan lannoitteissa lisättävien ravinteiden ja alueella syntyvien käytettävissä olevien 

ravinteiden erotuksena. Fosforin osalta on laskettu eri kartoille sekä kasvien fosforitar-

peeseen perustuva tase (VE1), että peltojen fosforilukuihin ja kuntakohtaisiin maalajija-

kaumiin perustuva tase (VE2). Tasekartoissa ovat mukana kierrätysravinteista eläinten 

lanta, jätevesilietteet, kotitalousbiojäte ja maatalouden kasvijätteet. Suunnittelualueen 

ravinnetasekartat fosforin osalta (VE1 ja VE2 erikseen) löytyvät karttaliitteestä (liite 1). 

Kasvien fosforitarpeen (VE1) mukaisessa tasetarkastelussa on 281 ruutua, joissa on 

fosforiylijäämä ja 728 ruutua joissa alijäämä. Peltojen vastaanottopotentiaalin (VE2) mu-

kaisessa tasetarkastelussa on 227 ruutua, joissa on fosforiylijäämä ja 782 ruutua joissa 

alijäämä. Yhteensä ruutuja on 1009. Kasvien fosforitarpeen mukaisessa tarkastelussa 

(VE1) on siis hiukan enemmän fosforiylijäämäisiä ruutuja kuin peltojen vastaanottopoten-

tiaalin (VE2) mukaisessa tarkastelussa. 

Karttatarkastelun perusteella voidaan todeta, että suunnittelualueen lounaisosassa Huit-

tisten seudulla on runsaasti fosforin ylijäämäruutuja. Myös Tampereen seudulla on fosfo-

riylijäämää. Toisaalta muutaman kymmenen kilometrin säteellä näistä ylijäämäalueista 

suunnittelualueen eteläosissa on paljon fosforin alijäämäruutuja. Suunnittelualueen poh-

joisosissa fosforin yli- ja alijäämäruudut jakautuvat melko tasaisesti, eikä tällä seudulla ole 

juurikaan voimakkaan yli- tai alijäämän ruutuja. 

Vertailtaessa VE1:n ja VE2:n mukaisia tasekarttoja voidaan havaita, että pääosin fosforin 

yli- ja alijäämäalueiden seudut ovat samoja, mutta yksittäisten ruutujen osalta yli- tai ali-

jäämän intensiteetti vaihtelee tai ruutu voi olla toisessa vaihtoehdossa hieman alijäämäi-

nen ja toisessa ylijäämäinen. Kyseiset erot johtuvat laskentatapojen eroista, joissa kas-

vien ryhmittely, fosforilannoitusmäärät ja jätevesilietteen kokonaisfosforin huomioonotto-

prosentti vaihtelevat. 
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5 YHTEENVETO 

Tässä Pirkanmaan ravinnekartoitus –raportissa on selvitetty orgaanisten ravinteiden (fos-

fori ja typpi) synty alueella sekä fosforin peltolevityspotentiaali. Ravinnelähteistä on huo-

mioitu eläinten lanta, jätevedenpuhdistamolietteet, kasvijätteet ja kotitalouksien biojäte. 

Peltolevityksessä on käytetty kahta eri tarkastelutapaa, kasvien fosforintarvetta (VE1) 

sekä viljavuusluokkaan perustuvaa peltojen vastaanottopotentiaalia (VE2). Kasvien fosfo-

rintarpeeseen perustuvassa fosforin peltolevityspotentiaalin tarkastelussa (VE1) on käy-

tetty viljojen ja nurmien osalta MTT:n raportissa esitettyjä kuntakohtaisia fosforin peltolevi-

tysmääriä sekä muille viljellyille pelloille vakiota 30 kg/ha vuodessa. Peltojen viljavuus-

luokkaan perustuvassa fosforin peltolevityspotentiaalin tarkastelussa (VE2) on käytetty 

Ympäristökorvauksen sitoumusehtojen mukaisia kasviryhmä- ja viljavuusluokkakohtaisia 

fosforilannoituksen enimmäisarvoja. 

Yhteensä valuma-alueella syntyy fosforia noin 2 900 tonnia ja typpeä noin 13 900 tonnia 

vuodessa. Kasvien ravinteen tarpeen mukaiseen peltolevitykseen (VE1) alueella tarvitaan 

noin 3 050 tonnia fosforia. Viljavuusluokan mukaiseen peltolevitykseen (VE2) tarvitaan 

noin 3 620 tonnia fosforia. Selvästi suurin ravinteiden lähde on karjanlanta ja seuraavaksi 

suurimpia ravinteiden lähteitä ovat maatalouden kasvijätteet sekä kotitalouksien biojät-

teet. Alueella syntyy kasvien fosforitarpeen (VE1) mukaisessa tasetarkastelussa noin 176 

tonnia vähemmän fosforia kuin pelloille on tarve levittää. Peltojen vastaanottopotentiaalin 

(VE2) mukaisessa tasetarkastelussa alueella syntyy noin 750 tonnia vähemmän fosforia 

kuin pelloille on tarve levittää. 

