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Yhteenveto 
 

Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja-hanke alkoi vuoden 2009 alussa ja sitä hallinnoi 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (31.1.2011 saakka Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä). Hankkeen 

yhtenä osana tutkittiin lisäsyötteiden vaikutusta biokaasuntuottoon perussyötteen ollessa lehmän 

lietelanta. Tutkittuja lisäsyötteitä olivat biodieselin valmistuksessa muodostuva glyserolijae, olki ja 

säilörehu. Tässä loppuraportissa käsitellään koejakson tuloksia ja tarkastellaan biokaasulaitoksen 

energiankulutusta ajanjaksolla 1.12.2010–31.12.2011. Lisäksi arvioidaan Haapajärven ammattiopiston 

biokaasulaitoksen taloudellista kannattavuutta. 

Biokaasureaktoriin syötettiin lehmän lietelantaa m3/vrk. Lietteen keskimääräinen viipymäaika 

biokaasureaktorissa oli noin 20 vrk. Biokaasureaktori tuotti biokaasua koejakson aikana keskimäärin + m3/h.  

Biokaasulaitoksen energiankulutus vaihteli merkittävästi ajanjaksolla 1.12.2010–31.12.2011. Energiaa 

(sähköä + lämpö) kului 195–445  kWh/vrk (keskiarvoja kuukauden ajanjaksolta). Tuotetun biokaasun 

(molemmat reaktorit huomioitu) energiasisältö vaihteli merkittävästi vuoden aikana ollen 505 – 930 

kWh/vrk (keskiarvoja kuukauden ajanjaksolta). Bio- ja jälkimädätysreaktorin tuottaman biokaasun 

energiasisällöstä kului siis 34 – 71 %:ia biokaasulaitoksen ylläpitoon. Biokaasulaitosta ei operoitu 

tuotannollisin tavoittein, vaan tehtiin tutkimusta, mikä osaltaan selittää korkeat omakulutuksen 

prosenttilukemat. Lisäsyötteiden avulla on mahdollista lisätä biokaasuntuottoa ilman merkittävää 

energiankulutuksen kasvua, jolloin tuotetusta biokaasusta kuluu prosentuaalisesti vähemmän 

biokaasulaitoksen ylläpitoon. Hyötysuhteita kuten kattilan hyötysuhdetta ei ole huomioitu, joten ylläpitoon 

kului todellisuudessa hieman enemmän energiaa.   
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1. Johdanto 
 

Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja-hankkeen yhtenä osana oli tutkia lisäsyötteiden vaikutusta 

biokaasuntuottoon perussyötteen ollessa lehmän lietelanta. Hankkeen kokeellinen tutkimustoiminta 

toteutettiin 1.11.2010–31.12.2011. Ensimmäisen koejakson aikana (1.11.2010–24.1.2011) 

biokaasureaktorin syötettiin lehmän lietelantaa. Toisen koejakson aikana (1.2.2011–4.5.2011) 

biokaasureaktoriin syötettiin lehmän lietelannan ohella biodieselin valmistuksessa muodostuvaa 

glyserolijaetta. Kolmannella koejaksolla (13.5.2011–19.8.2011) lisäsyötteenä käytettiin olkea. Neljäs 

koejakso toteutettiin 6.10.2011–1.1.2012, jolloin biokaasureaktoriin syötettiin lietelannan lisäksi 

säilörehua. 

Haapajärven ammattiopiston yhteydessä oleva biokaasulaitos valmistui vuonna 2007 (kuva 1). 

Laitostoimittajana oli Metaenergia Oy. Biokaasulaitos koostuu biokaasureaktorista (nestetilavuus ~120 m3) 

ja jälkimädätysaltaasta (nestetilavuus ~300 m3). Biokaasulaitoksen perussyötteenä on lietelanta. Lietelanta 

kerätään navetasta lantaraapalla kouruun, josta liete valuu kokoojakaivoon (~30 m3). Kokoojakaivosta 

lietelanta pumpataan biokaasureaktoriin, josta se sitten ohjataan jälkimädätysaltaaseen ja sieltä aikanaan 

lietevarastoon. Tuotettu biokaasu käytetään tällä hetkellä biokaasulaitoksen ja ammattiopiston tilojen 

lämmittämiseen, mutta tulevaisuudessa biokaasusta tuotetaan liikennepolttoainetta (biometaania). 

 

Kuva 1. Haapajärven ammattiopiston biokaasulaitos. 
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2. Yleistä koejaksoista 
 

2.1 Näytteet 
 

Biokaasureaktoriin syötettävästä lietelannasta, biokaasureaktorista poistuvasta rejektistä ja 

jälkimädätysreaktorin rejektistä otettiin näytteitä noin viikon välein neljännen koejakson aikana. Näytteiden 

lämpötila ja pH mitattiin heti näytteenoton jälkeen, minkä jälkeen näytteet pakastettiin. Pakastetuista 

näytteistä analysoitiin myöhemmin orgaaninen aines, kuiva-ainepitoisuus, typpi (kokonaismäärä ja 

ammonium), fosfori, kemiallinen hapenkulutus ja haihtuvat rasvahapot. Biokaasureaktoriin syötetyistä olki- 

ja säilörehupaaleista otettiin myös näytteitä, jotka pakastettiin. Pakastetuista olki- ja rehunäytteistä 

analysoitiin myöhemmin kuiva-ainepitoisuus, orgaaninen aines, typpi (kokonaismäärä ja ammonium) ja 

kemiallinen hapenkulutus. 

