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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 nimi: Fairloop-biopohjainen kierrätyslannoitetehdas 
2. Hankkeen aikataulu: 2019
3. Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajaHankkeen nimi: Fairloop-biopohjainen kierrätyslannoitetehdas 
4. Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajatt: henkilöt ja organisaatiot: Tilaaja: Heinolan kaupunki. Toteuttaja: Macon Oy: 

Mikko Ahokas
5. Hankkeen kohde: Selvitys biopohjaisen kierrätyslannoitetehtaan sijoitusmahdollisuudesta Heinolaan
6. Miksi (elinvoima ja ”veronmaksaja”): Tuoda uudenalista kiertotalousliiketoimintaa Heinolan alueelle. Tukea 

alueen BioHub ekosysteemin kasvua tuomalla alueelle uuden toimijan.
7. Mitä tutkittiin/selvitettiin

• Selvitettiin käytettävissä oleva teknologia, markkinat ja liiketoimintapotentiaali
8. Tavoite:

• Kierrätyspohjaisen biolannoitetehtaan saaminen Heinolaan

9. Hankkeen tulos/tuotos

Hankkeen tuloksena saatiin aikaan Fairloop-lannoitetehtaan konsepti. FAIRLOOP yhdistää olemassa olevia
teknologioita uudella tavalla. Laitos käyttää ainoastaan biopohjaisia kierrätysraaka-aineita tuotannossaan.  
Heinolan alueella on organisoitavissa käsittelyratkaisuja useammalle raakaainepohjalle. 

(jatkuu seuraavalla kalvolla)

Tiivistelmä



FAIRLOOPIN lopputuotteille on tehty laaja markkinaselvitys vuoden 2018 aikana:
•  Biopohjaisten lannoitteiden Euroopan markkinoiden koko oli 2451 miljoonaa USD vuonna 2016, ja sille on
ennustettu noin 4-10% vuotuinen kasvu.
•  Eläinpohjaisten raaka-aineiden osuus lannoiteliikevaihdosta on ollut noin puolet johtuen niiden edullisesta
koostumuksesta ja lannoiteominaisuuksista. Lantapohjaisten raaka-aineiden osuus on n. 65% kaikista
eläinpohjaisista lannoitteista. Suomen-markkinoilla on tällä hetkellä 28 eri toimijan biopohjaisia
luomulannoitteita. 
•  Analyysin perusteella liha-luujauhopohjainen rakeinen kierrätyslannoite todettiin parhaaksi tuotemalliksi
uudelle lannoitetehtaalle. 

Tiivistelmä



• Heinolan kaupunki tarjoaa konkreettista, tutkittua liiketoiminta- ja  
investointimahdollisuutta biopohjaisesta liiketoiminnasta  
kiinnostuneille toimijoille.

• Valmis teknologia ja toteutuskonsepti
• Tutkitut lopputuotteiden markkinat
• Tuotannolle ihanteellinen sijaintipaikka

• Raaka-aineet
• Logistiikka
• Synergiamahdollisuudet
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Lähtökohdat 



• FAIRLOOP yhdistää olemassa olevia  
teknologioita uudella tavalla.

• Tuotantoprosessi perustuu Mikko Ahokas  
Consulting Oy:n kehittämään teknologiaan.

• Laitos käyttää ainoastaan biopohjaisia kierrätys-  
raaka-aineita tuotannossaan.

• Heinolan alueella on organisoitavissa  
käsittelyratkaisuja useammalle raaka-  
ainepohjalle.

Te k n o l o g 
i a

FAIRLOOP-lannoitetehtaan konsepti.  
1 Raaka-ainesiilot
2 Biokaasulaitos
3 Kuivuri
4 Lannoitetehdas
5 Varasto
6 Redono-yksikkö*
7 Voimalaitos.
*Redono-yksikkö on tässä optio, joka on oma biojalostamonsa (kontit:  
esikäsittely, hydroponinen tuotanto, levätuotanto).
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FAIRLOOPIN lopputuotteille on tehty laaja markkinaselvitys vuoden 2018 aikana:
• Biopohjaisten lannoitteiden Euroopan markkinoiden koko oli 2451 miljoonaa USD vuonna 2016, ja sille on  

ennustettu noin 4-10% vuotuinen kasvu.[1] .

