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Suomalainen 
asiantuntijayritys

Biokaasuinvestointien ja 
materiaalitehokkuuden 

asiantuntijapalvelut 

Asiakkaamme ruokaketjun 
toimijat eli maatilat, 

elintarvike-teollisuus, 
ruokapalvelu-toimijat sekä 

biohajoavan jätteen 
käsittelijät 



© Envitecpolis Oy

Esitelmän rakenne

1) Hiilijalanjälki maataloudessa

2) Mitä hyötyjä biokaasun tuotannosta maatilalle on?

3) Case esimerkkejä ja tunnuslukuja laitosten 
kannattavuudesta

4) Palopuron Biokaasu Hyvinkäällä

5) Maatilan Voitto -kannattavuuslaskentapalvelu
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Maaseudun Tulevaisuus 1.3.2019

Hiilijalanjälki maataloudessa

Atria verkkosivu

Maaseudun Tulevaisuus 20.9.2018

Maaseudun Tulevaisuus 27.2.2019
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Mitä maataloudessa voidaan 
tehdä ilmastonmuutoksen eteen 

biokaasun avulla?
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• Biokaasu on täysin uusiutuva energiamuoto

• Biokaasua tehdään maatalouden sivuvirroista, joista ilmastopäästöjä 
syntyisi joka tapauksessa

• Keskimäärin biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat 85 % pienemmät 
bensiinin verrattuna

• Lannasta tehdyn biokaasun päästöt voivat olla jopa 206 % 
pienemmät, kuin bensiinin

➢ Laskennallisesti, mitä enemmän kulutat lannasta tehtyä biokaasua, sitä 
pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

Biokaasu on uusiutuvaa energiaa
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• Metaanin ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on 25 kertainen hiilidioksidiin 
nähden (IPCC 2007)

• Lannasta vapautuu metaania (biokaasua) varastoinnin aikana

• Biokaasun tuotanto on hallittu toimintatapa ottaa talteen lannasta 
muodostuva metaani

• Asianmukaisesti toteutettu biokaasun tuotanto kuluttaa loppuun lannan 
metaanin tuotannon, eikä lannasta enää vapaudu metaania

– Oleellista on saada biokaasuntuotanto pysähtymään nopeasti mädätyksen jälkeen

• Riittävän pitkä viipymä biokaasureaktorissa

• Rejektin jäähdyttäminen nopeasti ulkolämpötilaan

• Jälkimädätys

Lannan metaanipäästöt
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• Viherlannoitusnurmi on tapa ”ladata” peltoon 
typpeä seuraavien vuosien viljelykasvin 
tarpeisiin

• Palopuron symbioosissa viherlannoitusnurmi 
kierrätetään biokaasulaitoksen kautta
➢ Nurmi varastoidaan aumaan

➢ Nurmen sisältämät ravinteet ovat suojassa 
huuhtoutumiselta

➢ Mädätysjäännöksen ravinteet voidaan kohdentaa niille 
pelloille, joissa ravinnetarpeet ovat suurimmat

➢ Mahdollistaa suuremmat luomuviljasadot Knehtilän tilalla

• Nurmen vaikutus maan kasvukunnolle kiistaton
➢ Nurmelle hyötykäyttöä alueilla, joilla ei ole karjaa

• Tuottava ja hiiltä sitova peltomaa on paras 
ilmastoteko!

Viherlannoitusnurmi vs ”biokaasunurmi”

Agroekologian prof. Juha Helenius käyttää 
Palopuron biokaasulaitoksesta termiä 
”peltilehmä”
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Esitelmän rakenne

1) Hiilijalanjälki maataloudessa

2) Mitä hyötyjä biokaasun tuotannosta maatilalle on?

3) Case esimerkkejä ja tunnuslukuja laitosten 
kannattavuudesta

4) Maatilan Voitto -kannattavuuslaskentapalvelu
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1. Biokaasuntuotanto maatilalla
• Kaiken lähtökohtana on tarjolla olevat biokaasulaitokseen soveltuvat 

raaka-aineet eli syötteet:
– Lietelanta ja kuivalanta

– Ylijäämä nurmi/rehu

– Viherlannoitusnurmi

– Tuotannon vihannesjätteet ym tähteet

• Syöte mätänee biokaasulaitoksessa
– Hapeton, eli anaerobinen reaktio (vrt. kompostointi aerobinen)

– Ei tuota lämpöä (vrt. kompostointi)

– Lämpötila esim. 35 °C

– Biokaasu = kaasuseos (60% CH4 metaanikaasua ja 40% CO2 hiilidioksidia)

– Mädätysjäännös viljelykäytössä
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1. Biokaasuntuotanto maatilalla

Mädätejäännös
pelloille
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Mitä hyötyä?
• Maatilojen energiaomavaraisuus

• Säästöt energiakuluissa

• Uusia tulonlähteitä maatiloille

• Ravinteiden kierrätys ja ostolannoitesäästöt

• Hajuhaittojen väheneminen

• Lantojen rikkakasvin siementen tappaminen

• Säästöt kuivikkeissa

• Aluetaloudelliset vaikutukset ja yhteistyö

• Talkoot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

• Maan kasvukunnon kohentuminen
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Esitelmän rakenne

1) Hiilijalanjälki maataloudessa

2) Mitä hyötyjä biokaasun tuotannosta maatilalle on?

