2016
Pekka Erkkilä

30.9.2016

1(18)

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen
turkiseläinten lantaa hyödyntämällä, RAKET
LOPPURAPORTTI

www.ym.fi/ravinteidenkierratys
Pekka Erkkilä
Teknologiakeskus KETEK OY
30.9.2016

Pekka Erkkilä

30.9.2016

2(18)

Sisältö
1.

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................................................................... 3

2.

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET .................................................................................................................. 4

3.

HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT ......................................................................................................... 5
3.1
3.2

4.

OSAPUOLET .......................................................................................................................................................... 5
MENETELMÄT ....................................................................................................................................................... 5

HANKKEEN TULOKSET........................................................................................................................................ 6
4.1
4.2
4.3

LANNAN RAVINNEPITOISUUDET JA RAVINNEHÄVIKKI ...................................................................................................... 6
LANNAN BIOKAASUPOTENTIAALI JA BIOKAASULAITOKSEN HYÖDYNNETTÄVYYS ..................................................................... 9
BIOKAASULAITOKSEN ALUSTAVA SUUNNITELMA .......................................................................................................... 13

5.

HANKKEEN VAIKUTTAVUUS/VAIKUTUKSET ......................................................................................................15

6.

VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET .....................................................................................................16

7.

TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN ...................................................................................................16

8.

TALOUSRAPORTTI ............................................................................................................................................17

9.

SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN ...............................................................................17

10.

JOHTOPÄÄTÖKSET /YHTEENVETO HANKKEESTA JA PÄÄTULOKSISTA ...............................................................18

LIITTEET .....................................................................................................................................................................18

Pekka Erkkilä

30.9.2016

3(18)

1. Tiivistelmä
Turkiseläinten lannan merkitys lannoitusaineena on kansallisesti merkittävä johtuen lannan korkeasta ravinnepitoisuudesta muiden kotieläinten tuottamiin lantoihin verrattuna. Lantaa ei kuitenkaan nykyisin hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyään suurimmaksi osaksi käytössä oleva turkiseläinten lannan
säilytys varjotalojen alla avoimessa tilassa ja jatkokäsittelyn avoin aumakompostointi johtaa väistämättä
mittavaan typen ja energian hävikkiin
Hankkeessa selvitettiin, miten suljetussa tilassa tapahtuvalla lannan biokaasutuksella voidaan vähentää typpihävikkiä ja muita ravinnehuuhtoumia ja saada lisähyötynä energiaa joko tarhalle ja mahdollisesti lähialueen käyttöön. Tavoitteena oli löytää hankkeessa mukana olleelle turkistarhalle biokaasulaitosratkaisu, joka
soveltuu mahdollisimman hyvin tarhan nykyiselle lannankäsittelykalustolle eikä muuta merkittävästi nykyistä käsittelyprosessia työmäärän tai aikataulujen suhteen.
Selvityksiin sisältyivät kattavat lannan ravinneanalyysit ja biokaasuntuottokokeet sekä ravinnehävikin vertailu nykyisen käsittelymenetelmän ja biokaasutuksen välillä. Lisäksi selvitettiin tarhan energiantarve ja biokaasun energian hyödyntämismahdollisuudet tarhalla sekä muut biokaasun ja mädätejäännöksen hyödyntämismahdollisuudet. Tietojen perusteella tehtiin tarhan biokaasulaitoksen alustava suunnitelma ja laitosinvestoinnin teknistaloudellinen tarkastelu.
Lopputuloksena todettiin biokaasutuksen pudottavan typpihävikin noin puoleen nykyisestä ja lisäävän merkittävästi lopputuotteena olevan mädätejäännöksen kaliumin määrää. Fosforimäärään ei biokaasutuksella
ole vaikutusta. Mädätejäännös voidaan käyttää nykyisen kompostin tavoin ja on sitä parempaa lannoitetta
ravinnearvoiltaan. Tuotettu biokaasu riittää tekemään tarhan täysin energiaomavaraiseksi.
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2. Hankkeen tausta ja tavoitteet
Maassamme toimii vajaa 1 000 turkistilaa, joiden tuottama vuotuinen lantamäärä on noin 200 000 tonnia.
Noin 97 % maamme turkistiloista sijaitsee Pohjanmaalla, joten lanta syntyy varsin pienellä alueella. Turkislannan merkitys lannoitusaineena on merkittävä johtuen lannan korkeasta ravinnepitoisuudesta muiden
kotieläinten tuottamiin lantoihin verrattuna.
Lantaa ei kuitenkaan nykyisin hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että varastointi- ja käsittelyprosessien aikana minimoitaisiin maaperään ja edelleen vesistöihin kulkeutuva, hallitsematon ravinnehuuhtouma ja -hävikki. Lanta varastoidaan tiloilla aluksi eläinten kasvatushäkkien alla. Häkkien alta lanta siirretään aumaan ja edelleen alueellisesti toimiviin kompostointilaitoksiin tai suoraan lannoitteeksi. Suurin osa
lannan loppukäsittelystä ennen lannoitekäyttöä toteutetaan avoimella aumakompostoinnilla kiinteän alustan päällä.
Avoimessa tilassa varastoidussa lannassa syntyy merkittävä typpihävikki ammoniakin haihtumisen myötä
sekä häkkien alla, että aumakompostoinnin aikana. Lisäksi lannan fosfori ja mm. kalium huuhtoutuvat osittain lannasta sateiden vaikutuksesta. Perinteisillä käsittelymenetelmillä aiheutetaan myös energiahävikkiä
ympäristön kuormituksen lisäksi. Energiahävikki syntyy pääosin kompostoinnissa, joka vapauttaa lannan
orgaaniseen osaan sitoutunutta energiaa lämpönä ilmaan. Ympäristöhallinnon verkkopalvelun mukaan turkistuotannon yhteenlasketut vuotuiset typpipäästöt ovat maassamme 430 tonnia ja vastaavasti fosforipäästöt 45 tonnia.
Hanke on syntynyt ideasta, jossa suljetussa tilassa tapahtuvalla lannan biokaasutuksella ehkäistäisiin typpihävikkiä ja muita ravinnehuuhtoumia ja lisähyötynä saataisiin energiaa joko tarhalle ja mahdollisesti lähialueen käyttöön. Lisäksi kaasutuksesta jäljelle jäänyt biokaasutusjäännös eli rejekti on tutkimusten mukaan
erittäin hyvää lannoitetta sellaisenaan tai se voi olla jalostetumpien lannoitevalmisteiden raaka-ainetta.
Taustalla oli myös tarve selvittää, millainen biokaasutusprosessi sopii parhaiten juuri turkistarhan biomassoille ja niiden käsittelytavoille ja onko kyseinen biokaasutus taloudellisesti kannattavaa. Turkistarhan näkökulmasta kiinnostavinta on mahdollisuus pienentää lannasta aiheutuvia kustannuksia tai jopa muuttaa nykyinen kustannus tuotoksi.
Hankkeen yleisenä tavoitteena on tehostaa ympäristönsuojelua kehittämällä kohteena olevan turkistarhan
lannan prosessointia kokonaisuutena lopputulokseltaan paremmaksi kierrätysraaka-ainepohjaiseksi lannoitevalmisteeksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloutta hyödyntävä, monistettava ja käytännönläheinen toimintatapa lannan käsittelemiseksi biokaasutuksella teknistaloudellisesti tehokkaalla tavalla.
Konkreettisiksi tavoitteiksi asetettiin kolme työpakettien muodossa toteutettavaa selvitystä:
1. Lannan ravinnesisällön selvitys ja ravinnehävikin vertailu nykyisen käsittelymenetelmän ja biokaasutuksen välillä
2. Lannan biokaasupotentiaalin ja biokaasulaitoksen hyödynnettävyysmahdollisuuksien selvitys
3. Turkistarhan tarpeisiin soveltuvan biokaasulaitoksen alustava suunnittelu ja teknistaloudellinen tarkastelu.
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3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät
3.1 Osapuolet
Hankkeen toteutuksesta vastasi Teknologiakeskus KETEK Oy ja toisena merkittävänä osapuolena oli Halsualla sijaitseva Seafur Oy:n suuri turkistarha, joka toimi erinomaisena käytännön esimerkkikohteena hankkeen aikana. Idean alun perin esittänyt ”biokaasuaktivisti” Markku Koskela edusti alueen yrittäjien näkökulmaa biokaasun ja prosessin muiden virtojen hyödyntämisessä sekä mahdollisen uuden yritystoiminnan synnyttämisessä asian ympärille. Lisäksi hankkeessa käytettiin kilpailutettuna ostopalveluna hankittua Metener
Oy:n asiantuntemusta biokaasutuskokeiden ja laitosteknologian osalta.
Turkisalan asiantuntemusta edustivat esimerkkitarhan lisäksi hankkeen ohjausryhmässä toimineet Suomen
Turkiseläinten Kasvattajain Liiton edustajat. Laajaa asiantuntemusta ohjausryhmään toi myös lantoihin erikoistunut asiantuntija Luonnonvarakeskuksesta. Rahoittajana toimineen Ympäristöministeriön edustajina
toimivat hankkeen valvojat Pöyry Oy:stä.
Osapuolet muodostivat hyvän kokonaisuuden hankkeen asiantuntemuksen ja eri intressiryhmien tiedonkulun kannalta. Osapuolten yhteistyö sujui hyvin.
3.2 Menetelmät
Hanke toteutettiin työsuunnitelman mukaisesti edellä mainittuina kolmena työpakettina. Työpaketeissa
käytettiin kuhunkin selvitettävään kokonaisuuteen soveltuvia luotettavia menetelmiä.
Ravinnemääritykset tehtiin Ketekin ja Nablabsin laboratorioissa, jotka molemmat ovat FINASin akkreditoimia SFS-EN ISO/IEC 17025-standardin mukaisia testauslaboratorioita. Määrityksiä varten tarvittavat näytteet otettiin Viljavuuspalvelun julkaiseman lantanäytteiden otto-ohjeen mukaisesti.
Ravinnemäärityksissä käytettiin taulukossa 1 esitettyjä menetelmiä.
Taulukko 1 Määritysmenetelmät
Määritys