• Eläinpohjaisten raaka-aineiden osuus lannoiteliikevaihdosta on ollut noin puolet johtuen niiden edullisesta  
koostumuksesta ja lannoiteominaisuuksista. Lantapohjaisten raaka-aineiden osuus on n. 65% kaikista  
eläinpohjaisista lannoitteista. Suomen-markkinoilla on tällä hetkellä 28 eri toimijan biopohjaisia  
luomulannoitteita. [2].

• Toteutettuun markkinaselvitykseen valittiin lannoitteiden koostumus- ja käytettävyystietojen perusteella laaja  
joukko erilaisia biopohjaisia kierrätyslannoitteita. Joukossa on erilaisista raaka-aineista valmistettuja ja  
erimuotoisia tuotteita.

• Markkinaselvitys osoittaa, että metsäteollisuuden lietteen käyttö kierrätyslannoitteissa ei toistaiseksi ole  
kannattavaa Suomessa. Liha-luujauho-, perunan soluneste-, mädätysjäännös- tai lietepohjaisen lannoitteen  
valmistus puolestaan on kannattavaa. Etenkin liha-luujauhopohjaisten kierrätyslannoitteiden käytettävyys  
todenttiin hyväksi. Lannoitetyypeistä nestemäisten ja pellettimuotoisten tuotteiden käyttöä rajoittaa sopivan  
levityskaluston puute.

• Analyysin perusteella liha-luujauhopohjainen rakeinen kierrätyslannoite todettiin parhaaksi tuotemalliksi  
uudelle lannoitetehtaalle.

Markkinat ja liiketoimintapotentiaali 

1] Europe Organic Fertilizer Market Overview. https://www.alliedmarketresearch.com/europe-organic-fertilizer-market. Viitattu 31.1.2019.
[2] Ruokavirasto. 2019. Luomulannoiteluettelo, päivitetty 31.9.2019. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/lannoite-ja-torjunta-  
aine/luomulannoiteluettelo-2-2019.pdf .

http://www.alliedmarketresearch.com/europe-organic-fertilizer-market
http://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/lannoite-ja-torjunta-


• Heinola tarjoaa laitokselle ihanteellisen sijaintipaikan  
Sahanniemen teollisuusalueella. Alueella on voimassa  
oleva teollisuusasemakaava ja valmis tonttijako, joten  
rakennuslupaa voi hakea suoraan.
• Maanomistaja: UPM-Kymmene Oyj
• Pinta-ala 13,7ha, tehokkuusluku e=0,3
• Kokonaisrakennusoikeus 41000k-m2, josta käytetty n. 

18000k-  m2

Sijainti 

FAIRLOOPin tilantarve Sahanniemen teollisuusalue

8



• Heinolan kaupunki edistää bio- ja kiertotalouden keskittymän rakentumista  
alueelleen ja tarjoaa vahvan tuen yritysten kehitys- ja investointihankkeille.
• BioHubin esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=1L2SABLmQ_Q

• Esitetty sijaintipaikka, Sahanniemi, on täynnä synergiamahdollisuuksia:
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Synergiaa BioHub Heinolasta 

http://www.youtube.com/watch?v=1L2SABLmQ_Q


Timo Kaattari  
Elinkeinopäällikkö  
Heinolan kaupunki
+358 50 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

Janne Hietaniemi  
Projektipäällikkö
+358 50 370 3573
janne.hietaniemi@solved.fi

www.businessheinola.fi

Liite: Investment memorandum  
(luottamuksellinen)

Lisätiedot 
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