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Tuhkalannoituksen kehitys



Varhaista tutkimustoimintaa

• Evon metsäkoulun opettaja Bernhard Eriksson esitti meillä 
ensimmäisen ajatuksen metsälannoituksesta 1897

• Ensimmäiset kalkituskokeet perustettiin Evolle kuitenkin vasta 
runsaat 10 vuotta myöhemmin 1909

• Varhaisimmat tuhkalannoituskokeet löytyvät Ruotsista ja olivat 
meille malleina; Södra ja Norra Hällmyrenin lannoituskokeet 
vuosilta 1918 ja 1926

• Metsäntutkimuslaitoksen varhaisin tuhkalannoituskoe 
Jaakkoinsuolla Vilppulassa on perustettu vuonna 1937

• Myöhemmin (1947) kokeita on perustettu eri puolille Suomea, 
muun muassa Juupajoen Hyytiälän metsäaseman läheisyyteen, 
Kurun hoitoalueelle sekä Muhoksen Leppiniemeen
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Puupolttoaineiden käytön kehitys 
Lähde: Tilastokeskus

• Puutuhka oli luonnollinen 
tutkimuskohde

• Polttopuuta hakattiin 
metsästä ennen sotia 
keskimäärin 20 milj. m3 

• Polttopuun käyttö oli 
huipussaan 1940-luvulla

• Kivihiilen ja öljyn halpuus 
johti puupolttoaineiden 
käytön vähenemiseen

• Uusi kasvuvaihe alkaa 
1990-luvulla
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Tarve metsälannoitukseen kasvaa

• Metsälannoituksen vilkas koetoiminta alkoi 
Metsäntutkimuslaitoksessa 1950-luvun alussa

• Tarve puuvarannon kasvattamiseen oli ylihakkuiden johdosta suuri

• Lannoitus otettiin 1960-luvun alussa mukaan puuvarojen 
kasvattamista koskeviin laskelmiin, joita tarvittiin tuon aikakauden 
metsäohjelmien laadinnassa

• Teho-ohjelma 1961

• HKNL –ohjelma 1962

• Vaikka tuhkalannoituksen hyvät tulokset olivat tiedossa (Huikari), 
tuhkan sijasta katseet kiinnitettiin kaupallisten keinolannoitteiden
kehittämiseen
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Laajamittainen metsälannoitus 
alkaa
• Metsälannoitustoiminta alkoi 1960-luvun alkupuolella 

erilaisina lannoituskilpailuina
• Tunnetuin niistä oli ”Operaatio metsänlannoitus” 

vuonna 1962
• Vuosina 1965-1975 toteutetut MERA I, MERA II ja 

MERA III ohjelmat toivat metsälannoituksen 
varsinaisesti yksityismetsiin

• Lannoitustoiminta vilkastui myös valtion- ja firmojen 
metsissä

• Yksityismailla lannoitusta edisti se, että se tuli 
metsänparannusrahoituksen piiriin vuoden 1968 
metsänparannuslain uudistamisen yhteydessä
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Laajamittainen 
lannoitustoiminta 
jatkui 
vuosikymmenen
• Mallina olivat 

metsäojituksesta 
tutut 
yhteishankkeet

• Käsinlevitystä
varten kehitettiin 
TEHO-reppu

• Moottorikelkka + 
ahkio 
talvilevityksessä

• Erilaiset 
traktorivetoiset 
keskipakolevittimet 
ja lietsot olivat 
maalevityksen 
kehityksen kärjessä 
1970-luvulla

Lähde: Tuokko 1992



Tekniikka kehittyy

• Lentokonetta käytettiin 
yleisesti lannoitteen 
levitykseen 1970-luvulla

• Lentokalustoa oli 
runsaasti tarjolla, koneet 
olivat yleensä isojen 
keskusliikkeiden 
omistamia

• Valtateitä ja metsäteille 
tehtyjä lentokelttiä 
käytettiin nousu- ja 
laskupaikkoina

