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1. Selvityksen tausta ja tavoite 
 

Hauholla, Tuuloksessa ja Lammilla on seitsemän maitotilaa, jotka ovat kiinnostuneita 

biokaasuntuotannon mahdollistamasta omavaraisesta energiantuotannosta ja lannan ravinteiden 

käytön tehostamisesta. Osa tiloista on suunnitellut biokaasulaitosinvestointia vuosien varrella. Useat 

tiloista ovat merkittävästi kasvattaneet tai kasvattamassa eläinmääräänsä. Karjakoon kasvaessa 

edellytykset biokaasulaitoksen rakentamiseen ovat parantuneet ja toisaalta tarve lannankäsittelyn 

kehittämiseen on kasvanut. Tiloilla haetaan tehokkaita lannankäsittelymenetelmiä, jotka luovat 

mahdollisuuksia lannan tehokkaammalle ja ympäristöä vähemmän haittaavalle (mm. hajuhaitat) 

hyötykäytölle ja joilla voidaan myös tehostaa ravinteiden käytettävyyttä maatiloilla. Tilat muodostavat 

kaksi selkeää maatilakeskittymää, toinen sijaitsee Hauholla ja toinen Lammilla. Seudulla viljellään 

paljon perunaa ja perunanviljelijät ovat halukkaita tarjoamaan perunankuoren biokaasulaitoksen 

syötteeksi. 

 

Tarkastelukohteisiin on laadittu kannattavuuslaskelmat eri biokaasulaitosvaihtoehdoille, jotka on 

esitelty tarkemmin myöhemmin tässä raportissa. Tässä raportissa kannattavuuslaskelmat pohjautuvat 

MTT:n biokaasulaskurilla tehtyihin laskelmiin. Raportissa on tuotu esille MTT:n biokaasulaskurin 

tuottamat keskeiset tulokset suhteessa budjettitarjouksien kautta laadittuihin kannattavuuslaskelmiin 

(huomiot investointitasoon sekä takaisinmaksuaikaan). 

 

Laadittujen laskelmien tavoitteena on toimia pohjana mahdollisten investointiprosessien eteenpäin 

viennille alueella. Selvityksen on teettänyt Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Euroopan unionin 

maaseuturahaston rahoittamassa Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa. HUE-

hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä Hämeessä. Hanketta toteuttavat 

ProAgria, Metsäkeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Laskelmat 

on tehnyt Envitecpolis Oy. 
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2. Yleistä maatalouden biokaasulaitosten kannattavuudesta 
 

Biokaasuntuotanto maataloudessa on Suomessa vielä vähäistä. Toiminnassa on toistakymmentä 

maatiloilla toimivaa biokaasulaitosta, joista yksi on maatilojen keskitetty laitos, joka käsittelee tilojen 

lantaa ja pieniä määriä vihermassaa. Valtaosa laitoksista tuottaa joko lämpöä tai sähköä 

yhteistuotannossa tai pelkästään lämpöä. Maatiloilla toimivista biokaasulaitoksista liikennebiokaasua 

(biometaania) tuotetaan tiedettävästi kahdessa kohteessa. 

 

Laitokset eivät ole yleistyneet maatalouden parissa johtuen pitkälti niiden kannattavuudesta. 

Laitosinvestoinnit ovat olleet korkeita suhteessa tuotettuun ja tilalla hyödynnettävään energiaan. 

Ennen vuotta 2013 investointitukikaan ei ole ollut kannustava, eikä Suomessa maatiloilla 

(maatilakokoluokan laitokset) ole ollut mahdollisuutta päästä syöttötariffin piiriin. Lisäksi osin on 

koettu, että byrokratia on raskasta ja tuotantomuodon käyttöönotto lukuisista hyvistä eduista 

huolimatta on koettu haasteelliseksi, mikä vaatii perehtymistä uuteen asiaan. 

 

Toimintaympäristössä tehdään kuitenkin jatkuvasti kehitystyötä, jotta kannattavuus parantuisi. 

Laitepuolelle kehitetään uusia biokaasun kustannustehokkaampia ratkaisuja, liikennebiokaasun 

tuotannon menetelmiä ja liiketoimintamalleja kehitetään ja on alettu saada myös kokemuksia 

omatoimisesti tilalle rakennetuista ja räätälöidyistä biokaasun tuotantolaitoksista. Teknologia 

biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen on olemassa ja sitä edelleen kehitetään. Tässä raportissa on 

keskitytty tarkastelemaan uusien pilotoinnissa olevien menetelmien kannattavuutta ja selvittämään 

luoko alan uudet innovaatiot paremman pohjan kannattavuudelle. 

 

Biokaasun tuotannossa yleisesti käsitetään, että investoinnin tulovirta muodostuu pitkälti 

energiantuotannosta (sähkö, lämpö, liikennepolttoaine). Nämä toki muodostavat osan tulovirrasta, 

mutta tärkeässä roolissa on myös biokaasutuksen myötä tehostuva ravinnekierto. Biokaasuprosessissa 

ravinteet eivät häviä. Prosessissa liukoisen typen määrä kasvaa, joka lisää prosessoidun lannan 

lannoitearvoa. Lietelannan hajut vähenevät myös merkittävästi, joten tämä voi mahdollistaa 

levityksen myös sellaisille pelloille, joille raakalantaa ei ole voitu aiemmin levittää. Mikäli ko. 

lohkoilla lannoitus on tapahtunut aiemmin väkilannoitteilla, voi väkilannoitehankinnat vähentyä tätä 
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kautta merkittävästi ja parantaa täten investoinnin kannattavuutta. Lisäksi biokaasutuksella on monia 

muita etuja: voidaan parantaa tilan energiaomavaraisuutta, vähentää rikkojen kiertoa, parantaa lannan 

käsiteltävyyttä ja lannan hygieenistä tasoa sekä mahdollisesti tehostaa lantalogistiikkaa (esim. hajujen 

vähentymisen tai käytettävän separoinnin avulla). Lisäksi biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä esim. 

tilan tai lähitilojen ylivuoteisia rehueriä ja täten saada ko. jakeen tuotantoon käytetty energiapanos 

hyötykäyttöön ja kierrätettyä prosessin kautta myös rehun sisältämät ravinteet takaisin peltokiertoon. 

Laitos voi tietyissä rajoin ottaa vastaan myös tilan ulkopuolisia jakeita, joista on mahdollista periä 

käsittely- eli porttimaksuja ja edelleen parantaa tuotannon kannattavuutta. Näiden syötteiden myötä 

voidaan saada myös ravinteita. Ulkopuolisten syötteiden osalta tulee huomioida vaadittavat 

käsittelyparametrit sekä mahdolliset rajoitteet mädätysjäännöksen peltokäytössä. Maatiloilla 

tapahtuva biokaasutus tulee nähdä osana tilan tuotantoa, jossa hyödyt tulevat montaa eri kautta ja 

luovat edellytykset kannattavalle kaasuntuotannolle. 