Menetelmä

Määritetyt yhdisteet

Menetelmä laboratoriossa

Kokonaistyppi

Kjeldahl

N

CHN-analysaattori

Vesiliukoinen typpi

SFS-EN 13652 NH4, NO3

Kokonaisfosfori (P)

SFS-EN 13650 P

Vesiliukoinen fosfori

SFS-EN 13652 PO4

Kokonaiskalium (K)

SFS-EN 13650 K

pH

SFS-EN 13037

Johtokyky

SFS-EN 13038

Kosteus
Orgaaninen aines

SFS-EN 13040
SFS-EN 13039

Kadmium ja muut raskasmetallit/alkuaineet

As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg,
SFS-EN 13650 Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn Kuningasvesiliuotus ja ICP-MS -mittaus

Natrium (Na)

SFS-EN 13650 Na

Vesiuutto ja IC-määritys (Ionikromatografi)
Kuningasvesiliuotus ja ICP-MS -mittaus (Induktiivisesti kytketty
massaspektrometri)
Vesiuutto ja IC-määritys
Kuningasvesiliuotus ja AAS-mittaus (Atomiabsorbtiospektrofotometri)

Kuningasvesiliuotus ja AAS-mittaus
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Työpaketissa 2 toteutettujen biokaasuntuottokokeiden tehtiin kilpailuttamalla tekijäksi valittu laboratorio
neljän potentiaalien laboratorion välillä. Kokeet tehtiin Suomessa pisimpään kuivamädätystä tutkineen
Metener Oy:n laboratoriossa. Kokeet suoritettiin 60 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa mesofiilisissä (36,5 – 37,5 °C) koereaktoreissa. Kokeet kestivät yhteensä 100 vuorokautta. Kokeessa syntynyt
kaasu kerättiin 100 l kaasupusseihin, ja aina pussin täytyttyä analysoitiin kaasun laatu (CH4, CO2, O2, H2S)
sähkökemiallisella kennolla varustetulla IR-mittalaitteella (Geotechnic GA-2000) ja tilavuus paljetilavuusmittarilla (Krom-Schröder BK-4). Samalla mitattiin reaktoreidenlämpötila ja tutkimushuoneen lämpötila. Kaasun tilavuus korjattiin laskemalla kaasun tilayhtälöllä vastaamaan + 20 °C lämpötilaa. Kuiva-ainepitoisuus ja
orgaanisen aineen määritys suoritettiin metodin 2540, Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater mukaisesti. Syötteen kuiva-ainepitoisuus ja orgaanisen aineen osuus kuiva-aineesta määritettiin kokeen alussa. Työpaketissa 2 tehtiin myös selvitystä turkistarhalle parhaiten sopivasta biokaasutusprosessista sekä kaasun ja rejektin hyödyntämismahdollisuuksista tutkimalla alan kirjallisuutta pääosin verkkojulkaisuista ja perehtymällä alan toimijoiden esitteisiin ja nettisivuihin. Lisätietoa haettiin tekemällä tutustumiskäyntejä kiinnostavimpiin kohteisiin.
Työpaketin 3 laitossuunnittelu toteutettiin kilpailuttamalla suunnitelman teko viiden biokaasulaitostoimittajan välillä. Suunnittelijaksi valittiin Metener Oy, jonka tekemä suunnitelma on esitetty liitteessä 3.

