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Tässä työssä tarkastellaan biokaasulaitosprojektin kannattavuutta Pieksämäelle 

toteutettuna. Työn lähtökohtana on ollut paikallisen jätevedenpuhdistamon 

jätevesilietteiden käsittely ympäristöystävällisemmin ja kustannustehokkaammin 

paikallisesti. Hankkeen kannattavuutta tarkastellaan kustannuslaskelmien avulla, 

tunnistamalla laitokselle mahdolliset syötteet sekä etsimällä biokaasulle ostajia ja 

loppukäyttäjiä.  

Biokaasulaitoshankkeelle Pieksämäellä on löydettävissä kannattavuus esiselvityksen 

aikana tunnistetuilla reunaehdoilla. Laitosinvestointi on suuri, mutta sen 

takaisinmaksuaika on lyhyt ja tuottoaste on tarpeeksi korkea investoinnin kannattavuuden 

kannalta. Mahdollisia uhkia laitoksen rakentamiselle ovat korkea investointikynnys, sekä 

mahdolliset ongelmat ympäristöluvan saannin kannalta. Vaikka laitos pienentää 

jätevedenpuhdistamon, sekä mahdollisten muiden syötetoimittajien ympäristökuormaa, 

on laitoksen rakentaminen keskustan laitamille riski lähialueen asukkaiden mahdollisen 

negatiivisen vastaanoton takia. 
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In this paper, the economic feasiblity of a biogas plant based in Pieksämäki is examined. 

The basis for this investigation is the more ecofriendly and profitable treatment and 

utilization of a local wastewater plants sewage sludge. The profitability is investigated 

through cost calculations by first examining possible other biomasses available for the 

plant and looking for potential buyers for the produced biogas. 

Biogas plant project in Pieksämäki can be profitable with the preconditions found during 

this prestudy. The initial investment is expensive, but the payback period of the project is 

short, and the gross revenue generated by the plant is high enough to validate the high 

initial investment. Potential risk factors for the project are the high initial investment and 

the possibility of problems arising with the environmental permit for the plant. Even if 

the plant is ecofriendly and lowers the environmental effect of the wastewater plant and 

possible farmsteads delivering agricultural feeds for the plant, the negative reception of 

the plant by the local residents near the center of Pieksämäki is a valid concern. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Lyhenteet 

CBG compressed biogas 

CHP combined heat and power 

COD chemical oxygen demand 

CSTR completely/continuously stirred tank reactor 

IRR internal rate of return 

LNG liquefied biogas 

MCFC  molten carbonate fuel cell 

OLR organic loading rate 

SOFC  solid oxide fuel cell  

TS total solids 

VS volatile solids 

VOC Volatile organic compound 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi



1 JOHDANTO 

Uusiutuvan energian tarve lisääntyy jatkuvasti nykymaailmassa. Fossiilisten 

energiavarastojen vääjäämätön loppuminen maapallolta ajaa ihmiskuntaa kehittämään 

vaihtoehtoisia energianlähteitä fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi. Lisäksi fossiilisten 

polttoaineiden massapolton edistämä ilmastonmuutos pakottaa ihmiskunnan etsimään 

pienipäästöisiä tapoja tuottaa tarvitsemansa energian. Biokaasu ei ole uutta teknologiaa, 

vaan ensimmäiset havainnot biokaasun muodostumisesta orgaanisen aineen hajoamisen 

yhteydessä on tehty jo 1600-luvulla ja ensimmäinen biokaasulaitos on perustettu vuonna 

1859 Intiassa. Orgaanisen aineen hajotessa muodostuu metaania, joka saadaan 

biokaasulaitoksessa talteen, ja jota voidaan hyödyntää energiantuotantoon. Metaani on 

erittäin vahva kasvihuonekaasu, jonka talteenottaminen biokaasuprosessissa estää sen 

haihtumisen ilmakehään ja vähentää orgaanisen aineen hajoamisen ilmastohaittoja 

esimerkiksi maataloudesta. Biokaasun käyttö energiantuotantoon voi joissain 

olosuhteissa olla jopa hiilidioksidinegatiivista.   

Tässä diplomityössä tarkastellaan biokaasulaitoshankkeen kannattavuutta Pieksämäelle. 

Idea ja rahoitus hankkeeseen on tullut Pieksämäen kaupungilta, jonka omistaman 

Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistusasemalla suoritetaan saneraaustöitä. 

Puhdistamolla syntyy prosessissa puhdistamolietettä, joka olisi mahdollista käsitellä 

puhdistamon omalla tontilla tai sen läheisyydessä omalla biokaasulaitoksella. 

Kirjallisuusosuudessa käydään läpi biokaasulaitosprosessin perusteet, biokaasulaitoksen 

yleisimmät syötteet ja niiden ominaisuuksia, käsitellään biokaasulaitoksessa 

muodostuvan mädätejäännöksen hyödyntämistä, käydään läpi biokaasun ominaisuuksia, 

sen puhdistusta ja jalostusta sekä yleisimpiä käyttötapoja.  

Kirjallisuusosion jälkeen keskitytään Pieksämäen tapaukseen selvittämällä ja 

ehdottamalla laitokselle mahdollista paikkaa ja syötteitä, sekä etsimään biokaasulle 

käyttäjiä laitoksen läheisyydestä. Syötteitä etsitään ja pyritään tunnistamaan 

puhdistamolietteen lisäksi Pieksämäen lähistöltä teollisuudesta sekä erityisesti 

maataloudesta. Tunnistettujen syötteiden perusteella ehdotetaan mahdollista 
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laitostyyppiä ja pyydetään biokaasulaitostoimittajilta laitostarjoukset. Diplomityön 

tavoitteena on selvittää, onko biokaasulaitoshanke Pieksämäelle taloudellisesti 

kannattava ja ottaa kantaa siihen miksi hanke olisi tai ei olisi kannattava sekä etsiä oikeaa 

tapaa lähteä viemään hanketta eteenpäin. Kannattavuutta tutkitaan 

kannattavuuslaskelmin, joissa esitellään tunnistetut menot, kulut ja laitoksen 

investointikustannukset. Näillä lasketaan investoinnin sisäinen korkokanta, sen 

takaisinmaksuaika ja hankkeen nettonykyarvo sen tarkasteluajan päättyessä, joista 

nähdään hankkeen taloudellinen kannattavuus. 

Taloudellisen kannattavuuden tarkistelun jälkeen ehdotetaan hankkeelle etenemistä 

mikäli taloudellinen kannattavuus on löytynyt. Lisäksi pyritään tunnistamaan mahdollisia 

esteitä ja vaaroja hankkeelle ja ehdotamaan jatkoselvitysaiheita, mikäli aiheellista.  
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2 GLOBAALIT HAASTEET 

Biokaasutuotanto tarjoaa yhden ratkaisun kolmeen isoon globaaliin haasteeseen; luonnon 

ravinnekiertoon, uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen sekä jätteiden käsittelyyn. 

Ilmastonmuutoksen on jo pitkään tiedetty olevan suuri haaste jatkuvasti teollistuvalle 

maailmalle. Energiasektori tuotti vuonna 2010 neljänneksen ihmisen tuottamista 

kasvihuonepäästöistä ja suurin syy tähän on fossiilisten polttoaineiden poltto (IPCC, 

2014). Karjankasvatuksella on myös erittäin iso rooli ihmisten tuottamiin 

kasvihuonekaasupäästöihin, melkein 15 % kaikista kasvihuonepäästöistä syntyvät 

karjankasvatuksesta (Gerber et al., 2013). Karjankasvatuksessa syntyy erityisesti 

metaania, joka on huomattavasti hiilidioksidia vahvempi kasvihuonekaasu. 

Biokaasutuotanto tarjoaa mahdollisuuden vähentää edellä mainittuja energiateollisuuden 

ja karjankasvatuksen ilmastohaittoja. 

Biokaasutuotanto on erittäin paikallista, sen syötteiksi ei kannata tuoda materiaalia 

pitkien matkojen päästä. Sen syötteiksi kelpaavaa orgaanista materiaalia tuotetaan laajalti 

ja sitä on saatavissa lähituotantoon varsinkin maatalouden läheisyydestä. Lähituotetulla 

energialla pystytään sitten korvaamaan tuontipolttoaineita, esimerkiksi venäläistä 

maakaasua, ja samalla pystytään vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja 

siirtymään uusiutuviin polttoaineisiin. 

2.1 Ravinteiden kierto 

Ravinteiden kierrätys on tärkeää, kun pyritään vähentämään maatalouden 

ympäristöjälkeä ja parantamaan kierrätyksen toimivuutta ja tehokkuutta. Lannoitteiden 

valmistaminen vie paljon energiaa sekä niiden sisältämät ravinteet pitäisi saada käytettyä 

uudelleen. Tärkeitä ravinteita ovat muun muassa typpi, joka keinolannotteissa 

valmistetaan muuntamalla ilmassa olevaa typpeä ammoniakiksi Haber-Bosch -

menetelmällä. Typpi ajautuu lannoitteista vesistöihin ja edesauttaa niiden rehevöitymistä, 

jos sen palauttamista kiertoon ei huolehdita kunnolla. Toinen tärkeä kasviravinneaine on 

fosfori, joka poiketen typestä on käymässä maapallolta vähiin. Fosfori on elintärkeää 
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kasveille, joten sen vähentyminen tulee vaikuttamaan esimerkiksi ruuantuotantoon ja sen 

hintaan. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 

Biokaasulaitosprosessi on erinomainen kierrättämään ravinteita takaisin pelloille ja 

luontoon. Prosessista saadaan ulos mädätysjäännös, joka sisältää hajoamatonta 

materiaalia sekä prosessissa muodostuneen mikrobibiomassan. Myös syötteiden 

sisältämät ravinteet ovat mädätysjäännöksessä. Mädätysjäännöstä voidaan käyttää 

esimerkiksi lannoitteena, joka edistää ravinteiden kiertoa takaisin ympäristöön, sekä sillä 

pystytään myös korvaamaan epäorgaanisia lannoitteita, joka johtaa energiasäästöihin. 

Biokaasuprosessissa osa ravinteista myös muuttuu liukoisempaan muotoon, jonka kasvit 

pystyvät hyödyntämään paremmin. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015) 

2.2 Jätteiden käsittely 

Biokaasulaitos tarjoaa erilaisen mahdollisuuden myös biojätteiden käsittelylle. 

Kompostointi ja biojätteiden poltto eivät ole tehokkaita keinoja käsitellä biojätteitä. 

Kompostoitua ainesta on vaikea käyttää mihinkään muuhun kuin maanparannusaineeksi, 

sekä kompostoinnissa vapautuu metaania kuten biokaasuprosessissa, mutta sitä ei saada 

mitenkään hyötykäyttöön vaan se vapautuu ilmaan. Biojätteiden poltossa saadaan talteen 

osa energiasta mitä biojäte sisältää, mutta esimerkiksi kaikki ravinteet menetetään 

polttoprosessissa tuhkaksi, jonka jälkeen niitä on vaikeaa saada takaisin ravinnekiertoon. 

Tuhka sisältää usein raskasmetalleja, joiden takia sitä on vaikea hyötykäyttää. Koska 

biojäte on usein märkää, on sen lämpöarvo poltettaessa pieni. Biojätteen energiantuotto 

voi olla biokaasuprosessissa jopa 60 % suurempi kuin poltettuna (Kymäläinen & 

Pakarinen, 2015). Lisäksi, koska orgaanista jätettä ei saa enää kerätä kaatopaikoille, on 

sen hyötykäyttäminen biokaasulaitoksissa entistä toivottavampaa.  

Jätevesiä käsitellään yleensä aerobisella aktiivilieteprosessilla, joka tuottaa paljon lietettä. 

Lietettä käsitellään yleensä kompostoimalla se tai sitä voidaan myös käyttää 

biokaasuprosessin syötteenä, joka vähentäisi tarvetta kompostoida hyötykäytettävää 

materiaalia ja sen maankäytön tarvetta. Biokaasuprosessi mahdollistaisi jätevesienkin 
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käsittelyssä joidenkin ravinteiden talteenoton lietteestä. Koska kyseessä on yhteiskunnan 

ja teollisuuden jätevesiliete, ei biokaasuprosessista saatavaa mädätettä pysty 

hyötykäyttämään niin helposti, kuin esimerkiksi maatalouden syötteistä saatavaa 

mädätettä. Mädätysjäännöksestä puhutaan tarkemmin luvussa 5. 

Jätevettä voidaan käsitellä myös anaerobisesti, jolloin jätevedestä voitaisiin tuottaa 

biokaasua suoraan, ilman aktiivilieteprosessia. Tässä raportissa ei kuitenkaan puhuta 

jäteveden anaerobisesta käsittelystä tämän enempää.  

2.3 Liikenne 

Liikennesektori tuottaa jatkuvasti enemmän kasvihuonekaasuja. Noin 14 % ihmisen 

tuottamista kasvihuonekaasuista tulevat liikenteestä (IPCC, 2015). Jopa 96 % liikenteen 

energiasta saadaan tällä hetkellä vielä fossiilisista polttoaineista (EIA, 2016). Biokaasun 

polttaminen polttomoottorissa ei ole hiilidioksidivapaata, vaan metaanin poltossa 

muodostuu hiilidioksidia. Jos biokaasu on valmistettu maatalouden ja yhteiskunnan 

sivuvirroista, voi se olla jopa hiilidioksidinegatiivista, johtuen siitä, että metaani on 

vapautuessaan ilmakehään huomattavasti hiilidioksidia vahvempi kasvihuonekaasu. Jos 

biokaasun valmistukseen on käytetty energiakasveja, tulee siitä silti keskimäärin yli 50 

% vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä elinkaarensa aikana liikenteessä kuin fossiilisista 

polttoaineista (Börjesson & Mattiasson, 2008). 

Biokaasuohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriölle valmistelevan työryhmän 

loppuraportissa todetaan, että merkittävin este kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankinnalle 

on polttoaineen vaikea saatavuus jakeluasemaverkoston huonon kattavuuden vuoksi. 

Jakeluasemaa perustaessa on perustajan oltava varma siitä, että kaasun käyttömäärä 

alueella on riittävä. Jakeluaseman pitäisi myös sijaita sen verran lähellä biokaasulaitosta, 

että kaasu saataisiin kuljetettua asemalle helposti kaasuputkea pitkin. Kaupunkialueilla 

kaasun käyttöä on helppo lisätä investoimalla julkisen liikenteen ajoneuvoiksi 

kaasukäyttöisiä busseja. Suomen tavoitteena vuonna 2025 on, että 41 prosenttia linja-
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autojen ajoneuvo- ja palveluhankinnoista on puhtaita EU:n puhtaiden 

ajoneuvohankintojen muutosdirektiivin mukaisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020a) 

Kaasuautoilun tulevaisuus näyttää valoisalta, vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin yli 

3000 autoa ja niiden myynti tuplaantui edellisvuoteen verrattuna (Kurra, 2018). 

Toistaiseksi kuitenkin uusista autoista vain noin prosentti kulkee kaasulla. Kaasuautoilun 

edullisuus ja ympäristöystävällisyys kuitenkin kiinnostaa kuluttajia, ja jos 

kaasutankkausasema verkosto kasvaa tulevaisuudessa, on mahdollista, että kaasuautojen 

määrä jatkaa tasaista kasvuaan Suomessa, varsinkin kun poliittiset puoleet tuntuvat 

ajavan biokaasun liikennekäytön edistämistä. Kaasuautoilun tulevaisuudessa näkyy 

kuitenkin yksi iso uhkakuva; Volkswagen-konserni ilmoitti 2.3.2020 johtokunnan 

päättäneen lopettaa kaasuautojen valmistuksen (Murphy & Menzel, 2020). Koska 

Volkswagen on ollut yksi isoimmista kaasuautojen valmistajista, on tämä iso vaara koko 

kaasuautoilulle, ja erityisesti yksityisautoille kaasua myyville asemille. Volkswagenin 

päätös johtuu EU:n autonvalmistajia koskevasta CO2-raja-arvojen mittaustavasta. Tällä 

hetkellä autojen CO2-päästöjen mittaustapa ei huomio käytetyn polttoaineen fossiilisuuta 

tai uusiutuvuutta. Päästöt mitataan pakoputken päästä eli ”tank-to-wheels” -

menetelmällä, joka ei ota huomioon polttoaineen elinkaaripäästöjä eli ”well-to-wheels” -

päästöjä. Tällä tavalla mitattuna biokaasuautojen päästöt vastaavat maakaasulla ajettavien 

autojen päästöjä, eikä mittaustapa ota huomioon biokaasun käytöllä saavutettavaa 

hiilidioksidipäästövähenemää (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020a).  
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3 BIOKAASULAITOSPROSESSI 

Biokaasulaitoksia kehitetään useisiin eri tarkoituksiin ja eri kokoluokkiin. Pieniä 

biokaasureaktoreita voi olla jopa perheen käytössä tai niitä voidaan käyttää maatiloilla 

oman maatilan biohajoavien jätteiden käsittelyssä. Biokaasulaitoksia käytetään usein 

myös jätteiden tai jäteveden käsittelyssä ja tällöin niiden kokoluokka riippuu tarpeesta. 

Biokaasulaitosta voidaan käyttää myös täysin energiantuotantoon, jolloin siinä syötteinä 

käytetään pääasiassa sille viljeltyjä energiakasveja. Syötteet ja biokaasulaitoksen 

tarkoitus vaikuttavat suuresti valittavaan laitostyyppiin ja sen tekniikkaan, valitaanko 

märkä- vai kuivaprosessi, tehdäänkö reaktorista jatkuva-, vai panostoiminen ja tehdäänkö 

prosessista yksi- vai kaksivaiheinen. Tässä luvussa selitetään biokaasutuotannon 

perusperiaatteet, käydään läpi biokaasulaitosprosessi ja selitetään eri prosessien 

eroavaisuuksia ja käyttötarkoituksia. 

3.1 Perusteet 

Biokaasulaitosprosessi perustuu mikro-organismeihin, jotka käyttävät orgaanista 

materiaalia hyödykseen metaboliassaan.  Reaktorissa tapahtuu anaerobista hajoamista, 

jonka tuloksena siellä syntyy biokaasua sekä orgaanisesti hajoamatonta 

mädätysjäännöstä. Useat eri mikro-organismit ovat vastuussa anaerobisesta hajoamisesta, 

joka voidaan jakaa neljään eri päävaiheeseen: hydrolyysiin, fermentaatioon, 

asetogeneesiin sekä metanogeneesiin, jotka on havainnollistettu kuvassa 3.1.1.  
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Kuva 3.1.1: Anaerobisessa hajoamisessa tapahtuva orgaanisen aineen vaiheittainen hajoaminen biokaasuksi. (Kymänen 

& Pakarinen, 2015) 

 

Hydrolyysi on anaerobisen hajoamisen ensimmäinen vaihe, jossa suuret orgaaniset 

molekyylit, kuten proteinit, hiilihydraatit ja rasvat pilkkoutuvat pienemmiksi. Syötteiden 

sisältämät orgaaniset molekyylit ovat usein liian isoja, että mikro-organismit pystyisivät 

käyttämään niitä ravinnokseen suoraan, joten ne tuottavat entsyymeitä, jotka pilkkovat 

molekyylit pienempiin osiin, yksinkertaisemmiksi liukoisiksi yhdisteiksi (Lehtomäki et 

al., 2007).  

Seuraavissa vaiheissa pilkotuista molekyylistä muodostuu happoja ja alkoholeja, joista 

tuotetaan metaanin tuotannon raaka-aineita: asetaattia, vetyä ja hiilidioksidia. Hajoamisen 

viimeisessä vaiheessa metanogeneesissä, metanogeenit tuottavat asetaatista, vedystä ja 

hiilidioksidista hitaan prosessin kautta metaania (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Viipymäajalla mitataan aikaa, jonka orgaaninen aines viettää reaktorissa. Jos viipymäaika 

on liian lyhyt, saattaa hitaasti kasvavia metanogeenejä huuhtoutua reaktorista ulos, 

johtaen huonompaan biokaasun tuottoon. Liian pitkä viipymäaika toisaalta myös haittaa 
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biokaasun tuotantoa, koska tietyn ajan jälkeen mikro-organismit ovat käsitelleet 

suurimman osan orgaanisesta aineesta reaktorissa, ja metaanin muodustuminen hidastuu 

merkittävästi, kuten kuvasta 3.1.2 nähdään. 

