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TIIVISTELMÄ  TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO  Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma KALEVA, VILLE: Biokaasun tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuudet suomalaisella lypsykarjatilalla Kandidaatintyö, 35 sivua, 1 liitesivu Joulukuu 2018 Pääaine: Energia- ja prosessitekniikka Tarkastaja: Anna Pääkkönen Avainsanat: biokaasu, maatila, anaerobinen, bioenergia   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen lypsykarjatilan mahdollisuuksiin biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Biokaasun syntymisen taustalla oleva mikrobiologinen prosessi esiteltiin samoin kuin biokaasuprosessien eri osatekniikat ja maatilakohtaisen biokaasulaitoksen pääkomponentit ja operointi. Näiden perusteella todettiin, että lietelannan mädätysprosessiin sopiva tekniikka on jatkuvasekoitteinen mesofiilinen märkäprosessi. Tähän tekniikkaan liittyvän maatilakohtaisen biokaasu-laitoksen mitoitukseen, tuotantoon, kulutukseen ja kustannus-arviointiin liittyvät laskentamenetelmät esiteltiin, samoin kuin investoinnin nettonykyarvon laskeminen.  Laskenta suoritettiin esimerkkitilana toimivalle Kalevan tilalle, jonka pääasiallisena syötteenä biokaasuprosessiin on lypsykarjan tuottama lietelanta sekä hukkarehusta ja kuivikkeesta muodostuva kuivajäte. Tuotetun biokaasun hyödyntämisen suhteen tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa: sähkön ja lämmön yhteistuotantoa sekä biokaasun jalostusta liikennebiokaasuksi. Vaihtoehdoista ensimmäinen, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, todettiin kannattavammaksi esimerkkitilalle, kun investointia tarkasteltiin kymmenen vuoden pitoajalla. Suurin vaikutus kannattavuuteen on menetelmien investointikustannuksilla. Nykyisillä syötemäärillä sähkön ja lämmön yhteis-tuotantolaitos maksaa itsensä kymmenessä vuodessa takaisin investointituen piirissä olevan kokonaishinnan ollessa 173 400 euroa, mikäli kaikki tuotettu lämpö saadaan hyödynnettyä. Jalostuslaitos on mahdollista saada kannattavaksi, mikäli sen edellyttämät investointituen ulkopuolella olevat laitehankinnat minimoidaan. Tällöin investointituen piirissä olevan jalostukseen keskittyvän laitoksen kokonaishinta saa enimmillään olla 290 400 euroa.  
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT  TS    syötteen kuiva-aineosuus (total solids) 
VS    orgaanisen kuiva-aineen osuus (volatile solids) 
VFA    haihtuvat rasvahapot (volatile fatty acids) 
OLR    orgaaninen kuormitus (organic loading rate) [kgVS/m3vrk] 
HRT    viipymäaika (hydraulic retention time) [vrk] 
CHP yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto (combined heat and 

power production) 
tp    tuorepaino 
a    vuosi (annual) 
LHV    tehollinen lämpöarvo (lower heating value), [MJ/kg] 
Cp    ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 
η    hyötysuhde 
ṁ    massavirta [kg/vrk] 
V̇    tilavuusvirta [m3/vrk] 
A    pinta-ala [m2] 
ΔT    lämpötilaero [K] 
U    lämmönläpäisykerroin [W/m2K] 
E    energia [kJ tai kWh] 
Q    lämpöenergia [kJ tai kWh] 
S    säästö [€] 
H    yksikköhinta [€/kg tai €/kWh] 
pa    polttoaine 
K    diskonttauskerroin 
i    korkokanta 
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1. JOHDANTO 
Vuonna 2016 öljyn, hiilen ja maakaasun osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta 
oli yhteensä 38 %. Ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjensä lisäksi 
nämä energialähteet lisäävät Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja vähentävät näin 
huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuusastetta. Kun mukaan lasketaan vielä ydinvoiman 
ja tuontisähkön osuus, on tuodun energian osuus kokonaisenergian-kulutuksesta yli 60 
%. [1] 
 
Yksi keino vähentää Suomen riippuvuutta tuontienergiasta on hyödyntää maamme 
biomassaa entistä tehokkaammin. Suomelle onkin työ- ja elinkeinoministeriön 
asettamassa hankkeessa laadittu biotalousstrategia, jonka tavoitteena on nostaa 
uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen 
kokonaistuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda samalla 100 000 
uutta työpaikkaa. [2] 
 
Metsäpinta-alan entistä tehokkaampi hyödyntäminen on yksi keino lisätä biotaloutta. 
Puun lisäksi Suomessa on myös runsaasti biomassaa, jota ei voida jatkojalostaa samaan 
tapaan esimerkiksi biodieseliksi tai -etanoliksi, vaan se on hyödynnettävä jollakin toisella 
tapaa. Tällaisia biomassoja voidaan käyttää esimerkiksi biokaasun, eli metaanin ja 
hiilidioksidin, tuottamiseen omissa biokaasulaitoksissaan mädätysprosessin kautta. 
Gasum Oy arvioi nettisivuillaan kotimaisen biokaasun tuotantopotentiaalista olevan 
hyödynnetty ainoastaan n. 4 % [3]. 
 
Suuri potentiaali biokaasun tuottamiseen löytyy peltobiomassoista sekä ruoantuotannossa 
käytettävien eläinten lannasta. Biokaasulaitosten rakentaminen suomalaisten maatilojen 
yhteyteen onkin viime vuosien aikana lisääntynyt. Vuosien 1998 ja 2016 välisenä aikana 
maatiloilla tuotetun ja hyödynnetyn biokaasun määrä on kasvanut lähes 1,4 miljoonalla 
kuutiometrillä.  Vuonna 2016 maatilakohtaisia biokaasulaitoksia oli 13 kappaletta ja 
suunnitteilla tai rakenteilla 18 kappaletta. [4]  
 
Suomessa maatilojen yhteydessä mädätettävistä biomassoista yleisin on lietelanta eli 
virtsan ja ulosteen sekä mahdollisten pesuvesien sekoitus. Matalan kuivaaine-
pitoisuutensa (TS, total solids) ansiosta se on virtaavaa ja helppo pumpata 
mädätyssäiliöön. Sitä muodostuu tasaiseen tahtiin ja se edesauttaa pitämään 
biokaasuprosessin pH:n sopivalla tasolla. Energiakasveihin, kuten maissiin, verrattuna 
lannan metaanintuotanto on kuitenkin alhaisempi, sillä eläimet ovat jo hyödyntäneet 
suurimman osan rehun sisältämästä helposti hajoavasta orgaanisesta aineksesta. Eri 
syötteiden metaanituottoja on taulukoitu ja viitteellisiä arvoja näille löytyy 
kirjallisuudesta runsaasti. [5-8] 
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Myös keinoja metaanituoton lisäämiseen maatilatason biokaasulaitoksissa on tutkittu. 
Lietelannan joukkoon voidaan prosessiolosuhteet huomioiden lisätä esimerkiksi 
kuivikemateriaalia, jolloin metaanin tuotto lisääntyy [7]. Energiaa sisältävän biokaasun 
lisäksi prosessista saatava mädätysjäännös on arvokas lannoite, sillä mädätysprosessin 
myötä lietelannan typestä suuri osa on muuttunut mineralisaation myötä liukoiseksi ja on 
näin ollen paremmin peltokasvien hyödynnettävissä. Mädätysjäännöksellä on täten 
korkeampi lannoitearvo kuin alkuperäisellä lietelannalla. Mikäli sitä hyödyntämällä 
onnistutaan korvaamaan epäorgaanisia lannoitteita, onnistutaan säästämään sekä energiaa 
että ympäristöä, sillä näiden lannoitteiden valmistaminen vaatii huomattavan määrän 
energiaa ja toisaalta ne myös sitoutuvat heikommin maaperään. [4] 
 
Maatilakohtaisilla biokaasulaitoksilla voidaan lisätä uusiutuvien biopohjaisten 
energialähteiden osuutta energian tuotannossa ja saavuttaa näin merkittäviä etuja 
omavaraisuuden ja ympäristön kannalta. Laitosten vaatimat investointikustannukset 
saattavat kuitenkin muodostua yksityisille maanviljelijöille varsin korkeiksi ja 
investointien kannattavuus riippuukin pitkälti tuotetun biokaasun määrästä sekä 
lopputuotteille valitun hyödyntämistavan tuomista säästöistä. Tämän työn tarkoituksena 
on kartoittaa lypsykarjatiloille sopivia biokaasun tuotanto- ja hyödyntämismenetelmiä 
sekä arvioida biokaasulaitosten vaatimien investointien suuruutta ja kannattavuutta. Työn 
tutkimuskysymykset täten ovat:  
 

1. Miten biokaasua voidaan tuottaa lypsykarjatiloilla? 2. Mitä vaihtoehtoja biokaasun hyödyntämiseen on? 3. Missä mittakaavassa maatilakohtainen biokaasun tuotanto tulee kannattavaksi? 4. Paljonko biokaasulaitos saa enimmillään maksaa tämän työn esimerkkilaitoksen tapauksessa ollakseen kannattava investointi?  
Luvussa 2 vastataan kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tarkastelemalla ensin 
biokaasun tuottamista lypsykarjatiloilla syntyvien biomassojen mädätysprosessilla. 
Mahdollisista vaihtoehdoista valitaan sopivin tekniikka sekä tutustutaan teoreettisella 
tasolla, miten kyseinen tuotantotekniikka saa aikaan biokaasun muodostumisen. Sen 
lisäksi selvitetään, mitä maatilakohtaisen biokaasuprosessin toteuttaminen vaatii. 
Prosessin mitoittamisen, energiankulutuksen ja kannattavuuden laskemisen kannalta 
oleelliset laskentamenetelmät esitellään.  
 
Luvussa 3 tutustutaan suomalaisen lypsykarjatilan mahdollisuuksiin biokaasun 
tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tarkasteluun otetaan esimerkkitilana toimiva Kalevan 
tila, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Teuvan kunnassa. Luvussa esitellään tilakohtaiset 
tiedot syötteestä ja energiankulutuksesta. 
 