4. Hankkeen tulokset
Hanke toteutui sisällöllisesti ja aikataulullisesti hyvin ja työpaketeissa suoritetut tehtävät olivat valmiina
noin 3 kuukautta ennen hankkeen päättymispäivää.
4.1 Lannan ravinnepitoisuudet ja ravinnehävikki
Työpaketin 1 tavoitteena oli analysoida Seafur Oy:n tarhan lannan ravinnepitoisuudet ja vertailla ravinnehävikkiä tarhan nykyisen lannankäsittelyprosessin ja biokaasutusprosessin välillä.
Tarhalla muodostuu lantaa noin 10 000 tonnia vuodessa. Lannasta noin 7 500 tonnia on ketunlantaa ja
2 500 tonnia minkinlantaa. Lanta muodostuu häkkien alle kasaan ja se sisältää myös eläinten virtsan. Nykyisessä prosessissa lantaa pidetään häkkien alla lähes puoli vuotta ennen kuin se siirretään kompostiin, jossa
lantaa säilytetään lähes yhtä pitkään ennen tarhalta pois siirtämistä. Lanta on koko ajan avoimessa tilassa.
Häkkien alla oleva lanta on kohtalaisesti sateelta suojassa varjotalojen ansiosta, mutta kompostiauma on
täysin avoin. Kattavan ravinneanalyysin tekemiseksi näytteitä otettiin sekä ketun- että minkinlannasta tuoreena häkkien alta, häkkien alta ennen kompostiin kuljetusta sekä kompostista ennen tarhalta pois kuljettamista. Lisäksi otettiin näyte tarha-alueen valumavesikaivosta. Biokaasutuskokeiden päätyttyä otettiin näytteet myös mädätejäännöksistä.
Lannan ravinnemääritykset ovat tunnetusti melko epätarkkoja ja analyysituloksissa saattaa olla suuriakin
vaihteluita samasta paikasta otettujen näytteiden välillä. Syynä on todennäköisimmin se, että suuressa kasassa on paikkakohtaisia pitoisuusvaihteluita ja keskimääräisen näytteen saaminen on vaikeaa, vaikka näytteistä otettaisiin paljon useista paikoista ja sekoitettaisiin hyvin. Tämä näkyy myös Viljavuuspalvelun lantatilastossa, jossa pitoisuuksien minimi- ja maksimiarvot eroavat suuresti toisistaan.
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Viljavuuspalvelun lantatilastoon vertailemalla voidaan todeta, että analyysien perusteella Seafurin tarhan
tuoreen lannan ravinnepitoisuudet ovat lähellä maan turkislannan keskiarvoja fosforipitoisuuden ollessa
noin 50 % keskiarvoa alempi. Alempi fosforipitoisuus johtuu tarhaajan mukaan siitä, että lantanäyte on
otettu myöhään syksyllä, jolloin eläimille syötetyssä rehussa on vähemmän kalaa ja sen sisältämää fosforia.
Tuoreen minkinlannan kokonaistyppipitoisuus oli 11,2 kg/tonni ja ketunlannan 8,5 kg/t. Fosforipitoisuudet
olivat vastaavasti minkillä 7,6 kg/t ja ketulla 9,9 kg/t. Kaliumpitoisuudet olivat 1,0 kg/t ja 2,2 kg/t. Viljavuuspalvelun lantatilastossa tuoreen ”turkiseläimen kuivikelannan” typpipitoisuus oli 11,3 kg/t, fosforipitoisuus
16,0 kg/tonni ja kaliumpitoisuus 2,1 kg/tonni. Seafurin lanta-arvot pysyivät fosforinkin osalta kuitenkin Viljavuuspalvelun ilmoittaman hajonnan puitteissa. Myös muut ravinnepitoisuudet (B, Cu, Mn, Zn) olivat hajonnan sisällä. Raskasmetalleja ei näytteistä löytynyt. Analyysitulokset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 1.
Analysoitu tuore lanta on ravinnepitoisuuksiltaan tyypillistä turkiseläinlantaa, jossa mm. typpi- ja fosforipitoisuudet ovat huomattavasti korkeampia kuin esim. naudan- ja sianlannassa.
Ravinnehävikin selvittämisessä tarkasteltiin aikaisemmin mainituista paikoista otettujen eri-ikäisten lantanäytteiden ravinnepitoisuuksia. Oletuksen mukaan avoimessa tilassa säilytettävästä tuoreesta lannasta alkaa hävitä typpeä ammoniakin haihtumisen takia. Lisäksi vesiliukoisia ravinteita huuhtoutuu avoimista kasoista sateiden mukana. Mikäli lanta voidaan säilyttää mahdollisimman suuren osan aikaa suljetussa tilassa,
pitäisi hävikin pienentyä oleellisesti. Biokaasureaktori on suljettu tila, joten hävikkiä ei tapahtuisi ainakaan
ulkoilman haihtumisen eikä huuhtoutumisen takia.
Typpi on lannassa sitoutuneena lannan orgaaniseen osaan sekä osana lannan sisältämää ammoniakkia. Ammoniakin osuus lannan typestä on riippuvainen pH:sta ja lämpötilasta. Mitä korkeampia ne ovat, sitä suurempi osuus ammoniumtypestä on ammoniakkina. Lantanäytteiden pH oli keskimäärin 8,5 ja lämpimänä
kesäaikana, jolloin lantamäärä on lisäksi suurimmillaan, on suurten ammoniakkimäärien haihtumiselle otolliset olosuhteet. Vaikka suurin osa hävikistä tapahtuu ammoniumtyppenä, ravinnehävikkitarkastelussa selvitettiin em. lantatilaston pääravinteiden eli kokonaistypen, fosforin ja kaliumin hävikkiä. Muiden yhdisteiden ja alkuaineiden käyttäytyminen selviää tarkemmin liitteestä 1. Kuvassa 1 on esitetty tarhan lannan
”elinkaaren” eri vaiheista otettujen näytteiden typen, fosforin ja kaliumin pitoisuudet sekä lannan kahden
biokaasutusrejektin vastaavat pitoisuudet. Pitoisuudet on ilmoitettu kuiva-aineesta.

