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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.



Tiivistelmä

1. Hankkeen nimi: Heinolaselvitys - raaka-aineosio
2. Hankkeen aikataulu: 2018
3. Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajat: Tilaaja: Heinolan kaupunki. Toteuttaja: Macon Oy: Ilkka Kovalainen, Mikko Ahokas
4. Hankkeen kohde: Biolannoitetehtaan raaka-aineselvitys
5. Miksi (elinvoima ja ”veronmaksaja”): Heinolan alueelle pyritään kehittämään kestävän kehityksen mukaista 
liiketoimintaa. Biojalostamon yksi tuote voisi olla biolannoitteet, joiden materiaaliksi biojäte olisi erinomainen ja siksi 
biojätteen saatavuutta selvitettiin.
6. Mitä tutkittiin/selvitettiin

• Selvitettiin biojätteen saatavuutta Heinolan biojalostamon käyttöön
7. Tavoite:

• Tavoitteena esittää biojalostamoinvestointia Heinolan alueelle, jotta syntyisi uutta vihreää liiketoimintaa ja 
työpaikkoja. Selvittää biojalostamoon ja lannoitetuotantoon soveltuvia raaka-aineita, niiden saatavuutta ja 
hinnoittelua. Tämä tukee investointipäätösten tekoa.

8. Hankkeen tulos/tuotos
• Alueella merkittävin raaka-ainemäärä syntyy maatalouden sivuvirroista. Maatalouden sivuvirrat eivät 

mahdollista merkittävää käsittelymaksupotentiaalia, vaan lähtökohtaisesti enintään rahtikustannusta vastaava 
maksu on mahdollinen. Yksittäisissä tapauksissa jopa raaka-aineet ovat maksullisia.

• Maatalouden sivuvirroilla on mahdollisuus tuottaa merkittäviä tilaryhmien kiertotalousratkaisuja sekä tukea 
erityisesti luomuviljelyn edistämistä. Taloudellinen järkevyys pohjautuu energiaan, satotasoa nostaviin 
peltotuotteisiin, kuivikeratkaisuihin sekä merkittäviin päästövähenemiin. Maatalousyrityksiä oli 65 (2017). 
Kartalla on esitetty merkittävimmät kohteet.

• Potentiaalisimpana sivuvirtana nähdään alueella syntyvä pakkaamaton biojäte (n. 1300 tonnia.)

• Raaka-aineen saatavuus tulisi varmistaa etukäteen alueen toimijoilta
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Selvityksen tavoitteena oli selvittää 

biojalostamoon ja lannoitetuotantoon 

soveltuvia raaka-aineita Heinolan alueella. 

Heinolan alueella on organisoitavissa 

käsittelyratkaisuja useammalle raaka-

ainepohjalle.

Alueella merkittävin raaka-ainemäärä syntyy 

maatalouden sivuvirroista. Maatalouden 

sivuvirrat eivät mahdollista merkittävää 

käsittelymaksupotentiaalia, vaan 

lähtökohtaisesti enintään rahtikustannusta 

vastaava maksu on mahdollinen. 

Yksittäisissä tapauksissa jopa raaka-aineet 

ovat maksullisia.

Maatalouden sivuvirroilla on mahdollisuus 

kuitenkin tuottaa merkittäviä tilaryhmien 

kiertotalousratkaisuja sekä tukea erityisesti 

luomuviljelyn edistämistä. Taloudellinen 

järkevyys pohjautuu energiaan, satotasoa 

nostaviin peltotuotteisiin, kuivikeratkaisuihin 

sekä merkittäviin päästövähenemiin. 

Maatalousyrityksiä oli 65 (2017). Kartalla on 

esitetty merkittävimmät kohteet.

Selvityksen tausta



5

Heinolan alue, Maatalous

YHTEENVETO Peltobiomassat (tonnia/vuosi)
▪ Olki 2568 t/vuosi (k-a)

▪ Valkuaiskasvien varret 53 t/vuosi (k-a)

▪ Perunan varret 8,78 t/vuosi

▪ Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato 86 t/vuosi (k-a)

▪ Nurmen siemenen olki 6,66 t/vuosi (k-a)

▪ Kesanto nurmi 824 t/vuosi (k-a)

▪ Suojavyöhyke nurmi 299 t/vuosi (k-a)

▪ Öljykasvien korsi 188 t/vuosi (k-a)

Yhteensä 4035,44 t/vuosi (k-a)

Heinolan maatalous ei vastaa 

suhteessa Päijät-Hämeen 

maatalousklusteria. Biojalostamoon 

soveltuvia raaka-aineita on kuitenkin 

saatavilla yli 4000 t (k-a)/vuosi.

