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Johdanto
Tämä esiselvitys on Savonia-ammattikorkeakoulun, Jätekukko Oy:n, Pieksämäen kaupungin ja
Savon Voima Oy:n yhteistyössä toteuttama hanke. Tavoitteena on ollut selvittää
toimintaedellytyksiä alueelliselle biokaasulaitokselle. Hankkeen päärahoittajina toimivat PohjoisSavon Liitto (Energia- ja ympäristö –teemaohjelma) ja Etelä-Savon maakuntaliitto, toteuttajien
toimiessa osarahoittajina.
Hankkeen alkuvaiheessa on tarkasteltu mahdollisia sijaintipaikkoja keskitetylle biokaasulaitokselle.
Tämän jälkeen on päädytty tarkastelemaan tilannetta, jossa biokaasulaitos käsittelisi Pieksämäen
jätevesilaitoksella syntyvät lietteet sekä Jätekukko Oy:n alueelta erilliskerättävät biojätteet.
Perusajatuksena on ollut, että Pieksämäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettaisiin
yhteismädättämö, jossa mädätettäisiin edellä mainitut syötteet. Lisäksi laitokselle
vastaanotettaisiin muualta kuljetettavia biojätteitä ja lietteitä. Näistä on kartoitettu Varkauden
seudun biojätteet, Suonenjoen, Mikkelin ja muiden ympäristökuntien jätevesilietteet, Pieksämäen
sakokaivolietteet sekä elintarviketeollisuuden sivutuotteita.
Selvityksessä on huomioitu muodostuvan biokaasun energiahyötykäyttö sähköksi ja lämmöksi sekä
energian myynnistä saatavat tuotot. Projektin tuloksena on arvioitu biokaasulaitoksen
toteutettavuutta ja sen taloudellista kannattavuutta huomioiden käytettävissä olevat
materiaalivirrat
sekä
energian
hyödyntämismahdollisuudet.
Laitoksen
tuottaman
mädätysjäännöksen jatkokäyttömahdollisuuksia on alustavasti selvitetty.
Biokaasulaitoksen toimintaan liittyvistä osa-alueista on keskusteltu useiden toimijoiden kanssa,
joista keskeisimpinä ovat alueen biohajoavan jätteen tuottajat, biokaasulaitostoimittajat, muut
biokaasulaitokset Suomessa sekä biokaasututkijat.
Budjettitarjouspyyntöön saatiin vastauksena budjettitarjoukset kolmelta laitostoimittajalta sekä
yhdeltä bioetanolitoimijalta, mikä toimi pohjana esiselvitykselle. Asiantuntijaksi esiselvitykseen
valittiin kilpailutuksen perusteella Mika Juvonen BioKymppi Oy:stä, joka samaan aikaan on ollut
rakentamassa ja käyttöönottamassa omaa biokaasulaitosta Kiteellä. Myös biokaasulaitosten
edustajat Lakeuden Etapissa, Satakierrolla, Biovakassa ja Stormossenilla ovat antaneet
kokemusperäistä tietoaan selvityksen käyttöön.
MTT:n koordinoimat Biotila- ja Jalojäte -hankkeet ovat toimineet rinnakkain tämän esiselvityksen
kanssa ja hankkeiden kesken on tehty molemminpuolista yhteistyötä. Tästä yhteistyöstä lämpimät
kiitokset Sari Luostariselle ja Ville Pyykköselle sekä Helena Kahiluodolle, Miia Kuismalle, Minna
Mikkolalle ja Juuso Joonalle.
Savonia-ammattikorkeakoulusta työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö Ari Jääskeläisen lisäksi
Anna-Liisa Viljakainen, Teija Rantala, Tero Kuhmonen, Harri Manu ja Jukka Kervinen.
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Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Arto Ryhänen (Jätekukko Oy) ja
ohjausryhmän jäseninä puolestaan Timo Kauppinen ja Tapani Mähönen (Pieksämäen kaupunki),
Juha Venäläinen ja Maija Henell (Savon Voima), Eero Antikainen (Savonia-ammattikorkeakoulu),
Kari Tarkiainen (Pohjois-Savon liitto) sekä Jukka Ollikainen (Etelä-Savon maakuntaliitto).
Ohjausryhmä on toiminut aktiivisesti hankkeen tukena ja työn suuntaajana. Kyseessä onkin ollut
yhteinen oppimisprosessi biokaasulaitoksista ja niihin liittyvistä osa-alueista.
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Tiivistelmä
Biojätteiden ja puhdistamolietteiden anaerobinen mädätys eli biokaasutus on
hyötykäyttömenetelmä, jossa jätettä hajotettaessa muodostuu energiantuotantoon soveltuvaa
metaanikaasua sekä maatalouskäyttöön- ja/tai viherrakentamiseen soveltuvia kierrätysravinteita.
Sijaintipaikka
Esiselvitykseen kootun sijaintipaikkatarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että Pieksämäen
jätevedenpuhdistamon viereisen tontin vaihtoehdossa on nähtävissä eniten etuja
biokaasulaitokselle. Esiselvitys onkin toteutettu tällä sijaintioletuksella. Ainoana haittapuolena on
tullut esille, että ympäröivät asukkaat ovat olleet huolissaan mahdollisista hajuhaitoista Savon
Sanomissa julkaistun artikkelin mukaan. Liikennemäärät sen sijaan kasvaisivat esiselvityksessä
käytetyillä oletuksilla kyseisellä tontilla ainoastaan kahdella rekalla tai pakkaavalla jäteautolla
päivässä.
Biokaasulaitoksella hajua voivat aiheuttaa muualta tulevien jäte-erien, kuten biojätteen ja
puhdistamolietteen kuljetus. Nykytekniikalla hajuhaittoja on mahdollista tehokkaasti minimoida ja
tähän osapuolet haluavat kiinnittää erityistä huomiota. Laitoksen biojätteiden esikäsittelyn
kannalta sijaintipaikka kaavaillulla jätevedenpuhdistamon tontilla on mielestämme liian keskeinen
asutuksen ja teollisuustoiminnan kannalta, joten tämä on suositeltavaa järjestää esimerkiksi
Kuopioon Heinälamminrinteen jätekeskuksen yhteyteen, mihin Jätekukon erilliskeräämä biojäte
suurimmaksi osaksi ohjautuu. Haluttaessa rakentaa koko laitos yhteen paikkaan, on syytä
tarkastella sijaintipaikkaa Pieksämäen Tahinlammen alueelta.
Syötteet
Biohajoavien massojen osalta esiselvityksessä on pohjauduttu seuraavan taulukon syötteisiin.
Alueelta on kuitenkin mahdollista saada monia muitakin syötteitä.
Taulukko: Esiselvityksessä käytetyt syötteet ja oletus porttimaksuille.

Syöte
Jätekukon biojätteet

6800

Kuiva-ainepitoisuus
30-35%

Pieksämäen puhdistamoliete

3200

18%

45

Putkea pitkin

Suonenjoen puhdistamoliete

2400

20%

45

Biokaasulaitos

Mikkelin puhdistamoliete

4800

24%

45

Biokaasulaitos

Yhteensä

Määrä (t/v)

17.200
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Porttimaksuoletus (€/t)
50

Kuljetuksesta
vastaa
Jätekukko

Biokaasulaitoksen kokoluokka
Esiselvityksessä tarkasteltiin kolmea eri kokoluokkaa syötettävän biohajoavan materiaalin
kannalta:
1) Minimiskenaario, 10.000 t/vuosi
-

Jätekukko Oy:n erilliskerätty biojäte 6800 t

-

Pieksämäen jätevesipuhdistamon liete 3200 t (kiintoainepitoisuus 18%)

2) Maksimiskenaario, 19.000 t/vuosi
-

biojätteet n. 8000 t (laajemmin ympäristökunnista)

-

yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteet n. 9000 t (kiintoainepitoisuus keskimäärin
23%, laajemmin ympäristökunnista)

-

muut n. 2000 t (elintarviketeollisuuden biojätteet, maatalouden kasviperäiset jätteet,
sakokaivolietteet)

3) Laajentamismahdollisuus, yhteensä 30.000 t/vuosi
- biojätteet n. 12.600 t (sama kuin edellä, laajemmin ympäristökunnista)
- yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteet n. 14.200 t (sama kuin edellä, laajemmin
ympäristökunnista)
- muut n. 3200 t (sama kuin edellä, laajemmin ympäristökunnista)
Näille kokoluokille ja syötemateriaaleille pyydettiin budjettitarjouksia biokaasulaitostoimittajilta.
Seuraavassa luetellaan perusvaihtoehdot käytettävälle mädätystekniikalle.
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Tekniset vaihtoehdot biokaasulaitoksen mädätysprosessille
1-linjainen käsittely


Edullisempi investointikustannus



Helpompi ja yksinkertaisempi käyttää



Mädätysjäännökselle sellaisenaan tai
mekaanisesti kuivattuna ovat
potentiaalisina käyttökohteita
viljakasvit, suojaviljaan perustettavat
nurmet, sokerijuurikas ja öljykasvit
sekä peltoenergiakasvialat.



Rejektivesi ei kelpaa hyötykäyttöön,
jos jätevedenpuhdistamon lietettä
käytetään syötteenä. Tällöin hukataan
typpi eikä voida korvata
keinolannoitteita, joita puolestaan
valmistetaan maakaasun avulla.

2-linjainen käsittely

Märkämädätys, mesofiilinen prosessi

Lannoitevalmisteiden käyttäjäkunta
laajempi – mahdollistaa mm.
puutarha- ja taimituotantokäytön



Luomulannoitehyväksynnän
saantimahdollisuus
mädätysjäännöksen kiinteälle ja myös
nestemäiselle jakeelle käytettäessä
kasvi- ja eläinpohjaisia syötteitä
(Biokymppi saanut syksyllä 2010)

Kuivamädätys, termofiilinen prosessi


Puhdistamolietettä ei tarvitse
välttämättä kuivata

Kuiviin raaka-aineisiin ei tarvitse lisätä
vettä prosessin kannalta, mikä
parantaa energiataloudellisuutta ja
vähentää rejektiveden määrää



Lämpötila 35-38°C, vaatii aina erillisen
hygienisoinnin

Lämpötila 55°C, ei vaadi erillistä
hygienisointia



Lyhyempi läpimenoaika (14 vrk)
mahdollistaa pienemmän
reaktorikoon



Raaka-aineen hajoaminen ehkä
tehokkaampaa, toisaalta alttiimpi
häiriöille



Laajempi raaka-ainejakauma



Edullisempi toteuttaa 2-linjaisena








Pitempi läpimenoaika (40-45 vrk)



Helpompi ”ajaa” prosessia,
vähemmän altis häiriöille



Enemmän käytetty biokaasutuksessa



Voi vaatia jätevedenpuhdistamolle
lisäinvestointeja, joita ei ole
huomioitu
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Budjettitarjoukset ja niiden läpikäynti
Saadut budjettitarjoukset kolmelta laitostoimittajalta (”Kuiva”, ”Märkä1” ja ”Märkä2”) on arvioitu
ja yhdenmukaistettu Biokymppi Oy:n Mika Juvosen toimesta. ”Märkä2”:n hinta oli kaikissa
kokoluokissa niin korkea, ettei tämän toimittajan osalta löytynyt perusteita jatkokeskusteluille.
Taulukko: Budjettitarjousten investointien suuruus.

Skenaario

”Kuiva”

”Märkä1”

”Märkä2”

10.000 t/a

5,2 M€

3,0 M€

6,9 M€

19.000 t/a

5,2 M€

3,6 M€

8,9 M€

30.000 t/a

6,1 M€

5,2 M€

10,9 M€

Alla on kooste tärkeimmistä näkökohdista kahteen muuhun toimittajavaihtoehtoon liittyen. Hyvin
toimiva esikäsittely on perusedellytys kierrätyslannoitteiden tuotantoon.
”Kuiva”


Kuivamädätys 1-linjaisena, kapasiteetti 20.000 t/v, mahdollisuus 2-linjaiseen, jolloin
kapasiteetti 40.000 t/v



Sveitsiläisen päämiehen patentoima rumpumädätys



Kiintoainepitoisuusvaatimus vähintään 25 %, mieluummin 30 %



Biojätteen osalta kuivamädätys voi olla haasteellista



Tulevaisuudessa tavoitteena on saada laitoksen rakennuskustannuksia alhaisemmaksi
yksinkertaistamalla kiinteistö- ja kuorirakenteita ja toimittamalla laitoksia myös
pienempään kokoluokkaan.



Oli paneutunut kolmesta tarjoajasta parhaiten biojätteen käsittelyyn ja lähtenyt
tarjoamaan asiakkaalle kokonaisratkaisua, johon kuuluu koko paketti aina rakennuksesta ja
vastaanottotiloista loppuvarastoihin saakka.



Laitoksen ainoa heikko puoli on hieman korkeahko hinta ja raaka-ainevalikoiman suppeus,
kokonaiskiintoainepitoisuuden säädellessä vastaanotettavien raaka-aineiden valikoimaa.
Esikäsittelyn toimivuus on myös yksi seikka, joka pitää testata ennen laitosvalinnan
tekemistä. Esikäsittelynä on murska – tähtiseula – metallinerotin.
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”Märkä1”


Märkämädätys 1- tai 2-linjaisena, kaikki kokoluokat (10.000, 19.000 ja 30.000 t/v)



Saksalaisen päämiehen teollisesti valmistama mädätyslaitos



Esikäsittelynä leikkaava murska–homogenisaattori



Laitos ei sisällä epäpuhtauksien erottelijaa



Hinnaltaan ”Märkä1”:n budjettitarjous oli edullisin, mikä johtunee päämiehen pitkälle
suunnitellusta modulaarisesta teollisesta valmistamisesta ja kokemuksesta toimittaa
laitoksia eri puolille maailmaa.



Päämiehellä on laaja kokemus biokaasulaitosten toimittamisesta myös kylmiin
olosuhteisiin ja pakatun biojätteen käsittelyyn, joten heidän prosessitekniset ratkaisut
toiminevat myös Suomen olosuhteissa. BioKympin laitoksen valmistuttua pystytään
sanomaan paremmin, toimiiko heidän ratkaisunsa vai ei.



Budjettitarjouksen monessa kohdassa oli puutteita ja käännösvirheitä. Lisätiedustelujen
jälkeen he korjasivat pääosan näistä.



BioKympin kokemuksen mukaan asiointi suoraan päämiehen kanssa on toiminut hyvin ja
he ovat kuunnelleet asiakasta sekä etsineet sopivia ratkaisuja. Markkinoinnin ja jälkihoidon
kannalta on tarpeellista, että päämies saa Suomen myyntiorganisaatiota vahvistettua esim.
”Märkä1”:llä.
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Biokaasupotentiaalin (metaanipotentiaalin) arviointi
Biokaasu on koostumukseltaan pääosin metaania ja hiilidioksidia. Lisäksi siinä on mm. rikkivetyä,
typpeä ja hiilimonoksidia.
Kirjallisuusarvojen ja laitostoimittajien arvioiden lisäksi esiselvitykseen sisällytettiin jätevesilietteen
(Siilinjärveltä) ja biojätteiden (Maaningalta) kaasuntuottokoe MTT:n Halolan tutkimuskeskuksessa
Maaningalla. Koe suoritettiin Savonia-amk:n siirrettävällä tutkimusreaktorilla huhti-heinäkuun
aikana 2010. Lisäksi kesän 2010 aikana tehtiin Savonia-amk:n ympäristötekniikan laboratoriossa
Kuopiossa kaasuuntuvuuskokeita Pieksämäen puhdistamolietteellä ja Jätekukon biojätteellä.
”Märkä1” on arvioinut vuotuiseksi metaanintuotoksi 890.000 Nm³ ja ”Kuiva” 950.000 Nm³.
Viitearvojen haarukan alapää vastaa tarkalleen mobiililaitoksella tehtyjen kaasuntuottokokeiden
tulosta. 19.000 t kokoluokassa mobiililaitoskokeen perusteella vuotuinen metaanimäärä olisi
mesofiilisessä prosessissa 1.180.000 Nm3 ja termofiilisessä 920.000 Nm3. Jälkimmäinen vastaa
suuruusluokaltaan ”Kuivan” esittämää arviota mutta ”Märkä1”:n esittämä arvio on kokeiden
perusteella alakanttiin. Viitearvojen ja mobiilikoetulosten perusteella voidaan laitetoimittajien
esittämät arviot huomioida täysimääräisesti pohjaksi kannattavuuslaskelmille.
Energian hyötykäyttömahdollisuuksien arviointi
Kaikki kolme tarjoajaa olivat huomioineet budjettitarjouksissaan sähkö- ja lämpöenergian
hyötykäyttömahdollisuudet. Liikennepolttoainemahdollisuutta ei ole sisällytetty esiselvitykseen.
Alla olevassa taulukossa on kooste ”Kuivan” ja ”Märkä1”:n arvioimista nettoenergioista, kun on
huomioitu laitoksen oma sähkön ja lämmön tarve.
Taulukko: Energian nettotuotantoarviot.