Pekka Erkkilä

30.9.2016

8(18)

Ravinnepitoisuudet kg/tonni
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15
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5
0
Minkilanta,
tuore

Minkinlanta,
varjotalo

Ketunlanta,
tuore

Ketunlanta,
varjotalo

Kokonaistyppi (N)

Komposti

Kokonaisfosfori (P)

Rejekti (lanta) Rejekti (lanta +
nurmi)

Kokonaiskalium (K)

Kuva 1 Näytteiden pääravinteiden pitoisuudet lannankäsittelyn eri vaiheissa

Tuloksista voidaan päätellä, että minkinlannan typpipitoisuus putoaa noin neljännekseen häkin alla varjotalossa. Ketunlannassa hävikki on huomattavasti pienempää, mutta selkeästi havaittavissa. Typen lisähävikkiä
tapahtuu edelleen kompostissa.
Kompostin hieman suurempi typpipitoisuus varjotalon minkinlantaan verrattuna johtuu siitä, että kompostissa on tarhalle tyypillinen lantaseos, jossa on 75 % runsastyppisempää ketunlantaa ja 25 % minkinlantaa.
Fosforin hävikkiä tapahtuu pitoisuuksissa samansuuntaisesti, mutta hieman lievempänä. Kaliumin hävikki
näyttää tapahtuvan lähes kokonaan kompostissa. Biokaasutusrejektien pitoisuudet ovat huomattavasti
kompostia korkeammat varsinkin typen ja kaliumin osalta, joten laboratoriokokeiden perusteella biokaasutusta hyödyntävässä lannankäsittelyprosessissa ravinnehävikki puolittuu typen osalta, poistuu lähes
kokonaan kaliumin osalta ja pienenee noin neljänneksen fosforin osalta. Vaikka fosforin pitoisuus hieman
pienenee, ei tonnimääräinen hävikki kuitenkaan käytännössä pienene, kuten seuraavasta kappaleesta ilmenee.
Pitoisuuksista arvoitiin typen, fosforin ja kaliumin ravinnehävikki tarhan vuotuiselle 10 000 tonnin lantamäärälle, josta ketunlantaa on 7 500 tonnia ja minkinlantaa 2 500 tonnia Arvio perustuu kuvan 1 pitoisuuksista laskettuihin ravinteiden tonnimääriin ja niiden muutoksiin lantaprosessin eri vaiheissa. Tonnimäärät
on esitetty kuvassa 2.
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N, P ja K kokonaismäärät
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Kuva 2 Pääravinteiden kokonaismäärät lannankäsittelyn eri vaiheissa

Laskelmissa oletettiin, että kuiva-aineen kokonaismassa ei muutu merkitsevästi prosessin aikana, joten tonnimäärät on laskettu tuoreen lannan kuiva-aineen kokonaismäärään perustuen. Taulukon arvojen perusteella nykyisessä lannankäsittelyprosessissa vuotuinen typpihävikki on noin 55 tonnia, fosforihävikki 37 tonnia ja kaliumhävikki 12 tonnia eli typestä ja kaliumista häviää noin 60 % ja fosforista noin 40 %. Biokaasutuksessa hävikki pienenee paljon. Mädätyskokeissa kaasutettiin useita erilaisia seoksia ja vertailun vuoksi
myös pelkkää lantaa. Pelkän lannan biokaasutuksen rejektissä on typpeä ja kaliumia noin kaksinkertainen
tonnimäärä kompostiin verrattuna. Fosforin määrä on suunnilleen sama. Parhaan kaasuntuoton lantaseoksella ravinnemäärät pysyvät suunnilleen samoina. Tosin seokseen lisättävä nurmi nostaa kaliumin määrän
noin kaksinkertaiseksi. Tällä seoksella typpihävikki on noin 29 tonnia, fosforihävikki noin 38 tonnia, ja kaliumhävikki muuttuu kaliumin lisääntymiseksi noin 16 tonnin verran. Lasketut tonnimäärät on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 1. Kompostointiin verrattuna biokaasutus pudottaa typpihävikin noin puoleen ja
viisinkertaistaa kaliumin määrän. Fosforimäärään kaasutus ei vaikuta.
4.2 Lannan biokaasupotentiaali ja biokaasulaitoksen hyödynnettävyys
Työpaketissa 2 keskityttiin lannan biokaasutuskokeisiin sekä biokaasun, rejektin ja muiden kaasutusprosessin tuottamien aineiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen.
Biokaasupotentiaali
Kaasuntuottokokeet tehtiin Metener Oy:n laboratoriossa kappaleessa 3.2 kuvatulla menetelmällä. Kaasutettava lanta kerättiin tarhalta siten, että se edustaisi koostumukseltaan mahdollisimman hyvin tarhan keskimääräistä lantaa mm. 25/75 minkinlanta/ketunlanta jakautumaltaan. Lisäksi mukaan otettiin hevosenlantaa, jota tarhan lähialueelta on saatavissa melko suuria määriä. Kokeissa käytettävä nurmi tuli Meteneriltä.
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Tavoitteena oli kokeilla mädätystä muutamalla ennalta päätetyllä seoksella ja selvittää seosten kaasuntuottoa ja muita ominaisuuksia tarhalle parhaiten soveltuvan seoksen löytämiseksi. Kaasuntuottoa testattiin
neljällä eri seoksella. Seos N2 sisälsi pelkkää turkislantaa, N3 turkislantaa ja nurmea tilavuussuhteessa 1:1,
N4 turkislantaa, nurmea ja hevosenlantaa suhteessa 1:1:1 ja N5 turkislantaa ja hevosenlantaa suhteessa
1:1.