 



 7 

 

Luvussa 4 esitetään luvussa 3 esitettyjen tietojen perusteella mitoitettu biokaasulaitos ja 
siihen liittyvät arvot. Sen lisäksi arvioidaan laitoksen investointikustannuksia sekä 
vuosisäästöjä ja –kustannuksia. Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastataan 
tarkastelemalla kahta eri jatkohyödyntämismenetelmää biokaasulle; sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa sekä liikennebiokaasun jalostamista. 
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2. BIOKAASUN TUOTTAMINEN 
Biokaasun tuotannossa hyödynnetään mikrobiologista prosessia, jossa anaerobisissa eli 
hapettomissa olosuhteissa elävät mikrobit käyttävät syötteenä toimivaa biomassaa 
ravintonaan. Samalla ne tuottavat aineenvaihduntansa tuloksena pääosin metaanista ja 
hiilidioksidista koostuvaa biokaasua. Syntyvien kaasujen saantomäärä on riippuvainen 
monesta tekijästä, aina prosessin lämpötilasta valittuun syöteaineeseen, sen 
koostumukseen ja viipymäaikaan mädätyssäiliössä. [5] 
 
Teoriassa kaikki orgaaninen aines voidaan mädättää, mutta parhaiten tekniikka toimii 
ainekselle, joka hajoaa luonnostaan helposti. Tällaisia ovat esimerkiksi rehut, lanta sekä 
elintarviketeollisuuden jätteet. Puu ja olki eivät puolestaan sovellu yhtä hyvin 
mädätykseen korkeiden kuitu- ja ligniinipitoisuuksiensa vuoksi. Itse mädätysprosessi 
tapahtuu lämmitetyssä mädätyssäiliössä, jossa vallitsee anaerobisen mikrobikannan 
kannalta sopivat elinolosuhteet. [8] 
2.1. Anaerobisen hajoamisprosessin vaiheet 
Orgaanisen aineksen anaerobinen hajoamisprosessi koostuu neljästä vaiheesta, joista 
kuhunkin osallistuu suuri määrä erilaisia mikro-organismeja. Syntyneiden välituotteiden 
koostumus on pitkälti riippuvainen prosessin olosuhteista ja mikrobikannasta. Vaiheet 
ovat toisistaan riippuvaisia siten, että yhden vaiheen lopputuote on seuraavan syöte. 
Oikein toteutettuna prosessin vaiheet ovat tasapainossa keskenään niin, ettei välituotteita 
ehdi kertyä liikaa. Tällöin mikro-organismien elinolosuhteet eivät vaarannu, vaan pysyvät 
kullekin kannalle toimivina. Prosessin vaiheet on esitetty Kuvassa 2.1. [4] 
 

 Kuva 2.1 Anaerobisen hajoamisprosessin vaiheet (Muokattu viitteestä [5]). 
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Prosessin ensimmäisessä vaiheessa hydrolyyttiset bakteerit pilkkovat erittämiensä 
entsyymien avulla syötteen mukana tulevia ravinteita pienempiin ja itselleen helpommin 
hyödynnettäviin muotoihin. Tässä hydrolyysiksi kutsutussa vaiheessa proteiinit hajoavat 
aminohapoiksi, hiilihydraatit sokereiksi ja rasvat rasvahapoiksi ja glyseroliksi (kuva 2.1). 
Yleisiä hydrolyysiin osallistuvia bakteereja ovat mm. Clostridium-, Bacteroides- ja 
Ruminococcus-sukujen bakteerit. [5, 8] 
 
Toisessa vaiheessa laaja kirjo eri bakteereja käyttää ensimmäisessä vaiheessa syntyneitä 
välituotteita ravintonaan. Myös hydrolyysiin osallistuvat bakteerit ovat yleensä osallisina 
tässä vaiheessa. Näiden bakteerien aineenvaihdunnan tuloksena syntyy erilaisia haihtuvia 
rasvahappoja (VFA, volatile fatty acids), ja tämän ansiosta vaihe onkin nimetty 
asidogeneesiksi. Happojen lisäksi tässä vaiheessa syntyy myös alkoholeja, ammoniakkia, 
hiilidioksidia ja vetyä. [5, 8] 
 
Kolmannessa vaiheessa, asetogeneesissä, haihtuvista rasvahapoista muodostuu 
asetogeenisten bakteerien toimesta asetaattia, vetyä ja hiilidioksidia. Nämä bakteerit 
toimivat yleensä tasapainossa neljännen vaiheen metaania tuottavien bakteerien 
(metanogeeniset) kanssa, sillä korkea vetypitoisuus hidastaa asetogeenisten bakteerien 
toimintaa. Tämän ansiosta metanogeeniset bakteerit ehtivät käyttää sitä metaanin 
muodostamiseen. [5, 8] 
 
Hajoamisen viimeisessä vaiheessa, metanogeneesissä, muodostuu metaania ja 
hiilidioksidia. Tähän vaiheeseen osallistuvat bakteerit voidaan jaotella sen mukaan, mitä 
yhdistettä ne käyttävät muodostaessaan metaania; asetotrofiset bakteerit käyttävät 
asetaattia (esim. Methanosaeta) ja hydrogenotrofiset vetyä (esim. Methanococcus). 
Valtaosa bakteereista muodostaa metaania asetaatin avulla. [5, 8] 
2.2. Anaerobisen mädätysprosessin toteutus 
Biokaasuprosessi voidaan toteuttaa eri mittakaavoissa. Kehittyvissä maissa talokohtaiset 
pienlaitokset ovat varsin yleisiä, kun taas kehittyneemmissä maissa pienimpiä 
biokaasulaitoksia edustavat maatilojen yhteyteen rakennetut laitokset. On myös 
tyypillistä, että useampi maatila rakennuttaa yhteisen biokaasulaitoksen, sillä laitoskoon 
kasvattaminen lisää sen energiatehokkuutta ja samalla siitä saatavia taloudellisia hyötyjä.  
[5] 
 
Prosessi voidaan toteuttaa useille eri syötteille, joiden ominaisuudet, kuten 
kosteuspitoisuus, vaihtelevat suuresti. Eri tyyppisiä syötteitä, kuten lietettä ja hukkarehua, 
voidaan myös sekoittaa keskenään ennen biokaasureaktoriin syöttämistä. Käytössä oleva 
syöte sekä haluttu lopputuote määrää prosessiin valittavat osatekniikat, jotka on esitelty 
alaluvussa 2.2.1. Luvussa 2.2.2. tarkastellaan maatilakohtaisen biokaasulaitoksen osia 
sekä biokaasuprosessin hallintaa. 
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2.2.1. Käytössä olevat tekniikat 
Yleisesti mädätysprosessi koostuu useista osaprosesseista, joissa voidaan käyttää eri 
tekniikoita. Nämä valikoituvat muun muassa käytettävissä olevan syötteen 
ominaisuuksista, laitoksen energiatuottotavoitteista sekä tuotetulle mädätysjäännökselle 
mahdollisesti toivotuista ominaisuuksista. Tekniikat jaotellaan syöttötavan, kuiva-
ainepitoisuuden sekä mädätysprosessin vaiheisuuden ja lämpötilan perusteella. 
Taulukossa 2.2.1. on esitelty eri tekniikat etuineen ja haasteineen. [5] 
 

Taulukko 2.2.1. Biokaasuprosessin jaottelu eri tekniikkoihin [5]. 
Jaotteluperuste Tekniikka Edut ja haasteet 

 
Syöttötapa 

Panosprosessi Syöte epätasalaatuista, sen mikrobikantaa ja 
kosteuspitoisuutta säädeltävä. 

Jatkuvatoiminen Syöte tasalaatuista ja helposti käsiteltävää. 
Vaatii jatkuvan sekoituksen. 

 
Kuiva-aine-

pitoisuus 
Märkäprosessi  
(TS < 15 %) 

Syötteet virtaavia ja helppoja käsitellä, mutta 
vaativat suuremman reaktoritilavuuden. 

Kuivaprosessi 
(TS ~ 20-40 %) 

Syöte soveltuu pienempään reaktoriin, mutta 
sen sekoitus ja hallinta on haasteellista. 

 
Vaiheisuus 

Yksivaiheinen Halvempi investointikustannus, mutta 
mädätteeseen jää kaasuntuottopotentiaalia. 

Kaksi- tai 
kolmivaiheinen 

Suurempi investointikustannus, mutta 
enemmän biokaasua saadaan talteen. 

 
 

Lämpötila 
Psykrofiilinen 

(T < 25 °C) 
Luonnossa tapahtuvaa hidasta hajoamista. 

Mesofiilinen 
(T ~ 32-42 °C) 

Pienempi energiantarve, hitaampi mädätys. 
Termofiilinen 
(T ~ 50-60 °C) 

Suurempi energiantarve, nopeampi mädätys. 
 
Panosprosessia käytetään tyypillisesti kuivaprosessina kuivemmille syötteille, sillä niiden 
pumppaaminen ja jatkuvatoiminen sekoittaminen on haasteellisempaa kuin kosteampien 
syötteiden. Syötteen epätasalaatuisuus onkin panostoimisen kuivaprosessin suurin haaste. 
Nimestään huolimatta kuivaprosessi vaatii riittävän korkean kosteuspitoisuuden (60-80 
%), jotta mikrobikannalla on riittävästi tarttumapinta-alaa hajotettavaan ainekseen. 
Panosprosessia tyhjennettäessä pieni määrä mädätysjäännöstä siirretään usein seuraavaan 
panokseen tarvittavan mikrobikannan kasvun varmistamiseksi. Tämän tyyppisiä 
prosesseja käytetään varsin harvoin biokaasulaitoksissa. [8] 
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Panostoimisen kuivaprosessin sijaan biokaasuprosessi toteutetaan yleensä 
jatkuvatoimisena märkäprosessina. Kosteampi syöte on helpommin käsiteltävää mutta 
vaatii usein jatkuvan sekoituksen, jotteivat mädätykseen osallistuvat mikrobit kerry 
pohjalle ja mädätettävä aines kasaannu pinnalle. [8] 
 
Vaiheisuudella viitataan biokaasureaktorien määrään. Tyypillisin vaihtoehto on 
yksivaiheinen reaktori, mutta myös kaksi- ja kolmivaiheisia laitoksia on olemassa. 
Tällöin anaerobisen hajoamisen vaiheet on eritelty omiin reaktoreihinsa siten, että kolme 
ensimmäistä vaihetta tapahtuvat ensimmäisessä reaktorissa ja viimeinen vaihe, 
metanogeneesi, omassa reaktorissaan. Menetelmän etuna on se, että reaktorien olosuhteet 
(mm. pH ja lämpötila) voidaan säätää optimaalisemmiksi eri mikrobikantoja varten, 
jolloin biokaasun tuotanto tehostuu. [5, 8] 
 
Mädätyssäiliössä vallitsevan lämpötilan mukaan mädätysprosessi voidaan luokitella 
psykrofiiliseksi, mesofiiliseksi tai termofiiliseksi. Näistä ainoastaan kaksi jälkimmäistä 
ovat oleellisia rakennettujen biokaasulaitosten osalta. Taulukosta 2.2.1. nähdään, että 
termofiilinen mädätys tapahtuu korkeammassa lämpötilassa kuin mesofiilinen. Metaania 
tuottavia bakteereja on olemassa sekä meso- että termofiilisiä, joista termofiilisillä on 
nopeampi kasvunopeus. Tämän vuoksi termofiilinen prosessi tuottaa nopeammin 
biokaasua, mutta vaatii enemmän lämmitystehoa, mikä tulee etenkin suurempien 
reaktorien kohdalla varsin kalliiksi. Prosessin lopullista lämpötilaa tärkeämpää on 
kuitenkin pitää se mahdollisimman tasaisena, vaihtelun ollessa maksimissaan 2 °C 
suuntaan tai toiseen. [5] 
2.2.2. Maatilakohtainen biokaasuprosessi ja sen hallinta 
Tässä työssä keskitytään lietelannan anaerobiseen mädätysprosessiin. Kuten luvussa 1 
mainittiin, lietelanta on virtsan, ulosteen sekä mahdollisten pesuvesien sekoitus. Näin 
ollen se on hyvin vesipitoista ja sen kuiva-ainepitoisuus on yleensä enimmillään noin 
kymmenen prosenttia märkäpainosta. Taulukosta 2.2 nähdään, että tällöin valittava 
tekniikka on märkäprosessi. Nestepitoinen syöte on virtaavaa ja täten sitä on helppo 
sekoittaa ja pumpata. Sitä myös muodostuu tasaiseen tahtiin, joten syötteen pumppaus 
biokaasureaktoriin on jatkuvatoimista. Lietelanta pyritään siirtämään yleensä 
mahdollisimman tuoreeltaan mädätyssäiliöön, jottei siitä haihdu kaasumaisina päästöinä 
orgaanista ainetta eikä typpeä. [5] 
 