 

Kuva 3.1.2: Panoskokeella mitattu metaanin tuotto ajan suhteen. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

3.2 Prosessihallinta 

Riippuen syötteistä ja valitusta biokaasulaitosprosessista, vaatii optimaalinen 

anaerobinen hajoaminen tietynlaiset toimintaolosuhteet. Näistä tärkeimmät ovat 

prosessilämpötila sekä pH. Kuten kaikissa kemiallisissa prosesseissa, lämpötilan hallinta 

on tärkeää myös biokaasulaitosprosessissa. Biokaasulaitosprosessit ovat yleisesti joko 

mesofiilisiä tai termofiilisiä. Mesofiilisen prosessin optimaalinen lämpötila on välillä 35–

43 °C ja termofiilisen prosessin välillä 50–55 °C (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Metanogeenit ovat herkkiä lämpötilan vaihtelulle ja siksi on tärkeää, että lämpötila 

pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena koko prosessin läpi. Mitä suurempi 

lämpötila reaktorissa on, sitä nopeampia kemialliset reaktiot ja mikrobien lisääntyminen 

on, mutta jos lämpötila nousee optimialueen yli, on mahdollista, että mikrobit 

vahingoittuvat eivätkä pysty enää hajottamaan orgaanista ainesta (Luostarinen et al., 

2011a). Anaerobisessa hajoamisessa ei varsinaisesti vapaudu lämpöä, vaan energia 

sitoutuu hajoamisessa metaaniin, joka tarkoittaa sitä, että reaktoria pitää lämmittää 

ulkopuolisesti, jotta sen lämpötila saadaan pidettyä tasaisena (Kymänen & Pakarinen, 

2015). 
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Toinen tärkeä prosessiparametri biokaasulaitosprosessille on pH. Optimaalinen pH 

prosessille on lähellä neutraalia, hydrolyysiä suorittaville mikrobeille optimaalinen pH on 

noin 6, ja loppuvaiheessa tapahtuvalla metanogeneesille optimaalinen pH on vähän 

korkeampi, noin 6–8 (Sleat, R., Mah, R., 1987; Oremland, R.S., 1988). Näistä syistä 

yksivaiheisessa prosessissa pH pidetään lähellä neutraalia, joka toimii melkein kuin 

kompromissina kaikille reaktiovaiheille. Myöhemmin tässä luvussa käsitellään 

kaksivaiheista prosessia, jossa on mahdollista optimoida reaktoreita paremmin 

vastaamaan mikrobien reaktioiden optimaalista pH:ta. Biokaasureaktoreissa pH:ta 

hallitaan lähinnä syötteillä, koska reaktorin pH määräytyy syötteiden ja niistä syntyvien 

hajoamistuotteiden perusteella (Kymänen & Pakarinen, 2015). Optimitilanteessa 

reaktorin pH pysyy prosessissa mahdollisimman tasaisena. Lisäksi mahdollisia muita 

biokaasuprosessia inhiboivia aineita ja yhdisteitä ovat esimerkiksi ammoniakki, 

rikkivety, jotkin raskasmetallit, korkeat suolapitoisuudet sekä antibiootit ja 

desinfiointiaineet, jotka ovat valmistettu tuhoamaan mikrobeja. Näitä ei kuitenkaan 

käsitellä enempää tässä työssä. 

Prosessihallinta on tärkeää myös biokaasulaitoksissa, jotta voidaan saavuttaa 

optimaalinen prosessi ja maksimoidaan kaasun tuotanto. Orgaaninen kuormitus (Organic 

Loading Rate, OLR) on suure, jolla mitataan reaktorin toimintatilavuutta kohden 

syötettyä orgaanisen aineen määrää vuorokaudessa (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Orgaanista kuormitusta seuraten pystytään valvomaan reaktorin toimintaa, jos orgaaninen 

kuormitus on liian suuri, kertyy prosessiin liikaa hajoamisen välituotteita, joka vähentää 

metaanin tuottoa (Lehtomäki et al., 2007). Optimaalinen orgaaninen kuormitus on 

prosessilla, jossa käsitellään vain lehmän lantaa 2,5-3,5 kg VS/m3∙d, ja prosessilla, jossa 

käsitellään lehmän lantaa ja muuta orgaanista materiaalia 5,0-7,0 kg VS/m3∙d (Wellinger, 

1999). VS luku, eli volatile solids, tarkoittaa syötteen orgaanisen aineen pitoisuutta. 

Jokaisella biokaasureaktorilla on hieman erilainen OLR-arvo. Käytännössä sopiva OLR-

arvo selviää vasta kun reaktori käynnistetään ja kaasun tuotanto alkaa, koska vaikka 

syöteanalyysi pystytäänkin tekemään ennen reaktorin käyttöönottoa, tulee syötepaketin 

haitta-aineiden vaikutukset reaktioon kunnolla esille vasta kokeilemalla. Käynnistyksen 
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jälkeen kuormitusta voidaan nostaa vähitellen, jolla voidaan selvittää maksimaalinen 

kuormitustaso kyseisillä syötteillä ja kyseisissä olosuhteissa (Kymänen & Pakarinen, 

2015).  

Toinen tärkeä biokaasuprosessin seuraamista helpottava suure on prosessin viipymäaika 

(Hydraulic Retention Time, HRT). HRT kertoo, kuinka kauan syötetty aines viipyy 

reaktorissa. Kun mädäte poistetaan reaktorista, poistuu sen mukana myös 

biokaasuprosessia ylläpitäviä mikro-organismeja. Viipymäajan pitääkin siis olla 

vähintään niin pitkä, että biokaasuprosessissa muodostuvien mikro-organismien määrä 

on vähintään yhtä suuri kuin mädätteen mukana poistuvien mikro-organismien määrä. 

Lyhyt viipymäaika vaikuttaa negatiivisesti biokaasun tuotantomäärään. Optimaalinen 

viipymäaika riippuu syötteestä, pelkälle lehmän lannalle optimaalinen viipymäaika on 12 

– 18 päivää ja syötteelle, jossa on lehmän lannan lisäksi muuta orgaanista ainesta, se on 

hieman pidempi, 18 – 36 päivää (Wellinger, 1999). Kun tiedetään haluttu viipymäaika, 

voidaan sitä käyttäen laskea haluttu reaktorin tilavuus suunnitteluvaiheessa (Al Seadi, 

2008). Jos reaktorissa ei ole massalle erillistä mekaanista sekoitusta, määräytyy 

viipymäaika osittain syötteiden luontaisen hajoamisen ansiosta. Nopeasti hajoavat ja 

kaasuuntuvat syötteet vajoavat reaktorin pohjalle nopeammin kuin hitaasti hajoavat. 

Mädätteen poisto reaktorista tapahtuu sen pohjalta. 

3.3 Märkä- ja kuivaprosessi 

Biokaasuprosessi voidaan toteuttaa märkä- tai kuivaprosessina, joissa erona on syötteiden 

kuiva-ainepitoisuus. Kuiva-ainepitoisuus ilmoitetaan TS-luvulla (total solids). 

Kuivaprosessissa reaktorin TS-luku on yleensä yli 20 % ja syöte on kuivaa ja kasamaista. 

Märkäreaktoreissa kuiva-ainepitoisuus on alle 14 %, ja syötteet ovat lietemäisessä ja 

nestemäisessä muodossa (Kymänen & Pakarinen, 2015; Luostarinen et al., 2011a). 

Märkäprosessit ovat tällä hetkellä vielä yleisempiä ja helpompia hallita optimaalisesti. 

Märkäprosessin syötteet ovat yleensä nestemäisessä muodossa, kun ne syötetään 

prosessiin. Kiinteitäkin syötteitä voidaan käyttää märkäprosessissa, mutta ne täytyy 
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sekoittaa lietteeseen ennen prosessiin syöttöä tai syöttää sinne erillisillä syöttölaitteilla 

varmistuen kuitenkin siitä, että ne sekoittuvat prosessissa hyvin eivätkä tuki pumppuja ja 

muita toimilaitteita. On myös varmistettava, että prosessin TS-luku pysyy alle 15 

prosentin. Tarvittaessa prosessiin voi lisätä vettä, jolla sen kiintoainepitoisuutta saadaan 

laskettua.  

Kuivaprosessit eivät ole yleistyneet niin paljon kuin märkäprosessit. Vaikka 

kuivaprosessin etuna on pienempi reaktorikoko per tuoretonnia syöttöainetta, on niiden 

optimaalinen hallitseminen vaikeampaa kuin märkäprosessin. Kuivareaktorien 

sekoittaminen on vaikeampaa kuin märkäreaktorien, sekä syötemassan siirtäminen 

pumpuilla ja ruuveilla on monimutkaisempaa. Lisäksi kuivaprosessissa ei voida 

varmistaa mikrobien kontaktia syötemassaan yhtä tehokkaasti kuin märkäprosessissa, 

jossa syöteaine on hajonneempaa ja liikkuu helpommin. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

3.4 Jatkuva- ja panostoiminen prosessi 

Jatkuvatoimisella prosessilla tarkoitetaan prosessia, jossa orgaanisen aineen syöttö ja 

poisto reaktorista ovat jatkuvia, ja biokaasun tuotanto on hyvinkin tasaista. 

Panostoimiseen reaktoriin syötetään panos syötteitä, joka jätetään reaktoriin hajoamaan 

tietyksi ajanjaksoksi. Ajanjakson jälkeen panos poistetaan kerralla. Kaasuntuotto 

panostoimisessa reaktorissa on alussa hieman hitaampaa, mutta kiihtyy kun orgaanisen 

aineksen hajoaminen pääsee kunnolla vauhtiin. Panoksen lopulla kaasuntuotto hidastuu 

taas. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

Yleisin reaktorityypeistä on täyssekotteinen märkäreaktori (completely/continuously 

stirred tank reactor, CSTR). Sen yleisyyteen vaikuttaa reaktorityypin operoinnin ja 

suunnittelun yksinkertaisuus. Myös verrattuna muihin reaktorityypeihin, CSTR on 

tasalaatuisempi prosessiparametreiltään kuten lämpötila, sekoitus ja kemikaalipitoisuus 

(Usack et al., 2012). CSTR on yleensä lieriönmuotoinen ja sitä sekoitetaan mekaanisesti 

sekoittimilla. Sekoituksella pyritään pitämään orgaaninen aines mahdollisimman 

tasalaatuisena, varmistetaan orgaanisen aineksen sekä mikrobien tasainen kontakti ja 
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pyritään vapauttamaan biokaasu massan seasta reaktorin yläosiin. Reaktoria lämmitetään 

yleensä kierrättämällä lämmintä vettä reaktorin seinissä vesiputkilla (Kymänen & 

Pakarinen, 2015). Vesi otetaan joko lämpöverkosta tai sitä lämmitetään laitoksen omalla 

CHP-laitteella, jossa poltetaan tuotettua biokaasua. 

Jatkuvasyötteinen kuivaprosessi perustuu yleensä tulppavirtaukseen (plug-flow) 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Kyseessä on kyljellään oleva sylinteri, jonka toiseen 

päähän syötetään korkean kuiva-ainepitoisuuden orgaanista ainesta, joka kuljetetaan 

reaktorin läpi esimerkiksi hihnoilla. Syötteeseen pitää myös sekoittaa prosessin jo kerran 

läpikäynyttä ainesta, jolla varmistetaan tarvittava mikrobikanta biokaasun 

muodostumista varten. Isoin haaste jatkuvasyötteisissä kuivaprosesseissa on aineksen 

sekoittamisen vaikeus. Koska ainesta on vaikea sekoittaa kunnolla, on mädäntyminen ja 

lämpötila reaktorissa epätasaista eikä kaasua muodostu niin paljon kuin aineksesta olisi 

mahdollista. (Luostarinen et al., 2011a) 

Painostoimiset kuivaprosessit ovat usein suotopetiprosesseja, joissa suotovettä 

kierrätetään mädätettävän materiaalin läpi (Lehtomäki et al., 2007). Tämä edistää 

hajoamistuotteiden, mikrobien ja ravinteiden tasaista jakautumista materiaalissa, mikä 

lisää prosessin kaasuntuotantoa. Panostoimisissa kuivareaktoreissa käytetään syötteitä, 

joiden TS-luku voi olla erittäin suuri. Koska metaanintuotto panostoimisissa 

kuivareaktoreissa on epätasaista ja sidottu vahvasti prosessinvaiheeseen, käytetään niitä 

usein monta samassa laitoksessa (Luostarinen et al., 2011a). Tällöin reaktorit voidaan 

pitää erivaiheissa prosessia, ja kaasuntuotanto on kokonaisuudessa tasaisempaa. 

3.5 Yksi- ja kaksivaiheinen prosessi 

Osassa biokaasureaktoreista on varsinaisen biokaasureaktorin jälkeen vielä 

jälkikaasutusallas, jolla varmistetaan, että mahdollisimman suuri osa orgaanisesta 

materiaalista käsitellään, jolloin myös mahdollisimman suuri osa metaanista saadaan 

talteen. Tämä nostaa biokaasulaitoksen tuottavuutta, sekä edesauttaa edelleen sen 

positiivisia ympäristövaikutuksia, kun enemmän metaania saadaan talteen eikä sitä pääse 
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ilmakehään. Jälkikaasutusallasta ei kuitenkaan lasketa kaksivaiheseksi prosessiksi, koska 

suurin osa orgaanisen materiaalin hajoamisesta ja biokaasun tuotosta tapahtuu 

pääreaktorissa (Kymänen & Pakarinen, 2015). Jälkikaasutusaltaasta, joka sijaitsee 

varsinaisen biokaasureaktorin jälkeen, voidaan saada jopa 10–30 % koko 

biokaasulaitoksen metaanintuotosta (Luostarinen et al., 2011a). Viipymäaika 

jälkikaasutusaltaassa riippuu biokaasulaitoksen koosta, mitä suurempi laitos, sitä 

pienempi viipymäaika. Tämä johtuu suuresta määrästä käsiteltävää materiaalia, ja tilasta 

minkä se vaatii jälkikaasutusaltaassa. Pienemmissä, yleensä maatilakohtaisissa 

biokaasulaitoksissa, jälkikaasutusaltaan viipymäaika voi olla hyvinkin pitkä, jopa 

pidempi kuin viipymäaika varsinaisessa biokaasureaktorissa. Tämä lisää biokaasun 

tuotantoa, sekä toimii väliaikaisena varastona mädätteelle. Jälkikaasutusallasta ei yleensä 

lämmitetä, joten sen lämpötila vaihtelee riippuen sääoloista ja sen eristyksestä 

(Luostarinen et al., 2011a). 

Varsinaisessa kaksivaiheisessa prosessissa orgaanisen hajoamisen vaiheita on erotettu eri 

reaktoreihin, eli hydrolyysivaihe tapahtuu eri reaktorissa kuin metaanintuottovaihe 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Ideana prosessin jakamisesta eri osiin, on 

mahdollisimman optimaalisten reaktoriolosuhteiden, kuten lämpötilan ja viipymäajan, 

toteutuminen. Kahden reaktorin optimointi tarkoittaa sitä, että prosessilaitteita tarvitaan 

enemmän, prosessi pitää suunnitella tarkemmin ja siitä tulee monimutkaisempi. Vaikka 

kaksivaiheisen prosessin on mahdollista tuottaa enemmän biokaasua ja parantaa laitoksen 

tuottavuutta, on niitä ainakin vielä tällä hetkellä huomattavasti helposti hallittavia ja 

yksinkertaisempia yksivaiheisia reaktoreita vähemmän, eikä prosessi ole vielä yleistynyt 

(Kymänen & Pakarinen, 2015).   

3.6 Ympäristönäkökohtia 

Kuten muunkin teollisuuden, biokaasulaitosten on myös huomioitava mahdollisia 

ympäristönäkökohtia- ja riskejä. Tärkeimpiä biokaasulaitoksella huomioitavia osa-alueita 

ovat hajujen hallinta, hajukaasujen käsittely sekä hulevesien hallinta ja käsittely. Lisäksi 
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laitoksen metaanipäästöt ja mahdolliset muut haitalliset kaasupäästöt on pystyttävä 

estämään (Kymänen & Pakarinen, 2015). Biokaasulaitokset eivät yleensä tuota lähes 

yhtään melupäästöjä, ainoat melunlähteet laitoksella ovat syöte- ja mädätekuljetukset 

sekä mahdolliset prosessissa käytettävät sähkömoottorit. 

Biokaasulaitoksella hajut ovat peräisin lähinnä syötteiden käsittelystä, sillä 

biokaasulaioksen anaerobinen käsittely vähentää erityisesti lietteiden hajuhaittoja 

(Pelkonen, 2013). Häiritsevimpinä hajuista koetaan erilaiset rikin yhdisteet kuten 

rikkivety, metyylimerkaptaani, dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi ja ammoniakki, 

joiden hajukynnys on erittäin matala (Kymänen & Pakarinen, 2015). Lisäksi haihtuvat 

orgaaniset yhdisteet (Volatile organic compounds, VOC) sisältävät myös 

epämiellyttävältä haisevia yhdisteitä kuten karboksyylihappoja, estereitä ja ketoneita, 

jotka voivat myös aiheuttaa terveyshaittoja sekä ympäristöongelmia (Lehtinen, 2012). 

Hajukaasujen päästöjä biokaasulaitoksilta voidaan ehkäistä sijoittamalla raaka-aineiden 

vastaanottojärjestelmät suljettuihin, alipaineistettuihin hallitiloihin, josta hajukaasut 

voidaan ohjata niiden käsittelyyn tai reaktoriin, jos niistä on mahdollista tuottaa 

biokaasua. Lisäksi mitä nopeammin syötteet saadaan siirrettyä varastoaltaista ja 

vastaanottojärjestelmistä kaasutiiviiseen reaktoriin, sitä vähemmän hajupäästöjä ne 

aiheuttavat (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Hajukaasujen käsittely suoritetaan yleensä biologisella tai kemiallisella pesurilla, jossa 

hajukaasut johdetaan pesuliuoksen kanssa pesurin läpi. Pesukemikaalina voi toimia 

pelkkä vesi, mutta yleensä käytetään myös happoja tai emäksiä riippuen hajukaasujen 

koostumuksesta. Pesurin jälkeen hajukaasut käsitellään myös usein biosuodattimilla, 

joissa käytetään suodinmateriaalina puuperäisiä materiaaleja kuten haketta tai turvetta tai 

jotain inerttiä materiaalia kuten lekasoraa. Myös aktiivihiilisuodatus tai otsonointi 

hajukaasuille on mahdollista, jos hajukaasut ovat erittäin voimakkaita ja tarvitsevat paljon 

käsittelyä. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

Hulevesillä tarkoitetaan sateen yhteydessä muodostuvia vesiä laitoksen alueelta. 

Sateveteen sekoittuu laitosalueelta löytyvää materiaalia, esimerkiksi syötteitä tai muita 
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epäpuhtauksia. Laitosalue on yleensä asfaltoitu, joka helpoittaa laitosalueen 

puhtaanapitoa, sekä estää hulevesien imeytymisen suoraan maaperään. Hulevedet 

johdetaan ympäristöön tai viemäriin joko suoraan, tai tasausaltaan kautta, riippuen vesien 

likaisuudesta, jota mitataan vähintään kaksi kertaa vuodesta ulkopuolisen näytteenottajan 

toimesta (Kymänen & Pakarinen, 2015).  

Biokaasulaitoksilla on oltava biokaasun käsitelyn varajärjestelmä, jolla estetään metaanin 

pääseminen ilmakehään. Varajärjestelmä voi olla joko kaasusoihtu, joka käynnistyy, kun 

kaasun paine reaktorissa nousee asetetun raja-arvon yli, tai kaasukattila. Soihtua 

käytetään erityisesti isommilla laitoksilla, ja kaasukattilaa pienemmillä (Kymänen & 

Pakarinen, 2015). Soihdulla tai kaasukattilalla poltetaan ylimääräinen biokaasu, jolloin 

ympäristöön pääsee metaanin sijasta hiilidioksidia. Hiilidioksidikin on kasvihuonekaasu, 

mutta huomattavasti metaania heikompi. 

Syötteiden vastaanoton ja säilönnän aikana spontaanin hajoamisprosessin seurauksena 

muodostuu metaania ja muita kaasupäästöjä, esimerkiksi typpioksiduuli- ja 

ammoniakkipäästöjä (Lehtomäki et al., 2007). Kun syötteiden vastaanotto ja säilöntä 

suoritetaan hyvin, voidaan näitä päästöjä pienentää. On myös otettava huomioon, että 

ilman biokaasulaitosprosessia, kaikki edellä mainitut kaasut pääsevät ilmakehään, joten 

vaikka näitä muodostuu ja haihtuu hieman biokaasulaitosprosessin syötteiden 

vastaanotossa ja säilönnässä, saadaan niitä silti talteen suurin osa, toisin kuin ilman 

biokaasulaitosta.  

3.7 Lainsäädäntö ja luvat 

Biokaasulaitostoiminta ja laitoksen rakentaminen vaativat useita viranomaislupia, joilla 

varmistetaan toiminnan ja rakentamisen laillisuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. 

Suurimmat lupaprosessit biokaasulaitoksen elinkaaren aikana ovat ympäristövaikutusten 

arviointimenettely YVA, ympäristölupa, rakennuslupa sekä laitoshyväksyntä orgaanisten 

lannoitevalmisteiden valmistajalle (Kymänen & Pakarinen, 2015). Lisäksi saatetaan 
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tarvita muita lannoitekäyttöön liittyviä lupia sekä lupia esimerkiksi kaasun käsittelyyn ja 

säilömiseen riippuen laitoksen koosta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joilla todennäköisesti 

on merkittäviä ympäristövaikutuksia (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

2017/252 § 3). YVA-menettelyn avulla pyritään estämään hankkeen haitallisia 

ympäristövaikutuksia, vertaamalla mahdollisia ympäristövaikutuksia hankkeesta 

nykytilaan, ja luomalla hankkeelle vaihtoehtoisia toteutustapoja (Kymänen & Pakarinen, 

2015). Vaihtoehtoisilla toteutustavoilla tarkoitetaan biokaasulaitosten yhteydessä 

esimerkiksi kapasiteetin tai syötteiden muutoksia ja lopputuotteiden erilaista käsittelyä ja 

sijoitusta. 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määrittelee biokaasulaitokset jätteen 

käsittelylaitokseksi, jossa käsitellään muuta kuin vaarallista jätettä, ja silloin YVA-

menettely pitää tehdä biokaasulaitokselle, jos se käsittelee tai on mitoitettu käsittelemään 

vähintään 35 000 tonnia jätettä vuodessa (Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 2017/252 § 40). Yli 35 000 tuhatta tonnia syötteitä on myös raja 

suurelle biokaasulaitokselle, joten pienelle ja keskisuurelle biokaasulaitosprojektille ei 

tarvitse suorittaa YVA-menettelyä. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii 

alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 2017/252 § 10). 

