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LIITE 1 Biokaasulaitoksen Toteutussuunnitelma  11/2022 

 
Peltoniemen Juha & Kristiina rakentaa eläinsuojan yhteyteen biokaasuntuotantoyksikön, joka 
käsittelee vain Juha & Kristiina Peltoniemen tilalla muodostuvia biomassoja (tarkemmin myöhemmin). 
 
Biokaasuinvestointia suunnitteleva maatila: 
 

Juha & Kristiina Peltoniemen maatila 
 

Yhteyshenkilö: 
  Peltoniemi Juha 
 Saarannantie 70, 39500 Ikaalinen  

Kiinteistötunnus: 143-412-1-32 
  
Biokaasun tuotantokokonaisuus sijoittuu kiinteistölle 143-406-7-111, osoitteessa Saarannantie 70, 
39500 Ikaalinen.  
 

Maatila investoi biokaasulaitokseen tähdäten tilan energiaomavaraisuuteen sähkön- ja lämmön osalta. 
Myöhemmin on mahdollista myös, että tila tuottaisi biometaania omien työkoneidensa ja autojen 
käyttöön. Tilan tavoitteena on lisäksi kehittää lannankäsittelyä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. 
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1. LAITOSKOKONAISUUS SEKÄ RAKENNUS/TOIMENPIDELUPA 

 
Juha Peltoniemen maatilan yhteyteen rakennettava biokaasun tuotantoyksikkö koostuu seuraavista 
osakokonaisuuksista: 

- syöttökaivo (lietteelle) 
- kontti/tekninen tila 1: kuivien jakeiden syöttö 
- biokaasureaktori: maanpäällinen tai osin maanpäällinen teräs-/teräsbetonisäiliö  

o noin 1 000–2000 m³/reaktori 
- kontti / tekninen tila 2: sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP), sähkökeskus, pumppauslaitteisto 
- lämpö- ja lietekanavat 
- kontti/tekninen tila 3 (mahdollisuus): biokaasun puhdistus ja paineistus sekä biometaanin 

jakelu 
- kiinteä-/siirrettävä korkeapainevarasto 
- separointiyksikkö 

 
Laitokselle tullaan hakemaan tarpeenmukainen toimenpide- tai rakennuslupa.  
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2. YMPÄRISTÖLUPA 

 
Tilalla on Ikaalisten kaupungin 26.05.2020 hyväksymä ympäristönsuojelulain 115 a § mukainen 
ilmoituspäätös IKA/200/07.01.00.00/2018.  
 

 

3. TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT LUVAT 

 
Toimenpidelupa- ja rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä pelastusviranomaiselta pyydetään 
lausunto liittyen käsittelyprosessiin (kaasun käsittely) sekä biokaasuntuotantoyksikön sijoitteluun 
kiinteistölle. Lähtökohtaisesti biokaasuntuotantoyksikkö sijoitetaan maatilalle siten, että toiminnallisen 
kokonaisuuden etäisyys tilan tuotantorakennuksiin on vähintään 15 metriä (minimietäisyys tuettuun 
rakentamiseen). Biokaasuntuotantoyksikön tarkempi sijoittuminen näkyy kuvassa 1.   
 
Maatilan pelastussuunnitelma tullaan täydentämään biokaasuntuotantoyksikön osalta minkä lisäksi 
sille laaditaan räjähdyssuojausasiakirja, jossa huomioidaan mahdolliset toiminnalliset häiriötilanteet 
kaasuntuotannossa ja käsittelyssä sekä niiden ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen. 
Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan yhteistyössä teknologiatoimittajan kanssa (teknologiatoimittajalla 
tietämys käsittelyprosessista). 
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4. TIIVISTELMÄ TOIMINNASTA 

 
Juha ja Kristiina Peltoniemen maatilan yhteyteen rakennetaan biokaasuntuotantoyksikkö, jossa 
käsitellään kyseisellä maatilalla muodostuva liete- ja kestokuivikelanta sekä peltobiomassoja (nurmi, 
pilaantuneet rehuerät). Lietelantaa käsitellään vuodessa noin 6 700 t (noin 6 700 m3), kestokuivikelantaa 
noin 500 t (noin 700 m3) sekä nurmea ja tilalla muodostuvaa pilaantunutta/ylijäämärehua (mm. 
ruokintapöydän siivous) noin 215–290 t (noin 300–400 m3).  Laitokselle on mahdollista vastaanottaa 
myös lähitilojen peltobiomassoja noin 140 t (200 m3). Käsittelyprosessi on täysin suljettu. Tila 
hyödyntää biokaasuprosessissa käsitellyt massat maatilalla omien - ja sopimuspeltojen lannoitteena 
samalla tavalla kuin lantajakeet tähänkin asti on hyödynnetty. Biokaasulaitoksella tuotettu biokaasu 
käytetään sähkön ja lämmöntuotannossa. Sähköä ja lämpöä käytetään biokaasuprosessissa sekä 
maatilalla korvaamaan nykyisiä energiantuotantomuotoja. Mikäli toiminnassa syntyy ylijäämä sähköä, 
voidaan se mahdollisesti ohjata sähköverkkoon. Tulevaisuudessa tila voi jalostaa biokaasusta myös 
biometaania (liikennepolttoaine), jota se hyödyntäisi tilan työkoneissa (mm. traktorit) ja autoissa. 
Biokaasukäsittelyllä lannan hajuhaitat voidaan minimoida, mädätysjäännös ei enää haise häiritsevästi. 
Biokaasuprosessilla voidaan tehostaa lantajakeiden sis. ravinteiden käyttökelpoisuutta kasveille, 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää tuotannon hiilineutraalisuutta. 
 
