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Disclaimer

Tärkeä huomioida:

Nämä dokumentit on alun perin tehty tukemaan Heinolan alueen elinkeinoelämän 
kehittämistä. Niissä olevia tietoja ei ole tarkoitettu esimerkiksi sijoitustoiminnan 
perusteiksi tai käytettäväksi pohjaksi tarjouksiin.

Kaikki dokumentit on tehty hyvässä tarkoituksessa sekä parhaiden mahdollisten tietojen 
pohjalta. Tästä huolimatta raporttien, dokumenttien ja selvitysten tekijät tai Heinolan 
kaupunki eivät ota vastuuta niiden sisältöjen oikeellisuudesta. Dokumenteissa, 
raporteissa ja selvityksissä saattaa olla vanhentunutta tietoa, koska niitä ei ole päivitetty 
valmistumisen jälkeen.

Dokumenteissa kuvattujen ratkaisujen oikeudet säilyvät niiden kehittäjillä ja niiden 
hyödyntämisestä ja esimerkiksi kaupallisista käyttöehdoista on sovittava aina erikseen.



1.Hankkeen aikataulu: 2019
1.Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajat: henkilöt ja organisaatiot.: Tilaaja: Heinolan kaupunki. Toteuttaja: Macon Oy: Ilkka Kovalainen
2.Hankkeen kohde: Lihaluujauhon saatavuusselvitys
3.Miksi (elinvoima ja ”veronmaksaja”): Heinolan alueelle pyritään kehittämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Biojalostamin 
yksi tuote voisi olla biolannoitteet, joiden materiaaliksi lihaluujauho olisi erinomainen. Sen saatavuus ja hinta ovat olennaisia jalostamolle, 
siksi saatavuus selvitettiin.
4.Mitä tutkittiin/selvitettiin

• Selvitettiin lihaluujauhon saatavuutta biolannoitteeksi Heinolan biojalostamon 
käyttöön

5.Tavoite:
• Tavoitteena selvittää, kuinka paljon lihaluujauhoa on taloudellisti kannattavasti saatavissa lannoitetuotantoon Heinolaan

6.Hankkeen tulos/tuotos

• Lannoitetuotantoon soveltuvien teurassivuvirtojen määrä on Suomessa suuruuslouokkaa n. 240 000 tn/vuosi ( ei sisällä 
sivutuoteluokka 1:stä)

• Potentiaalista n. 75% alueella, joille on organisoitavissa reittikuljetuksina

• Noin 100.000 tn/a kokonaismäärästä menee eläinrehuksi pääosin turkisteollisuuteen, ja sen kanssa ei lannoituskäyttö ole 
kilpailukykyinen
Lopusta 140.000 tonnista menee Honkajoelle hyvin karkeasti puolet ja toinen puoli yhteiskäsittelylaitoksiin.

• Huomioiden logistiset, lainsäädännölliset, kilpailulliset ja reseptiikkaan liittyvät kysymykset, teknis-taloudellinen potentiaali on n. 
70.000 tn/a.

• Taloudellisesti kannattavaa raaka-ainetta saatavissa Heinolaan vuositasolla vähintään 10-12.000 tn/a 
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Raaka-ainepotentiaali lannoitetuotteisiin

1. Lannoitetuotantoon soveltuvien teurassivuvirtojen määrä on Suomessa suuruuslouokkaa n. 240 

000 tn/ vuosi (märkäpainona). (Teurastamon jälkeisen lihanjalostusketjun määrät lienee lisäksi

kymmeniä tuhansia tonneja vuodessa (Ei sisällä sivutuoteluokka 1:tä (TSE).

2. Potentiaalista n. 75%:a alueella, joille on organisoitavissa reittikuljetuksina

2. Teknistaloudellinen potentiaali on varovaisesti arvioituna n. 70 000 tn/a (Teurastamot segmentti)

3. Laitoksen suunniteltu määrä 10-12 000tn/a märkäpainona

4. Selvityksen otanta n. 30% yrityksistä***

5. Porttimaksun arvioitu vaikutus raaka-ainehankintaan:

- 0€/tn (teurastamoiden toive), rahtikin huomioiden sopimuksia syntyisi koko Suomesta, Lappi mukaan lukien. Organisoitavissa YVA mittakaavan laitos

- Yli 80€/tn: Raaka-ainehuolto ei olisi järjestettävissä suunnitellussa mittakaavassa

