
    

 

 

 

 

 

 

Biotuotelaitos 
__________________________________________ 

Biometa Finland Oy:n biotuotelaitos tuottaa viittä erilaista tuotetta: biokaasua, 
nestejaetta, kuivajaetta sekä sterilisoitua kuiviketta, josta osa voidaan käyttää 
kasvualustojen valmistukseen. Kokonaismassan vähenemä lietelannasta näihin 
biotuotelaitoksen tuotteisiin on 3 prosenttia.  

Tämä tuotekortti on esimerkki yhdestä lypsykarjatilasta, joka tuottaa 
lietelantaa 2700 tonnia vuodessa 

   

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

171 m³ sterilisoitua lantakuiviketta, jota voidaan 
käyttää eläinsuojissa (ammoniakkivapaa) 

2441 tonnia nestejaetta, jossa on korkeat 
liukoisen typen pitoisuudet ja matalat 

fosforipitoisuudet 

129 tonnia kuivajaetta, jossa on korkea 
fosforipitoisuus ja paljon orgaanista 

ainesta 

Biometa Finland Oy on kiertotalouteen pohjautuvien teknologia- ja palveluliiketoiminnan ratkaisujen tarjoaja. Yrityksen päätuotteita ovat 
tuotannossa syntyneiden orgaanisten sivuvirtojen käsittelyyn tarkoitetut maatilakokoluokan biotuotelaitokset ja palvelukonseptit. 

Täysautomatisoinnin ja tehokkaan käsittelyn avulla saadaan orgaanisista sivuvirroista taloudellisesti kannattavia ja materiaalin kiertoon 
perustuvia tuotteita. Samalla tuotetaan energiaa ja vähennetään ympäristön ravinnekuormitusta. 

 

97 % metaanisaanto (m3 CH4/t lantaa) 
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Biokaasu 
Tuotekortti 

__________________________________________ 

  

Biotuotelaitoksen biokaasu jalostetaan lypsykarjanautojen lannasta. Prosessissa ei käytetä 
muita syötteitä, jotta saavutetaan tehokas prosessointi ja tätä kautta fyysisesti pieni 
laitteiston koko. Tehokkaiden uuden sukupolven pystyvirtausbioreaktoreiden ansiosta 
metaanipitoisuus on tyypillisesti 65–70 % välissä laitoksen ollessa normaalitoiminnassa.  

Nestemäisen jakeen keskimääräinen viipymäaika bioreaktorissa on vain 7 päivää, jolloin 
saavutetaan 97 % metaanisaanto. Kuivajakeen keskimääräinen viipymäaika on laskettu 
olevan 20 päivää bioreaktorissa, jolloin saavutetaan 97 % metaanisaanto. Lämpötila 
kummassakin bioreaktorissa ylläpidetään +30 celsiusasteessa. Jälkimädätystä ei tarvita.  

 

Tekniset tiedot 
 

Viipymäaika, vrk (nestejae) 7 

Viipymäaika, vrk (kuivajae) 20 

Orgaaninen kuormitusaste (OLR) 4,0 

Kemiallisen hapenkulutuksen (COD) vähenemä, % 60 

Metaanipitoisuus, %  65–70 % 
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Biometa Finland Oy on kiertotalouteen pohjautuvien teknologia- ja palveluliiketoiminnan ratkaisujen tarjoaja. Yrityksen päätuotteita ovat 
tuotannossa syntyneiden orgaanisten sivuvirtojen käsittelyyn tarkoitetut maatilakokoluokan biotuotelaitokset ja palvelukonseptit. 

Täysautomatisoinnin ja tehokkaan käsittelyn avulla saadaan orgaanisista sivuvirroista taloudellisesti kannattavia ja materiaalin kiertoon 
perustuvia tuotteita. Samalla tuotetaan energiaa ja vähennetään ympäristön ravinnekuormitusta. 
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Nestejae 
Tuotekortti 

__________________________________________ 

 

Biotuotelaitoksen nestejae on lannoite, jota voidaan käyttää maataloudessa. Nestejakeen 
ravinnesuhteet ovat optimaaliset. Nestejakeen typpipitoisuus on korkea, ja 
fosforipitoisuus matala. Lietelantaan verrattuna nestejaetta voidaan levittää enemmän 
lohkoille, joiden fosforipitoisuus on korkea. 

Nestejakeen ravinteet ovat liukoisessa muodossa, joten ne ovat helposti kasvien 
saatavilla. Etenkin liukoisen typen osuus on suuri, mikä tarkoittaa sitä, että nestejakeen 
typpi on helposti kasvien käytettävissä. Nestejakeen hiili-typpi -suhdeluku on 9, mikä 
tarkoittaa sitä, että se on optimaalinen alueille, jossa on lyhyt kasvukausi ja jossa kasvit 
tarvitsevat nopeaa typenottoa. 

Ihanteellisen ravinnehyödyn saamiseksi nestejae suositellaan sijoitettavan maahan. 
Tällöin ammoniakkipäästöjä voidaan edelleen vähentää.  