3) Case esimerkkejä ja tunnuslukuja laitosten 
kannattavuudesta

4) Palopuron Biokaasu Hyvinkäällä

5) Maatilan Voitto -kannattavuuslaskentapalvelu
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Huutolan tila • Markus Moilasen 1-robotin lypsykarjatila 
Suomussalmella

• Sähkönkulutus 150 000 kWh/v

• Lämmöntarve < 100 000 kWh/v

• Viljelyala n. 80 ha nurmella

• Jatkuvatoiminen märkämädätyslaitos

• Investoinnin kokoluokka 260 000 €

• Investointituki 15 % (vuosi 2012)

• Kaasua Maatilalta Osa 1: 
https://youtu.be/lLUtfMm0jhE

https://youtu.be/lLUtfMm0jhE
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Huutolan tilan mädätysjäännös

• Ostolannoitelaskussa säästöjä 5000 
– 10 000 €/v

• Nurmen kasvu ollut parempaa 
mädätejäännöksellä kuin tavan 
lietelannalla
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Tehdasvalmisteinen valmisratkaisu

Avajaiset 7.-8.11.2017
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• Biokaasulaitoksen syötteet:

– 6 000 m3/v lietelantaa

– 650 tn/v säilörehua ja 200 tn/v kuivalantaa 

• Maatilan tuotantotilojen energiankulutus:

– Sähkö: 230 000 kWh/vuosi

– Lämpö: 350 000 kWh/vuosi

• Säästöt sähkön ostossa + 20 000 €/v

• Säästöt lämmöntuotannossa + 10 000 €/v

• Parempi lannoitevaikutus mädätyksen jälkeen + 6 000 €/v

• Investoinnin kokoluokka 400 000 €

• Investointituki 35 % (vuosi 2017)

• Takaisinmaksuaika MTY Salosen laitoksella 8,5 – 10 v

• Kaasua Maatilalta Osa 5

https://youtu.be/21f9ssd6lGU
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Hietakorpi Ay:n biokaasulaitos

pumppauskaivo käsittelykontti

energian-
tuotantokontti

kuivikesiilo

maanpäällinen 
biokaasreaktori, reaktorin 
päällä kaasukupu

Käyttöön vihkiminen 
1.11.2018
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Kuivikkeen tuotanto biokaasuntuotannon 
yhteydessä

Hietakorpi Ay:n biokaasulaitoksessa 
kuivikeseparaattorimoduuli
• kuivikekustannukset tilalla ennen 

biokaasulaitosta 10 000 €/v
• kuivikkeentuotanto tarpeen 

mukaan
• mitattu kuiva-ainepitoisuus 37 %
• Mädätysjäännöksestä separoitu 

kuivike ei ole teoriassa niin 
lämpeämisherkkä, kuin 
raakalannasta separoitu kuivike 
→ pidempi käyttöaika

• huom. käytännön kokemus vielä 
lyhyt
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Rakenna biokaasulaitos itse

• Lassi Kähkösen tila Valtimolla 
Pohjois-Karjalassa

• Valinnut poluksi EnvitecBiokaasu
Omatoimi –ratkaisun

• Jatkuvatoiminen 
märkämädätyslaitos

• Kaasua Maatilalta Osa 4: 
https://youtu.be/S2Idbzo3pDY

http://envitecpolis.fi/palvelut/envitecbiokaasu-omatoimi/
https://youtu.be/S2Idbzo3pDY
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4. Kähkösen tilan perustiedot 

• Tuotannon sähköntarve: 120 000 kWh/v
– Sähkölasku: 14 400 €/v (0,12 €/kWh)

• Tuotannon lämmöntarve: 196 000 – 220 000 kWh/v
– Sis. konehallit ja muut tuotantotilat 

– Hakkeen kulutus minimissään: 330 i-m3/v

– Kustannus: 8 200 €/v (25 €/i-m3/v)

• Yksityiskäytön sähköntarve: 6 000 kWh/v
– Sähkölasku: 720 €/v

– Maatilan investointitukea ei voida hyödyntää tälle osalle
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• Yritys: Maatila Lassi Kähkönen

