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Sisältö

Osa 1: Biokaasulaitoksen kannattavuus ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät

• Lannankäsittelyn hyödyt maatilalle

• Erilaisia toteutuneita tuoreimpia biokaasulaitoksia Suomessa
• CHP-tuotanto
• Biometaanin tuotanto

Osa 2: Biokaasulaitoksen suunnittelu-, luvitus- ja rakennusprosessi 



Keväästä lähtien uutisoitua, mm:

Lähde: https://www.facebook.com/DoranovaOy

Lähde: https://www.facebook.com/DemecaOy:

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-
11884924?fbclid=IwAR1wni5nzpJ627ryj4PEsjxGcoC4ZkD8RjdM9
GtYuE2FjEIUG1o9CN0WW6E 



Keväästä lähtien uutisoitua, mm:

Lähde: https://www.facebook.com/DemecaOy

Lähde: https://www.facebook.com/DoranovaOy

Lähde: https://www.facebook.com/search/top/?q=metener 



Osa 1: Biokaasulaitoksen 
kannattavuus



Biokaasun tuotannon hyödyt maatilalle
Sähköntuotanto

Lämmöntuotanto

Biometaanin tuotanto

Hajujen vähentäminen

Väkilannoitteiden 
korvaaminen

Rikkojen väheneminen 
(luomu)

Vesistökuormituksen 
väheneminen

Voidaan välttää 
hakejärjestelmän 

korjaus/uusinvestointi

Voidaan välttää 
kuivalantalainvestointi 

Notkeampi liete: levityksen 
tehokkuuden parantuminen 

(esim. vetoletkulevitys)

Lannan käsittelyn päästöjen 
merkittävä vähentyminen

Säästö maatilalle / Uudet 
ansaintamahdollisuudet + 

ympäristöhyödyt
Logistiikan tehostuminen

Kuivikkeentuotannon 
mahdollinen integrointi



Hietakorpi Ay, Vimpeli

energian-
tuotantokontti

Kuvat: Karjalainen

Käynnistynyt: 2018
160 lypsävää + 
nuori karja

Syötteet: liete 6000 m3
kuivalanta 400 t/v
nurmi 300 t/v

Tehot: Kaasuteho 150 kW
Generaattori 50 kW
Kattila 200 kW

Säästöt: Sähkö 25 000 €

- Kulutus noin 20 000 kWh/kk

Lämpö 10 000 €
Lannoitusvaikutus

TMI: n. 8,5 vuotta

Teknologia: Demeca Oy

Lähteet:
https://www.perhonjokilaakso.fi/uutinen/553924 (11/2018)
https://www.youtube.com/watch?v=iuDwoi7b8hs



Tiina ja Ilpo Wennströmin tilan biokaasulaitos
Käynnistynyt: 2018

Karja: 280 lehmää + nuori 
karja

Syötteet (noin): n. 10 000 m3
kuivalanta n. 150 t/v
nurmi: 100 t

Tehot: Generaattori 50 kW

Energia: Sähkö n. 320 MWh

Lämpö n. 600 MWh 

Teknologia: Demeca Oy



Palopuron Biokaasu Oy / Jakeluasema maatilalla

• Panostoiminen kuivamädätys
• Palopurolla tuotetaan biokaasua 

ajoneuvojen käyttöön – jakelu 
maatilan yhteydessä olevalta 
jakeluasemalta.

• Biokaasun tankkausaseman 
avajaisia vietettiin 12.1.2019

• Palopuron Biokaasu Oy 
yhteistyössä:
➢ Nivos
➢ Knehtilän tila
➢ Metener Oy
➢ Lehtokummun tila

Lisää aiheesta:
https://www.nivos.fi/biokaasu/palopuron-
biokaasu/palopuron-biokaasu

Kuvat: Taavitsainen/Karjalainen

Käynnistynyt: 2019

Syötteet (noin): nurmi noin 2 400 t
hevosen lanta 1 000 t
kananlanta 80 t/v

Energia: noin 2 500 MWh

Polttoaine: n. 150 hlö-autoa

Teknologia: Metener Oy

https://www.nivos.fi/biokaasu/palopuron-biokaasu/palopuron-biokaasu


Vuorenmaan maatila Oy:n jakeluasema

Lähde: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1338523 (10.3.2021)

Puhdistus

Julkinen jakeluasema 
(paineistettu biokaasu)

Esimerkki biometaanin tuotannosta (ei ole 
Vuorenmaan maatila Oy:n määrien 
mukainen).

10 000 t lietelantaa
300 t nurmea

70 % ajoneuvokaasuksi
Hinta: 90 €/MWh
Biometaanin arvo: n. 100 000 €/v

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1338523


Osa 2: Biokaasulaitoksen 
suunnittelu-, rakennus- ja 

luvitusprosessi



Suunnittelun aikataulu
Biokaasuun 
perehtyminen,
laitoskäynnit 
yms.