Laitosvaihtoehto

sähkön nettotuotanto
MWh/a

lämmön nettotuotanto
MWh/a

19.000 t/a

2635

2682

”Märkä1” 19.000 t/a

3504

2802

”Kuiva”

30.000 t/a

4460

3905

”Märkä1” 30.000 t/a

5387

4308

”Kuiva”

Esiselvityksen yhtenä tavoitteena on ollut huomioida bioetanolin tuotantomahdollisuus osana
laitoskokonaisuutta. St1 Biofuels Oy on selkeästi profiloitunut ajoneuvojen bioetanolin tuotannon
pioneeriksi Suomessa. Näin ollen hanke pyysi ja sai St1:ltä budjettitarjouksen biomateriaalien
hyödyntämisestä bioetanolituotannossa Pieksämäellä ns. Bionolix-laitoksessa. Erilliskerätty biojäte
syötettäisiin käymisprosessiin, jossa muodostuu bioetanolia. Nestemäinen bioetanoli käytettäisiin
13

normaalien bensiiniajoneuvojen polttoaineena, olemassa olevaa polttoaineen jakelujärjestelmää
hyödyntäen. Lietteet puolestaan kuivattaisiin ja esimerkiksi polton tai mädätyksen kautta
hyödynnettäisiin sähköksi ja lämmöksi. ST1 Biofuels Oy:n toimittama budjettitarjous on mukana
kannattavuuslaskelmissa.
Mädätysjäännöksen käyttö
Tavanomaisessa tuotannossa viljakasvit, suojaviljaan perustettavat nurmet, sokerijuurikas ja
öljykasvit sekä peltoenergiakasvit ovat soveltuvia käyttökohteita biokaasulaitoksen
jätevesilietepohjaisille
mädätysjäännöksille.
Luomutuotantoon
mitkään
skenaarioiden
mädätysjäännökset eivät sovellu biojäte- ja jätevesilietepohjaisuutensa vuoksi.
Mädätysjäännösten jätevesilietepohjaisuudesta johtuen sekä peltomaan että tuotteiden
raskasmetallipitoisuuksia ja peltomaan laskennallista raskasmetallikuormitusta on seurattava
jatkuvasti. Mädätysjäännöksiä saa käyttää vain viljelymaalla, jolla kasvatetaan viljaa,
sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei käytetä ihmisen ravinnoksi tai
eläimen rehuksi. Nurmelle tuotteita saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja
multaamalla tuote huolellisesti. Viljelymaalla, jolla on käytetty jätevesilietepohjaista tuotetta, saa
viljellä perunaa, juureksia ja vihanneksia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua käytöstä.
Jätevesilietepohjaisten lannoitevalmisteiden sisältämästä kokonaisfosforista voidaan levitysmääriä
laskettaessa huomioida 40 % maatalouden ympäristötuen sitoumusehtojen mukaisesti, koska
niiden sisältämä fosfori ei ole kokonaisuudessaan kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Mikäli
biojätteet ja puhdistamolietteet käsiteltäisiin omissa reaktoreissaan, biojätepohjaisen
mädätysjäännöksen osalta levitysmääriä laskettaessa tulee huomioida 85 % kokonaisfosforista, jos
tällainen mädätysjäännös tullaan jatkossakin rinnastamaan lantapohjaisiin tuotteisiin.
Muodostuvan mädätysjäännöksen määrästä ja ominaisuuksista ei ollut tämän työn toteuttamisen
aikaan käytettävissä kaikkia tarvittavia tietoja. Muodostuvan mädätysjäännöksen määrä arvioitiin
esiselvityksen skenaariovaihtoehtojen syötteiden tuoremassojen ja kuiva-ainepitoisuuksien
perusteella ja ravinnepitoisuudet kaasutuskokeiden massoista tehtyjen laboratorioanalyysien
tuloksien pohjalta (MTT:n Maaninka ja Jokioinen). Mädätysjäännöksen separoitujen jakeiden
määrää ja ravinnepitoisuuksia ei voitu mädätysjäännöksen puutteellisten määrätietojen vuoksi
luotettavasti arvioida.
Viljelijöiden käyttöhalukkuus
Viljelijöiden kiinnostus kierrätyslannoitteiden käyttöä kohtaan riippuu tuotantotavasta;
luomuviljelijöitä kiinnostavat vain luomupelloille sallitut ja peltojen ravinnetilanteen mukaan
tarkoituksenmukaiset
kierrätyslannoitteet.
Tavanomaisia
viljelijöitä
kiinnostavat
kierrätyslannoitteet mikäli niiden laatu voidaan taata eivätkä ne rajoita viljelykiertoa. Yleisesti
viljelijät suhtautuvat varautuneesti yhdyskuntajätevesien puhdistamolietteistä valmistettujen
kierrätyslannoitteiden käyttöön, mutta energiakasvien tuotannossa se vaikuttaa mahdolliselta.
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Joissakin yksittäisissä tapauksissa myös esimerkiksi rehun tuottajat voivat harkita tällaisten
kierrätyslannoitteiden käyttöä.
Viljelijät ovat kiinnostuneita biojalostamotoiminnasta mutta lukuun ottamatta pioneeritoimijoita
he eivät tunne sen teknis-taloudellisia sen paremmin kuin viljelyteknisiäkään ehtoja kovin hyvin.
Viljelijöitä kiinnostaa lähinnä hajautettu biojalostamotoiminta, jossa kuljetukset on minimoitu,
hyöty varmistettu ja investoinnit pysyvät kohtuullisina. Kuitenkin kaupunkien läheisen maaseudun
tilat
voivat
harkita
osallistumista
keskitettyjen
käsittelylaitosten
toimintaan.
Biojalostamotoiminnan odotetaan toteutuvan vähintään kustannusneutraalisti.
Kannattavuuslaskelmien laatiminen
Sähkölle on tulossa syöttötariffi, jonka taso on 133,50 €/MWh, mikäli kyse on yhdistetystä sähkön
ja lämmön tuotannosta. Tariffia maksettaisiin 12 vuoden ajan.
Investointikustannus on jaettu annuiteettimenetelmällä käyttämällä 10 vuoden pitoaikaa ja 6%
korkoa.
Arvio tarvittavasta henkilömäärästä on 3 – 4 henkilöä, joista kaksi laitosmiestä, yksi yhtiön
toimitusjohtaja / tuotantopäällikkö ja yksi tekninen toimihenkilö.
Oletuksena on käytetty seuraavia muuttuvia kustannuksia:


10€/t kiinteälle mädätysjäännökselle (fosforipitoinen lannoite) ja



15€/t nestemäiselle mädätysjäännökselle eli rejektivedelle (typpipitoinen lannoitevesi)

Näillä kustannuksilla biokaasulaitoksen oletetaan toimittavan eteenpäin mädätysjäännöksen ja ne
pohjautuvat Biovakka Oy:n kokemuksiin. Toisaalta Biokymppi Oy on saanut Kiteen
biokaasulaitoksensa toiselle linjalle luomulannoitehyväksynnän syksyllä 2010, mikä on rohkaiseva
uutinen ajatellen mädätysjäännöksen hyötykäyttöä kierrätysravinteiksi.
Tulokset
Kannattavuustarkastelut
skenaarioille.

on

tehty

yhtäläisellä

laskentatavalla

kaikilla

edellä

kuvatuille

Laskettaessa vuotuiset kokonaiskustannukset suhteutettuna syötetonneihin ja vertaamalla
tuloksia syötteiden oletettuihin porttimaksuihin havaitaan, ettei pelkillä porttimaksuilla kyetä
kattamaan laitoksen kustannuksia, vaan lisäksi on saatava tuloa energian myynnistä.
Yhteenvetona vuotuisista tuloista ja menoista on laskettu tulos ennen veroja kullekin skenaariolle.
Kooste kannattavuuslaskelmista on esitetty alla olevassa kuvassa.
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Kuva: Biokaasulaitoksen vuotuinen tulos eri skenaarioissa.

30.000 tonnia vuodessa syötteitä käsittelevät laitokset sekä ”Märkä1”:n 19.000 tonnin laitos ovat
esiselvityksen oletuksilla laskettuna kannattavia. Niillä vuotuinen tulos yltää selvästi voitolliseksi.
Bioetanolilaitos on täpärästi +/- nolla-tilanteessa.
Sen sijaan ”Kuivan” 19.000 tonnin laitos painuu selvästi tappiolliseksi, lähinnä johtuen
korkeammasta pääomakustannuksesta. Mikäli kiinteän mädätysjäännöksen saisi luovutettua
kustannuksitta käyttöön tai siitä saisi tuloa, kääntyisi tulos voitollisen puolelle. Jos veroton
porttimaksu nousisi keskimäärin 15 € tonnilta, olisi vuotuinen tulos samansuuruinen kuin
”Märkä1”:n tapauksessa.
Muut skenaariot jäävät auttamatta tappiollisiksi.
Suositukset jatkosta
Esiselvityksen työryhmä suosittelee Pieksämäen biokaasulaitoksen eteenpäinvientiä.
Biokaasulaitos tarjoaisi kestävän ratkaisun Jätekukon toiminta-alueen erilliskerätyn biojätteen
käsittelyyn. Lisäksi laitos tarjoaisi nykyaikaisen vaihtoehdon Pieksämäen ja lähialueen kuntien
jätevedenpuhdistamolietteiden käsittelyyn. Myös muiden jakeiden, kuten esimerkiksi
elintarviketeollisuuden ja kaupan biojätteiden, vastaanotto olisi mahdollista ko. laitokseen.
Samalla oletetaan, että laitoksia tulee alueelle useampia. Seuraava laitos, ajatellen Pohjois-Savoa,
olisi luontevinta rakentaa Kuopioon. Tällöin voisi ajatella, että Jätekukon biojätteet käsiteltäisiin
ensin Pieksämäellä riittävän kauan. Aikanaan Kuopion laitoksen valmistuttua Jätekukon biojätteet
olisi luontevinta käsitellä sitten Kuopiossa. Siinä vaiheessa tulisi Pieksämäelle saada muita
vastaavia syötteitä riittävä määrä.
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Esiselvityksen jälkeen olisi edettävä ainakin seuraavilla tavoilla:


Mikäli halutaan rakentaa koko biokaasulaitos samaan paikkaan, olisi selvitettävä
Tahinlammen alueen soveltuvuus biokaasulaitokselle ja päivitettävä esiselvityksen
kannattavuuslaskelmat siihen paikkaan soveltuviksi.



Organisoiduttava ja hankittava ympäristölupa.



Tehtävä sopimukset syötteiden saamiseksi laitokseen. Erityisesti Jätekukon biojätteen
kohta sovittava selkeästi ja varmistettava riittävät syötteet Pieksämäen laitokselle
tulevaisuudessa.



Käynnistettävä kontaktointi viljelijöihin mädätysjäännöksen hyötykäytön edistämiseksi.



Selvitettävä jätevedenpuhdistamon lisäinvestointitarpeet rejektiveden käsittelemiseksi.
Tämä koskee erityisesti märkämädätysprosessivaihtoehtoa.

Suosittelemme seuraavia perusvalintoja mädätystekniikan osalta:


2-linjainen (ravinteiden kierrättäminen helpompaa, laajempi käyttäjäkunta)



Märkämädätys
rejektivettä)



Kokoluokka 19.000–30.000 t/v (pienempiä laitoksia ei saa kyseisellä tekniikalla
kilpailukykyiseksi ja isommassa laitoksessa mädätysjäännöksen kanssa voi tulla ongelmia)

(laajempi

raaka-ainevalikoima)
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JA/TAI

kuivamädätys

(vähemmän

1. Potentiaalisten sijoituskohteiden arviointi
1.1 Kuopio
Ensimmäinen mieleentuleva sijaintipaikka Jätekukon kannalta katsottuna olisi Kuopio, joka olisi
kuljetusten kannalta keskeinen sijainniltaan. Lisäksi Kuopion kaupunginvaltuustossa on tehty
aloite, että Kuopion kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin yhteistyössä Jätekukko Oy:n, Kuopion
Energia Oy:n ja Kuopion Veden kanssa Kuopiossa syntyvän biojätteen hyödyntämiseksi
mädättämällä biokaasuna. Kuopion Energia ja Kuopion Vesi ovat antaneet asiasta omat
lausuntonsa. Ympäristölautakunnan mukaan Lehtoniemeä ei voi enää pitää soveliaana
sijoituspaikkana laajemmille jätteenkäsittelytoiminnoille, koska jätevedenpuhdistamon alue on
jäämässä asutuksen ympäröimäksi. Kuopion Veden lietteelle on jo mädätyskäsittely olemassa
jätevesipuhdistamon yhteydessä mutta käytännössä sekalaisen biojätteen mädättäminen siellä
edellyttäisi uuden mädättämön rakentamista. Kuopion kaupungin ympäristölautakunta päätyy
kuitenkin kannanottoon, että Kuopion seutukunta itäisen Suomen suurimpana keskuksena olisi
luonteva paikka biojätettä jalostavalle toiminnalle. (Kuopion kaupunki, ympäristölautakunta,
2010)
Toinen vaihtoehto Kuopiossa olisi Heinälamminrinteen jätekeskus, jonne on tehty
ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yhteismädätyslaitoksesta (60.000 t/v). Jätekeskukselta olisi
mahdollista johtaa biokaasulaitoksella muodostuva biokaasu lämmöntuotantoon Kuopion
Energian Pitkälahden lämpökeskukselle, käyttäen olemassa olevaa biokaasuputkea. Putken
biokaasunsiirtokapasiteettia olisi nimittäin mahdollista ainakin kaksinkertaistaa nykyisestä,
ainoastaan kompressorin tai sähkömoottorin vaihtamisella isompaan (Lammi, 2010). Laitoksen
kannattavuuden kannalta keskeisen syöttötariffin saamiseksi tulisi Pitkälahden lämpökeskukseen
investoida yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto eli CHP-laitos. CHP-laitosta ei ole mahdollista
sijoittaa biokaasulaitoksen yhteyteen Heinälamminrinteelle, sillä muodostuvalle lämmölle ei olisi
käyttöä alueella.
Ongelmana kuitenkin on, ettei Jätekukon erilliskeräämä biojäte yksinään riitä syötteeksi
biokaasulaitokselle. Puhdistamolietettä ei ole saatavana Kuopiosta, kun Kuopion Veden lietteet
käsitellään omassa biokaasulaitoksessaan. Siilinjärven jätevedenpuhdistamon lietteet kannattaa
selvittää aikanaan ajateltaessa Kuopion biokaasulaitosta. Siilinjärven Jynkänniemen puhdistamolla
muodostuu ruuvikuivauksen jälkeen noin 4000 kuutiota 18%:sta lietettä. Liete kompostoidaan
rumpukompostorilla ja komposti myydään noin euron kuutiohinnalla hyötykäyttöön. Jos lietteelle
löytyisi tulevaisuudessa toinen vastaanottopaikka, esimerkiksi Kuopion biokaasulaitos, laitoksella
olisi mielenkiintoa keskustella asiasta tarkemmin. (Pitkänen, 2010)

1.2 Suonenjoki
Savon Voimalla on parhaillaan rakenteilla uusi biolämpölaitos Suonenjoen Käpylään. Tontilla olisi
tilaa myös biokaasulaitokselle ja alueelle olisi mahdollista lisätä biokaasupoltin lämmön tuotantoa
varten. Sähköntuotantoa ei kuitenkaan ole tulossa laitokselle. Toisaalta Suonenjoen
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Karsikonmäkeen on vireillä uusi jätevedenpuhdistamo. Suonenjoen kaupunki ei ole kuitenkaan
hankkimassa lupaa lietteen käsittelylle eikä lietteen käsittely näillä näkymin onnistu Suonenjoella
vaan liete olisi toimitettava muualle käsiteltäväksi.