Teoriassa korkein mikrobiaktiivisuus saavutetaan termofiilisellä lämpötila-alueella noin 
55 °C:ssa. Käytännössä tätä tekniikkaa käytettäessä kuitenkin harvoin huomataan 
merkittäviä etuja. Sen lisäksi, että reaktorin korkeampi lämpötila kasvattaa 
lämmityskustannukset etenkin talvisaikaan korkeiksi, on termofiilinen prosessi todettu 
mesofiilistä prosessia epävakaammaksi. [8] Tämän vuoksi tässä työssä keskitytään 
mesofiiliseen biokaasuprosessiin. 
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Maatilakohtaisissa biokaasulaitoksissa varsin tyypillistä on, että lietelannan sekaan 
sekoitetaan myös tuotannossa syntynyttä hukkarehua ja kuivalantaa. Nämä lisäsyötteet 
kasvattavat biokaasun tuottoa. Ennen prosessiin syöttämistä ne tulee silputa 
hienojakoisiksi käyttämällä esimerkiksi tähän tarkoitukseen hankittua apevaunua, johon 
hukkarehua voidaan lastata esimerkiksi suoraan traktorin kauhasta. Myös muita 
murskaimia ja myllyjä voi käyttää tähän tarkoitukseen. Silppuaminen ennaltaehkäisee 
pumppauslaitteiden tukkeutumista parantamalla syötteen virtaavuutta sekä edesauttaa 
rehujen hajoamista reaktorissa, sillä hienojakoisessa aineksessa on enemmän 
tarttumapinta-alaa hajottamiseen osallistuville bakteereille. Mikäli syötteeseen sekoitetut 
rehut ja energiakasvit nostavat TS-pitoisuuden yli 15 %:iin, tulee sitä laimentaa vedellä, 
jotta pysytään märkäprosessin kosteuspitoisuudessa. [5, 7, 8]  
 
Yllä kuvattu useamman syötteen yhteiskäyttö tarjoaa todennäköisemmin 
bakteerikannalle riittävän määrän eri ravinteita verrattuna yksinomaan lietelannan 
syöttöön perustuvaan biokaasuprosessiin. Bakteerikannan pääravintoaineet ovat hiili, 
typpi, fosfori ja rikki, mutta näiden lisäksi se tarvitsee myös vitamiineja ja hivenaineita 
välttämättömän entsyymitoimintansa ylläpitämiseksi sekä solujensa rakennusaineeksi. 
Näistä tärkeimpiä ovat nikkeli, koboltti, molybdeeni, rauta, seleeni, sinkki, kupari ja 
mangaani. Näiden hivenaineiden merkitys korostuu silloin, kun prosessin tuottavuus ja 
stabiilius halutaan maksimoida. Reaktorinäytteestä mitattu hivenainepitoisuus ei kerro, 
kykenevätkö bakteerit hyödyntämään kyseisiä aineita, joten hivenaineiden kokeellinen 
lisäys syötteeseen ja tarkkailemalla sen vaikutusta prosessin biokaasutuottoon on 
käytännöllisin keino hivenainetarpeen määrittämiseen. Pääasiallisen syötteen ollessa 
lietelanta ei hivenaineiden lisäykselle yleensä ole tarvetta. [5] 
 
Hienonnuksen ja kosteuden säädön ohella syöte saattaa vaatia hygieniasointia, mikäli 
prosessista jäänyt mädätysjäännös saatetaan markkinoille esimerkiksi maanparannus-
aineeksi tai lannoitteeksi. Myös mahdollisia tautilähteitä kuten perunaa tai juureksia 
mädättäessä biokaasulaitokselle tarvitaan laitoshyväksyntä. Tärkeimmäksi kriteeriksi 
tässä yleensä nousee riittävän alhainen E. coli –pitoisuus, johon pääsemiseksi riittää 
termofiilinen mädätys lämpötilassa 55 °C. Tämän kaltaisessa tapauksessa hygieniasointi 
tapahtuu siis biokaasureaktorissa, eikä prosessi täten vaadi erillistä hygieniasointi-
yksikköä. [8] 
 
Esikäsittelyn jälkeen syöte pumpataan sylinterin muotoiseen lämmitettyyn biokaasu-
reaktoriin, jossa laaja kirjo mikro-organismeja alkaa hajottaa orgaanista ainesta. Nämä 
hajoamisen vaiheet on esitelty luvussa 2.1. ja niiden toteutumista edesautetaan reaktorin 
jatkuvatoimisella sekoituksella. Tällä varmistetaan, että syötteessä vallitsee tasainen 
lämpötila sekä hyvä kontakti sitä hajottavien bakteerien kanssa. Sekoitus voidaan 
toteuttaa muun muassa lapasekoittimilla tai kaasusekoituksella puhaltamalla osa reaktorin 
yläosaan kertyneestä biokaasusta käymisaltaan pohjaan asennetuista venttiileistä, jolloin 
syöte sekoittuu kaasun noustessa takaisin kohti pintaa. Prosessin kannalta optimaalisinta 
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on pitää sekoitustahti niin pienenä kuin mahdollista, mutta silti riittävänä syötteen 
paakkuuntumisen ehkäisemiseksi.  [5, 9] 
 
Bakteerikantojen aktiivisuuteen voimakkaasti vaikuttava tekijä reaktorissa on myös 
mädätteen happamuus eli pH. Eri hajoamisvaiheiden bakteerikannoille on omat 
optimitasonsa, joten yksivaiheinen reaktori, jossa tapahtuu kaikki orgaanisen hajoamisen 
vaiheet, on pH-tasoltaan kaikille mikrobiryhmille suotuinen kompromissi, yleensä pH-
alueella 7-8, eli lähellä neutraalia.  Hyvin toimivalla reaktorilla on hyvä puskurointikyky, 
eli toisin sanoen se pystyy pitämään pH:n muutokset minimaalisina neutraloimalla 
prosessissa syntyviä happoja ja emäksiä. Yleisesti voidaan sanoa, että hiilihydraatti-
pitoiset syötteet muodostavat happoja, pyrkien alentamaan pH:ta, ja vastaavasti 
proteiinipitoisten syötteiden myötä muodostuu emäksistä ammoniakkia, mikä pyrkii 
nostamaan pH:ta. [5] 
 
Koska mädätteen hajottamiseen osallistuvat bakteerit reagoivat herkästi elinolosuhteiden 
muutoksiin, tulee prosessia monitoroida ja säätää jatkuvatoimisesti. Tärkeimpiä 
monitorointikohteita ovat syötteen lämpötila, happamuus sekä hapettomuus. Prosessissa 
muodostuvat haihtuvat rasvahapot (VFA, volatile fatty acids) vaikuttavat mädätteen 
puskurointikykyyn ja niiden määrää voidaan monitoroida esimerkiksi infrapuna-
spektroskopiaa käyttäen. Biokaasuprosessin olosuhteet huomioon ottaen tulee varmistua, 
ettei monitorointilaitteisto pääse tukkeutumaan tai altistu muilla tavoin häiriötekijöille 
ajan myötä. Prosessin monitorointiin onkin useita toteutustapoja, mutta säätö-
mekanismeja vain muutamia. Niistä tärkeimpiä ovat orgaanisen kuormituksen säätö 
(päivittäiseen syöttötilavuuteen vaikuttaminen), sekoituksen säätö (lapanopeuteen 
vaikuttaminen) sekä syötteen lämpötila. [5, 8, 9] 
 
Optimaaliset arvot edellä mainituille monitorointikohteille vaihtelevat prosessikohtaisesti 
johtuen muun muassa eroista syötteiden laaduissa ja niitä hajottavissa bakteerikannoissa. 
Sen vuoksi ne kannattaa hakea vertaamalla biokaasusaantoa prosessissa vallitseviin 
olosuhteisiin. Kokeellisesti voidaan myös testata hivenaineiden lisäyksen vaikutusta 
biokaasun saantoon, sillä analyysit syötteen laadusta ja hivenainepitoisuuksista eivät aina 
kerro niiden biosaatavuudesta eli siitä, pystyvätkö bakteerit hyödyntämään niitä 
ravinnokseen. [5] 
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 Kuva 2.2.2 Esimerkkikuva biokaasulaitoksen keskeisistä osista. 
 
Reaktorista poistuva mädäte johdetaan joko jälkikaasualtaaseen esimerkiksi ylivalunta-
putken kautta tai suoraan mädätysjäännökselle tarkoitettuun säiliöön, josta se voidaan 
myöhemmin hakea käytettäväksi lannoitteena. Syötteessä muodostuu vielä prosessin 
jälkeenkin metaania, joten sen johtaminen avoimeen säiliöön vapauttaa metaania 
ilmakehään ja saattaa näin ollen kumota prosessilla saavutetut ympäristöedut. Näin ollen 
jälkikaasualtaan puuttuessa on mädätysjäännössäilön päälle suotavaa asentaa tiivis kupu, 
josta muodostuva kaasu voidaan vielä kerätä talteen. Koko laitoksen biokaasutuotosta voi 
syöttömateriaalista ja mittakaavasta riippuen muodostua jälkikäymisenä jopa 20-30 %. 
[8] 
2.2.3. Biokaasureaktorin mitoitus 
Biokaasureaktorin mitoituksessa pyritään varmistamaan mahdollisimman suuri 
metaanituotto, pitäen samalla reaktorikoko pienenä. Suuri reaktorikoko lisää 
lämpöhäviöitä sekä vaatii enemmän energiaa sekoitukseen sekä lämmittämiseen. 
Reaktorin kokoa rajoittaa myös syötteelle haluttu viipymäaika HRT (Hydraulic Retention 
Time), joka saadaan reaktorin tilavuuden ja vuorokautisen syöttötilavuuden suhteena: 
 

      𝐻𝑅𝑇 =
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖

�̇�𝑆𝑦ö𝑡𝑡ö
,             (1) 

 
jossa VReaktori on reaktorin tilavuus [m3] ja V̇Syöttö on syöttötilavuus vuorokautta kohti 
[m3/vrk]. Mitä pitempi viipymäaika, sitä pidemmälle orgaanisen aineksen hajoaminen 
reaktorissa etenee ja enemmän biokaasua muodostuu. Liian pitkä viipymäaika johtaa 
kuitenkin siihen, että bakteerikanta alkaa syödä itseään, mikä johtaa prosessin 
häiriintymiseen ja sitä inhiboivien yhdisteiden muodostumiseen. Liian lyhyt viipymäaika 
saattaa puolestaan johtaa metanogeenisten bakteerien huuhtoutumiseen reaktorista 
poistuvan syötteen mukana ulos prosessista, sillä bakteerikannan uusiutumisaika on 
suhteellisen hidas. Lietelannalle sopiva viipymäaika on 20-30 vrk. [5, 8] 
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Viipymäajan ohella reaktoritilavuuden kannalta tärkeä arvo on reaktorin orgaaninen 
kuormitus (OLR, Organic Loading Rate), joka ilmaistaan yksikössä kgVS/(m3vrk) ja 
ilmaisee, monellako kilolla orgaanista ainetta yhtä reaktorikuutiota kuormitetaan 
vuorokaudessa. Se saadaan laskettua alla olevan yhtälön mukaan: 
 
             𝑂𝐿𝑅 =

�̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒∗𝑋𝑉𝑆

𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖
,        (2) 

  
jossa VReaktori on reaktorin tilavuus [m3], ṁsyöte vuorokautinen syötemäärä [kg/vrk] ja XVS orgaanisen kuiva-aineen massaosuus syötteessä. 
 