Biokaasulaitokselle tarvitaan myös aina sen koosta riippumatta ympäristölupa, joka 

määritellään ympäristönsuojelulaissa (2014/527) (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Ympäristölupa vaaditaan teolliselta toiminnalta, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua 

ympäristön pilaantumista, ja jossa syntyy jätettä (Ympäristönsuojelulaki 2014/527 § 2). 

Ympäristöluvan tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista, torjua 

ympäristövahinkoja, vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä tehostaa ympäristöä 

pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia (Ympäristönsuojelulaki 2014/527 § 1). 

Ympäristöluvan viranomaisena toimii aluehallintovirasto tai kunnan 

ympäristösuojeluviranomainen (Ympäristönsuojelulaki 2014/527 § 21). 
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Ympäristölupahakemus tehdään lupaviranomaiselle, joka tiedottaa siitä kuulutuksella ja 

antaa siitä lausunnon. Jos laitokselle täytyy suorittaa YVA-menettely, tulee se olla 

valmiina ennen ympäristöluvan hakemista. Luvan hakija saa tehdä lausunnosta 

muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat saavat esittää asiasta mielipiteensä, 

jonka jälkeen lupaviranomainen antaa asiasta päätöksen (Ymparisto, 2020).  

Biokaasulaitoksen rakentamiseen tarvitaan yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat, 

joihin edellytetään rakennuslupaa, josta on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa 

(1999/132) (Kymänen & Pakarinen, 2015). Luvan ja sen määrittämän lain tarkoituksena 

on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset edistää 

ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä, sekä turvata suunnittelun laatu ja avoin 

tiedottaminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 1). Rakennusluvan myöntää 

kunnan rakennusvalvontaviranomainen, joka huolehtii myös rakennusvalvonnan muista 

viranomaistehtävistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 21). 

Lisäksi lannoitevalmisteiden valmistukseen ja käsittelyyn tarvitaan muita erinäisiä lupia, 

jotta biokaasulaitosta voidaan käyttää kokonaisuutena. Laitoshyväksyntä vaaditaan 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta, kun valmistetaan orgaanisia lannoitevalmisteita, 

niiden orgaanisia raaka-aineita tai edes käsitellään niitä lannoitevalmistelain 2006/539 

mukaisesti (Kymänen & Pakarinen, 2015). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(1069/2009/EY) mukainen laitoshyväksyntä vaaditaan myös laitokselta, joka käsittelee 

esimerkiksi ruokajätettä, eläinperäistä jätettä tai lantaa (Kymänen & Pakarinen, 2015; 

Pelkonen, 2013). Laitoksen pitää pystyä noudattamaan myös esimerkiksi jätelakia 

(2011/646), jonka mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle eikä roskaantumista (Jätelaki 2011/646 § 13). Biokaasun 

valmistus kuuluu maakaasusta annetun asetuksen (2009/551) toimipiiriin, joka kuuluu 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvontapiiriin (Kymänen & Pakarinen, 2015).  
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4 SYÖTTEET 

Syötteillä ja niiden koostumuksella on suurin vaikutus biokaasun tuotantoon. Syötteet eli 

prosessin raaka-aineet sisältävät eri määriä hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja, jotka 

määrittävät biokaasun ja sen sisältämän metaanin tuoton mahdollisuudet. Suurin osa 

biohajoavasta materiaalista sopii biokaasutukseen, paitsi jos se sisältää paljon ligniiniä 

(Luostarinen et al., 2011a). Ligniini ei hajoa biokaasuprosessissa, jonka takia puuperäinen 

materiaali ei sovi biokaasulaitoksen syötteeksi. Yleisimpiä raaka-aineita 

biokaasuprosessiin ovat eläinten lanta, muut maatalouden sivutuotteet kuten hävikkirehu 

ja kasvijätteet, energiakasvit, yhdyskuntabiojäte, puhdistamolietteet ja teollisuuden 

jätteet ja sivuvirrat. Taulukossa 4.1 esitetään Suomessa vuosittain muodostuvat 

biomassat, jotka soveltuvat biokaasutuotantoon ja taulukossa 4.2 annetaan esimerkkejä 

niiden metaanintuottopotentiaaleista. Raaka-aineiden soveltuvuutta prosessiin voidaan 

testata laboratoriossa syöteanalyyseillä, joita ovat esimerkiksi pH, kuiva-aine (TS), 

orgaaninen aine (VS), kemiallinen hapenkulutus (Chemical oxygen demand, COD), 

kokonaistyppi, ja -hiili sekä metaanintuottotesti (Kymänen & Pakarinen, 2015). Lisäksi 

on hyvä huomioida mahdolliset prosessia inhiboivat aineet, joita voi esiintyä esimerkiksi 

vedenpuhdistamolietteessä.  
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Taulukko 4.1: Suomessa vuosittain muodostuvat biokaasuntuotantoon ja ravinteiden kierrätykseen soveltuvat 

biomassat. Arvion on toteuttanut Luonnonvarakeskus. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020a) 

Biomassa Saatavilla 
oleva määrä 

(t/a) 

Typpi (t/a) Fosfori (t/a) Energiapotentiaali 
biokaasuna (TWh/a) 

Kotieläinten lanta 15 500 000 74 600 18 500 3,94 

Säiliörehunurmi 3 485 000 26 765 3 030 3,29 

LHP ja suojavyöhykkeiden nurmi 1 210 600 6 300 970 1,22 

Olki 2 840 400 12 800 2 560 6,76 

Yhdyskuntien puhdistamoliete 4 725 000 8 300 4 540 0,27 

Yhdyskuntien biojäte 357 400 2 200 400 0,41 

Teollisuuden biohajoavat jätteet 337 200 2 240 700 0,19 

Yhteensä 24 970 600 133 205 30 770 16,08 

 

Taulukko 4.2: Esimerkkejä eri materiaalien metaanintuottopotentiaaleista. (Lehtomäki et al., 2007) 

Materiaali Metaanintuotantopotentiaali 

m3CH4 / tonnia orgaanista 

ainetta 

m3CH4 / tonni märkäpaino 

Teurasjäte 570 150 

Biojäte 500-600 100-150 

Kasvibiomassa 300-450 30-150 

Jätevedenpuhdistamon liete 200-400 5-15 

Lehmänlanta 100-250 7-14 

Sianlanta 300-400 17-22 
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4.1 Syötteiden valinta 

Biokaasulaitoksen syötteiden valintaan vaikuttaa monta tekijää. Ensimmäisenä asiana 

pitää ottaa huomioon, mitä varten biokaasulaitos rakennetaan. Jos biokaasulaitos 

rakennetaan esimerkiksi käsittelemään jätevesiä, on jätevesien tietysti oltava ensisijainen 

syöte, jota varten laitos rakennetaan. Jos taas biokaasulaitos rakennetaan käsittelemään 

maatalouden sivuvirtoja tai energiantuotantoa varten, pitää syötteet räätälöidä näitä 

tarkoituksia varten erilaisiksi. Yleensä biokaasulaitoksen raaka-aineina toimii 

samanaikaisesti useita eri syötteitä ja niitä valittaessa pitää myös kiinnittää huomiota 

saatavuuteen, jotta biokaasulaitosta voidaan ajaa ympärivuotisesti ja ilman 

toimituskatkoksia. 

4.1.1 Lanta 

Lanta on hyvä perusraaka-aine biokaasun tuotantoon. Vaikka lannan 

metaanintuottopotentiaali ei ole kovinkaan suuri, kuten taulukosta 4.2 käy ilmi, on sitä 

saatavilla tasaisesti vuoden ympäri. Lisäksi lannalla on korkea puskurikapasitetti, mikä 

tarkoittaa sitä, että se edesauttaa biokaasutusprosessissa pH:n tasaisena pysymistä mikä 

on tärkeää prosessille. Lanta myös sisältää suurimman osan ravinteista, joita mikro-

organismit prosessissa tarvitsevat (Luostarinen et al., 2011a). 

Lannalla voidaan tarkoittaa eläinten sonnan lisäksi niiden virtsoja, pesuvesiä sekä muita 

eläinsuojasta tulevia vesiä. Tällöin puhutaan lietelannasta, jonka kuiva-ainepitoisuus on 

alhainen, yleensä alle 12 %, jolloin lietelanta sopii erityisesti hyvin märkäprosessin 

perussyötteeksi. Kuivalannalla tarkoitetaan erikseen kerättyä sontaa, jonka joukossa 

saattaa olla eläinsuojan kuivikkeita. Tällöin kuivalannan kuiva-ainepitoisuus saattaa olla 

jopa 70 %. Lantojen orgaanisen aineen pitoisuus on yleensä noin 85 % kuiva-aineesta 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Erityisesti lietelannan metaanintuotto reaktoritilavuutta 

kohti on heikompi kuin useiden muiden prosessiin sopivien materiaalien. 
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Lantaa käytetään nykyisellään lähinnä peltolannoitteena. Kun lanta käy 

biokaasulaitosprosessin läpi, sen lannoitusarvo kasvaa, koska sen sisältämät 

kasviravinteet muuttuvat liukoisempaan muotoon. Lantaa käyttämällä 

biokaasulaitosprosesseissa voidaan vähentää sen päästöjä ottamalla talteen jäljellä olevaa 

metaania, sekä lannoitusarvoa parantamalla pystytään korvaamaan isolla energialla 

tuotettuja mineraalilannoitteita ja parantamaan luonnollista ravinteiden kiertoa. 

4.1.2 Kasvibiomassat 

Yleisimmät kasvibiomassat biokaasulaitokseen Suomessa ovat nurmi ja olki. Esimerkiksi 

Saksassa on paljon biokaasulaitoksia, jotka käyttävät juurikin niitä varten viljeltyjä 

energiakasveja, usein maissia. Jos biokaasulaitoksen pääosainen tehtävä ei ole kuitenkaan 

tuottaa energiaa, on järkevämpää jättää erityisesti laitosta varten tuotetut energiakasvit 

pois syötepaketista ja keskittyä enemminkin sivutuotteiden käsittelyyn sekä 

ravinnekierron parantamiseen. Tässä tapauksessa kannattaa hyödyntää sivutuotteina 

syntyvää nurmea esimerkiksi kesannoilta, hoidetuilta viljelemättömiltä pelloilta ja 

suojavyöhykkeiltä. Nurmen metaanintuottopotentiaali on 250–320 metaanikuutiota per 

tonnia orgaanista ainesta (Kaparaju et al., 2002). Lisähyöty nurmen viljelyllä on se, että 

nurmen ajoittainen viljely viljanviljelyn välissä parantaa maan laatua, joka puolestaan 

parantaa satomääriä. Nurmen viljely jättää maahan viljakasveja enemmän kasvijätettä ja 

eloperäistä ainesta, joka parantaa mururakenteen vedenkestävyyttä, maan 

vedenpidätyskykyä ja lisää biologista aktiivisuutta (Seppälä et al., 2014).  

Lisäksi viljanviljelyssä muodostuu paljon olkea, joka hyödynnetään nykyisellään 

esimerkiksi kuivikkeena ja kyntämällä peltomaahan. Olkea syntyy Suomessa vuosittain 

jopa yli 3,5 miljoonaa kiloa ja sen metaanintuotantopotentiaali on 230–330 

metaanikuutiota per tonnia orgaanista ainetta (Matilda, 2014; Lehtomäki, 2006). Olki on 

kerättynä valmiiksi jo erittäin kuivaa, eli se sopii parhaiten kuiviin biokaasuprosesseihin, 

mutta sekoitettuna esimerkiksi lietelantaan, voidaan syötepaketin kuiva-aineiden 
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prosentuaalista osuutta nostaa, jolloin sitä on mahdollista käyttää myös 

märkämädytyslaitoksissa. 

Myös maataloudesta tulevat muut kasvibiomassan sivuvirrat sopivat yleensä hyvin 

biokaasulaitokseen. Kasvibiomassa on hyvä syöte biokaasulaitokselle suuren 

biokaasuntuoton lisäksi myös siksi, että sitä on helppo säilöä. Kasvibiomassa kannattaa 

säilöä mahdollisuuksien mukaan anoksisissa olosuhteissa, joka voi säilönnän aikana 

kasvattaa sen metaanintuotantopotentiaalia jopa 25 %, johtuen siitä, että anoksisen 

säilönnän aikana biomassa alkaa hajota luonnollisesti muun muassa maitohapoksi, 

metanoliksi ja etikkahapoksi, jotka ovat metaanintuoton raaka-aineita (Amon et al., 

2007). Kasvibiomassoja valittaessa syötteeksi, on selvitettävä niiden koostumus ja 

soveltuvuus prosessiin, sekä varmistettava, että niitä on tarpeeksi saatavilla esimerkiksi 

säilöntää hyödyksi käyttäen.  

4.1.3 Yhdyskuntabiojäte 

Yhdyskuntabiojätettä on yleensä mahdollista käsitellä biokaasulaitoksissa. Koska biojäte 

saattaa sisältää melkein mitä tahansa, on se epätasalaatuinen syöte, jota on kuitenkin 

saatavilla ympäri vuoden. Keskimääräisesti biojäte on hyvä syöte, koska siinä on vielä 

niin paljon orgaanisesti hajoavaa materiaalia, sen metaanintuottopotentiaali on välillä 

260–530 metaanikuutiota per tonnia orgaanista ainetta (Yong 2015; Browne & Murphy, 

2013). Koska biojätteiden käsittely ei ole kannattavaa, biokaasulaitos voi saada niistä 

porttimaksua, joka tietysti kannattaa ottamaan niitä myös syötepakettiin. Ja kuten 

aiemmin on myös mainittu, koska biojätteiden käsittely kompostoimalla tai polttamalla 

ei ole järkevä ratkaisu, on sille hyvä löytää vaihtoehtoisia käsittelytapoja. 

4.1.4 Puhdistamoliete 

Puhdistamoliete sisältää helposti orgaanisesti hajoavaa materiaalia, jota voi käyttää 

hyödyksi biokaasulaitoksessa. Lietteen ominaisuudet ja sisältö vaihtelee paljon riippuen 

maasta ja paikasta riippuen johtuen veden käytön tarpeesta. Lietteen TS-luku on pieni 
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varsinkin ennen sen kuivausta. Yleensä liete tuodaan biokaasulaitoksiin lava-autoilla, ja 

silloin liete täytyy kuivata jätevedenkäsittelyn yhteydessä lingoilla tai ruuvipuristimilla, 

johon kuluu paljon energiaa (Kymänen & Pakarinen, 2015). Jos biokaasulaitos sijaitsee 

jätevedenkäsittelylaitoksen vieressä, on mahdollista pumpata lietevesi suoraan 

biokaasulaitokseen, jos käytetään märkämädätysprosessia. Tämä vähentäisi 

jätevedenkäsittelylaitoksen energiankulutusta poistaen välistä lietteen kuivauksen sekä 

ylimääräisen lietteen kuljetuksen. Biokaasulaitoksen toiminnan kannalta on tärkeää, että 

puhdistamolietteestä poistetaan epäpuhtaudet kuten hiekka ennen kuin se pumpataan 

biokaasulaitosprosessiin. 

Puhdistamolietteen kiintoaineesta noin 75 % on orgaanisesti hajoavaa ja sen 

metaanintuottopotentiaali on noin 300–350 m3/tVS. Koska lietteen kiintoaineluku on 

todella pieni, on myös lietteen metaanintuotto kokonaismassaan verrattuna varsin pientä. 

Koska liete pitää kuitenkin käsitellä jotenkin, on biokaasulaitos hyvä mahdollisuus 

vähentää lietteen käsittelyn kustannuksia, pienentää sen ympäristövaikutuksia sekä saada 

siitä myös vähän energiaa talteen. Jos lietettä käytetään syötepaketissa muiden syötteiden 

kanssa, voi se potentiaalisesti parantaa muiden syötteiden metaanintuottoa (Davidsson et 

al., 2008; Luostarinen et al., 2009). Lietteen käsittely on kannattavaa biokaasulaitokselle 

myös sen takia, että sen vastaanottamisesta saa yleensä porttimaksun. 

4.1.5 Teollisuuden sivutuotteet ja rasvaliete 

Biomassoja jalostavassa toiminnassa syntyy jätteitä, jotka soveltuvat yleensä 

biokaasulaitoksen syötteeksi. Koska erilaisia mahdollisia syötteitä on paljon, on niiden 

kaikkien ominaisuuksia mahdoton luetella. Yleisesti verrattuna yhdyskuntabiojätteeseen, 

on teollisuudesta tulevat sivuvirrat tasalaatuisempia ja niiden ominaisuudet 

biokaasulaitosprosessissa ovat paremmin tiedossa. Yleisesti näitä syötteitä käytetään 

maatilatason biokaasureaktoreissa tehostamaan lantaa käyttävien reaktoreiden 

biokaasutuottoja (Kymänen & Pakarinen, 2015).  
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Rasvalietettä kerätään rasvakaivoista teollisuudesta ja ravintoloista ja sitä syntyy 

elintarviketeollisuuden prosesseissa (Kymänen & Pakarinen, 2015). Rasvalietteissä on 

kiintoaineita noin 15–20 % ja tästä kiintoaineesta melkein kaikki on orgaanisesti hajoavaa 

(Davidsson et al., 2008). Rasvojen metaanintuottopotentiaali on erittäin suuri, noin 850–

920 m3/tVS (Luostarinen et al., 2009). Rasvaliete sisältää pitkäketjuisia rasvahappoja, 

joiden tiedetään liian isossa konsentraatiossa inhiboivan biokaasuprosessia ja erityisesti 

metanogeneesiä, ja sen takia pelkän rasvalietteen metaanintuottopotentiaali on 

teoreettista arvoa huomattavasti pienempi (Luostarinen et al., 2009). Tästä syystä 

pelkästään rasvalietteitä käsitteleviä biokaasulaitoksia ei ole järkevää käyttää. On 

kuitenkin tutkittu, että yhteiskäytössä esimerkiksi puhdistamolietteen kanssa, rasvalieteen 

inhiboivat vaikutukset ovat minimaaliset ja sen metaanintuottopotentiaali kasvaa 

huomattavasti (Davidsson et al., 2008; Luostarinen et al., 2009). Vaikka rasvaliete on 

erinomainen osasyöte biokaasulaitokseen, voi sen vastaanottamisesta silti saada 

porttimaksua, koska sen kierrättäminen ei muuten ole kannattavaa. 

4.2 Syötteiden esikäsittely 

Syötteiden esikäsittelyn tarkoituksena on valmistella syöteseos niin, että se hajoaa 

mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti biokaasulaitoksessa, sekä mahdollisesti poistaa 

siitä prosessiin kuulumattomia aineita kuten esimerkiksi muovia tai hiekkaa. Syöteseos 

murskataan, mikä lisää sen reaktiopinta-alaa prosessissa, sekä homogenisoidaan, että 

varmistetaan sen mahdollisimman tasainen hajoaminen. Tarvittaessa syöteseos täytyy 

myös hygienisoida ja steriloida, jos se sisältää tiettyjä eläinperäisiä aineksia tai 

yhdyskuntabiojätettä. Hygienisointi tapahtuu lämmittämällä syötteet 70 °C vähintään 

tunnin ajaksi, ja sterilointi pitämällä syötteitä vähintään 20 minuuttia 133 °C lämmössä 

ja 3 barin paineessa. Jos biokaasulaitosprosessiksi on valittu termofilinen prosessi, on 

mahdollista, että erillistä hygienisointia ei tarvita ennen prosessia, koska prosessin korkea 

lämpö hygienisoi syötteet. Esikäsittelyn tarve riippuu aina syötteen raaka-aineista ja 

siihen täytyy myös ottaa huomioon mädätysjäännöksen käyttötarkoitus, joka voi joskus 
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vaatia lisäkäsittelyä ennen biokaasulaitosprosessia. Taulukossa 4.2.1 esitellään 

yleisimpiä esikäsittelytekniikoita ja niiden käyttötarkoituksia. (Latvala, 2009)  

Taulukko 4.2.1. Prosessin hallinnan kannalta oleelliset esikäsittelytekniikat. (Latvala, 2009) 

Esikäsittely Kuvaus Tyypillinen käyttötarkoitus 

Murskaus Murskauslaitteisto, joka murskaa 

syötteen pienempään palakokoon. 

Sivutuoteasetuksessa vaaditaan 

hygienisoitavilta syötteiltä max. 12 mm 

palakokoa. 

Murskauksen tavoitteena on 

palakokoa pienentämällä 

saavuttaa hygienisoituminen sekä 

parempi käsittelyteho ja 

sekoitettavuus 

Homogenisointi Syöte jauhetaan tasalaatuiseksi massaksi 

esim. erillisellä, mekaanisella 

hienontimella ja sekoitetaan muihin 

syötteisiin 

Syötteen saattaminen 

tasalaatuiseksi 

Repijä ja 

ylimääräisen 

materiaalin erottelu 

Syöte-erästä hajotetaan muovipussit 

repijän avulla. Tämän jälkeen massa 

yleensä ajetaan seulontaan, jossa 

poistetaan muovipussien jäännökset, 

pakkaukset ja metallit 

Käytetään tyypillisesti 

erilliskerätylle biojätteelle, tai 

muille pakkauksia tai metalleja 

sisältäville syötteille 

Sakeutus Tiivistyksellä ja sakeutuksella 

tarkoitetaan lietteen kuiva-

ainepitoisuuden nostamista, yleensä 2–3-

kertaiseksi, jolloin lietteen sisältämän 

veden määrä vähenee ja kuiva-

ainepitoisuus nousee keskimäärin 4–5 

%:iin. Yleisimpiä ovat gravitaatio- ja fl 

otaatio-sakeuttimet. Myös koneellista 

sakeutusta (esim. linko, suotonauha tai 

rumpusiivilä) voidaan käyttää 

Paljon nestettä sisältävien 

syötteiden (kuten 

puhdistamoliete) kuiva-

ainepitoisuuden säätäminen 

korkeammaksi    

Välppäys Johdettaessa lietemuotoinen syöte 

välppäsäleikön läpi, kiinteät 

epäpuhtaudet saadaan erotetuksi. 