1.2 Varkaus
Varkaudessa on toiminut ns. Bioenergiapuisto-hanke mutta hankeryhmän tietojen mukaan tämä
on tällä hetkellä jäissä, eikä sinne ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa laitoshanketta.
Varkauden Akonniemessä on toimiva kompostointilaitos, jossa käsitellään Varkauden seudun
jätehuollon biojätteet sekä puhdistamolietteitä. Akonniemessä on pieni lämpökuorma ja lisäksi
lämpöputkea pitäisi vetää useita kilometrejä. Energiayhtiön näkökulmasta maksukyky on kuitenkin
varsin huono lämmölle.
Varkaudessa ei ole selkeää vastuutahoa biokaasulaitosta ajatellen ja toisaalta Bioenergiapuisto hankekokonaisuus ei ilmeisesti etene.

1.3 Iisalmi/Ylä-Savo
Ekokem-Palvelu Oy on juuri valikoitunut määräaikaiseksi lietteen poistoimittajaksi Iisalmen
jätevedenpuhdistamon osalta. Liete käytetään maisemointiin. (Räisänen, 2010) Lapinlahden
jätevedenpuhdistamon osalta Lapinlahden Ekolämpö Oy on investoinut jätevesilietteen termiseen
kuivauslaitokseen. Samaan aikaan Lapinlahdelle suunnitellaan keskitettyä jäteveden puhdistamoa,
jonne ohjautuisivat Valion Lapinlahden tehtaiden jäteveden lisäksi useiden Ylä-Savon kuntien,
myös Iisalmen, jätevedet. Yksi mahdollisuus olisi rakentaa Lapinlahdelle ko. lietteen sekä Ylä-Savon
Jätehuollon erilliskeräämän biojätteen käsittelylle oma biokaasulaitos.

1.4 Nilsiä
Nilsiä-Tahkovuori –alueelle on tehty esiselvitys keskitetystä biokaasulaitoksesta vuonna 2007
mutta hanke ei ole edennyt.

1.5 Jyväskylä
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:llä ja Mustankorkea Oy:llä on meneillään selvitys lietteen ja
biojätteen yhteismädätyksestä Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon yhteyteen.

1.6 Kitee
Biokymppi Oy on ottanut käyttöön Itä-Suomen ensimmäisen keskitetyn biokaasulaitoksen Kiteen
Sopensuolle. Syötteinä laitos ottaa vastaan mm. Joensuun seudun jätehuollon biojätteet, Puljonki
Oy:n kastiketehtaan sivutuotteena syntyvää massaa, teurasjätettä, jätevesi- ja sakokaivolietteitä.
Tätä laitosta on käytetty monessa yhteydessä vertailukohtana tälle esiselvitykselle.
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1.7 Outokumpu
Forssalainen Envor Biotech Oy on tekemässä selvitystä biokaasulaitoksesta Outokumpuun. Saatava
lämpö olisi mahdollista toimittaa Outokummun Energialle. Jätekukko Oy toimittaa erilliskerätyn
biojätteensä parhaillaan sinne (sopimus 31.12.2012 asti). Laitoksesta on parhaillaan
ympäristölupaprosessi käynnissä.

1.8 Mikkeli
Mikkeliin on suunnitteilla uusi jätevedenpuhdistamo mutta lietteenkäsittelyä siellä ei aiota
järjestää vaan lietteet toimitettaisiin muualle käsiteltäväksi. Pieksämäen biokaasulaitosvaihtoehto
kiinnostaa tämän vuoksi. (Reijo Turkki, 11.1.2010)

1.9 Pieksämäki
Pieksämäen sijainti on logistisesti sopiva, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon välimaastossa,
mahdollistaen biomateriaalien tuonnin molemmilta alueilta.
Lähtökohtana laitostarkastelulle on ollut Kuvan 1. esittämä tontti Vehkalammella keskustan
välittömässä läheisyydessä. Alueella toimii jätevedenpuhdistamo sekä Jätekukko Oy:n jätteiden
siirtokuormausasema. Suurella tontilla olisi tilaa keskitetylle biokaasulaitokselle ja se on valmiiksi
luvitettu yhdyskuntaa palvelevaan toimintaan.
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Kuva 1. Mahdollinen tontti biokaasulaitokselle. Kuva: Pieksämäen kaupunki.

Jäteveden puhdistamon yhteyteen olisi tilan puolesta mahdollista järjestää biokaasulaitoksella
syntyvän rejektiveden käsittely (Kuva 2.).
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Kuva 2. Pieksämäen jätevedenpuhdistamo. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Prosessista muodostuvalle ns. hukkalämmölle on puolestaan vastaanottomahdollisuus alueen
välittömään läheisyyteen ulottuvaan Savon Voiman kaukolämpöverkkoon. Lisäksi liitynnät
olemassa oleviin energiajärjestelmiin ovat edullisia Pieksämäellä, koska siirtomatkat nykyisiin
verkkoihin ovat lyhyitä. (Henell, 2009).
Jätekukko Oy:n jätteiden siirtokuormausasema (Kuva 3.) mahdollistaisi jätteiden menopaluukuljetuksen: sekajätettä Pieksämäeltä Kuopion Heinälamminrinteelle ja Jätekukon biojätettä
paluusuuntaan Pieksämäelle.
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Kuva 3. Jätekukko Oy:n Pieksämäen siirtokuormausasema. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Tontilla toimiville jätevedenpuhdistamolle, jäteasemalle ja biokaasulaitokselle voisi olla
mahdollista järjestää yhteinen henkilöstö, mikä tehostaisi toimintaa.
Ainoana haittapuolena on tullut esille, että ympäröivät asukkaat ovat olleet huolissaan
mahdollisista hajuhaitoista Savon Sanomissa julkaistun artikkelin mukaan. Lähimmät talot
Piiskukujalla sijaitsevat noin 300 metrin päässä ja lisäksi lähistöllä toimii mm. teollinen pesula.
Muita mahdollisita Pieksämäen alueen sijaintipaikkoja ovat Selkiön kallion luolasto, Bovallius-Bio
Oy:n kompostointilaitos, Kukonsuon kaatopaikka sekä Tahinlammen alue. Kuvassa 4. esitetään
kahden ensimmäisen sijainti suhteessa jätevedenpuhdistamon tonttiin.
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Kuva 4. Selkiön kallion luolaston ja Bovallius-Bion sijaintipaikat. Kuva: Pieksämäen kaupunki.

Näissä kummassakaan ei ole kaavaa valmiina tämäntyyppiseen toimintaan mutta
viemäröintimahdollisuus sen sijaan on. Kaukolämpöverkkoa ei ole kummankaan lähettyvillä Savon
Voiman mukaan (Lipsanen, 2010).
Mahdollista on siirtää biokaasu muualle ja järjestää energiantuotanto (CHP-laitos) sellaiseen
paikkaan, jossa kaukolämpö- ja sähköverkkoihin liityntä on mahdollista ja taloudellista.
Kaasuputken investointihinnaksi arvioidaan 70 €/m, riippuen maaston pehmeydestä tai
vastaavasti kovuudesta. Lisäksi tarvitaan paineenkorotusasema, joka pumppaa kaasun esimerkiksi
350 mbarin paineeseen.
Lisäksi biokaasulaitokselle tarvitaan prosessilämmön tuottamiseen yhdistelmäpoltin (öljy ja
biokaasu).
Mikäli rejektivettä on esikäsiteltävä, täytyisi muusta sijaintipaikasta rakentaa oma viemäröinti
jätevedenpuhdistamolle rakennettavaan esikäsittelylinjaan. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa oma
jäteveden esikäsittely biokaasulaitoksen yhteyteen ja johtaa jätevesi sen jälkeen yleiseen
viemäriin.
Seuraavassa on lueteltu
sijaintivaihtoehdosta:

kohdekohtaisia

erityispiirteitä
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kahdesta

edellä

mainitusta

Bovallius-Bion kompostointilaitoksen tontti


Jo olemassa kompostointilaitos, jossa biojätteen vastaanottovarasto on avoaumassa, mikä
aiheuttaa paljon hajua



Onko tontilla tilaa biokaasulaitokselle?



Onko maanomistajalla halukkuutta myydä tai vuokrata osaa tontista?

Selkiön kallion luolasto


Suuruuden arvioidaan riittävän



Hajua aiheuttavat toiminnot, erityisesti vastaanotto, voidaan sijoittaa kallioon kokonaan



Reaktorit, kaasuvarasto ja muut hajuttomat osat laitoksesta voidaan sijoittaa ulkopuolelle



Asutusta on lähellä



Onko kaupungilla suunnitteilla luolastoon ensisijaisesti jotain muuta toimintaa?

Edellä mainittujen näkökohtien perusteella kumpikaan näistä paikoista ei tule kysymykseen.
Seuraava ajateltava kohde on Kukonsuon kaatopaikka. Se sijaitsee kuitenkin liian kaukana (10 km)
kaukolämpöverkosta ja myös kaasuputkiston rakentaminen olisi liian kallista tälle matkalle.
Esiselvityksen loppuvaiheessa esille noussut vaihtoehto biokaasulaitokselle on Tahinlammen alue
(Kuva 5Kuva 5.), josta on yli kilometri matkaa varsinaiselle asuinalueelle, tosin pari taloa on lähellä.
Savon Voiman lämpökeskus sijaitsee kilometrin päässä ja sinne olisi mahdollista johtaa biokaasu,
sähkön ja lämmön tuotantoa varten. Tällöin vältettäisiin CHP-investoinnit biokaasulaitokselle,
ainoastaan biokaasupoltin olisi investoitava Savon Voiman voimalaitokselle. Sijainti olisi riittävän
kaukana asutuksesta ja muusta toiminnasta. Tätä vaihtoehtoa kannattaa selvittää tarkemmin
esiselvityksen jälkeen.
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Kuva 5. Tahinlammen alue. Kuva: Pieksämäen kaupunki.

1.10 Yhteenveto
Tässä luvussa esitetyn tarkastelun pääkohdat Pohjois- ja Etelä –Savon näkökulmasta on koottu
yhteen Taulukossa 1.
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Taulukko 1. Yhteenveto tarkastelluista sijaintivaihtoehdoista.

Sijaintivaihtoehto

Edut

Haittapuolet

Kuopion Lehtoniemi

Kuopion jätevesiliete käsitellään
siellä jo nykyisin

Saaristokaupungin läheisyys

-jäteveden puhdistamo

Keskeinen sijainti

Kuopion
Heinälamminrinne
-jätekeskus

Jätekukon biojäte kerätään jo
nykyisin sinne siirtokuormausta
varten
Siilinjärven puhdistamolietettä
mahdollisesti saatavissa
syötteeksi tulevaisuudessa

Biojätteen käsittely olemassa
olevassa mädättämössä vaatisi
suuria investointeja
Lämmölle ei käyttöä jätekeskuksen
alueella
Kaasun toimitus sähkön ja lämmön
tuotantoon Kuopion Energian
Pitkälahden lämpökeskukseen
vaatisi investointeja sähkön
tuotannon mahdollistamiseksi
Tarvitaan syötteitä muualta
biojätteen lisäksi

Suonenjoki

Käpylä: Savon Voima
rakentamassa biolämpölaitosta,
jonne olisi mahdollista lisätä
biokaasupoltin
Karsikonmäki: Uusi
jätevedenpuhdistamo tulossa

Käpylä: Sähköntuotantoa ei ole
tulossa laitokselle
Karsikonmäki: kaupunki ei ole
hankkimassa lietteen käsittelylle
lupaa

Varkaus

Bioenergiapuisto-hanke toiminut Ei nykyisin selkeää vastuutahoa
aiemmin
Akonniemessä pieni lämpökuorma
Kompostointilaitos Akonniemessä
Vaatisi investointia lämpöputkiin

Iisalmi/Ylä-Savo

Lapinlahden Ekolämpö Oy
Tulossa keskitetty puhdistamo
Lapinlahdelle
Oma biokaasulaitos
tulevaisuudessa Lapinlahdelle?
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Sijaintivaihtoehto

Edut

Haittapuolet

Nilsiä

Outokumpu

Esiselvitys keskitetystä
biokaasulaitoksesta NilsiäTahkovuori –alueelle mutta asia ei
ole edennyt
Envor Biotech Oy tekemässä
selvitystä biokaasulaitoksesta
Outokumpuun ja hakemassa
ympäristölupaa
Lämpö mahdollista toimittaa
Outokummun Energialle
Jätekukko toimittaa parhaillaan
biojätteensä Outokumpuun

Mikkeli

Uuteen jäteveden puhdistamoon ei
aiota järjestää lietteen käsittelyä

Pieksämäki Vehkalampi Sijainti keskeinen Pohjois-Savon
ja Etelä-Savon näkökulmasta
Jätevedenpuhdistamon
ja jätteiden
Mahdollisuus jätteiden menosiirtokuormausaseman paluu -kuljetukseen
viereinen tontti
Kaukolämpöverkko vieressä

Asutus ja pesula lähellä

Pieksämäki Tahinlampi

Vaatii lisäselvityksiä, kun
esiselvityksen laskelmat on tehty
Vehkalampi-oletuksella

Pieksämäen edut mutta lisäksi
asutukseen väliä kilometri
Mahdollista johtaa biokaasu
kilometrin päähän Savon Voiman
lämpökeskukselle sähkön ja
lämmön tuotantoa varten
Vältettäisiin CHP-investoinnit
biokaasulaitokselle, ainoastaan
biokaasupoltin olisi investoitava
Savon Voiman lämpökeskukselle
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Edellä olevan tarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että Pieksämäen jätevedenpuhdistamon
viereisen tontin vaihtoehdossa on nähtävissä eniten etuja biokaasulaitokselle. Esiselvitys onkin
toteutettu tällä sijaintioletuksella. Ainoana haittapuolena on tullut esille, että ympäröivät asukkaat
ovat olleet huolissaan mahdollisista hajuhaitoista Savon Sanomissa julkaistun artikkelin mukaan.
Lähimmät talot Piiskukujalla sijaitsevat noin 300 metrin päässä ja lisäksi lähistöllä toimii mm.
teollinen pesula.
Sijainnin suunnittelussa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota hajuhaittojen ehkäisyyn ja
minimointiin. Lisäksi itse laitoksella tulee tehdä kaikki voitava hajuhaittojen minimoimiseksi. Tähän
asiaan palataan esiselvityksen Tulokset-luvussa (Luku 12.) Vaihtoehtona, joka on tullut esille
esiselvityksen loppuvaiheessa, on Pieksämäen Tahinlammen alue. Tätä vaihtoehtoa kannattaa
selvittää tarkemmin.
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2. Materiaalien ja määrien selvittäminen
2.1 Jätekukon biojätteet
Jätekukko Oy on 19 osakaskunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa omistajakuntiensa
(Kuva 6.) puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät.

Kuva 6. Jätekukon toiminta-alue. Kuva: Jätekukko Oy.

Yksi yhtiön järjestämistä palveluista on biojätteen erilliskeräys, jonka piiriin kertyi n. 6500 tonnia
biojätettä vuonna 2009. (Jätekukko Oy, 2009)
Nykyisin Jätekukon toiminta-alueen erilliskerätyt biojätteet ajetaan pääsääntöisesti Kuopion
Heinälamminrinteelle, jossa ne siirtokuormataan ja edelleen toimitetaan rekalla Outokumpuun
Jyrin käsittelyasemalle kompostoitavaksi (Kuva 7). Koillis-Savosta biojäte ajetaan pakkaavilla
jäteautoilla suoraan Outokumpuun.
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Kuva 7. Biojäteaumaa valmistetaan Jyrin käsittelyasemalla. Kuva: Eeva Ottoila.

Jätekukon biojäte on tavanomaista suomalaista biojätettä (Ryhänen, 2009), joten jätteen kuivaainepitoisuudeksi (TS) arvioidaan 30-35% (Luostarinen, 2009).

2.2 Pieksämäen puhdistamoliete ja sakokaivoliete
Pieksämäen jätevedenpuhdistamolla syntyvän, lingolla kuivatun lietteen määrä vaihtelee
vuosittain melko paljon, kuten Taulukko 2. osoittaa. Kuutiot on muutettu tonneiksi olettaen
tiheydeksi 1,05 t/m3 (Hänninen, 2010).
Taulukko 2. Pieksämäen jätevedenpuhdistamon lietemäärät v.2006-2009 (Hänninen, 2010).

Vuosi

Määrä (m3)

Määrä (t)

2006

2939

3090

2007

2758

2900

2008

3320

3490

2009

2685

2820

Lietteen kuiva-ainepitoisuus (TS) on keskimäärin 18%
yhdyskuntalietettä (Hänninen, 2010).
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ja se on koostumukseltaan tyypillistä

Pieksämäen puhdistamoliete käsitellään tällä hetkellä kompostoimalla n. 10 km päässä sijaitsevalla
Kukonsuon kaatopaikalla, käyttämällä tukiaineina purua, haketta ja turvetta (Kuva 8).