OLR-arvot vaihtelevat laitoskohtaisesti sekä syötteen ominaisuuksien mukaan 
tyypillisesti lukujen 2-5 välillä. Esimerkiksi saksalaisille maatilakohtaisille 
biokaasulaitoksille, jotka käyttävät syötteenään lantaa ja peltobiomassaa, on 
keskiarvoinen OLR-arvo 4,4 kgVS/(m3vrk). Suurimmaksi osaksi lantaa syötteenään 
käyttäville biokaasureaktoreille tyypillinen arvo on kuitenkin alhaisempi, 2-3 
kgVS/(m3vrk). Biokaasureaktoria mitoitettaessa pyritään OLR-arvo pitämään tällä 
alueella ja samalla HRT välillä 20-30 vrk. Jälkikaasuallas mitoitetaan yleensä saman 
suuruiseksi biokaasureaktorin kanssa. Huomionarvoista mitoitusprosessissa on, että 
reaktorien yläosaan tulee lisätä 20 % lisätila muodostuvalle biokaasulle. [5, 8, 10] 
 
Reaktorit märkäprosessissa ovat tavallisesti sylinterin muotoisia ja niiden yläosan 
kaasuosa on pallomainen. Ne voivat olla joko upotettu maahan tai vaihtoehtoisesti olla 
valmiita maan pinnalle asennettavia ratkaisuja, jotka on helpompi myydä käytettyinä 
eteenpäin. Reaktorin lämpöhäviöt riippuvat suoraan sen ulkopinta-alasta, joten 
mitoituksessa on suotavaa pyrkiä ratkaisuun, jossa pinta-ala jää mahdollisimman 
pieneksi. Sylinterin muotoisen reaktorin pinta-ala saadaan laskettua seuraavan kaavan 
avulla:  

                                 𝐴𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 = 2𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟ℎ,                                  (3) 
 
jossa AReaktori on reaktorin pinta-ala, r sylinterin säde [m2] ja h sylinterin korkeus [m]. 
Koska reaktoria mitoitettaessa määritetään ensin sen tilavuus yhtälöiden 1 ja 2 avulla, 
tulee meidän ottaa se mukaan yhtälöön. Tätä varten lähdetään liikkeelle sylinterin 
tilavuuden yhtälöstä: 
 

                                        𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝜋𝑟2ℎ,                                       (4) 
 
joka ratkaistaan korkeuden h suhteen: 
 

                                         ℎ = 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖

𝜋𝑟2
                                                (5) 
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ja sijoitetaan saatu muoto yhtälöön 3: 
 

                                𝐴𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 = 2𝜋𝑟2 + 2
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑟
                          (6) 

 
Nyt pienin pinta-ala saadaan derivoimalla yhtälö säteen suhteen ja merkitsemällä se 
nollaksi: 
 

                                 𝜕𝐴𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖
𝜕𝑟

= 4𝜋𝑟 − 2
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑟2
= 0                    (7) 

 
 
Saadusta tuloksesta voidaan ratkaista säde r pienimmän pinta-alan omaavalle sylinterin 
malliselle reaktorille, jolla on ennalta määritelty tilavuus VReaktori:  

                                      𝑟 = √
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖

2𝜋

3                                               (8) 
 
ja näin saadun säteen avulla saadaan laskettua reaktorin korkeus yhtälön 5 avulla. 
2.2.4. Prosessin energiantarve 
Biokaasuprosessia ylläpitäessä tarvitaan sähköenergiaa muun muassa 
monitorointilaitteiston sekä pumppujen ja sekoituksen ylläpitoa varten. Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Maaningan koelaitoksella tehtyjen maatila-
toimintaa simuloivien koeajojen perusteella on prosessin sähköntarpeen estimoitu olevan 
kokonaisuudessaan 12 % tuotetun biokaasun energiasisällöstä [8]. Tätä voidaan pyrkiä 
minimoimaan parhaiten optimoimalla reaktorin sekoitusta pitämällä se mahdollisimman 
vähäisenä, mutta kuitenkin riittävänä mädätteen kerrostumisen estämiseksi [9]. 
 
Lämpöenergiaa puolestaan vaaditaan biokaasureaktorin pitämiseen tavoitelämpötilassa. 
Tätä varten reaktoriin menevä syöte tulee lämmittää tavoitelämpötilaan. Tähän vaadittava 
vuotuinen lämmitysenergia QSyöte [kJ] voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla: 
 

                             𝑄𝑆𝑦ö𝑡𝑒 = 𝑐𝑝,𝑠𝑦ö𝑡𝑒 ∗ ∆𝑇𝑠𝑦ö𝑡𝑒 ∗ �̇�𝑠𝑦ö𝑡𝑒,                   (9) 
 
jossa cp,syöte on syötteen ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK], ΔTsyöte lämpötilaero syötteen 
alkulämpötilasta reaktorin lämpötilaan [K] ja ṁsyöte on syötteen massavirta [kg/a]. Tämän 
lisäksi reaktoria tulee lämmittää sieltä poistuvien lämpöhäviöiden kattamiseksi. Lämpöä 
tulee tuoda lämpöhäviöinä poistuvan lämpömäärän verran, joiden määrä voidaan laskea 
seuraavan yhtälön avulla: 



 17 

 

                      𝑄𝐻ä𝑣𝑖ö𝑡 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 ∗ 𝑈𝑠𝑒𝑖𝑛ä𝑚ä ∗ ∆𝑇𝑠𝑒𝑖𝑛ä𝑚ä,                 (10) 
 
jossa Areaktori reaktorin ulkoseinämien pinta-ala [m2], Useinämä seinämien lämmön-
läpäisykerroin [W/m2K] ja ΔTseinämä lämpötilaero reaktorin seinämän yli [K]. 
Lämmönläpäisykertoimen arvo biokaasureaktorille on yleensä välillä 0,2-0,5 W/m2K ja 
suositeltava arvo mesofiiliselle prosessille 0,3 W/m2K. [10] Reaktorin kokonais-
lämmöntarve saadaan summaamalla yhtälöt 9 ja 10. Lämmöntarvetta voidaan minimoida 
reaktorin seinämien tehokkaaseen eristämiseen panostamalla. 
2.2.5. Metaanisaannon määrittäminen 
Mädätysprosessissa muodostuvan biokaasun määrä riippuu syötteen kuiva-aineessa 
olevan orgaanisen aineksen (VS, volatile solids) määrästä. Lietelannan märkäpainosta on 
keskimäärin 5-14 % kuiva-ainetta, josta noin 75-85 % orgaanista kuiva-ainetta. Tonnissa 
lietelantaa voi näiden arvojen perusteella olla enimmillään 119 kg orgaanista kuiva-
ainetta, josta valtaosa hajoaisi bakteerien toimesta luvussa 2.1. esiteltyjen välivaiheiden 
kautta biokaasuksi. [5] Kirjallisuudessa orgaanisen aineksen määrä esitetään yleensä 
suhdeluvun VS/TS avulla, eli orgaanisen kuiva-aineen suhde kuiva-aineen kokonais-
määrään.  
 
Biokaasun pääkomponentit ovat metaani CH4 ja hiilidioksidi CO2. Suoraan reaktorista 
tulevassa, puhdistamattomassa biokaasussa on metaania yleensä n. 45-75 til-% ja 
hiilidioksidia 20-55 til-%. Metaanin lisäksi puhdasta prosessissa muodostuvaa 
energiakaasua on vety (H2), mutta sitä muodostuu varsin vähän, alle 1 til-%. Metaanin 
ollessa biokaasun palava pääkomponentti, arvioidaan muodostuvan biokaasun sijaan 
yleensä muodostuvan metaanin määrää. Teoreettisesti tätä voidaan arvioida orgaanisen 
aineksen hajoamista kuvaavalla Buswellin yhtälöllä: 
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) 𝐶𝑂2 + 𝑑𝑁𝐻3 + 𝑒𝐻2𝑆,              (11) 

 
jossa ensimmäinen termi CaHbOcNdSe on hiiltä C, vetyä H, happea O, typpeä N ja rikkiä 
S sisältävä orgaaninen yhdiste, joka veden H2O kanssa reagoidessaan muodostaa 
hiilidioksidia CO2, ammoniakkia NH3 ja rikkivetyä H2S. Termit a, b, c, d ja e viittaavat 
hajoavassa orgaanisessa yhdisteessä olevien alkuainekomponenttien lukumäärään 
yhdessä molekyylissä. [5] 
 
Metaanituoton arvioiminen käyttäen yhtälöä 3 on kuitenkin ongelmallista useastakin 
syystä. Ensinnäkin se vaatisi hyvin tarkat tiedot syötteen koostumuksesta, joka 
käytännössä vaihtelee jatkuvasti. Näin ollen lähtöaineen koostumuksessa tulee käyttää 
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keskiarvoihin perustuvaa arviota syötteen todellisesta koostumuksesta. Myöskään kaikki 
orgaaninen aines ei hajoa reaktorissa, vaan jatkuvasekoitteisesta reaktorista siirtyy 
väistämättä poistuvan mädätysjäännöksen mukana jonkin verran hajoamatonta syötettä 
pois, eikä kaikki orgaaninen aines yksinkertaisesti ole bakteerien hyödynnettävissä. Jotta 
Buswellin yhtälöä käyttäessä ei päädyttäisi ylioptimistisiin tuloksiin metaanisaannon 
suhteen, tulisi sitä käyttäessä arvioida miten suuri osa orgaanisesta aineksesta 
kokonaisuudessaan hajoaa biokaasuksi. 
 
Luotettavampi tapa arvioida potentiaalista metaanituottoa on tehdä lietteelle 
panosluonteinen metaanituottotesti. Pienimuotoisia testilaitteistoja onkin markkinoilla 
tarjolla tätä varten. Tämän kaltaista mittausta varten tarvitaan tutkittavan lietenäytteen 
lisäksi aktiivinen ymppi esimerkiksi toimivasta biokaasureaktorista, jotta mädätysreaktio 
saadaan käyntiin. Mittauksessa tehdään siis kaksi tuottotestiä; yksi näytteestä ja ympistä 
sekoitetulle syötteelle sekä toinen pelkästään ympille. Näin saadaan laskettua näytteen 
metaanituotto, ja kun tunnetaan sen VS-pitoisuus, voidaan metaanituotto ilmoittaa sen 
suhteen yksikössä litraa/kgVS. [5] 
 
Metaanituottotestien lisäksi kirjallisuudesta löytyy paljon syötekohtaisia viitearvoja 
niiden metaanintuottopotentiaaleista. Nämä arvot ovat hyödyllisiä biokaasulaitoksen 
kannattavuutta arvioitaessa, etenkin mikäli panosluontoista metaanintuottotestiä ei ole 
tehty. Taulukossa 2.2.5 on esitetty viitearvot lehmän lietelannan metaanintuotto-
potentiaalille neljän eri lähteen mukaan. 
 