 

5. BIOKAASUN TUOTANTOYKSIKÖN TOTEUTUSFORMAATTI 

 
 
Tilalle rakennettava biokaasun tuotantoyksikön toteutustapa varmistuu laitetoimittajan valinnan myötä.  
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6. SYÖTTEET, LOPPUTUOTTEET JA VARASTOT 

 
Juha ja Kristiina Peltoniemen maatilalle rakennetaan ko. maatilan lanta- ja peltobiomassajakeita sekä 
mahdollisesti myös lähitilojen peltobiomassoja käsittelevä biokaasun tuotantoyksikkö. 
Biokaasuprosessin syötteet koostuvat tilan jakeista seuraavasti: 
 
Biokaasuprosessin syötteet: 

Juha & Kristiina Peltoniemen tilalta peräisin olevat jakeet: 

- lietelanta        noin 6700 m3/v (noin 6700 t/v)  
- kestokuivikelanta       noin 700 m3/v (noin 500 t/v) 
- nurmea & tilalla muodostuvaa pilaantunutta/ylijäämärehua  noin 0–400 m3/v (noin 290 t) 

 
Lähitiloilta peräisin olevat jakeet:  

- peltobiomassat (esim. nurmi & olki)     noin 0–200 m3/v (noin 140 t) 
 
Syötteet yhteensä: noin 7400–8000 m3/v (7200–7630 t/v) 
 

Biokaasuprosessissa syötteiden orgaaninen aine muuttuu biokaasuksi, joka tekee käsitellystä 
lietteestä merkittävästi juoksevampaa. Liete pysyy juoksevana, vaikka se sisältäisi nurmea. Lietteen 
määrä ei vähene prosessin myötä, kuivalannan osalta vähenemä on noin 10–15 % ja 
nurmibiomassojen osalta vähenemä voi olla jopa 40–50 %. Täten mädätysjäännöstä (sis. liete- ja 
kestokuivikelannan, nurmen sekä pilaantuneet/ ylijäämärehut) muodostuu vuodessa arviolta noin 
7600–7690 m3. 

Mädätysjäännös voidaan separoida joko kokonaan tai osittain. Mädätysjäännös johdetaan 
separaattorille, jonka avulla mädätysjäännöksestä separoidaan (erotetaan) omiksi jakeikseen 
nestejae sekä kuivajae. Separoitua kuivajaetta tullaan käyttämään tilalla kuivikkeena sekä peltojen 
lannoitteena. Mädätysjäännöksen separoinnissa käytetään 20 % erottelukerrointa. 
Separoitunestejae ohjataan tilan olemassa oleviin lietesäiliöihin ja kuivajae eläinten kuivikkeeksi. 
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Separoitujen jakeiden enimmäismäärät: separoitu nestejae noin 6100–6190 m3 ja kuivajae noin 
1600–1700 m3. 

Tilalla olevat lantavarastot 
 

Lietesäiliö: 1840 m3 

Lietesäiliö: 750 m3 

Lietesäiliö: 2200 m3 

Etälietesäiliö: 1850 m3 

Etälietesäiliö: 2200 m3 

Lietekuilut: 400 m3 

Kuivalantala: 750 m3 

Varastotilavuus yhteensä 8840 m3 + 750 m3 

Lietekuilut voivat toimia lietteen puskurivarastona ennen syöttöä biokaasuprosessiin.  
  
Edellä kuvattuihin tietoihin pohjautuen tilalla on riittävästi varastointikapasiteettia lietemäiselle 
mädätysjäännökselle biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen (huomioiden myös nurmen, 
pilaantuneiden / ylijäämärehujen syötön lisäys).  

Biokaasulaitoksen tuottama mädätysjäännös käytetään kokonaisuudessaan tilalla omien- ja 
sopimuspeltojen lannoitteena voimassa olevien lupamääräysten mukaisesti. Biokaasulaitoksen 
käyttöönoton jälkeen käsitelty liete voidaan käyttää helpommin ja tehokkaammin peltolevityksessä 
lannoitekäytössä.  
 
Biokaasutusprosessilla parannetaan lannan ominaisuuksia monella tavalla: 

- lannan mahdollisesti häiritsevät hajuhaitat voidaan minimoida (olemassa olevissa biokaasukohteissa 
lannan levityksen hajuhaitat ovat poistuneet). 

- ravinteet muuttuvat kasveille käyttökelpoisempaan muotoon (typen liukoistuminen prosessissa), jolloin 
kasvit pystyvät hyödyntämään ravinteita tehokkaammin ja mahdollisesti vähentämään samalla myös 
niiden huuhtoutumista vesistöihin. 
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- ravinteiden käyttökelpoisuuden parantuminen kasveille mahdollistaa energiaintensiivisten 
väkilannoitteiden hankinnan vähentämisen. 