Kuva 8. Puhdistamolietteen kompostointia Kukonsuon kaatopaikalla. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Nykyisessä
lietteenkäsittelyssä
hukataan
energiaa,
joten
biokaasukäsittely
olisi
energiataloudellisempi vaihtoehto. Kukonsuon kaatopaikkaa ollaan parhaillaan lopettamassa. Se
voisi jatkossa toimia biokaasulaitokselta lähtevän mädätysjäännöksen puskurivarastotilana sekä
tarvittaessa jälkikypsytysalueena. Tietty määrä voidaan käyttää kasvukerrokseen, jonka paksuus
on puoli metriä. Tilaa on useita hehtaareja (Kuva 9). (Kauppinen, 2009) Kukonsuon sijainti on liian
etäinen biokaasulaitoksen rakentamisen kannalta, sillä kaasuputkisto tuotetun metaanin
johtamiseksi kaukolämpöverkon luona sijaitsevaan CHP-laitokseen tulisi liian kalliiksi.
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Kuva 9. Kukonsuon kaatopaikka. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Puhdistamolietteen lisäksi biokaasulaitoksessa olisi hyödynnettävissä Pieksämäen alueelta
kerättävät sakokaivolietteet, jotka nykyisin toimitetaan Pieksämäen jäteveden puhdistamolle
käsiteltäviksi mutta jotka voitaisiin sen sijaan johtaa suoraan biokaasuprosessiin. V. 2009
sakokaivolietettä kertyi yhteensä 1531 m3 (Hänninen, 2010). Sakokaivolietteen kuiva-ainepitoisuus
vaihtelee välillä 0,5-3% (Malinen, 2010).

2.3 Suonenjoen puhdistamoliete
Pieksämäen biokaasulaitoksen kannalta otollinen syöte olisi myös Suonenjoen puhdistamoliete.
2/3 tai jopa 3/4 puhdistamon kuormasta tulee Osuuskunta Maitomaan meijerivedestä sekä Valion
hillotehtaan ns. hillohuuhteesta. Suonenjoen nykyisellä laitoksella muodostuu 2290 m3/v kuivattua
jätevesilietettä, jonka kuiva-ainepitoisuus on keskimäärin 20% (Hälinen, 2009).
Laitoksella muodostunut liete kuivataan huhtikuussa 2004 hankitulla lietelingolla. Kuivattu liete
kompostoidaan kahdella rumpukompostorilla. Jälkikompostointi tehdään puhdistamoalueella
olevalla kompostointikentällä, joka on salaojitettu. Kompostin tukiaineena käytetään turvetta ja
kutterinlastua. Kompostimultaa käytetään kaupungin omassa toiminnassa muun muassa
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kaatopaikan maisemointiin ja viherrakentamiseen. Multaa markkinoidaan myös ulkopuolisille.
(Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2005)
Suonenjoen kaupunki pitää Pieksämäen biokaasulaitosajatusta hyvänä omalta kannaltaan, koska
puhdistamolle on jatkossa tiedossa lietteen käsittelyongelma. Nykyisestä jätevedenpuhdistamosta
on luovuttava vuoteen 2015 mennessä ja tämä kaupunkitaajaman läheisyydessä sijaitseva laitos
aiheuttaa hajuhaittoja kirkonkylälle. Uudesta laitoksesta on käynnistymässä yleissuunnittelu
v.2010 lopulla. Uusi laitos on tulossa Suonenjoen Karsikonmäelle ja sinne ei todennäköisesti
tultaisi saamaan lupaa lietteen käsittelylle. Näin ollen joka tapauksessa liete pitää tulevaisuudessa
ottaa auton lavalle ja kuljettaa mahdollisimman edullisesti käsittelyyn. (Hälinen, 2009)

2.7 Mikkelin jätevesiliete
Mikkelin jätevesilaitoksella muodostuu vuosittain lietettä noin 4800 t, kuiva-ainepitoisuuden
ollessa 24% luokkaa. Nykyisin liete kompostoidaan Vapon kompostointilaitoksessa mutta
jätevesilaitoksen näkökulmasta katsottuna Pieksämäen biokaasulaitos olisi jatkossa potentiaalinen
vaihtoehto lietteen käsittelylle. (Turkki, 2009-2010).
Metsäsairila Oy:n erilliskeräämät biojätteet sen sijaan tullaan jatkossakin näillä näkymin
kompostoimaan nykyisessä laitoksessa (Leinonen, 2009).

2.8 Varkauden seudun biojäte
Varkauden seudun jätehuolto kerää vuosittain biojätettä noin 1000 t, mikä käsitellään
jätevedenpuhdistamon yhteydessä olevalla Vapon kompostointilaitoksella. Samalla laitoksella
käsitellään myös Varkauden jätevesilietteet ja jatkossa myös Leppävirran jätevesilietteet
ohjautuvat samalle laitokselle. Tällä hetkellä ei ole tarvetta ko. jakeiden käsittelemiselle muualla
mutta toisaalta noin vuonna 2015 on ajankohtaista miettiä tätä kompostointilaitoksen jatkon
kannalta. (Vepsäläinen, 2009)

2.9 Muita mahdollisia syötteitä
Edellä kuvattujen selvitysten lisäksi esiselvityksessä on koottu tietoa myös muista mahdollisista
jakeista Pieksämäen biokaasulaitosta ajatellen, lähinnä muiden kuntien jätevesilietteistä ja
elintarviketeollisuuden laitoksista (Taulukko 3.).
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Taulukko 3. Muita selvitettyjä syötteitä.

Kohde
Juvan jätevesiliete
Kangasniemen
jätevesiliete
Rautalammin
jätevesiliete
Faba Palvelu Oy:n
Hovilahden
keinosiemennysasema
Järvi-Suomen portti,
Mikkeli
Järvikylän puutarha,
Joroinen
Valion hillotehdas,
Suonenjoki
Salico, Juva

Lietteen/biojätteen Lisätietoja
määrä vuodessa
vajaa 1000 t
600 m3
338 t
karjanlanta 1000 t

TS 24%, kompostoidaan tällä hetkellä.
Jonkinasteista kiinnostusta biokaasulaitokseen.

virtsa 500 t
420 - 432 t

Valtaosa (luut ja sorkat) toimitetaan Honkajoelle.

300 - 360 t

Kasvijätettä ja multaa. Kompostoivat tämänkin
osan, jos saavat muoviruukun siitä helposti
poistettua.
Hillovesihuude, menee eläinten rehuksi.

2400-3000 m3
noin 1000 t

KE Leipä Oy, Leppävirta

3,5-4 t

Atria Oy, Kuopio

2686 t

Pakkasmarja Oy

-

Mestariviljelijät Oy, Juva

TS 22-23%, omalle kompostikentälle on
ympäristölupa juuri uusittu.
Lingolla kuivattu, voi miettiä hyötykäyttöä.

noin 720 m3 (6 kk)

Koostuu kasvijätteestä (mm. salaatit, juurekset,
tomaatti). Irtovesi puristetaan pois mutta jäte
kohtuullisen kosteaa. Ottavat mielellään
lisätietoa biokaasulaitoksesta.
Jäte on taikinamassaa. Myyntiin kelpaamaton
leipä ja kaupoista palautuva leipä menee
eläinten ruuaksi.
Kaatopaikalle menee kompostoitavaksi
karjanlanta, autojen pesujäte, rasvapitoinen jäte,
rapalanta. Lisäksi Honkajoelle luita 3022 t/a
(sorkat, päät jne.) ja TSE (riskijäte) 2084 t/a.
Tällä hetkellä ei synny biojätettä, mahdollinen
sosetuotannon laajennus, siitä syntyy sokeri- ja
marjapitoisia pesuvesiä.
Jätteen määrä ja kosteus vaihtelee syksyn
mukaan. Pakkaamolta jätettä muodostuu
lokakuusta maaliskuun loppuun. Kesäisin jätteet
kynnetään/jätetään peltoon.
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Lisäksi Bovallius-Bio Oy:n kompostointilaitoksella Pieksämäellä (Kuva 10.) käsitellään 1000 t/v
Moilas Oy:n leipomojätettä ja Osuuskauppa Suur-Savon markettien biojätettä, kuten
vanhentuneita elintarvikkeita. Laitoksen vuosikapasiteetti on 2000 t/v. (Kauppinen, 2009).
Bovallius Bio tarjoaa Bovallius -ammattiopiston opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimiseen ja
työharjoitteluun. Laitokselle tuleva biomateriaali esikäsitellään ja siitä poistetaan kaikki
kierrätykseen kelpaamaton aines. Bojätteestä syntyy kompostointiprosesessin aikana multaa, jota
voidaan käyttää maanparannusaineena, puutarhoissa ja puistoissa. Bovallius Bio Oy:lle tulevan
biojätteen kerää, kuljettaa, kompostoi sekä jatkomarkkinoi Bovallius Palvelut Oy. (Bovallius-Bio
Oy)

Kuva 10. Bovallius-Bio Oy:n kompostointilaitos Pieksämäellä. Kuva: Ari Jääskeläinen.

MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos) koordinoimassa Jalojäte-hankkeessa on
selvitetty koko Etelä-Savon biohajoavat massat ja tältä pohjalta laadittu neljä eri skenaariota
massojen hyödyntämiselle. Hankkeen yhtenä skenaariona on nimenomaan yhteismädätyslaitos
Pieksämäellä.
Jalojäte-hankkeeseen sisältyy ns. TIKE-aineiston (maatalouden keskeinen tietojärjestelmä)
läpikäynti, mm. kotieläinmäärien ja muodostuvan karjanlannan kannalta. Myös esimerkiksi
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peltobiomassat ovat tarkastelussa mukana. Jalojäte-hankkeen kokoamat biomassatiedot ovatkin
merkittävä tiedonlähde suunniteltaessa Pieksämäen biokaasulaitosta eteenpäin ja laajemmilla
syötemäärillä esiselvityksen jälkeen.

2.10 Yhteenveto esiselvityksessä käytetyistä syötteistä
Edellisten tietojen perusteella on esiselvityksessä pohjauduttu Taulukon 4. syötteisiin, vaikka
alueelta on saatavissa monia muitakin syötteitä, kuten Taulukko 3. osoitti.
Taulukko 4. Esiselvityksessä käytetyt syötteet.

Syöte

Määrä (t/v)

Kuiva-ainepitoisuus (TS)

Jätekukon biojätteet

6800

30-35%

Pieksämäen puhdistamoliete

3200

18%

Suonenjoen puhdistamoliete

2400

20%

Mikkelin puhdistamoliete

4800

24%

(sis. Ristiinan puhdistamon ylijäämälietteen)
Yhteeensä

17.200

Esiselvityksen ohjausryhmän kokouksessa 2.10.2009 sovittiin biokaasulaitoksen budjettitarjousten
pyytämisestä kolmeen eri kokoluokkaan, jotka on esitetty seuraavalla sivulla.
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1) Minimiskenaario (arvio vuosittain vastaanotettavista biomateriaaleista):
-

Jätekukko Oy:n erilliskerätty biojäte 6800 t (keskimääräinen suomalainen
erilliskerätty biojäte, TS 30-35%, pH 5-6, n. 30 % tästä biojätteen määrästä oletetaan
erottelussa joutuvan sekajätteeseen)

-

Pieksämäen jätevesipuhdistamon liete 3200 t (TS 18%)

Yhteensä 10.000 t/vuosi

2) Maksimiskenaario (arvio vuosittain kerättävästä maksimipotentiaalista):
-

biojätteet n. 8000 t (sama kuin edellä, laajemmin ympäristökunnista)

-

yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteet n. 9000 t (TS keskimäärin n. 23%, laajemmin
ympäristökunnista)

-

muut n. 2000 t (elintarviketeollisuuden biojätteet, maatalouden kasviperäiset jätteet,
sakokaivolietteet)

Yhteensä 19.000 t/vuosi

3) Laajentamismahdollisuus (mahdollisuus laitoksen kapasiteetin laajentamiseen 30.000 t/v asti
siten, että biomateriaalijakauma on sama kuin maksimiskenaariossa):
- biojätteet n. 12.600 t (sama kuin edellä, laajemmin ympäristökunnista)
- yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteet n. 14.200 t (sama kuin edellä, laajemmin
ympäristökunnista)
- muut n. 3200 t (sama kuin edellä, laajemmin ympäristökunnista)
Yhteensä 30.000 t/vuosi
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3. Raaka-ainevirtojen kuljetuskustannusten arviointi
3.1 Biojätteen kuljetus Jätekukon alueelta
Erilliskerätyn biojätteen kuljetuskustannuksista Pieksämäen biokaasulaitokselle huolehtisi
Jätekukko Oy.
Jatkossakin biojätteet siirtokuormattaisiin Kuopion Heinälamminrinteellä ja toimitettaisiin rekalla
Pieksämäen biokaasulaitokselle. Tällöin myös Koillis-Savon pakkarit ajaisivat Heinälamminrinteelle.
Jätekukko selvittäisi, millaiselta säteeltä Pieksämäen lähiseudun pakkarit ajaisivat suoraan
Pieksämäelle eikä enää Heinälamminrinteelle.
Urakoitsijalla menee näin ollen reititys Koillis-Savon ja Pieksämäen seuduilla uusiksi, Jätekukko
tekee optimoinnin Ecomond Oy:n TCS-Opti –työkalun avulla. (Ryhänen, 2009)

3.2 Lietteiden kuljetus
Pieksämäen jätevesilaitoksella syntyvä liete voidaan johtaa suoraan vieressä sijaitsevalle
biokaasulaitokselle ja joko syöttää sellaisenaan biokaasulaitokseen (märkäprosessi) tai kuivata
vasta siellä (kuivaprosessi).
Suonenjoelta ja Mikkelistä liete kuljetetaan arviolta 30 tonnin lasteissa, biokaasulaitoksen
maksaessa kuljetuskustannuksen itse. Karkea laskelma kustannuksista esitetään Taulukossa 5.
Taulukko 5. Arvio lietteiden kuljetuskustannuksista.

Lietteet

Lastaus
Massa Matka Kuorma Nopeus ja purku Taksa Kustannus Kustannus Kustannus
t

km

t

km/h

h

€/h

€/a

€/t

€/t/km

4800

160

30

60

1,25

60

37600,0

7,83

0,05

Suonenjoki 2400

84

30

60

1,25

60

12720,0

5,30

0,06

Mikkeli

Näitä kuljetuskustannuksia käytetään esiselvityksen kannattavuuslaskelmissa eri skenaarioille.
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4. Tutustuminen olemassa oleviin laitoskohteisiin
Hankkeen alussa syyskuussa 2009 tehtiin tutustumiskierros Länsi- ja Lounais –Suomeen neljälle
toimivalle, keskitetylle biokaasulaitokselle. Tutustumismatkan kertomus on esiselvityksen liitteenä.
Joulukuussa 2009 esiselvityksen toteuttaja kävi tutustumassa Bio10 Oy:n Kiteen rakenteilla
olleeseen laitokseen. Ko. laitos on tätä kirjoitettaessa tuotantovaiheessa. Samalle laitokselle
tehdään tutustumismatka Jätekukon järjestämänä esiselvityshankkeen päättävän kokouksen
yhteydessä 3.12.2010. www.biokymppi.fi
Toukokuussa 2010 Pieksämäen tekninen lautakunta, asukkaiden edustaja ja Jätekukon edustaja
kävivät tutustumassa Envor Biotech Oy:n Forssan biokaasulaitokseen. www.envor.fi
Syyskuussa 2010 esiselvityksen työryhmä eli Maija Henell, Mika Juvonen, Ari Jääskeläinen, Timo
Kauppinen ja Arto Ryhänen kävi Ruotsissa Västeråsissa tutustumassa Växtkraft-nimiseen
biokaasulaitokseen.
http://www.vafabmiljo.se/filarkiv/pdf/gassystem.pdf
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5. Prosessivaihtoehtojen määritys
5.1 Biokaasuprosessi yleisesti (Taavitsainen, 2007)
Biokaasulaitoksessa lietteet ja biojätteet otetaan vastaan vastaanottohalliin, vastaanottoaltaisiin
tai siiloihin. Nestemäiset jakeet pumpataan syötteenvalmistussäiliöön. Kiinteät biojätteet
kuljetetaan ruuvilla tai hihnalla samaan säiliöön. Syötteenvalmistussäiliössä syötteestä
valmistetaan tasalaatuista ennen syöttöä mädätysprosessiin. Syötteen valmistuksessa voidaan
hyödyntää biokaasulaitoksen tuottamaa rejektivettä. Syötteenvalmistussäiliön massa
esilämmitetään, missä osaksi hyödynnetään prosessista vapautuvaa lämpöä lämmönvaihdinten
avulla.
Syötteenvalmistussäiliöstä liete ohjataan reaktoriin, jossa keskimääräinen viipymä on 21 vrk ja
jossa on lapasekoitus ja lämmitys. Reaktori lämmitetään biokaasulaitoksen tuottamalla
lämpöenergialla.
Hygienisointi on tarpeen, jos sivutuoteasetuksen säännöksiä joudutaan noudattamaan
(eläinperäiset jätteet). Hygienisointi voi tapahtua erillisessä yksikössä joko ennen reaktoria tai sen
jälkeen. Hygienisointiyksikön lämpö saadaan laitoksen tuottamasta lämmöstä.
Reaktorin jälkeen mädätetystä lietteestä otetaan lämpö talteen lämmönvaihtimilla ja tällä
energialla lämmitetään mm. tulevaa kylmää syötettä.
Tämän jälkeen mädätetty liete voidaan pumpata mädätetyn lietteen varastoaltaaseen eli
jälkikaasuuntumisaltaaseen. Jälkikaasuuntumisessa liete osittain stabilisoituu ja siitä muodostuvaa
biokaasua (n. 10-20% kokonaismäärästä) saadaan talteen. Tämä parantaa laitoksen
kokonaishyötysuhdetta.
Jälkikaasuuntumisen jälkeen mädätysjäännös pumpataan kuivaukseen, jossa jäännöksestä
erotellaan kiintoaine. Erottamiseen voidaan käyttää linkoa tai puristinta. Tämän jälkeen tuotteena
on kiintoainetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 20-30% sekä typpipitoista rejektivettä.
Rejektivesi esipuhdistetaan
jätevedenpuhdistamoon.