Kuva 3 Seoksien metaanintuotto litroina 100 päivässä (Metener Oy)

Taulukko 2 Seoksien kaasun tuotto ja keskimääräinen metaanipitoisuus (Metener Oy)
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Paras kaasuntuotto saavutettiin seoksella N3. Seos tuotti biokaasua 100 päivän, josta noin 80 – 90 päivää
kaasun metaanipitoisuus oli noin 60 %, joka sopii sellaisenaan kaasupolttimen tai teollisuusmoottorin käyttöön. Tällä seoksella yhdestä tilavuusyksiköstä lanta/nurmi -seosta saadaan noin 35 tilavuusyksikköä puhdasta metaania. Seafurin tarhalla tämä tarkoittaa, sitä että noin 10 000 m3:n lantamäärästä ja siihen lisättävästä 10 000 m3 nurmimäärästä voidaan vuositasolla tuottaa noin 7 miljoonaa m3 metaania.
Energiana metaanimäärä on noin 7 GWh, joka vastaa noin 700 000 litraa polttoöljyä. Pelkästä lannastakin
(seos N2) saataisiin noin 2 GWh, eli 200 000 polttoöljylitraa vastaava metaanimäärä, mutta pelkän lannan
kaasuttaminen on tarhamittakaavassa teknisesti hankalaa ja ilmeisen kannattamatonta. Kaasuntuottokokeet on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.
Turkislannan biokaasupotentiaali on suunnilleen samaa luokkaa kuin nautaeläinten lannan. Nurmea ja
esim. olkea lisäämällä potentiaalia voidaan kuitenkin lisätä moninkertaiseksi. Lopullinen kaasuntuottomäärä ja tuotannon kannattavuus riippuvat merkittävästi myös käytettävästä laitosteknologiasta.
Biokaasulaitoksen hyödynnettävyys
Hankkeen aikana perehdyttiin eri laitosteknologioihin kirjallisuusselvitysten ja tutustumiskäyntien muodossa. Tyypillisiä biokaasulaitostyyppejä ovat jatkuvatoimiset ns. märkämädätyslaitokset, jonne materiaalia
syötetään suhteellisen pieniä määriä joko jatkuvasti tai lyhyin säännöllisin välein. Toinen selvästi erilainen
laitostyyppi on ns. kuivamädätyslaitos, jossa toiminta perustuu panostyyppiseen mädätykseen. Reaktori
täytetään syötteellä ja kaasua muodostuu muutaman kuukauden ajan, kunnes reaktori tyhjennetään ja
sinne ladataan uusi panos. Näistä päätyypeistä on kehitelty myös erilaisia välimuotoja.
Melko varhaisessa vaiheessa todettiin, että panostyyppinen kuivamädätys sopii parhaiten turkistarhan toimintatapaan ja lannankäsittelymenetelmiin. Vaikka kaasuntuotto ei olisikaan märkäprosessin luokkaa, on
se tarhan tarpeisiin kuitenkin täysin riittävä syötemateriaalin suuren määrän takia. Työpaketissa 3 toteutettu alustava laitossuunnittelu ja tässä kappaleessa käsiteltävä laitoksen hyödynnettävyys perustuvat kuivamädätystekniikalla toimivien panostettavien aumareaktoreiden käyttöön.
Ensimmäinen huomattava hyöty ympäristön kannalta tulee siitä, että aumat toimivat myös suljettuina lantavarastoina. Näin ollen nykyisen avokompostin aiheuttamat ravinnehävikit ja päästöt saadaan kokonaan
poistettua. Tarhan näkökulmasta reaktorit ovat samalla tiukatkin ympäristömääräykset täyttäviä lantavarastoja, joihin ei tarvitse investoida erikseen.
Tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. Tehokkain ja yksinkertaisin tapa on polttaa kaasu
ja käyttää lämpöenergia eläinten juottovesien lämmitykseen ja tarhalle suunnitellun rehuntuotannon vaatiman höyryn tuottamiseen. Kaasua voidaan myös siirtää putkia pitkin muutaman kilometrin päähän suhteellisen edullisesti ja hyödyntää siellä lämpöenergiana esim. kasvihuoneiden lämmitykseen, puutavaran, hakkeen, viljan tai vastaavan materiaalin kuivaamiseen tai muuhun lämmityskäyttöön.
Kaasu soveltuu sellaisenaan myös kaasukäyttöisten teollisuusmoottoreiden polttoaineeksi. Tarhalla käytettävien dieselkäyttöisten työkoneiden polttoaineeksi kaasu ei sovellu ilman moottoreihin tehtäviä melko kalliita muutoksia. Esim. traktorin muutoksen hintaluokka on 10 000 -15 000 euroa. Kaasukäyttöön siirtyminen
on ehkä kannattavinta tehdä koneiden uusinnan yhteydessä. Kaasukäyttöisillä teollisuusmoottoreilla voidaan pyörittää sähkögeneraattoreita, joilla tässä tapauksessa voidaan kattaa koko tarhan sähkön tarve,
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vaikka sähköntuotannon hyötysuhde on vain noin 30 %, kun se lämmöntuotannossa on yli 90 %. Laitossuunnitelman laskelmien mukaan tarhan 10 000 tonnin lantamäärästä saatavasta noin 7,6 GWh:n energiamäärästä jäisi lämpöylijäämää noin 1 GWh ja sähköylijäämää lähes saman verran. Tämä ylijäämä riittäisi
lähes puolen hehtaarin kasvihuonealan lämmittämiseen ja valaisemiseen.
Omaan käyttöön tuotetun lämmön ja sähkön rahallinen arvo on noin 250 000 euroa vuodessa. Ylijäämälämmölle ei tässä vaiheessa ole käyttöä, koska em. lämmön käyttäjiä ei ole tiedossa. Ylijäämäsähkön myynnistä
saataisiin reilut 30 000 euroa.
Biokaasusta voi myös jalostaa liikennepolttoainetta puhdistamalla kaasu tarkoitukseen suunnitellulla laitteistolla. Mikäli alueella olisi riittävästi biokaasua käyttäviä ajoneuvoja kaasun kuluttajiksi, olisi kaasusta