• Osoite: Heinälammentie 40, 75700 Valtimo

• Tuotantosuunta: Lypsykarjatila, jossa 2 lypsyrobottia

• Eläinmäärä: Lypsävää ja nuorta karjaa yhteensä 280

• Muuta: Omia peltoja ja metsää

• Tilan kehitys: Maatilakohtainen itse rakennettu biokaasulaitos 

1. Kähkösen tilan perustiedot

Generaattorihuone

Biokaasureaktori

Jälkikaasureaktori

Kuva: Marja-Riitta Moilanen
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4. Omatoimi- ja tehdasvalmis vertailu

Omatoimi-malli Valmisratkaisu-malli

Kuvat: Marja-Riitta Moilanen

https://youtu.be/21f9ssd6lGU
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Maatilan biokaasulaitoksen investointituet

• Maatilojen biokaasuinvestointien tuki max 40 %

– Tuki myönnetään maataloudessa kulutettavan tehon mukaan (sähkö ja lämpö)

• Maatilojen energiantuotannon investointeihin voi hakea 
valtiontakausta

Esimerkki investointi (alv 0) 500 000 €

Investointituki 40 % 200 000 €

→ Lainan osuus 60 % + alv 300 000 € + 120 000 €

Investointituki + valtion takaus korkeintaan 70 % investoinnin 
kokonaishinnasta (alv 0)

max. 350 000 € 
(josta investointituki 200 000 €)

→ valtion lainatakaus 150 000 € 

→ oma vakuus loppulaina + alv 150 000 € + 120 000 €

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maatilojen-energiantuotannon-investointeihin-voi-hakea-valtiontakausta
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Päätelmät 

1) Biokaasulaitokset voivat olla kannattavia maatilakokoluokassa!

2) Uudet biokaasulaitokset maatilakokoluokassa ovat hiottuja 
kokonaisuuksia pioneeritoiminnan jäljiltä 

3) Komponentit alkavat olla todennettua tekniikkaa ja pitkään 
käytössä ollutta – kehitettävää toki löytyy aina!
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Maatilakokoluokan 
biokaasun tuotanto on maatilan 

kokonaistaloutta tukeva 
kiertotalousinvestointi, ei pelkästään 

tilan energiainvestointi
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Biokaasua sinun tilallesi?

Envitecpolisin
maatilakohteet 
2,5 v aikana 
(08/2018)

Maatilan 
Startti

https://envitecpolis.fi/palvelut/envitecbiokaasu-maatilan-startti/
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Elena Suomela

+358 40 568 8237

elena.suomela@envitecpolis.fi

Lisätietoja Maatilan Startista
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Palvelu aurinkopaneelihankinnan kilpailutukseen ja kannattavuuslaskentaan

Sisältö:
– Käydään läpi tilan lähtötilanne ja toimintaympäristö.
– Valmistellaan tarjouspyyntö.
– Pyydetään tarjoukset 3-5 laitetoimittajalta (päätetään toimittajat yhdessä Asiakkaan kanssa).
– Vertaillaan tarjoukset. Asiakas saa yhteenvedon vertailusta.
– Tehdään kannattavuuslaskelma, joka käydään asiakkaan kanssa läpi (etänä).

AurinkoStartti

Lopputulos:
– Toteutuksen jälkeen Asiakkaalla on tieto hänelle sopivasta 

järjestelmästä ja toimittajasta sekä investoinnin 
kannattavuudesta.

– Investoinnin kuvaus ja kannattavuuslaskelma -dokumentti
– Dokumentti voidaan käyttää hyödyksi 

investointitukihakemuksessa

Hinta
– 750 € (alv 0%). Toteutukseen voidaan hyödyntää 

Neuvo2020 -tukea 
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Esitelmän rakenne

1) Hiilijalanjälki maataloudessa

2) Mitä hyötyjä biokaasun tuotannosta maatilalle on?

3) Case esimerkkejä ja tunnuslukuja laitosten 
kannattavuudesta

4) Palopuron Biokaasu Hyvinkäällä

5) Maatilan Voitto -kannattavuuslaskentapalvelu
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Palopuron symbioosi Hyvinkäällä
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Palopurolla panostoiminen 
kuivamädätyslaitos



© Envitecpolis Oy

Palopuron Biokaasu Oy

• Palopurolla tuotetaan biokaasua 
ajoneuvojen käyttöön

• Biokaasun tankkausaseman 
avajaisia vietettiin 12.1.2019

• Palopuron Biokaasu Oy:n 
osakkaat

➢ Nivos
➢ Knehtilän tila
➢ Metener Oy
➢ Lehtokummun tila
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Liikennebiokaasukentän tilanne 
• Liikennekaasun murrosvaihe koko Suomessa