Taulukko 2.2.5 Viitearvot lehmän lietelannan metaanintuottopotentiaalille eri 
kirjallisuuslähteissä 

Lähde Metaanintuottopotentiaali [m3n/tVS] MTT Raportti 113 (2013) [8] 156-178 
Pyykkönen & Rasi (2017) [10] 200 
Moller et al. (2004) [6] 148 
El Seadi (2008) [11] 187  

Yllä olevassa taulukossa 2.2.5. on annettu metaanintuottopotentiaali yksikössä m3n/tVS, 
eli normikuutiota metaania tuhatta kiloa syötteen orgaanista ainesta kohti. Termi 
normikuutio viittaa yhdessä kuutiometrissä olevaan kaasumäärään normaalissa 
ilmanpaineessa ja lämpötilassa 0 °C. Vaihtelut kirjallisuusarvoissa johtuvat muun muassa 
eri pituisista viipymäajoista, joita ei aina välttämättä mainita metaanintuottopotentiaalin 
yhteydessä. 
2.3. Biokaasun käyttökohteet 
Biokaasuprosessissa muodostuva biokaasu kerätään talteen reaktorin yläosan 
kaasutilasta. Luvussa 2.2.5. eriteltyjen komponenttien lisäksi se sisältää typpeä (N2) sekä 
epäpuhtauksia, jotka tulee poistaa kaasusta ennen sen käyttöä, jotta vältytään laitteistoon 
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kohdistuvilta vahingoilta sekä haitallisilta päästöiltä. Erityisesti vesihöyry ja rikkivety 
tulee poistaa kaasusta, sillä yhdessä ne muodostavat syövyttävää rikkihappoa. Näiden 
poistamiseen on olemassa useampia puhdistustekniikoita, joita käytetään yleensä 
hajautetusti eri osissa prosessia. Esimerkiksi rikkivedyn määrää voidaan vähentää 
biologisella pelkistyksellä johtamalla pieni määrä ilmaa reaktorin yläosaan. Vesihöyry 
voidaan poistaa esimerkiksi erillisellä silikageeliadsorptioyksiköllä.  Kokonaisuutena 
puhdistusprosessi suunnitellaan kaasun koostumuksen sekä halutun lopputuotteen 
mukaan. [5] 
2.3.1. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
Yleinen käyttökohde maatilakohtaisissa biokaasulaitoksissa on lämmitys- ja 
sähköenergian yhteistuotanto biokaasua polttamalla. Pelkästään lämmöksi kattilassa 
poltettaessa biokaasun energiasisällöstä noin 75-85 % pystytään hyödyntämään. Tällöin 
hyödyntämättä jää kuitenkin biokaasun exergiasisältö, kun kaasun poltosta saatavaa 
potentiaalista työtä ei oteta talteen esimerkiksi mikroturbiinin tai polttomoottorin kautta 
sähköenergiana. Biokaasun potentiaalisesta työstä kuitenkin vain alle puolet pystytään 
nykyteknologialla muuttamaan sähköksi, joten sen ohella syntynyt lämpö otetaan talteen 
esimerkiksi polttomoottoreiden jäähdytysjärjestelmistä ja lämmönvaihtimien avulla 
pakokaasuista. Talteen kerättyä lämpöä hyödynnetään esimerkiksi reaktorin sekä 
lähirakennusten lämmittämiseen. Tämän kaltaista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 
kutsutaan CHP-järjestelmäksi (Combined Heat and Power). [5] 
 
Maatilakohtaisten biokaasulaitosten suhteellisen pienen koon johdosta kaikki tuotettu 
energia käytetään yleensä paikan päällä. Tuotetulla sähköllä katetaan prosessin 
sähköntarve ja lopulla korvataan tilan ostosähköä. Syntyneellä lämmöllä lämmitetään 
reaktoria ja muita tilan rakennuksia. Rakennuskohtaisilla CHP-järjestelmillä saatetaan 
päästä jopa 95 % kokonaishyötysuhteeseen biokaasun energian hyödyntämisessä. 
Rakennusten lämmitysenergian tarpeen vaihdellessa vuodenaikojen mukaan menetelmän 
hyötysuhdetta kuitenkin laskee hyödyntämätön lämpöteho. [5] 
 
Yleisimmät maatilakohtaisten CHP-yksikköjen sähköntuotantolaitteet ovat ottomoottorit 
sekä pienikokoiset mikroturbiinit. Ottomoottorin sähköntuotantoteho skaalautuu välille 
3-100 000 kW ja sen hyötysuhde välille 10-40%. Mikroturbiinin sähkötehon tuotantoalue 
osuu välille 30-300 000 kW ja hyötysuhde välille 20-35 %. Lämmöntuotannon hyöty-
suhde riippuu suuresti lämmönsiirtolaitteistosta, ollen yleensä n. 60 %. [5] Esimerkiksi 
MTT:n Maaningan koelaitoksella käytetyn CHP-kaasumoottorin sähköteho oli 20 kW, 
sähköhyötysuhde 26,0 % ja lämpöhyötysuhde 61,5 %. [8] Päivittäin tuotettujen sähkö- ja 
lämpöenergioiden määrien Ei [kJ tai MJ] laskemisessa voidaan hyödyntää seuraavaa 
yhtälöä: 
                                       𝐸𝑖 = 𝜂𝑖 ∗ �̇�𝑖 ∗ 𝐿𝐻𝑉𝑖,                                    (12) 
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jossa ηi kuvastaa lämpökoneen sähkö- tai lämpöhyötysuhdetta, ṁi polttoaineen 
massavirtaa [kg/vrk] ja LHVi polttoaineen tehollista lämpöarvoa [kJ/kg]. Poltettaessa 
metaania kaasumoottorissa massavirran sijasta voidaan käyttää tilavuusvirtaa [m3n/vrk], 
mutta tällöin on myös tehollisen lämpöarvon oltava muodossa kJ/m3n tai MJ/m3n. 
 
Yhtälöä 12 voidaan käyttää myös maatilalla tarvittavien lämmitysenergioiden 
määrittämisessä, mikäli tiedetään esimerkiksi vuotuinen lämmitysöljyn kulutus. Tästä on 
hyötyä etenkin, kun arvioidaan kuinka suuri osa maatilan nykyisistä lämmön-
tuotantomuodoista voisi olla mahdollista korvata CHP-laitoksen tuottamalla lämmöllä. 
 
CHP-yksikkönä toimivan ottomoottorin keskimääräinen käyttöikä on noin 7 vuotta. 
Säännöllisellä huollolla ja määräajoin tehtävällä peruskorjauksella tätä pystytään 
kuitenkin pidentämään, jolloin vältytään uuden yksikön ostamiselta. CHP-yksiköt 
aiheuttavat kuitenkin ylivoimaisesti eniten prosessihäiriöitä saksalaisissa 
biokaasulaitoksissa, joten laitoksen operoijan on syytä hallita tekniikan korjaus- ja 
huoltotyöt. [10] 
2.3.2. Biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi 
Mikäli biokaasun sisältämää metaania halutaan käyttää liikennepolttoaineena 
kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa, tulee kaasu jatkojalostaa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
palamattomien kaasujen, pääasiassa hiilidioksidin, poistamista kaasun lämpöarvon 
lisäämiseksi. Jalostamaton, puhdistettu biokaasu soveltuu toki sellaisenaankin 
polttoaineeksi kaasukäyttöisiin moottoreihin, mutta tällöin ne tulee säätää pienempää 
metaanipitoisuutta varten. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikki tehdasvalmisteiset 
kaasukäyttöiset liikenneajoneuvot toimivat metaanipitoisuuden ollessa yli 95 %. [5] 
 
Puhtaasti kaasukäyttöiset työkoneet, esimerkiksi traktorit, vaativat suhteellisen suuren 
investoinnin. Käytännöllisempi ratkaisu näiden sijaan on hyödyntää niin sanottua Dual 
Fuel -tekniikkaa, jossa polttoaineena käytetään biometaania ja dieseliä. Esimerkiksi 
Valtran N103.4 HiTech –traktorimalli käyttää 83 prosenttisesti metaania ja 17 % dieseliä, 
ja mikäli metaania ei ole saatavilla, kykenee traktori käyttämään pelkästään dieseliä 
polttoaineena. Pelkästään biometaanilla traktori ei kuitenkaan käynnisty, sillä poltto-
aineen sytytys vaatii sen, että siihen on sekoitettu dieseliä mukaan. [12] Myöskin kaikki 
Suomessa myytävät kaasukäyttöiset henkilöautot ovat tällä hetkellä bifuel-hybridejä, 
jotka toimivat yleensä biometaanilla ja bensiinillä. [13] 
 
Jalostustekniikka voidaan valita tarvittavan kapasiteetin sekä lopputuotteelta vaaditun 
metaanikonsentraation mukaan. Yleisin ja edullisin menetelmä on vesipesu, joka 
perustuu hiilidioksidin liukoisuuteen. Viime vuosina tämän menetelmän rinnalle on 
noussut paineen vaihteluun perustuva fysikaalinen adsorptiotekniikka (PSA, pressure 
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swing adsorption), joka alkaa olla samassa hintahaarukassa vesipesun kanssa. Näitä kahta 
tehokkaampi, mutta samalla kalliimpi ja energiaintensiivisempi jalostusmenetelmä on 
kryojalostus, joka perustuu kaasujen jäähdyttämiseen ja erotteluun hyödyntämällä eroja 
niiden kiehumispisteissä. Kryojalostusta käytetään yleensä laitoksissa, jossa tuotetaan 
nesteytettyä biokaasua (LBG, liquefied biogas). [14] 
 
Mitä korkeammalle biokaasun metaanipitoisuus saadaan nostettua, sitä parempi 
lämpöarvo tuotekaasulle saadaan. Puhtaan metaanin lämpöarvo on 33,13 MJ/m3n. Tämä 
on maksimiarvo jalostetun biokaasun lämpöarvolle. Käytännössä kaasuun jää kuitenkin 
aina jonkin verran epäpuhtauksia, sillä täysin puhdasta biometaania saadaan tuotettua 
ainoastaan hyvin kalliilla jalostusyksiköillä. [8] Kaasun jalostamisessa muodostuu myös 
jonkin verran metaanihäviötä, tyypillisesti teknologiasta riippuen noin 1-10 %. [5, 15] 
 
Jalostuskomponenttien lisäksi biometaanille tulee hankkia tankkausasema, jossa on 
tarpeeksi suuri varastointitila biometaanille. Mikäli liikennekaasun tarve hetkellisesti 
pienenee ja varastointiyksikön kapasiteetti loppuu, tulee ylituotettu biokaasu polttaa 
soihduttamalla [10]. 
2.4. Biokaasulaitoksen kustannukset ja kannattavuus 
Biokaasulaitoksen kustannukset voidaan jakaa investointikustannuksiin ja vuosi-
kustannuksiin. Investointikustannukset sisältävät kaikki laitoksen kannalta oleelliset 
komponentit sekä suunnittelu- ja rakennustyöt. Suomen valtio myöntää näihin 
investointitukea, kunhan tuotettu energia hyödynnetään kokonaisuudessaan tilalla.  
Tukiprosentti nimellisteholtaan alle 250 kW laitoksille on 40 %. [16] 
 