- lannan sis. haitallisten bakteerien määrä vähenee ja rehun maittavuus parantuu. 
- mahdollisuus tehostaa lantalogistiikkaa ja saada säästöjä lannan kuljetuksissa. 
- mahdollista vähentää rikkakasvien siementen kiertoa lannan mukana peltoon. 
- lietelannan käsiteltävyys paranee merkittävästi, joka tuo työaikasäästöjä levityksen yhteydessä (mm. 

tukkeumien vähentyminen) 
 

7. BIOKAASUNTUOTANTOYKSIKKÖ KOOSTUMUS JA YLEISET PERIAATTEET  

 
Maatilan yhteyteen rakennettava biokaasuntuotantoyksikkö rakennetaan kokonaan uutena 
kokonaisuutena, jolla käsitellään Juha ja Kristiina Peltoniemen tilalla muodostuvia jakeita (lantajakeet 
ja peltobiomassat) ja mahdollisesti myös lähialueen pelloilta kerättyä peltobiomassaa. 

Biokaasuprosessi on kokonaisuudessaan suljettu käsittelyketju, jolloin se ei aiheuta erillisiä päästöjä 
prosessin aikana. Biokaasu muodostuu hapettomassa biokaasureaktorissa, jossa on lämmitysjärjestelmä 
sekä sekoitus. Tuotettu kaasu ohjataan kaasuvarastoon, josta se ohjataan CHP-yksikölle ja polttimelle, 
joilla tuotetaan sähköä ja lämpöä tilan tarpeisiin. Tulevaisuudessa biokaasua voidaan mahdollisesti 
johtaa biokaasun jalostusyksikköön ja tuottaa siitä biometaania tilan työkoneiden ja ajoneuvojen 
tarpeisiin.  
 
Biokaasuntuotantoyksikön muodostavat syöttökaivo (lietteelle ja pienille määrille kuivajakeita sis. 
sekoituksen), kontti 1 (kuivien jakeiden syöttö), biokaasureaktori, eristetty kontti 2 (sähkön- ja 
lämmöntuotantoyksikkö, pumppausjärjestelmät, automaatio- ja sähkökeskus), separointiyksikkö ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa myös kontti/tekninen tila 3 (biokaasun puhdistus- ja paineistus) sekä 
tuotetun biometaanin varastointi ja jakelu. Nämä kokonaisuudet yhdessä muodostavat 
biokaasuntuotantoon liittyvän yhtenevän toiminnallisen kokonaisuuden.  
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Biokaasukäsittely tuo parannuksia tilan lannankäsittelyyn (kts. kohta 6). Biokaasun tuotanto on täten 
ympäristövaikutuksiltaan vahvasti positiivinen investointikokonaisuus, josta hyötyy sekä tila että tilan 
peltojen vaikutuspiirissä olevat asukkaat. Lähiasukkaille ja tilan peltojen vaikutuspiirissä oleville 
keskeisin positiivinen vaikutus on lannan levityksen aikana syntyvien hajujen merkittävä väheneminen. 
Lisäksi käsittelyllä voidaan tehostaa ravinteiden kierrätystä ja vähentää täten vesistökuormitusta (kasvit 
käyttävät liukoisessa muodossa olevat ravinteet paremmin hyödykseen). Biokaasuntuotanto ei lisää 
lannankäsittelyssä ympäristöön kohdentuvia negatiivisia vaikutuksia ja riskejä vaan, vaikutukset ovat 
ympäristön kannalta positiivisia. 
 
Biokaasuntuotantoyksikkö toteutetaan ja rakennetaan siten, että kaasun tuotannon ja käsittelyn riskit 
on minimoitu. Yksikön suunnittelussa huomioidaan ATEX-lainsäädäntö. Kaasunkäsittelytiloissa 
käytetään tilaluokituksen mukaisia koneita ja laitteita. Lisäksi yksikköön tulee vaadittavat opasteet ja 
kuvat, jotta voidaan minimoida laitoksen käytön aikaisia riskejä.  
 
Biokaasusta tuotetaan CHP-laitteistolla sähköä ja lämpöä (käyttö biokaasuprosessiin, maatilalla sekä 
ylijäämän mahdollinen myynti verkkoon) sekä mahdollisesti biokaasun jalostusyksiköllä biometaania 
tulevaisuudessa. Biokaasulaitoksen yhteydessä on myös kaasukattila, jossa on kaasupoltin. Mikäli CHP-
yksikköä ei käytetä tai CHP-yksikköä huolletaan ja samanaikaisesti biokaasun jalostusyksikkö ei ole 
toiminnassa, voidaan tuotettu kaasu hyödyntää polttimella. Mikäli tässä tilanteessa kohteessa ei ole 
lämmöntarvetta, on ylijäämälämpö mahdollista lauhduttaa ulkoilmaan. Poltin toimii tässä tilanteessa 
CHP-yksikön ja mahdollisen jalostusyksikön varajärjestelmänä eikä biokaasua (metaania) pääse 
ulkoilmaan. 

