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Matka alkoi ohjelman mukaisesti Kankaanpään S-marketin pihasta, josta pääosa 
matkalaisista nousi kyytiin.  Muutamat matkalaiset nousivat vielä kyytiin Karviasta, jonka 
jälkeen suuntasimme kohti ensimmäistä vierailukohdettamme Kauhajoella. 
 
Päivän ensimmäinen kohde oli Suupohjan Ammatti-instituutin Kyntäjäntien toimipisteelle 
(tutummin Kauhajoen Maatalousoppilaitos) jossa meitä vastassa oli laitoksen hoitamisesta 
vastaava Arto Soini.  
Hankintapäätös ja kauppa oli tehty alkuvuodesta 2016. Laitoksen toimittaja on 
Jyväskyläläinen Bio GTS Oy. Kauppa oli sovittu kokonaistoimituksena, avaimet-käteen 
periaatteella ja laitoksen tehoksi oli luvattu 20 m3 ”raakakaasua” tunnissa, mikä vastaa 
normaalilla 
biokaasun 
metaanipitoisuudella 
n. 110 - 120 kW:n 
tehoa. Toteutuksen 
kerrottiin 
maksaneen 1.2 milj. 
euroa ja tukea 
investointiin oli  
saatu 27 %. 
 
Laitoskokonaisuus 
sisälsi reaktorin 
separaattorin 
sisältävine 
syöttölaitteineen, 
kaasuvaraston 
(kupu), 115 kW:n 

Kuva 1. Kaasukupu ja reaktorikontti 
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kaasukäyttöisen lämpökattilan, sähköteholtaan 50 kW:n CHP yksikön kaasun puhdistus- ja 
kosteudenpoistoyksikköineen, mädätteen separoinnin ja liikennepolttoaineen jakeluaseman 
sisältäen kaasun jalostusyksikön kaasun varastokontteineen.  
Laitostoimituksen luovutuksen oli pitänyt tapahtua kuluvan vuoden helmikuussa, mutta 
erinäisten osin edelleen kesken olevien teknisten ongelmien ja laiteparannusten vuoksi 
laitosta ei edelleenkään oltu vastaanotettu. Vierailuhetkellä Lerkka merkkinen syöttölaite oli 
korjauksen / muutostyön alla, joten sen toimintaa ei pystytty näkemään. Ongelmana on ollut 
Lerkan jälkeen olevan nousevan syöttöruuvin tukkeutuminen ja puristenesteen ”pursuminen” 
laitetilaan. Muutamia kertoja on kuulemma ovia avattaessa tullu muutama kuutio 
”puristemössöä” syliin. Muutostyössä poistetaan Lerkan leikkaava ja puristava osio, mikä 
tuntui erikoiselta ratkaisulta, koska nimenomaan juuri nuo ominaisuudet ovat ne minkä vuoksi 
Lerkka ylipäätään on kehitetty.   
Kaasutusprosessia oli pikkuhiljaa saatu ajettua ylös ja viime aikoina sen arveltiin olleen n. 10 
m3 tunnissa, eli noin puolet luvatusta. Liikennepolttoaineen tuotanto on myös saatu 
toimintaan ja kaasua pystyttiin toimittamaan jakeluun jo useamman auton päivävauhdilla. 
Muilta osin kaasu käytettiin prosessin lämmittämiseen kaasukäyttöisellä lämmityskattilalla. 
CHP yksikköä ei juurikaan vielä oltu päästy käyttämään kaasun vähäisyyden vuoksi. 
Huomioitavaa oli että ns. soihtua ei toimituksessa tarvittu vaan kaasukattila ja navetan 
varavoimanakin toimivan CHP-yksikön katsottiin toimivan tarvittaessa soihdun korvikkeena. 
Näin varmaan onkin sillä 
luvattu 20 m3 määrä 
biokaasua kuluu hyvinkin 
CHP-yksikön käydessä 
täydellä teholla. 
Syötteenä laitoksella 
käytettiin koulun navetan 
lietelantaa sekä 
”epäkurantteja” 
rehupaaleja. Jonkun 
sekä esittelijälle että 
meille tuntemattomaksi 
jääneen säännön 
mukaan eläimille ruuaksi 
kelpaavaa rehua ei ole 
heillä lupa käyttää 
syötteenä, vaan 
ainoastaan pilaantuneita 
voidaan käyttää. Lanta 
separoitiin ennen 
reaktoriin syöttämistä ja separoinnin nestejae siirrettiin erilliseen säiliöön odottamaan 
levitystä. Reaktorin kuormitusluvuksi tavoiteltiin esittelijän mukaan lukua 8, mutta kyseisellä 
hetkellä se oli kuulemma noin luokkaa 4. Noin suuri kuormitusluku tuntuu erittäin suurelta, 
kun perinteisemmissä märkäreaktoreissa oikean luvun on todettu olevan keskimäärin luokkaa 
3,5.  
Varsinainen reaktori on pitkä ”kontti” jonka sisällä on 7 kpl poikittaista siipiratasmaista 
sekoitinta. Toimintaperiaate vaikuttaisi olevan hyvin samankaltainen kuin saksalaisessa 
Strabag GmbH:n valmistamissa konttimädätyslaitoksissa.  Ko. toimittajan laitoksia yksi 
suomessakin, joka on toimitettu Ämmässuon jätteenkäsittelylaitokselle vuonna 2015.  