Merkittävimmät raaka-ainelähteet ovat 

olki ja nurmi. 
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Heinolan alue, Maatalous
Yhteenveto lannat /tonnia/vuosi)

Lypsykarjan lietelanta eläinsuojasta 3744 t/v

Lypsykarjan kuivalanta yhteensä eläinsuojasta 1645 t/v

Lypsykarjan virtsa eläinsuojasta 555 t/v

Lihakarjan lietelanta eläinsuojasta 1333 t/v

Lihakarjan kuivalanta yhteensä eläinsuojasta 1706 t/v

Lihakarjan virtsa eläinsuojasta 181 t/v

Lihasiat lietelanta eläinsuojasta 1525 t/v

Lihasiat kuivalanta yhteensä eläinsuojasta 15 t/v

Lihasiat virtsa eläinsuojasta 12 t/v

Munituskanat lietelanta eläinsuojasta 0,09 t/v

Munituskanat kuivalanta yhteensä eläinsuojasta 0,58 t/v

Lampaat ja vuohet kuivalanta yhteensä eläinsuojasta 489 t/v

Hevoset ja ponit, kuivalanta yhteensä eläinsuojasta 1231 t/v

Lypsykarjan lietelanta varastosta 4250 t/v

Lypsykarjan kuivalanta yhteensä varastosta 1910 t/v

Lypsykarjan virtsa varastosta 644 t/v

Lihakarjan lietelanta varastosta 1499 t/v

Lihakarjan kuivalanta yhteensä varastosta 1927 t/v

Lihakarjan virtsa varastosta 209 t/v

Lihasiat lietelanta varastosta 1659 t/v

Lihasiat kuivalanta yhteensä varastosta 12 t/v

Lihasiat virtsa varastosta 14 t/v

Munituskanat lietelanta varastosta 0,1 t/v

Munituskanat kuivalanta yhteensä varastosta 0,63 t/v

Lampaat ja vuohet kuivalanta yhteensä varastosta 517 t/v

Hevoset ja ponit, kuivalanta yhteensä varastosta 1287 t/v

Suurin osa Heinolan lannoista 

muodostuvat lypsykarjan lietelannoista, 

jotka ovat kuiva-ainepitoisuudeltaan 

alhaisia (alle 10 %). Heinolan alueella 

syntyy vuodessa yhteensä n. 26 300 

tonnia liete- ja kuivalantoja. Lähes 

kaikki käytetään tällä hetkellä peltojen  

maanparannusaineen, jolla lisätään 

orgaanisen aineksen määrää ja 

peltojen ravinnetasoa. 

Alueella ei ole maatilakohtaisia 

biokaasulaitoksia eikä lannoitteiden 

jatkojalostusta. 
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Alueella sijaitsevat merkittävimmät elintarvikealan yritykset
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ORASMAA OY

Orasmaa Oy on Päijät-Hämeessä toimiva Peltosiemen-

verkoston siemenliike. Alalta saatu 30 vuoden kokemus 

siementuotannosta ja -kunnostuksesta, oman 

viljelijätaustan ohella, antavat vankan perustan löytää 

toimivat kylvösiemenvalinnat lähiseudun viljelijöille.

Noin 10 sopimusviljelijän osaava ryhmä tuottaa yhdessä 

Multamäen tilan kanssa viljan, rehu- ja nurmikasvien 

kylvösiementä n. 300 ha:n alalla.

Vastaamme yhdessä siitä, että saat laadukkaat, 

Eviran sertifioimat kylvösiemenet kilpailukykyiseen 

hintaan. Käyttämällä sertifioitua siementä, olet 

takaamassa pohjolan oloihin jalostettavien lajikkeiden 

kehitystyötä ja koetoiminnan jatkuvuutta.

