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Sunnuntai 7.10. 
Helsinki-Vantaan lentokentälle kokoontui 24 tiedonjanoista matkustajaa.  
Vastassa oli matkaopas-tulkki Erkki Holma.  Finnair-lento Helsingistä Berliiniin 16:10 - 17:05.  
 
Bussimatka 200 km. Osallistujilla oli mahdollisuus esittäytyä ja kertoa, mitä odotuksia matkalta 
heillä on.  
 
Mikko Tilvis Biobisnestä Pirkanmaalle -hankkeesta kertoi osallistujille Pirkanmaan biokaasu 
tilanteesta ja suunnitelmista.  Virroilla on yksi maatilakokoluokan laitos. Vesilahdelle on 
tulossa Doranovan johdolla uusi biokaasulaitos, joka käyttää syötteinä erillispakattujen ja 
muovia sisältäviä elintarvikejätteitä sekä maatalouden sivuvirtoja. Punkalaitumella 
kaasuntuotanto on käynnistymässä tämän vuoden aikana.  Gasumin biokaasuntankkaus 
asemat Nekalassa ja Lielahdessa. Lempäälässä Lempäälän Lämmöllä kaasuntankkausasema.   
Pirkanmaan Jätehuolto rakentaa suuren laitoksen erilliskerätyn biojätteen sekä 
jätevesilietteen kaasutukseen.  Erillinen luomulinja myös suunnitteilla.  Tällä hetkellä on pari 
pientä laitosta jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä.  Nokian kolmenkulmalle on tulossa 
kaasuntankkausasema ohikulkutien varteen.  Nokian kaupunki on hankkinut jo 25 kaasuautoa 
omaan käyttöön.  Jatkossa kaikki Jätehuollon ajoja ajavat jätteenkuljetusautot (60-70 kpl) 
siirtyvät itsetuotettuun biokaasuun.  Tällä hetkellä on koekäytössä kaksi jätepakkariautoa 
Tampereen keskustan ajoissa. 
 
Erkki Holma kertoi perustietoa Saksan kulttuurista ja energialähteistä. 
 
Ensimmäisen yö majoituttiin hotellissa Leipzigin vanhassa kaupungissa ja omakustanteinen 
illallinen nautittiin hotellin lähellä sijaitsevassa ravintolassa. 
 
 
 

Maanantai 8.10. 
Hotelliaamiainen alkoi reipashenkisesti jo klo 06.15.  
Bussi starttasi kohti ensimmäistä vierailukohdetta klo 7.15. 

 
Stockhausenissa sijaitseva sähköä tuottava Sauter-biokaasulaitos, jonka teho on 770 sähkö-
kW.  Reaktorissa ei ole sekoitinta, joka tarvitsisi huoltoa ja korjausta.  Sekoitus hoidetaan 
erillisessä huoneessa sijaitsevilla ja helposti huollettavilla pumpuilla. Kohtuullinen laitoksen 
oma sähkönkulutus.  Syötteinä naudan kuiva- ja lietelannat, maissi- ja nurmisäilörehut (kutakin 
noin 25%).  
 

      
 



3 
 

Sauterin Suomen edustaja Jukka Jokelainen kertoi bussissa etukäteistietoa ensimmäisestä 
vierailukohteesta: Laitos perustuu kuivaan syöterakenteeseen.  Kuormaajalla syötetään raaka-
aine reaktorille.  Generaattoreiden sähköteho 220 kW ja 530 kW.  Sähkölaitos voi käynnistää 
biokaasulaitoksen silloin, kun tarvitsee sähköä eli biokaasulaitoksella tasataan 
kulutushuippuja.  Reaktoreiden keskellä sijaitsee iso lämminvesivaraaja, jota lämmitetään 
generaattoreiden jäähdytyslämmöllä.  Varaajasta lämpö siirretään laitoksen tarpeisiin sekä eri 
rakennuksiin verkostoa pitkin.  Kaksikerroksinen tekninen tila on valettu betonista ja pihalla 
on iso vanha laguuni, johon kaasutettu liete välivarastoidaan ennen pellolle levitystä. 
Massaa ei sekoiteta sisältä, vaan pumpataan pohjalta lietettä sadetusperiaatteella massan 
pinnalle.  Liete kulkee lämmönvaihtimen kautta suuttimille.  Toimintaidea on kopioitu lehmän 
pötsistä.  Laitoksella ei ole pitkiä huoltokatkoja, eikä laitos ole herkkä erilaisille syötteille. 
Laitoksen sähkön omakäyttö on 1-2 % tuotetun biokaasun energiasisällöstä. 
 
