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Biokaasu koostuu…



Biokaasua syntyy

• Mädätysprosessi, hapettomassa olosuhteessa

• Orgaanisesta aineesta

• Oltava kosteutta > 50 %, kuiva ei mätäne

• Jatkuva tasainen lämpötila 

– Mesofiilinen 38 – 42 °C

– Termofiilinen 50 – 55 °C

• Lehmän sellainen käynnistää prosessin, mutta muut syötteen 

vaativat ns. ympin toimivasta biokaasulaitoksesta

• Puusta ja puumaisista kasvinosista ei synny mädättämällä 

biokaasua (lignoselluloosa)



Energiasisältö

• Perustuu metaanin määrään

• Metaani on yksinkertaisin hiilivety

• Metaanin lämpöarvo 

– n. 10 kWh per m3 

– 13,8 kWh per kg

• Biokaasun metaanin pitoisuus 45 – 80 %

– 5 – 8 kWh per m3 keskimäärin n. 6 kWh per m3 



Biokaasutus on hyvä asia

• Positiiviset ympäristövaikutukset

– Lannoitearvo paranee merkittävästi

– Nopeampi vaikutus kasveihin

– Valumat pienemmät, koska kasvit pystyvät käyttämään 

typen paremmin hyödyksi

– Ostolannoitteita tarvitaan vähemmän (typpi = €)

– Mädäte homogeenista (märkälaitokset), levitys helpottuu

– Peltolevityksessä hajuhaitat poistuvat lähes kokonaan

– Energia hyödynnetään

– Parantaa energiaomavaraisuutta ja kriisivalmiutta

– Ym.



Hygienisointi

• Ei ole pakollinen, mutta ruokaviraston tarkastaessa 

mädätteestä patogeenit, niitä ei saa olla! Usein siis 

käytännössä pakollinen.

• Maatilasyötteillä ei tarvita jos mädäte levitetään ainoastaan 

omille pelloille

• Riittävällä viipymällä mesofiilinen prosessi tuhoaa patogeenit, 

riski kuitenkin piilee. Onko viipymä kattava?

• Termofiilinen prosessi yli 20 vrk:n viipymällä vastaa 

hygienisointia (70 °C tunnin ajan, palakoko alle12 mm)

• Kuluttaa energiaa

– Hygienisoinnissa ennen prosessia energia pääosin talteen

– Prosessin jälkeisessä osa hukkaantuu (riippuu talteenoton 

tehokkuudesta)



Mädäte lannoitteeksi

• Suoraan pellolle

• Separointi

– Kiinteä fosforipitoinen aines

– Nestejae, typpipitoinen

– Kuivaus ja pelletöinti

• Jalostus ”hienommaksi” lannoitteeksi

• Separoinnin kiinteä aines kuivikepohjaksi tai kuivikkeeksi

• Kompostointi, jos epätäydellinen kaasuuntuminen (kiinteä- ja 

panosreaktori)

Pellolle kuin pellolle, jos ei mädätetä 

yhdyskuntalietettä tai vastaavaa



Biokaasu energiaksi

• ”Raakakaasuna” suoraan lämmityskattilassa

– Kosteuden poisto esim. maaputkella + keruukaivoilla

– Kaasupoltin tai yhdistelmäpoltin (kaasu / öljy)

• Generaattorilla sähköksi ja lämmöksi

– Kosteus ja rikkivety (H2S) pois, aktiivihiilisuodatin

– Jos syötteenä naudanlanta, aktiivihiiltä ei välttämättä tarvita

– < 38 % sähköä, < >50 % lämpöä >12% harakoille

– Kaasua voi siirtää tilanrajan yli, vältetään siirtomaksu ja 

sähkövero



Biokaasu energiaksi

• Siis kuivataan ja CO2  sekä epäpuhtaudet poistetaan

– Kosteus, maaputket + jäähdytys

– Rikkivety, silikaatit ym. aktiivihiilellä

– Hiilidioksidi

– Membraanikalvotekniikka

– PSA, paineistus / paineen vapautus, CO2 sitoutuu aktiivihiileen 

ja vapautuu paineen laskiessa

– Pesutekniikat (vesi ja amiini)

– Kryojalostus = ”pakastustekniikka”, lopputuotteena LBG (CO2

nesteytyy - 78 °C ja metaani - 160 °C)

• Paineistetaan säiliöön ajoneuvoon tankattavaksi tai siirretään 

säiliöissä muualle käytettäväksi

Jalostus, rikastus, upgreidaus…… liikennekaasu



Laitostyypit

Märkämädätys



Laitostyypit
”Kuivamädätys”

Strabag



Laitostyypit
Panosreaktori



Laitostyypit
Pystyreaktori



Laitostyypit
• Kotikäyttöön



Haasteet Suomessa
• Kannattavuus

– Korkeat laitoshinnat johtuen pienistä markkinoista

– Halpa myyntisähkön hinta, ja miksei ostosähkönkin

– Pörssisähkön hinnan vaihtelu tulee kasvamaan. 

• Porttimaksut

• Laajemmassa mittakaavassa uusi toimiala suomessa

• Kopioidaan eurooppalaista laitetekniikkaa ymmärtämättä  ehkä 

kuitenkaan aina mitä kopioidaan  (tässä tapahtunut luonnollista 

poistumaa)

• Kaasun potentiaalisten käyttäjien epäluulo

• Ympäristöviranomaisten tietämättömyys / ymmärtämys asiaa 

kohtaan MAATILASYÖTTEINEN BIOKAASULAITOS ON AINA 

YMPÄRISTÖTEKO!



Tässä tämä pläjäys, tavoitteena 

vaikkapa nämä:

Kiitos! 


