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Tanskalainen arkkitehti Nee Renz-
Petersen esitteli Seinäjoen Sarka-
messuilla sangen haastavan tans-
kalaishankkeen. Parin vuoden ku-
luttua sikäläiset huipputuottajat 
ryhtyvät rakentamaan 25 miljoo-
nan euron tuotantolaitosta. Sen 
alakerrasta tulee ulos sianlihaa ja 
toisesta kerroksesta tomaatteja. 
Hankkeen työnimenä on Pig City.

Rakennuksen lattiapinta-alaksi 
tulee 52 000 neliömetriä. Tuotan-
totilat tarvitsevat 20 000 neliömet-
riä kahdessa kerroksessa. Siat ma-
joitetaan alakertaan, tomaatit kas-
vatetaan yläkerrassa. Sivuraken-
nukseen sijoitetaan bioreaktori, 
aggregaatti, lannan separointiko-
neet, veden puhdistusjärjestelmä 
sekä lannoitteiden valmistusko-
neet ynnä pelletöintilaitteet.  Li-
säksi siipirakennuksessa on oma 
teurastamo. Pikanttina yksityis-
kohtana voi mainita mm. vastaan-
ottotilat tilakäynnille tuleville vie-
raille. 

Kaikki käytetään hyväksi
Hankkeen taustalla on ajatus, että 
mahdollisimman paljon vedestä, 
ilmasta ja energiasta kierrätetään 
rakennuksen sisällä. Tällöin tie-
tenkin päästöt vähenevät ratkai-
sevasti. Lannan ravinteet otetaan 
talteen ja käytetään tomaattien 
kasvattamiseen. Puhdistettu ve-
si käytetään kasteluun. Ylijäämän 
kaiketi voi juottaa sioille. Sikalan 
ilma puhdistetaan hajuista ja siitä 
otetaan ammoniakki talteen. Siko-
jen tuottama hiilidioksidi hyödyn-
netään tomaattien kasvatuksessa 
myös – kasvihuoneviljelijät ovat 
iät ja ajat tienneet, että ulkoilman 

hiilidioksidipitoisuudet eivät riitä 
mihinkään, kun puhutaan kasvi-
huoneviljelystä.

Bioreaktorissa tuotetaan metaa-
nia sikojen lannasta. Renz-Peter-
senin mukaan asiantuntijat ovat 
laskeneet, että Tanskan ilmastossa 
metaani riittää tuottamaan kaiken 
sähkön ja lämmitysenergian suu-
rimman osan vuotta. Aivan kyl-
mimpänä aikana poltetaan lannan 
kuiva-ainesta puristettuja pellette-
jä. Se on toistaiseksi vielä laitonta, 
mutta tilanteeseen on kuulemma 
tulossa muutos. 

Renz-Petersenin mukaan kier-
rätyksellä voidaan välttää monta 
isoa ongelmaa. Ammoniakkipääs-
töt käytännössä loppuvat, samoin 
hiilidioksidipäästöt. Tyypillinen 
sikalan haju saadaan taltutetuksi. 
Lannan siirto pelloille jää varsin 
vähäiseksi. Tuotantolaitoksen ul-
kopuolelta tuotavan energian tar-
ve jää hyvin vähäiseksi tai sitä ei 
ole ollenkaan.

Tällainen laitos voidaan mai-
niosti sijoittaa melkein mihin ta-
hansa. Esimerkiksi teollisuusalue 
on sopiva sijoituspaikka.

Lihaa ja kasviksia
Tuotannon ytimen muodostaa 750 
emakon porsitusosasto rakennuk-
sen keskellä. Niiden tuottamista 
porsaista kasvatetaan noin 20 000 
satakiloista teurassikaa vuodessa. 
Emakot majailevat lattiatason kes-
kellä omassa osastossaan, joutilaat 
ja porsivat erikseen. 

Emakkotilan ympärillä ovat 
kasvatusosastot, joissa siat lihote-
taan. Teuraspainoon päästyään si-
at kävelevät omilla jaloillaan teu-

rastettaviksi. Teurastamossa tyy-
dytään tuottamaan ruhoja. Ruhot 
kuljetetaan muualle leikattavik-
si ja edelleen jalostettaviksi. Teu-
rasjätteet luonnollisesti hyödyn-
netään bioreaktorissa. On melko 
helppoa olettaa, että bioreaktoriin 
päätyy myös kasvihuoneesta tule-
va jäte.

Kasvihuone kykenee tuotta-
maan 1 100 tonnia tomaatteja 
vuodessa. Käyttövoimana on lan-
nan energia ja ravinteet, sekä siko-
jen hengitysilmasta talteen otettu 
hiilidioksidi ja ammoniakki.

Kaikki tuotanto on luomua. 
Sikala siis käyttää luomurehu-
ja. Ulos tulee luomutomaatteja ja 
luomulihaa. 

Hanke on siis melko suuri. 
Renz-Petersenin mukaan valit-
tu kokoluokka on minimi. Mikäli 
hanke toteutettaisiin pienempänä, 
siltä menisi kannattavuus. Suuren-
taminen on kuulemma mahdollis-
ta ja jopa toivottavaa. Tällä hetkel-
lä investoijat eivät kuitenkaan ole 
erityisen kiinnostuneita hankkeen 

suurentamisesta.

Lopputuotteet hinnakkaita
Laitoksen takaisinmaksuajaksi on 
kaavailtu 10 vuotta. Se varmaan 
toteutuukin, mikäli eräs olennai-
nen oletus toteutuu myös. Hank-
keessa on nimittäin lähdetty sii-
tä, että kuluttajat ovat valmiita 
maksamaan laitoksen tuotteista 
40 prosenttia tavanomaista korke-
ampaa hintaa.

Hankkeen takana on vahvoja 
tanskalaisia yrityksiä, muun mu-
assa sikakuningas Sörren Hansen 
ja tomaattipuolen markkinajohta-
ja Alfred Petersen & Son. Suunnit-
telusta vastaavat Gottlieb Paludan 
arkkitehdit ja arkkitehti Nee Renz-
Petersen. Rakentamisen ottaa hoi-
taakseen COWI A/S. Edelleen mu-
kana ovat Larssen Ltd pääneuvon-
antajana ja Agro Tech ympäristö-
konsulttina. Biokaasuasioista vas-
taa Westcome Renewable. Kasvi-
huoneasiat hoitaa Larssen Ltd. 
Hankkeen rahoituksesta on vas-
tannut tähän asti Realdania. n

Tanskaan rakennettavan koelaitoksen on tar-
koitus osoittaa, että sikalan ja kasvihuoneen yh-
distelmä on toimiva ja taloudellisesti kannatta-
va hanke. Energia ja ravinteet pyritään kierrättä-
mään mahdollisimman tehokkaasti. 

n   Jussi Knuuttila

Pekonia ja tomaatteja 
saman katon alta

Tanskalainen Pig City

Kaikki kierrätetään: lannan ravinteet, ammoniakki ja hiilidioksidi 
hyödynnetään tomaattien kasvatuksessa, puhdistettu vesi käytetään 
kasteluun.  Pig City on myös energian suhteen lähes omavarainen. 
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