biokaasulaitoksen

puhdistamossa

ja

johdetaan

edelleen

Kuiva-aine siirretään kuljettimella varastosiiloon tai suoraan kuorma-auton lavalle, josta se
ohjataan jatkokäsittelyyn.
Jotta kiintoaineelle saadaan tyyppinimihyväksyntä, sen on täytettävä lannoitelainsäädännön
asettamat laatuvaatimukset lopputuotteelle.
Biokaasureaktorissa ja mahdollisessa jälkikaasuuntumisaltaassa muodostuva biokaasu otetaan
talteen ja hyödynnetään laitoksen kaasupolttimella, kaasumoottorissa tai mikroturbiinilla.
41

Kaasu voidaan myös siirtää muualle kaasuputkea pitkin. Joka tapauksessa laitoksella on oltava
lämmityskattila, jolla voidaan tuottaa prosessin tarvitsemaa lämpöä.
Muita vaatimuksia biokaasulaitokselle ovat:


Joko jälkikaasuuntumisallas
häiriötekijöitä varten



Soihtupoltin siltä varalta, ettei kaasua voida muuten hyödyntää



Hajunpoistolaitteisto, jolla vähennetään jätteen tuonnista ja käsittelystä aiheutuvia
hajuhaittoja



Kuljetuskaluston pesupiste

tai

kaasuvarasto

mahdollisia

kaasunkäsittelylinjaston

5.2 Budjettitarjoukset
Valittaessa parhaiten soveltuvaa prosessivaihtoehtoa siihen vaikuttavat ainakin käytettävät
syötteet ja niiden kuiva-ainepitoisuudet sekä mädätysjäännöksen käyttötarkoitus.
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on pyytänyt budjettitarjouksia keskitetystä
Pieksämäelle suunnitteilla olevasta biokaasulaitoksesta pohjautuen kohdassa 2.10 kuvattuihin
syötetietoihin. Budjettitarjousten ja asiantuntija-arvioinnin avulla on luotu kokonaiskuva olemassa
olevista mahdollisuuksista hyödyntää lähtöarvoissa ilmoitettuja biomassoja. Budjettitarjousten
pohjalta ei tehdä laitosinvestointipäätöstä, vaan esiselvityksen perusteella valitaan
toteuttamiskelpoisin vaihtoehto jatkoselvityksen pohjaksi.
Savonia-ammattikorkeakoulu lähetti budjettitarjouspyynnöt kahdeksalle yritykselle 22.10.2009.
Budjettitarjouksia saatiin yhteensä kolme kappaletta määräaikaan 5.11.2009 klo 12 mennessä.
Yksi budjettitarjous koski kuivamädätystä, kun taas kaksi muuta koskivat märkämädätysprosessia.
Seuraavassa pohditaan eri vaihtoehtoja yleisellä tasolla.

5.2.1 Märkä- vai kuivamädätys?
Aluksi pitänee valita, päädytäänkö märkä- vai kuivamädätykseen. Märkämädätystä puoltaa raakaainevalikoiman laajuus, mutta huonona puolena siinä on kuljetettavan ja/tai puhdistettavan veden
suuri määrä. Turvallisempaa olisi kaikesta huolimatta valita märkämädätys, koska silloin ei suljeta
mitään tulevaisuuden raaka-ainejaetta pois vaihtoehdoista.
Mikäli syötteiden keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus on aina yli 25 %:a, niin silloin
rumputyyppinen kuivamädätys on paras vaihtoehto. Jos raaka-aineina on paljon lietteitä, niin
silloin märkämädätyksen edut ovat kiistattomat.
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5.2.2 1- vai 2-linjainen?
Toinen keskeinen valinta on, että tehdäänkö laitoksesta 1- vai 2-linjainen. Kaksilinjaisuutta puoltaa
lannoitevalmisteiden käytettävyyteen liittyvät asiat. Ruuantuotannossa lähi- ja luomuruoka ovat
monien merkkien mukaan lisäämässä suosiotaan. Jos kaikki jätteet ja teollisuuden sivuvirrat
laitetaan samaan reaktoriin, lannoitevalmisteille ei missään nimessä tulla saamaan
luomuhyväksyntää.
Puhdistamolietteen huono maine ja tätä kautta haluttavuus peltoviljelyn lannoitteena on seikka,
joka kannattaa muistaa tehtäessä valintaa 1- ja 2-linjaisuuden välillä. Biovakka Oy:llä on kaksi
laitosta, joista toinen käsittelee puhdistamolietettä ja toinen eläin- ja kasvipohjaisia lietteitä. Eläinja kasvipohjaisia sekä karjanlantaa käsittelevän Vehmaan laitoksen lannoitevalmisteiden
markkinoinnissa ei ole ongelmia, kun taas Turun puhdistamolietteitä käsittelevän laitoksen
lannoitevalmisteen vastaanottohalukkuudessa on ollut ongelmia viljelijäväestön keskuudessa.
Tämänhetkiset lannoitenimikkeet eivät salli mädätysjäännöksestä mekaanisen kuivauksen jälkeen
saatavan rejektiveden levittämistä peltoon, jos syöte on sisältänyt puhdistamolietettä.
Puhdistamolietettä sisältävä mädätysjäännös voidaan kuitenkin levittää peltoon sellaisenaan.
Kun kaikki nämä seikat huomioidaan, pitäisi valinnan olla 2-linjaisuus.
Näihin aikoihin saakka biokaasulaitoksia on Suomessa ajateltu lähinnä jätteen käsittelylaitoksina,
joiden lopputuote on välttämätön paha. Kiinteä jae on käytetty pääsääntöisesti
viherrakentamiseen tai kaatopaikkojen maisemointeihin ja nestemäisen jakeen ravinteet on
haihdutettu ilmaan ja saostettu kasveille käyttökelvottomaan muotoon jätevedenpuhdistamoilla.
Viimeaikaiset öljyn ja tätä kautta kemiallisten lannoitteiden hinnan voimakkaat vaihtelut sekä
pelko fosforin loppumisesta ennen öljyä ovat lisänneet kiinnostusta viljelijöiden keskuudessa
kierrätyslannoitteisiin.
Suomessa kevättalveen 2009 saakka loppumädätteestä erotettu nestemäinen lannoitevesi ”rejektivesi” tuli käsitellä jätevetenä, eikä sitä saanut levittää peltoon, mikäli raaka-aineena oli
esim. erilliskerätty biojäte ja/tai puhdistamoliete. Uusi maaliskuussa 2009 saatu lannoitenimike
”mädätysjäännös” mahdollistaa kaikkien orgaanisten raaka-aineiden mädätyksen jälkeisen
lannoitekäytön sellaisenaan tai mekaanisesti kuivattuna. Ellei syötteenä ole puhdistamolietettä ja
raaka-aineet ovat puhtaasti kasvi- ja/tai eläinpohjaisia, on rejektiveden käyttäminen mahdollista
myös lannoitteena.
Mikäli Pieksämäelle päädytään toteuttamaan 1-linjainen mädätyslaitos suunnitelluilla raakaainejakeilla joko märkä- tai kuivaprosessina, niin rejektiveden käyttö lannoitteena peltoviljelyssä ei
ole mahdollista tämänhetkisellä lannoitenimikkeillä ja Eviran nykytulkinnalla.
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5.2.1.1 Märkäprosessi 1-linjainen
Märkämädätys 1-linjaisena on eniten käytetty biokaasulaitosmuoto. Yksivaiheisena koko prosessi
tapahtuu nimensä mukaisesti yhdessä reaktorissa. Mikäli yhden reaktorin kapasiteetti ei ole
riittävä, reaktoreita laitetaan useampi rinnan. Kaksivaiheisessa mädätyksessä pää- ja nk.
jälkimädätysreaktori ovat sarjassa. Suurempaa kapasiteettia tarvittaessa kahden reaktorin
kokonaisuuksia sijoitetaan useampi rinnakkain. Joissakin tapauksissa reaktoreita on laitettu
sarjaan jopa kolmekin kappaletta.
1-linjaisissa ratkaisuissa, niin yksi- kuin kaksivaiheisissakin, kaikki raaka-aine syötetään sekaisin
samaan reaktoriin. Etuna tässä ratkaisussa on yksinkertainen ja selkeä tekniikka – kaikki raakaaineet syötetään suoraan vastaanottovarastoista tai esikäsittelyn jälkeen yhteen sekoitussäiliöön,
josta ne johdetaan reaktoriin.
EU:n sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti puhdistamolietettä ja eläinjätettä sisältävä
erilliskerätty biojäte täytyy hygienisoida EU:n III-luokan sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002)
eläinjätteen käsittelykriteerien mukaisesti. Raaka-aineiden hygienisointi voidaan suorittaa joko
ennen tai jälkeen mädätyksen nostamalla max. 12 mm:n palakokoon pilkottu syöte vähintään 70
°C:een lämpötilaan vähintään yhden tunnin ajaksi.
Ennen mädätystä tapahtuva hygienisointi nopeuttaa erityisesti eläinpohjaisen jätteen
mätänemistä, koska ”hampaattomat” bakteerit pystyvät hajottamaan kypsää orgaanista ainetta
raakaa helpommin.
Mädätyksen jälkeen tapahtuvan hygienisoinnin etuna puolestaan ovat: lannoitevalmisteiden
varmempi hygienisyys, syötteen helpompi käsittely hygienisoinnissa sekä lantaa käytettäessä
”hyvien” bakteerien saaminen mädätysprosessin stabilaattoreiksi.
5.2.1.2 Märkäprosessi 2-linjainen
Tulevaisuudessa kaikki sivuvirrat ja jätejakeet tulisi kyetä hyödyntämään huomattavasti nykyistä
tehokkaammin energiaksi ja lannoitevalmisteiksi. Jotta lopputuotteet eivät koituisi
biokaasulaitoksessa ongelmaksi, ne tulisi kyetä tuotteistamaan halutuiksi kierrätyslannoitteiksi
mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle soveltuvaksi. Kun puhdistamoliete on erillisessä
reaktorissa, toisen reaktorin eläin- ja kasvipohjaisista raaka-aineista saatu mädätysjäännös voidaan
hyödyntää hygienisoinnin jälkeen niin kiinteänä kuin myös nestemäisenä turvallisena kierrätyslannoitteena myös puutarha- ja taimituotantoon.
Märkäprosessi 2-linjaisena tulee tarjoamaan kustannustehokkaimman vaihtoehdon palvella
useiden erilaisten orgaanisten jätejakeiden toimittajia aina kiinteästä erilliskerätystä biojätteestä
puhdistamolietteisiin ja ohuisiin rasvalietteisiin saakka lannoitevalmisteiden tuotteistamistavoitteiden kärsimättä.
Eviran tulkinnan mukaan 2-linjaisessa laitoksessa saa puhdistamolietepohjaista raaka-ainetta
sekoittua toisen linjan jakeisiin maksimissaan 1 %, ennen kuin se aiheuttaa käyttörajoitteita
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lannoitevalmisteille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 2-linjaisessa laitoksessa voidaan käyttää
samoja venttiilejä ja pumppuja, mutta mm. putkistojen ja hygienisointiyksiköiden mahdollisine
lämmönvaihtimineen on oltava erilliset.

5.2.3 Meso- vai termofiilinen prosessi ja keskimääräinen viipymäaika?
Biokaasulaitokset suunnitellaan pääsääntöisesti joko meso- tai termofiiliselle lämpötila-alueelle.
Nk. mesofiiliset bakteerit toimivat parhaiten 35 – 38 °C lämpötila-alueella, kun taas termofiilisten
bakteerien paras toimintalämpötila on 55 °C. Termo- ja mesofiilisten bakteerien toiminta-alueen
välissä lämpötila-alueelle 40 – 50 °C bakteeritoiminta on heikointa, joten prosessia kannattaa pitää
selkeästi jommallakummalla alueella.
Reaktorin toimintalämpötilalla on selkeä vaikutus myös käytettävään viipymäaikaan eli aikaan,
jonka bakteerit tarvitsevat hajottaakseen orgaanisen aineen metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Mitä
korkeampi lämpötila on, sitä lyhyempää laskennallista viipymäaikaa voidaan käyttää.
Märkämädätystoimittajat tarjosivat Pieksämäelle mesofiilista märkämädätysprosessia, kun taas
tarjottu kuivamädätysprosessi on termofiilinen. ”Märkä1” -toimittaja on käyttänyt
keskimääräisenä laskennallisena viipymäaikana 40 – 45 vuorokautta prosessivaihtoehdosta
riippuen, ”Märkä2” puolestaan 25 vuorokautta ja ”Kuiva” 14 vuorokautta. Potentiaalisesti
termofiilisessä prosessissa on korkeampi metaanintuotto lyhyessä ajassa. Tämä mahdollistaa
korkeamman orgaanisen kuormituksen reaktorille sekä pienemmän reaktorikoon kuin
mesofiilisessä prosessissa.
”Kuivalle” on luonnollista, että he käyttävät termofiilista mädätystä, koska heidän prosessissaan ei
ole erillistä hygienisointia vaan hygienisoituminen tapahtuu itse mädätysprosessissa. Tästä on
heillä laajoja tutkimustuloksia mm. Hollannista, jonka perusteella myös Evira on hyväksynyt
prosessin ja tullee myöntämään laitoshyväksynnän, mikäli prosessissa kaikki haitta-aineet
tuhoutuvat.
Märkämädätystoimittajat eivät ole budjettitarjouksissaan perustelleet mesofiilisen prosessin
valintaansa. Märkämädätyksessä mesofiilinen prosessi on kuitenkin huomattavasti yleisempi, eikä
esim. Keski-Euroopassa ole termofiilisiä prosesseja juuri lainkaan. Mesofiilinen prosessi on
termofiilistä varmatoimisempi ja se sallii paremmin raaka-ainejakauman vaihteluja.
Vertailukohtana voidaan käyttää perheauton (mesofiilinen) vs. kilpa-auton (termofiilinen)
toimintaa. Molemmilla prosesseilla päästään yleensä haluttuun päämäärään mutta termofiilinen
vaatii laitoksen käyttäjältä enemmän osaamista ja prosessinhallintaa kuin mesofiilinen – vastaava
asia kuin perhe- ja kilpa-auton välillä.
Suomessa on yleisenä käsityksenä, että termofiilinen prosessi tuottaisi enemmän biokaasua kuin
mesofiilinen. Ruotsalaisen asiantuntijan (Dahlquist, 2010) kokemuksen mukaan mesofiilinen on
kuitenkin tuottavampi, koska termofiilisessä prosessissa biokaasun tuotanto jossain vaiheessa
putoaa äkillisemmin kuin vakaammassa ja paremmin häiriöitä sietävässä mesofiilisessä
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prosessissa.
Esiselvityksen
yhteydessä tehdyissä kaasuntuottokokeissa
siirrettävällä
biokaasukoelaitoksella saatiin tuloksiksi, että mesofiilinen mädätys tuottaisi enemmän biokaasua
kuin termofiilinen (ks. kohta 6.4).
Mesofiilisen prosessin energiankulutus on pienempi alhaisemman lämpötilan vuoksi, kuin
termofiilisella. Vastaavasti hygienisoituminen on tehokkaampaa termofiilisessa prosessissa.