Käytössämme on Peltosiemenen yhteistyötahojen 

Boreal Kasvinjalostus Oy:n, Svalöf Weibull Ab:n, 

Plantanova Oy:n ja S.G. Nieminen Oy:n laaja 

lajikevalikoima, josta löytyy soveltuvimmat lajikeratkaisut 

kaikille viljelyvyöhykkeille.

TUOMO ORASMAA, yrittäjä:

▪Kevyttä, kuivaa jaoketta syntyy 20-40 t/vuosi

▪Oheisvirtasiemeniä nyt 5 tonnia varastossa, jossa 

peittausaineen osuus 100 g/t

▪Kiinnostaa yhteistyö ja pilottihanke
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Lusin alue

Lusin alueella on useita maatiloja muutaman 

neliökilometrin alueella. Viljely on monipuolista sisältäen 

maidontuotantoa, peltoviljelyä, hevosia sekä myös 

luomulammastilan.

Maatalouden sivuvirrat kiertävät lähtökohtaisesti peltoon 

orgaaniseksi aineeksi, parantamaan pellon rakennetta ja 

kasvukuntoa sekä tuomaan ravinteita.

Ulkoistettu käsittely johtaa lisääntyneeseen 

peltotuotteiden hankintaan ja ei mahdollista 

porttimaksua.

Tarkastelussa voisi pohtia kokonaiskiertotalousratkaisua, 

jossa lannat, peltobiomassat ja muut soveltuvat 

sivujakeet käsitellään paikallisesti. Vaihtoehtoisena 

tarkasteluna ulkoistettu käsittely, missä lisäarvo tiloille 

tuotetaan edistyksellisinä uusina peltotuotteina.

Etäisyys teollisuusalueelle n. 15 km.

Tilaesimerkki, Parikan tila:

▪ N. 300 uuhta ja 600-800 karitsaa

▪ Lantamäärä n. 1 000 m³

▪ Luomu

▪ Ei lantaongelmaa, kiertotilalla ok

▪ Luomulannoitteet kiinnostaa

▪Luonnonhoitopeltojen sato käytettävissä

▪Alueen lähitilat (maito, vilja, hevos)

▪ Peltotuotteet kiinnostaa (nyt hankinta suunnitelmia 

lihaluujauheeseen)

▪ Naapuritilat 0,5-2 km

Alueella muita:

▪ Hevosia

▪ Peltoviljelyä

▪ Maidontuotantoa
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Vierumäen alue

Vierumäen alueella on useita maito- ja lihakarjatiloja 

sekä peltoviljelyä. Alueella on myös kolme hevostallia.

Alueella muodostuu merkittävästi kuivalantaa.

Kierrot talleilta menee pelloille ja maatalouden sivuvirrat 

kiertää pääosin tilojen sisällä (lannoite, kuivike ja 

maanparannus).

Tilakoko pienehkö.

Esim. Vaellustalli Toreson:

▪ Ns. pihatto

▪ Lanta noudetaan kolme kertaa vuodessa, n. 120 

m³/kerta. Kustannuksia tulee n. 300-500 €/kerta

▪ Kuivikkeena on puru ja turve

▪ Lanta menee peltokäyttöön

Esim. Riikka Suutari:

▪ Lihakarjaa

▪ Pääluku n. 50

▪ Viljaa ja nurmea n. 50 ha

▪ Kuivalanta, kuivikkeena olki

▪ Tilalla hyvä kierto: olki kuivikkeeksi, lanta 

lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi

▪ Parsinavetta ( säännösmuutos uhkaa kieltää)

▪ Investoinnit jäissä

▪ Liha Vainiolle ja Hkscanille
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Elintarviketeollisuus ja muut elintarvikehuoneistot

Elintarviketeollisuudessa syntyy biojätteitä, jotka 

käsitellään Lahden biokaasutuslaitoksessa sekä jossain 

määrin bioetanolilaitoksessa. Viljaklusteriin liittyviä 

sivuvirtoja menee myös rehutuotantoon.

Elintarviketeollisuudesta on hyvä porttimaksupotentiaali 

kohteissa missä kertymä on pienehkö. Sivuvirtoja hoitaa 

jätehuoltoyhtiöt. Heidän kanssaan avattiin keskustelu 

yhteistyömallista, johon liittyisi sopivien raaka-aineiden 

käsittely- ja logistiikkayhteistyö.