Välpejäte kaavitaan pois yleensä 

automaattisesti ja kerätään välpesäiliöön 

toimitettavaksi esim. kaatopaikalle 

Käytetään tyypillisesti 

puhdistamolietteelle tai muulle 

lietteelle, joka sisältää kiinteitä 

epäpuhtauksia 
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5 MÄDÄTYSJÄÄNNÖS 

Biokaasuprosessin lopputuotteina muodostuu biokaasun lisäksi käsittelyjäännös eli 

mädätysjäännös. Mädätysjäännös sisältää biokaasuprosessin syötteiden sisältämän 

veden, hajoamattoman orgaanisen aineen sekä kaikki pääraaka-aineet kuten typen, 

fosforin sekä kaliumin. Riippuen syötteistä ja biokaasuprosessista, noin 40–70 % 

käsiteltävän materiaalin orgaanisesta aineesta hajoaa biokaasuksi, ja loput siitä päätyy 

mädätysjäännökseen (Luostarinen et al., 2011b). Osa orgaanisesta typestä hajoaa myös 

biokaasuprosessin aikana ammoniumtypeksi, joka on liukoisempaa ja täten helpommin 

kasvien käytettävissä, jos mädätysjäännöstä hyödynnetään lannoitekäyttöön. Lantaa 

käsiteltäessä noin 20–30 % typestä muuttuu ammoniummuotoon, ja kasvibiomassaa 

käsiteltäessä luku on jopa 50–85 % (Luostarinen et al., 2011b; Lehtomäki, 2006). Tässä 

luvussa käsitellään biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen jatkokäsittelyä sekä sen 

hyötykäyttöä. 

5.1 Käsittely 

Mädätysjäännöstä on mahdollista käyttää myös ilman jatkokäsittelyä esimerkiksi 

maatilamittakaavan laitoksissa, mutta käsiteltävän biomassan määrän kasvaessa on 

jatkokäsittely tarpeellinen esimerkiksi ravinnevirtojen hyödyntämiseksi (Kymänen & 

Pakarinen, 2015). Jatkokäsittely alkaa usein mädätteen erottamisella neste- ja 

kuivajakeiksi. Erotuksen tarkoituksena on erottaa kuiva-aine nesteestä, ja samalla 

pystytään myös erottamaan fosfori kuivajakeeseen ja typpi märkäjakeeseen tehokkaasti 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Erotusprosesseja on useita, ja ne voidaan jakaa kolmeen 

eri ryhmään toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Ensimmäisenä ominaispainoeroihin 

perustuvat menetelmät, kuten laskeutus tai linkous, jotka toimivat parhaiten etenkin 

märkämädätyslaitosten kanssa, koska mädätteen kuiva-ainepitoisuus on niin alhainen 

(Luostarinen et al., 2011b). Seuraavana partikkelikokoon perustuvat erotusmenetelmät 

kuten seulonta, ruuvikuivain ja erilaiset kalvotekniikat. Ja viimeisenä termiset 

menetelmät eli mädätysjäännöksen haihdutus ja kuivaus (Kymänen & Pakarinen, 2015).   
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Nestejaetta ei tarvitse myöskään käsitellä etenkään maatilakokoluokan 

biokaasulaitoksissa, mutta isommissa biokaasulaitoksissa voidaan suorittaa typenpoisto 

esimerkiksi strippausprosessilla tai kalvotekniikoilla. Strippausprosessissa 

ammoniumtyppi muutetaan ammoniakiksi, joka haihdutetaan vedestä ja sidotaan 

pesurissa pesuliuokseen (Luostarinen et al., 2011b). Kalvolla tehtävässä erotuksessa 

muodostuu kaksi eri nestettä, kalvon syöttöpuolelle muodostuva konsentraatti sekä 

kalvon läpäisevä permeaatti (Luostarinen et al., 2011b). Riippuen käytettävästä kalvosta, 

ja paine-erosta, pystytään kalvotekniikalla erottelemaan nestejakeesta useita erilaisia 

aineita, jotka on tarkemmin listattu taulukossa 5.1.1. Erityisesti strippauksen tarkoitus on 

ravintoaineiden, pääasiassa typen, väkevöinti ja talteenotto. Kalvotekniikalla pystytään 

myös tarvittaessa poistamaan epäpuhtauksia mädätteestä. 

Taulukko 5.1.1: Kalvoerotustekniikoiden luokittelua ja ominaisuuksia. (Luostarinen et al., 2011) 

 Huokoskoko 

(μm) 

Paine-ero Kalvolle pidättyy 

Mikrosuodatus 0,1–5 100–500 kPa Kiintoaine, 

bakteerit, rasva 

Ultrasuodatus 0,005–0,1 100–800 kPa Virukset, osa 

proteiineista 

Nanosuodatus 0,001–0,01 0,3–3 MPa Kasvinsuojeluaineet, 

virukset, proteiinit 

Käänteisosmoosi 0,0001–0,005 1–10 MPa suolat, haju, maku, 

väri 
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5.2 Hyödyntäminen 

Mädätysjäännöksen hyödyntämisen suurin hyöty on ravinteiden kierrätys 

biokaasuprosessin päätteeksi. Jos mädätettä ei hyötykäytetä, hukataan yksi suurimmista 

potentiaaleista biokaasuprosessissa. Mädätteelle ja sen sisältämille ravinteille löytyy 

teollisuudesta myös mahdollisia käyttötarkoituksia, mutta melkein kaikki mädäte 

biokaasulaitoksista hyväksikäytetään jollakin tavalla lannoituksessa. Maatilakokoluokan 

laitokset pystyvät käyttämään mädätysjäännöksen hyödyksi ilman suurempaa tarvetta 

jatkokäsittelylle, mutta kuten aikaisemmin todettu, suuremman kokoluokan laitoksissa 

jatkokäsittely on yleensä tarpeellista sekä myös hyödyllistä. 

Mädätysjäännöksen erottaminen kuiva- ja nestejakeeksi on hyödyllistä 

lannoituskäytössä, kun tiedetään mitä ravinteita lannoitteiden pitäisi sisältää. Jos 

lannoitteen tarvitsee sisältää paljon typpeä, mutta ei niinkään fosforia, voidaan 

lannoitteena käyttää pääasiassa nestejaetta. Jos taas on pula fosforista, voidaan 

lannoitukseen käyttää kuivajaetta, joka luokitellaan fosforipitoiseksi 

maanparannusaineeksi (Marttinen et al., 2013). Hyödyntämällä mädätysjäännöstä oikein, 

pystytään parantamaan ravinnekiertoa ja vähentämään ravinnehävikkiä pelloilta pois 

esimerkiksi vesistöihin.  

Mikäli mädätysjäännökseen tai siitä eteenpäin käsiteltyihin neste- ja kuivajakeeseen ei 

lisätä ylimääräisiä ravinteita, esimerkiksi ureaa tai kaliumia, voidaan niitä käyttää 

luomulannoitteina. Lannoitekäytössä on otettava huomioon biokaasuprosessin syötteet. 

Jos syötteenä käytetään muuta kuin eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita, esimerkiksi 

puhdistamolietettä, ei mädätysjäännöstä saa käyttää lannoitteeksi eläinrehuksi 

viljeltävälle nurmelle, sellaisenaan syötäville vihanneksille tai taimituotannossa 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Lisäksi puhdistamolietteestä valmistettua 

mädätysjäännöstä käytettäessä täytyy selvittää maassa olevien metallien määrät sekä 

maan pH, jos nämä ylittävät säädetyt raja-arvot, on mädätteen levittäminen kiellettyä. 
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Koska biokaasulaitos tuottaa mädätettä ympärivuotisesti, ei sitä voida aina levittää 

pelloille suoraan. Lannoitekäytössä niitä voidaan levittää vain noin kahden kuukauden 

aikana keväällä ja mahdollisesti syksyllä syyskylvön yhteydessä (Kymänen & Pakarinen, 

2015). Tämä johtaa siihen, että mädätejäännöstä pitää säilöä lannoitusta varten. 

Varastointia voidaan tehdä biokaasulaitoksen jälkikaasutusaltaassa ainakin osittain, 

mutta mädätysjäännös on järkevää siirtää jälkikaasutusaltaasta pois siinä vaiheessa, kun 

metaania ei ole enää siitä saatavissa. Yleensä lannoitekäyttöön menevä mädäte 

kuljetetaan säilöön peltojen läheisyyteen, koska siitä sitä on helppo siirtää pelloille 

lannoituksen tarpeen mukaan. Kuivajae pystytään siirtämään esimerkiksi kuorma-autoilla 

ja säilötään usein peltopattereissa, ja nestejae kuljetetaan säiliöautoilla säilöön joko 

betonisiin varastosäiliöihin tai kumimattopohjaisiin altaisiin (Kymänen & Pakarinen, 

2015). Kuivajae on myös mahdollista pelletöidä, mikä helpottaa sen varastointia 

pidemmiksi ajoiksi. 
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6 BIOKAASU 

Tässä luvussa käydään läpi biokaasun koostumus ja ominaisuudet, sen puhdistus, jalostus 

sekä loppukäyttömahdollisuuksia. Kuvassa 6.1 esitellään käsittelyprosessi 

yksinkertaistetusti biokaasureaktorissa tuotetulle kaasulle. Puhdistus- ja jalostustekniikat 

ovat pitkälti samoja myös muille metaanilajeille. 

 

Kuva 6.1: Yksinkertaistettu käsittelyprosessi biokaasulle. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

6.1 Koostumus 

Raa’an biokaasun koostumus voi olla hyvinkin erilainen riippuen biokaasuprosessista ja 

siihen käytetyistä syötteistä. Biokaasusta saatava energia on sitoutunut sen sisältämään 

metaaniin, jota raa’assa reaktorikaasussa on yleensä noin 50–75 % (Al Seadi, 2018). 

Lisäksi biokaasu sisältää inerttejä kaasuja hiilidioksidia ja typpeä, jotka eivät sisällä 

energiaa, mutta eivät myöskään haittaa biokaasun energiakäyttöä (Kymänen & 

Pakarinen, 2015). Suurin ero raa’an biokaasun ja maakaasun välillä on hiilidioksidin 
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määrä ja sitä kautta myös metaanin määrä. Biokaasu sisältää huomattavasti enemmän 

hiilidioksidia kuin maakaasu ja täten vähemmän metaania ja energiaa. Maakaasu sisältää 

myös pidempiketjuisia hiiliketjuja kuin metaani, joka lisää myös sen energiasisältöä 

(Petersson & Wellinger, 2009). Puhdistus- ja jalostusprosessien kautta, biokaasusta 

saadaan biometaania, joka on verrattavissa energiamäärältään ja käyttökohteiltaan 

maakaasuun. Hiilidioksidi ja typpi voidaan poistaa biokaasusta sen energiatiheyden 

kasvattamiseksi. Lisäksi raaka biokaasu sisältää epäpuhtauksia, jotka halutaan poistaa 

biokaasusta ennen sen käyttöä. Taulukossa 6.1.1 esitellään tavanomainen raakabiokaasun 

koostumus.  

Taulukko 6.1.1: Tavanomainen biokaasun koostumus. (Al Seadi, 2018) 

Yhdiste Kemikaalinen kaava Sisältö (Tilavuus %) 

Metaani CH4 50–75 

Hiilidioksidi CO2 25–45 

Vesihöyry H2O 2–7 

Happi O2 >2 

Typpi N2 >2 

Ammoniakki NH3 >1 

Vety H2 >1 

Rikkivety H2S >1 
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6.2 Puhdistus ja jälkikäsittely 

Biokaasun puhdistuksella tarkoitetaan prosesseja, joissa siitä poistetaan epäpuhtauksia 

kuten vesihöyryä, ammoniakkia, pienhiukkasia ja rikkivetyä. Nämä epäpuhtaudet eivät 

välttämättä haittaa biokaasun käyttöä ja polttoa, mutta ne aiheuttavat korroosiota ja 

kulumista jalostuslaitteistossa, ja osa niistä tuottaa haitallisia päästöjä poltettaessa, joten 

ne on hyvä puhdistaa pois kaasusta ennen jalostusta (Petersson & Wellinger, 2009).  

6.2.1 Vedenpoisto 

Biokaasun puhdistus alkaa yleisesti veden poistolla. Biokaasu poistuu reaktorista yleensä 

100 % suhteellisessa kosteudessa ja mitä korkeammassa lämpötilassa prosessi tapahtuu, 

sitä enemmän kaasussa on vettä. Tämä tarkoittaa, että termofiilisestä prosessista 

saatavassa biokaasussa on enemmän vettä kuin mesofiilisestä prosessista, ja vedenpoisto 

on termofiilisen prosessin jälkeen entistä tärkeämpää (Hillen et al., 2010). Vesi pitää 

poistaa biokaasusta ennen sen käyttöä, koska se aiheuttaa korroosiota kompressoreissa, 

kaasuvarastoissa ja moottoreissa reagoidessaan rikkivedyn, ammoniakin tai hiilidioksidin 

kanssa muodostaen happoja (Ryckebosch et al., 2011). Vesi myös kondensoituu 

putkistoihin ja voi oikeissa olosuhteissa jäätyä (Petersson & Wellinger, 2009). Veden 

poistoon voidaan käyttää fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, ja jos biometaania 

halutaan käyttää liikennepolttoaineena tai sekoittaa sitä maakaasuverkkoon, vaatii 

puhdistus molempien metodien hyödyntämistä (Ryckebosch et al., 2011). 

Vedenpoisto aloitetaan käyttäen fysikaalisia metodeja mistä yleisimmät ovat 

huurteenpoistin, syklonierotin, kosteudenpoistin ja kaasuputkessa sijaitsevat 

kondensaatiohanat (Ryckebosch et al., 2011). Kaikki edellä mainitut tekniikat perustuvat 

kaasun viilentämiseen, jolloin kaasussa oleva vesi alkaa tiivistymään pinnoille, joilta se 

voidaan poistaa. Yleensä kaasua myös paineistetaan, jolla kastepistettä voidaan saada 

matalammalle ja kaasusta pystytään poistamaan suurempi määrä sen sisältämästä vedestä 

(Ryckebosch et al., 2011).  
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Huurteenpoistimessa on erittäin pienillä, noin 0,5–2 nm halkaisijaltaan, rei’illä varustettu 

verkko, johon vesihöyry tiivistyy. Syklonissa vesihöyry erotetaan kaasusta kohdistamalla 

keskipakoisvoima kaasuun, jonka seurauksena vesi tiivistyy syklonin ulkopinnoille, 

mistä se voidaan poistaa. Kosteuden poistossa ja kondensaatiohanoissa, vesi tiivistyy 

kylmän ilman takia pinnoille, esimerkiksi putkimutkaan, josta se voidaan poistaa. 

(Ryckebosch et al., 2011) 

Kemiallinen vedenpoisto suoritetaan myös kaasun ollessa paineistettuna. Kemiallisessa 

vedenpoistossa käytetään hyödyksi adsorptio- ja absorptioteknologioita. Adsorptiossa 

paineistettu kaasu johdetaan piidioksidilla (SiO2), aktiivihiilellä, magnesiumoksidilla 

(MgO) tai alumiinioksidilla (Al2O3) täytetyn kolumnin läpi, jonka aikana vesi 

adsorboituu aktiivihiileen tai oksideihin (Ryckebosch et al., 2011). Kahta kolumnia 

käytetään yleensä rinnakkain, toinen kolumni on käytössä, sillä välin, kun rinnakkaista 

kolumnia regeneroidaan haihduttamalla siitä vesihöyry (Ryckebosch et al., 2011). Veden 

absorptiossa käytetään trietyleeniglykolia tai hygroskooppisia suoloja, jotka sitovat 

biokaasussa olevaa vettä itseensä (Ryckebosch et al., 2011). Taulukossa 6.2.1.1 esitellään 

kootusti veden poistossa käytettävät tekniikat ja niiden hyödyt ja haitat. 
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Taulukko 6.2.1.1: Vedenpoistotekniikoiden hyöty- ja haittapuolia. Mukailtu (Ryckebosch et al., 2011) 

Tekniikka Hyödyt Haitat 

Kondensaatiotekniikat Pölyjen poisto 

Yksinkertaiset tekniikat 

Käytetään yleensä 

esikäsittelynä 

Parhaimmillaan 

saavutettavissa 1 °C 

kastepiste 

normaalipaineessa 

Adsorptiotekniikat Korkea vedenpoisto, 

kastepisteet -10 – -20 °C   

Halvat käyttökustannukset 

Regenerointi 

Pöly täytyy olla 

poistettuna ensin 

Iso investointi 

Absorptio 
trietyleeniglykoliin 

Korkea vedenpoisto 

Pölyjen poisto 

Ei myrkyllinen 

Korkea investointi 

regenerointiin 

Tarvitsee isot 

tuotantomassat ollakseen 

ekonomisesti kannattava 

Absorptio 
hygroskooppisiin 
suoloihin 

Korkea vedenpoisto 

Ei myrkyllinen 

Ei regeneraatio 

mahdollisuutta 

6.2.2 Rikkivedyn poisto 

Rikkivetyä muodostuu, kun rikkiä sisältävät yhdisteet pelkistyvät biokaasuprosessissa 

(Petersson & Wellinger, 2009). Rikkivety aiheuttaa korroosiota kompressoreissa ja 

moottoreissa, joten se on poistettava ennen biokaasun käyttöä. Rikkivety voi myös 

reagoida veden kanssa prosesseissa, jolloin muodostuu rikkidioksidia (SO2) sekä 

rikkitrioksidia (SO3), jotka ovat myrkyllisempiä kuin rikkivety (Ryckebosch et al., 2011). 

Rikkivedyn poisto biokaasusta voidaan suorittaa jo biokaasureaktorin sisällä, kaasusta 

vedenpoiston jälkeen tai samalla kun poistetaan kaasusta hiilidioksidia (Petersson & 

Wellinger, 2009).  
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Kun rikkivety poistetaan biokaasureaktorissa, syötetään reaktoriin joko lisähappea tai 

ferrikloridia (FeCl3). Ferrikloridi reagoi rikin kanssa muodostaen ferrosulfidia (FeS) 

(Ryckebosch et al., 2011). Ferrikloridin syöttö on erityisen hyödyllinen pienentämään 

suuria rikkivedyn konsentraatioita, mutta se ei ole tarpeeksi tehokas tapa, kun rikin määrä 

pitää saada erittäin alhaiseksi esimerkiksi liikennebiometaania valmistettaessa (Krich et 

al., 2005). Ferrikloridin syöttö voidaan tehdä myös biokaasureaktorin jälkeen 

käsiteltäessä biokaasua.  

Rikkivedyn poisto reaktorin sisällä happi-injektiolla perustuu thiobacillus nimisen 

bakteerin toimintaan (Ryckebosch et al., 2011). Bakteeri hapettaa jo reaktorin yläosiin 

muodostuneen biokaasun sisältämän rikkivedyn, muodostaen rikkiä alkuaine muodossa 

(S) sekä vettä ja vetyä (Ryckebosch et al., 2011; Krich et al., 2005). Rikki muodostuu 

reaktorin yläosiin puikoiksi, jotka muodostuessaan tarpeeksi painaviksi, putoavat alas ja 

poistuvat reaktorista mädätteen mukana. Happea syötetään tavallisesti reaktoriin 2–6 % 

biokaasun määrästä. Hapen injektio reaktoriin on usein halvin rikkivedyn poistotapa, 

varsinkin jos biokaasua ei aiota jalostaa eteenpäin biometaaniksi poistamalla siitä myös 

hiilidioksidia, jolloin esimerkiksi vesipesuri voi olla houkuttavampi tapa toteuttaa 

rikkivedyn poisto. Hapen injektiolla saavutetaan jopa 95 % poistovarmuus, jolloin 

rikkivedyn konsentraatio vähenee alle 50 ppm lukemiin (Krich et al., 2005). Hapen 

injektiossa täytyy olla varovainen, liian iso hapen injektio reaktoriin haittaa biomassan 

anaerobista hajoamista sekä hapen ja biokaasun seos on tietyssä suhteessa erittäin 

räjähdysherkkä (Ryckebosch et al., 2011). Ylimääräinen ilma voi myös reagoida typen 

kanssa muodostaen typen oksideja, jotka ovat ongelmallisia, jos biokaasu aiotaan jalostaa 

biometaaniksi liikennekäyttöön (Krich et al., 2005). 

Rikkivedyn poisto biokaasusta voidaan suorittaa usealla eri tavalla. Yleisimmät metodit 

ovat vesipesuri, aktiivihiili adsorbaatio, rautaoksidi adsorptio ja biologiset filtterit (Krich 

et al., 2005; Kymänen & Pakarinen, 2015; Petersson & Wellinger, 2009). Koska 

vesipesuri, ja biologiset filtterit ovat ennemminkin biokaasun jalostustekniikoita, joiden 

tarkoituksena on hiilidioksidin poisto, puhutaan niistä enemmän jalostuksen alla. Yksi 
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mahdollisista rikkivedyn poistotekniikoista käyttää rauta(III)oksidia (Fe2O3) tai 

rauta(II)hydroksidia (Fe(OH)2) sitomaan rikkivetyä biokaasusta (Cherosky & Li, 2013). 

