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Ohjelma

13.00 – 14.30

 Tervetuloa (Matti Harju, Valio)

 Mikä ihmeen INNOFEED? (Raija Lantto, VTT)

 Nurmen hyödyntäminen tilalla ja ravinnekierto (Erika Winquist, Luke)

 Nurmibiojalostamo (Matti Siika-aho, VTT)

14.30 – 15.00 kahvit

15.00 – 16.30

 Säilörehu jalostamon raaka-aineena (Marketa Rinne, Luke)

 Rehumehua sioille (Liisa Keto, Luke)

 Nurmesta yksisoluproteiinia (Simo Ellilä, VTT)

 Hanke yrityksen näkökulmasta (Jyrki Heilä, Pirteä Porsas)

 INNOFEEDin jatkot (Raija Lantto, VTT)

 Katsaus nurmen tulevaisuuteen (Anu Kaukovirta-Norja, Valio)
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Hanke, jossa kehitettiin 

prosessointiratkaisuita 

tuottaa kotimaisesta 

säilönurmesta rehua 

muillekin kuin naudoille.

Mikä ihmeen INNOFEED?
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Miksi INNOFEEDiä tarvittiin?

Yritykset näkivät tarpeen  kehittää säilönurmea raaka-
aineenaan käyttävä biojalostamoprosessi:

 Inspiroimaan suomalaista rehuteollisuutta käyttämään 
säilönurmea raaka-aineena kotimaan markkinoilla ja 
kansainvälisesti.

Kehittämään maatiloilla toimiva ratkaisu säilönurmen 
muuntamiseksi sioille sopivaan muotoon

Tarjoamaan kotimainen proteiinipitoinen rehuvaihtoehto

Vihreä biomassa nähdään maailmanlaajuisesti tärkeänä 
rehun ja bioenergian (?) raaka-aineena. 
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Säilönurmen koostumus

Komponentti Osuus kuiva-aineesta 

(%)

Hiilihydraatit 45.9

Ligniini 15.2

Proteiini 14.3

Uuteaineet 4.8

Tuhka 8.5

Muut* 11.3

*sisältää mm. maitohappoa sekä haihtuvia yhdisteitä 

kuten lyhyitä rasvahappoja

Säilönurmi Minkiön tilalta
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Matalan ja korkean jalostusasteen tuotteet

B = korkea jalostusaste, keskitetty prosessi

B(*): konsentraatti tai kuiva tuote

A = matala jalostusaste, paikallinen prosessi
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INNNOFEED

pähkinänkuoressa

 Valitsi parhaat nurmilajit paljon valkuaista sisältävän säilörehun valmistukseen

 Kehitti menetelmät säilörehun jalostamiseksi erilaisiksi rehukomponenteiksi

 Muokkasi proteiinia pekilohome-fermentoinnilla

 Arvioi prosessien teknis-taloudellista toimivuutta ja vaikutuksia ravinnekiertoon

 Arvioi rehuprototyyppien toimivuutta sikojen ja lypsylehmien ruokinnassa

 Tarkasteli vienti- ja kaupallistamismahdollisuuksia 

JAUHATUS JA 

PURISTUS 

NESTE- JA 

KIINTO-

JAKEESEEN

ENTSYYMI-

HYDROLYYSI

PEKILO-

FERMENTAATIO

SÄILÖNURMI
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Yksinkertaistettu INNOFEED-prosessi 

Puristus

Säilörehu
Pesu + 

puristus

Konsentrointi
Rehumehu

Esikäsittely

Hydrolyysi Faasierotus
Pesu + 

faasierotus

Faasierotus Kuivaus

Mädätys
Höyryn-

tuotanto

Pekilo

Mädätys jäännös ravinteeksi

Höyry 
prosessin 

sisäiseen 

käyttöön

Ravinteet
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Tutkimusosapuolet

• VTT 

• Luonnonvarakeskus Luke

Yritysosapuolet

• A-Rehu Oy (uudet rehutyypit)

• Eastman chemicals Oy (kemikaalien hyödyntäminen säilönnässä)

• Gasum Oy (nurmirehun sivuvirta biokaasuksi ja lannoitteeksi)

• Osuuskunta Pohjolan Maito (uusien rehutyyppien paikallinen valmistaminen)

• Pellon Group Oy (laitteistot uusille rehutyypeille)

• Pirteä Porsas Oy (kotimainen valkuainen sikojen ruokintaan)

• Roal Oy (entsyymien hyödyntäminen bioprosessoinnissa)

• Toholammin kehitys Oy (nurmibiojalostamo)

• Valio Oy (uusien rehutyyppien paikallinen valmistaminen)

Alihankinta IBC Finland (liiketoiminnan suunnittelu ja tuloksista tiedottaminen)

INNOFEED konsortio
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Miten tästä

mennään

eteenpäin?
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Täydennysproteiini 100 % nurmesta !

600 000 ha nurmea (puolet säilörehutuotannossa ja

laitumena)

 3 miljoonaa tonnia kuiva-ainetta

 400 000 tonnia proteiinia

 vain 200 000 tonnia proteiinia ruokintakäytössä

 voidaan tuplata

Soijaa tuodaan 70 000 tonnia (60% proteiinia) 

 54 000 tonnia proteiinia

Tuplaamalla nurmen hyötykäyttö voidaan

tuontisoijan proteiini korvata lähes 4-kertaisesti

 … mutta millä hinnalla ? 

Lähteet: Luke, Innofeedin omat tulokset
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Miten tästä mennään eteenpäin ?

Kaupallistamisen edellytykset arvioitava

 Yritysten organisoituminen ja yhteistyö

 Mikä yritys ottaa päävastuun kaupallistamisesta ja liiketoimintamallien toteuttamisesta ?

 Mitkä ovat yhteistyömallit ? 

 Pilotointi ja näyttöjen hankinta

 Ensimmäiset referenssit ja demot?

 Konseptien toimivuuden ja todellisten hyötyjen osoittaminen

 Konseptien kriittisten kohtien tunnistaminen ja ratkaisuiden löytäminen niille

 Nurmen jalostuksen kannattavuus 

 Arvokkaammat tuotteet - rehu vai ruoka?   

 Halvempi tai parempi raaka-aine – tuore versus säilö vai molemmat?

 Muut mikrobit proteiinituotossa kuin pekilo?