 

Biokaasuntuotannon kannattavuus CHP-tuotannossa maatilatasolla edellyttää riittävän suurta 

energiankulutusta sekä sähkölle että lämmölle. Tulee huomioida, että CHP-tuotannossa syntyy aina 

myös lämpöä ja tämä tulisi saada käytettyä mahdollisimman kattavasti kohteessa. Mikäli kohteessa 

lämmitys tapahtuu öljyllä, parantaa tämä kannattavuutta suhteessa hakkeella tuotettuun lämpöön. Jos 

tilalla ollaan uusimassa lämmitysjärjestelmää (esim. hakejärjestelmä on vanha) voi biokaasun tuotanto 

tulla tässä tapauksessa myös kilpailukykyiseksi. Maatilatasolla liikennebiokaasun tuotanto on 

Suomessa lähinnä kokeiluluonteista lukuun ottamatta Laukaan biokaasulaitosta ja biometaanin 

myyntipistettä. Maatiloilla biometaanin tuotanto edellyttää tämän hetken hintatasolla suhteellisen 

korkeaa investointia, joka rajoittaa tuotannon käynnistymistä erityisesti, mikäli biometaania tuotetaan 

osatuotantona (tuotetaan myös esim. lämpöä).  

 

Maatilojen lantaa käsittelevien yhteislaitosten kannattavuutta heikentävät massojen kuljetukset. 

Erityisesti, jos syöte on lietelantaa. Keskitetty käsittely vaatii myös kohteen, jossa tuotettu energia 

voidaan hyödyntää mahdollisimman kattavasti. Toimintaedellytyksiä parantaa myös, mikäli sekä sähkö 

että lämpö voidaan myydä suoraan asiakkaalle ilman että sähkö tai lämpö siirretään verkkoon. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotantolaitos on ”samalla tontilla” energian käyttökohteen kanssa. 

Siirrettäessä sähkö verkkoon joutuu loppukäyttäjä maksamaan sähköstä siirtomaksun, jolloin tämä 
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alentaa sähköstä perittävää hintaa. Tähän vaihtoehtona on tänä vuonna Oulun Sähkönmyynti Oy:n 

lanseeraama Farmivirta, joka mahdollistaa sähkön siirron loppukäyttäjälle siten, että sähkön tuottaja 

voi määrittää sähkön myyntihinnan. Tämä voisi luoda mahdollisuuden parantaa laitosten 

kannattavuutta. 

 

Vuonna 2014 maatiloilla on ollut mahdollista saada 35 % investointitukea biokaasulaitokselle, jolla 

tuotetaan energiaa tilan tuotantoa varten. Tuki kohdistuu sille osalle investointia, joka liittyy 

tuotantotilojen energiankäyttöön. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa vuoden 2015 tukitasoja. 

Biokaasulaitokselle on ollut mahdollista saada myös yrityksen investointitukea, mikäli toiminta on 

taloudellisesti kannattavaa. Yritystukitasot ovat noin 30 – 35 %. 

 

Biometaanin (liikennebiokaasu) tuotanto on Suomessa vielä vähäistä. Toiminnassa on kymmenkunta 

biometaanin jalostuslaitosta, jotka tuottavat ajoneuvoihin kelpaavaa biometaania. Vaihtoehto on 

houkutteleva, koska biometaanista saatava myyntihinta on korkea ja tuotannon hyötysuhde on hyvä. 

Biometaanille ei ole kuitenkaan vielä laajaa asiakaskuntaa ja se vaatii tuotannollisia lisäinvestointeja. 

Biometaani on kuitenkin joustavampi, koska sitä voidaan varastoida sekä siirtää (esim. 

maakaasuverkon kautta tai pullopattereilla) käyttökohteeseen. Suomessa suurin biometaanin 

tuotantovolyymi siirretään maakaasuverkkoon, jonka kautta kaasu siirretään käyttöpaikoille (mm. 

kaasun tankkauspisteille). Lisäksi Suomessa on toiminnassa muutamia maakaasuverkon ulkopuolisia 

kohteita, jotka tuottavat biometaania sekä myyvät sitä asiakkaille.  

 

Myös maakaasuverkon ulkopuolisten biometaanituotantolaitosten ja jakelupisteiden määrän oletetaan 

kasvavan sillä EU on julkaissut infrastruktuuridirektiivin (2014/94/EU) 10/2014. Direktiivi velvoittaa 

jäsenmaita kehittämään alueellaan jakeluverkostoa puhtaammille polttoaineille, joista yhtenä on 

mainittu paineistettu metaani (metaani voi olla joko maakaasumetaania tai biometaania). Direktiivissä 

on mm. mainittu, että tankkauspisteet tulee olla kaupunkitaajamissa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi 

direktiivissä on viitteellinen 150 km enimmäisetäisyys tankkauspisteille paineistetulle metaanille. 
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Kuva 1. Biokaasun tuotantolaitos maatilalla Suomussalmella (omatoimisesti rakennettu). 

 

 
Kuva 2. Biometaanin tankkauspiste maatilalla Itävallassa. Laitos tuottaa biokaasun nurmesta. 
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3. Separointi osana biokaasuprosessia 
 

Tarkastelussa on ollut toimintamalleja (budjettitarjoukset), jossa lietelanta separoidaan ja joko 

nestejae tai kiintojae ohjataan biokaasun tuotantoon. Märkäpainotonnia kohti saatava 

metaanintuotanto näille jakeille riippuu mm. siitä, kuinka hyvin lietelannan kiintoaine erottuu. MTT:n 

laatimien tutkimusten mukaan (Raportti 113, Biokaasuteknologiaa maatiloilla 1, Luostarinen, S. 2013), 

separoinnissa kuivajakeeseen on erottunut noin 50 % lietelannan kuiva-aineesta. Tässä tilanteessa 

nestejakeeseen jää toinen puoli metaanintuotantopotentiaalista. Tutkimuksessa syötelietteenä on 

ollut kuiva-aineeltaan 7,2 % lietelanta. Separoinnissa 1 000 kg kohti muodostui kiintojaetta 138 kg, 

jonka kuiva-ainepitoisuus on ollut 23,8 % ja nestejaetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on ollut 4,3 %. 

Kuivajakeen metaanintuottopotentiaali märkäpainotonnia kohti on ollut 44,1 Nm3/t kuivajaetta 

(märkäpainotonnia kohti). Nestejakeen metaanintuotantopotentiaali on ollut noin 7 Nm3/ t 

nestejaetta. 

 

Separoinnissa muodostuvien jakeiden metaanintuotantomäärät riippuvat täten separoinnin 

erottelukyvystä (erottelukerroin). Budjettitarjouksiin pohjautuvissa kannattavuuslaskelmissa on 

pohjattu laitetoimittajien tekemiin määrityksiin separoinnin tehokkuudesta. 

 

4. Yhteenveto laskelmista 
 

Tämän raportin laskelmien taustalla on MTT:n biokaasulaskurin oletusarvot (laskurilla tehdyt 

laskelmat). Käytetyistä lähtöarvoista kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä raportissa tehtyjen 

laskelmien yhteydessä. Tulee huomioida, että MTT:n biokaasulaskurilla tehty laskelma on toiminut 

verrannelaskelmana budjettitarjouksien kautta laadituille laskelmille, eikä MTT:n biokaasulaskurilla 

määritetyt kannattavuusarviot perustu saatuihin budjettitarjouksiin.  