 

2.2 Biokaasureaktorin syötteet 
 

Navetalta tuleva liete varastoidaan kokoojasäiliöön, josta se pumpataan biokaasureaktoriin (lietteen 

pumppausaika 1 min; pumpun taukoaikaa vaihdellaan). Navetalta kokoojasäiliöön tulevan lietteen määrä 

vaihtelee päivittäin, sillä se riippuu navetalla tehtyjen pesujen määrästä (pesuvedet päätyvät lietelannan 

sekaan). Lietteen määrä pyritään pitämään samana kokoojasäiliössä, minkä takia pumppauksen taukoaikaa 

jouduttiin muuttamaan koejaksojen aikana. Pesuvesien määrä vaikuttaa lietteen kuiva-ainepitoisuuteen ja 

sen virtaavuuteen. Liete virtaa sitä helpommin, mitä alhaisempi kuiva-ainepitoisuus on. Lietteen virtaus 

vaihteli merkittävästi jopa vuorokauden aikana. Vuoden 2011 aikana lietettä pumpattiin biokaasureaktoriin 

keskimäärin 5,4 m3/vrk (liite 1; mitattu ABB FSM400-virtausmittarilla). Koejaksojen keskimääräinen lietteen 

syöttömäärä vaihteli koejaksoilla 4,4–6,1 m3/vrk (liite 1), joten lietteen + lisäsyötteiden keskimääräinen 

viipymäaika biokaasureaktorissa vaihteli 20 vrk:sta 27 vrk:een. Biokaasureaktorin toiminnan katsotaan 

vakiintuneen, kun sen nestetilavuus on vaihtunut kolme kertaa. Näin ollen biokaasureaktorin toiminnan 

katsottiin vakiintuneen 60 vrk:n kuluttua, kun lietteen viipymäaika oli 20 vrk:tta. Koejaksojen pituus vaihteli 

84 vrk:sta 94 vrk:een. 

Syötteiden viipymäaika jälkimädätysreaktorissa on pari kuukautta. Näin ollen koejakson tulisi kestää noin 

puoli vuotta, jotta myös jälkimädätysreaktorissa saavutettaisiin stabiilit tuotto-olosuhteet. Tämän takia 

jälkimädätysreaktori rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, jotta koejaksojen pituus ei olisi kohtuuttoman 

pitkä. 

Olki- ja säilörehupaalit punnittiin ennen kuin ne syötettiin lisäsyöttöyksikön avulla biokaasureaktoriin. Olkea 

syötettiin noin 130 kg/vrk eli noin ½ paalia vuorokaudessa. Säilörehua syötettiin keskimäärin 293 kg/vrk eli 

noin 1/3 paalia vuorokaudessa. Biokaasureaktoriin syötetyt paalit olivat vanhentuneita/pilaantuneita, joita 

ei voinut tarjota eläimille. Osa olkipaaleista oli pahoin mädäntyneitä ja homeisia, mutta tämän ei havaittu 

aiheuttavan ongelmia biokaasuntuottoon. 
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2.3 Tuotetun biokaasun analysointi 
 

Kaasun virtausmäärät ilmoitetaan usein normikuutiometreinä. Tällöin kaasun lämpötila on 0 °C ja paine 

1,013 bar. Reaktorista poistuvan biokaasun lämpötilaa arvioitiin mittaamalla kaasuputken lämpötilaa 

(mittausalue oli lämpöeristetty ympäristöstä) juuri ennen virtausmittaria. Virtausmittarille virtaavaan 

biokaasun lämpötilan oletettiin olevan sama kuin lämpöeristetyn kaasuputken lämpötila. Kaasuputken 

lämpötila ja oletettavasti myös kaasuputkessa virtaavan biokaasun lämpötila on ollut koejaksojen aikana 

noin 30 °C. Muutettaessa tuloksissa esitetyt mitatut biokaasun virtausmäärät (m3/h) normikuutiometreiksi 

(Nm3/h) virtausmäärien arvot pienenisivät noin 10 %. Molemmissa reaktoreissa on pieni ylipaine (alle 10 

mbar), mutta sen vaikutus kaasun tilavuusvirtaukseen on erittäin pieni (10 mbar muuttaa kaasun 

tilavuusvirtausta ~1 %) ja jätetään tässä tarkastelussa huomioimatta. 

Tuotetun biokaasun metaani-, hiilidioksidi ja rikkivetypitoisuutta seurattiin koejaksojen aikana 

kannettavalla kaasumittarilla (Dräeger X-am 7000). Mitattava biokaasu laimennettiin ilmalla ennen 

rikkivetypitoisuuden mittausta, mikäli biokaasun rikkivetypitoisuus oli yli 1000 ppm:ää (kannettava 

kaasumittari kykenee mittaamaan rikkivetypitoisuutta 1000 ppm:ään asti). Lisäksi varsinaisessa 

biokaasureaktorissa tuotetun biokaasun metaanipitoisuutta seurattiin kiinteästi asennetulla 

jatkuvatoimisella metaanimittarilla (Oldham OLCT IR). 

 

3. Laboratoriotulokset / Syötön ja rejektin koostumus & muutokset 
 

 

Lietteestä ja lisäsyötteestä otettujen näytteiden laboratoriotulokset on esitetty liitteessä 1. Analyysitulokset 

ovat linjassa Suomen viljavuuspalvelun tilastojen kanssa: lietelannan kuiva-ainepitoisuus on keskimäärin 

~5,5 % ja siinä on ~1,7 g liukoista typpeä /l ja kokonaistypen määrä on ~3,0 g/l; 

(http://www.viljavuuspalvelu.fi/viljavuuspalvelu/user_files/files/kotielain/lanta_tilastot.pdf). Pelkän 

lietteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli koejaksoilla 5,6–8,3 % ja orgaanisen aineksen määrä 5,5–7,0 

%. Glyseroli ja säilörehu lisäsivät merkittävästi syötön kuiva-aine ja orgaanisen aineen pitoisuutta: niiden 

osuus kokonaissyötöstä oli reilut 15 % (taulukko 1). Pelkän lietteen keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus 

oli koejaksoilla 1,9–3,9 g/l ja vastaavasti liukoisen ammoniumtypen keskimääräinen pitoisuus 1,3–2,3 g/l. 