• Pääasiassa lentokalustoa 
käytettiin kaupallisten 
lannoitteiden 
levittämiseen –
myöhemmin myös 
tuhkaa levitettiin tällä 
kalustolla

Lähde: Tuokko 1992



Tuhkanlevityksen kehittyminen

• Tuhka oli pitkään marginaalinen 
lannoite

• Levitysmenetelmien 
kehittämiseen ei panostettu

• Työ oli hidasta ja 
hehtaarikohtaiset levitysmäärät 
suuria

• Käsin levitys säilyi menetelmänä 
pitkään

• 1980-luvun alussa toteutettiin 
tuhkanlevityksen terveyshaittoja 
selvittävä tutkimus
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Tuhkan levitysmenetelmiä
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Itsekovetus ja rakeistus yleistyvät 1990-luvulta lähtien
Rakeistetun ja irtotuhkan ero pölyämisessä 
traktorilevityksen yhteydessä Kuvat: Jorma Issakainen



Tuhkan levitysmenetelmiä
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Tuhkalannoituksen yleistyminen 
alkaa 1990-luvulla

• 1974 öljykriisi johti aluksi turpeen käytön lisäämiseen 
lämpölaitoksilla

• Turpeentuhkan ravinnesisältö ei ollut riittävä 
tuhkalannoitukseen – tuhkan lisääntyminen ei vielä 
tuolloin johtanut tuhkalannoituksen yleistymiseen

• Energiapuun käytön lisääntyminen lämpölaitoksilla 
1990-luvulla vasta johti kiinnostuksen nousuun 
tuhkalannoitukseen

• Tutkimustulokset tuhkan kaupallisia lannoitteita 
pitkäaikaisemmasta vaikutuksesta puuston kasvuun 
1980-1990 luvulla paransivat tuhkalannoituksen 
kasvun mahdollisuuksia (Silfverberg)
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Metsälannoituksen vuoristorata
• Tuhkalannoituksen suosio on 

sidoksissa yleensä intoon lannoittaa
metsiä

• Metsälannoituksen huippu
saavutettiin 1975 (244 000 ha)

• Innostuksen vähittäinen hiipuminen
1980-luvulla

• Pohja saavutetaan 1994

• Metsälannoituksen vähittäistä
elpymistä 2000-luvulla

• Vuotuinen lannoituspinta-ala
nykyisin noin 45 000 ha, josta
tuhkalannoitusta 10 000 ha
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Tuhka tällä hetkellä 
ainoa lannoite soilla

• Kestävän metsätalouden 
rahoituslain mukaan suometsien 
hoitohankkeissa tuetaan tällä 
hetkellä ns. terveyslannoitusta

• Tällä parannetaan lähinnä 
kaliumin puutteesta johtuvia 
oireita

• Tällä hetkellä tuhka on ainoa 
terveyslannoitukseen soveltuva 
lannoite suometsissä Kuva: Mikko Räisänen



Tuhkan hyödyntämisen käytännön 
esteitä

• Vaikka tuhkan käytön hyvät 
vaikutukset puuston 
kasvuun tunnetaan, 
toimijoiden mielestä 
puuttuu helppotajuista
markkinointimateriaalia, 
jota voisi jakaa
metsänomistajille
tilakäyntien yhteydessä

• Tarvitaan neuvontaa ja 
koulutusta aihepiiristä, 
jotta sana leviää
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Tuhkan hyödyntämisen käytännön esteitä

• Pienten lämpölaitosten 
tuhkat eivät ole 
metsätoimihenkilöille tuttuja

• Yhteydenpitoa ja 
tunnettuutta pitää lisätä, 
jotta metsäammattilainen 
osaa kysyä materiaalia 
käyttöön lähialueelta

• Lämpölaitosten edustajien ja 
metsätoimihenkilöiden 
vuoropuhelu voisi olla 
mahdollisuus
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Tuhkalannoitusta koskeva 
lainsäädäntö



Lannoitevalmistelaki 539/2006 

• Mmm asetus lannoitevalmisteista 24/11 eli ns. 
”laatuasetus (muutos 12/12, 7/13, 21/15)