 

Tulee huomioida, että biokaasulaitoksen kannattavuus voi vaihdella eri toimintaympäristöissä 

määritetyillä investointitasoilla. Näissä muuttuvina tekijöinä ovat mm. energian hyötykäyttöaste ja 

energian hinta kohteessa. Erityisen merkittävässä roolissa kannattavuuden arviointiin yleisesti, ja 

myös näissä kohteissa, vaikuttaa lannan ja muiden jakeiden ravinnekäytön tehostuminen. Näissä 
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kaikissa laskelmissa ravinnenäkökulmaa ei ole huomioitu (ei ole ollut tarkkaa tietoa esim. 

perunamassojen ravinnesisällöistä). Budjettitarjouksiin pohjautuvissa laskelmissa tarkastelussa oli 

uuden tyyppisiä tuotantoprosesseja ja niiden ravinteiden käytön tehostumisen euromääräinen 

luotettava arviointi olisi ollut haasteellista. Käsittelymenetelmät (lannan separointi) voi jo sinällään 

tuoda ratkaisuja lannan käytön tehostumiseen ja logistiikkaan. Tämän selvityksen tarkastelu pohjaa 

pitkälti talouden näkökulmasta energiantuotantoon, mikä on tärkeä huomioitava seikka, kun tuloksia 

tarkastellaan alla olevissa kohteissa sekä yleisemmin myös muissa kohteissa. 

 

5. Laskelmien periaate 
 

Tarkastelukohteet ovat seuraavat maatilakohteet: 

A. Tilatason laitos (lietelanta). 

B. Lammin alue (maatilojen ja perunajalostustilojen yhteislaitos). 

C. Hauhon alue (maatilojen yhteislaitos, lietelanta). 

D. Koko tarkastelualueen yhteinen laitos (edellisten kohteiden kaikki syötteet). 

 

Kohteiden tarkemmat tiedot syötteistä ja niiden koostumuksista on esitetty myöhemmin tässä 

raportissa. 

 

Kohteissa keskityttiin tarkastelemaan kannattavuuksia seuraavilla tuotantomuodoilla; 

Kohde A: sähkön- ja lämmön yhteistuotanto. 

Kohde B: sähkön- ja lämmön yhteistuotanto. 

Kohde C: sähkön- ja lämmön yhteistuotanto. 

Kohde D: liikennebiokaasun (biometaanin tuotanto). 

 

Jokaiseen kohteeseen pyydettiin tarjouspyynnöt. Tarjoukset saatiin kolmelta laitevalmistajalta, jotka 

olivat: 

- Methator Oy 

- Metaenergia Oy 

- Biogts Oy 
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MTT:n biokaasulaskurilla määritetyille kannattavuuslaskelmille laadittiin vertailevat laskelmat, jotka 

pohjaavat saatuihin budjettitarjouksiin. Näissä käyttökustannuksissa nojauduttiin pitkälti 

laitetoimittajien tekemiin arvioihin. Merkittävimmät täydennykset käyttö- ja ylläpitokustannuksien 

osalta olivat mm. keskitettyjen biokaasulaitosvaihtoehtojen (kohteet B, C ja D) kuljetuskustannukset.  

 

Energian hinnoittelu on käyty jokaisen kohteen osalta erikseen. Kohteessa A sähkö- ja lämpöenergian 

hinnoittelu on pohjattu kohteen energian hinnoitteluun. Kohteessa B ja C (keskitetyt laitokset, sähkön- 

ja lämmöntuotanto) energia on hinnoiteltu siten, että tuotettu energia myydään ulkopuoliseen 

käyttökohteeseen suoraan ilman että sähkö kierrätetään verkon kautta. Myös lämpö myydään suoraan 

asiakkaalle. 

 

Tässä raportissa esiteltävät kannattavuuslaskelmat pohjaavat Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskuksen (myöhemmin MTT) laatiman biokaasulaskurin tuloksiin. Verrannelaskelmilla on 

voitu verrata mm. kohteen energiantuotantomääriä sekä kannattavuutta suhteessa laitetoimittajien 

antamiin budjettitarjouksiin ja energiantuotantotietoihin. Vertailussa tulee huomioida, että 

laitetoimittajat ovat tarjonneet erilaisia biokaasun tuotantomenetelmiä ja prosesseja verrattaessa 

MTT:n biokaasulaskurin olettamaan biokaasuntuotantotekniikkaan. MTT:n biokaasulaskuri määrittää 

investointitason ns. märkämädätysprosessille. Tulee huomioida, että MTT:n laskurin määrittämä 

investointitaso on suuntaa antava, joka tulee tarkentaa tapauskohtaisesti. Tässä selvityksessä MTT:n 

laskurin laskelma toimii verranteena ja antaa tietoa mm. tilanteessa, jossa investointi voitaisiin tehdä 

ohjelman määrittämällä investointitasolla. 

 

Kohteissa B, C ja D (keskitetyt laitokset) kuljetuskustannukset muodostavat merkittävän laitoksen 

käyttöön liittyvän vuotuisen kuluerän.  Kuljetuskustannukset pohjaavat kuorma-autokuljetuksiin.  

Laskelmissa käytetyt kuljetusten lähtöarvot: 

- Kiinteän jakeen kuormakoko  25 t 

- Lietemäisten jakeiden kuormakoko  30 t 

- Kuorma-auton tuntiveloitus   80 €/h 

- Kohteissa B ja C kuljetettava etäisyys 5 km (keskimäärin) 

- Kohteessa D kuljetettava etäisyys  15 km (keskimäärin) 
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Märkäprosessissa (MTT:n verrannelaskelma) kuljetukset perustuvat meno-paluu –kuljetuksiin, joissa 

yhden kuorman kuljetukseen on laskettu 2 täyttöä (1 tilalla ja 1 laitoksella) sekä 2 tyhjennyskertaa (1 

tilalla ja 1 laitoksella).  

 

6. Tarjouksen jättäneiden yritysten teknologiakuvaukset 
 

Budjettitarjoukset saatiin kolmelta laitetoimittajalta. Kyseiset toimijat kehittävät perinteiseen lietteen 

märkämädätykseen verrattuna uudentyyppisiä ratkaisuja, joiden tavoitteena on parantaa 

biokaasulaitosten kannattavuutta maatalouspohjaisilla syötteillä hajautetussa toimintaympäristössä. 

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti tarjonneiden laitetoimittajien biokaasuntuotantomenetelmät ja lyhyt 

tiivistys laitteistokokonaisuudesta, jotka budjettitarjoukset ovat pitäneet sisällään.  

 

Methator Oy 

 

Methator Oy:n laitteistossa biokaasuntuotanto on osa yrityksen kehittämää 

lannankäsittelyjärjestelmää. Lannankäsittelyjärjestelmässä lietelanta ensin separoidaan, josta 

biokaasutuotantoon ohjataan separoinnissa muodostuva nestefraktio. Prosessin tavoitteena on tuottaa 

kaasu nestejakeesta, josta kaasu voidaan saada tuotettua nopeammalla läpimenoajalla suhteessa 

raakalietteeseen. Prosessin etuna on, että kaasun tuotanto tapahtuu pienemmässä 

reaktoritilavuudessa verrattaessa lietelannan käsittelyyn. Menetelmän tavoitteena on alentaa 

investointikustannuksia. Yritys kehittää järjestelmäänsä siten, että sen oma energiankäyttö on 

mahdollisimman vähäistä. Tuotannon energiatehokkuuteen liittyen Methator Oy:n laitteistossa on 

käytössä lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla reaktorista poistuvasta lietteestä saadaan lämpö 

hyödynnettyä prosessiin (reaktorin lämmitys). Biokaasutettu nestejae ohjataan prosessin jälkeen tilan 

lietesäiliöön ja hyödynnetään lannoitteena maatiloilla. Separoinnissa muodostuva kiintojae voidaan 

ohjata esim. peräkärryyn tai siirtolavalle ja kuljettaa lantavarastoon tai jatkojalostukseen. 