Toisena vierailukohteena oli nurmisäilörehua ja muitakin syötteitä hienontavien, ja siten 
mädätystä nopeuttavien ekstruuderien valmistaja Lehmann (http://www.lehmann-
maschinenbau.de/en/biogas-technology.html).  
 

 
 
Lehmann on vuonna 1945 perustettu perheyritys, jossa nykyisin työskentelee noin 100 
työntekijää.  Yritys valmistaa kiertotalouteen, ympäristönsuojeluun ja biokaasuun liittyviä 
laitteita. 
 
Maissin käyttöä biokaasulaitosten syötteenä halutaan vähentää ja maissin tilalle on tulossa 
haastavampia syötteitä - esim. olkea ja nurmikasveja.  Haastavammat syötteet vaativat uutta 
teknologiaa, jotta kaasuntuotanto onnistuisi niistä. 
Extruuderin avulla syötteen solurakenne pyritään rikkomaan tehokkaasti, jotta kaasuntumista 
edesauttavat mikrobit pääsevät nopeasti kiinni mädätettävään kiintoaineeseen.  
Ekstruuderissa on kaksi ruuvia, jossa segmentit pyörivät vastakkain.  Keskellä on tilaa massalle. 
Joka kierroksella massa puristuu kierteiden ahtaimman kohdan läpi.  Muodostuu kova paine 
ja lämpötila nousee.  Solut painetaan voimakkaasti kasaan, kun paine poistuu, solut räjähtävät 
omalla energiallaan.  Tämä toistuu monta kertaa matkalla ruuvin läpi.  Massan hienousaste 
paranee.  Ekstruuderi ei ole pelkästään mekaaninen mylly, vaan hydro-lämpöprosessiin 
perustuva. 
 
Viljan oljessa on raakakuitua 30 % ja ligniiniä 12 %.  Maississa vastaavat luvut ovat on 11 % ja 
3 %.  Tämän vuoksi maissi on hyvin sulavaa. Saksassa 12 miljoonaa tonnia olkea, jota voisi 
hyödyntää biokaasulaitoksissa. Kun olki on pelkästään silputtua, muodostuu helposti olkipatja, 
joka kelluu reaktorissa lietteen pinnalla ja on vaarallinen, sillä se voi myös estää bakteerien 
toiminnan. Patja myös estää kaasun nousun ja biokaasu voi purkautua tulivuoren tavoin. 
Ekstruuderin läpi mennyt nurmirehu tuottaa Lehmannin mukaan 8 päivän kuluttua saman 
biokaasumäärän kuin 26 päivää reaktorissa ollut pelkästään silputtu nurmirehu.  (Kommentti 
retken osallistujalta: kun viipymäaika pitenee yli 30 vrk:een, ero tasaantuu.) 

http://www.lehmann-maschinenbau.de/en/biogas-technology.html
http://www.lehmann-maschinenbau.de/en/biogas-technology.html
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14:15 Matka kolmanteen vierailukohteeseen: biokaasulaitokselle (325 sähkö-kW), jolla 
syötteen hajoavuutta parannetaan ekstruuderilla.  Syötteistä saadaan 19 % enemmän kaasua 
kuin vakioarvoilla laskettuna.  Syötteinä käytetään nurmisäilörehua, kokoviljasäilörehua, 
maissisäilörehua, olkea, maisemanhoitonurmea sekä kuiva- ja lietelantaa.   
Biokaasulaitos on tuotekehitys- ja tutkimuslaitoksen yhteydessä, jossa tutkitaan syötteen 
sekoittamista optimaaliseksi ja erilaisten substraattien käyttöä.  Vierailimme pienessä 
koelaboratoriossa, jossa on käytössä neljä erilaista ekstruuderia.  Näimme myös puuhaketta, 
joka oli ajettu ekstruuderin läpi ja muuttanut muotoaan pumpulimaisen pehmeäksi ja 
kevyeksi.  Biokaasulaitoksen ylijäämälämpöä johdetaan lattiakanavien kautta 
koelaboratoriossa tutkittavien materiaalien kuivattamiseen. 