Kotimainen Demeca Oy (ent. Metaenergia Oy) toimittaa valmiita biokaasulaitospaketteja 
maatiloille. Se on ilmoittanut pienikokoisella CHP-yksiköllä (sähköteho 20 kW ja 
lämpöteho 40 kW) varustetulle biokaasulaitokselle kokonaishinnaksi v. 2017 noin 
300 000 euroa. Tankkausyksikölle, joka sisältää biokaasun jalostuksen, se ilmoittaa 
hinnaksi noin 150 000 euroa. [17] 
 
Biokaasulaitoksen komponenttien investointihintojen osuutta kokonaisinvestoinnista 
voidaan arvioida International Renewable Energy Agencyn (IRENA) tekemän 
selvityksen [18] avulla. Sen mukaan CHP-laitoksilla varustettujen biokaasulaitosten 
investointihinnat vaihtelevat välillä 2 640-5 540 €/kW (käytetty valuuttakurssi 1 usd = 

0,88 €). [18] On huomionarvoista, että valtaosa selvityksessä mukana olleista laitoksista 
on ollut suuren mittaluokan laitoksia verrattuna maatilakohtaisiin laitoksiin. Suurempiin 
laitoskokoihin mentäessä investoinnin suuruus sähkötehoon nähden pienenee, joten 
maatilakohtaisten biokaasulaitosten kustannus laitoksen tehoa kohden sijoittuu ilmoitetun 
hintahaarukan yläosaan. Demeca Oy:n tarjoaman laitospaketin investointihinta kilowattia 
kohden on 5 000 €/kWh. 
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Mikäli laitoskokonaisuutta ei hankita valmiina laitospakettina, voidaan investoinnin eri 
osa-alueiden osuuksia kokonaisinvestoinnista tarkastella IRENA:n selvityksessä 
ilmoitettujen tietojen avulla. Sen mukaan valtaosa investoinnista menee reaktorin ja 
kaasun käsittelylaitteistoon, yhteensä 35,5 %. Rakennustöiden, 24,7 %, jälkeen suurin 
investointikohde on syötteen käsittelylaitteisto, joka on 21,5 % kokonaisinvestoinnista ja 
siihen kuuluvat muun muassa pumput sekä esikäsittely. [18] 
 

 Kuva 2.4.a Maatilakohtaisen CHP-biokaasulaitoksen investoinnin osa-alueet [18]  
Kuvassa 2.4.a on esitetty sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksiköllä varustetun 
biokaasulaitoksen investointikustannukset osa-alueittain. Kuvasta nähdään, että CHP-
systeemillä, joka koostuu muun muassa kaasumoottorista ja sähkögeneraattorista, on 
suhteellisen pieni osuus kokonaisinvestoinnista, noin 10,8 %. Pienin investointierä, 7,5 
%, menee suunnitteluun ja konsultointiin. [18] 
 
Investoitaessa pelkästään biometaania tuottavaan laitokseen, tulee investointieriin CHP-
systeemin sijaan tankkausasema, joka koostuu jalostusyksiköstä sekä kaasun 
paineistukseen, varastointiin ja tankkaukseen liittyvistä komponenteista. Tällöin tulee 
tehdä lisäinvestoinnit kalustoon, joka pystyy hyödyntämään kaasua polttoaineenaan, 
kuten kaasutraktoriin tai Dual Fuel –tekniikkaa hyödyntävään traktoriin, ja vastaavasti 
lämmitysöljyä korvattaessa esimerkiksi kattilaan, joka kykenee polttamaan öljyä ja 
biokaasua samanaikaisesti. Dual Fuel –traktorin hinta osuu välille 100 000-200 000 euroa 
riippuen muun muassa siitä, miten uutena sen ostaa. [19] Öljykattilan vaihtaminen 
öljykaasukattilaan kustantaa 2 000-3 000 euroa, riippuen siitä onko vanhalla kattilalla 
enää jäännösarvoa jäljellä. [20] Nämä kaksi edellä mainittua laiteinvestointia eivät ole 
osa biokaasulaitosta, eikä niitä sen vuoksi lasketa investointituen piiriin. 
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Kuva 2.4.b Maatilakohtaisen biometaanin jalostuslaitoksen investoinnin osa-alueet [18]  

Kuvassa 2.4.b on esitetty biometaania jalostavan biokaasulaitoksen investoinnin osa-
alueet. Kallein komponentti tässä toteutuksessa on jalostus- ja tankkausyksikkö, jonka 
osuus on 35,4 % laitoksen kokonaisinvestoinnista. Muut komponentit reaktorin 
lämmitystä lukuun ottamatta ovat samoja kuin CHP-laitoksen toteutuksessa ja täten 
myöskin saman hintaisia, vaikkakin niiden suhteellinen osuus investoinnista on pienempi. 
 
Investointikustannusten lisäksi laitoksen operoinnista muodostuu vuosittaisia 
kustannuksia, joihin lukeutuvat muun muassa huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä 
esimerkiksi CHP-yksikön peruskorjaus ja biometaanin jalostusyksikön sähkönkulutus, 
riippuen aina prosessin toteutuksesta.  IRENA:n selvityksen mukaan vuosittaiset 
operointikustannukset ovat keskimäärin 2,1-3,2 % laitoksen investointikustannuksista 
[18].  
2.4.1. Vuotuiset säästöt 
Maatilakohtaisen biokaasulaitokseen tehtävän investoinnin kannattavuutta arvioitaessa 
tarkastelun alla ovat lähtökohtaisesti laitosinvestoinnin myötä syntyvät vuotuiset säästöt. 
Nämä syntyvät CHP-laitoksen tapauksessa korvatun ostosähkön sekä lämmön-
tuotannossa korvattavien polttoaineiden määrästä. Jonkin verran säästöjä saattaa tulla 
myös, mikäli mädätysjäännöstä myydään eteenpäin tai mikäli sen parantuneen 
lannoitearvon myötä pystytään luopumaan osasta ostetuista lannoitteista. Tässä työssä 
tarkastellaan kuitenkin vain biokaasun tuomia säästöjä. 
 
Korvatun ostosähkön määrän ajatellaan olevan sama, kuin sähkön tuotantoprosessista 
saatava nettosähkö. Tämä saadaan, kun tuotetun sähkön määrästä vähennetään 
biokaasuprosessin sähköntarve. Kun vuotuista ostosähköä korvataan vuodessa tuotetun 
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nettosähkömäärän verran, saadaan vuotuinen säästö Ssähkö [€/a] laskettua seuraavan 
yhtälön avulla: 
                                    𝑆𝑠äℎ𝑘ö = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠äℎ𝑘ö ∗ 𝐻𝑠äℎ𝑘ö,                             (13) 
  
jossa Enettosähkö on vuodessa tuotettu nettosähkö [kWh] ja Hsähkö sähkön kuluttajahinta 
siirtomaksuineen [€/kWh]. 
 
Tuotetulla nettolämmöllä tai biometaanilla korvattavista polttoaineista syntyvät säästöt 
Spa [€/a] voidaan puolestaan laskea yhtälön 14 avulla: 
 
                                    𝑆𝑝𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö

(𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö∗𝐿𝐻𝑉𝑝𝑎)
∗ 𝐻𝑝𝑎,                                 (14) 

 
jossa Enettolämpö on vuodessa tuotettu nettolämpö [MJ/a], ηlämpö lämpöhyötysuhde 
korvattavan polttoaineen kattilalle tai polttimelle, LHVpa korvattavan polttoaineen 
tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] ja Hpa korvattavan polttoaineen hinta [€/kg]. Tässä ei 
huomioida lainkaan tuotetun nettolämmön siirtohäviöitä tai lämmöntarpeen 
painottumista talvikuukausille, vaan tuotetun nettolämmön ajatellaan menevän 
kokonaisuudessaan hyötykäyttöön. 
2.4.2. Investoinnin nettonykyarvon laskeminen 
Investoinnin kannattavuutta tarkastellaan laskemalla sille nettonykyarvo. Tämä tehdään 
diskonttaamalla vuotuiset nettosäästöt, eli vuosisäästöjen ja –kustannusten erotus, 
nykyhetkeen kertomalla ne vuosittaisella diskonttaustekijällä Kn, joka saadaan laskettua 
kullekin vuodelle seuraavan yhtälön mukaisesti: 
 
                                          𝐾𝑛 = 1

(1+𝑖)𝑛
 ,                                                  (15) 

 
jossa i on laskennassa käytettävä korkokanta ja n tarkasteluajanjakson pituus vuosina. 
Korkokantana käytetään yleensä vähintään viittä prosenttia. Perustavana ajatuksena 
diskonttaamisessa on, että esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua saatava rahamäärä ei 
ole saman arvoinen kuin saman rahamäärän saaminen nykyhetkessä. Investoinnin 
kannattavuus määritellään tapauskohtaisesti. Tässä työssä ehtona on, että se maksaa 
itsensä takaisin kymmenen vuoden kuluessa. 
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3. BIOKAASUN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET 

ESIMERKKIKOHTEESSA 
Tässä luvussa tutustutaan biokaasun tuotanto- ja hyödyntämismahdollisuuksiin 
suomalaisella lypsykarjatilalla. Esimerkkitilan vuodessa tuottama mädätykseen 
soveltuvan biomassan määrä, tilan tämän hetkiset lämmitysratkaisut sekä vuosittaisen 
lämmityskustannusten ja sähkönkulutuksen määrä eritellään. Tilakohtaiset tiedot 
perustuvat MTY Kalevan osakkaan Jarkko Kalevan haastatteluun. 
 
Tarkasteluun otetaan Etelä-Pohjanmaalla Teuvan kunnassa sijaitseva Kalevan tila, jonka 
lypsykarja tuottaa noin 6 000 m3 lietelantaa vuodessa. Tilalla on navetat erikseen 
vasikoille, hiehoille ja lypsylehmille. Hieho- ja lypsylehmänavetoille on lisäksi 
molemmille omat lietelaarinsa, joihin lietteet pumpataan paineputkia pitkin ja käytetään 
tilan viljelyspeltojen lannoitteena. Hiehonavetan lietelaarin tilavuus on n. 1 500 m3 ja 
lypsylehmänavetan n. 2 500 m3. Lietelannan lisäksi tilalla syntyy vuosittain yhteensä noin 
300 m3 kuivalantaa ja rehujätettä. [21] Kuva 3a on satelliittikuva tilasta, jonka 
oleellisimmat osat on merkitty numeroin sekä lietevirtojen putkistot katkoviivoin. 
 

