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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasu ”otsikoissa” Suomessa

• Poliittinen hypetys valloillaan

– Politiikassa, mediassa… 

– Pääosin positiivinen suhtautuminen monissa eri organisaatioissa, 

maakuntaliitot, ELYt, ministeriöt

– Biokaasulla on rooli usealla sektorilla ilmastosuunnitelmissa

• Biokaasulle tukea myös hallitusohjelmassa

– Biokaasun tuotantoa ja käyttöä lisääviä toimenpiteitä

− Esim. korotettu investointituki, ravinnekiertokorvaus, 

jakeluvelvoite

− Suuri osa realisoitumassa 2021 loppuvuodesta – 2022



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasu EU:ssa

• Biokaasuun liittyviä ohjelmia

– RED 2, uusiutuvan energian tavoitteet ja kestävyys

– LULUCF, ilmastopäästöt ja hiilensidonta

– Fit for 55 -ilmastopaketti

– taksonomia

– Fossiilittoman liikenteen tiekartta

− Autonvalmistajia koskevat CO2-raja-arvot kiristyvät niin paljon, että 

vuonna 2035 valmistajien on mahdollista tuoda EU-markkinoille enää 

sellaisia autoja, jotka ovat sähkö- tai vetykäyttöisiä.



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasu maatiloilla

• Käytännön toteutukset

– Erittäin paljon mietinnässä

– Paljon alustavassa laskennassa

– Jonkin verran tarkemmassa laskennassa ja tukihakuun menossa

– Ja useita rakentamispäätöksiä luvituksessa



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasu maatiloilla

Haasteita riittää

• Kannattavuus

– Korkeat laitoshinnat 

– Halpa sähkön hinta, usein myös halpa lämmön hinta --- tulevaisuus ???

• Vielä uusi toimiala Suomessa

• Kopioidaan eurooppalaista laitetekniikkaa ymmärtämättä  ehkä kuitenkaan aina 

mitä kopioidaan

• Kaasun potentiaalisten käyttäjien epäluulo

• Hajanaiset peltolohkot = kuljetusmatkat



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Lähtökohdat biokaasun tuotantoon

Lähtökohtana maatilakohtaiselle biokaasulaitokselle on laitoksen raaka-aineena 

käytetyt maatilan omat sivuvirrat

– Lietelanta ja kuivalanta

– Ylijäämä nurmi/rehu, peltobiomassat

– Tuotannon vihannesjätteet

Tarve biokaasulaitokselle

– Muutos energiaomavaraiseksi tilaksi ”ilmaisen” raaka-aineen avulla (lanta)

– Saavutetut hyödyt hajuttomuudesta sekä parempi lannoite pelloille

– Parempaa kannattavuutta maatilatoiminnalle → tulevaisuus ???



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasua syntyy

• Biokaasua syntyy aina kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta 

hapettomassa tilassa 

• Kosteuden on oltava > 50 %, kuiva ei mätäne

• Jatkuva tasainen lämpötila 

– Mesofiilinen 38 – 42 °C

– Termofiilinen 50 – 55 °C

• Lehmän lanta käynnistää prosessin, mutta muut syötteen vaativat ns. ympin

toimivasta biokaasulaitoksesta

• Puusta ja puumaisista kasvinosista ei synny mädättämällä biokaasua 

(lignoselluloosa)



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasu energiaksi tilalla

• ”Raakakaasuna” suoraan lämmityskattilassa

– Kosteuden poisto esim. maaputkella + keruukaivoilla

– Kaasupoltin tai yhdistelmäpoltin (kaasu / öljy)

• Generaattorilla sähköksi ja lämmöksi

– Kosteus ja rikkivety (H2S) pois, aktiivihiilisuodatin

– Energiasisällöstä noin 35 % sähköä, < >50 % lämpöä >12% harakoille



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Liikennekaasuksi tai maakaasun joukkoon

• Kun puhutaan maakaasun ja biokaasun paineistetuista muodoista, käytetään 

lyhenteitä CNG ja CBG. Paineistamalla kaasu saadaan ajoneuvon säiliöön 

tankattavaksi tai siirretään pullokonteissa muualle käytettäväksi. 

