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Tausta 
Biohiilen käyttö turkiseläinten lannan seosaineena on eräs tapa saada lannasta kaupallisten tuotteiden raaka-
ainetta. Kalajoella on noin 60 turkistilaa, joiden yhteinen liikevaihto on n. 25 miljoonaa euroa. Hankkeelle yksi-
tyistä rahoitusta on sitoutunut antamaa yrityksiä edustava Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto. 

Tavoitteet  
Hankkeen päätavoitteena on löytää biohiilen ominaisuuksia hyödyntämällä liiketoiminnalliset ratkaisumallit tur-
kistarhojen lannan hyödyntämiseen, jatkokäsittelyyn sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen. Samalla on 
mahdollista edistää turkistarhojen lannankäsittelyjärjestelmien kehittämistä, jolloin tarhojen ympäristökuormitus-
riskiä voidaan pienentää ja päästöjä vähentää. Turkislannan prosessoinnilla mahdollistetaan lannan sisältämien 
ravinteiden kierrätys muun muassa kasvualustoihin. Hankkeen toinen päätavoite on saada muodostettua mikro- 
ja pk-yrittäjien sekä tutkimusyhteisöjen yhteinen verkosto kehittämään ja kaupallistamaan lannasta high value -
tuote kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa tutkitaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet luoda 
alalle erikokoisia liiketoiminnallisia konsepteja, joilla on tekniset ja taloudelliset edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan ja kompostointiseoksen tuotteistamiseen. 
Hankkeen sisältö ja keskeiset toimenpiteet 
Osio 1 Biohiilikuivikeseos jakautuu 4 työpakettiin, joissa selvitetään kuivikeseoksen oikea seossuhde ja käyttö-
ominaisuudet turkistarhoilla sekä lantaseoksen optimaalinen toiminta kompostointilaitoksella. Selvitetään lannoi-
teseoksen soveltuvuutta varastolannoitukseen sekä biohiilen vedenpidätyskyvyn vaikutusta muodostuviin valun-
toihin ja niiden ravinnepitoisuuksiin laboratorio-olosuhteissa ja pilottikokeella, jossa suunnitellaan ja toteutetaan 
viherrakennuskohde käyttäen rakenteissa rikastettua biohiiltä. Lisäksi viljelymaan kaistakokeella määritetään 
seoksen lannoitusvaikutus. LUKE toteuttaa. Osiossa 2 Komposti kaupalliseksi tuotteeksi -osiossa tuotetaan tieto 
kaupallisen toimintakonseptin luomiselle, sen toimijoista, syntyvistä materiaalivirroista sekä kytkennästä alueen 
muihin toimijoihin. Oleellisena osa on myös markkinapotentiaalin selvittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Lisäksi selvitetään tehokkaimmat tuotantomenetelmät ja liiketoimintallin perusvaihtoehdot sekä markkinointia ja 
myyntiä ohjaava lainsäädäntö kansainvälisesti tarkasteltuna. Kalajoen kaupunki toteuttaa. Osioon 3 sisältyy hank-
keen koordinointi, raportointi ja tiedotus. LUKE toteuttaa. 
Hankkeen mahdolliset yhteistyökumppanit 
Luonnonvarakeskus, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto 
Hankkeen vaikutukset ja keskeiset tulokset 
Hanke kehittää hiilineutraalia kompostointitekniikkaa, tuotteita ja toimintoja, joilla sidotaan ravinteita ja hiiltä py-
syvämmin maahan. Lisäksi tekniikan avulla voidaan tuottaa maanparannusainetta, joka parantaa maan veden-
pidätyskykyä, kasvien terveyttä ja ravinteiden kiertoa. Ravinteiden tehostetulla kierrolla vähennetään myös Itä-
mereen kohdistuvaa fosforin kuormitusta. Toiseksi hanke edistää vähähiilisyyteen ja kestävään kehityksen pe-
rustuvaa liiketoimintaa ja luo uusia tuotteita. Hanke tuo yhteen sivuvirtojen eri hyödyntäjiä ja kehittää kierrätysta-
loutta sekä luo alueellisia materiaalivirtoja hyödyntäviä verkostoja. 
Kustannukset ja rahoitus 1.8.2015 - 31.12.2017 

Kustannukset Yhteensä, 
€ 

 Rahoitus Yhteensä, € Osuus netto-kustan-
nuksista % 

1 Palkkakustannukset 255 000   1 Haettava rahoitus: 560 350 70 

2.1 Ostopalvelut;  282 300  2 Kuntien rahoitus 20-30 %   80 940 10,1 

3 Kone- ja tarvikeinvestoin-
nit 

00,00  3 Muu kuntarahoitus  0 

5 Muut kustannukset  202 000  5 Yksityinen rahoitus   50 000 6,2 

6 Flat rate 24 % () EAKR 61200  6 ..Muu julkinen rahoitus 109 210 13,6 

Kustannukset yhteensä 800 500  Rahoitus yhteensä 800 500 100 
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Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
LUKE  
Kalajoen kaupunki, elinkeinopalvelut, osatoteuttaja  Mirja Mustonen, mirja.mustonen@kalajoki.fi 
vastuualue: Liiketoiminnalliset ratkaisumallit 
Hankkeen johtaja: Maarit Hellstedt Luke projektijohtaja, maarit.hellstedt@luke.fi  
Ohjausryhmä:  puheenjohtaja Jussi Peura ProFur, Miia Himanka Kalajoki, Anne Polso YM,  Antero Nikander 
MMM, Johanna Buchert Luke, Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuomas Kallio, Pohjois-Poh-
janmaan Liitto, Aki Lappalainen Pohjois-Pohjanmaan Liitto, hankkeen valvoja. 
 

 

 