Säilörehu ja olki kasvattivat selvästi syötön kokonaistypen määrä, mutteivät juurikaan ammoniumtypen 

määrä (taulukko 1). Pelkän lietteen keskimääräinen kemiallinen hapenkulutus oli koejaksoilla 14,5–17,8 g/l. 

Glyseroli ja säilörehu lisäsivät merkittävästi syötön kemiallista hapenkulutusta: niiden osuus 

kokonaissyötöstä oli noin 20 % (taulukko 1). Olki lisäsi hieman syötön kemiallista hapenkulutusta (taulukko 

1). 

Taulukko 1. Lisäsyötteen osuus kokonaissyötöstä (massa-%). Glyserolin kemiallinen hapenkulutuksen laskennassa on käytetty 
kirjallisuuden arvoa. 

http://www.viljavuuspalvelu.fi/viljavuuspalvelu/user_files/files/kotielain/lanta_tilastot.pdf
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Glyseroli Olki Säilörehu

Kuiva-aine 4,5 17 14

Orgaaninen aine 5,3 16 16

Kemiallinen hapenkulutus 22 5,1 18

Kokonaistyppi - 4,8 11

Ammoniumtyppi - 0,5 2,0  

Biokaasureaktorin saatavan rejektin vaihteli erittäin paljon koejaksoilla ja keskimääräinen 

kokonaisfosforipitoisuus oli 0,05–0,50 g/l (liite 1; liete-koejaksolta ei määritystulosta). Fosforipitoisuus oli 

erittäin alhainen koejaksoilla 2. ja 3. Suomen viljavuuspalvelun tilastoihin verrattuna (fosforia lietelannassa 

keskimäärin 0,5 g/l). Suuri ero fosforipitoisuudessa voi selittyä mahdollisesti fosforin määrityksessä 

käytetyistä menetelmistä. Rejektin haihtuvien happojen alkaliteetin ja kokonaisalkaliteetin suhde oli 

keskimäärin koejaksoilla 0,01–0,12, joten mikrobitoiminta toimi tasapainossa (stabiilin biokaasuprosessin 

kokonaisalkaliteetin ja haihtuvien happojen alkaliteetin suhde tulisi olla < 0,25). 

Biokaasureaktoreiden kuormitus on tavallisesti noin 2,5–3,5 kg orgaaninen kuiva-aine/(m3 vrk). 

Biokaasureaktorin kuormitus vaihteli merkittävästi koejaksojen välillä (kuva 2): alhaisimmillaan se oli liete + 

olki – koejaksolla (2,4 kg orgaaninen kuiva-aine/(m3 vrk)) ja korkeimmillaan liete + glyseroli – koejaksolla 

(4,6 kg orgaaninen kuiva-aine/(m3 vrk)). Lisäsyötteiden osuus biokaasureaktorin kuormituksesta oli 4-17 %. 

 

Kuva 2. Biokaasureaktorin orgaaninen kuormitus koejaksoilla. 

Biokaasureaktorista poistuvasta lietevirrasta otettujen näytteiden analyysitulokset on esitetty liitteessä 1. 

Koejaksoilla kuiva-aineen määrä laski mikrobitoiminnan seurauksena 24–33 %:ia ja orgaanisen kuiva-aineen 

määrä 29–38 %:ia (kuva 3). Vastaavasti kemiallinen hapenkulutus tippui mikrobitoiminnan seurauksena 48–

66 %:ia (kuva 3). Liukoisen ammoniumtypen osuus kasvoi mikrobitoiminnan seurauksena 7-18 %:ia (kuva 

3). Typpi ammoniumtypen muodossa on nopeammin kasvien hyödynnettävissä, joten korkea 

ammoniumtypen pitoisuus parantaa lietteen lannoiteominaisuuksia. Kokonaistypen pitoisuus pysyi 

odotetusti lähes samana lukuun ottamatta liete + säilörehu – koejaksoa, jolla kokonaistypen pitoisuus 

tippui 15 %:ia (kuva 3). Osa biokaasureaktoriin syötetystä typestä päätyy ammoniakiksi (kaasu), mikä 

osittain selittää kokonaistypen määrän laskun kaikilla koejaksoilla. 
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Kuva 3. Biokaasuprosessista aiheutunut muutos kuiva-ainepitoisuudessa, orgaanisen aineksen määrässä, kemiallisen hapen 
kulutuksessa, ammoniumtypen ja typen kokonaismäärässä. 

 

4. Biokaasuntuottomäärät 
 

Koejaksojen keskimääräinen biokaasuntuotto vaihteli koejaksoilla 3,9–4,9 m3/h (taulukko 2). 

Biokaasureaktorissa tuotetun biokaasun keskimääräinen metaanipitoisuus vaihteli koejaksoilla välillä 59–63 

til-% (taulukko 2) ja rikkivetypitoisuus vaihteli välillä 2400–3500 ppm:ää.  