 
 
 
 

Tiistai 9.10. 
Neljäntenä vierailukohteena sadetusperiaatteella sekoitettu biokaasulaitos.  Laitosta meille 
esitteli omistaja Xaver Macht, jolla on laaja kokemus reaktorin täyttömenetelmistä.  Laitos 
tuottaa sähköä 1 MW teholla ja jalostaa siitä biometaania, eli ”liikennebiokaasua”.  
Ruotsalaisen Malmberg -vesipesurin puhdistuskapasiteetti on 3,5 MW.  Omistaja ei ollut täysin 
tyytyväinen kaasun puhdistimeen ja harkitsi siirtymistä membraanipuhdistimeen. Puhdistettu 
kaasu syötettiin paikalliseen kaupunkiverkkoon tai maanlaajuiseen korkeapaineverkkoon.  
Pääasiallinen syöte on nurmisäilörehu, jota tuodaan Tsekin puolella olevalta 4500 
peltohehtaarin maatilalta.  Paluukuormassa mädäte ajetaan takaisin maatilan pelloille 
levitettäväksi.  Halkaisijaltaan 50 metriä olevat reaktorit ovat kartionmalliset, ja tekninen tila 
sijaitsi reaktorin keskellä.  Kulku tekniseen tilaan tapahtui jännittävästi pitkää tunnelia pitkin 
reaktorin alta. 
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Viides vierailukohde Xaver Machtin siskonpojan biokaasulaitos 8 km päässä, jossa toiminnassa 
190 kW Sauter.  Biokaasulaitoksen lämpö lämmittää läheisen kylän taloja sekä 
puutavaraliikkeen tiloja ja kuivaamoa. 
 

    
 
 
Seuraavaksi bussi suuntasi kohti Itävaltaa.  Kuudes vierailukohde: Josef Höckner BioG GmbH, 
laitevalmistaja ja biokaasulaitos, jolla on järeät täyttöpöytä ja murskain nurmisäilörehun, 
kuivalannan ja muun korsipitoisen raaka-aineen hienontamiseen ja syöttöön.   
www.biog-biogas.com.  Laitoksen reaktori on rakennettu siten, että jälkikaasutusreaktori 
sijaitsee rengasmaisen pääreaktorin keskellä.  Kaasuvarastona toimi korkeassa siilossa oleva 
kaasusäkki.  Sähkön syöttötariffi Itävallassa on ”vain” 14,5 senttiä/kWh, joten syötteiden pitää 
olla edullisia. 

http://www.biog-biogas.com/
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Seuraavalla bussimatkalla tehtiin nopeat pysähdykset; Mammutin tehtaalla, tutustumassa 
rehunkäsittelylaitteiden tuotantotiloihin, sekä paikallisessa Spar-marketissa. Illalla 
majoittuminen keskustahotellissa Simbach am Inn:ssä kahteen eri hotelliin. Illallinen hotellin 
ravintolassa. 

Keskiviikko 10.10. 
7.00 Hotelliaamiainen 
 

 
 
 



7 
 

Seitsemäs vierailukohde oli Rosenheimer Erdenwerk Mayer.  Kohteella on pyöräkuormaajalla 
täytettävä eräkuivamädätyslaitos, jossa neljä reaktoria.  Viipymä on 4 viikkoa, joten yksi 
reaktori tyhjennettiin ja täytettiin uudelleen joka viikko.  Kaasutettu mädäte käytetään 
kompostoinnin jälkeen mullan valmistukseen.  Yrityksellä on automaattiset kompostimullan 
pussituslaitteet.  Laitos mädättää pääosin maisemanurmea ja risuja.  Kaasutus tuottaa 300 - 
400 kW sähköä. 
 