saatava tuotto puhdistus- ja jakeluaseman investointi- ja käyttökustannukset huomioiden noin 0,5 euroa/
m3. Tarhan sijainnin ja polttoaineen käyttäjien puuttumisen takia liikennepolttoaineeksi jalostaminen ei ole
realistista tällä hetkellä, vaikka pelkästä ylijäämäenergia liikennepolttoaineeksi muutettuna tuottaisi pari
miljoonaa euroa. Polttoaineen kuljettaminen käyttäjien ulottuville Etelä-Suomeen ei ole nykyisillä menetelmillä kannattavaa.
Liikennepolttoaineeksi puhdistamisessa biokaasusta erotetaan hiilidioksidi, jota koemädätysten mukaan oli
biokaasussa noin 30 %. Hiilidioksidia käytetään monipuolisesti teollisuudessa, mutta sen jalostaminen myytäväksi tuotteeksi on vaativaa ja hinta suhteellisen alhainen. Yksinkertaisinta olisi hyödyntää sitä lähistöllä
sijaitsevissa kasvihuoneissa viljelykasvien kasvun tehostamiseen. Hiilidioksidin rahallinen arvo on noin
10 000 euroa vuodessa.
Mädätejäännöstä eli rejektiä voidaan hyödyntää samalla tavoin kuin nykyistäkin kompostiaumassa olevaa
lantaa. Rejektin ravinnepitoisuus on jonkin verran korkeampi kuin nykyisessä lannassa, koska kompostissa
tapahtuva hävikki jää pois suljetun varastoinnin takia. Hävikkiä tapahtuu edelleen siitä syystä, että lantaa
pidetään biokaasutusprosessissakin varjotaloissa häkkien alla melko pitkään ennen kuin se siirretään suljettuihin reaktoreihin. Lannan on annettava kuivua ja mielellään jopa jäätyä, että sen kuljettaminen tarhan
kalustolla onnistuu. Tuore lanta on liian juoksevaa käsiteltäväksi siirtokaluston kauhoilla. Karkean arvion
mukaan typen ja fosforin hävikki pienenisi noin puoleen nykyisestä ja kalium-hävikkiä ei tapahtuisi juuri ollenkaan. Tämä tarkoittaisi tarhan vuotuisen typpihävikin vähenemistä lähes 30 tonnilla, fosforihävikin noin
20 tonnilla ja kaliumhävikin yli 10 tonnilla. Mikäli varjotalojen alla säilytettävän tuoreen lannan ammoniakin
sidontaa voidaan tehostaa esimerkiksi biohiilellä, zeoliitillä tai muulla vastaavalla tavalla, voidaan tämän
vaiheen päästöjä edelleen vähentää. Sidontamenetelmiä tutkitaan mm. Bioarvolanta-hankkeessa ja Turkisteho-hankkeessa, joiden tulokset ovat hyödynnettävissä lähiaikoina.
Mädätejäännöksen rahallinen ravinnearvo voidaan arvioida mineraalilannoitteiden hintojen ja ravinnepitoisuuksien avulla. Näin saadaan 14 000 tonnin vuotuisen mädätejäännöksen teoreettiseksi arvoksi 200 000
euroa eli noin 15 euroa/tonni, mutta arvoa laskee materiaalin teollisia lannoitteita huonompi kuljetettavuus pitempien matkojen päähän. Tällä hetkellä komposti kuljetetaan lähialueen pelloille, mutta ongelmaksi tulee vähitellen peltojen korkea fosforipitoisuus. Eräs mahdollisuus on kuljettaa ravinteita aivan tarhan tuntumassa oleville käytöstä poistetuille laajoille turvesoille, jossa ravinteilla kasvatettaisiin lisää nurmea mahdollisesti laajennettavan biokaasulaitoksen käyttöön. Biokaasun liikennepolttoainekäyttö on voimakkaassa kasvussa ja tarhan lähiseudulle suunniteltu kaivostoiminta vaatii huomattavasti energiaa.
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Rejekti on myös erinomaista raaka-ainetta lannoitevalmisteiden jatkojalostukseen. Jatkojalostukseen on
olemassa eri menetelmiä, joiden kaikkien yhtenä tavoitteena on ravinnepitoisuuksien nostaminen korkeammaksi pitempien kuljetusmatkojen mahdollistamiseksi. Ravinteet pyritään myös saamaan kasveille mahdollisimman käyttökelpoiseen muotoon. Eräs tarhallakin mahdollinen jatkojalostusmuoto on rejektin separointi, jossa nestejae erotetaan kuiva-aineesta.
Nestejae on typpipitoisena ja vähemmän fosforia sisältävänä hyvää ravinnetta lähialueelle ja konsentroituneen kuiva-aineen kuljettaminen on kannattavampaa kauemmas mahdollisesti fosforiköyhille alueille. Separointilaitteiston kustannukset ovat 30 000 - 50 000 euron luokkaa ja tarvittava energia saadaan ylijäämäsähköstä. Ylijäämäenergiaa voidaan käyttää myös rejektin hygienisointiin, joka vaaditaan, mikäli rejektiä
myydään lannoitteena.
Muita jatkojalostusmahdollisuuksia olisivat mm. kuivaus, rakeistus ja fosforin erotus, jotka kuitenkin vaativat suurehkot investoinnit ja/tai runsaasti energiaa, joten tarhalla näitä menetelmiä ei todennäköisesti kannata harkita. Mikäli biokaasuntuotanto ja laitoksen kapasiteetti tulevaisuudessa kasvaa, voi alueelle syntyä
merkittävä ravinnekierto, jonka yhteyteen on mahdollista syntyä jatkojalostukseen erikoistuneita yrityksiä.
4.3 Biokaasulaitoksen alustava suunnitelma
Työpaketissa 3 suunniteltiin tarhan tarpeisiin soveltuva biokaasulaitos edellä olevissa työpaketeissa esitettyjen tulosten ja tarhan vaatimusten perusteella.
Suunnitelma on esitetty liitteessä 3, ja se sisältää kuvaukset ja tekniset tiedot laitoksen pääosista, kuvauksen laitoksen toiminnasta raaka-aineen syötöstä rejektin poistamiseen sekä arvioidut investointi- ja käyttökustannukset.