Taulukko 2. Keskimääräinen biokaasuntuotto ja biokaasun metaanipitoisuus koejaksoilla 

Lietelanta
Lietelanta + 

glyseroli

Lietelanta + 

olki

Lietelanta + 

säilörehu

10/2010-1/2011 2/2011-5/2011 5/2011-8/2011 10/2011-12/2011

Biokaasuntuotto, m
3
/h 3,9 4,8 3,9 4,9 4,3

Biokaasun metaanipitoisuus, til-% 61 63 59 62 61

12/2010 - 

12/2011

 

Lietteen syöttömäärän ja tuotetun biokaasun määrän välillä havaittiin selvä korrelaatio kaikilla neljällä 

koejaksoilla (kuva 4). Lietteen syöttömäärän kasvaessa syötteiden viipymäaika biokaasureaktorissa lyhenee 

ja syötteistä saadaan tuotettua siis vähemmän biokaasua. Lietteen syöttömäärän ollessa 5 m3/vrk 

(viipymäaika ~24 vuorokautta) lietelannasta tuotettiin biokaasua ~16 m3 biokaasua/liete-m3. Glyserolin ja 

oljen lisääminen paransi biokaasuntuottoa ja biokaasua tuotettiin ~21 m3 biokaasua/liete-m3. Säilörehun 

lisäämisen seurauksena biokaasuntuotto parani merkittävästi aikaisempiin koejaksoihin verrattuna ja 

biokaasua tuotettiin ~25 m3 biokaasua/liete-m3. 
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Kuva 4. Lehmän lietelannasta (koepisteet väliltä 74–84 vrk), lietelannasta + glyserolista (koepisteet väliltä 76–92 vrk), 
lietelannasta + oljesta (koepisteet väliltä 83–94 vrk) ja lietelannasta + säilörehusta (koepisteet väliltä 63–87 vrk) saatava 
biokaasu (m3 biokaasua/syötetty liete-m3) lietteen syöttömäärän funktiona. Koepisteet on laskettu noin vuorokauden 
ajanjakson ajalta kertyneiden tietojen perusteella. 

Syötettäessä biokaasureaktoriin enemmän lietettä (= lietteen viipymäaika biokaasureaktorissa lyhenee) 

biokaasureaktorin tuottavuus (m3 biokaasua/vrk) paranee (kuva 5), mutta tällöin lietteen (+ lisäsyötteen) 

biokaasun tuottopotentiaali hyödynnetään heikommin (kuva 4). Lietteen (+ lisäsyötteen) jäljelle jäänyt 

biokaasuntuottopotentiaali on mahdollista hyödyntää jälkimädätysreaktorissa. Lisäsyötteiden avulla 

biokaasuntuotto kasvoi merkittävästi (kuva 5). Pelkästä lietelannasta tuotettiin biokaasureaktorissa noin 80 

m3 biokaasua/vrk ja syöttämällä lietelannan lisäksi esim. säilörehua ~1/3 paalia/vrk biokaasua tuotettiin 

noin 125 m3/vrk. Säilörehu koejaksolla syötettiin aluksi useamman vuoden vanhoja säilörehupaaleja, jolloin 

biokaasua tuotettiin vuorokaudessa noin 115 m3:ia. Kyseisen koejakson loppupuolella biokaasureaktoriin 

syötettiin vuonna 2011 tehtyjä säilörehupaaleja ja biokaasun vuorokausituotto kasvoikin noin 130 m3:iin. 
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Kuva 5. Lehmän lietelannasta (koepisteet väliltä 74–84 vrk), lietelannasta + glyserolista (koepisteet väliltä 76–92 vrk), 
lietelannasta + oljesta (koepisteet väliltä 83–94 vrk) ja lietelannasta + säilörehusta (koepisteet väliltä 63–87 vrk) saatava 
biokaasu (m3 biokaasua/vrk) lietteen syöttömäärän funktiona. Koepisteet on laskettu noin vuorokauden ajanjakson ajalta 
kertyneiden tietojen perusteella. 

Biokaasureaktoriin syötetyn lietelannan koostumus ja määrä vaihtelee päivittäin. Näin ollen koejaksojen 

biokaasun tuotto-olosuhteet erosivat merkittävästi toisistaan, mikä vaikeuttaa koejaksoilta saatujen 

tulosten vertailua. Pelkästä lietteestä tuotettiin 0,21–0,36 m3 biokaasua/kg orgaaninen aine lietteen 

viipymäajan ollessa 11–34 vrk biokaasureaktorissa liete–koejakson tulosten perusteella (kuva 6A). Käyttäen 

tätä tietoa hyväksi laskettiin, montako kuutiota biokaasua tuotettiin kustakin lisäsyötteestä syötettyä 

orgaanista aineskiloa kohti syötön viipymäajan funktiona (kuva 6B). Lietteestä saatavan biokaasun määrän 

oletettiin olevan vakio eri koejaksoilla eli tuotetun biokaasun määrä riippuu vain syötetyn orgaanisen 

aineen määrästä ja syötteiden viipymäajasta biokaasureaktorissa. Kirjallisuudessa on kuitenkin raportoitu 

lisäsyötteiden parantavan lietelannan ja/tai lisäsyötteen hajoamista biokaasuksi. Näin ollen raaka-aineista 

(liete + lisäsyöte) saadaan todennäköisesti enemmän biokaasua kuin raaka-aineiden yhteenlasketun 

biokaasuntuottopotentiaalin perusteella voisi olettaa. Laskennallisesti glyserolijakeesta tuotettiin ~0,81 m3 

biokaasua/kg orgaaninen aine (kuva 6B; kolme alhaisinta tuottoarvoa, jotka näkyvät kuvassa 6A, jätettiin 

huomioimatta). Vastaavasti oljesta tuotettiin ~0,73 m3 biokaasua/kg orgaaninen aine (kuva 6B). 

Säilörehusta tuotettiin ~0,80 m3 biokaasua/kg orgaaninen aine (kuva 6B). Glyserolia syötettiin reaktoriin 

kerran päivässä. Mikrobit hyödynsivät glyserolin nopeasti, mikä näkyi biokaasuntuoton voimakkaana 

kasvuna jo muutaman tunnin kuluttua glyserolin lisäämisestä. Virtausmittareiden lukemien kirjaus ja 

glyserolin lisäysajankohta vaihtelivat päivittäin. Nämä seikat aiheuttivat merkittävää hajontaa 

biokaasuntuotto tarkasteluihin glyserolijakson osalta (kuva 6B). Tulokset viittaavat kuitenkin 

biokaasuntuoton paranevan viipymäajan lyhetessä, kun lisäsyötteenä on glyserolijae (kuva 6B). Pelkällä 

lietelannalla, oljella ja säilörehulla biokaasuntuotto taas kasvaa viipymäajan pidetessä. 