Tämä vaihtoehto mahdollistanee kannattavimman 

laitosmallin sekä lisäksi mahdollisuuden tuottaa 

laadukkaita peltotuotteita maatalouteen.

Leipomot, ravintolat, ruokalat sekä keskuskeittiöt 

mahdollistavat lähialueelta vähäisen esikäsittelyn raaka-

aineita n. 500 t/vuosi. Järkevän yhteislogistiikan 

mahdollistamana käsittelymäärä on mahdollista olla 

huomattavasti suurempi (laajennettu hankinta-alue).

Heinolan elintarvikealan yritykset ovat Pekan Leipä oy 

pois lukien pieniä.

Hankinta-alueen laajentamisella potentiaali muuttuu 

merkittäväksi. Esim. kunnan lähialueilla on n. 20 isoa 

elintarvikealan jalostajaa.

Jätehuoltoalan toimijat Remeo oy ja Lassila & Tikanoja 

ovat kiinnostuneita yhteistyöstä.

Paikallista potentiaalia on lisättävissä alueen 

laitoskeittiöiden sivuvirroilla (onko saatavuus mahdollinen 

jätehuoltomääräysten näkökulmasta?).
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Teerenpeliyhtiöt

Tuotettu uusiutuvalla energialla

Vuonna 2014 Teerenpeli vietti 20-vuotisjuhlavuotta. 

Tuote- ja ilmeuudistusten lisäksi Teerenpeli uusi myös 

tuotantoaan. Juhlavuoden kunniaksi panimolla otettiin 

alkuvuodesta käyttöön oma pellettivoimala, jonka myötä 

kotimaiset oluet ja siiderit valmistuvat entistä 

ympäristöystävällisemmin. Uusi, uusiutuvilla 

energianlähteillä toimiva puupellettivoimala tuottaa 

kaiken panimon keittohuoneen tarvitseman 

lämpöenergian.

Teerenpelin Panimo on perustettu ensimmäisten 

suomalaisten pienpanimoiden joukossa vuonna 1995, ja 

se on yksi harvoista, jotka vielä tänä päivänä ovat 

toiminnassa. Tislaamotoiminta aloitettiin vuonna 2002.

Teerenpeli Panimo & Tislaamossa on näyttävällä ja 

tehokkaalla tavalla yhdistetty oluen valmistus ja 

tislaaminen. Periaatteenamme ovat alusta saakka olleet 

valmistuksessa käytettävät aidot raaka-aineet, puhtaat 

makuelämykset ja suomalaisen juomakulttuurin 

edistäminen.

LVV n. 1 milj. €

Panimo- ja tislaamotoiminnan johtaja Timo Kuorehjärvi:

▪ Mäskiä tulee n. 500 t/vuosi

▪ Menee porttimaksulaitoksiin

▪ Ei rehuksi

▪ Viljaklusteri hakenut vaihtoehtoja, tulossa pian 

raportti

Kommentteja:

▪ Soveltuu pilottiin, yhteislogistiikka tekisi kilpailukykyä
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Villähteen Leipä

Yritys on erikoistunut leipomopakasteiden valmistukseen. 

Monipuolinen tuotevalikoima sisältää ruokaleipiä, 

kahvileipä-, sekä einestuotteita. Leipomo työllistää noin 

15 henkilöä ja sen liikevaihto on n. 2,04 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Hanna Ylä-Mononen:

▪ Kuivaa ja taikinapohjaista sivuvirtaa

▪ Porttimaksulaitoksiin

▪ Osa 2 kertaa viikossa, osa harvemmin

▪ Yhteistyö viljaklusterin kanssa tärkeää

▪ Kiinnostaa pilotti
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Pekan Leipä Oy

Heinolan Villenkadulla ja Reumantiellä sijaitsevissa 

leipomoissamme työskentelee tällä hetkellä 

vuodenajasta riippuen 80-100 henkeä. Herkkujamme 

löydät hyvin Etelä-Suomalaisten ja Päijät-Hämäläisten 

kauppojen hyllyiltä, sekä ravintoloista, kahviloista ja 

paistopisteistä ympäri suomen.