• Ennen paineistusta kaasu kuivataan ja CO2  sekä epäpuhtaudet poistetaan

– Kosteus, maaputket + jäähdytys

– Rikkivety, silikaatit ym. aktiivihiilellä

– Hiilidioksidin poisto

− Pesutekniikat (vesi ja amiini)

− Membraanikalvotekniikka

− PSA, paineistus / paineen vapautus, CO2 sitoutuu aktiivihiileen



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biometaanin nesteytys

• Maakaasua ja biometaania nesteytetään, jotta kaasun tilavuus saadaan 

pienemmäksi. Maakaasun ja biokaasun nesteytetyistä muodoista käytetään 

lyhenteitä LNG ja LBG.

• Nesteytystä käytetään paineistuksen sijaan kun 

1. kaasun kuljetusmatkat ovat pitkiä

2. kun kaasua halutaan mahdollisimman suuri määrä mahdollisimman pieneen    

tilavuuteen, esim. laivojen polttoainekäytössä

• Metaania nesteytetään tyypillisesti jäähdyttämällä. Biometaanin 

nesteytymislämpötila on noin -163°C.



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Ravinteet

Mädätysjäännöksellä on huomattavia etuja verrattuna käsittelemättömän lannan 

käyttämiseen pelloilla lannoitteena

• Lannan hajotessa suurin osa sen sisältämästä typestä muuttuu 

ammoniumtypeksi, mitä kasvien on helpompi käyttää ravinteenaan. Mädätetyssä 

lannassa olevan typen huuhtoutuminen viljelysmaasta vähenee verrattuna 

käsittelemättömään lantaan. 

• Lannan hajuhaitat vähenevät mädätyksen jälkeen, sillä hajua aiheuttavat 

orgaaniset yhdisteet hajoavat mädätyksessä 

• Mädätysjäännös voidaan levittää pelloille samalla tekniikalla kuin käsittelemätön 

lanta



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Biokaasulaitoksen kannattavuuden arviointi

Kannattavuus koostuu isosta määrästä eri tekijöitä

• Syötepohja 

• Energian hyödyntäminen, määrä ja hinta

• Laitostyyppi, kaasun jalostusmenetelmä, tekninen käyttöikä

• Investointi ja sen rahoitus

• Operointikulut (sähkön ja lämmön kulutus, konetyö) 

• Syötteiden esikäsittelyn kustannukset 

• Kunnossapidon hinta (itse vai palveluna) 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Laitosvalinta

Laitosvalinnan lähtökohta on aina syötteet ja niiden ominaisuudet, ei 

ensisijaisesti jokin laitostyyppi tai valmistaja

• Tarjolla oleva syötepohja

• Porttimaksujen mahdollisuus tai syötekustannus

• Vaatimukset esikäsittelylle ja hygienisoinnille

• Mädätysjäännöksen hyötykäyttömahdollisuudet, jatkojalostus



Märkämädätys

• Soveltuu 

syöteseokselle, jonka 

kuiva-ainepitoisuus ≤ 

12 %

• Jatkuvatoiminen 

prosessi, jossa 

jatkuva sekoitus

• Kiinteä, betoninen, 

osittain maan alle 

rakennettu 

reaktoriallas



Kuivamädätys, panosreaktori

• Soveltuu syöteseokselle, 

jonka kuiva-ainepitoisuus 

> 20 %

• Panosprosessi, ei 

sekoitusta

• Perustuu 

suotopetitekniikkaan, jossa 

suotonestettä kierrätetään 

siilossa olevan massan 

läpi



Kiintomädätys

• Soveltuu syöteseokselle, 

jonka kuiva-

ainepitoisuus ≤ 20 %

• Jatkuvatoiminen 

prosessi, jossa jatkuva 

sekoitus

• Modulaarinen 

konttirakenne, jossa 

prosessivaiheet 

(esikäsittely, mädätys, 

kaasun puhdistus) 

tapahtuvat eri konteissa



Biokaasulaitosvideoita Suomesta
• Huutolan tila: https://www.youtube.com/watch?v=lLUtfMm0jhE
• Vuorenmaan tila: https://www.youtube.com/watch?v=ds8ElQCJ6jI
• Vuorenmaan tankkausasema: https://www.youtube.com/watch?v=Ty_ABxQnLdI
• Lähteen tila: https://www.youtube.com/watch?v=4xMknPHCNdI
• Kähkösen tila: https://www.youtube.com/watch?v=S2Idbzo3pDY
• Salosen tila: https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU

• Wennströmintila: https://www.youtube.com/watch?v=tSaDlsf1zeY
• Hietakorpi Ay: https://youtu.be/PncdTrogW60
• BiopirOy: https://www.youtube.com/watch?v=yKpk6arA7rE
• Kalmarin tila: https://www.youtube.com/watch?v=hVGigd5X-gU
• Picnus Oy: https://www.youtube.com/watch?v=rVUXC_b08po
• Uusitalon tila: https://www.youtube.com/watch?v=FjbWo5wl2Zc
• Jepuan Biokaasu Oy: https://www.youtube.com/watch?v=9FdwoR5H-_c&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=hVGigd5X-gU
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• AgroEko-hankkeen kotisivut

– https://www.proagria.fi/hankkeet/agroeko-15394

• Suomen biokaasu- ja biokierto ry, SBB

– https://biokierto.fi/

• Biokaasulaskuri

– https://maatalousinfo.luke.fi/fi/laskurit/biogas

• Maatalouden massat biokaasulaitoksessa, ProAgria

– https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maatalouden_biomassat_

biokaasulaitoksessa_opas_s.pdf

• Biokaasun tuotanto maatilalla, Motiva

– https://www.motiva.fi/files/6958/Biokaasun_tuotanto_maatilalla.pdf

Hyödyllisiä linkkejä

https://www.proagria.fi/hankkeet/agroeko-15394
https://biokierto.fi/
https://maatalousinfo.luke.fi/fi/laskurit/biogas
https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maatalouden_biomassat_biokaasulaitoksessa_opas_s.pdf
https://www.motiva.fi/files/6958/Biokaasun_tuotanto_maatilalla.pdf


Aurinkoenergia maatilalla



Aurinkolämpö

• Aurinko lämmittää aurinkokeräinten putkissa kiertävän nesteen 
(vesi-glykoliseos)

• Lämmennyt neste pumpataan kiinteistön vesikiertoiseen 
lämmitysjärjestelmään ja/tai lämminvesivaraajaan. Vuotuinen 
tuotanto noin 250-400 kWh/m2

• Järjestelmän oikea mitoittaminen tärkeää, ylituotanto aiheuttaa 
ongelmia



Aurinkolämpö, tyhjiöputkikeräin



Aurinkolämpö, tasokeräin



Aurinkosähkö

• Auringosta saatavan säteilyn määrä Suomessa 750 – 950 

kWh/m2 vuositasolla

• Vuosituotto aurinkosähköjärjestelmällä noin 150 – 200 

kWh/m2/a

• Maatilakokoluokan järjestelmän hinta asennettuna 0,9 – 1,5 

€/Wp, alv 0%

• Ylituotanto helppo myydä valtakunnan verkkoon, korvaus 

yleensä sidottu pörssisähkön hintaan

• Kehitys nopeaa paneelien nimellistehoissa ja etenkin 

inverttereissä



Aurinkopaneelien sijoittaminen

25 Kuva: Maarit Kari



Varmistettava rakennuksen kunto

• Kattorakenteet, lumivauriot, myrskyt yms.

• Vakuutukset voimassa

Suuntaus ja kaltevuus

Pöly, ammoniakki ja rasva heikentävät tuottoa 
kotieläinrakennuksissa

Varjostukset ja lumi heikentävät tuottoa

Kattoasennus



•Noin 10 % kalliimpi kuin kattoasennus

•Suuntaus, kaltevuus ja sijainti mahdollista 
optimoida

- Kaltevuus jopa manuaalisesti säädettävissä

•Helppo puhdistaa 

•Viallisten paneelien löytäminen/vaihtaminen 
helppoa

•Kuumenee vähemmän (passiivinen jäähdytys) 
 parempi tuotanto

Maa-asennus



Sopii erityisesti korkeisiin 
rakennuksiin, jossa mahdollista valita 
vähän varjostava kohta (räystäät)