Kasvien fosforitarpeen (VE1) mukaisessa tasetarkastelussa on 281 ruutua, joissa on 

fosforiylijäämä ja 728 ruutua, joissa on alijäämä. Peltojen vastaanottopotentiaalin (VE2) 

mukaisessa tasetarkastelussa on 227 ruutua, joissa on fosforiylijäämä ja 782 ruutua, 

joissa on alijäämä. Karttatarkastelun perusteella voidaan todeta, että suunnittelualueen 

lounaisosassa Huittisten seudulla on runsaasti fosforin ylijäämäruutuja. Myös Tampereen 

seudulla on fosforiylijäämää. Toisaalta muutaman kymmenen kilometrin säteellä näistä 

ylijäämäalueista suunnittelualueen eteläosissa on paljon fosforin alijäämäruutuja. Suun-

nittelualueen pohjoisosissa fosforin yli- ja alijäämäruudut jakautuvat melko tasaisesti, eikä 

tällä seudulla ole juurikaan voimakkaan yli- tai alijäämän ruutuja.  
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LIITE 2  
PIRKANMAAN RAVINNEKARTOITUS 
SUUNNITTELUALUEEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOT, 
BIOKAASULAITOKSET JA KOMPOSTOINTILAITOKSET 
 

JÄTEVEDENPUHDISTAMOT 

Forssan kaupungin viemärilaitos; keskuspuhdistamo 

Hotelli Petäyksen jätevedenpuhdistamo 

Huittisten Puhdistamo Oy, Pappilanniemenjätevedenpuhdistamo 

Hämeen ammattikorkeakoulu oy, Evon jätevedenpuhdistamo 

Hämeenkyrön kunnan viemärilaitos, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 

Hämeenlinnan seudun vesi oy, Akaan jätevedenpuhdistamo 

Hämeenlinnan seudun vesi oy, Paroisten puhdistamo 

Ikaalisten vesi oy, keskusjätevedenpuhdistamo 

Jokioisten kunnan viemärilaitos, kirkonkylä 

Juupajoen kunnan viemärilaitos, Lylyn jätevedenpuhdistamo 

Jämijärven kunta, jätevedenpuhdistamo (jvp) 

Jämsän Vesi liikelaitos Hallin jätevedenpuhdistamo 

Jämsän Vesi liikelaitos Länkipohjan jätevedenpuhdistamo 

Keuruun Vesi liikelaitos, Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo 

Kokemäen kaupunki, jätevedenpuhdistamo (jvp) 

Kuhmoisten kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 

Köyliön varavankila, jätevedenpuhdistamo (jvp) 

Lempäälän vesi liikelaitos, keskusjätevedenpuhdistamo 

Loimaan kaupunki, Alastaron jätevedenpuhdistamo (jvp) 

Loimaan kaupunki, keskuspuhdistamo, jätevedenpuhdistamo (jvp) 

Metsä Tissue oyj, Mäntän paperitehdas 

Nokian vesi oy, keskusjätevedenpuhdistamo, Kullaanvuori 

Nokian vesi oy, Siuron jätevedenpuhdistamo 

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos, Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo 

Padasjoen kunnan viemärilaitos, kirkonkylä 

Parkanon kaupungin viemärilaitos, keskusjätevedenpuhdistamo 

Porin Vesi Lavian jätevedenpuhdistamo (jvp) 

Pälkäneen kunnan viemärilaitos, Rautajärven jätevedenpuhdistamo 

Pälkäneen kunnan viemärilaitos, Aitoon jätevedenpuhdistamo 

Pälkäneen kunnan viemärilaitos, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 

Pälkäneen kunnan viemärilaitos, Luopioisten kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 

Ruoveden kunta, kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 

Tampereen vesi liikelaitos, Raholan jätevedenpuhdistamo 

Tampereen vesi liikelaitos, Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo 

Urjalan kunta, keskusjätevedenpuhdistamo, Salmi 

Valkeakosken kaupungin viemärilaitos, keskusjätevedenpuhdistamo 

Virtain kaupungin viemärilaitos, keskuspuhdistamo 

Ylöjärven vesi liikelaitos, Kurun kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 
Ähtärin Energia ja Vesi Oy 

  



   
 

BIOKAASULAITOKSET 

Envor Biotech Oy Forssa 

Forssan kaupungin keskuspuhdistamo  Forssa 

Biotehdas Oy Vambion laitos Huittinen 

Emomylly Oy Huittinen 

ST1 Biofuels  Hämeenlinna 

Kiertokapula Oy  Hämeenlinna 

Hämeenlinnan Paroisten puhdistamo  Hämeenlinna 

Pirkanmaan jätehuolto Oy Koukkujärven kaatopaikka Nokia 

Pirkanmaan jätehuolto Oy Tarastejärven jätteenkäsittelykeskus Tampere 

Tampereen Vesi, Raholan puhdistamo  Tampere 

Tampereen Vesi, Viinikanlahden puhdistamo  Tampere 

Koivunen (maatilabiokaasulaitos)  Virrat 

 

KOMPOSTOINTILAITOKSET 

Harri Tapanainen Karstunmaan kompostikenttä Vesilahti 

Kekkilä Oy Teuvan kompostointialue Teuva 

Kone ja kuljetus Leinonen Oy Ruovesi 

Lammin puutarhamulta Oy Lempäälä 

Pirkanmaan jätehuolto Oy Koukkujärven kaatopaikka Nokia 

Pirkanmaan jätehuolto Oy Tarastejärven jätteenkäsittelykeskus Tampere 

Sarvinevan jätteenkäsittelykeskus Virrat 

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kompostori Orivesi 

Urjalan kunta Salmi Urjala 

Vehkosuon komposti Oy Kangasala 

 