Kuva 2. “Syöttöpää” 
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Sekoittajat pyörivät 
ohjelmoidusti pyrkien 
pitämään massan 
tasaisena siirtäen sitä 
samalla eteenpäin 
reaktorissa. Reaktoriin 
”kurkistusikkunasta” 
katsottaessa heräsi 
kysymys miksi laitosta 
kutsutaan 
kuivamädätyslaitokseksi. 
Ainakin reaktorin 
loppupäässä massa oli 
hyvinkin notkeaa, 
keittiötermein se 
muistutti lähinnä 
ohuehkoa mannavelliä. 
Toki massa oli jonkin verran sakeampaa kuin märkälaitoksissa ja sakenee oletettavasti lisää 
kuormituslukua nostettaessa, mutta kuivaksi sitä ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa. 
Allekirjoittaneen valistunut arvaus on että kiintoainepitoisuus oli luokkaa 10 -12 %. 
Siipiratasmaisten sekoittajien suuri halkaisija huomioiden ei massa voi kovinkaan ”kankeaa” 
edes olla, koska muuten sekoittajien tehontarve kasvaa erittäin suureksi. Esittelijä arveli 
reaktorin tilavuudeksi 300 m3, mutta se todellisuudessa sen on oltava enemmän koska 
pituutta oli arviolta ainakin 25 metriä.  
Reaktorin ”loppupäästä” massa pumpataan mäntätyyppisellä pumpulla mädätteen 
separointiin, jossa kuiva-aine ja neste erotetaan. Järjestelmä ei sisällä jälkikaasutusallasta 
koska sellainen on kuulemma tarpeeton. Mädätteen ”kaasuuntumisaste” kiinnosti muutamaa 
retkeläistä, mutta esittelijällä ei ollut siitä tietoa. Toistaiseksi jäi siis arvoitukseksi, kuinka 
paljon mädätteessä on kaasuuntumatonta energiaa jäljellä. Tämä olisi ollut erittäin 
mielenkiintoinen tieto erityisesti sen vuoksi, että reaktorin kuormitusluku on niin korkea (4) ja 
tavoitteena on vielä kaksinkertaistaa se.  
Reaktorista kaasu siirtyy kaasun puskurivarastoon, josta se jaetaan tarpeen mukaan joko 
liikennepolttoaineen jalostukseen, puhdistuksen kautta CHP:lle tai puhdistamattomana 
poltettavaksi kattilaan. Kaasun metaanipitoisuus on ollut luokkaa 55 – 60 % 
Vierailun lopuksi siirryimme liikennekaasun tankkauspisteelle josta siis jo muutama 
paikkakuntalainen kaasuauto käy tankkaamassa. Koulu itse on myös jo hankkinut kaasulla 
toimivan auton. Heillä on myös koekäytössä kotimaista valmistetta oleva dual-fuel 
kaasutraktori, johon pääsimme myös lyhyesti tutustumaan.  
 