Rikkivety reagoi endotermisesti rautaoksidien tai        -hydroksidien kanssa muodostaen 

rauta(II)sulfidia (FeS) (Krich et al., 2005). Rautaoksidi tai -hydroksidi kyllästetään 

yleensä puulastuihin, jolloin lisätään reaktiopinta-alaa. Näillä puulastuilla muodostetaan 

petimäinen kerros. Petimateriaalina voidaan käyttää myös erinäisiä biomateriaaleja tai 

rautavillaa, jonka petimäisestä muodostelmasta tekniikka on saanut kutsumanimensä 

”iron sponge” (Krich et al., 2005; Cherosky & Li, 2013). 

Iron sponge tekniikassa käytettävää petimateriaalia voidaan regeneroida puhaltamalla 

ilmaa petimateriaalin päälle. Yleensä käytetäänkin kahta rinnakkaista petiä, jolloin toinen 

voi aina olla käytössä, kun toista regeneroidaan. Regeneraatio prosessi on erittäin 

eksoterminen, ja jos lämpötilaa ei kontrolloida tarkasti, voi petimateriaalia syttyä helposti 

tuleen (Krich et al., 2005). Tekniikalla pystytään poistamaan myös hiilidioksidia, mutta 

sen pääasiallinen käyttö on maatilakokoluokan biokaasulaitoksissa rikkivedyn poistoon. 

Parhaimmillaan rikkivedyn pitoisuus saadaan tiputettua biokaasussa alle 1 ppm (Vetter et 

al., 1990).  

6.3 Jalostus 

Biokaasun jalostuksessa keskitytään poistamaan inerttejä kaasuja biokaasun joukosta, 

jolloin sen metaanipitoisuutta ja täten energiatiheyttä saadaan suuremmaksi. Inerteistä 

kaasuista jalostus keskittyy aina ainakin hiilidioksidin poistoon. Joskus saatetaan myös 

haluta poistaa typpi biokaasun joukosta. Kuten aikaisemmin on mainittu, 

jalostustekniikoilla pystytään poistamaan myös epäpuhtauksia kaasusta, vaikka se ei 

olekaan jalostuksen pääpaino. Osa jalostustekniikoista, kuten aktiivihiiliadsorptio 

vaativat, että biokaasusta on puhdistettu jo valmiiksi rikkivedyt pois (Kymänen & 

Pakarinen, 2015). Jalostuksen jälkeen biokaasusta voidaan käyttää nimeä biometaani, kun 

sen metaanipitoisuus ylittää 84 % mikä on vaatimus siihen, että kaasua voidaan käyttää 

liikenne- ja työkonekäytössä (Kymänen & Pakarinen, 2015). Yleisesti biometaani 
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kannattaa jalostaa yli 95 % metaanipitoisuuteen, jolla varmistetaan se, että kaikki 

liikennemetaanimoottorit pystyvät toimimaan sillä moitteettomasti. Taulukossa 6.3.1 

listataan tärkeimpiä biometaanin jalostustekniikoita ja niiden ominaisuuksia. Taulukossa 

metaanihävikillä tarkoitetaan jalostusyksiköstä läpipääsevää metaania, joka voidaan 

siirtää jalostuksen alkuun, tai jalostusyksiköitä voi olla monta sarjassa. Metaanihävikki 

puolestaan tarkoittaa laitokselta ilmakehään karkaavaa metaania. 

Taulukko 6.3.1: Biometaanin jalostusteknologioita. (Petersson & Wellinger, 2009; Bauer et al., 2013; Kymänen & 

Pakarinen, 2015) 

 Vesipesu Kemikaalipesu Amiinipesu Adsorptio Kryo Kalvo 

Metaani-

hävikki 

< 8 % < 4 % < 0,1 % 3–10 % < 0,5 % < 25 % 

Metaani-

vuoto 

< 1 % < 0,1 % < 0,1 % < 1 % < 0,1 % < 0,5 % 

Metaani-

pitoisuus 

> 97 % > 99 % > 99 % > 96 % > 99 % < 96 % 

Esi-

pudistuksen 

tarve 

Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Typen 

erotus-

mahdol-

lisuus 

Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

 

Vesipesu on yleisin kaupallisien biokaasulaitosten jalostustekniikka (Lampinen, 2014). 

Vesipesu perustuu kaasujen eri liukoisuuksiin vedessä. Rikkivety ja hiilidioksidi ovat 

huomattavasti liukoisempia kuin metaani, joten vesipesua voidaan käyttää niiden 

poistamiseen biokaasusta (Kymänen & Pakarinen, 2005). Vesipesurilla voidaan poistaa 

myös ammoniakki. Kaasu ensin paineistetaan 9–12 barin paineeseen, jotta hiilidioksidista 

saadaan liukoisempaa (Tynell et al., 2007). Paineistettu kaasu johdetaan kolumnin 

alaosaan, jossa se virtaa kovassa paineessa ylöspäin. Kolumnin yläpäästä valutetaan vettä, 

millä saadaan aikaan nesteen ja kaasun vastavirta (Ryckebosch et al., 2011). Veden ja 

kaasun kontaktipinta-alaa on yritetty maksimoida lisäämällä kolumnin sisälle muovisia 



46 

 

täytekappaleita (pall ring), joiden läpi vesi valuu (Tynell et al., 2007). Kaasussa oleva 

hiilidioksidi reagoi veden kanssa muodostaen hiilihappoa, joka liukenee veteen, lisäten 

kaasun metaanipitoisuutta (Tynell et al., 2007). Rikkivety liukenee myös veteen ja 

kolumnin yläosasta poistuvan kaasun metaanipitoisuus on jopa yli 97 %. 

Kolumnin alaosasta poistuvaan pesuveteen liukenee myös hiukan metaania, mikä pitää 

saada talteen. Vesi johdetaan laajentumissäiliöön, jossa sen painetta vähennetään, mikä 

vapauttaa siihen sitoutuneen metaanin, joka johdetaan uudestaan vesipesuriin (Petersson 

& Wellinger, 2009). Tämän jälkeen pesuvesi johdetaan desorptiokolumniin, jossa se 

regeneroidaan käyttämällä ilmaa, höyryä tai inerttiä kaasua, joka irrottaa siitä 

hiilidioksidin ja rikkivedyn (Ryckebosch et al., 2011). Hiilidioksidi voidaan poistaa 

kolumnista ja päästää ilmakehään, mutta rikki muodostuu desorptiokolumnin pinnoille, 

mikä voi olla ongelma suurissa rikkivedyn pitoisuuksissa (Wellinger & Lindberg, 2007). 

Kemikaalipesu toimii samalla idealla kuin vesipesu, mutta pesunesteenä toimii joku muu 

kuin vesi. Kemikaalipesun idea perustuu siihen, että pesunesteeksi voidaan valita jokin 

kemikaali, johon hiilidioksidin liukoisuus on parempi kuin veteen (Kymänen & 

Pakarinen, 2015). Vesipesuun verrattuna kemikaalipesuun tarvittava laitteisto on 

samantyylinen kuin vesipesussa, mutta usein pienempi johtuen hiilidioksidin isommasta 

liukoisuudesta pesunesteeseen. Tämä johtaa siihen, että kemikaalipesuri on 

investointihinnaltaan pienempi, ja sen sähkönkulutus on alempi (Kymänen & Pakarinen, 

2015). Haittapuolina kemikaalipesurissa vesipesuriin verrattuna ovat kemikaalien 

käsittely, niiden mahdolliset päästöt sekä hankintahinta (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Kemikaalipesurin pesuneste regeneroidaan usein lämmittämällä siitä hiilidioksidi pois. 

Jos rikkivetyä ei ole poistettu ennen pesuria, reagoi se pesuveden kemikaalien kanssa, 

joka vaikeuttaa sen regenerointia nostamalla tarvittavaa lämpötilaa huomattavasti 

(Wellinger & Lindberg, 2005).  

Pesunesteen kemikaalit ovat sekoituksia, joilla on kaupalliset tuotenimet. Näitä ovat 

muun muassa Genosorp, Selexol ja Coastal AGR. Sekoituksien pääkomponentit ovat 

polyetyleeniglykolin dimetyylieettereitä (DEPG). Kemikaalipesun käyttö oli joskus 
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yleisempää, mutta vesipesurin kehittyminen on vähentänyt kemikaalipesun käytön 

vähäiseksi. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015; Ryckebosch et al., 2011) 

Amiinipesu on myös hyvin samanlainen tekniikka kuin kemikaali- ja vesipesu. 

Tekniikassa käytetään pesunesteeseen sekoitettuna monoetanoliamiinia (MEA), 

dietanoliamiinia (DEA) ja diglykooliaminia (DGA) tai näiden sekoituksia, joiden kanssa 

hiilidioksidi reagoi liuettuaan pesunesteeseen (Ryckebosch et al., 2011). Koska amiinien 

reaktiot ovat erittäin selektiivisiä, on metaanihävikki erittäin pieni, jopa alle 0,1 % 

(Petersson & Wellinger, 2009). Myös amiinipesunestettä regeneroidaan lämmittämällä, 

jolloin pieni osa siitä haihtuu ja se joudutaan korvaamaan uudella nesteellä.  

Amiinipesu on ympäristön kannalta paras jalostusteknologia pienen metaanihäviönsä 

takia, ja siksi paljon käytetty. Amiinipesu ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi, jos 

kaasusta ei ole ensin poistettu rikkivetyjä, ja sillä ei pysty poistamaan kaasussa olevaa 

typpeä. Pesun sähkönkulutus on pieni, mutta regenerointiin kuluu paljon lämpöenergiaa. 

Prosessi vaatii myös suuren kokoluokan tuotannon ollakseen kannattava. (Kymänen & 

Pakarinen, 2015) 

Fysikaaliset adsorptiotekniikat kaasun jalostuksessa käyttävät yleensä aktiivihiiliseulaa 

hiilidioksidin poistamiseen. Tekniikka perustuu kaasun paineistamiseen noin 6 barin 

paineeseen, jonka jälkeen se syötetään kolumniin, jossa se kulkee aktiivihiiliseulan lävitse 

(Ryckebosch et al., 2011; Krich et al., 2005). Seula adsorboi hiilidioksidin, veden sekä 

myös typen, mutta päästää metaanin kulkemaan läpi. Mikäli kaasussa on rikkivetyä 

jäljellä, adsorboituu se seulaan peruuttamattomasti. Lisäksi vesi voi hajottaa seulan 

rakennetta, joten sekin täytyy poistaa kaasun seasta ennen jalostusta (Petterson & 

Wellinger, 2009).  

Fysikaalisissa adsorptio ratkaisuissa käytetään monta kolumnia rinnan, joista yksi tai 

useampi voi olla toiminnassa, kun loppuja regeneroidaan. Kolumnien regenerointi 

tapahtuu alemmassa paineessa tai vakuumissa, jotka antavat tekniikalle niistä käytettävät 

nimet PSA (pressure swing adsorption) ja VSA (vacuum swing adsorption) (Ryckebosch 



48 

 

et al., 2011). PSA-tekniikassa aktiivihiiliseula regeneroidaan pudottamalla painetta, 

jolloin siihen adsorboitunut hiilidioksidi ja pieni määrä metaania irtoavat. Prosessi 

suoritetaan yleensä monessa vaiheessa, jolloin metaani irtautuu seulasta isommissa 

paineissa, ja se voidaan johtaa takaisin aktiivihiiliseulaan. Jälkimmäisissä vaiheissa kaasu 

on melkein pelkkää hiilidioksidia ja mahdollisesti typpeä, jotka voidaan johtaa takaisin 

ilmakehään (Petersson & Wellinger, 2009). VSA-tekniikassa idea on sama, mutta paineen 

pudottamisen sijaan, kolumniin luodaan vakuumi, jolloin adsorboitunut kaasu irtoaa 

seulasta.  

Kryojalostus on suhteellisen uusi tekniikka biokaasun jalostukseen, vaikka teoria 

jalostuksen takana onkin ollut tiedossa jo pitkään (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Kryojalostus alkaa biokaasun paineistamisella noin 80 barin paineeseen, jonka jälkeen se 

jäähdytetään -45 °C asteeseen (Ryckebosch et al., 2011). Osa hiilidioksidista 

kondensoituu nesteeksi ja se poistetaan kaasun seasta. Tämän jälkeen kaasua jäähdytetään 

entisestään -110 °C asteeseen ja sen annetaan laajentua noin 8–10 barin paineeseen, 

jolloin lähes kaikki hiilidioksidi muuttuu kiinteään muotoon ja se voidaan poistaa kaasun 

joukosta ja jäljelle jää lähes pelkkää metaania (Ryckebosch et al., 2011). Pieni osa 

metaanista menetetään hiilidioksidin mukana. Kryojalostuksella voidaan myös typpi 

metaanin seasta, mutta se vaatii huomattavasti enemmän energiaa. Typen poistamiseksi 

lämpötilaa pitää pudottaa vieläkin pienemmäksi niin, että metaani jäätyy. Tällöin on 

mahdollista saada tuotteena hyvin lähelle 100 % metaania (Petersson & Wellinger, 2009). 

Jos biokaasu halutaan lopputuotteena nestemäisessä muodossa, on kryojalostus 

houkuttelevin vaihtoehto jalostustekniikoista.  

Kryojalostus vaatii biokaasun esipuhdistuksen, koska jotkin epäpuhtaudet jäätyvät 

muuten prosessin putkistoon tukkien niitä (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Kryojalostuksen tarvitsema energiamäärä on nykyteknologialla niin suuri, että sen käyttö 

ei ole melkein milloinkaan kannattavaa, varsinkaan pienemmän mittaluokan laitoksissa 

(Krich et al., 2005).  
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Biokaasun kalvojalostus perustuu hiilidioksidin ja metaanimolekyylin kokoeroon. 

Vedestä ja rikkivedystä puhdistettu kaasu johdetaan noin 8 barin paineessa kalvolle, jonka 

hiilidioksidi pystyy läpäisemään (Petersson & Wellinger, 2009). Koska hiilidioksidi ja 

metaani ovat kooltaan hyvin lähellä toisiaan, käytetään kalvoprosesseja yleisesti useita 

peräkkäin, millä pystytään minimoimaan metaanihävikki (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Kalvojalostustekniikalla pystytään myös poistamaan inertti typpikaasu biometaanin 

seasta, mutta se vaatii kalvovaiheiden lisäystä, sekä yleensä erityyppisen kalvon käyttöä 

mikä on valittu juuri typenpoistoa varten (Kymänen & Pakarinen, 2015). Kuvassa 6.3.1 

on erittäin yksinkertainen kalvojalostusprosessin kuvaus.  

 

Kuva 6.3.1: Yksinkertaistettu kalvojalostusprosessi. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

Kalvojalostuksesta käytetään myös uudempaa tekniikkaa, jossa hyödynnetään 

amiiniliuosta hiilidioksidin vastaanottajana. Puhdistettu biokaasu johdetaan 

hydrofobiselle kalvolle, jonka läpi hiilidioksidi liukenee vastavirtaan virtaavaan 

amiiniliuokseen. Amiiniliuos ei pääse hydrofobisen kalvon läpi, vaikka biokaasu 

syötettään sen toiselle puolelle ainoastaan normaalipaineessa, joka vähentää tekniikan 

investointi- ja käyttökuluja. Amiiniliuos pystytään regeneroimaan lämmittämällä sitä, 

jolloin saadaan tuotteena puhdasta hiilidioksidia, mikä on mahdollista käyttää hyödyksi 

jossain muussa teollisessa prosessissa tai se voidaan säilöä, jolloin se ei pääse enää 

takaisin ilmakehään. Kaasu-neste kalvojalostus on tehokas tapa jalostaa biokaasua, sillä 

jo yhdellä jalostuskerralla pystytään pääsemään noin 96 % metaanipitoisuuksiin. 

(Ryckebosch et al., 2011) 
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6.4 Käyttö 

Biokaasua voidaan käyttää monipuolisesti energiantuotannossa. Yleisimmät 

käyttökohteet biokaasulle ovat lämmöntuotanto, sähköntuotanto, CHP-tuotanto 

(Combined Heat and Power) sekä liikennekäyttö. Biokaasua on historiallisesti käytetty 

myös esimerkiksi kaasulampuissa, mutta sähkön yleistyttyä kaasukäyttöiset valaisimet 

ovat vähentyneet merkittävästi. Muita mahdollisia käyttötapoja biokaasulle ovat 

esimerkiksi jäähdytys, mekaanisen energian tuottaminen ja teollisuuden prosesseissa 

hyödyntäminen, esimerkiksi prosessihöyryn tuotantoon. Mekaanisen energian 

tuottaminen biokaasulla on harvinaista nykyisten sähkömoottorien laajan käytön vuoksi 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Teollisuuden prosesseissa biokaasua voidaan käyttää 

esimerkiksi höyryreformoinnissa, jossa metaanista valmistetaan vetyä (Zhang et al., 

2019). 

6.4.1 Lämpö, sähkö ja CHP 

Yksinkertaisin käyttötapa biokaasulle on sen käyttö lämmitykseen. Lämmitys biokaasulla 

voidaan toteuttaa joko keskitetysti tai laitekohtaisesti. Keskitetyssä lämmöntuotannossa, 

biokaasu poltetaan kattilassa, josta lämpö siirretään eteenpäin väliaineen avulla. 

Väliaineena keskitetyssä lämmöntuotannossa toimii yleensä vesi, mutta myös höyryä, 

ilmaa tai jotain muuta tarkoitukseen valmistettua lämmönsiirtonestettä voidaan käyttää 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Biokaasu sopii erinomaisesti kaukolämmön tuotantoon, 

mutta koska biokaasun tuotanto toteutetaan yleensä hajautetusti ja pienessä 

mittakaavassa, käytetään biokaasua enemminkin kaukolämpöpiirin priimauksessa tai 

apupolttoaineena kuin pääenergialähteenä. Kuitenkin vuonna 2015, biokaasua käytettiin 

Euroopan kaukolämpöverkoissa yhteensä 26.6 petajoulea (Picardo et al., 2019). 

Kattilalämmityksellä voidaan tuottaa myös prosessilämpoä teollisuuden tarpeeseen tai 

keskuslämpöä tiloihin. Muita mahdollisia käyttökohteita kattilalämmölle ovat 

esimerkiksi viljankuivurit, veden lämmitys sekä veden puhdistussovellukset. 

Kattilapoltossa biokaasun sisältämästä energiasta saadaan käyttöön noin 75–85 %, koska 
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sen sisältämää eksergiaa, eli potentiaalia työntekoon ei saada hyötykäyttöön (Kymänen 

& Pakarinen, 2015). Keskitetyn kattilapolton etuna on biokaasun vähäinen puhdistus ja 

jalostustarve. Kaasua voidaan polttaa ilman jalostusta, ja jopa tarvittaessa ilman 

puhdistusta, mutta vesihöyryn ja rikin ainakin osittainen poisto lisäävät polttolaitteiston 

käyttöikää (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Laitekohtaisella lämmityskäytöllä tarkoitetaan lämmityssovellusta, jossa lämpöä ei 

siirretä pidempää matkaa, vaan se käytetään polttolaitteiston läheisyydessä. 

Laitekohtainen lämmityskäyttö on yleisempää erityisesti vielä teollistuvissa maissa, 

joissa biokaasua käytetään kotitalous- tai kyläkokoluokan reaktoreiden kaasunpolttimissa 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Muita esimerkkejä laitekohtaisesta biokaasun 

lämmityskäytöstä ovat esimerkiksi kaasu-uunit, -lämmittimet ja -liedet. 

Biokaasusta voidaan tuottaa lämpöä myös CHP-tuotannolla, eli sähkön ja lämmön 

yhteistuotannolla. CHP-laitteistossa lämpöä saadaan sähköntuotannon sivutuotteena, eli 

hukkalämpönä. Biokaasulaitokset vaativat toimiakseen jonkin verran sähköä ja lämpöä 

kokonaistuotannostaan, jolloin on luonnollista, että nämä valmistetaan laitoksen omasta 

tuottamasta kaasusta CHP-laitteistolla. CHP-laitteiston sähköntuotanto biokaasulaitoksen 

yhteydessä on sidottu yleensä lämmöntuotannon tarpeeseen, varsinkin jos biokaasulaitos 

sijaitsee kaukolämpöverkon ulottumattomissa, sillä tällöin lämmölle on erittäin vaikeaa 

löytää kuluttajaa (Kymänen & Pakarinen, 2015). CHP-laitteistot pyrkivät ottamaan 

lämmön talteen matalassa lämpötilassa parantaakseen sähköntuotannon hyötysuhdetta, 

jolloin lämpö pyritään käyttämään matalan lämpötilavaatimuksen sovelluksissa 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). 

CHP-laitteiston hyötysuhde on kaukolämpöjärjestelmissä 55–80 %, mutta 

rakennuskohtaisissa järjestelmissä, joissa lämpö on helposti hyödynnettävissä, jopa 95 % 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). CHP-laitteistolla pystytään yleensä käyttämään myös 

erittäin pienen puhdistus- ja jalostusasteen kaasua (Goulding & Power, 2013). Ainoastaan 

vesi ja suurin osa rikkivedyistä on hyvä poistaa ennen CHP-laitteistoa. CHP-laitteisto on 

myös hyvin yksinkertainen ja sen investointikustannus on pieni verrattuna esimerkiksi 
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liikennepolttoaineeksi valmistettavan kaasun puhdistus- ja jalostusyksiköiden 

investointiin. Jos lämmölle ja sähkölle pystytään löytämään loppukäyttäjät helposti, on 

CHP-tuotanto yksi parhaista biokaasun lopputuotantoratkaisuista.  