5.2.4 Biojätteen esikäsittelyn toimivuus
Biojätteen esikäsittelylaitteiston toimivuus on avainasemassa käsiteltäessä niin erilliskerättyä kuin
etenkin pakattua biojätettä, mikäli tavoitteena on saada haluttavia kierrätyslannoitteita. Tähän
osa-alueeseen biokaasulaitostoimittajat eivät ole panostaneet riittävästi. Tarjolla on yleensä
huonosti toimivia, kalliita ja monimutkaisia ratkaisuja.
Pieksämäelle budjettitarjouksen tehneet laitostoimittajat ovat jokainen tarjonneet hieman
erityyppiset esikäsittelylaitteistot. Niiden toiminnasta suomalaisella erilliskerätyllä biojätteellä ei
ole kokemusta kuin ”Märkä2”:lla.
Bio10 Oy:n alkutaipaleen kokemuksen ja myös monien muiden biojätelaitosten kokemuksen
perusteella yleisesti käytössä oleva Bioska-pussi on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi. Jopa
tavallinen musta jätesäkki vaikuttaa paremmalta ratkaisulta. Esimerkiksi Lakeuden Etapissa
Bioskapussista on luovuttu ja siirrytty käyttämään suojapussina isoa mustaa jätesäkkiä. Murskaus
siellä tehdään ns. Allu-kauhalla. Ruotsissa puolestaan käytetään ruskeaa paperipussia, mikä on
toiminut hyvin biokaasulaitoksen näkökulmasta.

5.2.5 Käsittelykapasiteetti
Budjettitarjousta oli pyydetty kolmesta eri kokoluokasta: minimiskenaario (10 000 t/a),
maksimiskenaario (19 000 t/a) ja laajentamisskenaario (30 000 t/a).
Kaikkien aikaisempien kokemusten mukaan laitoksista on tehty liian pieniä, joten alle 19 000
tonnin laitosta ei edes kannattane harkita. Tätä pienemmän laitoksen saaminen kilpailukykyiseksi
ja kannattavaksi nykytekniikalla ja kiristyvillä jätemarkkinoilla tulee olemaan vaikeaa. Paras
kilpailukyky tultaneen saavuttamaan vasta 30 000 tonnin kokoluokassa, eikä silloin vielä
lannoitevalmisteiden markkinoinnissa pitäisi tulla suurempia ongelmia.

5.3 Budjettitarjoukset
5.3.1 ”Kuiva”
”Kuiva” on biokaasulaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden kokonaistoimittaja, ja se vastaa niiden
toimituksista alusta loppuun. Yrityksen palvelut kattavat laitoksen koko eliniän: esiselvitykset,
projektinhallinnan ja myös elinkaaripalvelut. Laitosten prosessitekniset ratkaisut perustuvat
yhteistyökumppaneiden kehittämiin ja toimintavarmoiksi todettuihin innovaatioihin, joita ”Kuiva”
soveltaa omalla markkina-alueellaan.
46

”Kuiva” käyttää itävaltaista kuivamädätysreaktoria, joita on toimitettu yli 40 kappaletta viimeisen
15 vuoden aikana eri puolille maailmaa. ”Kuiva” on rakentanut ensimmäisen laitoksen Hollantiin
(40.000 t) ja toisen Saksaan (20.000 t). Rakenteilla on Sveitsiin (20.000 t) ja seuraavaksi
todennäköisesti Hollantiin (40.000 t).
Prosessissa syntyvän lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuus on selkeästi märkämädättämöä
suurempi, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja niistä aiheutuvia päästöjä. Toisaalta tästä voi
aiheutua jonkin verran rajoitteita raaka-ainevalikoimalle, mikäli niiden kokonaiskuiva-ainepitoisuus
menee alle 30 %:n.
Pieksämäen keskitetyn biokaasulaitoksen budjettitarjouksessa oli hyvän teknisen selvityksen lisäksi
otettu kantaa myös laitoksen kannattavuuteen sisältäen arvion käyttö-, huolto- ja
tuotantokustannuksista. Budjettitarjoukseen sisältyi myös vastaanottorakennus, joka puuttui
muiden toimittajien budjettitarjouksista.
5.3.1.1 Kuivamädätys 1-linjainen
Kuivamädätys 1-linjaisena ratkaisuna on paras vaihtoehto, jos syötteenä käytettäisiin eläin- ja
kasvipohjaisia syötteitä, kuten erilliskerättyä biojätettä, teurasjätteitä, peltobiomassaa tms. Näillä
raaka-aineilla keskimääräinen kiintoainepitoisuus saadaan pidettyä aina yli 25 prosentissa,
mieluimmin lähempänä 30 prosenttia.
Tarjottu rumputyyppinen kuivamädätyslaitteisto on kaasuntuottopotentiaaliltaan tehokkaampi
kuin nk. autotalliversio, jossa kiinteää raaka-ainetta ei sekoiteta vaan ainoastaan puristenestettä
kierrätetään riittävän kosteuden ylläpitämiseksi.
Mikäli syötteen kiintoainepitoisuus on alle 25 prosenttia, siihen joudutaan lisäämään jotakin
kuiviketta – mielellään mädätyksessä helposti hajoavaa, kuten vihreää peltobiomassaa. Hakkeen ja
turpeen lisääminen on myös mahdollista, mutta se lisää kuluja eikä lisäsyötteestä saada tuotettua
biokaasua.
Esikäsittelyn jälkeen murskatut raaka-aineet johdetaan 1 300 m3:n vaakareaktoriin, jonka sisällä on
hitaasti pyörivä pituussuuntainen sekoitin. Termofiilinen 55 – 60 °C:n mädätysprosessi ei vaadi
erillistä hygienisointia vaan laitostoimittajan ja päämiehen tekemien laajojen tutkimusten
perusteella n. 14 vrk:n viipymäaika on riittävä haitallisten kasvinsiemenien, homeiden ja mikrobien
tuhoamisessa.
Reaktorista mädätysjäännös siirretään pumpulla mekaaniseen ruuvikuivaukseen. Kiinteä
mädätysjäännös varastoidaan jälkikäsittelytilassa ja puristeneste 750 m3:n säiliössä.
Märkämädätykseen verrattuna mädätysjäännöksen osuus on selkeästi pienempi. Laitostoimittajan
tekemissä laskelmissa kokonaisraaka-ainemäärän ollessa 19 000 t/a mädätysjäännöstä syntyy
yhteensä noin 17 000 t/a, josta kiinteän ja nestemäisen osuutta on mahdollista säätää halutulla
tavalla (ks. kohta 9.2). ”Märkä1”:n laskelmassa vastaavalla raaka-ainejakaumalla lopputuotetta
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syntyy n. 23 000 t/a. Märkämädätyksessä prosessiin lisätty vesi (n. 4 000 t/a) lisää peltoon
kuljetettavan nestemäisen lannoitevalmisteen määrää.
Pieksämäen tapauksessa 1-linjainen kuivamädätys tulee aiheuttamaan haasteita lannoitejakeen
käytölle. Käytettäessä puhdistamolietettä raaka-aineena nykyisen lannoitelainsäädännön
tulkinnan mukaan mekaanisessa kuivauksessa syntynyttä puristenestettä (lannoitevettä) ei saa
levittää peltoon. Mikäli koko lopputuotemäärä haluttaisiin hyödyntää lannoitteena, tulisi
puristeneste ja kiinteä lannoitejae sotkea yhdeksi jakeeksi biokaasulaitoksella ennen myymistä tai
luovuttamista viljelijöille. Lisäksi puhdistamoliete aiheuttaa koko mädätysjäännösmäärälle
lannoitevalmisteen käyttörajoitteita, kuten 1-linjaisessä märkämädätyksessäkin.
Tarjottu kiinteämädätyslaitos on toimintavarma ja helppohoitoinen, mikäli raaka-aineen
kiintoainepitoisuus on riittävän korkea. Budjettitarjous kokonaisuutena vastasi parhaiten Savoniaamk:n esittämään budjettitarjouspyyntöön. Puristenestevaraston koko tulee Suomessa olemaan
liian pieni, koska lannoitteita ei saa eikä ole järkeväkään levittää kasvukauden ulkopuolella. Muita
epäkohtia budjettitarjouksesta ei havaittu.
5.3.1.2 ”Kuivan” esikäsittelylaitteisto
”Kuivan” tarjoama biojätteen esikäsittelylaitteisto on perinteinen murska–seula–metallinerotin ratkaisu. Aluksi biojäte syötetään hallinosturilla pyörivään murskaan, josta murskattu jäte menee
magneettiin ja Komptechin valmistaman tähtiseulan läpi annostelijaan, johon voidaan varastoida
kahden päivän syötteet. Yli 60 mm:n läpimittaiset ainesosat palautetaan takaisin murskaan.
Tämä yhdistelmä toiminee hyvin kuivalla tai täysin märällä jätteellä, mutta normaali erilliskerätty
biojäte sisältää sekä kosteutta että vaikeasti eroteltavaa epäpuhtautta. Tämän yhdistelmän
toimivuudesta ei ole kokemusta suomalaisella erilliskerätyllä biojätteellä.
Mikäli Pieksämäen toimituksessa päädytään ”Kuivan” tarjoamaan laitoskokonaisuuteen, kannattaa
ennen lopullista hankintapäätöstä tehdä esikäsittelylaitteistolla laajat ja riittävän pitkäaikaiset
testiajot jossakin yrityksen referenssikohteessa.
5.3.1.3 Yhteenveto ”Kuivan” budjettitarjouksesta
Tällä hetkellä ”Kuivalla” ei ole tarjota kuin päämiehensä patentoima ja lisensoima 20 000 tonnin
vuosikapasiteetille suunniteltu kuivamädätyslaitos. Tulevaisuudessa heidän tavoitteenaan on
saada laitoksen rakennuskustannuksia alhaisemmaksi yksinkertaistamalla kiinteistö- ja
kuorirakenteita ja toimittamalla laitoksia myös pienempään kokoluokkaan.
Kokonaisuutena voi todeta, että ”Kuiva” uutena toimijana oli paneutunut näistä kolmesta
tarjoajasta parhaiten biojätteen käsittelyyn ja lähtenyt tarjoamaan asiakkaalle kokonaisratkaisua,
johon kuuluu koko paketti aina rakennuksesta ja vastaanottotiloista loppuvarastoihin saakka.
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Laitoksen ainoa heikko puoli on hieman korkeahko hinta ja raaka-ainevalikoiman suppeus
kokonaiskiintoainepitoisuuden säädellessä vastaanotettavien raaka-aineiden valikoimaa.
Esikäsittelyn toimivuus on myös yksi seikka, joka pitää testata ennen laitosvalinnan tekemistä.

5.3.2 ”Märkä1”
”Märkä1” on erikoistunut tarjoamaan ratkaisuja veden käsittelyyn, ilman puhdistukseen ja
maaperän kunnostukseen. Kaatopaikkojen suotovesien ja –kaasujen sekä maatilojen
lietteenkäsittelyt kuuluvat heidän tarjoamiin palveluihin.
Biokaasualan toimijana ”Märkä1” on uusi tulokas. Tämän budjettitarjouksen laadinnassa
”Märkä1”:ä on avustanut kempeleläinen asiantuntijayritys. Molempien osaaminen perustuu
pitkälti suuren saksalaisen päämiehen tarjoamiin biokaasulaitos- ja esikäsittelyratkaisuihin.
Päämies on toimittanut eri puolille maailmaa yli 200 laitosta, jotka sijaitsevat Pohjois-Amerikan
kylmyydestä aina Kyproksen lämpöön saakka.
Budjettitarjouksessa on huomioitu kaikki kolme eri märkämädätysvaihtoehtoa. Valitettavasti
saksasta suomeen käännettäessä oli budjettitarjoukseen tullut useita asiavirheitä. Muutenkin
budjettitarjouksessa oli useita puutteita, joita jouduttiin täydentämään lisäkyselyillä.
Mikäli tämä toimija valitaan, jatkossa pitää kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat saada englannin
kielellä ja mielellään suoraan päämieheltä Saksasta.
5.3.2.1. ”Märkä1”:n 1.-linjainen märkämädätys
Märkä1 on tarjonnut Pieksämäelle yhdessä kempeleläisen asiantuntijayrityksen kanssa saksalaisen
päämiehen yksilinjaista yhdellä reaktorilla varustettua mädätyslaitosta.
Esikäsittelyn jälkeen sekoitussäiliössä lietetty syöte pumpataan kolmella potkuri- ja yhdellä
vinosekoittimella varustettuun teräsvalmisteiseen reaktoriin, josta se johdetaan hygienisointiin ja
sieltä edelleen ruuvikuivaukseen. Biokaasuvarasto on reaktorin yläosassa, josta kaasu johdetaan
kaasun puhdistukseen ja kuivauksen jälkeen CHP-laitokseen. Hygienisoinnin ja reaktoreiden
tarvitsema lämpö saadaan CHP-laitoksesta sähköntuotannon yhteydessä.
”Märkä1”:n budjettitarjouksesta puuttui varalämmitys- sekä hajukaasujen käsittelyjärjestelmät.
Nämä ovat selkeitä puutteita, jotka on oltava lopullisessa tarjouksessa. Budjettitarjouksessa ei
ollut mukana kiinteistöä eikä kiinteän lannoitevalmisteen lopputuotevarastoa. Pumppu- ja
hygienisointiyksiköt oli budjettitarjouksessa ehdotettu sijoitettavan erilliseen 40’ konttiin.
Vastaanotto- ja loppuvarastosäiliöt oli tarjottu optiona.
5.3.2.2 ”Märkä1”:n 2-linjainen märkämädätys
”Märkä1”:n tarjoama päämiehen 2-linjainen märkämädätyslaitos on lähes vastaavanlainen kuin
BioKympin Kiteelle rakenteille oleva laitos pois lukien peltobiomassan ja teurasjätteen
esikäsittelylaitteistot. Laitoksessa on kaksi samankokoista n. 2700 m 3:n reaktoria. Molempien
reaktoreiden massan siirtoon käytetään yhteisiä pumppu- ja venttiiliyksiköitä sekä mekaanista
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kuivainta mutta erillisiä putkistoja ja hygienisointiyksiköitä. Molemmat reaktorit on varustettu
kolmella potkurityyppisellä upposekoittimella sekä yhdellä vinosekoittimella. Kaasuvarasto on
reaktoreiden päällä ja kaasunkäsittely on muutenkin samanlainen kuin 1-linjaisessa vaihtoehdossa.
Energiantuotanto tapahtuu kahdella erillisellä, toisistaan riippumattomilla ja kontteihin sijoitetuilla
CHP-laitoksilla.
Varalämmitys- ja hajukaasujen käsittelyjärjestelmät puuttuivat myös 2-linjaisesta vaihtoehdosta,
kuten sitä ei ollut 1-linjaisessakaan. Pumppaus- ja venttiiliyksiköt sekä laitoksen ohjausyksikkö oli
budjettitarjouksessa sijoitettu erilliseen 40’ konttiin. Vastaanotto- ja loppuvarastosäiliöt oli
tarjottu optiona. Budjettitarjouksessa ei ollut mukana kiinteistöä esikäsittelylaitteistolle,
hygienisoinnille eikä kiinteän lannoitevalmisteen lopputuotevarastolle.
Päämies ei ole aikaisemmin toteuttanut 2-linjaista vaihtoehtoa, mutta Kiteen laitoksesta saatu
kokemus tulee auttamaan heitä seuraavien laitosten toimittamisessa. Budjettitarjouksen
laiteluettelossa oli selkeitä puutteita ja käännösvirheitä, kuten oli 1-linjaisessakin, mutta
lisätiedustelujen jälkeen puutteet saatiin pääpiirteittäin korjattua.
5.3.2.3 Märkä1:n esikäsittelylaitteisto
”Märkä1” on alkuperäisessä budjettitarjouksessa tarjonnut ainoastaan murskan biojätteen
esikäsittelyyn, ei erottelulaitteistoa. Tämä valitettavasti kuvastaa, että he ovat alalla vielä uusia
toimijoita eivätkä tunne biojätteen käsittelyyn tarvittavia prosesseja ja päämiehensä tarjoamia
ratkaisuja vielä riittävän hyvin.
Esikäsittelyyn päämieheltä löytyy englantilaisen Atritorin valmistama ”Turbo Separatoriksi”
kutsuttu laite. Turbo Separatorin jälkeen biojäte homogenisoidaan enintään 12 mm:n palakokoon.
Laitteen tuotantokapasiteetti on 5 t/h, jolloin Pieksämäen minimi- ja maksimiskenaarioiden
mukainen biojätemäärä pystytään käsittelemään yhdessä vuorossa viitenä päivänä viikossa.
Laajentamis-skenaariossa laitteita pitäisi olla kaksi kappaletta tai toinen vaihtoehto on laittaa
esikäsittely kahteen vuoroon. Vastaavanlainen laitteisto on BioKympin Kiteen biokaasulaitoksessa.
BioKympin Englannissa tekemien testien perusteella laite toimi hyvin pakatulla kaupan
biojätteellä. Laitteita on toimitettu n. 15 vuoden ajan erilaisten jätteiden erotteluun, mutta
pääkäyttötarkoitus on ollut pakatun biojätteen erottelu. Laitteisto on suunniteltu käsittelemään
pakattua kaupan biojätettä, joten sen pitäisi toimia myös erilliskerätyllä biojätteellä. Laitteistolle
tulee ongelmia, mikäli erilliskerätty biojäte on pakattu 120 – 240 litran muovisäkkeihin. Säkit pitää
poistaa ennen syöttämistä ”turbo separatoriin” tai biojätteen keräilyastioihin on laitettava
paperipohjaisia säkkejä, jotka eivät kietoudu erotteluruuvin ympärille.
BioKympin Kiteen biokaasulaitokselta saadut tulokset kannattaa odottaa ennen kuin tehdään
päätöstä jatkoinvestoinnin suhteen, mikäli muuten oltaisiin päätymässä ”Märkä1”:n tarjoamaan
päämiehensä valmistamaan kokonaisratkaisuun.
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5.3.2.4 Yhteenveto ”Märkä1”:n budjettitarjouksesta
Päämiehellä on laaja kokemus biokaasulaitosten toimittamisesta myös kylmiin olosuhteisiin ja
pakatun biojätteen käsittelyyn, joten heidän prosessitekniset ratkaisut toiminevat myös Suomen
olosuhteissa. BioKympin laitoksen valmistuttua pystytään sanomaan paremmin, toimiiko heidän
ratkaisunsa vai ei.
Hinnaltaan ”Märkä1”:n budjettitarjous oli edullisin, mikä johtunee päämiehen pitkälle
suunnitellusta modulaarisesta teollisesta valmistamisesta ja kokemuksesta toimittaa laitoksia eri
puolille maapalloa.
Budjettitarjouksen monessa kohdassa oli puutteita: laiteluettelossa oli selkeitä puutteita ja
käännösvirheitä; erilliskerätyn biojätteen käsittelyyn ei ollut valittu minkäänlaista epäpuhtauksien
erottelua; lämmityksen varajärjestelmä ja hajukaasujen käsittelyjärjestelmä puuttuivat jne.
Lisätiedustelujen jälkeen he korjasivat pääosan puutteista ja käännösvirheistä.
BioKympin kokemuksen mukaan asiointi suoraan päämiehen kanssa on toiminut hyvin ja he ovat
kuunnelleet asiakasta sekä etsineet sopivia ratkaisuja. Markkinoinnin ja jälkihoidon kannalta on
tarpeellista, että päämies saa Suomen myyntiorganisaatiota vahvistettua esim. ”Märkä1”:llä,
kempeleläisen asiantuntijayrityksen ohella.