Biokaasutetun nestejakeen juoksevuus parantuu prosessissa, joten sen levitettävyys parantuu 

edelleen. Methator Oy:n lannankäsittelyjärjestelmä käsittää biokaasun tuotantoprosessin lisäksi 

kiintojakeen prosessoinnin biokuivikkeeksi tai biohiileksi. Yritys onkin arvioinut kiintojakeen 
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prosessoinnin tuottamien jakeiden merkittäväksi lisätulonlähteeksi energian lisäksi, jolla 

tuotantokonseptin kannattavuutta voidaan parantaa edelleen. 

 

Methator Oy:n budjettitarjouksen sisältämä laitteistokokonaisuus käsittää seuraavat pääkomponentit: 

- Väli/pumppauskaivo. 

- Separointiyksikkö. 

- Lämmöntalteenotto ja prosessin lämmitysjärjestelmä. 

- Reaktorit ja kaasun talteenottojärjestelmä (ei sisällä kaasuvarastoa) 

 

Lisäksi Methator Oy voi liittää tuotantoprosessiin edellä mainitun kiintojakeen jatkojalostuslaitteiston 

sekä kaasun hyödyntämiseen kattila-poltin –yhdistelmän, sähkön- ja lämmöntuotantolaitteiston sekä 

liikennepolttoaineen tuotannon. 

 

Menetelmän kehitystilanne 12/2014: laitevalmistaja kehittänyt laitteistoa vuodesta 2011 lähtien. 

Yrityksellä on pilottilaitteistolla tehtyä tuotekehitystyötä. Methator Oy toimittaa parhaillaan 

ensimäisen kaupallisen järjestelmänsä Pukaroon. Järjestelmä on arvioitu olevan täydessä toiminassa 

tammikuun aikana 2015. 

 

Metaenergia Oy 

 

Metaenergia Oy:n biokaasun tuotantokonseptissa lietelanta ensin separoidaan ja kiintojae ohjataan 

biokaasun tuotantoon ja nestejae ohjataan tilan lietesäiliöön ja käytetään peltolevityksessä. 

Nestejakeen levitettävyys parantuu suhteessa raakalietteeseen kiintoainepitoisuuden laskiessa. 

Kiintomädätyksen tavoitteena on ohjata biokaasun tuotantoon selkeästi massamääräisesti pienempi 

syötemäärä tonneina suhteessa lietelannan biokaasutukseen. Tulee huomioida, että osa 

biokaasupotentiaalista (kuiva-aineen sisältämästä orgaanisesta aineesta) jää nestejakeeseen. 

Metaenergia Oy on tutkimuksissaan havainnut, että heidän tuotantoprosessissa kiintojakeen 

metaanintuotantopotentiaali on huomattavan korkea märkäpainotonnia kohti verrattaessa lietelannan 

biokaasutukseen ja suhteessa siihen, että osa kaasua tuottavasta jakeesta (orgaaninen aine) erottuu 

nestejakeeseen. 
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Laitoksen reaktorin toimintaperiaatteena on ns. jatkuvatoiminen ja täyssekoitteinen tuotantoprosessi. 

Yrityksen kehittämän tuotantoprosessin tavoitteena on alentaa investointikustannuksia (pienempi 

reaktoritilavuus) sekä tuottaa kaasua enemmän käsiteltyä tonnia kohti suhteessa lietelannan 

biokaasutukseen (syöte sisältää enemmän kuiva-ainetta). Yrityksen näkemyksen mukaan prosessin 

edut korostuvat sekä pienen mittakaavan laitoksessa (kustannustehokkuus) että keskitetyssä 

laitosvaihtoehdossa, jossa kuljetettava syötemäärä on selvästi alhaisempi suhteessa perinteiseen 

lietemädättämöön. Biokaasulaitoksen syötteen kuiva-ainepitoisuus on laitetoimittajan määritysten 

mukaan noin 13 - 20 %. Biokaasulaitoksen tuottama lopputuote on kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 10 

% luokkaa. Kuiva-ainepitoisuuden alenema johtuu orgaaniseen aineen hajoamisesta ja tehokkaan 

hajoamistoiminnan myötä tapahtuvasta syötteen ”vettymisestä” prosessissa. Täten biokaasutettu 

lopputuote voidaan levittää perinteisellä lietekalustolla. Keskitetyissä laitosvaihtoehdoissa syötteen ja 

laitoksen tuottaman mädätysjäännöksen kuljetus ei onnistu samalla kalustolla meno-paluu –

kuljetuksina vaan vaatii erillisiä kuljetuskalustoja, jonka myötä pienemmän massamäärän kautta ei 

saada täysinäistä hyötyä kuljetuskustannusten säästöissä. Keskitetyissä laitosvaihtoehdoissa 

mädätysjäännös on mahdollisesti separoitavissa, jota kautta osa syötteestä on mahdollista kuljettaa 

meno-paluu –kuljetuksina. 

 

Metaenergia Oy:n yleinen laitteistokoostumus: 

1) gfix –kiintomädätyskontti (lietteen separointi, homogenisointi ja syötteen annostelu, 

lämmönvaihto, esireaktori sekoituksella, automatisointi) 

2) gpower –CHP –kontti (generaattori, kattila, sähkökeskus, automaatio) 

3) Kaasuvarasto (kontti/reaktorin päällä oleva kaasukate) 

4) Reaktori  

5) Syöttö- ja murskauskontti tai syöttö- ja murskausrakennus 

6) Tarvittava lietteen syöttökaivo ja poistokaivo. 

7) Mädätysjäännöksen välivarasto (tarvittaessa) 

8) Syötteiden (nestemäinen ja kiinteä) puskurisäiliöt. 

9) Liikennepolttoaineen tuotanto. 
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Metaenergia Oy:n prosessissa separoitu kiintojae ohjataan homogenisoinnin (murska) kautta 

esireaktoriin ja nestejae tilan lietesäiliöön. Homogenisoinnissa syötteestä valmistetaan tasalaatuista 

(mm. pieni partikkelikoko). Tehokkaassa lämmönvaihtimessa ja esireaktorissa syöte lämmitetään 

ennen syötteen ohjaamista varsinaiseen reaktoriin.   Esireaktorista syöte pumpataan reaktoriin, josta 

se kaasutuksen jälkeen edelleen pumpataan lietesäiliöön.  

 

Menetelmän kehitystilanne 12/2014: Laitevalmistaja on tutkinut tuotantoprosessia ja -tekniikkaa 

omassa pilottilaitoksessaan vuodesta 2010 lähtien. Syksyllä 2014 on otettu käyttöön 

maatilakokoluokan pilotti- ja esittelylaitos Haapavedellä. 