 
 
 
 

Kuva 3. Sakaslainen Strabag, periaatekuva 

Kuva 4. Kaasun jalostus-, paineistus- ja varastokontit sekä tankkausasema 
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Kiiteltyämme hyvästä esittelystä nousimme taas autoon ja otimme suunnaksi Lapuan, jossa 
nautimme maittavan lounaan jälkiruoan kera. 
 
Lapualta siirryimme Jepualle, jossa sijaitsee toinen vierailukohteemme Jepuan Biokaasu Oy. 
 
Paikan päällä meidät vastaanottivat toimitusjohtaja 
Kurt Stenval ja Ympäristö- ja laatuvastaava Anne 
Paadar.  
Jepuan Biokaasu on kahdeksan osakkaan 
omistama yhtiö joka ilmoittaa toimialakseen 
ravinteiden kierrätyksen ja energiatuotannon. 
Yhtiöllä on tällä hetkellä ympäristölupa joka 
mahdollistaa 90 000 tonnin raaka-ainemäärän 
käsittelyn vuodessa. Laajennuslupahakemus jossa 
määrä nostettaisiin 150 000 tonniin on parasta 
aikaa viranomaiskäsittelyssä. Luvan saamisen 
jälkeen tekninen laajennus aloitetaan muuttamalla 
yksi olemassa olevista reaktoreista termofiiliseksi, 
nykyisin kaikki reaktorit ovat mesofiilisiä. 
Laajennuslupaan on sisällytetty mahdollisuus 
toteuttaa kaksi uutta märkäreaktoria ja 
varastosäiliötä sekä yksi kuivareaktori. Laitoksella 
ei käytetä syötteenä yhdyskuntajätettä, eikä 
laajennuslupahakemuskaan sisällä sen lisäämistä 
syöterepertuaariin. 
 
Tällä hetkellä laitokseen syötteet muodostuvat 
pääasiassa seuraavista materiaaleista: Sian 
lietelanta, epäkurantti ja varta vasten syötteeksi 
korjattu viherrehu, suurkeittiöiden rasvakaivoliete, lihanjalostuksen prosessiliete, 
teurastamolta tuleva suolisisältö, perunankuorimateriaali, salaattituotannon ylijäämä ja jossain 
määrin kananmunan kuorintajäännös, jossa on mukana myös kuorta. Sianlietteestä pääosa 
tulee neljältä sikalalta putkea pitkin pumppaamalla, mutta osa tuodaan myös säiliöissä, jolloin 
siitä peritään pieni porttimaksu. Kaukaisin ”putkisikaloista” sijaitsee n. 4 km etäisyydellä. 
Kaikilta sikaloilta tulevat putket 
päätyvät 
pumppaamorakennukseen, jossa 
määrät todetaan sikalakohtaisesti. 
Pumppaamosta liete siirtyy 
varastosäiliöön odottamaan 
prosessiin siirtämistä. Tuloputken 
rinnalle on asennettu paluuputki, 
jota pitkin osa mädätteestä 
siirretään takaisin sikaloden 
lietealtaisiin odottamaan sopivaa 
levitysajankohtaa. Tiloilta tulevat 
”hylkypaalit” otetaan vastaan 
ilman porttimaksua. Yhtiöllä on 
myös omaa vuokrapeltoa, jossa 
viljellään vihermassaa varta 
vasten laitoksen syötteeksi. Kaikki 
portista sisään tuleva materiaali 

Kuva 5. Anne Paadar 

Kuva 6. Vihermassan puskurisiilo 
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kulkee vaa’an kautta, jotta saadaan syötteiden määrä tarkasti ”tilastoitua” mm. ympäristöluvan 
määräseurantaa varten. 
 
