
Punkalaitumen 
Bioenergiayhtiö Oy

RUUANTUOTANNON SIVUVIRROISTA KOTIMAISTA BIOMETAANIA 
TEOLLISUUTEEN JA LIIKENTEESEEN



Yritys pähkinän kuoressa

• Raaka-aine navetoista, sikaloista, 
teurastamoista ja muista ruuan 
alkutuotannon sivuvirroista

• Biokaasun tuotanto kustannus 
tehokkaasti kuivamädätyksenä

• Lopputuotteena kotimaista 
biometaania liikenteeseen ja 
teollisuuteen ja orgaanista 
lannoitetta maatalouteen ja 
maanparannukseen

Ryhmä A Ryhmä B

Luokka 1 82 95

Luokka 2 76 88

Luokka 3 84 90
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Punkalaitumen 
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Logistiikka: 
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Kasvi- ja                          lihatuotteet



SIVUAINEVIRRAN TUOTTAJA

• Bioenergiayhtiö huolehtii sivuaine-
virran jatkokäsittelystä       Ei 
jatkovelvoitteita

• Kaatopaikkasijoitusta halvempi 
vaihtoehto

• Sivuainevirrassa oleva hiiliyhdisteet 
energiantuotantoon ja ravinteet 
takaisin alkutuotantoon

• Markkinoinnissa: kiertotalous ja 
resurssitehokkuus

LOPPUTUOTTEEN KÄYTTÄJÄ

• Kotimainen Biometaani on puhdas 
polttoaine. Käytön aikaiset KHK-
päästöt 0 g CO2/MWh.

• Biokaasusertifikaatti fossiilisten 
polttoaineiden korvaamisessa 
https://www.vero.fi/syventavat-
vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/56228/energiaverotusohje
_201/

• Biometaani siirtokontilla suoraan 
kohteeseen toimitettuna 

Miksi Punkalaitumen Bioenergiayhtiö?

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/56228/energiaverotusohje_201/


• Lähtötilanne: Paljon (84 000 m3/a sian lietelantoja+ 30 000 m3/a muita 
maatalouden sivuvirtoja ja biomassaa 110 t/a fosforia (11 000 ha 
hyvän viljavuusluokan ohraa levityspinta-alana)

• Jälkimädäte 6 000 t/a k.a 10-15 % ja separoituna kuivajae 2 000 t/a  k.a 35 
% ja nestejae 4 000 t/a k.a 5 %

• pH 8,4 

• Ravinteisiin perustuva hinta: jälkimädäte 10,7 €/t, nestejae 11,4 €/t ja kiinteä 
jae 15,7 €/t. 

Jälkimädätteiden jatkokehittäminen 
lannoitetuotteiksi – hanke (1/2)

Jälkimädätteen 
ravinnepitoisuudet jälkimädäte nestejae kiinteä jae

Ntot [g/kg] 2,772 5,52 4,026

Nliuk [g/kg] 1,716 1,725 1,5006

Ptot [g/kg] 2,112 1,173 4,392

Pliuk [g/kg] 0,264 0,1794 0,2013

Ktot [g/kg] 3,564 3,312 3,294



• Hankkeen tavoitteena selvittää teknis-taloudellisesti paras menetelmä jalostaa 
jälkimädätteen kiinteästä jakeesta lannoite tai lannoitteen raaka-aine

1. Tutkittu erilaisia prosesseja jalostaa valmista lannoitetta kierrätysravinteista 
Suomessa ja ulkomailla

2. Perehdytty nykyiseen lainsäädäntöön ja tulevaan lannoitedirektiiviin.

3. Tutkittu muita jalostuskelpoisia sivuvirtoja

Jälkimädätteiden jatkokehittäminen 
lannoitetuotteiksi – hanke (2/2)



Jälkimädätteen jalostaminen

Prosessointi-

tekniikka

Terminen kuivaus -> mahdollinen 

muiden jakeiden lisäys -> 

rakeistaminen

Poltto voimalaitoksen kattilassa -> 

ravinteiden (fosforin) erotus ja 

jatkojalostaminen

Kompostointi -> mahdollinen 

sekoittaminen muihin jakeisiin

Lopputuote
P, K -lannoitteesta aina yksilöityyn NPK-

lannoitteeseen. Puhdas fosfori Maanparannusaine (PK-lannoite)

Hyvät puolet

Mahdollisuus tehdä bulkkituotteita ja

yksilöityjä lannoitteita asiakkaan tarpeisiin.

Perusperiaate yksinkertainen. Mahdollistaa

pitkät kuljetusmatkat ja tuotteen

säilymisen.

Fosfori voidaan käyttää laaja-alaisesti.

Mahdollistaa pitkät kuljetusmatkat ja

tuotteen säilymisen.

Perusperiaate yksinkertainen. Voidaan

käyttää monenlaisiin tarkoituksiin ja

erilaisia lisäaineita. Ei vaadi suuria

investointeja.

Haittapuolet

Kaupallinen kannattavuus vaatii suureen

yksikön. Ranskassa Cooperl 48 000 t/a

lannoitteita. Suomessa +16 000 t/a

reunaehdoilla (lämmön ja lisäaineiden

hinta ja saatavuus krittiisiä tekijöitä)

Kaupallinen kannattavuus vaatii suureen

yksikön. Jälkimädätteen typpi ja hiili

menetetään polton takia.

Menetetään osa hiilestä ja koneellisessa

kompostoinnissa myös typpi.

Ravinnepitoisuudet alhaisia.



Yhteystiedot

• Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy

• Toimitusjohtaja: Jukka Uusi-Kouvo

• Puh. 0505651987

• E-mail: jukka@uusi-kouvo.fi

• Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy

• Hankevetäjä: Aki Heinonen

• Puh. 0408611158

• E-mail: aki.heinonen.ah@gmail.com