7.1 LIETTEEN JA KUIVIEN JAKEIDEN SYÖTTÖ LAITOKSEEN 

 
Liete pumpataan tilan pumppukaivosta tai sitä varten rakennettavasta pumppukaivosta lietteen 
lämmityksen kautta reaktoriin. Pumppaus- ja lietteen lämmitysjärjestelmä sijoitetaan konttiin tai 
rakennettavaan tekniseen tilaan. Ko. tilassa ei ole kaasunmuodostusta.  Tässä teknisessä tilassa on 
viemärikaivo mahdollisia vuototilanteita varten. Viemärikaivon kautta mahdolliset vuodot johdetaan 
reaktoriin, joten kontista ei pääse vuotoja ympäristöön missään tilanteessa.  
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Kuivat jakeet (kestokuivikelanta, nurmi ja pilaantunut/ylijäämärehu) otetaan vastaan toisessa kontissa 
/ rakennettavassa teknisessä tilassa. Kontissa kuivat jakeet syötetään syöttösiiloon (noin 10–30 m3), 
missä on murskaus. Ko. laitteisto voi olla esim. apevaunu tai vastaava. Murskattu rehu ohjataan tiiviiseen 
säiliöön, mihin tulee myös reaktoriin pumpattava liete. Tämä seos pumpataan reaktoriin. Molemmissa 
teknisissä tiloissa on lattiakaivot, mistä mahdolliset vuotovedet saadaan talteen ja ohjattua hallitusti 
biokaasuprosessiin.  
 
Tila lämpiää CHP-yksikön ja biokaasukattilan hukkalämmöllä. 
 

7.2 Biokaasureaktori 

 
Tasalaatuinen syöte pumpataan biokaasureaktoriin lämmönvaihtimen kautta, jolla syötelietteen 
lämpötilaa korotetaan reaktorista poistuvan lämpöisen lietteen avulla. Syötteen viipymä reaktorissa on 
noin 30–50 vuorokautta. Biokaasureaktori on maanpäällinen tai osittain maan alle sijoitettu teräksestä 
tai betonista valmistettu säiliö, jonka päälle tulee ”kaasukupu” (kaksoismembraanikate). Reaktoriin 
asennetaan lisäksi sekoitin ja lämmitysjärjestelmä. Reaktorisäiliön tilavuus on noin 1 000–2000 m3 
(lietetilavuus, hyötytilavuus). Biokaasureaktorissa käytetään mesofiilista lämpötila-aluetta (n. 35–37 
°C), reaktorissa on myös mahdollista käyttää korkeampaa termofiilista lämpötila-aluetta (n. 52–55 °C). 
 
Reaktorin kaasuhupussa on kaasutilavuutta noin 600–1500 m3 (biokaasun metaanipitoisuus 60 %), joka 
vastaa noin 350–900 l kevyttä polttoöljyä. Kaasuvarastossa on hyvin pieni ylipaine, noin 10–20 mbar. 
Reaktorista käsitelty massa (mädätysjäännös) ohjataan lämmönvaihtimien (liete/liete -lämmönvaihdin) 
kautta tilalla olemassa oleviin lietesäiliöihin (mädätysjäännöksen varastoaltaat).  Lämmönvaihtimilla 
parannetaan laitoksen energiatehokkuutta sekä jäähdytetään reaktorista poistettava liete. 
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7.3 Energiantuotantoyksikkö (sähkö ja lämpö) 

 
Energiantuotantoyksikkö sijoittuu yhteen tekniseen tilaan /konttiin. Energian tuotantoyksikkö sisältää:  

1)  CHP-yksikkö, nimellisteho 50–100 kW sähkö 
2)  Kattila ja poltin, nimellisteho n. 100–400 kW lämpö 

 
Ko. tiloissa huomioidaan ATEX-lainsäädännön vaatimukset tarpeenmukaisesti. Tila lämpiää CHP-
yksikön ja biokaasukattilan hukkalämmöllä. 
 
 

7.4 BIOKAASUN PUHDISTUS, BIOMETAANIN VARASTOINTI JA JAKELU 

 

Osasta tuotetusta biokaasusta voidaan tulevaisuudessa jalostaa myös liikennepolttoainetta. 
Puhdistuslaitteisto mitoitetaan tuotetun biokaasumäärän mukaiseksi. Arvioitu kapasiteetti on noin 10–
60 Nm3/ biokaasua /h. Paineistuksen alustava mitoitus on 10–40 Nm3/metaania/h. Puhdistuslaitteisto 
tulee sijaitsemaan biokaasulaitoksen välittömässä läheisyydessä. Kaasu pumpataan biokaasulaitokselta 
maanalaisia ja tiiviitä putkia pitkin kaasun puhdistuslaitteistolle, jossa kaasu pudistetaan 
ajoneuvokäyttöön soveltuvaksi. 

Puhdistukselle tullaan hakemaan tarpeenmukaiset rakennus- tai toimenpideluvat. 
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Puhdistus tapahtuu joko vesipesumenetelmällä tai membraanitekniikalla.  

Vesipesumenetelmä: Vesipesumenetelmässä raakabiokaasu paineistetaan noin 8–12 bar paineeseen ja 
johdetaan kolonniin, joihin johdetaan myös puhdistukseen käytettävää vettä. Ko. paineessa biokaasussa 
oleva hiilidioksidi ja epäpuhtaudet (lähinnä rikkivety) liukenee veteen. Kolonnista kerättävä noin 95–
98 %tilavuus metaanikaasu johdetaan kaasunsiirtoputkella paineistusyksikköön, jossa metaani 
kompressoidaan korkeapainevarastoon (n. 200–250 bar) ja sieltä edelleen ajoneuvojen kaasutankkeihin. 
Käytettävä vesi regeneroidaan ja käytetään valtaosin prosessissa uudestaan. Regeneroinnissa veteen 
liuennut hiilidioksidi vapautetaan taivaalle laskemalla painetta. Puhdistuksessa tarvittava puhdas 
uusiovesimäärä on noin 50–200 m3 vuodessa ja vastaava määrä poistuu puhdistusprosessista. 
Puhdistuksesta poistuva vesi johdetaan biokaasuprosessiin. Näin toimien korvataan laimennokseen 
mahdollisesti tarvittavaa vesijohtovettä.  Näin ollen myöskään ko. vesimäärä ei vaikuta laitoksen 
syötemääriin niitä nostaen.  