• Mmm asetus lannoitevalmisteita koskevan 
toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 11/12
eli ns. ”toiminnanharjoittaja- ja valvonta-asetus” 
(muutos 22/15)



Tuhkalannoitteen sallittuja 
raaka-aineita

• turve

• puuhake

• kuorijäte

• ensiömassan  tai massasta valmistettavan paperin 
tuotannon yhteydessä syntyvä kuituainetta sisältävä 
kasviperäinen jäte

• Biopolttoaine

• Peltobiomassat kuten ruokohelpi, olki, vilja, öljykasvit, paju 
ja järviruoko



Tuhkalannoitteet

• Puun ja turpeen tuhka

• Ravinnepitoisuudet vähintään:
• Kalium (K) + Fosfori (P) 2,0 %

• Kalsium (Ca) 6,0 % metsässä

• Kalsium (Ca) 10,0 % muualla kuin 
metsässä

• Rakeistettuun tuhkalannoitteeseen saa lisätä 
epäorgaanista lannoitevalmistetta sen 
käyttökelpoisuuden lisäämiseksi tai 
vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi

• Tuhkalannoite on käsiteltävä siten ,että sen 
pölyäminen on mahdollisimman vähäistä.
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Haitalliset aineet lannoitevalmisteissa (24/11, 
liite IV)

Metalli Enimmäispitoisuus 

mg/ kg ka

maatalous

Metsätaloudessa käytettävissä 

tuhkalannoitteissa tai niiden raaka-

aineena  käytettävässä tuhkassa 

enimmäispitoisuus mg/kg ka

Arseeni 25 40

Elohopea 1,0 1,0

Kadmium 1,5  (puun ja turpeen tuhka 

2,5 )

25

Kromi 300 (teräskuona Cr6+ 2,0 

mg/kg ka)

300

Kupari 600* 700

Lyijy 100 150

Nikkeli 100 150

Sinkki 1500* 4500*



Kadmium

• Lannoitevalmisteiden käyttö:
• maa- ja puutarhataloudessa enintään 7,5 g Cd / ha/ 5 

vuotta

• maisemoinnissa ja viherrakentamisessa enintään 15 g  
Cd / ha / 10 vuotta

• metsätaloudessa tuhkalannoitteissa enintään 100 g Cd / 
ha / 60 vuotta 



Arseeni

• Lannoitevalmisteiden käyttö:
• metsätaloudessa enintään 2,65 g As / 

ha/ vuosi
• metsätaloudessa enintään 160 g As / ha 

/ 60 vuotta 



Tuhkalannoitteen valmistus
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Itsekovetus
- P 0.8-1.5%; K 2-4%, 
- Kosteus 30-60%
- Raekoko 0-xx
- 40-50kg P hehtaarille = 5-8t/ha
- 90-110kg K hehtaarille =  4-6t/ha
Rumpu / lautasrakeistus
- P 0.8-1.2%, K1.5-3.5%, 
- Kosteus 20-30%
- Raekoko 0-35mm
- 40-50kg P hehtaarille = 4-6t/ha
- 90-110kg K hehtaarille =  3-5 t/ha
Kompaktointi
- P 1.5%, K 3.5%

- Kosteus 10-15%
- Raekoko 2-20mm
- Annostus 40-50 P & 90 K = 2,5-3,5 t/ha



Tuhkalannoituksen vaikutukset



Tuhkalannoitus kivennäismailla

• Pelkkä tuhkalannoitus ei yleensä vaikuta 
lannoitettujen kivennäismaakohteiden puustojen 
kasvuun 

• Yhdistetyn tuhka- ja typpilannoituksen 
vaikutusaika voi olla merkittävästi pidempi 
kuin pelkän typpilannoituksen 
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Vuotuinen pohjapinta-alan muutos 60-
vuotiaassa CT –männikössä 30 vuoden 
aikana (Lähde: Luke, Hannu Ilvesniemi)