Pekka Erkkilä

30.9.2016

14(18)

Kuva 4 Tarhan biokaasulaitos (Metener Oy)

Laitos suunniteltiin käyttämään kaiken tarhalla vuodessa syntyvän lannan ja lisäsyötteenä käytetyn nurmen.
Massojen kokonaismäärä on 20 000 m3 eli noin 14 000 tonnia. Massojen kaasuttamiseen tarvitaan kolme
tilavuudeltaan 3600 m3:n reaktoria, joista kaksi on koko ajan toiminnassa. Kolmas reaktori mahdollistaa tarhan lannankäsittelysykliin sopivan reaktorien tyhjentämisen ja täyttämisen nykyisellä kalustolla. Lisäksi laitokseen kuluu 900 m3:n kaasuvarasto, tekniset tilat lämmön- ja sähköntuottolaitteineen sekä laitoksen ohjaus ja valvontajärjestelmät.
Laitoksen tuottaa energiaa 7600 MWh vuodessa, joka kattaa kaiken tarhalla tarvittavan lämpöenergian ja
sähkön. Lämpö käytetään pääasiassa eläinten juottovesien lämmittämiseen kylmänä vuodenaikana, suunniteltuun rehun sulattamiseen sekä itse laitoksen käyttölämmöksi. Sähkö käytetään suunnitellun 3000 m3:n
pakkasvaraston kylmän tuottamiseen ja tarhan yleissähköksi. Lämmöntuottokapasiteettia jää yli noin 1000
Mwh ja sähköä lähes saman verran. Tämä energia voidaan hyödyntää esim. läheisessä kasvihuoneessa tai
muussa vastaavassa käytössä. Sähkö voidaan myös myydä.
Teknistaloudessa tarkastelussa laitosinvestoinniksi on arvioitu noin 1,3 miljoonaa euroa, vuotuisiksi käyttökustannuksiksi n. 124 000 € ja tuotoiksi n. 286 000 €. Laitokset takaisinmaksuajaksi 30 % investointituella on
arvioitu 5 vuotta. Välillisiä hyötyjä laitoksesta tulee lisäksi siitä, että mahdollisessa tarhan laajennuksessa tai
lannan säilytyksen ympäristövaatimusten tiukentuessa lantavarastoja ei tarvitse rakentaa erikseen.
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5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset
Hankkeella on merkittävä vaikutus esimerkkitarhan energiakustannuksiin ja ravinnekuormituksen vähenemiseen, mikäli laitos jossain vaiheessa päätetään rakentaa. Turkisalan nykyisen markkinatilanteen takia pikainen rakentamispäätös ei näytä realistiselta. Hankkeessa tehdyt selvitykset, kokeet ja laskelmat ovat kuitenkin saaneet tarhaajan näkemään lannan mahdollisena resurssina eikä pelkästään kustannustekijänä tai
ongelmana. Hanke luo edellytyksen maamme ensimmäisen tilakohtaisen turkiseläinlantaa hyödyntävän
biokaasulaitoksen pilotoinnille, jolloin koko toimintamalli on monistettavissa myös muille turkistiloille.
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto on seurannut hankkeen etenemistä tarkasti ja listaa hankkeen
viiden turkiselinkeinon biotaloushankkeen joukkoon. Tätä kautta hankkeen vaikuttavuus kiinnostuksen herättäjänä koko alan piirissä tulee olemaan vahva ja tulosten leviäminen muiden tarhaajien tietoisuuteen
tehokasta.
Vaikka tarhaajat pitävät ympäristöarvoja tärkeinä, saattaa pelkkään ympäristönsuojeluun investoimisen
kynnys olla korkea ja se tehdään todennäköisesti viranomaisten vaatimuksesta. Hanke osoittaa, että ympäristökuormitusta pienentävästä investoinnista on myös välitöntä hyötyä tarhalle tässä tapauksessa energiakustannusten merkittävän pienenemisen myötä ja mahdollisena ravinnemassan arvonnousuna. Hanke tulee herättämään tarhaajien kiinnostuksen laitokseen, jossa on otettu huomioon juuri heidän toimintaympäristönsä vaatimukset ja laitoksen rakentaminen on teknistaloudellisesti realistista.
Pitemmällä aikavälillä laitosten toteutuessa vähennetään laitosta hyödyntävän tarhan ravinnehävikkiä typen osalta noin 50 % nykyisestä ja mahdollistetaan tarhojen energiaomavaraisuus. Fosforin osalta biokaasutuksen vaikutus hävikin pienentämisessä on vähäinen. Kaliumin osalta hävikki muuttuu kaliumin lisääntymiseksi biokaasutusprosessiin lisättävän nurmen ansiosta.

Kuva 5 Ravinnekierto (YM/Miila Westin)
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Tuotetun biokaasun sähkö-, lämmitys- ja polttoainekäytön avulla lisätään uusiutuvan energian käyttöä sekä
vastaavasti vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat alueen maaperään ja sitä kautta edelleen vesistöihin pienentämällä ravinteiden kulkeutumista sekä vaikuttamalla siten
positiivisesti ympäristön tilan kohentumiseen. Tarhan biokaasulaitoksen ympärille muodostuu hankkeen
tuloksissa mainittu kuvan 5 mukainen ravinnekierto, joka on myös hankkeen rahoittajan toivoma vaikutus.

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset
Hankkeen käynnistyttyä syksyllä 2015 perustettiin hankkeen nettisivu (ketek.fi/fi/raket), joka linkitettiin
YM:n RAKI-ohjelman hankesivulle. Samalla laadittiin aloituksesta uutinen Ketekin nettisivuston ajankohtaista-osioon sekä lehdistötiedote, jota pyrittiin levittämään mahdollisimman laajasti. Tiedotteen pohjalta
ainakin Turkistalous-lehti ja Kemia-lehti julkaisivat asiaan käsitelleen jutun. Hanke pääsi myös Uusiouutisten
verkkopalvelun julkaisemalle ravinteiden kierrätystä edistävien hankkeiden listalle.
Projektipäällikkö osallistui hankkeen rahoittajan järjestämään uusien hankkeiden viestintä- ja tutustumisseminaariin 15.12.2015 Helsingissä, jossa hankkeen tavoitteet ja sisältö esiteltiin. Samalla perehdyttiin hankeviestinnän oleellisiin asioihin ja kehiteltiin hankeen ydinviestiä. Ydinviestinä on, että turkistarhalle on mahdollista rakentaa tarhan tarpeisiin räätälöity biokaasulaitos, joka vähentää merkittävästi tarhan ravinnepäästöjä ja samalla tekee tarhan energiaomavaraiseksi ja parantaa lannan lannoitearvoa.
Turkistalous-lehti pyysi kesällä 2016 juttua hankkeen tuloksista syksyn numeroonsa. Juttu laadittiin ja hanketta käsiteltiin näyttävästi 31.8.2016 julkaistussa numerossa sekä pääkirjoituksessa että erillisessä yli kahden sivun mittaisessa jutussa. Lisäksi tuloksista laadittiin lyhyt Turkiseläinlannan biokaasutus- esite sähköisenä versiona. Viestintä on tavoittanut hyvin tämän suunnitelmassa mainitun tärkeimmän kohderyhmän.
Tuloksista on tiedotettu myös muille kohderyhmille kuten Suomen Biokaasuyhdistys, Suomen Lähienergialiitto ja Motiva.
Teknologiakeskus KETEK Oy:n toiminnan loppuessa kuluvan syksyn aikana hankkeen nettisivu häviää KETEKin verkkopalvelun loppumisen takia. Hankkeen oleellisten tietojen löytyminen verkosta jatkossakin varmistetaan laatimalla lyhyt kuvaus hankkeesta loppuraportteineen YM:n RAKI-sivustolle osoitteeseen
www.ym.fi/ravinteidenkierratys, Hankkeiden tulokset, Lanta. Loppuraportti talletetaan myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton tutkimustietokantaan.

