
Hyöty irti lannasta! Valio etsii tiimejä lantahackathoniin
Valio järjestää helmikuussa ProLanta-hackathonin, jossa kehitetään teknologisia ja logistisia ratkaisuja maatiloilla syntyvän lannan nykyistä
parempaan hyödyntämiseen. Parhaillaan Valio etsii hackatoniin tiimejä, joilla on konsepteja lannan käsittelyyn, kuljettamiseen tai
hyödyntämiseen energiaksi. Valion työ lannankäytön tehostamiseksi liittyy ruokatalon isompaan ilmastotavoitteeseen. Valion pitkän tähtäimen
tavoitteena on hiilineutraali maitoketju eli se, että tuotteiden hiilijalanjälki on nolla.

Suomessa syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia tuotantoeläinten lantaa, mutta lannan hyödyntämisessä on vielä paljon parannettavaa.
Paremmalla lannankäsittelyllä kevennetään ympäristön kuormitusta, saadaan ravinteet tehokkaampaan käyttöön ja voidaan tuottaa biokaasua
korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Tehokkaamman käsittelyn myötä esimerkiksi lietelannan käyttö lannoitteena helpottuu, vähiin käyvän
fosforin kierto tehostuu ja vesistöjä rehevöittävät ravinnevalumat pienenevät. Valion laskelmien mukaan maitotuotteiden hiilijalanjälkeä
voitaisiin pienentää lannasta tuotetulla biokaasulla jopa 60-70 prosenttia.

Lantahaaste ratkaistaan yhdessä

Valio hakee ProLanta-hackatoniin tiimejä, joilla on idea, jota voidaan lähteä yhdessä kehittämään. Ratkaisuja kaivataan erityisesti lietelannan
määrän vähentämiseen, kuljettamisen helpottamiseen, ravinteiden jakeistamiseen ja lannan hyödyntämiseen energiaksi. Konseptit voivat olla
esimerkiksi navetta- ja tilakohtaisia prosessiteknologioita, urakointiin sopivia teknologioita tai logistisia ratkaisuja. Voittajalle on luvassa
rahapalkinto, ja potentiaalisimmat tiimit pääsevät jatkoneuvotteluihin Valion kanssa.

- Lannan käsittelyyn tarvitaan monenlaisia menetelmiä, niin paikallisia kuin keskitettyjäkin. Uskomme, että yhteistyöllä päästään parempiin
ratkaisuihin. Siksi haluamme löytää kumppaneita lannan käsittelyn tehostamiseen ja järjestämme ProLanta-hackathonin. Tiimeille tämä on
mahdollisuus esitellä osaamistaan. Samalla hackathon on hyvä keino irrottautua arjen kiireistä ja ottaa aikaa ratkaisujen pohtimiseen
porukalla, kertoo Valion innovaatiopäällikkö Virpi Jonson.

ProLanta-hackathonin tavoitteena on luoda konkreettisia ratkaisuja, joilla saadaan koko Suomen pituudella hajallaan oleva lanta
prosessoinnin piiriin ja löydetään uusia tapoja lannan käsittelyyn. Tiimit saavat hackathonin aikana vinkkejä ja neuvoja mentoreilta, jotka ovat
Valion ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijoita.

- Kilpailun voittaja saa Valiolla olemme kiinnostuneita jatkokehittämään potentiaalisia konsepteja – tiimien kanssa, tietenkin. Pelkästään Valion
tiloilla lantaa syntyy niin paljon, että sen käsittelyssä riittää töitä monellekin toimijalle, Virpi Jonson kertoo.

Valio haluaa lannan hyötykäyttöön

Valio on tehnyt töitä lannan hyödyntämisen ympärillä jo useamman vuoden ajan: vuonna 2017 Valio patentoi ensimmäisenä maailmassa
menetelmän, jonka avulla lietelannasta saadaan tehtyä puhdasta vettä sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita. Samalla voidaan tuottaa
biokaasua. Valioryhmän 5 300 tilan lannasta riittäisi biopolttoainetta tilojen kaikkiin kulkuneuvoihin ja lisäksi vielä Valion keräily- ja
jakeluautoihin.

Lisäksi Valio on syksyn aikana kutsunut koolle eri toimijoita rakentamaan yhdessä maan laajuista lantaekosysteemiä, jossa verkoston eri
toimijat yhdessä ottavat hyödyn irti lannasta. Valion tavoitteena on, että merkittävä osa valiolaisten tiloilla syntyneestä lannasta pystytään
prosessoimaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä niin pienten kuin suurtenkin toimijoiden kanssa.

Valio järjestää ProLanta-hackathonin yhdessä VTT:n kanssa 6.–7.2.2019 Valion tiloissa Helsingissä. Kisaa tuomaroivat sekä ulkopuoliset että
Valion edustajat. Ilmoittautuminen on nyt alkanut ja se päättyy 11.1.2019. Osallistujille maksetaan palkkiona 500 eur/henkilö, ja voittajatiimin
palkkio on 3 000 euroa.

Lisätietoa hackathonista ja ilmoittautumisesta

Lisätietoja:
Virpi Jonson, innovaatiopäällikkö, 050 384 1072

Maailman innovatiivisin meijeri ja ruokatalo

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista.
Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden
turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat
myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi neljä vuotta peräkkäin.

Olemme suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys ja maksamme kaikki tulot maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä
25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.

Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten
hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista yli 60 maassa ja
innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden
suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa euroa.

Valio – Paremman elämän palveluksessa.
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