 

Kuva 6. A) Biokaasureaktorissa lietelannasta ja lisäsyötteistä tuotetun biokaasun määrä syötön viipymäajan funktiona. B) 
Syötteistä saatava biokaasuntuotto viipymäajan funktiona eriteltynä (lietteen osalta arvot ovat mitattuja; glyserolin, oljen ja 
säilörehun osalta arvot ovat laskennallisia). 

  

5. Biokaasulaitoksen energiankulutus 
 

Biokaasureaktorissa tuotetun biokaasun keskimääräinen energiansisältö oli koejaksoilla 550–725 kWh/vrk 

(taulukko 3; jälkimädätysreaktorin biokaasuntuottoa ei ole huomioitu). Biokaasulaitoksen energiankulutus 



  

8 
   

vaihteli merkittävästi koejaksoilla (taulukko 3). Ajanjaksolla 1.12.2010–31.12.2011 lämpöä kului 

keskimäärin ~215 kWh/vrk ja sähköä ~99 kWh/vrk eli jatkuvana tehona ~9 kW lämpöä ja 4 kW sähköä. 

Biokaasulaitoksen lämmönkulutus oli koejaksoilla keskimäärin 135–295 kWh/vrk ja sähkönkulutus 88–99 

kWh/vrk. Lietelanta-koejakson lämmönkulutus oli osittain suurempaa, sillä lämmitysjärjestelmässä oli 

runsaasti ilmaa, mikä heikensi lämmönsiirtoa. Lisäksi kaasupolttimen toiminnassa oli häiriöitä, minkä 

seurauksena biokaasureaktori pääsi jäähtymään ja lietettä jouduttiin uudelleen lämmittämään. 

Hyötysuhteita kuten kattilan hyötysuhdetta ei ole huomioitu, joten ylläpitoon kuluisi todellisuudessa 

hieman enemmän energiaa. Tuotetun biokaasun energiasisällöstä kului 41–94 %:ia biokaasulaitoksen 

ylläpitoon, kun huomioitiin ainoastaan ensimmäisessä biokaasureaktorissa tuotettu biokaasu. 

Biokaasulaitosta ei operoitu tuotannollisin tavoittein, vaan tehtiin tutkimusta, mikä osaltaan selittää 

korkeat omakulutuksen prosenttilukemat. Lisäsyötteiden avulla olisi mahdollista lisätä biokaasuntuottoa 

ilman merkittävää energiankulutuksen kasvua, jolloin tuotetusta biokaasusta kuluisi prosentuaalisesti 

vähemmän biokaasulaitoksen ylläpitoon. 

Taulukko 3. Tuotetun biokaasun energiasisältö, biokaasulaitoksen lämmön- ja sähkönkulutus koejaksoilla ja ajanjaksolla 
joulukuu 2010-joulukuu 2011. 

Lietelanta
Lietelanta + 

glyseroli

Lietelanta + 

olki

Lietelanta + 

säilörehu

10/2010-1/2011 2/2011-5/2011 5/2011-8/2011 10/2011-12/2011

Biokaasun energiasisältö, 

kWh/vrk
570 725 550 735 625

Biokaasulaitoksen 

lämmönkulutus, kWh/vrk
295 250 135 240 215

Biokaasulaitoksen 

lämmönkulutus, 

kWh/syötetty liete-m
3

54 41 31 41 40

Syötetyn lietteen lämpötila, 11 14 19 14 15

Biokaasulaitoksen 

lämmönkulutus/tuotettu 

lämpö, %

54 30 34 30 35

Biokaasulaitoksen 

sähkönkulutus, kWh/vrk
90 94 88 88 99

Biokaasulaitoksen 

sähkönkulutus, 

kWh/syötetty liete-m
3

16 15 20 15 18

12/2010 - 

12/2011

 

Ensimmäisellä koejaksolla (marras-tammikuu) biokaasureaktoriin syötettyä lietelantakuutiota kohti 

tarvittiin lämmitystä 54 kWh/liete-m3, kun taas kolmannella koejaksolla (touko-elokuu) syötettyä 

lietelantakuutiota kohti tarvittiin lämpöä ainoastaan 31 kWh/liete-m3 (taulukko 3). Biokaasulaitoksen 

lämmönkulutus oli odotetusti selvästi suurempaa talvella kuin kesällä (kuva 7). Talvella biokaasulaitoksen 

lämpöhäviöt ovat suuremmat ja lisäksi biokaasureaktoriin syötettävä lietelanta on kylmempää kuin kesällä: 

ensimmäisen koejakson aikana syötettävän lietteen lämpötila oli 11+1 °C kun se oli kolmannen koejakson 

aikana 19+1 °C (taulukko 3). 
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Kuva 7. Biokaasureaktorin lämmön- ja sähkönkulutus (kWh/syötetty liete-m3; keskiarvoja kuukauden ajanjaksolta) aikavälillä 
joulukuu 2010–joulukuu 2011. 

Lietettä syötettiin biokaasureaktoriin ~5,4 m3/vrk ajanjaksolla marraskuu 2010-joulukuu 2011. Näin ollen 

lietekuutiota kohti tarvittiin keskimäärin 40 kWh lämpöä/liete-m3 ja ~18 kWh sähköä/liete-m3 (kuva 10). 

MTT Maaningan biokaasulaitoksen energiankulutus oli samaa suuruusluokkaa: lämpöä tarvittiin 31 

kWh/liete-m3 (maalis-kesäkuu 2010) ja sähköä ~19 kWh/liete-m3 (huhti-kesäkuu 2010) (Pyykkönen ja 

Luostarinen, Biokaasu 2 (2010) 10–13). Maaningalla biokaasureaktorin prosessilämpötila oli hieman 

alhaisempi eli 37 °C kuin Haapajärven biokaasureaktorissa, mikä vähentää hieman biokaasulaitoksen 

energiankulutusta (2 °C:een ero lämmitystarpeessa on ~2,3 kWh/vesi-m3).  