 

Biogts Oy  

 

Biogts Oy tarjosi biokaasulaitoksia toimintamallilla, jossa alhaisen kuiva-ainepitoisuuden omaavat 

jakeet (lietelanta) separoidaan ja kiintojae ohjataan biokaasuntuotantoon. Yritys on esittänyt, että 

prosessiin ohjattavan kiintojakeen kuiva-aine pitoisuus noin 18-22 %. Laitevalmistaja myös esittää, 

että syötteen kuiva-ainepitoisuus voi olla myös korkeampi. Teknologian etuina yritys esittelee mm. 

seuraavia: 

• alhaisen kuiva-ainepitoisuuden jakeet eivät tarvitse nestettä syötössä. 

• prosessiin ohjataan selkeästi pienempi massamäärä verrattuna esim. lietelannan  

biokaasutukseen, jolloin reaktoritilavuus on alhaisempi. 

• keskitetyissä vaihtoehdoissa kuljetetaan pienempiä massamääriä. 

• laitteisto on moduleista koostuva, jota voidaan laajentaa tarpeen mukaan. 

• nopea käyttöönotto (tuodaan valmiina elementteinä) ja automatisoitu prosessi. 

• asennus täysin maanpäälisenä. 

 

Tarjoajan biokaasulaitoksen toimintaperiaatteena on ns. tulppavirtausprosessi, jossa massa kulkee 

vaakamallisessa reaktorissa eteenpäin ns. ”tulppana”, jolloin voidaan varmistaa koko massan riittävän 

pitkä viipymä (vrt. täyssekoitteinen märkämädättämö, jossa koko massa sekoitetaan). 

Tulppavirtausperiaatteella tapahtuvassa mädätyksessä yritys pitää etuna myös lopputuotteen 

parempaa hygienisyyttä sekä prosessin parempia optimointimahdollisuuksia. 
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Yritys on rakentanut ensimmäisen yllä mainittuun konseptiin perustuvan biokaasulaitoksen 

Sotkamoon, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Laitoksen raaka-aineena on 

peltobiomassa (nurmi), kuivalanta ja kalanperkuujätteet. Seuraava laitos on rakenteilla Haminan 

Energia Oy:lle Virolahteen, missä käyttöönotto on vuoden 2015 aikana. 

 

MTT:n biokaasulaskurin tuotantoprosessi 

 

MTT:n biokaasulaskuri määrittää biokaasun- ja energiantuotot sekä laitteiston mitoitusarvot ns. 

märkämädätysratkaisulle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että syötteen kuiva-ainepitoisuus on noin 10 

%:n luokkaa. Erityisesti keskitetyissä ratkaisuissa tämä nostaa syötteen kuljetuskustannuksia. Tässä 

selvityksessä kaikissa MTT –laskelmissa on nojauduttu laskurin määrittämään investointitasoon, joka 

koostuu seuraavista laitteistokokonaisuuksista: 

- Täyssekoitteinen märkämädätysreaktori (sekoitus, lämmitys, syöttö yms. laitteet). 

- Jälkikaasusäiliö (sekoitin, kaasuvarasto yms. laitteet). 

- Sähkön- ja lämmöntuotantolaitteisto. 

 

Investoinnissa oletuksena on, että tilatason kohteissa on riittävästi varastokapasiteettia, ja esim. 

lisälietesäiliötä ei tarvitse rakentaa. 

 

MTT:n biokaasulaskuri määrittää investointitason pohjaten Itävaltalaiseen tausta-aineistoon. Ohjelma 

antaa suuntaa antavat investointitasot, mutta ohjelmaan tulee määrittää omilla hintatiedoilla esim. 

syötteiden vaatimat käsittelylaitteistot. Tulee huomioida, että investointitaso tulee tarkentaa pohjaten 

todellisiin laitteistokustannuksiin. 

 

MTT:n laskurilla on laadittu vertailulaskelma, jonka avulla voi vertailla eri vaihtoehtojen biokaasun- ja 

energiantuottoja. MTT:n laskurilla verrannelaskelmat on tehty kohteisiin A – C. Kohteeseen D ei ko. 

laskurilla ole tehty vaihtoehtoista laskelmaa, koska työssä keskityttiin tarkastelemaan kuivamädätystä, 

jota MTT:n laskurissa ei ole vaihtoehtona. Kohteen D laskelmaan käytettiin laitetoimittajan antamia 

lähtötietoja (metaanintuotanto, energiantuotanto, laitoksen oma energiankulutus).  
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7. Tarkastelukohde A, tilatason laitos 
 

Lähtötiedot 

 

Syötteet:   7 500 t lietelantaa, TS 7 %. 

Sähkön kulutus: 250 MWh. 

Lämmön kulutus: 100 MWh (10 000 l KPÖ). 

 

Tilalla tuotettu biokaasu hyödynnetään kokonaisuudessaan yhdistetyssä sähkön- ja 

lämmöntuotannossa (CHP-tuotanto). Sähkö käytetään tilalla ja tuotettu lämpö hyödynnetään osin 

tilalla. Laskennassa oletuksena on, että osa tuotetusta lämmöstä voidaan siirtää tilan läheisyydessä 

olevaan aluelämpöverkkoon. 

 

7.1 Tarkastelukohteen A laskelma 1 (MTT:n laskuri) 

 

Laskelma on laadittu MTT:n biokaasulaskurilla ja ko. ohjelman taustalla olevilla oletusarvoilla.  

 

Biokaasulaskurin määrittämät laitostiedot: 

- Investointitaso:  251 000 € 

- Sähköntuotantoteho:  35 kW 

- Lämpöteho (CHP):  55 kW 

- Reaktoritilavuus:  496 m³ (viipymä 21 vrk) 

- Jälkikaasuvaraston tilavuus: 496 m³ (viipymä 21 vrk) 
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Taulukko 1. Tarkastelukohteessa A käytetyt energian arvot. Kohteessa lämpöenergian arvo on sidottu öljyyn. 

 

Sähkö kohteessa (korvaussähkö) 0,09 €/kWh

Sähkö myynti 0,04 €/kWh

Lämpö kohteessa 0,1 €/kWh

Lämpö myynti 0,04 €/kWh

Biometaani kohteessa €/kg

Biometaanin myynti (alv 0 %) 1,2 €/kg

ENERGIAN ARVOT

 
 

Taulukko 2. Tarkastelukohteen A energiantuotantomäärät, energiankulutustiedot sekä vuotuinen energian korvaavuuden 

ja myynnin muodostama tulo. 

Biokaasulaitoksen energiantuotto (kaasun energiasisältö) 840 MWh

TUOTETUT ENERGIAT

Sähköntuotanto 277 MWh

Lämmöntuotanto 436 MWh

Biometaanin tuotanto 0 MWh

Biometaanin tuotanto kg

LAITOKSEN OMA KÄYTTÖ

Sähkö 59 MWh

Lämpö 142 MWh

NETTOENERGIAT

Sähkö 218 MWh

Lämpö 294 MWh

Sähkö 250 MWh

Lämpö 100 MWh

Sähkö -32 MWh

Lämpö 194 MWh

Sähkö kohteessa 19 620 €/v

Sähkö myynti €/v

Lämpö tilalla 10 000 €/v

Lämpö myynti 7 760 €/v

Liikennepolttoaine tilalla €/v

Liikennepolttoaieen myynti €/v

YHTEENSÄ 37 380 €/v

ENERGIAN KULUTUS KOHTEESSA

TULOT - ENERGIA

ENERGIATASE

ENERGIAN TUOTANTO
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Taulukko 3. Biokaasulaitoksen vuoituiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. 