Pelkässä sähköntuotannossa biokaasusta saadaan enemmän sähköä, mutta tuotannon 

kokonaishyötysuhde tippuu merkittävästi, jos muodostuvaa lämpöä ei pystytä 

hyödyntämään tehokkaasti tai joskus ollenkaan. Jos kuitenkaan lämmölle ei löydy 

käyttötarkoitusta, eikä biokaasua saada hyötykäytettyä muuten, on sähköntuotanto 

biokaasusta esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna huomattavasti 

ympäristöystävällisempää. Biokaasusta voidaan tuottaa sähköä lähes kaikilla 

kaupallisessa käytössä olevilla teknikoilla, mutta vain osaa niistä käytetään yleisesti. 

Otto-moottori on Suomessa käytetyin ratkaisu sähköntuotantoon biokaasusta (Kymänen 

& Pakarinen, 2015). Tekniikoita sähkön tuottamiseen on useita, joista yleisimmät ovat 

mäntämoottorit ja turbiinit, joissa polttoaine palaa koneen sisällä, väliaineiden avulla 

lämmitettävät mäntämoottorit ja turbiinit sekä polttokennot. Väliaineettomat 

mäntämoottorit ja turbiinit, esimerkiksi ottomoottorit ja kaasu- tai mikroturbiinit, vaativat 

biokaasulta suuremman puhdistusasteen, koska kaasu poltetaan koneen sisällä (Kymänen 

& Pakarinen, 2015). Väliaineella toimivat sähköntuotantolaitteet eivät vaadi kaasulta 

suurta puhdistusastetta, koska palaminen tapahtuu sylinterin tai turbiinin ulkopuolella 

(Kymänen & Pakarinen, 2015).  Näitä ovat esimerkiksi stirling-moottori sekä 

höyryturbiinit. Molemmilla yllä mainituilla tekniikoilla voidaan toteuttaa 

kombivoimalaitoksia, joissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään myös sähköntuotantoon. 

Kombivoimalaitostekniikka parantaa sähköntuotannon kokonaishyötysuhdetta 

käyttämällä mahdollisimman paljon biokaasun sisältämästä energiasta. 

Sähköntuotanto biokaasulla on mahdollista toteuttaa myös polttokennojen avulla. 

Polttokenno sisältää kaksi elektrodia, katodin ja anodin, sekä elektrolyyttinesteen, jonka 

tehtävänä on johtaa ioneja elektrodien välillä. Polttoaine syötetään anodille, jossa se 

hapettuu ja siitä vapautuu elektroneja, jotka kulkeutuvat ulkoisen virtapiirin kautta 

katodille. Katodilla sijaitseva hapetin vastaanottaa elektronit ja pelkistyy. Elektronien 
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liike synnyttää sähkövirran virtapiiriin (Reinikainen, 1988; Leppälahti, 1989). Biokaasua 

on mahdollista hyödyntää SOFC (solid oxide fuel cell; kiinteäoksidipolttokenno) ja 

MCFC (molten carbonate fuel cell; sulakarbonaattipolttokenno) tyyppisillä 

polttokennoilla, jotka sietävät epäpuhtauksia biokaasussa paremmin kuin muut tunnetut 

polttokennotekniikat (Chiodo et al., 2012).  

Biokaasun käyttö polttokennoilla vaatii biokaasun reformoinnin, jossa biokaasun 

sisältämä metaani muutettaisiin vetyrikkaaksi kaasuksi, jonka jälkeen vetyä käytettäisiin 

polttokennon polttoaineena. Polttokennot käyttävät katalyyttejä nopeuttamaan reaktioita 

elektrodeilla ja nämä katalyytit ovat yleensä herkkiä rikin sekä typen seoksille, joten 

rikkivedyt ja typen oksidit täytyy poistaa biokaasusta ennen polttokennoa. Suuren 

kokoluokan sähköntuotanto biokaasusta polttokennoilla vaatii vielä 

polttokennoteknologian kehittymistä, mutta polttokennoilla on mahdollisuus tuottaa 

sähköä parhaimmillaan jopa 60 % hyötysuhteella ja pienillä typpi- ja 

hiilidioksidipäästöillä. (Chiodo et al., 2012; Urbani et al., 2011; Kymänen & Pakarinen, 

2015) 

Biokaasusta tuotettu sähkö on verotonta, jos sen käyttäjä on sähköntuottaja itse, sekä 

mikäli sähköä tuotetaan enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehollisessa 

voimalaitoksessa. Jos sähköntuotantolaitteisto on nimellisteholtaan suurempi, mutta 

sähkön vuosituotanto on enintään 800 MWh, on itse tuotettu ja kulutettu sähkö myös 

verotonta. Sähköntuotannon verottomuus lisää biokaasusta tuotetun sähkön 

mahdollisuuksia kilpailla ostosähköä vastaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020a) 

6.4.2 Biokaasu liikennepolttoaineena 

Biokaasua käytetään liikennekäytössä lähes aina jalostetussa muodossa, jolloin siitä 

käytetään usein nimeä biometaani. Liikennekäytössä olisi myös mahdollista käyttää 

jalostamatonta kaasua, mutta johtuen sen alhaisesta energiatiheydestä ja tästä johtuvasta 

suuresta ajoneuvojen polttoainetankin tarpeesta, ei jalostamatonta biokaasua käytetä 

liikennekäytössä. Kaikki tehdasvalmisteiset metaaniautot on myös suunniteltu 
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käyttämään jalostettua maakaasua tai jalostettua biometaania, jolloin jalostamatonta 

biokaasua ei voida niissä käyttää. (Kymänen & Pakarinen, 2015). 

Yleensä metaaniajoneuvoja voidaan käyttää myös jollain muulla polttoaineella, 

esimerkiksi bensiinillä tai dieselillä. Bifuel-ajoneuvoissa esimerkiksi voidaan käyttää 

valinnan mukaan joko metaania tai bensiiniä, kun dualfuel-ajoneuvoissa käytetään 

yhtäaikaisesti kahden polttoaineen sekoitusta, esimerkiksi metaania ja dieseliä (Kymänen 

& Pakarinen, 2015). Biometaania käytetään autoissa paineistettuna 200 barin paineeseen 

ja raskaassa liikenteessä paineistettuna 250 barin paineeseen, jolloin siitä käytetään 

nimitystä CBG (compressed biogas; paineistettu biokaasu). Nesteytettyä biokaasua 

LNG:tä (liquified biogas) käytetään myöskin ainoastaan raskaissa ajoneuvoissa 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Puristettuna 200 barin paineeseen, metaanin 

energiapitoisuus on suurempi kuin bensiinin ja lähes yhtä suuri kuin dieselin (Börjesson 

& Mattiasson, 2008).  

CBG-tankkausasemia on sekä nopea- ja hidastankkausasemia. Julkiset tankkausasemat 

ovat aina nopeatankkausasemia, joissa tankkauksen kesto on verrattavissa bensiinin tai 

dieselin tankkaukseen. Nopeatankkausasemissa kaasu säilytettään joko kaasumaisena 

erittäin korkeassa paineessa, josta se saadaan pumpattua nopeasti ajoneuvon tankkiin tai 

nestemäisenä, josta se höyrystetään CBG-välivarastoon. Hidastankkausasemissa 

tankkaus kestää useita tunteja ja niitä käytetään yleensä yön ylitse. Hidastankkausasemia 

on yleensä autovarikoilla sekä omakotitalojen yhteydessä kotitankkausasemina. 

6.5 Kuljetus ja varastointi 

Suurin osa biokaasun siirrosta ja kuljetuksesta tapahtuu biokaasuputkistoa pitkin. Vuonna 

2014 95 % Suomen biokaasusta siirrettiin biokaasuputkistoa pitkin laitoksen lähellä 

olevaan käyttökohteeseen (Kymänen & Pakarinen, 2015). Loput viisi prosenttia 

kuljetettiin maanteitse ja maakaasuverkossa. Pidemmän matkan kuljetuksia voidaan 

tehdä myös rautateitse tai vesiteitse, mutta näille kannattavuus on erittäin vaikea löytää 

maakaasun halvan hinnan vuoksi. Yleensä biokaasulle etsitään käyttöpaikkaa 
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mahdollisimman läheltä sen tuotantolaitosta. Yksi mahdollisuus on rakentaa paikallinen 

biokaasuverkko, jonka varrella loppukuluttajina voi olla teollisuutta sekä kotitalouksia. 

Biokaasua on myös mahdollista sekoittaa paikalliseen tai valtakunnalliseen 

maakaasuverkkoon, jolloin pitää varmistaa sen vastaavan verkon vaatimuksia sen 

ominaisuuksille (Kymänen & Pakarinen, 2015). Varsinkin kansallisten 

maakaasuverkkojen vaatimukset ovat isoja, ja näihin syötettäessä biokaasu on jalostettava 

tarpeeksi korkeisiin kaasun ominaisuuksiin. Kuvassa 6.5.1 esitellään biokaasun 

kuljetustavat. 

 

Kuva 6.5.1: Biokaasun kuljetustavat. (Kymänen & Pakarinen, 2015) 

Jalostamatonta kaasua kuljetetaan yleensä ainoastaan kaasuputkella lyhyitä matkoja sen 

pienen energiasisällön vuoksi. Jalostetulle kaasulle on mahdollisuus löytyä kannattavuus 

pidemmänkin matkan kuljetukseen, mutta kuten kuvasta 6.5.1 näkyy, rautateitse ja 

vesiteitse biokaasua ei ole kannattavaa kuljettaa ilman nesteytystä. LBG:n 

tuotantolaitokset ovat yleensä suuria ja niistä biokaasua voidaan kuljettaa pidempienkin 
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matkojen päähän (Kymänen & Pakarinen, 2015). Paineistettua biokaasua (compressed 

biogas, CBG) kuljetetaan maateitse usein merikonttien sisään rakennetuissa 

kaasuvarastoissa (Metener Oy, 2020). Siirtokonttiin mahtuu noin 1000 m3 kaasua erittäin 

korkeassa paineessa, jolloin kaasun kokonaisenergiasisältö on noin 30 MWh. 

Biokaasua voidaan myös varastoida edellä mainituissa CBG-konteissa. Biokaasun 

tuotannon jatkuvuus tarkoittaa sitä, että koska kaasua syntyy jatkuvasti lähes sama määrä, 

on sitä myös todennäköisesti varastoitava, koska sen kulutus on hyvin harvoin täysin 

jatkuvaa. Varastointi voidaan suorittaa matalapaineisena kaasuna, korkeapaineisena 

kaasuna, nestemäisessä muodossa tai myös adsorboituneena tai absorboituneena johonkin 

väliaineeseen. Biokaasua varastoidaan aina sen tuotannon yhteydessä reaktorin sisällä ja 

mahdollisessa jälkikaasutusaltaassa matalapaineisena. Joskus biokaasulaitoksen 

yhteydessä on myös erillinen matalapainevarasto, esimerkiksi kaasukello. Jos kaasua ei 

saada reaktorista sen täyttyessä käyttöön tai muuhun säilytykseen on se soihdutettava, ja 

tämän takia soihtu tai kaasupoltin on biokaasulaitoksilla pakollinen (Kymänen & 

Pakarinen, 2015).  

Nykyiset metaanille tarkoitetut varastot, joita voidaan käyttää myös biokaasun 

varastointiin, pystyvät varastoimaan yli 100 TWh energiaa (Kymänen & Pakarinen, 

2015). Metaani ei myöskään pilaannu varastoitaessa kuten esimerkiksi raakaöljy tuotteet, 

joten sitä pystytään varastoimaan teoriassa loputtomiin. Biokaasua ei ole järkevää 

varastoida nestemäisessä muodossa johtuen sen alhaisesta kiehumispisteestä (-161,6 °C), 

ja höyrystymisen takia biokaasu käytetään muutaman päivän sisällä nesteytyksestä 

(Kymänen & Pakarinen, 2015). Biokaasun varastointi väliaineeseen adsorboituneena tai 

absorboituneena on myös mahdollista. Väliaineita molemmille teknologioille on monta 

ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää. Adsorbointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aktiivihiilen 

pintaan ja absorbtio nanoputkien sisään (Kymänen & Pakarinen, 2015).  

  



57 

 

7 CASE PIEKSÄMÄKI 

Tässä kappaleessa käydään läpi lähtökohtia ja taustaa biokaasulaitoksen esiselvitykselle 

Pieksämäen kaupungille sekä annetaan ehdotus alustavasta biokaasulaitoksen sijainnista 

ja tyypistä. Lisäksi selvitetään mahdollisia syötteitä paikallisesta maataloudesta, jätteiden 

huollosta ja teollisuudesta, niiden määrää sekä saatavuutta.  

7.1 Tausta 

Suurin syy biokaasulaitoksen esiselvityksen teettämiselle Pieksämäelle on Pieksämäen 

Vesi Oy:n omistaman jätevedenpuhdistamon käynnissä oleva saneeraustyö.  

Jätevedenpuhdistamon prosesseissa syntyy lietettä tällä hetkellä noin 12 000–15 000 

tonnia, josta noin 3–5 % on kiintoainetta. Jätevedenpuhdistusprosessin jälkeen liete 

syötetään lingolle, jossa lietettä kuivataan. Lingolta saadaan kuivattua lietettä ulos 

vuosittain noin 2 500 tonnia noin 18–20 % kiintoainepitoisuudessa. Liete pitää lingota, 

koska nykyään se kuljetetaan lava-autoilla 90 kilometrin päähän Kuopion 

biokaasulaitokseen käsiteltäväksi, ja kuljetuksen takia lietteen kiintoainepitoisuus täytyy 

olla suurempi kuin mitä normaali jätevedenpuhdistusprosessi tuottaa. Lisäksi lietteen 

kuljettaminen Kuopioon käsiteltäväksi maksaa noin 150 000 € vuosittain, sekä tuottaa 

ylimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä.  

Jätevedenpuhdistamo kuluttaa vuosittain noin 800–850 MWh sähköä ja 800–1000 MWh 

lämpöä. Lämpöä ei käytetä puhdistamon prosesseissa vaan käytetty lämpö menee 

ainoastaan puhdistamon rakennusten ja tilojen lämmitykseen. Saneerauksen ansiosta 

lämmöntarpeen odotetaan puolittuvan jatkossa. Tarkkoja lukuja lingon 

sähkönkulutuksesta ei ole saatavilla, mutta suurin osa puhdistamon kuluttamasta sähköstä 

käytetään lietteen linkoamiseen suurempaan kiintoaineprosenttiin.  

Biokaasulaitoksen esiselvityksen taustalla onkin ideana tarkastella jätevedenpuhdistamon 

saneerauksen yhteydessä, pystyisikö jätevedenpuhdistamon lietettä käsittelemään 

biokaasulaitoksessa Pieksämäellä ja voisiko paikallisesta biokaasulaitoksesta saada 
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kannattavan etsimällä siihen myös muita syötteitä ja kaasun kuluttajia. Tämä esiselvitys 

tehdään Pieksämäen kaupungin ja Pieksämäen kaupungin omistaman Pieksämäen Vesi 

Oy:n tilauksesta.  

7.2 Sijainti 

Biokaasulaitoksen paikaksi on valikoitunut tyhjillään oleva Pieksämäen kaupungin 

omistuksessa oleva tontti jätevedenpuhdistamon vierestä. Biokaasulaitoksen välitön 

läheisyys jätevedenpuhdistamoon mahdollistaa halvan ja helpon kuljetuksen 

puhdistamolietteelle biokaasulaitokseen putkea pitkin. Kuvassa 7.2.1 näkyy 

sateelliittikuva jätevedenpuhdistamosta sekä sen pohjoispuolella sijaitsevasta 

rakentamattomasta alueesta, joka ennakkoarvion mukaan sopisi hyvin biokaasulaitoksen 

tontiksi.  

 

Kuva 7.2.1: Biokaasulaitos kuvan alalaidassa sekä biokaasulaitokselle kaavailtu tyhjä tontti sen pohjoispuolella. 

(Google Maps) 
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Tontin pohjasta ei ole vielä täysin tarkkaa tietoa, mutta Pieksämäen kaupungilta on tullut 

arvio, että se vaatii jonkin verran maanrakennustöitä ennen laitoksen perustusta. On myös 

tiedossa, että tontti sijaitsee lähellä järveä, joka on ennen ulottunut myös tontin päälle. 

Myös tästä syystä on perusteltavaa arvata tontin vaativan maanrakennustöitä, mutta 

tarkempi tutkimus tontin perustasta on suoritettava ennen mahdollisen rakentamis- ja 

investointipäätöksen tekoa.  

Puhdistamolietteen helpon kuljetuksen lisäksi etuna jätevedenpuhdistamon viereen 

rakennettavalle biokaasulaitokselle on mahdollinen energianmyynti 

jätevedenpuhdistamolle. Kuten aiemmassa kappaleessa on mainittu, 

jätevedenpuhdistamo käyttää huomattavan määrän sähköä sekä lämpöä, joita voitaisiin 

tuottaa CHP-laitteella sen omasta tuottamasta mädätetystä puhdistamolietteestä. Tällöin 

pystyttäisiin löytämään biokaasulle käyttäjä jo heti laitoksen vierestä, sekä 

jätevedenpuhdistamolle ja biokaasulaitokselle syntyisi hieno yhteistyötarina 

ympäristöystävällisen energian käytöstä sekä kierrätyksestä. 

Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Pieksämäen keskustan laitamilla, ja on mahdollista, että 

biokaasulle pystytään löytämään käyttäjiä keskustasta, jonne se voidaan toimittaa 

kaasuputkea pitkin. Putkikuljetus olisi pidemmällä aikavälillä halvempi ja 

ympäristöystävällisempi vaihtoehto kaasunkuljetukselle kuin esimerkiksi pullopatteri. 

Vaikka kaasuputken investointi on mahdollisesti suurempi kuin pullopatterikontin, ovat 

sen käyttökustannukset pienemmät pidemmällä aikavälillä. Keskustan läheisyys 

laitokseen helpottaisi myös muiden syötteiden kuten biojätteen, rasvakaivolietteiden tai 

muiden paikallisen teollisuuden biokaasutukseen sopivien jätteiden saatavuutta 

laitokselle. Keskustan läheisyyden huonoin puoli on mahdollisesti se, että maataloudesta 

saatavia syötemassoja joutuu kuljettamaan laitokselle pidemmän matkan päästä, kun 

laitosta ei rakenneta heti niiden viereen. Samoin mädätteen kuljetus lannoitteeksi vaatii 

pidempiä kuljetusmatkoja. 
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7.3 Syötteet 

Yksi tärkeimmistä kohdista biokaasulaitoksen kannattavuuden esiselvityksessä on 

mahdollisten syötteiden etsiminen biokaasulaitokseen. Pieksämäellä syötteitä on lähdetty 

etsimään erityisesti maataloudesta, paikallisesta teollisuudesta sekä jätteiden 

kuljetuksesta ja käsittelystä. Maataloudesta syötteiksi etsitään erityisesti lantaa, eläinten 

rehuksi kelpaamatonta nurmea ja olkea sekä muuta kasviperäistä jätettä. Lanta käytetään 

maatiloilla yleisesti peltojen lannoitukseen, mutta se olisi hyvä perussyöte 

biokaasuprosessiin sen ympärivuotisen saatavuuden ja puskurikapasiteettinsa ansiosta. 

Lisäksi syötteen sisältämät ravintoaineet eivät häviä biokaasuprosessissa vaan 

parhaimmillaan muuttuvat liukoisemmiksi ja näin paremmiksi lannoitekäytössä. 

Biokaasulaitoksen ei välttämättä tarvitse maksaa lannasta syötteenä, koska se voidaan 

palauttaa mädätteenä takaisin lannoituskäyttöön. Mädätteen, lannan ja muiden 

maatalouden syötteiden kuljetukset biokaasulaitoksen ja maatalouden välillä täytyy sopia 

molemmille osapuolille tyydyttäviksi, mutta kustannukset tästä jäävät todennäköisesti 

pääosin biokaasulaitoksen maksettaviksi. 

Biokaasuohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriölle valmistelevan työryhmän 

loppuraportissa puhutaan paljon biokaasualan tulevaisuuden näkymistä ja siihen 

kohdistuvista tuista. Raportissa määritellään tukiohjelmien ja määrärahojen jatkuvuuden 

turvaaminen, ehdotetaan selvitystä keinoille tehostaa biokaasuhankkeiden rahoitusta sekä 

ehdotetaan jo hallitusohjelmassa mainitun ravinnekierrätyksen tuotantotuen valmistelua 

ja mahdollisimman nopeaa käyttöönottoa. Ravinnekierrätyksen tuotantotuella pyritään 

erityisesti löytämään ratkaisuja, jotka edistäisivät lannan ja muiden maatalouden 

biomassojen käyttöä ravinteita kierrättävän biokaasutuotannon raaka-aineina. Tuki 

pyritään ensisijaisesti käyttämään biomassan tuottaneen tahon tukemiseen, joka voi 

edesauttaa biokaasulaitoksen syötteiden hankintaa ja niiden edullisuutta. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020a) 

Maataloudesta syötteiksi on kyselty ja tarjottu myös teurasjätettä sekä erinäisiä 

kasvibiomassoja. Molemmat näistä ovat erittäin hyviä syötteitä biokaasulaitosprosessiin, 
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erityisesti kasvibiomassat, koska niitä voi olla saatavilla suurissa määrin. Suuren 

kaasuntuoton ja helpon säilönnän ansiosta kasvibiomassoilla voidaan tarvittaessa nostaa 

biokaasunreaktorin kaasuntuotanto nopeasti peruskuormasta ylöspäin. Teurasjäte on 

todennäköisesti toimitettaessa porttimaksullinen syöte, kun taas nurmesta ja oljesta 

biokaasulaitos joutuu maksamaan.  