Liikevaihto n. 9 milj. €.

Toimitusjohtaja Arto Mussalo:

▪ Sivuvirrat L&T:n kautta Lahteen

▪ Ei sopimussidoksia

▪ Paikallinen käsittely/pilotti kiinnostaa

▪ Sivuvirtojen määriä ei muista, mutta kontteja lähtee 

viikoittain.

▪ Sisältö on kuivaa, taikinaa ja leipiä

Kommentteja

▪ Hyvä yritys pilottiin, niin raaka-aineiden kuin johdon 

mielenkiinnon näkökulmasta.

▪ Määrä ennuste on leipomon koon mukaan 100-200 

t/vuosi, tj. ei muistanut määriä (tarkistan määrän ja 

sisällöt)
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Sinuhe ky

Lahden leipomo on rakennettu 1970-luvun alussa. 

Tuotannon kasvaessa ja kehittyessä, tiloja on laajennettu 

useampaan kertaan vastaamaan nykyisiä tarpeita. 

Kouvolan leipomo on perustettu 2008 alkupuolella. Tällä 

hetkellä yritys työllistää noin 150 henkilöä. Lisäksi Sinuhe 

omistaa Koivulan leipomon, joka sijaitsee Kouvolassa. 

Asiakaskunta muodostuu pääosin vähittäismyymälöistä, 

marketeista ja SK-asiakkaista. Oman lisänsä tuovat 

ravitsemusliikkeet, huoltoasemat sekä omat myymälät. 

Sinuhen leipomot ovat merkittäviä leipomoita omilla 

talousalueillaan. Omien asuinkuntien lisäksi puolet 

tuotannosta suuntaa tiensä lähikaupunkien 

ruokakauppoihin ja tavarataloihin pääkaupunkiseudulle, 

Keski-Suomeen sekä Turun alueelle. 

Leipomoissa valmistetaan päivittäin toistasataa eri 

tyyppistä tuotetta tyydyttämään laatutietoisen kuluttajan 

tarpeita. Leipomoiden lisäksi kiinteistöistä löytyy 

tehtaanmyymälä, ja Lahdesta löytyy myös tyylikäs 

lounasravintola leipomon yhteydessä. 

Toimitusjohtaja Kari-Matti Valtari:

▪ Ohjasi asianhoidon tuotantojohtajalle (haastattelu 

myöhemmin)

Muu lähde:

▪ Biopohjaisia oheisvirtoja 155 000 kg, 

käsittelykustannus 17 600 € (2015)

▪ Rasvakaivoja 19 500 kg, käsittelykustannus 1 550 € 

(2015)

Kommentteja:

▪ Hyvä yritys pilottiin
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Viking Malt Oy

Viking Malt on Pohjoismaiden suurin maltaiden 

valmistaja.

Myymme tuotteitamme maailmanlaajuisesti juoma- ja 

panimoteollisuudelle. Vuonna 2016 Viking Malt ja Danish 

Malting Group yhdistyivät. Viking Maltilla on yhteensä 6 

mallastamoa: Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, 

Liettuassa ja Puolassa. Tuotantokapasiteetti yhteensä on 

lähes 600 000 tn/vuodessa.

Hankintapäällikkö Sanna Kivelä:

▪ Oheisvirta tuotteistettu pääosin rehupelleteiksi

▪ Syntyy hieman lisäksi biojätettä, mitä ei ole 

tuotteistettu

Muut lähteet (osin vanhaa tietoa):

▪ Rehuksi 7-8 000 t/vuosi

▪ Biojätettä 200-300 t/vuosi

Kommentteja:

▪ Sanna on tärkeä yhteyshenkilö pilotille viljaklusterin 

näkökulmasta
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Viljaklusteri

Päijät-Häme - Suomen viljaosaamisen keskus

Päijät-Hämeessä on Suomen mittavin ja monipuolisin 

viljaosaamisen keskittymä. Koko Hämeen kattavasta 

viljaklusterista 80-90 % on sijoittunut Päijät-Hämeeseen.

Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöistä 

ja teollisuusyrityksistä muodostettu vilja-alan 

yhteistyöverkosto.