Syötetyn lietteen lämpötila oli keskimäärin 15+3°C ajanjaksolla 1.12.2010–31.12.2011. Biokaasureaktorin 

lämmitystarve riippuu merkittävästi reaktoriin syötettävän lietteen lämpötilasta: mitä kylmempää liete on, 

sitä enemmän sen lämmittämiseen tarvitaan energiaa (kuva 11). Veden lämmittäminen 15 °C:sta 39 °C:een 

vaatii energiaa noin 28 kWh/m3 (ei lämpöhäviöitä). Biokaasulaitoksen energiataloutta olisi mahdollistaa 

parantaa esim. eristämällä lietteen syöttökaivo ja lämmittämällä biokaasureaktoriin syötettävää lietettä 

jälkimädätysaltaasta poistuvalla lietteellä (lämpötila 25–30°C). Lisäksi biokaasureaktoriin kannattaa syöttää 

lisäsyötteitä (veden osuus syötössä pienenee) esim. säilörehua tai glyserolia, jolloin metaanintuotto kasvaa 

ilman merkittävää energiankulutuksen kasvua. 

Biokaasureaktori tuotti biokaasua noin 92 Nm3/vrk ajanjaksolla 1.12.2010–31.12.2011 (taulukko 4). 

Jälkimädätysreaktorin laskennallinen biokaasuntuotto ajanjaksolla joulukuu 2010-joulukuu 2011 (pois 

lukien ajanjakso kesä-syyskuu 2011) oli ~30 Nm3/vrk, mikä oli noin 24 % tuotetun biokaasun 

kokonaismäärästä kyseisellä aikavälillä (taulukko 4). Taulukossa 4 ei ole esitetty poltetun biokaasun määriä 

ajanjaksolta kesä-syyskuu 2011, koska kulutetun biokaasun määrä ei pystytä tarkasti arviomaan. Kyseisellä 

ajanjaksolla kaasuhuppu oli rikki ja lisäksi osa biokaasusta johdettiin biokaasun puhdistus- ja 

paineistusyksikölle ennen virtausmittaria. 

Taulukko 4. Biokaasureaktorin tuottama (Nm3/vrk = 0, 9·(mitattu tilavuusvirta, m3/vrk): ks. kappale 3.3) ja poltettu biokaasu 
(Nm3/vrk = mitattu tilavuusvirta, m3/vrk) aikavälillä 12/2010–12/2011. Jälkimädätysreaktorin tuottama biokaasu on 
laskennallinen arvo (= biokaasureaktorin tuotto – [poltettu biokaasu + ylivuoto]). 
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Biokaasureaktorin 

tuottama biokaasu, 

Nm
3
/vrk

Poltettu biokaasu, 

Nm
3
/vrk

Jälkimädätysreaktorin 

tuottama biokaasu, 

Nm
3
/vrk

Jälkimädätysreaktorin 

osuus tuotetusta 

biokaasusta, %

joulukuu 2010 76 100 26 25

tammikuu 2011 71 81 11 14

helmikuu 2011 95 121 28 23

maaliskuu 2011 102 134 34 25

huhtikuu 2011 110 140 38 26

toukokuu 2011 90 112 25 22

kesäkuu 2011 87 - - -

heinäkuu 2011 76 - - -

elokuu 2011 86 - - -

syyskuu 2011 90 - - -

lokakuu 2011 97 130 39 29

marraskuu 2011 99 125 38 28

joulukuu 2011 116 140 35 23  

 

Mittaustulosten perusteella laskettiin massataseet kullekin koejaksolle (taulukko 3). Massataseiden 

laskennassa otettiin huomioon biokaasureaktoriin syötetyn orgaanisen aineen määrä (lietelanta + 

lisäsyöte), biokaasureaktorista poistuva rejekti ja tuotettu biokaasu (metaani ja hiilidioksidi). Koejaksoille 

laaditut massataseet pitävät varsin hyvin paikkansa eli biokaasureaktoriin syötetystä orgaanisesta aineesta 

päätyy tuotteiksi (rejekti, metaani ja hiilidioksidi) 85–111 %:ia. 

 

Taulukko 5. Biokaasureaktorille laadittu massatase koejaksojen loppupuolella (stabiilit biokaasuntuotto-olosuhteet). Tuotetun 
biokaasun metaanipitoisuuden oletettu olevan vakio: 61 til-% koejaksolla 1, 63 til-% koejaksolla 2, 59 til-% koejaksolla 3 ja 62 til-
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% koejaksolla 4. 