Membraani- eli kalvomenetelmä: Ennen membraanimenetelmän käyttöä tulee biokaasu puhdistaa 
rikkivedystä. Membraanimenetelmässä kaasu paineistetaan 8–10 bar paineeseen. Kaasusta poistetaan 
kosteus, jonka jälkeen se johdetaan membraaniin. Membraani on puoliläpäiseväkalvo ja tekniikka 
perustuu molekyylien kokoeroihin. Membraanikalvo läpäisee hiilidioksidin, mutta ei metaania, joka 
kulkeutuu membraani kuituja pitkin talteen otettavaksi. Laittamalla useampia membraanikalvoja 
peräkkäin saavutetaan korkeampi metaanipitoisuus. 
 
Puhdistettu kaasu johdetaan paineistukseen, missä kaasu paineistetaan varastointipaineeseen (n. 250 
bar). Tästä varastosta kaasu johdetaan tankkauspisteelle ja edelleen ajoneuvojen tankkiin. Käytöstä 
poistetut aktiivihiilimassat ohjataan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.  
 

Kaasun siirto 

Kaasu (puhdistettu/jalostettu kaasu) pumpataan maanalaisia ja tiiviitä putkia pitkin 
kaasunjakeluasemalle tai paineistetaan siirtokonttiin/kontteihin.  
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7.5 JALOSTETUN BIOKAASUN (BIOMETAANI) HYÖDYNTÄMINEN 

 

Kiinteät ja liikuteltavat korkeapainevarastot: Biometaania voidaan paineistaa sekä kiinteisiin että 
liikuteltaviin korkeapainevarastoihin (siirtokontti). Liikuteltavien korkeapainevarastojen (kuvaus alla) 
avulla kaasua voidaan siirtää esimerkiksi eri paikassa sijaitsevalle tankkausasemalle tai muihin 
soveltuviin käyttökohteisiin.  

Kiinteä korkeapainevarasto toimii liikennebiokaasun tankkausaseman säiliönä sekä mahdollisena 
puskurivarastona liikuteltaville korkeapainevarastoille.  

Liikuteltava korkeapainevarasto eli kaasunsiirtokontti toimii biometaanin varastona ja kuljetusalustana. 
Kaasunsiirtokontit ovat kuorma-autolla siirrettäviä kontteja, joissa on metaanin varastointiin 
tarkoitettuja kaasupulloja kytkettynä toisiinsa kaasuputkilla. Itse kaasupullot on kiinnitetty 
teräskehikkoon. Kaasunsiirtokontit eivät sisällä teknisiä laitteita, kuten paineistuslaitteita, vaan ne ovat 
itsenäisiä paineistetun biometaanin varasto- ja siirtoyksikköjä. Kaasunsiirtokontteihin biometaania 
varastoidaan max. 250 bar paineeseen. Kaasunsiirtokonttiin voidaan tyypillisesti varastoida noin 700–
3000 kg biometaania, riippuen tuotannon koosta. Kaasunsiirtokonttien materiaalina on joko teräs tai 
komposiitti. Laitokselle tulee varaus/paikka kaasunsiirtokontille. 

Kaasunsiirtokonttien käytön tarkka suunnitelma laaditaan siinä vaiheessa, kun biometaanin tuotannolle 
ja jakelulle haetaan Tukesin rakennuslupahakemus.  

 
Jakeluasema: Jalostettua biokaasua eli biometaania tankataan kaasun tankkauspisteen kautta. 
Jakeluasema sisältää dispenserin (jakelulaitteen) sääsuojakatoksessa (sis. tankkauspistoolin), 
ohjauskontin (sis. sähkö- ja konetilan, kompressoritilan ja paineenalaennusyksikön) ja 
korkeapainekaasuvarastot, joissa tankattavaa biometaania säilytetään (yllä kuvattu kiinteä varasto). 
Jakeluasemalle puhdistettu biokaasu johdetaan puhdistusyksiköltä kaasumaisena maahan upotettua 
putkea pitkin tai siirtokonteilla.  

Jakeluasemalle tullaan tarvittaessa hakemaan erillinen Tukesin myöntämä rakennuslupa. 
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7.6 MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN SEPAROINTI JA KUIVAJAKEEN HYÖDYNTÄMINEN TILALLA 

Laitoksen tuottama mädätysjäännös on tarkoitus separoida joko kokonaan tai osittain. 
Separointilaitteisto sijoittuu tekniseen tilaan/konttiin tai katettuun kuivajakeen varastointitilaan. 
Biokaasuntuotantoprosessi on suunniteltu siten, että separoinnissa muodostuva kuivajae ohjataan 
joko suoraan navettaan tai sille varattuun katettuun varastotilaan, jossa sitä voidaan varastoida ennen 
sen ohjaamista kuivikekäyttöön. Kuivajaetta siirretään päivittäin kuivituskäyttöön navettaan.  