Nestejakeen ravinnekoostumus kg / tonni 

Liukoinen typpi 2,9 

Kokonaistyppi 4 

Fosfori 0,6 

Kalium 3,2 

C:N suhdeluku 9 

Orgaaninen aines, % kuiva-aineesta 66,8 

Kuiva-aine, % 3 
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Kuivajae 
Tuotekortti 

__________________________________________ 

  

Biotuotelaitoksen kuivajae on tehty täysin lypsykarjanautojen lannasta. Kuivajae on 
fosforipitoinen ja sen orgaanisen aineksen pitoisuus on korkea. Orgaaninen aines edistää 
maaperän mikrobitoimintaa, ja siihen sitoutuneet ravinteet toimivat pitkäaikaisena 
ravinnevarastona. Orgaanisen aineksen rooli maan vesitaloudessa on myös suuri, sillä 
orgaaninen aines sitoo vettä ja näin ollen vettä on kasvien saatavilla myös poutasäällä.  

Kuivajaetta voidaan käyttää maaperässä, joka tarvitsee orgaanista ainesta ja jonka 
fosforipitoisuus on pieni. Typpilannoitetta suositellaan käytettäväksi kuivajakeen kanssa 
optimaalisen kasvun turvaamiseksi. Kuivajae voidaan levittää lannanlevityskalustolla. 
Optimaalisin lannoitehyöty saadaan lannan sijoittamisella ja multaamisella.  
 

Kuivajakeen ravinnekoostumus kg / tonni 

Liukoinen typpi 2,1 

Kokonaistyppi 4 

Fosfori 2,1 

Kalium 0,8 

Orgaaninen aines, % kuiva-aineesta 89,1 

Kuiva-aine, % 24 
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Sterilisoitu kuivike 
Tuotekortti 

__________________________________________ 

 

Biotuotelaitoksen kuivike on eläimille suunnattu kuivikemateriaali. Se soveltuu esimerkiksi 
lypsy- ja lihakarjatiloille, siipikarjatiloille, sikatiloille ja talleille. Kuivike on tehty täysin 
lypsykarjanautojen lannasta. Sterilisaatioprosessi tuhoaa haitalliset bakteerit. Tuote on 
kevyt ja sillä on hyvä imukyky. Tuote on tasalaatuinen eikä pölyä. Kuivike on turvallinen, 
helppokäyttöinen ja helposti säilytettävä.  

Sterilisoitu kuivike on erinomainen biokiertotalouden tuote ja sillä on optimaaliset 
ominaisuudet. Tilalliset voivat sitä käyttäessään säästää rahaa, sillä heidän ei tarvitse ostaa 
kuivikemateriaaleja tilan ulkopuolelta. Tilalliset voivat myös myydä kuiviketta muille 
tiloille, jos siitä tehdään lupamenettelyt. Kuiviketta voidaan kuljettaa muille tiloille, ja 
pakkaus- ja toimitustavat ovat kustomoitavissa. 
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RAAKA-AINE: Lannan kuivajae 

KUIVA-AINE: 60 % 

KOSTEUS:  40 % 

PAINO:  200 g/l 

SÄILYTYS:   Sisätiloissa 

PAKKAUS:  Kustomoitavissa 

Biometa Finland Oy on kiertotalouteen pohjautuvien teknologia- ja palveluliiketoiminnan ratkaisujen tarjoaja. Yrityksen päätuotteita ovat 
tuotannossa syntyneiden orgaanisten sivuvirtojen käsittelyyn tarkoitetut maatilakokoluokan biotuotelaitokset ja palvelukonseptit. 

Täysautomatisoinnin ja tehokkaan käsittelyn avulla saadaan orgaanisista sivuvirroista taloudellisesti kannattavia ja materiaalin kiertoon 
perustuvia tuotteita. Samalla tuotetaan energiaa ja vähennetään ympäristön ravinnekuormitusta. 
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Kasvualusta 
Tuotekortti 

__________________________________________ 
 

VapqapN]AVpa\mN_�\AmvqA]qmpA�a_�pNUpy� pDymV_� ]yimy\Al[A_Aqpa[N_� ]A__AmpA�� AmvqA]qmpA_�
ravinnepitoisuus on korkea. Tuote mVmD]pDD� lq_mAAmpV� alTAA_VmpA� AV_NmpA�� [a\A� NLVmpDD�
^AAiNlD_� ^V\laIVpaV^V_pAA�� Kasvualustaa voidaan sekoittaa happamien ja 
vDUDlAvinteisten kasvualustojen kanssa kasvien optimaalisen kasvun takaamiseksi. 
3qapNppA�vaVLAA_�\DyppDD�^ydm�A^^AppVvV][N]ymmD�� 

Kasvualusta on sterilisoitu. Sterilisaatioprosessi tuhoaa haitalliset bakteerit, joten tuotetta 
a_�pqlvA]]VmpA�\DyppDD� Kasvualusta_�\Dyppd�[A�^yy_pV�vAApVvat lupamenettelyt.  

 

Kasvualustan ravinnekoostumus kg / tonni 
Kokonaistyppi 6,6 
Liukoinen typpi 1,6 
Vesiliukoinen typpi 2,02 
Kokonaisfosfori 1,1 
Vesiliukoinen fosfori 0,65 
Kokonaiskalium 4,4 

 

pH (1:5) 8,5 
 

Johtokyky (1:5) 102 mS/m 
Kationinvaihtokapasiteetti (KVK) 41,5 mEq/100g 
Kosteus 62,6 % 
Orgaaninen aines 91,5 % kuiva-aineesta 
Kuiva-aine 37,4 % 
Paino 200 kg/^� 

 
Taulukon tiedot viljavuustutkimuksesta ja orgaanisten maanparannusaineiden tutkimuksesta, jonka toteutti Eurofins 
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