Teollisuudesta syötteiksi on harkittu ja etsitty erityisesti rasvakaivolietteitä ja 

pakkaamatonta biojätettä. Suuren metaanintuotantopotentiaalinsa ansiosta 

rasvakaivoliete ja pakkaamaton biojäte ovat erittäin hyviä syötteitä 

biokaasulaitosprosessiin. Molempien keräyksestä vastuussa on Jätekukko Oy ja niiden 

logistiikasta vastaa Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), joka tällä hetkellä kuljettaa ne 

käsiteltäväksi Kuopion biokaasulaitokseen Pieksämäen alueelta. Jätekukon Pieksämäen 

jätteenlajitteluasema sijaitsee biokaasulaitokselle kaavaillun tontin vieressä. Jätekukko 

on kiinnostunut jätteenkäsittelyn lähiratkaisuista, jota paikallinen biokaasulaitos lisäisi. 

L&T on myös kiinnostunut mahdollisuudesta kerätä ja toimittaa rasvakaivolietteet ja 

pakkaamattomat biojätteet Pieksämäeltä ja sen lähikunnista myös lähemmäs 

Pieksämäelle käsittelyyn, jolloin tulee säästöjä kuljetuskustannuksissa sekä vähennetään 

kuljetuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Pakattua biojätettä 

biokaasulaitokselle ei kannata vastaanottaa, koska prosessiin tarvittaisiin lisäksi 

muovinrepijä, joka on investointina hyötyynsä nähden erittäin suuri. Lisäksi nykyiset 

muovinrepijät eivät ole tekniikaltaan täydellisiä ja muovia pääsee niistä läpi. Muovi ei 

hajoa biokaasulaitosprosessissa vaan kaikki siitä päätyy mädätteeseen ja sitä kautta 

esimerkiksi lannoitteena peltoon. Rasvakaivoliete ja pakkaamaton biojäte ovat molemmat 

porttimaksullisia syötteitä. 

Taulukossa 7.3.1 listataan kaikki tämän esiselvityksen aikana tunnistetut mahdolliset 

syötteet Pieksämäelle toteutettavaan biokaasulaitokseen. Lehmän lantoja olisi saatavilla 

vielä enemmänkin samoin kuin säiliörehua. Biokaasulaitoksen reaktori kannattaa 

mitoittaa vastaanottamaan ja käsittelemään 35 000 tuhatta tonnia syötteitä vuodessa mikä 

on maksimimäärä syötteitä ennen kuin laitokselle pitää teettää YVA-menettely. Reaktorin 
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rakentaminen alkukapasiteettia suuremmaksi on järkevää, jos on mahdollista, että 

biokaasun tarve ja menekki lisääntyy ja syötteitä on tunnistettu valmiiksi suurempaa 

tuotantoa varten, sekä lisäksi reaktorin lisälaitteet pystyvät käsittelemään suuremman 

määrän tuotantoa. Jos reaktorin lisälaitteet ovat tarvittavan suuret, on suurin kustannus 

isommasta reaktorista reaktorikannen betonivalu. Säiliörehu ja olki voivat olla kalliita 

syötteitä, joten niitä ei kannata ostaa ylimääräistä, ellei biokaasulle löydy varmaa ostajaa. 

Lannan metaanintuotantopotentiaali on pieni kuten taulukosta 4.2 nähdään, joten sitä ei 

välttämättä kannata myöskään ottaa laitokselle käsittelyyn liikaa. Peruskuormana lanta 

on erinomainen puskurikapasiteettinsa vuoksi. 

Taulukko 7.3.1: Esiselvityksessä löydetyt saatavilla olevat syötteet biokaasulaitokselle. 

 Määrä (t/a) Porttimaksullinen Maksullinen 

Lehmän lietelanta 10 000 Ei - 

Lehmän kuivalanta 10 000 Ei - 

Puhdistamoliete 2 500 Kyllä - 

Rasvajäte 500 Kyllä - 

Biojäte 500 Kyllä - 

Glyseroli 200 Ei Kyllä 

Säiliörehu 1 000 Ei Kyllä 

Olki 1 000 Ei Kyllä 

Vihannesten naatit 2 000 Ei - 

Teurasjäte 100 Kyllä - 

Viljan lajittelujäte 100 Ei - 

Leipomojäte 100 Ei - 

Yhteensä 28 000 - - 
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7.4 Laitoksen tyyppi 

Laitoksen tyyppiä päätettäessä tärkein tieto on saatavilla olevien syötteiden 

kiintoainepitoisuus. Jos syötteiden kiintoainepitoisuus on alhainen, ja syötteet ovat 

lähtökohtaisesti pääasiallisesti nestemäisiä, kannattaa laitostyypiksi valita 

märkämädätyslaitos. Jos syötteet ovat puolestaan kuivia ja kiinteitä, voi 

kuivamädätyslaitos olla alustavasti parempi. Koska tekniikoissa on paljon muitakin eroja 

esimerkiksi kaasuntuotannon osalta, ei valinta ole aivan näin selkeä, mutta syötteet 

antavat kuitenkin hyvän lähtökohdan laitostekniikan valinnan tekemiseen. 

Pieksämäeltä ja sen lähiympäristöstä tunnistetut mahdolliset syötteet antavat 

mahdollisuuden molempien prosessien toteutukseen. Lähes kaikki syötteet ovat 

jatkuvasti saatavilla, eli niitä muodostuu tasaisesti ympäri vuoden ja niiden säilöntään 

tarvittaisiin paljon tilaa. Lisäksi biokaasulle tässä esiselvityksessä löydetyt loppukäyttäjät 

tarvitsevat kaasua tasaisesti ympäri vuoden. Syötteiden kiintoainepitoisuuden ollessa 

sopiva märkämädätyslaitokseen ilman suurta määrää ylimääräistä lisävettä, sekä 

syötteiden ympärivuotinen saatavuus ja kaasun ympärivuotinen käyttö, on Pieksämäen 

tapauksessa jatkuvatoiminen märkämädätyslaitos parempi valinta prosessitekniikaksi. 

Märkämädätyslaitostekniikka on kuivamädätystä yleisempi sen helpomman hallinnan ja 

paremman jatkuvuuden ansiosta, ja tekniikalle löytyy valtava määrä toimivia 

referenssilaitoksia ympäri maailmaa.  

Jätevedenpuhdistamon puhdistamolietteen käsittely biokaasulaitoksessa aiheuttaa sen, 

että laitoksen mädätettä ei saada käyttää eläimille menevän ruokarehun lannoitukseen tai 

vihannesten tuotannossa. Koska puhdistamoliete halutaan kuitenkin käsitellä laitoksessa 

ja sinne halutaan muitakin syötteitä, esimerkiksi lantaa, joka täytyy palauttaa 

lannoituskäyttöön mädätteenä, ehdotetaan biokaasulaitoksesta kaksilinjaista. Linjoista 

toinen on puhdistamolietteen käsittelyyn ja toinen muiden materiaalien käsittelyyn. 

Linjoilla on eri syöttölaitteet, reaktori sekä mädäteallas, mutta niiden kaasu kerätään 

samaan paikkaan ja sen puhdistus ja mahdollinen jalostus tapahtuu samoilla laitteilla. 

Biokaasulaitoksen jakaminen niin sanotusti puhtaaseen ja likaiseen puoleen varmistaa 
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puhdistamolietteen hyödyntämisen mahdollisuuden, sekä maataloudesta saatavien 

massojen kierrätyksen takaisin lannoitekiertoon.  

Tämän esiselvityksen yhteydessä laitostarjous pyydettiin kolmelta laitostoimittajalta. 

Jokaisella näistä toimijoista on useita samantyylisiä ja -kokoisia referenssejä ja 

toimittavat ainoastaan toimivaksi ja luotettavaksi havaittua tekniikkaa. Kaikki tarjouksen 

tehneet ehdottivat myös märkämädätystekniikan käyttöä prosessissa. Laitostoimittajien 1 

ja 2 tarjoukset eivät sisältäneet kaasun jalostus- tai tankkauslaitteistoa, vaan ne täytyy 

tilata joltain muulta toimittajalta. Laitostoimittajat ilmoittivat tarjouksen jätön 

yhteydessä, että he käyttävät alihankkijoita jalotus- ja tankkauslaitteistossa, joten heidän 

laitteistonsa voidaan muokata toimivaksi paketiksi jonkun muun toimijan 

jalostuslaitteiston kanssa. Tämä täytyy ottaa huomioon tarjouksien hintaa huomioidessa. 

Tässä esiselvitystyön raportissa ei oteta kantaa tarjouksien paremmuusjärjestykseen, 

koska kaikilla toimijoilla on hyviä referenssejä, kaikki tarjoukset ja niiden tekniikat ovat 

varmasti kilpailukelpoisia ja lähinnä lopulta kysymykseksi nousee lopullisen tarjouksen 

hinta. 
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8 LAITOKSEN TOIMINTA 

Tässä kappaleessa käsitellään laitoksen toimintaa kaasuntuotannon ja -jalostuksen osalta. 

Lisäksi selvitetään mahdollisia ostajia ja kaasun loppukäyttäjiä sekä otetaan kantaa 

mädätysjäännöksen käyttöön ja sijoituspaikkaan. 

8.1 Kaasuntuotanto 

Alustavasti biokaasulaitoksen kaasuntuotantoa selvittäessä käytetään apuna tarjouksia 

laitoistoimittajilta sekä biokaasulaskuria. Biokaasulaskuri on Luonnonvarakeskuksen 

Luke:n ja Ukipolis Oy:n yhteistyössä toteuttama laskuri, jonka avulla voidaan arvioida 

eri syötteistä saatavissa olevaa metaanimäärää, vertailla eri energiantuotanto- ja 

hyödyntämismuotojen kannattavuutta sekä arvioida alustavasti investoinnin suuruutta ja 

kannattavuutta (Biokaasulaskuri, 2020). Biokaasulaskurin laskelmat syötteille perustuvat 

keskimääräisiin arvoihin ja ne ovat arvioita. Biokaasulaskurista saatua dataa on 

hyödynnetty myös erillisessä Exceliin tehdyssä laskurissa. Laitostoimittajien tarjoukset 

sisältävät heidän omaan dataansa perustuvat laskelmat syötteiden kaasuntuotannosta.  

Tarjouspyyntö laitostoimittajille on lähetetty aikaisessa vaiheessa tätä esiselvitystä, jonka 

jälkeen syötteet ja niiden määrät ovat tarkentuneet ja muuttuneet, joten laitostoimittajien 

energiataselaskelmissa on tästä syystä hieman epätarkkuuksia. Tästä huolimatta toimivat 

ne silti suuntaa antavina arvioina. Biokaasulaskuriin syötetyt syötteet ovat 

mahdollisimman ajantasaiset ja siksi biokaasulaskuri antaa tällä hetkellä parhaan arvion 

biokaasulaitoksen kaasuntuotannosta. Biokaasulaskurin ajan tasalla olevat syötteet on 

listattu taulukossa 7.3.1. 

Alustavilla syötteillä biokaasulaitoksen metaanintuotanto olisi 1 148 100 kuutiota 

metaania vuodessa, joka vastaa 11 480 MWh energiaa ja 1 311 kW reaktorin kaasutehoa. 

Kuvassa 8.1.1 näkyy biokaasulaskurista saatu metaanintuotannon jakauma syötteittäin.  
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Kuva 8.1.1: Metaanintuoton jakauma syötteittäin. (Biokaasulaskuri) 

Kuten kuvasta 8.1.1 näkyy, vaikka lehmän lantaa laitoksessa on yli 60 % syötteistä, 

tuottaa se ainoastaan 31 % kaikesta metaanista. Lanta on kuitenkin hyvä perussyötteenä. 

Kuivikelanta on myös selvästi metaanipotentiaaliltaan lietelantaa suurempi johtuen 

kuiva-aineemäärien erosta. Rasvajäte, glyseroli sekä nurmi ja olki ovat parhaimpia 

syötteitä biokaasulaitokseen ja suurin osa metaanintuotosta saadaan niistä. Jos laitoksen 

tuotantoa täytyy nostaa, on se helpointa lisäämällä näitä syötteitä, joista ainakin nurmea 

ja olkea on saatavilla helposti lisää. Koska glyseroli, nurmi ja olki ovat maksullisia 

syötteitä, ei niitä kannata ostaa syötteeksi, jos kaasua ei saada myytyä tai jos siitä ei saada 

tarpeeksi korkeaa hintaa. 

8.2 Kaasun jalostus ja käyttö 

Biokaasulaitoksen omakulutuslämpö ja -sähkö vaihtelevat paljon riippuen 

laitostoimittajasta ja heidän käyttämästä tekniikasta. Kaikissa tarjouksissa on mukana 

CHP-laite, jolla tuotetaan biokaasulaitoksen tarvitsema energia sen omasta tuottamasta 

kaasusta. Ylijäämäenergia CHP-laitteesta pyritään myymään eteenpäin. Biokaasulaskuri 

käyttää oletuksina omalämmönkulutukselle 17 % ja -sähkön kulutukselle 7 %, mutta 
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laitostarjoajien laitokset käyttävät energiaa vähemmän, kuin mitä biokaasulaskuri 

ehdottaa. Biokaasulaitos käyttää siis tuottamastaan energiasta noin 20 % itse riippuen 

laitostarjoajasta, ja tälle määrälle energiaa ei tarvitse löytää muuta ostajaa. Laitoksen 

CHP-laitteessa käytettävää biokaasua ei tarvitse jalostaa korkeampaan 

metaanipitoisuuteen, vaan sitä voi käyttää CHP-laitteissa kaasunpuhdistuksen jälkeen, 

mikä säästää osan kaasunjalostuskuluista. 

Pieksämäen Vesi Oy on ilmaissut kiinnostuksensa jo ennen esiselvityksen aloittamista 

saada itsestään energiaomavarainen ja ostaa kaiken tarvitsemansa energian 

biokaasulaitokselta tuotettuna sen omasta puhdistamolietteestä. Jätevesilaitoksen 

energiatarve saadaan tuotetuksi myös samalla CHP-laitteistolla kuin biokaasulaitoksen 

energia, joten myöskään tätä määrää kaasua ei tarvitse jatkojalostaa korkeampiin 

metaanipitoisuuksiin. Savon Voima on ilmoittanut alustavan kiinnostuksensa 

kaukolämmön kahdensuuntaiseen lämpökauppaan, jossa biokaasulaitos voi ostaa lämpöä 

Savon Voiman kaukolämpöverkosta tarvittaessa. Lisäksi jos biokaasulaitoksen CHP-

laitteistolla tuotetaan lämpöä enemmän kuin biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo sitä 

pystyy käyttämään, olisi sitä mahdollista myydä kaukolämpöverkkoon. 

Kahdensuuntainen lämpökauppa mahdollistaa CHP-laitteiston sähköntuoton 

maksimoinnin ilman mahdollisuutta, että sähköntuotannossa syntyvää lämpöä menee 

hukkaan. 

Biokaasu, jota ei polteta laitoksen omassa CHP-laitteistossa, täytyy jatkojalostaa 

suurempaan metaanipitoisuuteen. Sen kuljettaminen poltettavaksi muualle ei suurella 

todennäköisyydellä ole kannattavaa jalostamattoman biokaasun pienen energiasisällön 

takia. Parhaimman hinnan jalostetulle biokaasulle eli biometaanille saa myymällä sitä 

liikennepolttoaineeksi. Pieksämäellä ei tällä hetkellä ole kaasutankkausasemaa, ja 

investoiminen uuteen sellaiseen on kallista. Jos kuitenkin kaasuautojen suosio jatkaa 

kasvuaan, on aseman perustaminen kannattavaa pidemmällä aikavälillä. 

Kaasutankkausaseman puuttuessa kaasuautokanta on myös varmasti erittäin vähäinen, 

joten kaasuaseman perustamisen jälkeen, kaasunmyynti on alkuun pientä. Kaasun ollessa 
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kuitenkin huomattavasti bensiiniä ja dieseliä halvempaa, sekä ympäristöystävällisempää, 

on kaasuautokannan nousu alueella odotettavaa. Pieksämäen lähistöllä, esimerkiksi 

Kuopiossa, on kaasuautojen tankkausasemia, joten lähialueilta löytyy jo valmiiksi 

joitakin mahdollisia biometaanin tankkaajia. Liikennekaasutoiminta kiinnostaa myös 

Etelä-Savon Energiaa ESE:ä, joka on ilmaissut halukkuutensa mukaan 

liikennekaasutoimintaan. 

Lisäksi Moilas Leipomo on ilmaissut kiinnostuksensa biokaasun ostoon. Moilas Leipomo 

vie paljon tuotteitaan myyntiin Eurooppaan, jossa vihreällä energialla tuotetut tuotteet 

ovat myyntivaltti. Paikallinen biokaasua tuottava yritys olisi suuri mahdollisuus Moilas 

Leipomolle lämmittää uuninsa paikallisella biokaasulla. Kaasun myynti Moilas 

Leipomolle vaatisi investoinnin biokaasuputkeen laitokselta leipomolle. Biokaasuputken 

investointi on suuri verrattuna esimerkiksi pullopatterikonttiin, joka on toinen 

mahdollisuus kuljettaa kaasua pidempiä matkoja. Pullopatterikontti vaatii kuitenkin 

logistiikan järjestämisen, sekä patterin kuljettaminen edestakaisin tuottaa ylimääräisiä 

kasvihuonekaasupäästöjä. Kaasuputken käyttö on pidemmällä aikavälillä halvempaa ja 

ympäristöystävällisempää. 
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8.3 Mädätysjäännös  

Mädätteen hyödyntämisen haasteena on kaupallisiin lannoitteisiin verrattuna pieni 

ravinnepitoisuus, joten ilman yhteiskunnan tukia sen kuljettaminen pitkiä matkoja voi 

olla taloudellisesti mahdotonta. Joka tapauksessa mädäte on useita kymmeniä prosentteja 

parempi tuote lannoitteena, kuin pelkkä lanta sellaisenaan, sillä mädätysprosessin aikana 

iso osa typestä on muuttunut liukoisempaan muotoon, jonka kasvit voivat hyödyntää 

paremmin. Välillisiä hyötyjä on ylilannoitustarpeen väheneminen ja siten maatalouden 

aiheuttaman ympäristökuorman pieneneminen. 

Puhdistamolietteen käsittelystä syntyvä mädäte ei ole ruokatuotannon lannoittamiseen 

soveltuvaa. Se on kuitenkin ravinteiden puolesta hyvä lannoite esimerkiksi 

nurmilannoitteeksi. Tämän mädätteen osuus kokonaismädätteestä on pieni. Aiemmissa 

biokaasulaitoshankkeissa mädätteelle on löytynyt käyttökohteita ja mädätteen 

levityksestä täytyy sopia samassa yhteydessä, kun tekee sopimuksia nurmen 

vastaanotosta laitoksen ostosyötteeksi. Puhdistamolietteen osalta lähitulevaisuuden 

näkymä kuitenkin on, että mädäte on enemmän haaste, kuin mahdollisuus. Ennen 

investointipäätöstä tämän mädätteen loppusijoitus pitää olla ratkaistuna. 
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9 TALOUS 

Tämän esiselvityksen tavoitteena oli selvittää, onko Pieksämäelle rakennettava 

biokaasulaitos taloudellisesti kannattava. Tässä kappaleessa käsitellään 

biokaasulaitoksen rahavirtoja, puhutaan tarvittavasta investoinnista ja siihen 

mahdollisesti saatavista tuista, sekä esitellään esiselvityksessä kerättyyn tietoon 

perustuvat kannattavuuslaskelmat.  

9.1 Tuotot ja kulut 

Biokaasulaitoksen tuotot tulevat suurimmaksi osaksi kahdesta lähteestä, laitoksen 

tuottaman biokaasun myynnistä ja sen käsittelemien syötteiden mahdollisista 

porttimaksuista. Porttimaksut ovat maksuja, jotka biokaasulaitos kerää joistakin 

syötteistä vastaanottaessaan niitä käsittelyyn. Porttimaksun määrä pohjautuu 

vastaanotettavan syötteen esikäsittelyn monimutkaisuuteen ja hintaan. Esimerkiksi 

yhdyskuntabiojätteen porttimaksut ovat usein korkeita, niiden suuresta 

metaanintuotantopotentiaalista huolimatta, koska niiden esikäsittely on monimutkaista ja 

kallista. Lannalla ei puolestaan ole porttimaksua sen helpon prosessoinnin takia 

(Myllärinen, 2019). Riippuen biokaasulaitokseen valittavista syötteistä, voi joskus suurin 

osa sen tuotoista muodostua porttimaksuista. 

Taulukossa 7.3.1 on listattu syötteet ja niiden porttimaksullisuus. Jätevesilietteen 

porttimaksu on porttimaksuista suurin, johtuen sen alhaisesta 

metaanintuotantopotentiaalista, sekä siitä saatavan mädätteen käytön rajoituksista. 

Vaikka porttimaksu on jätevesilaitokselle iso, on puhdistamolietteen siirtäminen putkella 

paikalliselle biokaasulaitokselle halvempaa, kuin sen kuivattaminen suurempaan 

kiintoainemäärään ja kuljettaminen ulkopaikkakunnalle käsiteltäväksi. 

Toinen biokaasulaitoksen tuottojen lähde on luonnollisesti sen tuottaman biokaasun tai 

siitä jalostettujen tuotteiden myynti. Kuten aikaisemmin mainittu, biokaasulle parhaan 

hinnan saa myymällä sen liikennekäyttöön biometaaniksi tai suoraan kaasuna käyttäjälle, 
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joka pystyy hyödyntämään sen. Kaasun poltto CHP-laitoksessa ja siitä saatavan energian 

myynti on kannattamattomampaa. Lämmön käyttäjän pitää olla lähellä biokaasulaitosta, 

jotta lämpö saadaan edes järkevästi siirrettyä, ja sähkön myyminen sähköverkkoon ei ole 

nykyisellä sähköverotuksella kannattavaa. 