Kannattavuu-
den arviointi

Tarjoukset 
laitetoimitta-
jilta/neuvottel
ut

Lupien 
selvittäminen

Investointitukihaku / 
Investointitukihaun 
valmistelu (mm):
- Talouslaskelmat
- rahoitusneuvottelut

JOS TARVE 
Ympäristöluvan 
hakeminen (jos tarve)
n. 4 – 15 kk

Rakennus/toimenpidel
uvan hakeminen
n. 1 – 2 kk

Investointituki
päätös

Rakennusaika:
n. 9 -14 kk
(kaasuntuotanto 
käynnistetty)

Laitoksen käyttö

Yleensä noin 2 vuoden aikajänne hyvä varata

Ympäristöluvan 
selvittäminen 
mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa



Keskeisiä huomioita suunnittelussa
• Ympäristö- ja rakennuslupa-asiat selvitykseen / vireille mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa;
• Tekninen ratkaisu oltava päätetty ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.
• Jos tilalla on tuotannon laajennus ennen biokaasulaitosinvestointia, on järkevää huomioida 

biokaasulaitos jo osana lupahakemusta.

• Suunnittelu- ja rakennusvaihe:
• Sovittava tarkkaan rajapinnat teknologiatoimittajan kanssa

• Esim. maatila tekee/vastaa; perustukset/pohjalaatan/lämpökanavat ja laitetoimittaja 
biokaasuteknologian

• Omatoimirakentaminen voi olla vaihtoehto.

• Laitoksen sijoittelu maatilalle (paloturvallisuus): vähintään 15 m rakennuksista

• Hyödyt arvioitava realistisesti (talous)

• Maatilan laitos: energia käytettävä maatilalla.



Omatoimiratkaisu, esimerkki.



Ympäristöluvituksesta lisää;

• Kaustisen Seukunnan Kiertoon –hankkeesta on laadittu ympäristölupaprosessin 
mallinnustyö.

• Tämä löytyy osoitteesta:
• https://kaustisenseutu.fi/site/assets/files/4651/2021_09_29_lupamallinnukset

_kaustisen_seutukunta_fin.pdf

• Työssä käyty läpi Envitecpolis Oy:n havaintoja todellisista kohteista 
ympäristöluvitukseen liittyen sekä maatilakohtaisten laitosten (syötteet maatilalta; 
lannat + nurmet) että ´jätteen laitosmainen käsittelijä´ -tyyppisten laitosten osalta. 

https://kaustisenseutu.fi/site/assets/files/4651/2021_09_29_lupamallinnukset_kaustisen_seutukunta_fin.pdf


Tietoa maatilan biokaasuntuotannosta mm.
• Kaasua Maatilalta –videosarjaan, jossa esitellään 5 kpl suomalaisia  maatilakohtaisia biokaasulaitoksia 

(sähkön- ja lämmöntuotanto tilakohtaisissa laitoksissa):
• Huutolan tila: https://www.youtube.com/watch?v=lLUtfMm0jhE
• Vuorenmaan tila: https://www.youtube.com/watch?v=ds8ElQCJ6jI
• Lähteen tila: https://www.youtube.com/watch?v=4xMknPHCNdI
• Kähkösen tila: https://www.youtube.com/watch?v=S2Idbzo3pDY
• Salosen tila: https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU

• Wennströmin tila: https://www.youtube.com/watch?v=tSaDlsf1zeY
• Hietakorpi Ay: https://youtu.be/PncdTrogW60
• Biopir Oy: https://www.youtube.com/watch?v=yKpk6arA7rE

• Muita videoita:
• Jepuan Biokaasu Oy: https://www.youtube.com/watch?v=9FdwoR5H-_c&feature=youtu.be
• Juvan Bioson Oy: https://www.youtube.com/watch?v=w0bJo8ZsG3w
• Biohauki Oy: https://www.youtube.com/watch?v=8N-JJqWkezU

(nykyinen Etelä-Savon Energia Oy)
• Suupohjan Perunalaakso Oy: https://youtu.be/Pv0heSg31uA
• Palopuron Biokaasu Oy: https://www.youtube.com/watch?v=FjDTXGlaPyI

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Kaasua maatilalta-ryhmässä Facebookissa

https://www.youtube.com/watch?v=lLUtfMm0jhE
https://www.youtube.com/watch?v=ds8ElQCJ6jI
https://www.youtube.com/watch?v=4xMknPHCNdI
https://www.youtube.com/watch?v=S2Idbzo3pDY
https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU
https://www.youtube.com/watch?v=tSaDlsf1zeY
https://youtu.be/PncdTrogW60
https://www.youtube.com/watch?v=yKpk6arA7rE
https://www.youtube.com/watch?v=9FdwoR5H-_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w0bJo8ZsG3w
https://www.youtube.com/watch?v=8N-JJqWkezU
https://youtu.be/Pv0heSg31uA
https://www.youtube.com/watch?v=FjDTXGlaPyI
https://www.facebook.com/groups/kaasuamaatilalta/


Toni Taavitsainen

Johtava asiantuntija

p. 044 303 5006

toni.taavitsainen@envitecpolis.fi

www.envitecpolis.fi

Kiitos ja ottakaa yhteyttä!
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