5.3.3 ”Märkä2”
”Märkä2” on voimakkaasti kasvava ympäristöteknologia-alan yritys, joka on erikoistunut
tarjoamaan kokonaisratkaisuja yhdistämällä biojätteiden käsittelyn, vedenpuhdistuksen ja
biodieselin valmistukseen liittyvät teknologiat saman katon alle. Pääkonttori ja suunnittelutoimisto
sijaitsevat Suomessa. Lisäksi heillä on edustajia ympäri maailmaa.
”Märkä2” on toimittanut useita kompostilaitoksia biojätteen käsittelyyn vuodesta 2005 lähtien.
Kokonaisia biokaasulaitoksia he ovat tehneet yhden. Tämän lisäksi he ovat päivittäneet yhden
laitoksen Tanskaan.
Pieksämäen keskitetyn biokaasulaitoksen budjettitarjous vastasi Märkä2:n osalta lähes kaikilta
osin budjettitarjouspyyntöä.
5.3.3.1. ”Märkä2”:n 1-linjainen märkämädätys
”Märkä2”:n tarjoama 1-linjainen ns. ADA-märkämädätyslaitos on lähes identtinen aiemmin
Suomeen toimitetun biokaasulaitoksen kanssa.
Esikäsittelyn jälkeen syöte pumpataan sekoitussäiliöön, josta se menee edelleen hygienisointiin ja
sieltä
edelleen
teräsvalmisteiseen
keskisekoittimella
varustettuun
pystyreaktoriin.
Mädätysjäännös kuivataan lingon avulla kiinteäksi maanparannusmädätteeksi ja rejektivedeksi.
Reaktorista kerätty biokaasu puhdistetaan ja kuivataan ennen johtamista erilliseen
biokaasuvarastoon, josta se siirretään putkistoa pitkin CHP-laitokseen. Hygienisointiin ja reaktorin
lämmitykseen lämpöenergia saadaan CHP-laitoksen sivutuotteena. Häiriötilanteiden ja CHP51

laitoksen huollon
höyrykattilalla.

aikana

lämpö

tuotetaan

varajärjestelmänä

olevalla

öljykäyttöisellä

Reaktorin rinnalle on kytketty ”Märkä2”:n patentoima ADA-prosessi, mikä toimii
sivuvirtaperiaatteella. Osa reaktorin mädätteestä kiertää jatkuvasti ADA-prosessin kautta ja palaa
takaisin reaktoriin. Tällä on tarkoitus tehostaa biokaasutuotantoa, mutta sen tehostavasta
vaikutuksesta suhteessa investointiin ei tarkkaa käsitystä.
Laiteluettelon, prosessikaavion ja budjettitarjouksen perusteella laitokseen näyttäisi kuuluvan
kaikki mekaanisen toimivuuden ja EU-lainsäädännön vaatimat laitteet, eikä laitoksen
toimivuudesta ja laitoshyväksynnän saannista Eviralta ei liene epäilystäkään. Sen sijaan laitteiden
kapasiteetit, tilavuudet yms. lukuarvot puuttuivat budjettitarjouksesta.
5.3.3.2 ”Märkä2”:n 2-linjainen märkämädätys
”Märkä2:n” tarjoama 2-linjainen laitos on suunniteltu aiemmin Suomeen toteutetun 1-linjaisen
laitoksen pohjalta lisäämällä siihen kaikki laitteet kahdennettuna. Tämä ei liene ollut
tarjouspyynnön laatijan tarkoitus vaan 2-linjaisella ratkaisulla oli tarkoitus käsitellä
puhdistamoliete erillään muista kasvi- ja eläinpohjaisista jätteistä. Tämä nostaa ”Märkä2”:n
tarjoaman vaihtoehdon investointikustannuksia tarpeettomasti.
Esikäsittelyjen jälkeen syöte pumpataan sekoitussäiliöön, josta se menee edelleen
hygienisointeihin ja sieltä edelleen teräsvalmisteisiin keskisekoittimilla varustettuihin
pystyreaktoreihin.
Mädätysjäännökset
kuivataan
linkojen
avulla
kiinteäksi
maanparannusmädätteiksi ja rejektivesiksi. Reaktoreista kerätty biokaasu puhdistetaan ja
kuivataan yhteisessä yksikössä ennen johtamista erilliseen biokaasuvarastoon, josta se siirretään
putkistoa pitkin chp-laitokseen. Hygienisointiin ja reaktorin lämmitykseen lämpöenergia saadaan
CHP-laitoksen sivutuotteena. Häiriötilanteiden ja CHP-laitoksen huollon aikana lämpö tuotetaan
varajärjestelmänä olevalla öljykäyttöisellä höyrykattilalla.
Laiteluettelon, prosessikaavion ja budjettitarjouksen perusteella laitokseen näyttää kuuluvan
kaikki mekaanisen toimivuuden ja EU-lainsäädännön vaatimat laitteet, eikä laitoksen
toimivuudesta ja Eviralta laitoshyväksynnän saannista liene epäilystäkään. Koska kaikki laitteet
ovat kahdennettuna esikäsittelystä mädätysjäännöksen kuivaukseen saakka, ei sekoitusvaaraa eri
jakeiden välillä ole edes teoriassa. Laitteiden kapasiteetit, tilavuudet yms. lukuarvot puuttuivat
budjettitarjouksesta.
5.3.3.3 ”Märkä2”:n esikäsittelylaitteisto
”Märkä2:n” Pieksämäelle tarjoama biojätteen esikäsittelylaitteisto on heiltä saatujen lisätietojen
perusteella identtinen aiemmin Suomeen toimitetun biokaasulaitoksen laitteiston kanssa.
Erilliskerätty biojäte esimurskataan vaakaruuveilla varustetussa ”apevaunussa”, josta se menee
Kufferath:n valmistamaan homogenisointiyksikköön, joka toimii myös epäpuhtauksien
erottelijana. Homogenisoinnin jälkeen syöte menee sekoitussäiliöön ja sieltä edelleen
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hygienisointiin. Kokemusten perusteella tiedetään, että erottelu- / homogenisointiyksikkö ei toimi
moitteitta ilman lisäkuiviketta, vaan prosessiin joudutaan lisäämään jatkuvasti haketta, mikä
aiheuttaa lisäkustannuksia ja turhaa lisäsyötettä, joka ei kuitenkaan hajoa biokaasuksi.
Muovisäkkien ja –kassien lisäksi esikäsittelylaitteistolle ovat aiheuttaneet ongelmia myös
biojätepussit.
Mikäli lopullisessa investoinnissa päädytään ”Märkä2”:n tarjoamaan kokonaisuuteen, niin
biojätteen esikäsittelylaitteistoon pitää suhtautua kriittisesti.
5.3.3.4 Yhteenveto ”Märkä2”:n budjettitarjouksesta
”Märkä2” on melko uusi tulokas biokaasualalla, koska heidän pääpainonsa on ollut
kompostoinnissa. Heidän referenssinsä omien nettisivujen mukaan on ainoastaan yksi Suomeen
toimitettu laitos. Käyttäjäkokemusten perusteella biojätteen esikäsittely toimii huonosti ja
laitoksen luvattuihin saantoihin luvatuilla käyttökuluilla ei olla päästy. ”Märkä2”:n toimittamassa
laitoskokonaisuudessa ei liene mitään niin ylivertaista, että siitä kannattaisi maksaa ”Märkä1”:n
budjettitarjoukseen verrattuna yli kaksinkertainen hinta.
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6. Kaasuntuottopotentiaalin arviointi
6.1. Teoreettinen arviointi
Biojätteiden mädätys eli anaerobinen käsittely (eli biokaasutus, biometanointi) on
hyötykäyttömenetelmä, jossa jätettä hajotettaessa muodostuu energiantuotantoon
käyttökelpoista metaanikaasua ja viherrakentamis- tai maatalouskäyttöön soveltuvaa mädätettyä
jäännöstä.
Biokaasu on koostumukseltaan pääosin metaania ja hiilidioksidia. Lisäksi siinä on mm. rikkivetyä,
typpeä ja hiilimonoksidia. Lähtömateriaalista riippuen koostumuksessa voi olla myös
epäpuhtauksia, kuten raskasmetalleja, kloorattuja hiilivetyjä, antibiootteja.
Kiinteiden biojätteiden yhteiskäsittely esim. yhdyskuntajätevesilietteiden tai lannan kanssa on yksi
varteenotettava vaihtoehto. Yhteismädätyksellä on tapauskohtaisesti mahdollista saavuttaa
taloudellisia ja tiettyjä teknisiä etuja ja itse prosessin kannalta parempi kaasuntuotto ja stabiilius
kuin erilliskäsittelyillä. Kahden eri syötteen yhteiskäsittelyssä tulos voi olla vielä erilainen; esim.
C/N-suhde voi olla bakteereille metaanintuoton kannalta parempi, kun paljon typpeä sisältävään
liettteeseen lisätään suhteessa enemmän hiiltä sisältävää kasvimassaa. Prosessin kannalta tässä on
keskeistä hallita mädätysreaktioita mahdollisesti inhiboivat tekijät. Näitä on tutkittu paljon ja tänä
päivänä jo tunnetaankin monia merkittäviä inhibiittoreita, joita käytännön prosesseissa on tärkeä
seurata ja hallita. (Kymäläinen, 2003) (Pyykkönen, 2010)
Oleellisia syötteen ominaisuuksia ovat kuiva-ainepitoisuus (TS eli Total Solids) sekä orgaaninen
kuiva-aines (VS eli Volatile Solids eli hehkutushäviö). VS ilmaisee, paljonko kuiva-aineesta on
orgaanista haihtuvaa ainesta.
Metaanintuottoerot potentiaalilukujen ja reaktorikokeen tulosten välillä johtuvat siitä, että
potentiaali määritetään panoskokeessa, jossa viipymä voi olla esimerkiksi 60-90 d, kun "oikeissa",
jatkuvasyötteisissä reaktoreissa viipymä on esimerkiksi vain 22 d. Täten panoskokeessa materiaali
viipyy säiliössä pidempään ja hajoaa täydellisemmin kaasuksi: saadaan enemmän kaasulitroja
kilosta orgaanista kuiva-ainetta. Panoskokeilla halutaan selvittää, kuinka paljon metaania saadaan,
kun kaikki anaerobiolosuhteissa biohajoava materiaali hajoaa eli muuttuu kaasuksi. Oikeissa
reaktoreissa näin pitkä viipymä ei ole taloudellisesti kannattavaa. (Pyykkönen, 2010)
MTT:n käyttämät viitearvot metaanintuotolle per tuorepaino (m 3 CH4/t tuorepaino) ja per
orgaaninen kuiva-aine (m3 CH4/t VS) on esitetty Taulukossa 6. (Rintala, 2002).
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Taulukko 6. MTT:n käyttämät viitearvot metaanintuottopotentiaaleille.

Nm3 CH4/t tuorepaino

Nm3 CH4/t VS
(VS=orgaaninen kiintoaines)

Puhdistamoliete
Biojäte

5-12

200-400

100-150

500-600

Näillä arvoilla laskettuna maksimiskenaarion (19.000 t) metaanintuottopotentiaaliksi saadaan
1.180.000 – 1.930.000 m3. Vaihteluväli on siis hyvin laaja. Kun käytetään arviossa apuna
puhdistamolietteiden metaanipotentiaalin osalta Kuopion Lehtoniemen ja Jyväskylän
Nenäinniemen puhdistamoiden mitattuja metaanintuottotietoja, päästään näiden haarukoiden
väliin eli ollaan oikeassa suuruusluokassa. (Hiltunen, 2010) (Tuominen, 2010)

6.2 Laitetoimittajien arviot
Biokaasuntuottopotentiaali, joka saadaan laskemalla muutettua metaanintuottopotentiaaliksi, on
yksi tärkeä kriteeri vertailtaessa laitoksia keskenään.
”Kuivan” mukaan metaania
syntyy arviolta 50
Nm3/t tuorepaino, syötteen
metaanintuottopotentiaalin testaus on tarpeen arvion täsmentämiseksi. Maksimiskenaariossa
(19.000 t) tämä vastaa 950.000 Nm³ vuodessa metaania.
”Märkä1”:n kaasuntuottoarviot puolestaan on esitetty Taulukossa 7.:
Taulukko 7. ”Märkä1”:n esittämät kaasuntuottoarviot.

Kokoluokka

10.000 t

19.000 t

30.000 t

metaanipitoisuus 61 %

metaanipitoisuus 61 %

metaanipitoisuus 61 %

Biokaasumäärä

787.000 Nm³/vuosi

1.461.000 Nm³/vuosi

2.317.000 Nm³/vuosi

Metaanin määrä

480.000 Nm³/vuosi

890.000 Nm³/vuosi

1.410.000 Nm³/vuosi

Metaanin tuotto

47 Nm3/t tuorepaino

47 Nm3/t tuorepaino

47 Nm3/t tuorepaino

Metaanipitoisuus

Kyseiset kaksi laitostoimittajaa ovat siis hyvin samoilla linjoilla metaanintuottopotentiaalin
suhteen.
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”Kuivan” käyttämä pitempi viipymäaika ja syötteen sekoittumattomuus ulostulevaan
loppumädätteeseen parantavat kaasuntuottoa, mutta toisaalta syötteen suurempi palakoko
heikentänee sitä. Kokonaisvaikutus teoriassa lienee +/- nolla.
Todellisen metaanintuottopotentiaalin selville saaminen vaatii riittävän pitkäaikaisia ja riittävän
suurella raaka-ainemäärällä tehtyjä pilot-kokeita.