Laitteiden ja koneiden huollot (1,5 % investoinneista) 3 762 €/v

Sähköntuotannon kustannukset (0,01 €/kWh) 2 770 €/v

Työpanos (150 h, 25 €/h) 3 700 €/v

YHTEENSÄ 10 232 €/v

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKUSTANNUKSET

 
MTT:n biokaasulaskurin oletusarvoina ovat laitteiden ja koneiden huollot sekä sähköntuotannon kustannukset. Työpanoksesi on määritetty 150 h työtä, 

a´25€/h. 

 

Taulukko 4. Kannattavuuslaskelma.  

Investointitaso 251 000 €

Investointituki 30 %

Takaisinmaksuaika (ilman korkoa) * 6,5 v

Korkon kanssa (4 %) 7,6 v

KANNATTAVUUSLASKELMAN LÄHTÖARVOT

KANNATTAVUUSLASKELMA 

 
*) MTT:n laskuri ei ole huomioinu korkoa, joten kannattavuuslaskelmassa on määritetty myös korollinen takaisinmaksuaika. 

 

Taulukko 5. Kohteen A tuottaman biokaasun arvo, mikäli tuotetaan biometaania. 

Tuotettu energiamäärä (ruttoenergiamäärä) 840 MWh

Tuotetun metaanikaasun määrä 84 000 Nm³/v

Metaanikaasun määrä 60 480 kg/v

Myyntitulo, mikäli tuotettu kaasu myydään biometaanina 72 576 €/v

Tuotetun biometaanin arvo bensan hinnalla 150 000 €/v

 - määrä vastaa bensalitroja 150 000 l/v

Tuotanto vastaa henkilöautojen vuosikulutusta 67 h-autoa/v

ARVO BIOMETAANINA

MÄÄRÄ BIOMETAANINA

 
 

HUOM! Tämä on verrannelaskelma ja tässä on määritetty tuotetun energian arvo 

liikennepolttoaineena vuodessa tuotettavalla kaasumäärällä (ei huomioi omaa kulutusta sekä 

tuotannon hyötysuhteita). 

 

Kannattavuuslaskelmassa tuloiksi muodostuvat energian kautta saatavat tuotot. Laskelma ei huomioi 

ravinteiden käytön tehostumista. MTT:n biokaasulaskurin mukaan liukoisen typen määrä lisääntyy 
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prosessissa 3 750 kg (25 % liukoistuu) ja sen rahallinen arvo on noin 4 200 € vuodessa. Lisäksi tilalle 

voi muodostua säästöjä lietteen levityksessä, mikäli hajut ovat estäneet lietteen käyttöä esim. 

asutuksen läheisyydessä. Tässä tilanteessa on mahdollista, että voidaan korvata jopa osin 

väkilannoitteita, jolloin ko. kustannuserä voi jäädä pois. 

 

Huomiot: 

- Kohteessa lämpö tuotetaan öljyllä, joka parantaan investoinnin kannattavuutta. 

- Kohteessa on aluelämpöverkko, joka voisi mahdollisesti olla lämmön ostaja. Näin ollen kaikki 

lämpö voisi olla mahdollista hyödyntää kohteessa, mikä parantaa kannattavuutta edelleen. Jos 

ylijäämälämmölle ei saada määritettyä arvoa, on takaisinmaksuaika noin 10 vuotta. 

- Oletuksena on, että tila voi hyödyntää kaiken tuotetun sähkön (esim. tulevaisuudessa 

mahdollinen nettomittarointi). 

 

Lyhyt yhteenveto budjettitarjouksiin pohjautuvaan kannattavuuslaskelmaan: 

- Kohteeseen tarjotuista budjettitarjouksista edukkain oli hinnaltaan hiukan MTT:n laskurin 

määrittämää hintaa korkeampi. Näin ollen laitetoimittajan määrittämien 

energiantuottopotentiaalien, omakäyttöenergioiden ja hintatason sekä aiemmin määritettyjen 

energian hintojen mukaisesti takaisinmaksuaika (korko 4 %) on myös hieman korkeampi, noin 

11 vuotta. Budjettitarjouksiin pohjautuva laskelma ei myöskään huomioi ravinnehyötyjä. 

 

8. Tarkastelukohde B, Lammin alue 
 

Lähtötiedot 

 

Tarkastelukohde B sijoittuu Lammin alueelle. Kohteen käsiteltävät syötteet koostuvat maatalouden 

lietelannasta sekä perunanjalostuksen sivutuotteista. 
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Taulukko 6. Kohteen B (Lammin alue) syötteet. 

Tila Massa t / v ka. %

Tila 1 Lietelanta 7 500 7

Tila 2 Lietelanta 2000 7

Tila 3 Lietelanta 4800 7

Tila 4 Perunankuoria 1200 20

Tila 5 Perunankuorinnan puristenestettä 2300 5

Tila 5 Perunankuorinnan kuoripuristetta 900 25

18 700 8,45 (*YHTEENSÄ  
*) Syötemassan keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus. 

 

Laskelmissa energian arvot on määritetty siten, että sähkö ja lämpö myydään suoraan asiakkaalle 

ilman välissä olevaa energianvälittäjäoperaattoria (sähköverkko ja lämpöverkon haltia). Tämä vaatisi, 

että investointi on sellaisessa kohteessa, jossa lämpö- ja sähköenergialle on nielu olemassa ja 

tuotetut energiat voisi myydä suoraan asiakkaalle. Sähkön myymisen vaihtoehtona voisi olla esim. 

Farmivirran tuottaminen, jolloin tuottaja voisi määrittää sähkön hinnan itse. 

 

Taulukko 7. Kohteessa B käytetyt energian arvot. 

Sähkö kohteessa (korvaussähkö) 0 €/kWh

Sähkö myynti 0,08 €/kWh

Lämpö kohteessa (korvauslämpö) 0 €/kWh

Lämpö myynti 0,05 €/kWh

ENERGIAN ARVOT

 
  

8.1 Tarkastelukohteen B laskelma 1 (MTT:n laskuri) 

 

Laskelma on laadittu MTT:n biokaasulaskurilla ja ko. ohjelman määrittämillä taustalla olevilla 

oletusarvoilla. Laitoksessa käsiteltäisiin koko massamäärä sellaisenaan, joka on 18 700 t. 
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Biokaasulaskurin määrittämät laitostiedot: 

- Investointitaso:  928 000 € 

o Laitoksella 6 000 m3 mädätysjäännössäiliö (2´ 33 €/m³) 

o Kiinteän jakeen syöttö (apevaunu, 50 000 €) 

- Sähköntuotantoteho:  128 kW 

- Lämpöteho (CHP):  202 kW 

- Reaktoritilavuus:  1 237 m³ (viipymä 21 vrk) 

- Jälkikaasuvaraston tilavuus: 1 237 m³ (viipymä 21 vrk) 

 

MTT:n biokaasulaskurin myötä määritetty metaanintuottopotentiaali on määritetty alla olevassa 

taulukossa. Taulukosta käy ilmi, että perunasyötteet ovat erittäin hyviä syötteitä verrattuna 

lietelantaan.  

 

Taulukko 8. Kohteen B syötteiden metaanintuottopotentiaalit syötelajeittain. 