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
Koska kyseessä on todennäköisesti ensimmäinen selvitys, jossa vertailtiin turkislannan nykyistä käsittelymenetelmää ja tarhan tarpeisiin räätälöityä biokaasutusta lannankäsittelyprosessina, tullaan tuloksiin viittaamaan jatkossa aiheen käsittelyn yhteyksissä. Tulosten esittämästä ratkaisusta voi pitemmällä aikavälillä
muodostua hyvä käytäntö lannankäsittelyyn, mikäli täyden mittakaavan laitoksia saadaan toimintaan ja kokemukset niistä ovat positiivisia. Laitosten rakentamisen suurimpina esteinä ovat tällä hetkellä turkistarhojen heikko taloudellinen tilanne ja riittämätön tieto laitoksen ongelmattomasta toiminnasta Suomen olosuhteissa mm. talven aikana.
Tässä vaiheessa tuloksia voivat hyödyntää ensisijaisesti tarhaajat, jotka voivat arvioida oman tarhansa lannan ravinnehävikkiä ja energiapotentiaalia ja sitä kautta biokaasutuksen mahdollisuuksia oman tarhansa
mittakaavassa. Samalla biokaasutuksen sisältävä lannankäsittelyprosessi, sen tekniikka sekä talous- ja ympäristövaikutukset tulevat tutummiksi ja antavat lisätietoa mahdollista investointipäätöstä varten.
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Aineistosta on myös hyötyä laitoksen tuottamien ravinteiden ja sivuvirtojen jatkojalostuksesta kiinnostuneille toimijoille ja laitoksen ravinnekierron hyödyntäjille.

8. Talousraportti
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 80 133 euroa, johon myönnettiin RAKI-hankerahoitusta 64 106 euroa. Loput
20 % oli toteuttajan omarahoitusta, johon osallistui mm. hankkeessa mukana oleva turkistarha. Budjetin
lopullinen toteutuma oli 80 014 euroa, joka on varsin tarkasti alkuperäisen kokonaisbudjetin suuruinen.
Budjetin alakohdissa oli jonkin verran eroja alkuperäisiin suunnitelmiin, mutta minkäänlaisia tarpeita alkuperäisen budjetin muuttamiseen ei ollut. Palkat ja yleiskustannukset ylittyivät jonkin verran, mutta materiaali- ja julkaisukustannusten alittuminen saman suuruisella summalla kompensoivat tilanteen.
Talousluvut selviävät tarkemmin liitteen 4 kustannuserittelytaulukosta.

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten
Tässä hankkeessa tehdyt kokeet, selvitykset ja suunnitelmat osoittavat, että turkistarhan biokaasulaitos on
lupaava mahdollisuus tarhan energiaomavaraisuuden ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Laitoksen
teknisiin yksityiskohtiin ja ympärivuotiseen luotettavaan toimintaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä,
joiden selvittämiseen tarvitaan pilot-mittakaavan kokeita. Ilman tarhalla tapahtuvaa testaamista pienemmällä ja halvemmalla pilot-laitoksella täyden mittakaavan laitoksen rakentamiseen sisältyy liian suuria teknisiä riskejä. Riskeinä on pidetty mm. aumojen toimintaa talven aikana, jolloin lumi ja jää kertyvät katteen
päälle. Epäilyksiä on herättänyt myös mädätysprosessin tasainen toiminta erittäin suurikokoisessa sekoittamattomassa aumassa.
Tulevana hankkeena tulisi käynnistää pilot-mittakaavan laitoksen rakentaminen ja testaaminen tutkimustuloksiin perustuen. Tällaisen hankkeen rahoituksesta suurin osa muodostuu laitoksen rakentamiskuluista.
Tyypillisen tutkimus- ja kehittämishankkeen tuki kohdistuu kuitenkin muihin kuluihin kuin investointeihin.
Investointeihin saatava tuki on tyypillisesti varsin pieni ja pilot-mittakaavan laitoksen kustantamisen kynnys
on tarhalle korkea tyypillisellä noin 20 – 30 % investointituella. Suosituksena olisi rahoitusohjelma, jossa
tällaisen tutkimus- ja kokeilulaitoksen rakentamisen investointituki suuruudeltaan olisi lähempänä tyypillisten investointeja sisältämättömien hankkeiden tukea.
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Johtopäätökset /Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista

Tulokset osoittivat, että biokaasutus tarjoaa turkistarhan lannan käsittelymenetelmänä useita etuja nykyiseen kompostointiin verrattuna. Ravinnehävikki pienenee selkeästi ja lisäetuna saadaan tarhalle energiaa,
jolla tarha saadaan lämmön ja sähkön osalta omavaraiseksi.
Nykyisistä biokaasulaitostyypeistä panostyyppinen kuivamädätyslaitos sopii parhaiten tarhan toimintaan ja
lannan prosessointiin. Laitostyyppi on investointi- ja käyttökustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen ja takaisinmaksuajaltaan kohtuullisen lyhyt. Välillisiä etuja saadaan siitä, että erillisiä lantavarastoja ei tarvita biokaasureaktoreiden toimiessa samalla varastoina.
Laitoksen tarvitsema nurmea tai olkea sisältävä lisäbiomassa kasvatetaan lähialueella laitoksen rejektin sisältämillä ravinteilla. Näin tarhan alueelle muodostuu ravinnekierto, joka pitemmällä aikavälillä voi laajentua huomattavaksi laitoksen ylijäämäenergian ja sivuvirtojen hyödyntämisverkostoksi, joka lisää kestävää
kehitystä ja siihen liittyvää yritystoimintaa ja työpaikkoja.
Hanke saatiin toteutettua alkuperäisen suunnitelman ja budjetin puitteissa. Hanketoimijoiden yhteistyö sujui hyvin ja hankeen tulokset siirtyivät hyvin tärkeimpien kohderyhmien tietoon.
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