Viljanjalostus on perinteikäs ja samalla moderni 

elintarviketeollisuuden haara, joka panostaa merkittävästi 

tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Mikä on klusteri? Klusteriin kuuluu yrityksiä, jotka 

toimivat useilla eri toimialoilla, mutta joiden tuotteet tai 

tuotantojärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa. Toimivassa 

klusterissa yritykset ovat vahvassa keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa.

Puheenjohtaja Sanna Kivelä:

▪ Kehitystyötä on tehty vuodesta 2003 alkaen

▪ Yhteistyö kiinnostaa

Kommentteja

▪ Tehneet laajoja selvityksiä ja kehitystyötä

▪ Paljon yhteistyöpotentiaalia



Käsittelymaksu ja kustannukset
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Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Ei rehukäyttöön hyväksytyt:

▪ porttimaksu Lahti 79 €/t + 16,12 €/kuorma + kuljetus

▪ haravointijäte 45 €/t + 16,12 €/kuorma + kuljetus

Case keskisuuri leipomo:

▪ 113 €/t kuljetettuna alv 0 %.

Ko. segmentti on kustannustehokkainta.

Hevosen lanta

Talli maksaa keskimäärin kuljetuksen, ei porttimaksua

▪ esim. Vierumäki 120 m³ lantaa 300-500 kuluja

Maatalous

Luomutila: 

▪ joutuu ottamaan maksun lannasta, kun lanta on päälannoite

Iso maitotila:

▪ voi olla pieni maksu, jos lannan levitysongelma paha.



Skenaario 1
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Hankintakanava:

▪ Jätehuoltoyritykset ja iso teollisuus

▪ Täydentävät maatalouden lähiraaka-aineet ( ravinnekoostumuksen, bioprosessin sekä kustannusten 

näkökulmasta)

Raaka-ainepohja ja tuotto €/t

▪ Rehujäte porttimaksu (pm) 0

▪ Pakkaamaton kuivabiojäte (kauppa, leipomot) pm 40

▪ Pakkaamaton märkäbiojäte (kauppa, muu teollisuus)

▪ Panimo- ja alkoholivalmistuksen mäskit (ei rehusegmentti) pm 40

▪ Jätepohjaiset muut maataloussivuvirrat pm -10

Hankekoko

▪ Alle 20 000 t/a

Ansaintalogiikka

▪ Käsittelymaksut

▪ Peltotuotteet

Sijainti

▪ Teollisuusalue

Taloudellinen tarkastelu ja alustavat raaka-ainetaseet



Skenaario 2
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Hankintakanava:

▪ Pekan Leipä Oy, muu Heinolan biopohjainen

▪ Täydentävät maatalouden lähiraaka-aineet (ravinnekoostumuksen, bioprosessin sekä kustannusten näkökulmasta)

Raaka-ainepohja ja tuotto €/t

▪ Rehujäte pm 0

▪ Pakkaamaton kuivabiojäte (kauppa, leipomot) pm 40

▪ Pakkaamaton märkäbiojäte (kauppa, muu teollisuus)

▪ Panimo- ja alkoholivalmistuksen mäskit (ei rehusegmentti) pm 40

▪ Jätepohjaiset muut maataloussivuvirrat pm -10

Hankekoko

▪ Alle 2 000 t/a

Ansaintalogiikka

▪ Käsittelymaksut

▪ Peltotuotteet

▪ Pilotointimaksut (t&k-yksikkö)

Sijainti

▪ Teollisuusalue

Taloudellinen tarkastelu ja alustavat raaka-ainetaseet



Skenaario 3
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Hankintakanava:

▪ Tilaryhmän raaka-aineet (ravinnekoostumuksen, bioprosessin sekä kustannusten näkökulmasta)

Raaka-ainepohja ja tuotto €/t

▪ Rehujäte pm 0

▪ Kuivalannat pm 0

▪ Jätepohjaiset muut maataloussivuvirrat pm

Hankekoko

▪ 2 000- 5 000 t/a

Ansaintalogiikka

▪ Energiasäästöt

▪ Peltotuotteet

▪ Pilotointimaksut (t&k-yksikkö)

Sijainti

▪ Lusi tai vierumäki

Taloudellinen tarkastelu ja alustavat raaka-ainetaseet
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Muut eloperäiset

▪ Jäteveden puhdistamon lietteet on käsitelty vuoden 2017 alusta Gasum Oy:n 

Riihimäen biokaasutuslaitoksella.