Syöte Määrä     

t

ka. % VS/TS % CH4 -potentiaali  

m³ CH4/t VS

Metaanimäärä 

Nm³

Metaani / t syötettä 

(märkäpaino)

Energia     

MWh

Lietelanta 14300 7 80 200 160 160 11,2 1 601 600

Perunankuoria 1200 20 90 330 71 280 59,4 712 800

Perunankuorinnan puristenestettä 2300 5 90 330 34 155 14,9 341 550

Perunankuorinnan kuoripuristetta 900 25 90 330 66 825 74,3 668 250

332 420 3 324 200YHTEENSÄ  
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Taulukko 9. Tarkastelukohteen B energiantuotantomäärät, energiankulutustiedot sekä vuotuinen energian korvaavuuden 

ja myynnin muodostama tulo (MTT:n biokaasulaskuri). 

Biokaasulaitoksen energiantuotto (kaasun energiasisältö) 3 360 MWh

TUOTETUT ENERGIAT

Sähköntuotanto 1 110 MWh

Lämmöntuotanto 1 750 MWh

Biometaanin tuotanto 0 MWh

Biometaanin tuotanto kg

LAITOKSEN OMA KÄYTTÖ

Sähkö 235 MWh

Lämpö 570 MWh

NETTOENERGIAT

Sähkö 875 MWh

Lämpö 1 180 MWh

Sähkö 0 MWh

Lämpö 0 MWh

Sähkö 875 MWh

Lämpö 1 180 MWh

Sähkö kohteessa 0 €/v

Sähkö myynti 70 000 €/v

Lämpö kohteessa 0 €/v

Lämpö myynti 59 000 €/v

Liikennepolttoaine tilalla €/v

Liikennepolttoaieen myynti €/v

YHTEENSÄ 129 000 €/v

ENERGIAN KULUTUS KOHTEESSA

ENERGIATASE

TULOT - ENERGIA

ENERGIAN TUOTANTO
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Taulukko 10. Biokaasulaitoksen vuoituiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. 

Laitteiden ja koneiden huollot (2 %) 18 560 €/v

Sähköntuotannon kustannukset (0,01 €/kWh) 10 245 €/v

Työpanos (300h, 30 €/h, oma määritys) 9 000 €/v

Kuljetuskustannus (meno-paluu) 24294 €/v

YHTEENSÄ 62 099 €/v

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKUSTANNUKSET

 
Biokaasulaskurin määrittämät käyttö- ja ylläpitokustannukset: laitteiden ja koneiden huollot, sähköntuotannon kustannukset. Lisäksi on määritetty 

laitoksen käytölle työpanosta 300 h/v sekä kuljetuskustannukset, jotka on ajateltu tehtävän meno-paluu –kuljetuksina. 

 

Taulukko 11. Biokaasulaitoksen investointitaso ja takaisinmaksuaika. 

Investointitaso 928 000 €

Investointituki 30 %

Takaisinmaksuaika (ilman korkoa) 9,7 v

Takaisinmaksuaika korkon kanssa (4 %) 12,5 v

KANNATTAVUUSLASKELMAN LÄHTÖARVOT

KANNATTAVUUSLASKELMA 

 
HUOM! Investointitaso ei pidä sisällään erillistä hygienisointia. Tämä tulee huomioitavaksi, kun kyseessä on tilojen 

yhteislaitos. 

 

Taulukko 12. Kohteen B tuottaman biokaasun arvo, mikäli tuotetaan biometaania. 

Tuotettu energiamäärä (bruttoenergiamäärä) 3 360 MWh

Tuotetun metaanikaasun määrä 336 000 Nm³/v

Metaanikaasun määrä 241 920 kg/v

Myyntitulo, mikäli tuotettu kaasu myydään biometaanina 290 304 €/v

Tuotetun biometaanin arvo bensan hinnalla 600 000 €/v

 - määrä vastaa bensalitroja 600 000 l/v

Tuotanto vastaa henkilöautojen vuosikulutusta 269 h-autoa/v

MÄÄRÄ BIOMETAANINA

ARVO BIOMETAANINA

 
 

HUOM! Tämä on verrannelaskelma ja tässä on määritetty energian arvo liikennepolttoaineena 

vuodessa tuotettavalla kaasumäärällä (ei huomioi omaa kulutusta sekä tuotannon hyötysuhteita). 
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Keskeiset huomiot: 

- Perunamassojen energianpotentiaali parantaa kannattavuutta suhteessa pelkästään lietelantaa 

käsittelevään laitokseen. 

- Määritetty kannattavuus edellyttää, että kaikki sähkö ja lämpö saataisiin myytyä määritettyyn 

hintaan. 

- Lietelannan (suuri volyymi) kuljetus heikentää kannattavuutta. 

 

Lyhyt yhteenveto budjettitarjouksiin pohjautuvaan kannattavuuslaskelmaan: 

- Kohteeseen tarjotuista budjettitarjouksista edukkain oli hiukan pienempi verrattuna MTT:n 

biokaasulaskurin määrittämään investointitasoon. Laitetoimittajan määrittämien 

energiantuottopotentiaalien, omakäyttöenergioiden ja hintatason sekä aiemmin määritettyjen 

energian hintojen mukaan takaisinmaksuaika (korko 4 %) oli noin 14 vuotta. Budjettitarjouksiin 

pohjautuva laskelma ei niinikään huomioi ravinnehyötyjä.  

 

9. Tarkastelukohde C, Hauhon alue 
 

Lähtötiedot 

 

Taulukko 13. Kohteen C (Hauhon alue) syötteet. 

Tila Massa t / v ka. %

Tila 6 Lietelanta 2 000 7

Tila 7 Lietelanta 3000 7

Tila 8 Lietelanta 6000 7

Tila 9 Lietelanta 6000 7

17 000 7 (*YHTEENSÄ  
*) Syötteiden keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus. 
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Taulukko 14. Tarkastelukohteen C energian hinnoittelu. 

Sähkö kohteessa (korvaussähkö) 0 €/kWh

Sähkö myynti 0,08 €/kWh

Lämpö kohteessa 0 €/kWh

Lämpö myynti 0,05 €/kWh

ENERGIAN ARVOT

 
 

9.1 Tarkastelukohteen C laskelma 1 (MTT:n laskuri) 

 

Laskelma on laadittu MTT:n biokaasulaskurilla ja ko. ohjelman määrittämillä taustalla olevilla 

oletusarvoilla. Laitoksessa käsiteltäisiin koko massamäärä sellaisenaan, joka on 17 000 t. 

 

Biokaasulaskurin määrittämät laitostiedot: 

- Investointitaso:  552 000 € 

o Sisältää 5 000 m3 mädätysjäännöksen varastosäiliön. 

- Sähköntuotantoteho:  79   kW 

- Lämpöteho (CHP):  124 kW 

- Reaktoritilavuus:  1 125 m³ (viipymä 21 vrk) 

- Jälkikaasuvaraston tilavuus: 1 125 m³ (viipymä 21 vrk) 
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Taulukko 15. Tarkastelukohteen C energiantuotantomäärät, energiankulutustiedot sekä vuotuinen energian korvaavuuden 

ja myynnin muodostama tulo (MTT:n laskurin määrittämä energiapotentiaali). 