– 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 (hallituksen tavoite )

– kaasuautojen määrä lähes kaksinkertaistui Suomen maanteillä 
vuonna 2018

• Energiayhtiöt kiinnostuneita liikennebiokaasusta ja 
yhteistyöstä maatilojen kanssa

• Tulevaisuudessa maatilat tuottavat ruuan ohella polttoainetta!

https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Uusiut
uva_2019_HulkkonenTuomo.pdf/67a8cdb0-00f9-477b-
952d-f89692364d67

https://www.gasum.com/yksityisille/valitse-kaasuauto/kaasuauton-paastot/
https://www.gasum.com/gasum-yrityksena/medialle/uutiset/2019/kaasu-vahvisti-asemaansa-liikennepolttoaineena--kaasuautojen-maara-lahes-kaksinkertaistui-suomen-maanteilla-vuonna-2018/
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Uusiutuva_2019_HulkkonenTuomo.pdf/67a8cdb0-00f9-477b-952d-f89692364d67
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Huomioon otettavaa yhteislaitoksissa

• Syötepohjan kartoitus 

• Yhteisen tavoitteen kirkastaminen

• Biokaasulaitoksen sijainti ja teknologia

• Liikennepolttoaine?

• Yhteistyökumppanit?

• Kuljetus- ja vastuujärjestelyt

• Tarkkojen liiketoiminta- ja ansaintamallien suunnittelu
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Miten asioissa voi edetä?

• Toteutettavuus-
selvitys

• Tarkempi 
suunnittelu ja 
valmistelevat 
toimenpiteet

• Investointi

http://envitecpolis.fi/palvelut/envitecbiokaasu-toteutettavuusselvitys/
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Esitelmän rakenne
1) Mitä hyötyjä biokaasun tuotannosta maatilalle on?

2) Case esimerkkejä ja tunnuslukuja maatilalaitosten 
kannattavuudesta

3) Case esimerkkejä ja tunnuslukuja yhteislaitoksista

4) Hiilijalanjälki maataloudessa ja biokaasun tuotanto

5) Maatilan Voitto -kannattavuuslaskentapalvelu
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• Nykytilan arviointi läpinäkyvästi tilan omien tietojen ja 
tunnuslukujen pohjalta

• Tarkka jyvitys eri toimintoihin (eläinlajit, viljelykasvit, 
työvaiheet)

• Löydetään kehityskohteet

• Laskennan pohjalta muutosten kannattavuuden simulointi

• Myyntihintojen herkkyysanalyysit

• Tietoa päätöksenteon tueksi, parempaa kannattavuutta ja 
joustavampaa ajankäyttöä

Maatilan Voitto
Kannattavuuslaskentapalvelu
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• Maatilan nykytilanteen kirkastaminen ja kehittäminen

• Eri vaihtoehtojen vertailu (tuotantosuunnat, viljelykasvit)

• Investoinnin/laajennuksen kannattavuuden tarkka laskenta

• SPV, lopettaminen/jatkaminen

• Rahoitusneuvottelut ja investointitukihaut

• Maitotilat, lihanautatilat, kasvinviljelytilat

Uutta
• Maatilan Voittoa voi hyödyntää myös maatilan hiilijalanjäljen laskentaan

– Maatilan nykytoiminnan yksilöllinen hiilijalanjälki

Missä voit hyödyntää Maatilan Voittoa?
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Lue koko tarina:

http://envitecpolis.fi/2018/08/13/itikan-tila-paatti-siirtya-luomutuotantoon-varmuuden-
paatokselle-antoi-maatilan-voitto/

Asiakastarina

Itikan tila päätti siirtyä luomutuotantoon 

– varmuuden päätökselle antoi Maatilan Voitto

”Vertailimme etukäteen eri vaihtoehtoja ja harkitsimme laskennan 
tekemistä itse, mutta nyt voidaan todeta, että Maatilan Voitossa 
hinta-laatusuhde on ehdottomasti paras.”

Antti Sarvela, Itikan tila

http://envitecpolis.fi/2018/08/13/itikan-tila-paatti-siirtya-luomutuotantoon-varmuuden-paatokselle-antoi-maatilan-voitto/
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Sanna Tarkiainen

+358 400 524 758

sanna.tarkiainen@envitecpolis.fi

Maatilan Voitto

Lisätietoja Maatilan Voitosta

mailto:sanna.tarkiainen@envitecpolis.fi
https://envitecpolis.fi/palvelut/envitectuotto-maatilan-voitto/
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Kiitos mielenkiinnosta 
ja ottakaa yhteyttä!

Joona Piirala

Asiantuntija, Biokaasu

p. +358 40 648 5157

joona.piirala@envitecpolis.fi

mailto:joona.piirala@envitecpolis.fi