Mikäli separointi tulee erilliseen tekniseen tilaan/konttiin on ko. tilan lattia tiivis ja mahdollisesti 
separoinnissa muodostuvat vuotovedet saadaan kerättyä lattiakaivon kautta talteen ja ohjattua 
biokaasuprosessiin. Mikäli separointilaitteisto sijoittuu katettuun kuivikkeen varastointitilaan, sen 
rakenteet on suunniteltu siten, ettei mahdolliset vuotovedet pääse valumaan sieltä ympäristöön.  

 

 7.7 BIOKAASUNTUOTANTOYKSIKÖN SIJOITTUMINEN MAATILALLE 

 
Biokaasun tuotantoyksikön sijoittuminen ilmenee kuvasta 1. Yksikkö sijoittuu vähintään 15 metrin 
etäisyydelle tilan tuotantorakennuksista.  
 
 

7.8 SELVITYS VIEMÄRÖINNISTÄ / JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ / JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ. 

 
Biokaasuprosessi toimii täysin suljetussa kierrossa, jossa kaikki prosessiin ohjattavat jakeet kulkevat 
prosessin läpi. Biokaasuprosessin tuottama lietemäinen käsitelty massa (mädätysjäännös sellaisenaan) 
varastoidaan tilan olevissa lietesäiliöissä. Mikäli mädätysjäännöstä separoidaan, varastoidaan separoitu 
nestejae tilan olemassa olevissa lietesäiliöissä ja separoitukuivajae ohjataan joko suoraan 
kuivikekäyttöön tai sitä varastoidaan katetussa varastossa.  
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CHP- tuotanto 
 
CHP-tuotannossa biokaasun puhdistukseen (rikkivedyn poisto) käytetään aktiivihiilisuodattimia. 
Vuodessa käytettävä aktiivihiilimäärä on noin 100–300 l. Käytöstä poistetut 
aktiivihiilisuodatinmateriaalit viedään asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen. 
 
CHP-yksikön moottorin öljynvaihdossa muodostuvat jäteöljyt toimitetaan jäteöljyn keräyspisteeseen. 
Öljyä muodostuu noin 100 l vuodessa. 
 
Biometaanin tuotanto ja jakelu 
 
Biometaanin tuotannossa biokaasun puhdistukseen käytetään aktiivihiilisuodattimia. Vuodessa 
käytettävä aktiivihiilimäärä on noin 100–400 l. Käytöstä poistetut aktiivihiilisuodatinmateriaalit 
viedään asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen.  
 
Katsomme, että biokaasulaitos ei toiminnoissaan tuo poikkeavuutta maatilan jätteiden käsittelyn 
näkökulmasta.  
 
Katsomme, että biokaasulaitos ei toiminnoissaan tuo poikkeavuutta maatilan jätteiden käsittelyn 
näkökulmasta. 
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8. ENERGIANTUOTANTO 

 
Biokaasuyksikkö tulee tuottamaan biokaasua vuodessa noin 1045–1200 MWh edestä. Biokaasuyksikön 
tuottamat ja kuluttamat energiamäärät (Alla olevat tunnusluvut on tarkasteltu sähkön- ja 
lämmöntuotannon kautta. Käyttö ohjautuu tilalla tarpeen mukaan. 
 
Arvio, biokaasuyksikön tuottamat ja kuluttamat energiamäärät (käyttö ohjautuu tilalla tarpeen mukaan) 

- lämpö: noin 520–600 MWh, josta laitoksen omaan käyttöön kuluu arviolta noin 260–300 MWh. 
- sähkö: noin 360–420 MWh, josta laitoksen omaan käyttöön kuluu arviolta noin 50–60 MWh. 

 
Biokaasulaitoksen yhteydessä oleva poltin on mitoitettu siten, että biokaasuntuotantoyksikkö voi 
käyttää sillä kaiken kaasun, mikäli CHP yksikkö ja mahdollinen biokaasun jalostusyksikkö ovat huollossa.  
 

9. BIOKAASUPROSESSI OSANA LANNANKÄSITTELYÄ 

 
Biokaasuprosessi toimii täysin suljetussa kierrossa, jossa kaikki prosessiin ohjattavat jakeet kulkevat 
prosessin läpi. 

Liete pumpataan navetan pumppukaivosta/-kaivoista tai biokaasulaitosta varten rakennettavasta 
kaivosta tiiviitä putkia pitkin biokaasulaitokselle. Pumppukaivo on kannellinen. Kuivat syötteet 
lastataan syöttösiiloon tiiviiden alustojen päällä. 

Biokaasureaktorista poistuva lietemäinen massa (mädätysjäännös) pumpataan lämmönvaihtimen kautta 
tiiviitä putkia pitkin suoraan tilan lietesäiliöihin ja/tai separointiyksikköön. Separoinnissa muodostuva 
kuivajae ohjataan joko suoraan kuivikekäyttöön ja/tai sitä varastoidaan katetussa varastossa. 
Separoinnissa muodostuva nestejae ohjataan tilan olemassa oleviin lietesäiliöihin. Mädätysjäännös 
sellaisenaan ja separoitu nestejae käytetään tilalla niin kuin lietelanta on tähänkin asti hyödynnetty. 
Biokaasukäsittely tekee mädätysjäännöksestä juoksevampaa ja tasalaatuisempaa ja sen levittäminen 
onnistuu tehokkaammin esim. vetoletkulevityksellä (lannan levityksen tehostuminen). 
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10. BIOKAASUN TUOTANNON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 
Biokaasutusprosessilla parannetaan lannan ominaisuuksia monella tavalla:  
 

- Tuotettua biokaasua voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa, täten biokaasun tuotannon 
kautta voidaan edistää maatilan energiaomavaraisuutta sekä hiilineutraalisuutta (metaanin polttaminen 
hiilidioksidiksi). Tuotettu hiilidioksidi ei lisää ilmakehän hiilidioksidia (vrt. fossiiliset polttoaineet).  