SYÖTTEET

Nm
3
/vrk kg/vrk Nm

3
/vrk kg/vrk

74 215 141 42 30 27 53 104

76 278 182 40 28 25 50 94

77 271 178 41 29 26 51 95

78 273 179 40 28 26 50 94

79 287 188 41 29 26 51 94

80 390 256 45 32 29 56 88

81 318 209 46 33 30 58 94

84 350 229 48 34 31 60 92

76 564 356 70 50 41 81 86

77 456 284 66 47 39 76 89

78 449 280 65 47 38 75 89

84 419 260 62 44 36 71 89

85 465 290 60 42 35 69 86

86 508 319 61 44 36 70 85

87 473 295 57 41 33 66 85

88 583 368 73 52 43 84 86

89 512 321 70 50 41 80 88

90 523 328 72 52 42 83 89

91 491 307 70 50 41 81 89

92 385 238 64 46 38 74 93

83 275 189 55 39 38 75 111

85 285 198 54 39 38 74 109

87 298 208 54 38 37 73 107

90 300 210 53 38 37 73 107

91 313 220 53 38 37 73 106

92 284 197 56 40 39 76 110

93 316 223 56 40 39 76 107

94 340 243 56 40 39 77 106

63 544 406 66 47 44 86 99

64 498 367 76 54 50 98 104

69 401 285 69 49 45 89 106

70 617 467 75 53 49 96 100

71 540 402 74 53 49 96 102

73 400 284 71 51 47 92 107

74 517 383 66 47 43 85 100

75 527 391 68 48 44 87 100

76 477 349 70 50 46 90 103

77 382 269 68 49 45 88 106

78 497 366 72 51 47 92 103

79 410 293 72 51 47 92 106

80 307 206 66 47 43 85 110

82 325 221 66 47 43 85 109

83 472 345 72 52 47 93 104

84 348 241 69 49 45 88 109

85 376 264 72 51 47 93 109

87 347 240 67 48 44 87 108

4
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Taloudellinen tarkastelu 
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Hake on ylivoimaisesti edullisin raaka-aine energianlähteenä (taulukko 6). Sähkön hinta on noin 

128€/MWh, kun hakkeen hinta on vain 18€/MWh. Liikennepolttoaineista edullisin vaihtoehto on maakaasu 

ja kallein on bensiini (taulukko 6).  

Taulukko 6. Energianlähteiden hintoja. 

 

Energianlähde Hinta, €/MWh

Hake 18

Maakaasu 41

Koivupilke (50€/i-m
3
) 49

Kaukolämpö (Haapajärvi; kokonaishinta) 53

Pelletti 55

Kaukolämpö (koko Suomi; kokonaishinta) 86

Kevyt polttoöljy 115

Sähkö (sis. verkkomaksut) 128

Maakaasu (liikennepolttoaineena; Gasum Oy) 99

Biokaasu (liikennepolttoaineena; Gasum Oy) 104

Diesel (1,58 €/litra; 1 L ~10 kWh) 158

Bensiini (1,65 €/litra; 1 L ~9 kWh) 183  

Haapajärven biokaasulaitos tuotti metaania noin 74 Nm3/vrk (biokaasua ~ 120 Nm3/vrk) vuonna 2011. Näin 

ollen tuotetun metaanin energiasisältö oli ~270 MWh vuodessa (jatkuva teho ~31 kW). Biokaasulaitos 

kuluttaa vuodessa ~37 MWh sähköä ja ~78 MWh lämpöä.  Tuotettaessa metaanista sähköä (30 %) ja 

lämpöä (60 %) saataisiin kuutiosta metaania 0,70€, mikäli sillä korvattaisiin ostosähköä ja -lämpöä (sähkön 

ostohinnaksi oletettu 128€/MWh ja lämmön 53€/MWh). Tällöin vuodessa säästettäisiin ~10 000€, kun 

otetaan huomioon biokaasulaitoksen omakulutus (noin 40 %). Biokaasulaitoksen energiataloutta olisi 

mahdollistaa parantaa esim. eristämällä lietteen syöttökaivo ja lämmittämällä biokaasureaktoriin 

syötettävää lietettä (+ lisäsyötettä) jälkimädätysaltaasta poistuvalla rejektillä (lämpötila 25–30°C).  

Jalostettaessa tuotettu biokaasu liikennepolttoaineeksi saadaan parempi tuotto (metaanisaanto 95 %). 

Gasum Oy myy biometaania 1,04€/m3, jolloin sen ekvivalenttihinta 95E bensiinin nähden on 0,91€/litra. 

Myytäessä puhdistettu ja paineistettu biometaani Gasum Oy:n hinnalla saataisiin tuloja vuodessa ~26 600€. 

Biokaasulaitoksen tarvitsema sähkö ja lämpö ostettaisiin, mikä maksaa noin 8 800€. Käytettäessä kaikki 

tuotettu biometaani itse liikennepolttoaineena säästettäisiin vuodessa 47 500€ (= korvataan ostettu 

bensiini, ~29 000 litraa). Tuotetulla biometaanilla olisi mahdollista ajaa vuodessa noin 380 tkm 

(keskikulutus ~7,5 L bensiiniä). 

Haapajärven ammattiopiston biokaasulaitoksen kokonaiskustannus oli ~310 000€ (v. 2007), joten sähkön ja 

lämmön tuotannosta saatavilla tuloilla takaisinmaksuaika olisi yli 30 vuotta. Biokaasulaitosta ei ole operoitu 

tuotannollisin tavoittein, vaan tehty tutkimusta, mikä osaltaan selittää alhaisen biokaasuntuoton. 

Lisäsyötteiden kuten glyseroli, kasviöljyt ja säilörehu avulla olisi mahdollista lisätä biokaasuntuottoa ilman 

merkittävää energiankulutuksen kasvua, jolloin tuotetusta biokaasusta kuluisi prosentuaalisesti vähemmän 

biokaasulaitoksen ylläpitoon. Myytäessä biometaania liikennepolttoaineeksi 1,4 €/m3 (ekvivalenttihinta 

95E bensiinin nähden tällöin 1,22€/litra) saataisiin myyntituloja 35 600€, josta on vähennettävä 

biokaasulaitoksen sähkö- ja lämpökustannukset noin 8 800€. Biokaasulaitoksen (310 000€) ja biokaasun 

puhdistus- ja paineistusyksikön (arvio 125 000€) takaisinmaksuaika olisi tällöin 16 vuotta. 

Biokaasulaitoksesta saatavan lietteen/rejektin lannoiteominaisuudet ovat paremmat kuin 

käsittelemättömän lietteen. Näin ollen tilalla tarvitaan vähemmän ostolannoitteita. Käsiteltyä lietettä ja 
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rejektiä on mahdollista myös myydä, kunhan lannoitetuotannolle on asianmukaiset luvat. 