Laitostoimituksen on 
toteuttanut Vesilahtelainen 
Doranova Oy, joka edustaa 
Suomessa saksalaista 
Weltec GmbH 
biokaasulaitostoimittajaa. 
Laitoskokonaisuuden 
toteutuskustannus on ollut 
12 milj. euroa. 
Kaasun tuotantokokonaisuus 
koostuu päärakenteiltaan 
lietteen 
pumppaamorakennuksesta, 
kahdesta lietteen 
vastaanottosäiliöstä, 
kolmesta 
biokaasureaktorista ja 
kuudesta 
lannoitevarastosäiliöstä. 
Varsinaisten reaktoreiden tilavuus on yhteensä 10 500 m3 ja lannoitevarastojen 15 000 m3. 

Kaasun varastointitilavuutta reaktoreissa on yhteensä 1500 m3. Lisäksi kunkin jalostetun ja 
paineistetun kaasun siirtokontin tilavuus on noin 16 m3 paineistettua kaasua. Tällä hetkellä 
käytössä on seitsemän kaasukonttia.  Mesofiilisten reaktoreiden lämpötila on 38 – 40 °C ja 
prosessin viipymäaika 30-35 vrk. Kaasutusprosessin kuormitusluku on n. 2, joka siis 
Kauhajoella oli 4 ja tavoitteena 8. Normaalisti betonista valettujen reaktoreiden sijasta Weltec 
toteuttaa reaktorin seinärakenteet ruostumattomista teräselementeistä. Tämä on oletettavasti 
ollut merkittävä etu laitetoimittajaa valittaessa, koska suomessa ei ymmärrettävästi juurikaan 
ole kokemusta kaasutiividen biokaasureaktoreiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Teräksiset 
elementit ovat valmiina ratkaisuna helppo rahdata Saksasta rakennuspaikalle.  
 
Biokaasua, jonka metaanipitoisuus on keskimäärin n. 65 % syntyy vuodessa n. 3,5-4 MNm3 
energiasisällön ollessa bruttona n. 25-30 GWh, keskitehon ollessa n. 3,5 MW. Laitoksen ns. 
omakäyttöteho on yhdistettynä lämmön- ja sähköntarpeena n. 1500 kW ja vuosittaisena 
energiamääränä n. 300 MWh ollen n. 43 % laitoksen bruttotuotosta. 
  
Noin 13 % biokaasusta poltetaan suoraan ilman rikastusta ja paineistusta laitoksen omaan 
lämmitystarpeeseen, pääasiassa reaktoreiden lämmitykseen laitoksen omassa 
lämmityskattilassa. Lisäksi raakakaasua toimitetaan n. 4 km etäisyydellä sijaitsevalle Mirkan 
tehtaalle, jossa se muutetaan lämpöenergiaksi kaasupolttimilla. Mirkalle kaasu siirretään 
halkaisijaltaan kahta 160 mm:n putkea pitkin lievässä ylipaineessa. Kaasussa oleva vesi 
kondensoituu jo ennen siirtoa, kun kaasu jäähdytetään, jonka lisäksi pieniä määriä vettä 
poistetaan kaasuputkilinjan välikaivojen kautta. 
 
Loppuosa kaasusta puhdistetaan ja jalostetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi biometaaniksi 
(CBG). Puhdistus, jalostus ja paineistusyksikön on toimittanut ruotsalainen Malmberg. 
Jalostuslaitteisto on tyypiltään ns. vesipesuri ja vaatii toimiakseen n. 150 m3 biokaasua, 
maksimikapasiteetin ollessa n. 400 m3/h. Jalostettu biometaani paineistetaan vaihtolava 
kontteihin, joilla kaasua siirretään käyttökohteisiin. Omalla tontilla ollessaan kontit toimivat 
samalla myös kaasun puskurivarastoina. Laitoksen aidatun alueen ulkopuolella on 
liikennepolttoaineen jakeluasema, johon kaasu johdetaan korkeapaineista putkea pitkin 