Turvemaiden tuhkalannoitus

• Fosforin ja kaliumin puute usein rajoittaa kasvua

• Ravinnetilanne on epätasapainoisin sararämeistä kehittyneillä 
ns. II tyypin puolukka- ja mustikkaturvekankailla

• Joissakin tilanteissa on puutetta hivenravinteista, erityisesti 
Boorista

• Kaliumin puutos voi alla niin ankara, että puuston kasvu on 
hyvin hidasta ja yksittäisiä puita voi kuolla

• Ravinnepuutoksesta kertovat vanhempien neulasvuosikertojen 
kellastuminen loppukesällä, latvan kellastumisen, latvan 
pensastuminen, neulasten vähäinen määrä ja puustonheikko 
kasvu.

• Ravinteiden lisätarve on syytä varmistaa neulasanalyysillä.



Turvemaiden tuhkalannoitus

• Mikäli turpeessa on paljon typpeä, voidaan tuhkalannoituksella 
saada aikaan voimakas, pitkäaikainen kasvureaktio

• Kesto voi olla jopa 30 - 50 vuotta

• Lannoituksen tuottama lisäkasvu on suhteessa kasvupaikan 
typpimäärään ja vaihtelee keskimäärin 2–5 m3/ha/v. 

• Merkittävän, pitkäaikaisen kasvun paranemisen vuoksi 
turvemaiden tuhkalannoitus on yksi kannattavimpia 
metsätalouden toimenpiteitä. 

• Lannoitus on järkevintä toteuttaa välittömästi 
harvennushakkuun ja mahdollisen kunnostusojituksen jälkeen. 

• Hyvälaatuista puutuhkaa käytettäessä suositeltava 
lannoitemäärä on 4 000–5 000 kg/ha. 
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Tutkimustuloksia 
tuhkalannoituksen vaikutuksista 
marjoihin ja sieniin Lähde: Nanna Tuovinen 2018

• Tuhkalannoituksessa ekosysteemiin kulkeutuvia raskasmetalleja 
ei todennäköisesti keräydy suurissa määrissä sieniin ja marjoihin. 

• Raskasmetallit kertyvät marjoihin siten, että juurissa on 
kadmiumia  keskimäärin 10-kertainen määrä versoihin 
verrattuna. 

• Marjat < lehdet < verso < juuret.

• Sienien osalta huomio pitää tulevaisuudessa kiinnittää 
mahdollisuuksien mukaan hajottajasienten 
raskasmetallitpitoisuuksiin.
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Tuhkan käyttö tienrakennuksen 
materiaalina



Koejärjestelyt ja mittaukset

• Tapion vetämässä TuhkaTie-projektissa 
2011-2014 Karstulassa on kokeiltu 
erilaisia tuhka-rakenteita 18 
päällysrakennekoealalla 

- Peittämätön tuhkamurske seospäällysrakenne eri 
yhdistelmillä:

• 15, 30 tai 50 p-% tuhkaa
• 0-16, 0-31 tai  0-63mm kalliomurskeessa.

- Massiivituhkarakenne

• 30 cm tiivistettyä tuhkaa + 10 cm mursketta

• Koealoilta otettu v. 2011-2014 
pohjavesi- pintavesi- ja 
maaperänäytteitä sekä tehty
kantavuusmittauksia

• Päällysrakenteen toimivuutta ja 
pölyämistä on seurattu
aistinvaraisesti ja kerätty kokemuksia 
teiden käyttäjiltä
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Tuhkamurske -päällysrakenne kantaa, ei
liukene eikä pölyä

• Vesi- ja maaperäanalyyseissä
ei ole havaittu haitallisten
aineiden liukenemista

• Kantavuusmittauksissa on 
saatu hyviä, 
kontrollipäällysrakenteita (100 
% mursketta)  parempia
kantavuslukuja

• Päällysrakenne iskostuu
kovaksi, täysin
pölyämättömäksi
”päällysteeksi”
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Tuhka-murskepäällysrakenteen teko

