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Nimi juontaa juurensa vuodelta 2008, jolloin biokaasulaitos aloitti toimintansa. Aluksi 
käyttökohteeksi ajateltiin nimenomaan nurmikko ja nurmilannoitusta, mutta pian 
huomattiin, että tuotetta syntyi liikaa kysyntään nähden.

Melko nopeasti pääkäyttökohteeksi tuli metsälannoitus. Tähän käyttökohteeseen olisi 
tuotetta mennyt enemmän kuin sitä valmistui. Käyttö loppui yllättäen, kun orgaanisille 
lannoitteille ei enää sallittu metsälevityskäyttöä.

Nykyisin käyttökohteina ovat peltolannoitus, nurmet ja raiviot. Kysyntää on sen verran, 
että saamme kaikki tuottamamme materiaalin kaupaksi.

Pyrimme myös avaamaan markkinat kotitalouksille pienpakkausten muodossa. Tämä 
on pääsyy siihen, että olemme hakeneet LARA-laatumerkkiä. Uskomme sen auttavan 
tuotteen markkinoinnissa ja ylipäätään markkinoille pääsyssä.



Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitos

Raaka-aineet, määrät 2018

* kuivattu jäteveden puhdistamoliete 29.000 tn

* rasvakaivolietteet 2.100   tn

* erilliskerätty biojäte 4.900   tn

Miehitys

* laitospäällikkö ja 8 laitosmiestä

* käyntiaika 24 / 7 eli laitoksella aina läsnä vähintään yksi laitosmies

Rakennettu

* tuotanto aloitettu 2008 

* suunniteltu kapasiteetti 55.000 tn/v

* laitostoimittaja YIT

* laitos Etelä-Pohjanmaalla, Ilmajoella

Raaka-aineista on alueellisesti jo nyt melko kova kilpailu, joten täyteen 
tuotantokapasiteettiin tuskin koskaan päästään



Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitoksen prosessikaavio
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TUOTESELOSTE 2019

Tyyppinimi: Kuivarae

Tuotteenkauppanimi: RANU - maanparannusrae 

Raaka-aineet: Raaka-aineina käytetään puhdistamolietettä ja ruokajätettä (luokan 3 eläinperäiset sivutuotteet). Aines on ennen rakeistusta käsitelty 
mädättämällä biokaasuprosessissa ja kuivattu termisesti.

Tilavuuspaino: 760 kg/m³ 

Orgaaninen aines: 55 % 

Kosteus: 10 %

Pääravinteet: Kokonaistyppi (N)                  36 / kgKA 27 kg/m³

Vesiliukoinen typpi(N) 1,0 g/kgKA 0,8 kg/m³

Kokonaisfosfori (P) 31 g/kgKA 24 kg/m³

Vesiliukoinen fosfori (P) <0,1g/kgKA <0,1 kg/m³

Kokonaiskalium (K) 2,0g/kgKA 1,5 kg/m³

Haitalliset metallit: Arseeni (As) < 25 mg/kgKA

Elohopea (Hg) < 0,75 mg/kgKA

Kadmium (Cd) < 1,0 mg/kgKA

Kromi (Cr) < 200 mg/kgKA

Kupari (Cu) < 500 mg/kgKA

Lyijy (Pb) < 70 mg/kgKA

Nikkeli (Ni) < 50 mg/kgKA

Sinkki (Zn) < 1000 mg/kgKA

Laitoksen hyväksymisnumero FIB039-04661/2007



Biokaasulaitos



LARA - laaturavinnehanke

Lakeuden Etappi on ollut mukana hankkeessa alusta asti ja myös osaltaan rahoittanut 
hanketta ja ollut ohjausryhmän jäsen. Näemme orgaanisten kierrätyslannoitteiden 
olevan tärkeä osa kestävää ruokatuotantoa.

Kierrätyslannoitteet ovat usein edullisia ravinnelähteitä. Esim. Etapin tapauksessa 5 
eurolla saa 1 tonnin rakeita, joka sisältää 36 kg typpeä, 31 kg fosforia ja 2 kg kaliumia. 
Lisäksi tuotteella on maaperää mureuttava vaikutus etenkin savipohjaisilla pelloilla.

Koko kierrätyslannoitesektori on kaivannut uskottavuutta asiakkaissa ja tähän hanke 
tuo vahvan pohjan ja yhtenäiset arviointikriteerit.

Tämä toivottavasti johtaa siihen, että tuotteiden arvostus ja arvonnousu näkyy myös 
markkinoilta saatavasta hinnasta ja ennen kaikkea ostohalukkuudessa.

KIITOS MIELENKIINNOSTANNE


