Lannoitteiden toimitukset
kevät–kesä 2022
Riihimäki ja Huittinen
Tuotamme laadukkaita kierrätyslannoitteita osana biokaasun tuotantoamme. Palvelemme
paikallisia viljelijöitä biokaasulaitostemme lähialueilla joustavasti ympäri vuoden. Riihimäen
ja Huittisten biokaasulaitosten lannoitevalikoimaan kuuluu nestemäinen mädäte (Gasum
Perus), jonka levitykseen soveltuu lietelannanlevityskalusto sekä mädätteestä erotettu kuivaaines (Humusvoima), jonka levitykseen soveltuu kuivalannanlevityskalusto. Tyypillinen levitysmäärää lannoitteesta riippuen on noin 10–25 tonnia hehtaarille.

HINNOITTELUMALLI HUHTIKUU 2022 ALKAEN TEHTÄVIIN TOIMITUKSIIN
Gasum Perus, HUITTINEN & RIIHIMÄKI

Gasum Humusvoima, HUITTINEN & RIIHIMÄKI

Nestemäinen lannoite, kuiva-ainepitoisuus n. 6%

Kuiva lannoite, kuiva-ainepitoisuus n. 30 %

VYÖHYKE 1: 0–40 km laitokselta
Tuotehinta ilman levitystä -1,5 €/t
Tuotehinta levityksellä 1,5 €/t

VYÖHYKE 1: 0–80 km laitokselta
Tuotehinta ilman levitystä 1 €/t
Tuotehinta levityksellä 4 €/t

VYÖHYKE 2: 40–80 km laitokselta
Tuotehinta ilman levitystä -0,5 €/t
Tuotehinta levityksellä 2,5 €/t

VYÖHYKE 2: 80–150 km laitokselta ja
pidemmät matkat neuvoteltavissa
Tuotehinta ilman levitystä 2 €/t
Tuotehinta levityksellä 5 €/t

VYÖHYKE 3: 80–150 km laitokselta
Tuotehinta ilman levitystä 0 €/t
Tuotehinta levityksellä 3 €/t

Etäisyys lasketaan aina asiakkaalta lähimmälle
biokaasulaitokselle.

Tuotehinnalla ilman levitystä asiakas vastaa
itse tuotteen levityksestä.

Tuotehinta levityksellä sisältää tuotteen
asiakaalle levitettynä.

Mahdolliset allasvuokrat sovitaan erikseen ja
tapauskohtaisesti Gasumin tuotepäälliköiden
kanssa.

Ota yhteyttä!

Juhani Viljakainen

Kaisa Vuorinen

Tuotepäällikkö
Honkajoki, Huittinen, Turku, Vehmaa
p. 040 824 5575
juhani.viljakainen@gasum.com

Tuotepäällikkö
Riihimäki, Kouvola
p. 040 626 1712
kaisa.vuorinen@gasum.com

KUOPIO
Tuotamme laadukkaita kierrätyslannoitteita osana biokaasun tuotantoamme. Palvelemme
paikallisia viljelijöitä biokaasulaitostemme lähialueilla joustavasti ympäri vuoden.
Kuopion biokaasulaitokseen lannoitevalikoimaan kuuluu nestemäinen mädäte (Gasum Perus),
jonka levitykseen soveltuu lietelannanlevityskalusto sekä mädätteestä erotettu kuiva-aines
(Humusvoima) ja kalkkistabiloitu Kalkkihumus, joiden levitykseen soveltuu kuivalannanlevityskalusto. Tyypillinen levitysmäärää lannoitteesta riippuen on noin 10–25 tonnia hehtaarille.

HINNOITTELUMALLI VUODEN 2022 ALUSTA ALKAEN TEHTÄVIIN TOIMITUKSIIN
Gasum Humusvoima KUOPIO
Multamainen maanparannusaine,
kuiva-ainepitoisuus n. 30 %
Tuotehinta 1 €/t
Rahtikuljetuslisä yli 100 km matkoilta 2 €/t
Gasum Kalkkihumus KUOPIO
Kalkitettu maanparannusaine,
kuiva-ainepitoisuus n. 45 %
Hinnoitteluperiaate joulukuu 2022 asti
tehtyihin tilauksiin
Tuotehinta 3 €/t
Rahtikuljetuslisä yli 100 km matkoilta 2 €/t
Tuotehinta sisältää rahdin asiakkaalle.

Antti Tuominen
Tuotepäällikkö
Kuopio
p. 040 668 4528
antti.tuominen@gasum.com

Kuopion lannoitetuotteiden levityksestä
vastaa asiakas.
Mikäli tarvitset levityksen, annamme mielellämme käyttöösi urakoitsijoiden yhteystietoja.

Tutustu biokaasulaitoksiimme:
www.gasum.com/kaasusta