• Esimerkiksi kuivuri

Laajentaa tuotantoaikaa suhteessa 
vuodenaikaan ja vuorokauteen

Seinäasennus

Kuva: Aurinkovoima.fi

Kuva: Finwind



Maidontuotanto
Robottilypsy

• Veden lämmitys, tilojen lämmitys (lämpöpumput)

• Sähköisten rehunjakoratkaisujen etu korostuu 

– Ladattava pienkuormain, kiskoruokkija, 

hihnaruokkija jne

– Pienet moottorit ja ladattavat laitteet

• Akkuratkaisuilla mahdollista siirtää tuottoa vuorokauden 

pimeille tunneille

• Älyohjaukset yleistyvät

Asemalypsy

Suurin kulutus aamulla ja illansuussa  suurin tuotanto 

keskipäivällä  suuntaus itään ja länteen



Broilerikasvattamo, sikala

• Aurinkosähkö ja biomassalämpö toimiva 

yhdistelmä 

• Suuntaus hieman lounaaseen, jolloin 

ilmanvaihtotarve ja sähkön tuotanto 

natsaavat hyvin

• Melko tasainen sähkön kulutus

• Pölyn vuoksi maa-asennus usein eduksi



Kausituotanto

Kasvintuotantotila

• Viljatiloilla tukiedellytykset täyttyvät heikosti – myös 

investoinnin kannattavuus heikompi

• Poikkeuksena nurmisiementuotanto, koneellinen 

heinän kuivaus

Marja-, avomaan ja kasvihuonetilat

• Jäähdytys

• Käsittelyyn liittyvät laitteet, kastelu

• Erittäin hyvä kulutuksen ja tuotannon korrelaatio!
Kuva: Kimmo Haimi, Maaseudun tulevaisuus



Kulutuksen nykytilan selvittäminen on hyvä 
lähtökohta
•Sähköyhtiön verkkopalvelu

•Käytön ja tuotannon simulointi mahdollista, 
tuntikulutustieto

Mahdolliset muutokset nykyisillä järjestelmillä
•Tilan sähköliittymän, sisäisen sähköverkon ja 
siirtoverkon huomioiminen
•Täydentävät akut, sähköauto
•Ladattavat laitteet

Tulevaisuus
•Sähköistettävät toiminnot (erityisesti ruokinta, 
ajoneuvot, lämmitys)
•Tuotannon laajentaminen
•Varautuminen sähkömarkkinoihin

Mitoitus



Toimenpideluvan tarve kuntakohtainen

• Usein mainittu kunnan rakennusjärjestyksessä

Ilmoitus kiinteistön sijaintipaikan verkkoyhtiölle liittymisestä

• Kannattaa ottaa yhteyttä aluksi verkkoyhtiöön mahdollisten rajoitteiden 
vuoksi

• Asennuksen jälkeen käyttöönottopöytäkirja, jolla haetaan kytkentälupa 
järjestelmälle

Sopimus ylijäämäsähkön myynnistä tarvitaan

Vakuutukset, pelastussuunnitelman päivitykset

Huomioi suunnitteluvaiheessa myös





Ota yhteyttä

Tavoitat meidät puhelimitse, sähköpostitse tai 
jättämällä yhteydenottopyynnön.

Valtakunnallinen asiakaspalvelumme

Tavoitat asiakaspalvelumme arkisin klo 8.15-16.00.
puhelimitse 044 420 9000

tai sähköpostitse asiakaspalvelu@proagria.fi

Palvelemme myös nettisivujemme chatissa.
Palvelemme suomeksi ja ruotsiksi kaikkia 
asiakkaitamme koko Suomessa.
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Kun maatilan energia-asiat mietityttävät

Maatilojen Neuvo-

palvelut vielä 

vuoden 2022 

loppuun

Esityksen kuvat ellei toisin mainita: 

- Maarit Kari

- Juha Hiitelä

tel:044%20420%209000
mailto:asiakaspalvelu@proagria.fi


Kiitos!

Juha Hiitelä, ProAgria Etelä-Suomi ry

045 6767 340, juha.hiitela@proagria.fi