- Lannan hajuhaitat minimoidaan prosessissa (olemassa olevissa biokaasukohteissa lannan levityksen 
hajuhaitat ovat poistuneet), jolloin voidaan vähentää merkittävästi lannan levityksen aikaisia hajuhaittoja 
(ei ylitä hajukynnystä). 

- Ravinteet muuttuvat kasveille käyttökelpoisempaan muotoon (typpi liukoistuu prosessissa), jolloin 
huuhtoumat pelloilta vesistöihin voivat vähentyä, koska kasvit pystyvät hyödyntämään ravinteita 
tehokkaammin. Ravinteiden käytön tehostumisen vuoksi voidaan vähentää myös energiaintensiivisten 
väkilannoitteiden käyttöä. 

- Lannan haitallisten bakteerien määrä vähenee biokaasuprosessissa, mikä parantaa rehuhygieniaa sekä 
rehun maittavuutta. 

- Mahdollisuus tehostaa lantalogistiikkaa (hajutonta lopputuotetta voidaan hyödyntää esim. asutuksen 
lähellä olevilla pelloilla). 

- Lietelannan käsiteltävyys paranee merkittävästi, mm. tukkeumien vähentyminen, mikä tuo 
työaikasäästöjä levityksen yhteydessä. Mädätetty lietelanta on notkeampaa, mikä helpottaa/mahdollistaa 
esim. vetoletkulevityksen käytön lannan levityksessä, joka taas kevyempänä kalustona vähentää pellon 
tiivistymistä.  

- Biokaasutuksella on mahdollista vähentää rikkakasvien siementen kiertoa lannan mukana peltoon. 

- Lantakuivikkeella voidaan korvata ostokuivikkeita (turve, olki, kutteri). Kuivikkeiden korvaaminen 
separoidulla kuivajakeella vähentää kuivikekuljetuksien määrää.  

 

Ylläkirjattuihin asioihin pohjaten biokaasun tuotanto on ympäristövaikutuksiltaan vahvasti 
positiivinen investointikokonaisuus, josta hyötyy sekä tila että tilan peltojen vaikutuspiirissä olevat 
asukkaat. Lähiasukkaille ja tilan peltojen vaikutuspiirissä oleville keskeisin positiivinen vaikutus on 
lannan levityksen mahdollisten hajuhaittojen merkittävä vähentyminen. 
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11. PÄÄSTÖTARKASTELU 

 
Päästöt ilmaan: 

- Biokaasun tuotannon avulla voidaan minimoida lannankäsittelyn ja -levityksen aikaiset 
hajuhaitat. 

- Kaikki muodostuva biokaasu käytetään CHP-yksikössä ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös 
biokaasun jalostusyksikössä tuottaen liikennepolttoainetta tilan omaan käyttöön. Biokaasun 
tuotannon ja energiahyötykäytön kautta voidaan vähentää lannankäsittelyn muutoin tapahtuva 
metaanin hallitsematon johtuminen ilmaan. Biokaasussa olevan metaanin palotuotteena syntyy 
vesihöyryä ja hiilidioksidia (metaani noin 21 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu suhteessa 
hiilidioksidiin). Biokaasu hyödyntämisessä (poltossa) tuotettu hiilidioksidi sitoutuu edelleen 
kasveihin (esim. nurmi), joten ilmapäästöjen suhteen biokaasuntuotanto on 
ympäristöystävällinen tuotantomuoto.  
 

Päästöt maaperään: 

- Biokaasuprosessi on kokonaisuudessaan suljettu, eikä siitä aiheudu valumia maaperään. Kaikki 
käsittelyt ja lietelannan sekä käsitellyn massan pumppaukset tehdään tiiviissä säiliöissä ja 
putkistoissa sekä massojen käsittelyt tiiviillä alustoilla, joista mahdolliset muodostuvat nesteet 
saadaan kerättyä talteen.  

Päästöt vesistöihin: 

- Biokaasun tuotantoyksikön alueelta ei synny päästöjä tai valumia vesistöihin tai pohjavesiin. 

- Biokaasukäsittely muuntaa lannan ja nurmijakeiden sisältämää typpeä liukoiseen muotoon, 
jolloin kasvit voivat käyttää ko. ravinteita tehokkaammin hyväksi ja teollisen typen käyttöä 
voidaan korvata lannan sisältämällä typellä. Näin myös ravinnepäästöt vesistöihin vähenevät 
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Melupäästöt: 

- Biokaasun tuotantoyksikössä ääntä tuottaa vain kaasumoottori. Moottori sijoitetaan palo- ja 
äänieristettyyn tilaan, joka itsessään vaimentaa ääntä merkittävästi. Lisäksi pakoputkeen on 
mahdollista lisätä tuplaäänenvaimennin, jolloin aiheutuva äänihaitta olisi hyvin vähäinen ja 
rajoittuisi biokaasun tuotantoyksikön sijoittelukohteeseen. Tuotantoyksikkö sijoittuu maatilalla 
tuotantorakennusten läheisyyteen, jotka osaltaan vaimentavat myös ääniä ympäristöön. 
 