▪ StoraEnson Futing-tehtaalla syntyy lietteitä 20 000- 40 000 t/vuosi. Lietteistä 

n. 2/3  puru-/kuitulietettä.

▪ Lopputuotteiden hyödynnettävyys näillä haastavaa.
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Jätehuoltoyhtiöt (Remeo ja Lassila& Tikanoja)

▪ Jätehuoltoyhtiöt ovat kiinnostuneita yhteistyöhön biojätteiden osalta

▪ Merkittävässä osassa biojätteitä on mukana pakkausmateriaalia, joka on 

huomioitava esikäsittelyssä.

▪ Lannoitelainsäädäntö mahdollistaa ko. mädätejäännöksen lannoitekäytön, 

mutta kaikkea muovia ei prosessissa pysty poistamaan.
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Yhteenvetotaulukko

Sivuvirrat t/a ka-% Etäisyys 

(km)

Kuvaus

Kuivalanta 10 740 20 20 Luomutuotantoon soveltuva jae

Lietelanta 14 010 5-10 20 Luomutuotantoon soveltuva jae

Virtsa 1 615 20 Luomutuotantoon soveltuva jae

Peltobiomassa 4 035 100 20 Luomutuotantoon soveltuva jae

Biojäte 1 379 40 10 Luomutuotantoon soveltuva jae

Jvp-liete 5 500 20 5 Ei-luomu, kaupallisesti rajoitettu

Haastava 

teollisuus

25 000 20 5 Lietteet, ei sovellu lannoitteeksi 

(lainsäädäntö)

Jätehuolto-

yhtiöt

1 000 30-40 Kaupunki 

+lähikunnat

Luomutuotantoon soveltuva, ei sisällä 

pakkauksia

Jätehuolto-

yhtiöt

10 000 30-40 Kaupunki 

+lähikunnat

Luomutuotantoon soveltuva, vaatii 

esikäsittelyn/pakkausten poiston.
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Lannoitetehdas (Eneferm)

Lannoitetehtaan tavoitteena on 

käyttää biokaasua 

lannoitevalmistuksen 

energiantuotantoon (kuivaus ja 

briketöinti). Energiantuotannon 

lisäksi mädätejäännöstä 

hyödynnetään lannoitevalmisteen 

rakenneaineena. 

Esim. 1700 t biojätettä käyttävä biokaasulaitos tuottaa mädätejäännöstä, 

jonka ravinnesisältö on seuraava:

• Typpi 6350 kg

• Fosfori 1890 kg

• Kalium 4980 kg

Rakenneaineen N- P- K (0,15-0,05-0,12) 
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Aöustava prosessikaavio lannoitetehtaasta



Esim. Luomulannoitteesta (Ilkka 7-4-1), hinta n. 250-

300€/tn.

▪ Jauhettu kaura (ylijäämä)

▪ Liha-luujauho  (teurastamo)

▪ Höyhenjauhe (teurastamo)

▪ Kaliumsulfaatti (*voidaan korvata nurmella)

▪ Biojäte (mädätysjäännös)

▪ Struviitti (virtsasta)

▪ Ammoniumsulfaatti (ammoniakin strippaus)
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Johtopäätöksiä

▪ Potentiaalisimpana sivuvirtana nähdään alueella syntyvä 

pakkaamaton biojäte (n. 1300 tonnia.)

▪ Biojätteestä syntyvä mädätysjäännös (n. 510ka. tonnia) vastaa 

pelkästään lannoitearvoltaan noin 15 000€:a.

▪ Mädätejäännöstä käytetään lannoitteen rakenne- ja sideaineena 

(humus + ravinteet).

▪ Raaka-aineen saatavuus tulisi varmistaa etukäteen alueen 

toimijoilta.

▪ Muut lannoitteeseen käytettävät orgaaniset sivutuotteet ja niiden 

hinnoittelu/logistiikka on vielä selvittämättä

▪ Reseptiikkaa voidaan säätää eri luomuhyväksytyillä raaka-aineilla
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