- 40€/tn muodostaa keskeisen kilpailuedun reittilogistiikalla

- Laitoksen kannattavuus on organisoitavissa jopa ilman porttimaksuja



SWOT- Näkökulmat
Vahvuudet Heikkoudet

❑ Raaka-aineen hankintakilpailukyky korkeampi kuin 

markkinajohtajalla (Honkajoki Oy)

❑ “Moniansaintalogiikka”

❑ Prosessien sisäinen synergia

❑ Sijainti

❑ Kiertotalouden ja vähähiilisyyden mallioppilas

❑ Uusi toimija

❑ Uskottavuus

❑ Liha-alan mainekuormitus

❑ Liha-alan taloudellinen tilanne

❑ Turkisrehun valmistajat hintahäirikköinä

S W

Uhat T O Mahdollisuudet

❑ Poliittiset
❑ Poliittiset

❑ Uudet korkemman jalostuksen tuotteet

❑ Uusien eläintauturiskien vaikutukset  

tuotteistettavuuteen

❑ Uudet korkemman jalostuksen tuotteet

❑ Ekosysteemin laajentuminen

❑ Juuri hyväksytyn EU:n lannoiteasetuksen 

mahdollisuudet

❑ Edullista nostaa käsittely- ja tuotteistuskapasiteettia

❑ Mahdollisuus hakea kumppanit synergian  

näkökulmalla



Laitoksen ansaintalogikka
A n s a i n t a l o g i i k ka p ä i v i t e t y i l l ä i nve s t o in n e i l l a

Biodieselkomponentti

Laitteiston sivutuoteluokituksen 2 

mukainen käsittely mahdollistaa 

biodieselkomponenti kustannustehokkaan 

valmistuksen.

Uudet peltolannoitteet

Rakeistamon osalta kapasiteettia on 

käytössä 5000tn/a.  Kokonaiskapasiteetti 

n.19000tn/vuosi

Lihaluujauhopohjaiset lannoitteet

Tuotanto ja myynti 5000 tn/ vuosi. 

Suursäkkihinta 700kg loppuasiakkaalle

260€/säkki.

Tehdashinta ennuste irtomyynnissä 195€/tn

Liikevaihto 975 000€/tn

Biokaasu

Biokaasua on myytävissä n. 10 

000MWh/vuosi*) (Luke)

Liikennekaasun tukkuhintana arvo on n. 500

000€/vuosi

Ns asemahintana 850 000€/vuosi.

Käsittelypalvelut

Käsittelypalvelujen myynti 10 000tn, 40€/tn

Liikevaihto 400 000 €/vuosi.

KÄYNNISTYSVAIHE: MAHDOLLISUUS:

Uudet tuotteet

Lajitellut teurassivuvirrat omaavat

merkittävän arvotuotepotentiaalin

“teollisella monilokerolla”

*) Kaasu jakautuu osin sähkön ja lämmön tuotantoon



Selvityksen vaikutus hankkeeseen 
investointien näkökulmasta
Vastaanotettava määrä nousee, koska:

- Rakeistamo käyttää kuivaa raaka-ainetta (min 85%), hankittavien raaka-aineiden kuiva-ainepitoisuus 6-95%, keskimäärin 35%

- Hankintasopimus teurastamon kanssa helpompi tehdä, kun tekee laajan sopimuksen.

Säännösten näkökulma:

- Hyödynnettävät raaka-aineet edellyttävät sivutuoteluokkien 2-3 mukaista käsittelyä ( Hygienisointi, hapotus tai vastaava )

Raaka-aineiden näkökulma:

- Enemmän lajittelua

- Enemmän kuivausta

- Enemmän tuotteistusta

INVESTOINNIN ARVIO ON n. 5,3 M€

”Hankinta helpottuu kun järjestämme raaka-aineiden murskauksen ja sivutuoteluokituksen mukaisen käsittelyn vaastaanoton 
yhteyteen”



Raaka-aineen  
hankinnan 

onnistumisen  
reunaehdot

Uskottava ratkaisu

Organisoitu kuljetus

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Toimitusvarmuus

Sivutuoteluokkien 2-3 kokonaisorganisointi tärkeää

Palvelu ilman esikäsittely vaateita



Logistiikka

❑Logistiin kilpailukyky saavutetaan reittilogistiikalla joka

pohjautuu koukkulavalaitteistolla varustettuihin

ajoneuvoyhdistelmiin

❑Hankintareitti on mahdollista jatkua pitkäksi, kun saadaan

keskimäärin nostettua kuormakoko mahdollisimman isoksi (yli 30tn)