Valvonta- ja ohjausjärjestelmällä seurataan seuraavia toiminnan kannalta keskeisiä 
prosessiparametreja: 

- reaktorin lämpötila (°C) 
- biokaasun tuotantomäärä 
- laitoksen käyttöaika 
- pumpattavan lietteen määrä (t/v) 
- kaasun kulutusmäärä 
- CHP-yksikön (moottori ja generaattori) käyttöaika ja tuntikohtaiset tuotantotehot 
- sekoittimien käyntiajat 
Biokaasun jalostusyksikkö:  

o Biokaasunkoostumus:  
▪ metaanipitoisuus (%) 
▪ hiilidioksidipitoisuus (%) 
▪ rikkivetypitoisuus (ppm) 

 
Prosessin keskeisimmät ohjausparametrit: 

- lietteen syöttöä ohjataan pumppukaivon pinnankorkeuden mukaan 
- kaasumoottorin käyttöä ohjataan kaasunmäärän ja tilan sähkönkulutustehojen mukaan 
- kaasupoltinta käytetään tilojen lämmöntarpeiden ja kaasun määrän mukaan 
- biokaasunjalostusyksikön käyttöä ohjataan biokaasulaitoksen lämmöntarpeen, tilan lämmön- ja sähköntarpeen 

sekä sähkön (verkkoon tuotettava) ja biometaanin kysynnän mukaan 
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Biokaasulaitokselle on mahdollista ottaa automaatiojärjestelmä, joka sisältää huolto- ja korjaustarpeita 
ennakoivan huolto-ohjelman sekä laitoksen etähallinnan/valvonnan. Tilan on mahdollista tehdä lisäksi 
laitetoimittajan kanssa valvonta- ja huoltosopimus, jolloin ko. toimenpiteisiin on tarpeenmukainen 
asiantuntemus.  
 
 

12. BAT –TARKASTELU 

 
Tila ottaa biokaasuntuotantoyksikön myötä käyttöön lannankäsittelyn BAT-tekniikkaa, jolla voidaan 
vähentää päästöjä ilmaan, parantaa ravinteiden kierrätystä, edistää energiaomavaraisuutta ja 
uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa tilan energiatehokkuutta. 
 
Biokaasun tuotantoyksikkö sisältää myös tehokkaat liete-liete –lämmönvaihtimet, jossa poistuvasta 
lämpöisestä lietteestä otetaan lämpö talteen syötelietteen lämmitykseen. Tämä tehostaa prosessin 
energiatehokkuutta. Lisäksi lämmönvaihtotekniikalla jäähdytetään liete ja pysäytetään 
metaaninmuodostusvaihe. 
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13. HÄIRIÖTILANTEET 

 
Biokaasun tuotantoyksikön mahdollisilla häiriötilanteilla on vaikutusta lähinnä lietteen- ja 
kaasunkäsittelyyn. Mikäli biokaasun tuotantoyksikössä tulee toimintahäiriö, varaudutaan yllä 
mainittuihin kohtiin seuraavasti: 
 

- Mikäli biokaasuntuotantoyksikkö ei voi ottaa vastaan lietettä (tehdään esim. reaktorin 
sekoittimen huolto), voidaan lietelantaa puskuri varastoida lietekuiluissa ennen sen syöttämistä 
biokaasulaitokseen. Jos huoltotauko on pidempikestoinen, voidaan liete ohjata kulkemaan 
suoraan lietesäiliöön/-säiliöihin nykykäytännön mukaisesti. Näin ollen biokaasun 
tuotantoyksikössä oleva häiriö- ja huoltotilanne ei aiheuta ongelmia lieteketjuun.  

- Mikäli sähköntuotannossa CHP-laitteella ja/tai biokaasun jalostusyksikössä ilmenisi 
toimintahäiriö eikä kaasua voida käyttää ko. laitteilla, käytetään kaasupoltinta ja –kattilaa, joilla 
tuotettu biokaasu voidaan polttaa ja tarvittaessa tuotettu lämpöenergia hävittää lauhduttamalla 
ulkoilmaan (mikäli kohteessa ei ole lämmöntarvetta ko. hetkellä). Näin ollen kaasua ei johdu 
ilmakehään myöskään CHP- ja jalostusyksikön huolto- ja häiriötilanteessa. Laitoksella on kaksi 
eri vaihtoehtoa hyödyntää kaasua, joten voidaan katsoa, että biokaasun pääseminen ilmaan 
ilman hyödyntämistä on epätodennäköistä. 

- Mikäli alueella on sähkökatko, eikä sähköntuotantoyksikköä voida käyttää, kaasu voidaan käyttää 
lämmön tuotannossa siltä osin, kun kaasua ei voida varastoida kaasuvarastossa, käyttää CHP-
yksiköllä tai biometaanin tuotannossa (jalostusyksikkö). 
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Kuva 1. Laitoksen sijoittuminen    Lähde: Google Maps 
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Kuva 2. Esimerkki laitostyyppi.    Lähde: Demeca Oy 
 

 

 

 

Reaktori 

Energiakontti 

Esikäsittelykontti  