 Kuva 3 Satelliittikuva Kalevan tilasta. Kuvassa 1) Hiehonavetta 2) Lypsylehmänavetta                    
3) Vasikkanavetta   4) Hiehonavetan lietelaari, tilavuus 1 500 m3 5) Lypsylehmänavetan lietelaari, 
tilavuus 2 500 m3 6) Asfalttikenttä, rajat pisteviivalla. Putkistot lietevirroille merkitty 
katkoviivalla. [21] (Kuva: Google Maps, haettu: 20.2.2018) 
 
Tuotetun lietelannan ominaisuudet saadaan Kalevan tilalle tehdystä lanta-analyysistä 
[Liite 1]. Lietelannan tiheys on 1 000 kg/m3 ja kuiva-ainepitoisuus 5,38 %. VS/TS-
suhteelle käytetään lietelannalle tyypillistä arvoa 0,8 [22]. 
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Kuivasyöte on kuivalannasta ja rehujätteestä muodostuvaa biomassaa. Sen kuiva-
ainepitoisuus on 50 %, tiheys noin 200 kg/m3 ja VS/TS-suhde 0,8 [22, 23]. Arvot on 
muodostettu kuivikkeen ja kostean rehun ominaisuuksien mukaan. Syötteiden oleelliset 
arvot reaktorin mitoituksen sekä metaanituoton arvioinnin kannalta on esitetty taulukossa 
3a. 
 

Taulukko 3a Lietelannan ja kuivalannan ominaisuudet. Lietelannan metaanituotto on usean 
kirjallisuuslähteen perusteella muodostettu keskiarvo. 

Syöte Lietelanta Kuivalanta 
Vuotuinen kokonaismäärä 6 000 m3/a [21] 300 m3/a 
Tiheys 1 000 kg/m3 [L1] 200 kg/m3 [23] 
Kuiva-ainepitoisuus 5,38 % [L1] 50 % [22] 
VS/TS -suhde 0,8 [22] 0,93 [22] 
Metaanituotto 175,5 m3n/tVS [6, 8, 10, 11] 280 m3n/tVS [24]  

Taulukossa 3a esitettyjen arvoja käyttämällä voidaan määrittää reaktorilta vaadittava 
tilavuus yhtälöiden 1 ja 2 avulla siten, että viipymäaika pyritään saamaan 
mahdollisimman pitkäksi pitäen kuitenkin OLR-arvo suurempana kuin kaksi. Reaktorin 
mitat voidaan sen jälkeen määrittää yhtälöiden 3-8 avulla. Syötteittäin muodostuneen 
vuotuisen metaanin saanto saadaan kertomalla pystyrivien arvot keskenään, kunhan 
kuiva-ainepitoisuus muunnetaan ensin prosenteista kuiva-aineosuudeksi jakamalla se 
sadalla. 
 
Kuvassa 3 esitettyjen navettarakennusten lisäksi tilalla on kaksi asuinrakennusta, joista 
toinen lämmitetään yhdessä hiehonavetan kanssa polttamalla vuodessa noin 16 000 kg 
puupellettejä sekä 5 000 kg kauran lajittelujätettä. Vuosittain kuluu myös noin 15 000 
litraa polttoöljyä tilan kuivaajien ja konehallin lämmittämiseen sekä noin 35 000 litraa 
traktoreiden polttoaineena. Kiloissa tämä tekee yhteensä 42 500 kg öljyä. [21] 
Lämmöntuotannon hyötysuhde pellettikattilalle on 80 % ja öljykattilalle 75 %. [25] 
Vuosittainen sähkönkulutus tilalla on yhteensä noin 200 000 kWh [21]. Tilan vuotuiset 
energialähteet, niiden teholliset lämpöarvot sekä yksikköhinnat on esitetty taulukossa 3b. 
Vertailun sekä laskennan vuoksi on annettu myös biometaanin tehollinen lämpöarvo. 
 

Taulukko 3b Kalevan tilan vuotuiset energialähteet ja niiden hinnat. 
 Kulutus [21] Tehollinen lämpöarvo Hinta [21] 

Lämmitysöljy 12 750 kg/a 42,7 MJ/kg [26] 0,94 €/kg 
Polttoöljy (traktorit) 29 750 kg/a 42,7 MJ/kg [26] 0,94 €/kg 
Puupelletit 16 000 kg/a 17,1 MJ/kg [27] 0,18 €/kg 
Kauran lajittelujäte 5 000 kg/a 13,0 MJ/kg [28] 0 €/kg 
Sähkö 200 000 kWh/a - 0,10 €/kWh 
Biometaani - 33,13 MJ/m3n [8] - 
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Taulukon 3b avulla voidaan määrittää energian kulutus energialähteittäin sekä niiden 
aiheuttamat vuosikustannukset. Sähkön hintaan on laskettu mukaan siirtomaksu. 
Vuodessa tuotetun biokaasun kokonaisenergiasisältö saadaan kertomalla biometaanin 
tehollinen lämpöarvo vuodessa tuotetun biometaanin määrällä. Biokaasun sisältämät 
muut komponentit eivät ole palavia ja näin ollen biokaasun kokonaisenergia on yhtä suuri 
kuin sen sisältämän biometaanin määrä. Nyt voidaan määrittää biokaasuprosessin 
sähköntarve käyttämällä luvussa 2.2.4. annettua sähköntarpeen suhdetta tuotetun 
biokaasun kokonaisenergiaan (12 %). Samassa luvussa annettujen yhtälöiden 9 ja 10 
avulla voidaan myös laskea prosessin vuotuinen lämmöntarve. Lämmönläpäisykertoimen 
arvoksi oletetaan suositusarvo 0,3 W/m2K. Syötteen keskimääräinen lämpötila on 9,5 °C, 
reaktorin 37 °C ja ilman 4 °C. [10] 
 
Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotettu sähkö- ja lämpöenergia voidaan laskea 
luvussa 2.3.1 annetun yhtälön 12 avulla ja hyötysuhteina voidaan käyttää samassa luvussa 
annettuja Maaningan koelaitoksen kaasumoottorin hyötysuhteita. Sähköntuotannon 
säästöt arvioidaan yhtälöä 13 käyttäen, lämmöntuotannon säästöille käytetään yhtälöä 14. 
Yhtälöä 14 käytetään myös laskettaessa biokaasun jalostamisen tuomia säästöjä, kun 
jalostettu biometaani käytetään polttoöljyn käytön vähentämiseen dual fuel –mallisessa 
traktorissa sekä kaasuöljykattilassa. 
 
Biokaasulaitoksen investoinnin suuruutta arvioidaan luvussa 2.4. esitettyjen arvioiden 
mukaan. CHP-toteutuksen laitosinvestointia tarkastellaan aluksi kilowattikohtaisen 
investointihinnan ollessa 5 000 euroa. Laitoksen tarvittava teho saadaan summaamalla 
vuodessa tuotettu kokonaislämpö- ja sähköenergia [kWh] yhteen ja jakamalla sen jälkeen 
vuodessa olevien tuntien määrällä. Molempia on syytä skaalata ylöspäin lähimpään 
kymmeneen kilowattiin, jotta laitoksella on kapasiteettia käsitellä kaikki syntyvä 
biokaasu. Biometaanin jalostukseen keskittyvässä toteutuksessa investointeihin tulee 
CHP-systeemin tilalle jalostus- ja tankkausasema muiden investointikulujen pysyessä 
muuttumattomina. Jalostamon investointeja tarkastellaan ensin pelkästään investointituen 
piirissä oleville kohteille ja sen jälkeen tapaukselle, jossa mukana ovat myös 
laiteinvestoinnit. 
 
Vuotuiset kustannukset molemmissa tapauksissa ovat 2,1 % kokonaisinvestoinnista, 
sisältäen huoltosopimukset, operointikulut sekä CHP-laitokselle moottorin 
peruskorjaukset ja jalostuslaitokselle jalostuksen ja biokaasuprosessin sähkönkulutuksen. 
Investoinnin vuotuista nettonykyarvoa tarkastellaan vähentämällä vuosisäästöistä 
vuosikustannukset ja diskonttaamalla saadut tulokset nykyhetkeen, jossa ne vähennetään 
laitosinvestoinnista. Korkokantana laskennassa käytetään viittä prosenttia, eikä laitoksen 
jäännösarvoa huomioida laskennassa. Nettonykyarvon perusteella voidaan arvioida 
laitoksen takaisinmaksuaikaa. Lähtöarvoja muuttamalla voidaan tarkastella, missä 
vaiheessa biokaasulaitos maksaa itsensä takaisin kymmenen vuoden pitoajalla. 
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4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 
Tässä luvussa esitetään luvun 3 mukaan lasketut tulokset esimerkkitilalle. Laskenta on 
suoritettu Excel-taulukko-ohjelmaa käyttäen. 
 
Ensimmäiseksi mitoitettiin biokaasureaktori sekä määritettiin sen vuotuinen 
lämmöntarve. Saadut arvot on esitetty taulukossa 4a. 
 

Taulukko 4a Biokaasureaktorille lasketut arvot ja mitat 
 Viipymäaika [vrk] 22 

Orgaaninen kuormitus, OLR [kgVS/m3*vrk] 2,06 
Reaktorin kokonaistilavuus [m3] 456 
Reaktorin säde [m] 4,17 
Reaktorin korkeus [m] 8,34 
Seinämien kokonaispinta-ala [m2] 327,8 
Reaktorin vuotuinen lämmöntarve [MWh] 222,2  

Laskennassa huomattiin, että suurin viipymäaika, jolla orgaanisen kuormituksen arvo 
vielä pysyi yli kahden, oli 22 vuorokautta. Käytännössä OLR-arvon putoaminen alle 
kahden ei prosessia haittaa, mutta tässä työssä sitä pyrittiin välttämään. Reaktorin 
kokonaistilavuus sisältää 20 % kaasutilavuuden ja mikäli reaktorin lisäksi rakennetaan 
jälkikaasuallas, mitoitetaan se yhtä suureksi kuin reaktori.  
 
Vuotuiseksi metaanituotoksi saatiin yhteensä 53 133 normikuutiota ja biokaasun 
kokonaisenergiasisällöksi 489,0 MWh. Nämä on esitetty taulukossa 4b ja näiden lisäksi 
siinä on esitetty CHP-yksiköllä tuotettu vuotuinen sähkö- ja lämpömäärä, näiden 
nettomäärä biokaasuprosessin sähkön- ja lämmöntarpeen jälkeen sekä CHP-yksiköltä 
vaadittava minimiteho. 
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Taulukko 4b Vuotuinen metaanituotto, CHP-yksikön sähkön ja lämmön tuotanto, 
biokaasuprosessin vuotuinen sähköntarve sekä CHP-yksikön minimiteho. 

 
Vuotuinen metaanituotto [m3n/a] 53 133 
Biokaasun kokonaisenergiasisältö [MWh/a] 489,0 

Vuotuinen sähköntuotto [MWh/a] 127,13 
Vuotuinen lämmöntuotto [MWh/a] 300,72 
Prosessin sähköntarve [MWh/a] 58,68 
Vuotuinen nettosähkö [MWh/a] 68,46 
Vuotuinen nettolämpö [MWh/a] 78,51 
Minimisähköteho [kW] 20 
Minimilämpöteho [kW] 40 
Laitoksen kokonaisteho [kW] 60  

CHP-laitoksen kokonaistehoksi saatiin 60 kW. Tällöin keskimääräisen metaanituoton 
lisäksi pystytään käsittelemään myös hetkellisesti suurempia metaanimääriä ilman, että 
laitosteho on kuitenkaan ylimitoitettu. Laitoksen investoinnit osa-alueittain sekä lasketut 
vuosisäästöt ja -kustannukset on esitetty taulukossa 4c. 
 
Taulukko 4c CHP-laitoksen (60 kW) investoinnit, investointituki, vuosikustannukset ja –säästöt.  

