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Biolaitoshankkeen tausta ja tavoitteet
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 Ruokamaakunta Etelä-Pohjanmaa

 Seinäjoen seutu on vahva alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden keskittymä

 Elintarviketuotannon toimintaedellytysten turvaaminen

 Vaikuttaa koko elintarvikeketjuun (ml. rehuntuotanto, logistiikka ja 
maaseudun työllisyys)

 Ympäristönormien kiristyminen (ravinne- ja ilmastopäästöt, ml. 
ammoniakkipäästöt)

 Millä keinoin turvataan toimintaedellytykset?

 Keskittyminen ja integrointi vs. ympäristöhaasteet

 Tilatason ja keskitetyn toiminnan yhdistäminen ympäristökestävyys
huomioiden → Varmistetaan toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä

 Esiselvitysprojektin “Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon” –materiaalit
saatavilla
https://atriatuottajat.fi/yritystieto/kehittamishankkeet/biotaloudestavoimaa
alkutuotantoon/Sivut/default.aspx

https://atriatuottajat.fi/yritystieto/kehittamishankkeet/biotaloudestavoimaaalkutuotantoon/Sivut/default.aspx


Lannan energiapotentiaali biokaasuna E-P:lla

Sika 86 GWh

Nauta 279 GWh

Siipi 72 GWh

Yhteensä: 437 GWh

Yhteismäärä vastaa 

~44 milj. litraa dieseliä

>24 000 

sähkölämmitteisen 

omakotitalon kulutusta
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Etelä-Pohjanmaan lannat ja pääravinteet

Tarkastelualue: Etelä-Pohjanmaa 

+ Isokyrö

Ravinteiden arvo ~21 milj. €
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Hankkeen toteuttaja Nurmon Bioenergia Oy

Omistus

 Heikas Oy 90 %

 Atria Oyj 10 %

Luvat

 Ympäristölupa lainvoimainen

 Kaavoitus lainvoimainen

 Rakennuslupa lainvoimainen

Investoinnin kustannus

 35 000 000 €

Rahoitus

 Päätös investointituesta 17.12.2018. Tuen määrä 9 364 000 €

 Rahoitusneuvottelut käynnissä



Laitoksen sijainti



Hankkeeseen investoitavat prosessit

 Biokaasulaitos 

 Kiintoaineen erotus

 Puhallin haihduttamo 

 Biokaasun puhdistus ja nesteytys 

 Muita mahdollisuuksia tulevaisuudessa

 Innofeed

 CO2 metanointi



Käsiteltävät materiaalit

 Ympäristöluvan mukainen käsittelykapasiteetti 240 000 tonnia vuodessa 

 Kotieläinten lanta

 Lietemäiset

 kuivat

 Peltobiomassa

 Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

 Muut biohajoavat materiaalit

 Ei puhdistamoliete



Nurmirehusta valkuaista sioille
(innofeed tutkimushanke)

 Nurmirehu hehtaari

 kuiva-ainetta 10 000 kg, korjattavaa massaa 30 000 kg

 Puristus ruuvilla
 50 % rehumehuksi aivrehun kosteuden ollessa 30%

 Rehumehun saanto hehtaarilta

 15 000 litraa (raakavalkuaista noin 600 kg)

 Lihasian syönti päivässä

 2 litraa / päivä

20 000 lihasikaa syö 40 000 kg rehumehua / päivä

3 ha nurmirehua saadaan 45 ooo kg rehumehua

tarvitaan 1000 ha nurmirehua vuodessa

->     kotimaista valkuaista 600 000 kg/v
922.10.2019Lisää alatunniste
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Biokaasulaitoksen energiavirrat osto / 

myynti

Ostetaan

 Laitoksen tarvitsema lämpö tuotetaan hakkeella

 Verkosta ostetaan tarvittava sähköä uusiutuvana

Myydään

 Tuotetaan biokaasua 90 000 MWh, tulevaisuudessa 120 000 MWh             

(vastaa 9-12 miljoonaa litraa polttoöljyä)

 Biokaasu nesteytetään

 Kapasiteetti 20 tn/päivä (varauduttu 25 tn/päivä)