• Kuivatuksen oltava kunnossa
• Samat kerrospaksuudet kuin 

murskeella
• Tuhkan osuus ja murskeen 

karkeus mitoitetaan pohjamaan 
ja liikenteen  mukaan esim: 
- Raskas liikenne tai huonosti 

kantava pohjamaa
-> 20 % tuhkaa + 0-63 tai 0-32 mm murske

- Myös kevyttä liikennettä tai 
kantava pohjamaa
-> 15 % tuhka + 0-16 murske 

• Murske-tuhkaseoksen keveys 
vähentää menekkiä
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Koeteiden seuranta kesäkuussa 2018-19

• Koeateiden kautta ajettu
puuta 50 - 3000 m3
• Urautumista 3-8 cm 
• Lanaustarvetta

• Vuoden 2018 seuranta:

• Paikoin puutteita
kuivatuksessa
• Sivuojat ja vesakko

perkaamatta

• Käyttäjät ovat kehuneet
teiden kantavuutta ja 
toimivauutta

• Vuoden 2019 seurannassa 
teiden kunto todettiin 
erinomaiseksi
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UPM:n Tuhkatiet
• UPM rakentanut mm. 

Kumppani-metsänomistajilleen
metsäteitä Tuhkatie -konseptilla
jo vuosia

• Parannettavan tai uuden tien
pintaan höylätään laatikko, joka
on tuettu sivulta

• 50-60 cm tuhkaa tiivistetään
teloilla ja täryjyrällä 30 cm:n
jakavaksi kerrokseksi

• Päälle 10 cm mursketta suoraan
kuorma-auton lavalta eteenpäin
ajamalla

• Kovettuu vankaksi tienrungoksi
tai  pengertäytteksi
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Metsä Groupin tuhkatiet

• Metsä Group Keuruu ja 
Mänttä

• v. 2015 Suomen
ensimmäiset
ympäristöluvat
peittämättömään
käytännön tuhkamurske-
päällysrakenteeseen

• Tie kovettunut hyvin ja 
kestänyt raskasta
liikennettä
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Tavoitteet jo toteutunet

• Hyvät koejärjestelyt ja tämän 
hankkeen tulokset haitta-aineiden
liukenemattomuudesta vaikuttivat
osaltaan uuden MARA-asetuksen
sisältöön:
• Yksityisteilläkin riittää

ilmoitusmenettely tuhkan käytöstä
• Peittämätön tuhkamurske sallittu

metsäteillä

• Vielä tarvitaan viestintää ja 
yhteistyötä tuhkantuottajille, 
kiviaineskauppiaille tienrakentajille
ja tiekunnille
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Tuhkarakentamisesta:
Tuhkapatjan matoksi veto
onnistuu hyvin myös 
talviolosuhteissa
Kaivuria tarvitaan 
levityksen työparina
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Ecolan Oy     Tuhkatie - Parkano
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Työketjussa tarvitaan riittävä 
määrä kuorma-autoja, kaivuri 
ja jyrä
Jyräys kannattaa aloittaa heti  
halutun kerrospaksuuden 
valmistuttua
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Valmista tierunkoa 
kaivurityön jäljeltä 
syntyy noin 25 
metriä yhdellä 
kuormallisella
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Työketjussa 
tarvitaan jyrä
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Päällysrakenne 
ajettiin kohteelle 
tuhkan ajoa 
seuraavalla 
viikolla 
maaliskuussa 
2019
Päällys-
rakenteena on 
noin 20 cm kerros 
0-32 mm 
kalliomursketta
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Tie viimeistellään 
kesällä 2019 
rakentamalla 
muun muassa 
kaksi metsään 
menoa
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Kiitos!

• Samuli Joensuu

• Vesiensuojelun johtava asiantuntija

• Tapio Oy

• Maistraatinportti 4

• 00240 Helsinki

• Samuli.joensuu@tapio.fi

• 040 5341 043

Kuva: Heikki Suvanto

mailto:Samuli.joensuu@tapio.fi