Kuva 7. Biokaasureaktori 
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varastokonteista. 
Toistaiseksi alueen 
kaasuautokanta on 
pieni ja 
tankkauksessa käy 
keskimäärin viisi 
autoa päivässä. Kun 
tietoisuus 
kaasuautoilun 
eduista leviää, on 
oletettavaa, että 
tankkausten määrä 
tulee jo 
lyhyehkölläkin 
aikajänteellä 
lisääntymään 
moninkertaisesti. 
Pääosa jalostetusta 
kaasusta toimitetaan 
Snellman Oy:n 
tehtaalle, jossa sillä 
korvataan öljyn 
käyttöä tehtaan 
lämmityksessä ja 
höyryn tuotannossa. 
Tilapäisesti kaasua on 
toimitettu myös 
muualle. 

 
Laitoksen 
toteutusprosessin 
suunnittelu, 
laitosrakentaminen, 
käyttöönotto ja 
jälkimarkkinointi oli 
sujunut sekä 
Doranova Oy:n että 
Weltec GmbH:n 
suunnalta toivotusti, 

eikä niiltä osin ollut 
mitään 
huomautettavaa. 
 
Noin puolitoista tuntia kestäneen laitosesittelyn jälkeen olimme niin täynnä tietoa, että 
enempää emme kyenneet vastaanottamaan, varsinkin kun kylmä syysilma oli kohmettanut 
jäsenet ja ehkä osin jo osan aivojakin. Näin ollen kiitimme esittelystä ja lähdimme Lapuan 
kahvipaussin kautta kohti Virroilla sijaitsevaa viimeistä vierailukohdettamme. 
 
 
Ilta oli jo pimennyt, kun saavuimme Hannu Koivusen isännöimälle Kankaan tilalle Virroille. 
Tilalla on kahdella lypsyrobotilla varustettu 150 lypsylehmän tilakokonaisuus jonka lisäksi on 
nuorkarjaa n. 150 päätä. Biokaasutuksen kannalta katsoen voidaan kai sanoa lypsykarjan 
”tuottavan” lietelantaa, nuorkarja vastaavasti turpeella kuivitettua kuivalantaa.  