 Ostoenergiaa tarvitaan noin kolmannes tuotetusta energiasta



Päästövähenemäpotentiaali

 LBG:n tuotantomäärä 90 000 MWh/a, O gCO2-ekv./MWh

 Dieselin kulutus raskaalla kalustolla: 9 milj. litraa/a = 90 000 MWh/a

 Dieselin päästökerroin 265 kgCO2/MWh

 Päästöt 23 850 t CO2/a

18 000  24 000 t CO2 vähenemä vuodessa

1422.10.2019Jyrki Heilä







Muut prosessissa syntyvät tuotteet

 Puhdistettu vesi

 100 000 m3/a ensin puhdistamolle, tulevaisuudessa maaperään

 Nestemäiset ravinnetuotteet

 50 000 m3/a

 Kiintoaine

 50 000 tn/a

 Levitys pinta-alan tarve noin 20 000 ha



Biokaasu- ja ravinteiden jalostuslaitoksen massatase

240 000 tonnin kapasiteetilla

Liikennepolttoaineeksi

Varalämpökone

Sähkö ja lämpö omaan käyttöön, yhteys myös sähköverkkoon

Kiertovesi laimennukseen, pesuihin ja polymeerin valmistukseen ~110 000 m
3
/a

Esikäsittelyt ja 
hygienisointi

(1 h, 70 C)

Lingot

Ravinteiden 
talteenotto ja 

väkevöinti 
(Haihdutus tai 

strippaus ja 
haihdutus)

Biokaasu-
prosessi

Kiintoaine
50 000 t/a

N: 30 %
P: 70 %

Rejekti-
vesi

Puhdistettu vesi ojaan <100 000 m3/a
N: <1 %
P: 0 %

Ympäristölupa 240 000 t/a
N: 1 000 t/a
P: 300 t/a

Biokaasu 
15 milj. m3

65 % CH4

Lämpökattila

Kaasumoottorit

(800 + 800 kWel)

Maata-
louteen ja 
viherraken-
tamiseen

N:P-konsentraatti ym. 
nestemäiset
50 000 t/a

N: 70 %
P: 30 %

Maatalouteen 
ja 

teollisuuteen

Talousvesi
sosiaali-
tiloihin

<500 m3/a

Lauhdeveden 
puhdistus 

(RO+
aktiivihiili)

Biokaasun 
puhdistus ja 
nesteytys/ 

paineistus

Energiasisällön riittävyys:

70 rekkaa (200 000 km/a) tai

5 800 henkilöautoa (~20 000 km/a) tai

3 800 sähkölämmitteistä omakotitaloa

→20 000 ha
~10 % aktiivi-
viljelyssä 
olevasta pinta-
alasta



Kierrätysravinnetuotteiden ominaisuudet
Ominaisuus Nestemäinen 

orgaaninen lannoite

Väkevöity orgaaninen 

lannoite (NPK-

konsentraatti)

Lannoittava 

maanparannusaine 

(kuivajae)

Kuiva-ainepitoisuus (%) 2 – 3 20 – 25 30 %

Kokonaistyppi (kg/m3 tai kg/t) 5 25 – 30 10

Vesiliuk. typpi (kg/m3 tai 

kg/t)

4 20 

(kasveille käyttökelpoinen 

typpi ~20 % korkeampi)

3 – 4 

(kasveille käyttökelpoinen 

typpi ~20 % korkeampi)

Fosfori (kg/m3 tai kg/t) 0,5 – 0,8 2,5 6 – 7 

Kalium (kg/m3 tai kg/t) 1 5 1

Keskim. levitysmäärä (m3/ha, 

t/ha)

23 5 <15 (fosforintasaus)

Arvo (€/m3 tai €/t) 6,3 34 18,2

Arvo (€/kuorma)

Nestemäiset 50 t, kuiva 40 t

315 1700 728

Laskennassa käytetty: N=1 €/kg, P=2 €/kg, K=1 €/kg



Mitä reunaehtoja hankkeen 

toteutumiselle

 Maatalousmassoista ei porttimaksuja

 Energian hinta riittävä -> liiketoimintalogiikka uusiksi (ongelma halpa LNG)

 Investointituet ehdottoman tärkeä

 Kehittyneet kierrätysravinneratkaisut 

 Maatalousmassoille fosforin siirtotuki (ongelma halpa LNG)

 Sallitaan fosforin levitys arveluttavan- ja korkean tason mailla esim. 5 kg/ha

 Tulevat tuet sidottu kestävään ravinnekiertoon

 LBG markkinan kehittymistä varten kuljetusliikkeille ostokompensaatio

( esimerkiksi 0,2 €/kg)



Kiitos mielenkiinnosta

Jyrki Heilä

jyrki@heila.fi

0400 533213

mailto:jyrki@heila.fi