Biokaasulaitoksen kulut voidaan jakaa kiinteisiin ja muuttuviin kuluihin. Kiinteitä kuluja 

ovat operatiiviset kulut ja henkilöstökulut, ja muuttuviin kuluihin kuuluu 

porttimaksumenot, mahdolliset mädätteen kuljetuksen kulut sekä energiakulut. 

Operatiiviset kulut voidaan laskea kiinteiksi, vaikka ne saattavatkin vähän vaihdella 

riippuen tarvittavien huoltotöiden ja korvausinvestointien määrästä. Laitostarjouksiin 

kuuluu mukana takuu laitoksen toiminnalle ensimmäiseksi vuodeksi, jonka jälkeen 

vastuu laitoksesta siirtyy kokonaan omistajalle, joten ensimmäisen vuoden mahdolliset 

huollot ja korvausinvestoinnit sisältyvät tarjouksen hintaan. Riippuen käytetystä 

laitostekniikasta, biokaasulaitokset voivat olla tekniikaltaan yksinkertaisia, joka vähentää 

niiden hajoamisen riskejä. Esimerkiksi laitostarjoaja 2:n laitoksessa ei käytetä mekaanista 

sekoitinta reaktorin sisällä, joka tekee reaktorista ja sen tekniikasta huomattavasti 

yksinkertaisemman ja pienentää huoltokustannuksia pidemmällä aikajaksolla. 

Henkilöstökulut ovat pienet näin pienen kokoluokan biokaasulaitoksella, joka tulee 

toimeen hyvin yhden tai kahden laitoshenkilön vuorokierrolla. 

Porttimaksumenot ovat Pieksämäen biokaasulaitoksen tapauksessa isoin kuluerä 

laitokselle investoinnin jälkeen. Maksulliset syötteet on listattu taulukossa 7.3.1. 

Syötteistä maksullisen tekee niiden suuri metaanintuotantopotentiaali, niiden tuottamisen 

hinta tai kilpailu muun käytön kanssa. Säiliörehua ja olkea on reilusti ostettavissa 

Pieksämäellä, ja niiden ostoa voi lisätä, jos tuotettu biokaasu saadaan myytyä ja siitä 

saadaan tarpeeksi korkea hinta. Mädätteen kuljetuksesta ja käsittelystä saattaa myös 

aiheutua kuluja riippuen sen loppusijoituspaikasta. Maataloudesta saatavia syötteitä ja 

yhteiskuntabiojätettä käsittelevän reaktorin mädäte on erinomaista 

luomuviljelylannoitteeksi, joten siitä on mahdollista saada pieni maksu kierrätettäessä sitä 

takaisin maatalouden käyttöön. Puhdistamolietettä käsittelevän reaktorin mädäte on 
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ongelmallisempaa, koska sitä ei voida käyttää kaikessa lannoitekäytössä. Sitä on 

mahdollista käyttää esimerkiksi nurmen viljelyyn, jos nurmi ei mene eläinten rehuksi, 

vaan esimerkiksi biokaasulaitoksen käyttöön.  Biokaasulaitosprosessin jälkeen nurmesta 

saatava mädäte olisi taas mahdollista käyttää rehuviljelyn mädätteeksi jolloin, 

puhdistamolietteen mädätteelle löytyisi hyvä loppusijoituspaikka ja sen sisältämät 

ravinneaineet saataisiin kiertoon. Jos mädätteelle ei kuitenkaan löydy näin hyvää 

loppusijoitusratkaisua, muuttuu sen jälkikäsittely todennäköisesti maksulliseksi. 

Mahdollisena kuluna biokaasulaitokselle voidaan myös mainita sen energiakulut. Jos 

biokaasulaitoksen ei kannata tuottaa tarvitsemaansa energiaa biokaasusta CHP-laitteella, 

vaan laitos saa tuottamastaan biokaasusta paremman hinnan jostain muualta, on energia 

järkevää ostaa. Pieksämäen tapauksessa CHP-laitteella oman energian tuottaminen 

biokaasusta on järkevämpi ratkaisu. 

9.2 Investointi 

Esiselvityksen aikana laitostarjouspyyntö lähetettiin kolmelle biokaasulaitostoimittajalle, 

jotka kaikki myös tekivät tarjouksen. Kaikilla laitostoimittajilla on useita 

referenssilaitoksia Euroopassa, ja toimittavat vain hyväksi havaittua ja kilpailukykyistä 

tekniikkaa. Laitostoimittaja 3:n tarjoukseen kuuluu biokaasulaitoksen lisäksi myös 

kaasun jalostus- ja paineistusjärjestelmä, jota laitostoimittajat 1 ja 2 eivät tarjoa, vaan se 

täytyy tilata joltain muulta toimijalta ja yhdistää biokaasulaitokseen. Jalostus- ja 

paineistusjärjestelmän tarjous pyydettiin suomalaiselta jalostus- ja paineistuslaite 

toimittajalta. Tarjoukset ovat vielä hyvinkin suuntaa antavia, ja niiden sisältö ja hinta 

muuttuu, kun laitosta lähdetään suunnittelemaan tarkemmin. Tarjoukset ovat kuitenkin 

tarpeeksi hyvä lähtöalusta suorittaa alustavia kannattavuuslaskelmia ja valita 

laitostoimittaja. Tässä esiselvityksessä ei oteta kantaa laitostoimittajan valintaan, vaan 

annetaan ainoastaan arvio laitoksen kannattavuudesta tarjouksista saatujen hintojen 

perusteella. Taulukossa 9.2.1 esitellään laitostoimittajien tarjouksen hinta. 
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Taulukko 9.2.1: Laitostarjousten hinta 

Laitostoimittaja Laitostarjous [€] Jalostus- ja paineistus [€] 

1 2 690 000 470 000 

2 2 050 000 470 000 

3 3 210 000 Sisältyy tarjoukseen 

 

Laitoksen lisäksi investointiin sisältyy myös muita kuluja. Investoinnissa pitää ottaa 

huomioon ainakin laitoksen vaatimat maanrakennustyöt ja rakennukset. Lisäksi 

tarvittavat biokaasuputkistot täytyy ottaa huomioon investoinnissa, mikäli laitoksen 

täytyy investoida niihin itse. Jos laitoksen täytyy investoida kaasuputkistoon itse, voi se 

laskuttaa kaasunostajaa myös kaasunsiirrosta, jolla pyritään korvaamaan kaasuputkiston 

hintaa. Kaasuputkistoon investointi tarkoittaa myös sitä, että ostajan kanssa täytyy pystyä 

tekemään pitkä kaasunostosopimus, joka tulee pitkällä aikavälillä olemaan kannattava 

molemmille osapuolille.  

Kuten laitostarjoukset, ovat muutkin investoinnit esiselvityksen aikana suuntaa antavia, 

ja tulevat todennäköisesti muuttumaan vielä ennen varsinaisten sopimusten tekoa. 

Maanrakennuksen kustannukset, putkistot ja tarvittavien rakennusten kustannukset on 

arvioitu muista, samantyylisistä biokaasulaitoshankkeista. Kannattavuuslaskelmien 

pitävyyttä varten, on kaikki yllä mainitut kustannukset yritetty arvioida hieman 

yläkanttiin, jotta vältyttäisiin yllättäviltä ongelmilta sopimuksia neuvotellessa. 

Taulukossa 9.2.2 luetellaan biokaasulaitoshankkeeseen kuuluvat osainvestoinnit ja niiden 

alustavat kustannukset.  
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Taulukko 9.2.2: Biokaasulaitoshankkeen tarvittavat investoinnit. 

Investointi Kustannus [€] 

Biokaasulaitos 2 300 000 

Maanrakennus 250 000 

Putkistot 250 000 

Puhdistus & paineistus 470 000 

Rakennukset 400 000 

Projektinjohtopalvelut 100 000 

Yhteensä 3 770 000 

Investointiin voidaan hakea energiatukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Energiatukea 

voidaan myöntää investointihankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai 

käyttöä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020b). Enimmäistukiprosentti on tavallisesti 30 %, 

mutta uuden teknologian hankkeissa voi olla jopa 40 % (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2020a). Pieksämäen tapauksessa lähdetään hakemaan maksimitukea, eli 40 % 

vesilaitoksen integraation vuoksi, sekä laitoksen rakentuessa kaavaillulle paikalle 

keskustan läheisyyteen saadaan aikaiseksi maataloutta ja kaupunkiympäristön 

vahvuuksia yhdistävä toimintaperiaate, jossa kaasulle löydetään monipuolisia 

käyttökohteita lähialueen teollisuudesta yhdistettynä kahdensuuntaiseen lämpökauppaan. 

Koska laitoksessa ei tulla käyttämään uutta tekniikkaa, jonka toimivuudesta Suomen 

olosuhteissa ei ole varmuutta, maksimitukiprosenttia ei todennäköisesti tulla saamaan ja 

tämän takia laskelmissa on käytetty alustavana tukiprosenttina 30:tä prosenttia. 

Keskimääräinen tukiprosentti biokaasu hankkeille viime vuosina on ollut 27 % (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020a). 30 % tuen jälkeen, laitosinvestoinniksi jää noin 2,6 

miljoonaa euroa, jota varten haetaan pääomalaina. 
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9.3 Kannattavuuslaskelmat 

Biokaasulaitoshankkeen investoinnin kannattavuutta tutkitaan sisäisen korkokannan 

(internal rate of return, IRR) avulla. IRR on korko, jolla investoinnin nettonykyarvo on 

nolla, eli mitä isompi IRR on, sitä kannattavampi investointi on sen tarkasteluajan aikana 

(Vaasan yliopisto, 2010). Lisäksi tarkastellaan hankkeen nettonykyarvoa sen päättyessä, 

takaisinmaksuaikaa, kumulatiivista kassavirtaa ja vuosittaista kokonaiskassavirtaa. 

Hankkeen laskennalliseksi tarkasteluajaksi on valittu 20 vuotta, osto- sekä 

myyntihinnoissa käytetään vuotuisena indeksikorotuksena kahta prosenttia ja 

pääomalainan vuosittaiseksi koroksi on valittu viisi prosenttia.   

Kannattavuuslaskelmissa otetaan huomioon investointi, investoinnin korot ja poistot, 

porttimaksutuotot- ja menot, energian myynti, verot, mahdollinen laitoksen tarvitseman 

energian osto ja muut laitoksen menot. Laskelmat on tehty Microsoft Excelissä käyttäen 

Invest for Excel -lisäosaa. Taulukossa 9.3.1 käydään läpi kannattavuuslaskelmalle 

tärkeitä tunnuslukuja ennustettuna eri vuosille hankkeen aikana. 

Taulukko 9.3.1: Hankkeen kannattavuuslaskelman tunnuslukuja. 

Vuosi 1. Vuosi     

[€] 

5. Vuosi      

[€] 

10. Vuosi   

[€] 

20. Vuosi   

[€] 

Myyntikate 820 884 898 663 997 779 1 216 287 

Menot -457 348 -505 872 -558 524 -679 618 

Poistot -131 950 -131 950 -131 950 -131 950 

Pääomakorko -131 950 -114 750 -87 948 -10 084 

Kauden 

voitto/tappio 

79 709 116 872 175 485 315 708 

Kumulatiivinen 

kokonaiskassavirta 

- 2 427 341 -1 501 606 -79 032 3 730 931 
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Taulukosta 9.3.1 nähdään hankkeen taloudellinen edistyminen sen tarkasteluaikana. 

Hankkeen tulot ja menot nousevat molemmat indeksin mukaan joka vuosi, muita 

muutoksia menoissa ja tuloissa ei pitäisi olla, koska sopimukset kaasun ja energian 

myynnille pyritään tekemään mahdollisimman pitkäksi aikaa. Samoin menoissa ei pitäisi 

tapahtua suuria muutoksia, johtuen myös sopimuksien pitkäaikaisuudesta. Investoinnin 

poisto on investointi jaettuna tarkasteluajalle, eli joka vuosi sama. Korkokulut vähenevät 

joka vuosi, johtuen pääomalainan pienenemisestä. Kuten taulukosta nähdään, hanke on 

joka vuosi voitollinen, ja voitto kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi johtuen lainan 

lyhennyksen pienenemisestä sekä indeksien perusteella lisääntyvästä myyntikatteesta. 

Kumulatiivinen kokonaiskassavirta ottaa alussa huomioon investoinnin ja vuosittaisen 

kokonaiskassavirran, mutta siinä ei huomioida investoinnin poistoja. Kuvasta 9.3.1 

löytyy hankkeen kannattavuusanalyysi tarkasteluajan päättyessä. 

 

Kuva 9.3.1: Pieksämäen biokaasulaitoksen kannattavuusanalyysi. 
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Kuten kuvasta 9.3.1 voidaan nähdä, biokaasulaitoshanke näyttää laskelmissa 

kannattavalta nykyisillä oletuksilla ja arvoilla. IRR on huomattavasti yli 5 %, joka on 

määritelty kannattavan rajaksi, mutta laskelmat sisältävät vielä huomattavan paljon 

epätarkkuuksia ja riskejä. Laskelmissa on pyöristetty useita arvoja, kuten investointia ja 

huoltokustannuksia, ylöspäin, jotta voitaisiin vähentää riskien määrää lopullisessa 

kannattavuusanalyysissä. Tämä toimii myös toiseen suuntaan, eli koska menoja on 

pyöristetty ylöspäin, on mahdollista, että hanke on kannattavampi kuin mitä 

kannattavuusanalyysi näyttää. Kuvassa 9.3.2 näkyy kokonaisinvestoinnin muutoksen 

vaikutus kannattavuuteen ja kuvassa 9.3.3 biokaasulaitoksen kulujen vaikutus 

nettonykyarvoon. 

 

Kuva 9.3.2: Kokonaisinvestoinnin muutoksen vaikutus nettonykyarvoon tarkasteluajan lopussa. 
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Kuva 9.3.3: Biokaasulaitoksen kulujen muutoksen vaikutus nettonykyarvoon tarkasteluajan lopussa. 

Kuten kuvista 9.3.2 ja 9.3.3 nähdään, on pienillä marginaaleilla suuri vaikutus 

nettonykyarvoon tarkasteluajan lopussa. Varsinkin pienillä muutoksilla kuluissa, on 

massiivinen vaikutus biokaasulaitoshankkeen kannattavuuteen ja investointipäätökseen. 

10 % muutos kuluissa biokaasulaitoksen tarkasteluajan aikana vaikuttaa nettonykyarvoon 

lähes 28 %. Tuottojen muutoksen vaikutus nettonykyarvoon on huomattavasti menojen 

muutosta suurempi, kuten kuvasta 9.3.4 näkyy, mutta tuotot ovat helpompia ennustaa, jos 

myytävälle energialle saadaan pitkäaikaisia sopimuksia ja niiden ei odoteta kasvavan tai 

vähenevän huomattavasti sopimusten takia. 

 

Kuva 9.3.4: Biokaasulaitoksen tuottojen vaikutus nettonykyarvoon tarkasteluajan päättyessä. 



79 

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ETENEMINEN 

Alustavien kannattavuuslaskelmien perusteella edellytykset kannattavalle 

biokaasulaitostoiminnalle ovat olemassa Pieksämäellä. Kuvasta 9.3.1 nähdään 20 vuoden 

tarkasteluajan jälkeen hankkeen tunnuslukuja. Nettonykyarvo on reilusti positiivisen 

puolella, sisäinen korkokanta IRR on huomattavasti yli 5 %, ja takaisinmaksuaika 

laitosinvestoinnille on puolet tarkasteluajasta. Jos tarkastellaan myös tehtyjä 

herkkyysanalyysejä kuvista 9.3.2, 9.3.3 ja 9.3.4, voidaan nähdä, että pienillä negatiivisilla 

muutoksilla ei vielä menetetä täysin hankkeen kannattavuutta. Kannattavuus kuitenkin 

laskee erittäin nopeasti varsinkin laitoksen tuottojen pudotessa, joten sopimusneuvottelut 

investoinnista, syötehankinnasta ja energianmyynnistä on käytävä ennen 

investointipäätöstä laitokseen.  

Suurimmat tiedossa olevat haasteet laitokselle ovat luvituksen mahdollinen hitaus, 

mahdolliset vielä tunnistamattomat kannattavuuden esteet ja investoinnin suuruus. Koska 

laitospaikaksi valikoitunut tontti on keskustan laitamilla, on sen läheisyydessä asutusta. 

Mahdolliset valitukset biokaasulaitoksen rakentamisesta asutuksen lähellä voivat olla 

hidaste tai jopa täysi este biokaasulaitoksen rakentamiselle. Koska tontin vieressä 

kuitenkin sijaitsee jo jätevedenpuhdistamo ja Jätekukko Oy:n lajitteluasema, on 

mahdollista, että rakentamislupa biokaasulaitokselle on helpompi saada. 

Koska alustava kannattavuus biokaasuhankkeelle on löytynyt, kannattaa hanketta lähteä 

viemään eteenpäin. Ehdotuksena etenemiselle on ensimmäisenä yrityksen perustaminen 

luvitusta ja tukien hakua varten. Selvitystyön tilaaja valitsee toimijan perustamaan 

yrityksen, johon valmisteluvaihetta rahoittavat toimijat pääsevät mukaan. Toimijat 

rahoittavat yritystä välttämättömän tarpeen verran, jolla pystytään ostamaan ulkopuolinen 

toimija tekemän biokaasulaitokselle ympäristölupahakemus ja viemään luvitus läpi. 

Lisäksi tilataan ostopalveluna neuvottelutyö sitoville sopimuksille laite- ja 

laitostoimittajien kanssa sekä neuvotellaan ja laaditaan esisopimukset olennaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi kaasun ja energian ostolle ja syötteiden 

toimitukselle. Nämä toimet mahdollistavat lopullisen investointipäätöksen syntymistä. 
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Laitoksen mahdollisen luvituksen vaikeuden takia olisi järkevää tutkia myös erilaisia 

biokaasulaitosratkaisuja Pieksämäelle, sillä alueelta on mahdollista löytää hyvä 

kannattavuus hankkeelle. Yksi mahdollinen jatkoselvitysaihe olisi tutkia, olisiko 

biokaasulaitos pelkästään jätevedenpuhdistamon käyttöön mahdollinen, jos siihen ei 

otettaisi syötteitä maataloudesta tai teollisuudesta. Jätekukon lajittelupisteen sijaitessa 

viereisellä tontilla, voisi olla hyvä sisällyttää kuitenkin esimerkiksi rasvakaivolietteet 

sekä pakkaamaton biojäte myös tähän tarkasteluun. Tuotettu kokonaisenergiamäärä olisi 

huomattavasti pienempi tämän tyylisessä laitoksessa, mutta ympäristöluvan saaminen, 

syötteiden hankinta ja niistä sopimukseen pääsy olisi helpompaa laitokselle, joka 

käsittelee ainoastaan jo tontilla syntyviä tai muuten käsiteltäviä jätteitä. Vaikka tuotettu 

energiamäärä olisikin tällaisessa laitoksessa huomattavasti pienempi, voisi se olla riittävä 

jätevedenpuhdistamon energiatarpeeseen CHP-laitteistolla tuotettuna.  
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11 YHTEENVETO 

Diplomityön tarkoituksena oli tutkia, löytyykö biokaasulaitoshankkeelle kannattavuus 

Pieksämäellä. Työn kirjallisuusosiossa on käyty läpi biokaasulaitoksen toiminnan 

perusteet, biokaasun tuotanto, jalostus ja käyttökohteita. Sen jälkeen tutkittiin 

Pieksämäeltä löytyviä mahdollisuuksia biokaasuntuotantoon. Biokaasulaitokselle 

ehdotettiin luonnollista sijaintia jätevedenpuhdistamon vierestä, etsittiin ja tunnistettiin 

mahdollisia syötteitä lähialueen teollisuudesta ja maataloudesta, ja pyydettiin 

laitostoimittajilta alustavat laitostarjoukset. Tunnistettujen syötteiden ja laitostarjousten 

avulla tutkitaan laitoksen toimintaa ja kaasuntuotantoa, sekä etsitään Pieksämäeltä 

mahdollisia biokaasun käyttäjiä. Laitostarjouksista saatavan alustavan investoinnin sekä 

tunnistettujen laitoksen menojen ja tulojen avulla muodostettiin hankkeelle 

kannattavuuslaskelma, jonka tarkasteluajaksi valittiin 20 vuotta.  

Kannattavuuslaskelmista saadaan laitokselle takaisinmaksuaika, nettonykyarvo ja 

sisäinen korkokanta, joista voidaan todeta laitoshankkeen olevan tämänhetkisillä tiedoilla 

erittäin kannattava. On kuitenkin otettava huomioon kustannusten ja tulojen mahdolliset 

suuretkin heittelyt kumpaankin suuntaan ilman pitäviä sopimuksia. Mikäli biokaasu 

saadaan myytyä hyvään hintaan ja syötetoimittajien kanssa päästään pitkään 

sopimukseen, on hankkeella hyvä todennäköisyys lähteä etenemään. Tästä syystä 

hankkeelle ehdotettiin etenemistä, joka alkaisi yrityksen perustamisella, esisopimusten 

neuvottelulla sekä ympäristöluvan haulla. 

Suurin uhka biokaasulaitoshankkeen käynnistymiselle on ympäristöluvan saannin 

mahdollinen vaikeus. Koska ympäristöluvan haku saattaa olla pitkä prosessi, on se hyvä 

laittaa alulle mahdollisimman nopeasti, jo ennen lopullista investointipäätöstä. 

Ympäristöluvan haku maksaa jonkin verran, mutta investointiin verrattuna se on erittäin 

pieni menoerä. 
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