Biokaasulaitoksen energiantuotto (kaasun energiasisältö) 1 900 MWh

TUOTETUT ENERGIAT

Sähköntuotanto 630 MWh

Lämmöntuotanto 990 MWh

Biometaanin tuotanto 0 MWh

Biometaanin tuotanto kg

LAITOKSEN OMA KÄYTTÖ

Sähkö 133 MWh

Lämpö 323 MWh

NETTOENERGIAT

Sähkö 497 MWh

Lämpö 667 MWh

Sähkö 0 MWh

Lämpö 0 MWh

Sähkö 497 MWh

Lämpö 667 MWh

Sähkö kohteessa 0 €/v

Sähkö myynti 39 760 €/v

Lämpö kohteessa 0 €/v

Lämpö myynti 33 350 €/v

Liikennepolttoaine tilalla €/v

Liikennepolttoaieen myynti €/v

YHTEENSÄ 73 110 €/v

ENERGIATASE

TULOT - ENERGIA

ENERGIAN TUOTANTO

ENERGIAN KULUTUS KOHTEESSA
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Taulukko 16. Biokaasulaitoksen vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. 

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKUSTANNUKSET

Laitteiden ja koneiden huollot (2 % investoinnista) 11 040 €/v

Sähköntuotannon kustannukset (0,01 €/kWh) 6 280 €/v

Työpanos (300 h, 30 €/h, oma määritys) 9 000 €/v

Kuljetuskustannus (oma määritys, meno-paluu -kuljetus) 22085 €/v

YHTEENSÄ 48 405 €/v  
 

Taulukko 17. Biokaasulaitoksen investointitaso ja takaisinmaksuaika.  

Investointitaso 552 000 €

Investointituki 30 %

Takaisinmaksuaika (ilman korkoa) * 15,6 v

Korkon kanssa (4 %) 25,1 v

KANNATTAVUUSLASKELMAN LÄHTÖARVOT

KANNATTAVUUSLASKELMA 

 
HUOM! Investointitaso ei pidä sisällään erillistä hygienisointia. Tämä tulee huomioitavaksi, kun kyseessä on tilojen 

yhteislaitos 

 

Taulukko 18. Kohteen C tuottaman biokaasun arvo, mikäli tuotetaan biometaania. 

Tuotettu energiamäärä (bruttoenergiamäärä) 1 900 MWh

Tuotetun metaanikaasun määrä 190 000 Nm³/v

Metaanikaasun määrä 136 800 kg/v

Myyntitulo, mikäli tuotettu kaasu myydään biometaanina 164 160 €/v

Tuotetun biometaanin arvo bensan hinnalla 339 286 €/v

 - määrä vastaa bensalitroja 339 286 l/v

Tuotanto vastaa henkilöautojen vuosikulutusta 152 h-autoa/v

MÄÄRÄ BIOMETAANINA

ARVO BIOMETAANINA

 
 

HUOM! Tämä on verrannelaskelma ja tässä on määritetty energian arvo liikennepolttoaineena 

vuodessa tuotettavalla kaasumäärällä (ei huomioi omaa kulutusta sekä tuotannon hyötysuhteita). 
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Keskeiset huomiot laskelmista: 

- Laitoksen kannattavuus on heikko, mikä johtuu pelkästään lietelannan alhaisesta 

energiantuotosta (suhteessa esim. peltobiomassaan, perunamassoihin) sekä massojen 

kuljetuksista. 

 

Lyhyt yhteenveto budjettitarjouksiin pohjautuvaan kannattavuuslaskelmaan: 

- Kohteeseen edukkain/soveltuvin budjettitarjous oli selkeästi korkeampi verrattuna MTT:n 

biokaasulaskurin määrittämään investointitasoon. Laitetoimittajan määrittämien 

energiantuottopotentiaalien, omakäyttöenergioiden ja hintatason sekä aiemmin määritettyjen 

energian hintojen mukaan takaisinmaksuaika oli samaa tasoa MTT:n laskurin määrittämän 

laskelman kanssa. Vaikka budjettitarjoukseen pohjautuvan laskelman investointitaso oli 

suurempi, takaisinmaksuaika oli samalla tasolla johtuen pienempien massamäärien 

kuljetuksista (kyseessä kuivamädätys, jossa lietteestä separoitu kuivajae kuljetetaan 

biokaasulaitokselle) sekä alhaisemmista kuljetuskustannuksista. 

 

10. Tarkastelukohde D, alueen kaikkien massojen käsittely 
 

Lähtötiedot 

 

Kohteessa D on tavoite käsitellä koko tarkastelualueen kartoitetut biomassat keskitetyssä 

biokaasulaitoksessa. Biokaasulaitoksen tuottamasta kaasusta jalostetaan biometaania, joka voidaan 

käyttää ajoneuvojen polttoaineena. 

 

Kohteessa päädyttiin tarkastelemaan vaihtoehtoa, jossa lietelanta separoidaan maatiloilla ja kiinteä 

jae kuljetetaan biokaasulaitokselle. Tässä tavoitteena on pienentää kuljetettavien jakeiden määrää ja 

alentaa täten kuljetuskustannuksia. Perunajakeet käytettäisiin syötteenä sellaisenaan. 

 

Kohteeseen ei laadittu verrannelaskelmaa MTT:n biokaasulaskurilla, vaan laskelmat laadittiin 

pelkästään budjettitarjouksiin pohjautuen. 
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Taulukko 19. Kohteen D (koko tarkastelualue) syötteet. 

Tila Massa Määrä 

lietteenä  

t / v ka. %

Tila 1 Lietelanta 7 500 7

Tila 2 Lietelanta 2000 7

Tila 3 Lietelanta 4800 7

Tila 4 Perunankuoria 1200 20

Tila 5 Perunankuorinnan puristenestettä 2300 5

Tila 5 Perunankuorinnan kuoripuristetta 900 25

Tila 6 Lietelanta 2 000 7

Tila 7 Lietelanta 3000 7

Tila 8 Lietelanta 6000 7

Tila 9 Lietelanta 6000 7

35 700 7,8 (*YHTEENSÄ  
*) Syötteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus. 

 

Toimintamallissa kokonaissyötemäärä laitokselle on alle 20 000 t (separointi huomioitu). 

Laitetoimittajan määrittämien investointitason, biokaasupotentiaalien ja omakäyttöenergioiden 

mukaan laitoksen takaisinmaksuaika (korko 4 %) olisi noin 10 vuotta Tämä vaatisi, että kaikki tuotettu 

biometaani (puhdistettu biokaasu) voitaisiin myydä ajoneuvokäyttöön. Biometaanin myyntihintana on 

käytetty 1,2 €/kg (alv 0 %). Tällä hinnalla asiakkaan maksama hinta tankkauspisteellä on noin 1,5 €/kg 

(sis. alv). 1 kg metaania vastaa noin 1,5 l bensaa, joten nyt määritetyn metaanin myyntihinta vastaa 

bensana noin 1 €/litra hintatasoa.  

 

Biokaasun myynti edellyttää riittävää asiakaskuntaa, jotta investointi on järkevä toteuttaa. Tuotannon 

voisi käynnistää siten, että olisi tiedossa asiakas/asiakkaita, joilla on suuri polttoaineen kulutus ja 

jotka päättäisivät investoida biokaasuajoneuvoihin ja/tai konvertoida käytössä olevia ajoneuvoja 

biokaasukäyttöisiksi. 

 