 
Investointi laitostehon mukaan [€/kW] 5 000 
Suunnittelu [€] 22 580 
Rakennustyöt [€] 74 190 
Syöttösysteemi [€] 64 520 
Reaktorit ja kaasun käsittelyjärjestelmä [€] 106 450 
CHP-systeemi [€] 32 260 
Kokonaisinvestointi [€] 300 000 
Investointituki 40 % [€] 169 500 
Nettoinvestointi [€] 130 500 
Operointi ja huolto [€/a] 6 300 
Vuosisäästöt sähkössä [€/a] 6 840 
Vuosisäästöt lämmitysöljyssä [€/a] 8 300 
Nettosäästöt [€/a] 8 840  

Nettoinvestointi kuvaa investointituen jälkeen jäävää osuutta laitosinvestoinnista eli sitä, 
mikä jää laitoksen hankkijan investoinniksi. CHP-laitos tuo säästöjä vuodessa yhteensä 
15 140 euroa, joista jää kulujen jälkeen jäljelle 8 840 euroa. Tässä on oletettu, että kaikki 
tuotettu lämpö korvaa lämmitysöljyä. Todellisuudessa tämän toteutus voi olla hankalaa 
öljyntarpeen painottumisesta tietyille vuodenajoille, jolloin lämpötehoa saatetaan tarvita 
hetkellisesti paljonkin enemmän, kuin CHP-laitoksesta saatava nettolämpö. Tämän 
lisäksi käytännön toteutus vaatisi lämmönsiirtoputkiston asentamista tilalle. 
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Biometaanin jalostamiseen keskittyvän biokaasulaitoksen investoinnit, tuet sekä 
vuosikustannukset ja –säästöt on esitetty taulukossa 4d. 
 
Taulukko 4d Biometaanin jalostukseen keskittyvän biokaasulaitoksen investoinnit, tuen määrä, 

vuosikustannukset ja –säästöt. 
Suunnittelu [€] 22 580 
Rakennustyöt [€] 74 190 
Syöttösysteemi [€] 64 520 
Reaktorit ja kaasun käsittelyjärjestelmä [€] 106 450 
Jalostus- ja tankkausasema [€] 150 000 
Polttimet reaktorin lämmitykseen [€] 6 000 
Kokonaisinvestointi [€] 423 740 
Investointituki [€] 156 780 
Nettoinvestointi [€] 266 960 
Operointi ja huolto [€/a] 8 900 
Lämmityspelletit [€/a] 5 520 
Vuosisäästöt korvatessa 75 % öljystä [€/a] 29 960 
Nettosäästöt [€/a] 15 540  

Tämä ratkaisu on huomattavasti hintavampi kuin CHP-laitos johtuen jalostus- ja tankkausyksikön kalliista hinnasta. Energiasisältö 75 %:lle tilan öljystä on 378 070 kWh, joten sitä pystytään korvaamaan jalostetulla metaanilla. Tämän jälkeen käyttämättömään biokaasuun jää vielä 91 MWh energiaa, joka hyödynnetään jalostamattomana biokaasureaktorin lämmitykseen, jossa se kattaa noin 40 % lämmöntarpeesta.  Laskennassa on huomioitu 5 % metaanihäviö jalostetulle kaasulle. Öljyä saadaan tällä menetelmällä korvattua huomattavasti enemmän kuin CHP-yksikön tapauksessa, ja vuotuiset nettosäästöt ovatkin suuremmat kuin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa huolimatta suuremmista vuosikustannuksista.    Kuten CHP-laitoksen tapauksessa niin tässäkään lämmitysenergian korvaaminen ei ole todellisuudessa täysin mutkatonta, vaikkakin toteutettavampaa. Lämmöntarpeen painottuessa tietyille kuukausille, voidaan jalostettua metaania paineistaa säiliöihin silloin, kun sitä tuotetaan yli lämmöntarpeen. Tämän vaatima varastointikapasiteetti riippuu tarvittavan lämpöenergian määrästä. Jalostamatonkin biokaasu voidaan paineistaa, mutta tällöin varastointikapasiteettia tarvitaan huomattavasti enemmän. Lisäksi biokaasuun on saattanut jäädä pieni määrä vesihöyryä, joka jäätyy ja tukkii venttiilit, kun paine laskee purettaessa kaasua säiliöstä.  
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Kuvassa 4a tarkastellaan investoinnin nettonykyarvoa pidettävän ajanjakson mukaan. 

 Kuva 4a Investoinnin nettonykyarvo CHP-laitokselle sekä biometaanin jalostuslaitokselle. 
 
Kuva 4a on muodostettu taulukoissa 4c ja 4d esitettyjen tietojen pohjalta. Tässä maatilan 
nettoinvestointia ei ole jaksotettu tasaeriksi, vaan se on ajateltu tapahtuvan nykyhetkessä, 
jonka jälkeen siihen on lisätty vuosittaiset nettosäästöt nykyhetkeen diskontattuna. 
Kumpikaan tarkasteltavista vaihtoehdoista ei muodostu kannattavaksi tässä tapauksessa 
edes kahdenkymmenen viiden vuoden pitoajalla. 
 
Kun laitoksen nettoinvestointi jaksotetaan tasaeriksi kymmenen vuoden pitoajalle ja 
diskontataan vuotuiset poistot ja nettosäästöt nykyhetkeen, saadaan realistisempi arvio 
menetelmien kannattavuudesta. Jaksottaisiin maksuihin ei ole otettu mukaan 
luotonantajan vuotuista korkoa. Nettonykyarvon kertyminen on esitetty kuvassa 4b. 
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 Kuva 4b Kymmenelle ensimmäiselle vuodelle jaksotetun investoinnin nettonykyarvo.  
 
Myöskään tällä tavoin laskettuna kumpikaan laitosinvestointi ei tee itseään kannattavaksi 
kymmenen, eikä edes kahdenkymmenen vuoden sisään. Mikäli laitosinvestointia 
pienennetään, saadaan molemmille vaihtoehdoille haettua nettoinvestoinnin ylärajat 
tapaukselle, jossa ne maksavat itsensä takaisin kymmenen vuoden sisään. CHP-
laitokselle kilowattikohtaiseksi ylähinnaksi muodostuu 2 890 euroa, kun nettoinvestointi 
jaksotetaan kymmenelle vuodelle. Kokonaisinvestointi 60 kW CHP-laitokselle on tällöin 
173 400 euroa ja nettoinvestoinniksi tukien jälkeen tulee 109 242 euroa. Biometaanin 
jalostamiseen keskittyvän laitoksen kokonaisinvestoinnin yläraja puolestaan on 290 400 
euroa, josta nettoinvestoinniksi jää 174 240 euroa. Tässä ei kuitenkaan huomioitu vielä 
investointituen ulkopuolisia laitehankintoja, joiden avulla jalostettu biometaani saadaan 
hyödynnettyä. Kun käytetylle dual fuel –traktorille käytetään hintaa 100 000 euroa ja 
öljykaasukattilalle 3 000 euroa ja molempien kustannukset jaksotetaan kymmenelle 
vuodelle, tulee biometaanijalostamon laitosinvestoinnin ylärajaksi 162 170 euroa, joka ei 
ole enää realistinen hinta kyseiselle laitokselle, jossa pelkästään jalostusyksikkö maksaa 
yli 100 000 euroa. Mikäli laitehankintoja saadaan tuotua alaspäin esimerkiksi vaihtamalla 
tilan nykyinen traktori mahdollisimman pienellä välirahalla monipolttoainetraktoriin, 
saatetaan investoinnista saada kannattava. 
 
Tarkastellaan seuraavaksi, millaisilla syötemäärillä kalliimmat investoinnit tulevat 
kannattaviksi CHP-laitoksen tapauksessa. Tätä tehdessä huomattiin, että pelkästään 
lietelannan määrää kasvattamalla ei kalliimmilla investointihinnoilla päästä isoillakaan 
lantamäärillä kannattavaksi, sillä lietelannan suhteellisen heikko metaanintuotto-
potentiaali ei kata laitoskoon myötä kasvavia investointi- ja vuosikuluja. Sen sijaan 
kuivajätteen osuutta kasvattamalla päästään isommillakin investointikustannuksilla 
kannattavalle alueelle. Taulukossa 4f on esitetty kilowattikohtaisten yksikkökustannusten 
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vaatima kuivajätteen syötemäärä, jotta CHP-laitoksen nettonykyarvo kymmenen vuoden 
pitoajalla menee nollaan euroon. 
 

Taulukko 4f Kilowattikohtaisten investointihintojen vaikutus kuivajätteen määrään, kun 
laitoksen nettonykyarvo kymmenen vuoden pitoajalla pidetään nollassa. 

Investointihinta [€/kW] Nettoinvestointi [€] Kuivajätteen vuotuinen määrä [m3] 

3 000 113 400 485 

4 000 151 200 1 057 

5 000 189 000 2 885 

6 000 226 800 -  
Kilowattikohtaisen investointihinnan noustessa yli 5 000 euron, ei kuivajätteen 
lisäyksellä enää päästä omilleen kymmenessä vuodessa. Koska kuivajätettä on usein 
saatavilla vain rajattu määrä, voidaan se käytännön sovelluksissa korvata esimerkiksi 
energianurmella tai muulla vastaavalla peltobiomassalla. 
 
Käytännössä kilowattikohtaiset investointihinnat sekä laitoksen tuottoon suhteutetut 
vuosikustannukset pienenevät laitoskoon kasvaessa, johtuen muun muassa 
kiinteähintaisista laitoskomponenteista, kuten pakollisista mittalaitteista [9]. Tämän 
vuoksi esimerkiksi lietteen määrän suurentaminen toisi todellisuudessa kilowattikohtaista 
investointihintaa jonkin verran samalla alaspäin ja tätä myötä myös lietteen määrää 
lisäämällä päästäisiin kannattavalle alueelle. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Laskennan perusteella voidaan todeta CHP-laitoksen olevan edullisempi ja 
kannattavampi investointi lypsykarjatilalle kuin biometaania liikennepolttoaineeksi 
jalostava laitos. Työmme esimerkkitilana toimivan Kalevan tilan tämän hetkinen yläraja 
CHP-laitoksen kokonaisinvestoinnille on 173 400 euroa, kun nettoinvestointia 
tarkastellaan kymmenen vuoden pitoajalla ja 5 % korkokannalla. Kilowattikohtaiseksi 
investointihinnaksi tulee tällöin 2 890 euroa. Tätä kalliimmat investoinnit saadaan 
kannattaviksi, mikäli kuivajätteen, säilörehun tai energianurmen osuutta syötteessä 
lisätään. Kalliimmat investoinnit tulevat myös kannattavammiksi, mitä pidemmällä 
pitoajalla investointia tarkastellaan. Suurempi korkokanta puolestaan laskee investoinnin 
kannattavuutta. 
 
Biometaanin jalostuslaitoksen tekee kannattamattomaksi suuret laiteinvestoinnit. Mikäli 
nämä onnistutaan saamaan minimiin, on laitos kannattava sen kokonaisinvestoinnin 
ollessa enimmillään 290 400 euroa. Kalliimpien investointien tapauksessa on tässäkin 
vaihtoehdossa lisättävä syötteen määrää, mieluiten energianurmen tai muun 
kasviperäisen biomassan muodossa. 
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