Biokaasulaitoksen kannattavuutta olisi mahdollista parantaa vastaanottamalla tilan ulkopuolelta raaka-

aineita (hygienisointi & luvat), joista olisi mahdollista saada porttimaksuja ja näin ollen lisätuottoa. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella oli nautoja 134 625 kpl ja säilörehua tuotettiin 

1 133 600 tn (~367 700 tn kuiva-ainetta) vuonna 2011. Naudoille syötettiin ruokintasuositusten mukaan 

laskettuna säilörehua 268 800 tn kuiva-ainetta eli noin 73 %:ia tuotetusta säilörehusta (taulukko 5). 

Taulukko 7.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella olevien nautojen lukumäärä ja  

kg ka/vrk/nauta

tn ka/vuosi/P-

Pohjanmaan 

naudat

Lypsylehmät 43280 10,5 166000 45

Emolehmät 6950 1,0 2500 1

Hiehot 23257 6,0 50600 14

Sonnit 15163 7,4 41200 11

Vasikat 45975 0,5 8400 2

Säilörehun kulutus

Lukumäärä, 

kpl

Kulutus 

tuotetusta 

rehusta, %
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LIITE 1. Koejaksojen aikana otettujen näytteiden laboratoriotulokset 
 

COD = kemiallinen hapenkulutus; TS = total solids; VS = volatile solids 

Taulukko 1. Koejaksojen aikana biokaasureaktoriin syötetystä lietelannasta ja biokaasureaktorista 

saatavasta rejektistä otettujen näytteiden laboratoriotulokset (keskiarvoja; 3-4 näytettä). 

Liete Rejekti Liete Rejekti Liete Rejekti Liete Rejekti

Lietteen 

syöttömäärä, m3
/vrk

Ominaispaino, g/l 1060 1130 1050 1040 1000 910 1030 1140

Liukoinen CODCr, 

mg/l
16300 7000 25200 11000 17800 7600 14500 9300

Kokonaistyppi, mg/l 1970 1900 3770 3670 3850 4000 2450 2330

Liukoinen 

ammoniumtyppi, 

mg/l

1270 1500 2230 2400 2330 2500 1750 2000

Hehkutushäviö, % 82 75 85 79 99 99 82 78

Kuiva-aine (TS), % 6,9 4,7 8,3 5,9 5,6 5,1 6,8 5,4

Org. aines (VS), % 5,7 3,5 7,0 4,7 5,5 5,0 5,5 4,2

Haihtuvien happojen 

alkaliteetti/kokonais-

alkaliteetti, (VA/TA)

- 0,12 - 0,01 - 0,10 - 0,06

Kokonaisfosfori, 

mg/l
- - - 47 - 51 - 393

Lietelanta
Lietelanta + 

glyseroli

Lietelanta + 

olki

Lietelanta + 

säilörehu

5,5 6,1 4,4 5,9
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Taulukko 2. Koejaksojen aikana biokaasureaktoriin syötetystä lietelannasta ja biokaasureaktorista 

saatavasta rejektistä otettujen näytteiden laboratoriotulokset (keskiarvoja; 4 näytettä). 

Olki Säilörehu

Ominaispaino, g/l 150 230

Liukoinen CODCr, mg/kg kuiva-aine 86000 280300

Kokonaistyppi, % kuiva-aineesta 1,7 2,5

Liukoinen ammoniumtyppi, mg/kg kuiva-aine 960 3010

Hehkutushäviö, % 93 91

Kuiva-aine (TS), % 37 24

Org. aines (VS), % 35 21  

Menetelmät: 

 haihtuvien happojen alkaliteetti ja kokonaisalkaliteetti: titrimetrinen menetelmä 

 kokonaistyppi: SFS-EN ISO 11905-1:1998 modified (liete) ja YmTK 127 (lisäsyötteet)  

 kemiallinen hapen kulutus CODCr (suodos): SFS 5504:1998 

 ammoniumtyppi: SFS-EN ISO11732:2005 

 hehkutushäviö: SFS 3008 

 kuiva-aine: SFS 3008 

 kokonaisfosfori: A40B (Aquakem) 
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LIITE 2: Syöttömäärät 
 

Taulukko 1. Biokaasureaktorin syötön (liete + lisäsyöte) ja rejektin keskimääräinen koostumus koejaksoilla 

(TS = kuiva-aine, VS = orgaaninen aines, COD = kemiallinen hapenkulutus). 
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liete liete rejekti muutos, %

kg TS/vrk 405 405 291 -28

kg VS/vrk 334 334 219 -34

kg COD/vrk 90 90 38 -57

kg typpeä/vrk 11 11 10 -3

kg ammoniumtyppeä/vrk 7 7 8 18

liete glyseroli
liete + 

glyseroli
rejekti muutos, %

kg TS/vrk 530 25 555 374 -33

kg VS/vrk 448 25 473 295 -38

kg COD/vrk 154 43 196 67 -66

kg typpeä/vrk 23 23 22 -3

kg ammoniumtyppeä/vrk 14 14 15 7

liete olki
liete + 

olki
rejekti muutos, %

kg TS/vrk 245 49 294 202 -31

kg VS/vrk 242 46 288 200 -31

kg COD/vrk 78 4 82 34 -59

kg typpeä/vrk 17 1 18 18 -1

kg ammoniumtyppeä/vrk 10 0 10 11 7

liete säilörehu
liete + 

säilörehu
rejekti muutos, %

kg TS/vrk 415 70 484 369 -24

kg VS/vrk 339 63 402 286 -29

kg COD/vrk 86 20 106 55 -48

kg typpeä/vrk 15 2 16 14 -15

kg ammoniumtyppeä/vrk 10 0 11 12 12

Liete

Liete + olki

Liete + glyseroli

Liete + säilörehu

 