Kuva 8. Puhdistus- ja jalostusyksikkö 

Kuva 9 Tankkausasema, 1,4 € kg.  
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Biokaasulaitoskokonaisuus on rakennettu vuonna 2005 ja rakentaminen toteutettiin pääosin 
ns. omana työnä. Laitetoimitus tuli pääosin NHK-keskukselta, mutta mm. kaasu- ja sääkupu 
oli hankittu muualta. Laitos oli pyritty toteuttamaan rakennusajankohdan aikaan saatavilla 
olleen parhaan tietämyksen mukaan mahdollisimman yksinkertaisesti, edullisesti ja vähällä 
työmäärällä toimivaksi.  
Liete johdetaan navetasta reaktoria ennen olevaan puskurisäiliöön, josta se syötetään 
ohjelmoidusti reaktoriin. Jonkinasteista harmia tässä- ja myöhemmässä vaiheessa 
aiheuttavat laadultaan jo pidemmän aikaa heikentyneessä kuiviketurpeessa olevat puun palat 
ja muut epäpuhtaudet. jotka suhteen kerääntyessään tekevät tukoksia. Reaktorin osalta 
todettiin sen olevan jossain määrin liian pieni, minkä vuoksi viipymäaika jää liian lyhyeksi, 
eikä kaikkea energiaa saada muuttumaan metaaniksi ennen mädätteen varastoaltaaseen 
pumppaamista. Viipymäajan lyhyys näkyy mm. siinä että varastoaltaassa muodostuu vielä 
kaasua, joka pulpahtelee isoina kuplina ylös mädätteestä. Kysyttäessä mädätteen 
parantuneesta lannoitearvosta (mm. liukoinen typpi) oli isännällä selkeä mielipide siitä, että 
parannus on merkittävä ja silmin havaittava. Mädätettä keväällä levitettäessä lannoitevaikutus 
näkyy selkeästi muutamassa päivässä kun vastaavasti raakalietettä levitettäessä vaikutus on 
nähtävissä vasta viikkojen päästä ja silloinkin kovin hitaasti.  
Kaasu siirtyy reaktorista kosteudenpoistokaivon kautta putkea pitkin muutaman kymmenen 
metrin päässä sijaitseville lämmön- ja sähköntuotantoyksiköille. Konteissa sijaitsivat normaali 
kaasupolttimella varustettu lämpökattila ja Capstone merkkinen 65 kWe:n mikroturbiini. 
Lämpöenergiaa turbiini tuottaa täydellä teholla käydessään n. 120 kW. Mikroturbiini on 
nykyiseen 
kaasuntuotantoon 
nähden liian iso, joten 
sitä ei olla viime 
aikoina pystytty 
käyttämään. 
Mikroturbiinin rakenne 
on sellainen, että sen 
toiminta-alue on n. 60 
– 100 % minkä vuoksi 
sitä ei voi käyttää 
pienemmillä 
kaasumäärillä. 
Kaasuntuotannon 
alkuaikoina 
reaktorissa käytettiin 
Eviran erikoisluvalla (7 
kk) lisäsyötteenä 
Valion Seinäjoen 
meijeriltä saatuja 
pohjarasvoja, jolloin 
kaasuntuotanto oli 
rasvan hyvän energiasisällön vuoksi merkittävästi suurempi ja näin ollen riittävä 
mikroturbiinille. Jatkolupaa ei Eviralta kuitenkaan herunut, minkä vuoksi rasvojen käyttö oli 
lopetettava. Jatkoluvan saanti olisi edellyttänyt periaatteessa hygienisointiyksikön 
hankkimista, mikä tarkoittaa suhteettoman suurta investointia ja energiankulutusta tämän 
kokoluokan laitoksessa. On ymmärrettävää että ns. riskialttiit syötteet on hygienisoitava 
ongelmien välttämiseksi. Tässä tapauksessa kyseessä on ollut elintarvikkeen ”seasta” 
erkaantuva rasva, jota voisi periaatteessa sellaisenaan syödä. Käytännössä minkäänlaista 
riskiä ”syötteen vaarallisuudesta” ei tämän osalta siis pitäisi olla, mutta lannan sekaan sitä ei 
kuitenkaan saa ainakaan toistaiseksi lisäsyötteeksi sekoittaa. 
  

Kuva 10.  Kaasupoltinkattila ja isäntä itse  
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Mikroturbiinille liian vähäisen kaasumäärän vuoksi kaasu käytetään tällä hetkellä 
lämmityskattilassa, josta lämpöenergia johdetaan lämpökanaaleilla tilan tuotannollisiin 
tarpeisiin. Talviaikainen lämpöenergian tarve ja kaasuntuotanto ovat kutakuinkin yhteneväiset 
ja kaasulla tuotettu lämpö on tavisinkin riittänyt tilan tarpeisiin.  
Kohde oli erityisen mielenkiintoinen verrattuna päivän aiempiin kohteisiin syystä, että laitteisto 
vaikutti sangen 
yksinkertaiselta ja sitä 
kautta oletettavasti 
investoinniltaankin 
maltillisemmalta, 
mutta silti toimivalta.  
Huomioitavaa on, että 
laitoksen kaasuteho 
on rasvoja 
käytettäessä ollut 
mikroturbiinin 
käyttöaste ja 
hyötysuhde 
huomioiden ainakin 
200 kW. Nykyisellään 
ilman rasvoja teho 
lienee 80 – 100 kW:n 
luokkaa. 
Huomattavasti siis 
suurempi kuin 
ensimmäisessä 
vierailukohteessa. 

 
 
Sitten olikin aika aloittaa kotimatka. Kiitos Röllille (Rennot Reissut Oy) kyydityksestä ja 
reissulle osallistuneille mukavasta seurasta. Toivottavasti kohteet ja matkalla saadut 
”infoiskut” herättivät lisää kiinnostusta alaa kohtaan ja sitä kautta joskus vaikkapa uuden 
biokaasulaitoksen investointipäätöksen. 

 
. 

 
 

Matkaraportin laati 
 

Manu Hollmén  
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