 

 
 

 

Kahdeksas vierailukohde: Christian Rinserin edullinen ja huoltoystävällinen (=itse huollettava) 
biokaasulaitos.  Generaattoriteho on 120 kW. Sähköä tuotetaan sähkön kulutuksen ollessa 
suurimmillaan, keskimäärin vuorokaudessa reilun 60 kW teholla. Tilan isäntä on auttanut 100 
muuta viljelijää biokaasulaitosten rakennuttamisessa (suunnittelu, hankinta-apu, apu 
rakennuttamisvaiheessa). Syötteinä naudan lietelanta, kuivikelanta, nurmi-ja maissisäilörehu 
(siilon pinta). Näimme esimerkin, kuinka biokaasulaitos on suunniteltu ja rakennettu 
edulliseksi huoltaa ja käyttää. Lämpöä hyödynnetään mm. hakkeen, sinimailasheinän ja 
rakennusten (oma meijeri) lämmitykseen.   
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Yhdeksäs ja viimeinen vierailukohde: Johann Aringerin yksinkertainen lietelannalla toimiva 75 
sähkö-kW:n biokaasulaitos Sauter.  Tilan tuotantorakennusten katot olivat täynnä 
aurinkopaneeleita. 

 
 

         
 

 
 
Matkalla Münchenin lentokentälle kiitettiin matkaopas-tulkki Erkki Holmaa erittäin 
monipuolisesta opastuksesta sekä bussinkuljettaja Erich:iä hyvästä ja turvallisesta 
kuljetuksesta.  Finnairin lento Helsinkiin lähti ajallaan 19:10 ja perillä Helsingissä oltiin 22:35, 
josta osallistujat suuntasivat takaisin kotikonnuilleen. 
 
 

Mitä opittiin Hämeeseen tuotavaksi? 
 
Jokaisessa kohteessa puhututti sähkön hinta ja sen muodostuminen. Kun Suomessa sähkö 
maksaa 12-13 senttiä / kWh, niin Saksassa hinta on syöttötariffilla ja bonuksilla 24 senttiä. 
Itävallassa 14 senttiä. 
 
Kun kysyttiin, tekisivätkö laitosten omistajat jotain toisin, moni laittaisi isomman 
sähköntuotantogeneraattorin heti laitoksen rakentamisvaiheessa. Sähkötehoa ei voi 
jälkikäteen kasvattaa. Saksassa syöttötariffi on putoamassa merkittävästi. Esim. jos rakentaisi 
nyt uuden 75 kW:n laitoksen, sähkön hinta olisi 11 senttiä / kWh. 
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Suomessa ollaan vasta havahtumassa maatilakokoluokan laitosten mahdollisuuteen toimia 
kulutuspiikkien tasaajana eli sähkölaitoksella on mahdollisuus käynnistää laitos etänä, silloin 
kun sähköä tarvitaan eniten.  Saksassa laitoksen omistaja saa 25 000 € vuodessa, jos antaa 
sähkölaitokselle etäkäyttömahdollisuuden. (tämä on jo laskettuna mukaan sähkön 24 sentin 
kWh -hintaan) Pienemmille laitoksille maksetaan korkeampaa tariffia ja kun lietettä on 
vähintään 30 % syötteestä, niin tariffi on korkeampi. 
 
Biokaasulaitosten hukkalämmöllä kuivattiin monessa kohteessa myös haketta, mikä tehostaa 
hyötykäyttöä.  Suomessa laadukkaalle, kuivalle hakkeelle olisi myös kysyntää, joten 
hakkeenkuivaus vaihtoehto kannattaa pitää mielessä. 
 
Tavoitteena kaikissa kohteissa oli saada biokaasuprosessista mahdollisimman automaattinen 
ja painovoimaan mahdollisimman paljon perustuva.  Laitoksissa myös osien huolto pystytään 
tekemään reaktorin ulkopuolelta, mikä helpottaa huoltotyötä. 
 
Saksassa laitosinvestointiin ei saa investointitukea, vaan tuki on syöttötariffin muodossa.  
Kaukolämpöverkko puolestaan on Saksassa tukikelpoinen ja samoin myös lämmöstä kylmää -
tekevät absorptiolaitteet. 
 
 
Iso kiitos kaikille mukana olleille! Erityiskiitokset PT-Matkojen Pekka Tammiselle ja 
matkaohjelman suunnittelusta vastanneelle Mika Turuselle ammatillisesti todella 
monipuolisesta matkasta! 