❑Lähialueilla on mahdollista käyttää koukkulavakuorma- autoa ja

imuautoa

❑Sivutuoteluokituksen mukaiset kuljetukset

❑Keskeistä on logistiikan oma organisointi, edullisin on ulkoistus 

lavalogistiikan ja kuljetuksen osalta ( Kaluston korkeampi käyttöaste, mepa-

kuljetukset sekä toimialan kilpailutilanne)



Lihaluujauhon hankintavertailu tuotanto 
5000tn/a

◦ Tehdään itse:

◦ Porttimaksu tuleva massa 40€/tn

◦ Lihaluu/verijauhoa tarvitaan kuivana 4350tn

◦ Päämassa:

◦ Sivutuoteluokka 3 , sisäelimet, luu, suolen ja 
mahansisällöt, veri jne

◦ Oletus että matalan kuiva-ainepitoisuuden johdosta 
hankintakerroin on 2,5 eli 10 875tn

◦ Murskaus/kuivaus/muu alkupääninfra:

◦ CAPEX 1 500 000€ (laitekohtainen poistoaika 10v)

◦ OPEX 424 125€/vuosi

◦ OPEX 97,5€/tuotettu lihaluujauhotonni

◦ Porttimaksutulot jyvitettäväksi kokonaisuuteen n. 
435000€/vuosi, jyvitysprosestti 50%. Lihaluujauhoon 
kohdistuvat porttimaksutulot 50€/ lihaluujauho tn

◦ CAPEX 1 500 000€

◦ OPEX 97,5€

◦ JYVITETYT TULOT 50€/tn

LIHALUUJAUHO PITÄISI SAADA MARKKINOILTA 

ALLE 100€/tn HANKINTAHINTAAN

◦ Ostetaan honkajoki:

◦ Hankintahinta 150€/tn*5000tn/v*0,87=652 500€

◦ Lihaluujauhon minimihinta Honkajoella 150 €/tn

”LIHALUUJAUHO ON KANNATTAVAMPAA 

TEHDÄ ITSE”



Muu raaka-ainehuolto

◦ Teurassivuvirrat:
◦ Lihaluujauho max 74%

◦ Verijauheena max 14%

◦ Merkintäaineet (6% min lannoitetuotteesta):

◦ Merkintäaineina kustannustehokkain on turkieläinlannat. 
Kustannustaso 0€/tn

◦ Logistiikan organisointi teurassivuvirtojen kanssa

◦ Kaurankuori n. 9%

◦ Maksetaan viljelijöille 70€/tn toimitettuna laitokseen.

◦ Sivuvirtana hankintamahdollisuus

◦ Kaliumsulfaatti n. 5,6%

◦ Suomessa kallis, tuonti Kiinasta tai Venäjältä n. 300€/tn

◦ Vinanssi tai melanssi rejekti

◦ Soilfood välittää 60-70€/tn

◦ Sivuvirtana hankintamahdollisuus



Irto- ja 

säkitetyt 

lannoitteet

Neste 
lannoitteet

vastaanotto vastaanotto vastaanotto

Murskaus

Kuivaus/hygienisointi

Mädätys

Nesteenerotus

Nestelannoitevarasto
/sekoitus

NesteKiintojae

LISÄYS VASTAANOTTOON: 2 sivutuoteluokka, hapotus- ja rasvaerotuslinja, murskaus sekä 
laajennusvalmiutta

Lisätuotteet: Biokaasu, Rehukomponentit, 
biodieselkomponenti, uudet kierrätyslannoitetuotteet

Biometaani



Johtopäätös

Investoinnin kannattavuus paranee, investointikustannuksesta huolimatta

Raaka-ainepohja ja laitteistokokonaisuus mahdollistaa kilpailukykyisen 

laajennoksen

Laitteistokokonaisuus muodostaa poikkeuksellisen sisäisen synergian ja energia 

ylivaraisuuden

Sivuvirtakokonaisuus tuotteistuu

”Investointi on kannattava, aluetaloutta ja 
ekosysteemia tukeva”



Esitys jatkotoimenpiteistä

1. Investorimateriaalien päivitys

2. Heinolan suunnittelu- ja neuvottelupäivät (1. päivä: työryhmätyöskentely ja 

yhteistyö kumppaniesityksien viimeistely. 2. päivä: 

Yhteistyökumppanineuvottelut