6.3 Kaasuuntuvuuskokeet laboratoriossa
Kesän 2010 aikana tehtiin Savonia-amk:n ympäristötekniikan laboratoriossa Kuopiossa
kaasuuntuvuuskokeita Pieksämäen puhdistamolietteellä ja Jätekukon biojätteellä (Rantala,
Kervinen &Manu 2010). Kyseessä oli mesofiilisessa lämpötilassa toteutettu panoskoe (Kuva 11.).
Kokeessa täytettiin kaksi rinnakkaista panoskoepulloa kutakin tutkittavaa syötettä kohti.

Kuva 11. Syötteiden kaasuuntuvuuskokeet Savonia-amk:n laboratoriossa. Kuva: Jukka Kervinen.

Ensin tehtiin kuiva-aineen (TS, Total Solids) ja orgaanisen kuiva-aineen eli hehkutusjäännöksen (VS,
Volatile solids) määritykset ko. standardien mukaan. Tulokset on koottu Taulukkoon 8.
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Taulukko 8. Näytteiden kuiva-aine ja orgaaninen kuiva-aine.

Näyte

TS (%)

VS (%)

VS/TS (%)

Pieksämäen
puhdistamoliete

3,61

2,67

73,90

Jätekukon
biojäte
(Maaningalta)

26,73

21,35

79,88

Tuloksista ilmenee selvästi se, että biojätteessä on moninkertainen määrä orgaanista ainesta
jäljellä puhdistamolietteeseen nähden. Tämä puolestaan näkyy biojätteen huomattavasti
suurempana metaanintuottopotentiaalina, mikä näkyy kaasuuntumiskokeiden tuloksissa.
Taulukossa 9. on esitetty tulokset jätevesilietteen osalta.
Taulukko 9. Jätevesilietteen kaasuuntuvuustulokset.

m3 CH4/tn
tuorepaino

m3 CH4/tn
org.aines (VS)

CH4-pit. (%)

Pieksämäen jv-liete 1

4,28

160,48

55,26

Pieksämäen jv-liete 2

3,35

125,25

57,91

Keskiarvo

3,80

142,90

56,60

Täyttö

Vertaamalla lietteen tuloksia viitearvoihin Taulukossa 6. huomataan, että tulokset ovat hieman
alakanttiin. Toisaalta tässä ei ole mukana koko metaanintuottopotentiaalia, vaan ainoastaan 28
päivän tuotos. Viitearvot on voitu määrittää pidemmän ajan kuluessa. Jos esiselvityksen
panoskokeita olisi jatkettu pidemmälle, olisi kaasuntuottokin kumulatiivisesti suurempaa. Tosin
kuten Kuvasta 12. havaitaan, kaasua muodostui kokeen loppupäivinä selvästi vähemmän. Kokeen
jälkeen on huomattu, että laitteessa käytetty silikoniputki vuotaa metaania ulos. Kun käytetään
muoviputkea, metaania kertyy enemmän. Tämä on oleellinen seikka verrattaessa viitearvoihin.
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Kuva 12. Lietteen metaanituotto orgaanisen kuiva-aineen ja päivien suhteen. Kuva: Teija Rantala.

Biojätteen osalta suoritettiin panoskokeen lisäksi jatkuvatoiminen koe yhdessä reaktorissa, jota
syötettiin kokeen aikana 7 kertaa (Kuva 13.).

Kuva 13. Jatkuvatoimisen reaktorin prototyyppi. Kuva: Jukka Kervinen.
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Sekä panoskokeen koepullot että jatkuvatoimisen kokeen reaktori täytettiin osittain ympillä ja
osittain näytteellä nopeamman kaasuuntumisen takaamiseksi. Taulukossa 10. on tiedot
koepullojen täytöstä kokeen alussa. Jatkuvatoimiseen kokeeseen lisättiin syötettä kerralla 250 g,
jossa ymppiä oli 239 g ja biojätettä 11 g.
Taulukko 10. Biojätekokeiden pullojen/reaktorin täyttö.

Näyte

Pullo (g)

Näyte (g)

Ymppi (g)

Yht. (g)

Panoskoe 1

1580

173

3827

5580

Panoskoe 2

1650

173

3827

5650

Jatkuvatoiminen koe

7500

433

9568

17500

Biojätteen kaasuuntuvuuskokeiden tulokset on esitetty Taulukossa 11. ja Kuvassa 14. Tulokset on
laskettu biojätteelle, ympin osuus tuloksista on poistettu.
Taulukko 11. Biojätteen metaanin kokonaistuotto ja keskimääräinen metaanipitoisuus koeaikana.

Koe

CH4/tn tuorepaino

CH4/tn org.aines (VS)

CH4-pit. (%)

Panoskoe (keskiarvo) (21 vrk)

76

357

57

Jatkuvatoiminen koe (28 vrk)

90

423
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Vertaamalla molempia biojätteen kaasutuskokeen tuloksia viitearvoihin Taulukossa 5. huomataan,
että tulokset ovat selvästi alakanttiin. Toisaalta tässä ei ole mukana koko
metaanintuottopotentiaalia, vaan ainoastaan 21 tai 28 päivän tuotos. Jos esiselvityksen
panoskokeita olisi jatkettu pidemmälle, olisi kaasuntuottokin kumulatiivisesti suurempaa. Kuten
todettiin lietteen osalta, niin kokeen jälkeen on huomattu, että laitteessa käytetty silikoniputki
vuotaa metaania ulos. Kun käytetään muoviputkea, metaania kertyy enemmän. Lisäksi mädätetty
biojäte oli ehtinyt jo jonkin verran vanheta ennen koetta. Viitearvot todennäköisesti koskevat
aivan tuoretta biojätettä.
Jatkuvatoimisessa kokeessa metaanin tuotot ovat paremmat kuin panoskokeessa. Toisaalta
panoskokeessa muodostuvan metaanin pitoisuus on korkeampi kuin jatkuvatoimisessa kokeessa.
Jatkuvatoimisessa kokeessa metaanipitoisuudet mitattiin aikaisemmassa vaiheessa kuin
panoskokeessa, mistä johtuen alkupään pitoisuudet olivat matalat, alentaen keskiarvoa.
Jatkuvatoimisella reaktorilla tehdyssä toisessa kokeessa oli havaittu, että laboratoriomittakaavassa
tehdyssä kokeessa pitoisuus jäi alemmaksi kuin laitoksen mittauksissa. Jo valmiiksi toiminnassa
oleva mädätys varsinaisessa laitoksessa todennäköisesti antaa paremman lopputuloksen kuin
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varta vasten käynnistetyt laboratoriokokeet vastaavassa ajassa. Lisäksi laitoksella optimoidaan
mädätysprosessia, mm. säätämällä pH:ta, ravinteita, hiili-typpi –suhdetta, mitä
laboratoriokokeessa ei tehty. Biojätteen panoskokeen metaanintuotto orgaanista ainetta kohti
päivien suhteen on esitetty Kuvassa 14.

Kuva 14. Biojätteen metaanintuotto orgaanista ainetta kohti panoskokeessa (m3 CH4 / tn VS) ajan funktiona. Kuva:
Teija Rantala.

Lopuksi esitetään vertailu biojätteen ja puhdistamolietteen metaanin tuotosta (m3 CH4 / tn VS)
päivien suhteen Kuvassa 15.
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Kuva 15. Biojätteen (sinisellä) ja lietteen (punaisella) kaasuntuotto päivien suhteen. Kuva: Teija Rantala.

Liete luovuttaa orgaanista ainetta kohti metaania tasaisemmin kuin biojäte, joka puolestaan
luovutti suurimman osan metaanista kahden ensimmäisen viikon aikana.

6.4 Mädätyskoe Maaningalla siirrettävällä biokaasureaktorilla
Esiselvitykseen sisällytettiin jätevesilietteiden ja biojätteiden kaasuntuottokoe MTT:n Halolan
tutkimuskeskuksessa Maaningalla. Koe suoritettiin Savonia-amk:n siirrettävällä tutkimusreaktorilla
(Kuva 16.). Bioreaktorilla voidaan tutkia syötteiden ominaisuuksia ja siinä on kaksi 3 m3:n
reaktoria, automatisointi, murskain 12 mm palakokoon sekä mahdollisuutena myös hygienisointi.
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Kuva 16. Savonia-amk:n mobiili biokaasureaktori. Oikealla MTT:n Mansikki-biokaasulaitoksen kaasuvarasto. Kuva:
Harri Manu.

Mädätyskokeissa syötteinä käytettiin vastaavia jakeita, kuin Pieksämäen laitos toteutuessaan
hyödyntäisi eli Jätekukon biojätettä (Maaningalta) sekä jätevesilietettä (Siilinjärveltä). Tällä
koejärjestelyllä saatiin tuntumaa ko. laitoksen toimivuuteen ja kaasun tuottoihin eri syöttösuhtein,
sekä meso- että termofiilisessa mädätysprosessissa. Kokeet on toteuttanut Ville Pyykkönen
MTT:ltä sekä Teija Rantala, Harri Manu ja Tero Kuhmonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.
Mädätyskokeessa biojätteen osuus syötteiden yhteenlasketusta VS:sta eli orgaanisen aineksen
määrästä oli samansuuruinen kuin maksimiskenaariossa ja laajentamismahdollisuus-skenaariossa,
mutta hieman pienempi kuin minimiskenaariossa (Taulukko 12.). Maksimiskenaariossa Jätekukon
biojätteen ja kolmen kunnan puhdistamolietteiden yhteinen orgaaninen kuiva-aine (VS) ovat
suunnilleen puolet ja puolet. Yleisesti ottaen biojätteen VS-osuuden kasvaessa suuremmaksi myös
metaanisaanto kasvaa.
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Taulukko 12. Budjettitarjousten skenaarioiden sekä mädätyskokeen koeasetelma.

MINIMISKENAARIO:
Jätemateriaali

Määrä
(t/v)
6800

Syöteosuus
(%)
68 %

TS (%)

VS (%)

30

27

Osuus
VS:stä (%)
82

Pieksämäen puhdistamoliete

3200

32 %

18

13

18

Yhteensä/keskiarvo

10000

100 %

23

18

100

Biojäte

8000

42 %

30

27

55

Puhdistamolietteet

9000

47 %

23

16

37

Muut (jätteet, sakokaivoliete)

2000

11 %

20

16

8

Yhteensä/keskiarvo

19000

100 %

26

21

100

Biojäte

12600

42 %

30

27

55

Puhdistamoliete

14200

47 %

23

16

37

Muut (jätteet, sakokaivoliete)

3200

11 %

20

16

8

Yhteensä/keskiarvo

30000

100 %

26

21

100

Jätekukon biojäte

2100

12,7 %

30

27
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SIILINJÄRVEN puhdistamoliete

14400

87,3 %

5

3,5

47

Yhteensä/keskiarvo

16500

100,0 %

8,18

6,49

100

Jätekukon biojäte

MAKSIMISKENAARIO:

LAAJENTAMISMAHDOLLISUUS:

KOEASETELMA:

KOKEESSA TOTEUTUNUT (kaksi viimeistä koeviikkoa):
Jätekukon biojäte

19 %

25,6

23,0

55

SIILINJÄRVEN puhdistamoliete

81 %

6,9

4,6

45

Yhteensä/keskiarvo

100 %

10,5

8,1

100
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Kokeessa orgaaninen kuormitus reaktorin lietetilavuutta kohti päivässä (OLR) oli kyseisille
materiaaleille tyypillinen 3,2 kg VS/m3/vrk. Kokeessa toteutunut viipymä (HRT) oli 25 vuorokautta,
mikä vastaa ”Märkä2”:n biokaasulaitokselleen ilmoittamaa viipymää (25 vrk). ”Märkä1”:n
laitoksilla laskennallinen viipymä on 40-45 vrk ja ”Kuivan” laitoksilla 14 vrk. Pidempi viipymäaika
lisää yleensä metaanintuottoa.
Mädätyskokeen tulosten perusteella on määritetty kolmen skenaarion vuotuiset metaanimäärät
(m3 CH4/v) Taulukossa 13. Lisäksi on määritetty metaanin sisältämä bruttoenergiamäärä (oletus: 1
m3 CH4 = 10 kWh) sekä bruttosähkön ja bruttolämmön yhteismäärät (oletus: yhteistuotannon eli
CHP:n hyötysuhde 85 %). Sähköä oletetaan saatavan 38 % ja lämpöä 47 %.
Taulukko 13. Skenaarioiden vuotuiset metaani- ja bruttoenergiamäärät.

Prosessi

Orgaaninen Metaanin
kuiva-aine tuotto per
org. kuivat VS/v
ainetonni
(Nm3 CH4/t
VS)

Metaanin
tuotto

Kaasun
sisältämä
brutto(m3 CH4/v)
energia
(MWh/v)

Bruttosähkö
ja -lämpö
(MWh/v)

Termofiilinen prosessi

2239

235

526212

5262

4470

Mesofiilinen prosessi

2239

302

676238

6762

5750

Termofiilinen prosessi

3929

235

923315

9233

7850

Mesofiilinen prosessi

3929

302

1186558

11866

10090

Termofiilinen prosessi

6200

235

1457047

14570

12380

Mesofiilinen prosessi

6200

302

1872460

18725

15920

MINIMISKENAARIO:

MAKSIMISKENAARIO:

LAAJENTAMISMAHDOLLISUUS:

Mädätyskokeen perusteella mesofiilinen prosessi (37°C) tuottaa metaania enemmän kuin
termofiilinen (55°C) prosessi. Teoriassa termofiilinen prosessi tuottaa nopeammin ja hieman
enemmän kaasua, mutta se on herkempi prosessihäiriöille, jotka voivat pienentää kaasuntuottoa.
Esimerkiksi vapaan ammoniakin pitoisuus reaktorissa kasvaa lämpötilan ja pH-arvon noustessa.
Vapaan ammoniakin suuri pitoisuus voi inhiboida bakteerien toimintaa ja siten heikentää
kaasuntuottoa.
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Termofiilireaktorin laskennallisen korkean vapaan ammoniakin pitoisuuden lisäksi mahdollista
ammoniakki-inhibitiota indikoivat siinä havaitut mesofiilireaktoria korkeammat haihtuvien
rasvahappojen (VFA, volatile fatty acids) pitoisuudet, etenkin korkea propionihappopitoisuus (n.
1500 mg/l). Korkea propionihappopitoisuus voi kertoa pitkään jatkuneesta reaktorin
ylikuormitustilasta. Lisäksi termofiilireaktoreissa pienetkin lämpötilanvaihtelut voivat haitata
bakteerien toimintaa, mikä voi myös näkyä kohonneina VFA-pitoisuuksina ja heikentyneenä
kaasuntuottona. Toisaalta ammoniakki-inhibitiota voidaan ehkäistä esimerkiksi laimentamalla
syötettä. (Pyykkönen, 2010)
Kokeen viipymän aikana ei kaikki metaani luonnollisesti ehdi vapautua syötteistä. Tutkittaessa
ylläkuvatun kokeen mädätysjäännöstä sekä meso- että termofiilisen prosessin jälkeen, on saatu
seuraavat tulokset jälkimädätyksen (n. 50 vrk) aikana vapautuvasta metaanista suhteessa
orgaanisen kuiva-aineen määrään:

m3 CH4/t VS

Mesofiilinen

Termofiilinen

86

79

Tämäkään ei siis selitä meso- ja termofiilisen prosessin eroa, vaan itseasiassa hieman lisää ensin
mainitun tuottoa jälkimmäiseen verrattuna. (Rantala;Kervinen&Manu, 2010)
Suomessa on yleisenä käsityksenä, että termofiilinen prosessi tuottaisi enemmän biokaasua kuin
mesofiilinen. Ruotsalaisen asiantuntijan (Dahlquist, 2010) kokemuksen mukaan mesofiilinen on
kuitenkin tuottavampi, koska termofiilisessä prosessissa biokaasun tuotanto jossain vaiheessa
putoaa äkillisemmin kuin vakaammassa ja paremmin häiriöitä sietävässä mesofiilisessä
prosessissa.
Maaningan koeajot on toteutettu yhteistyössä MTT:n koordinoiman Biokaasuteknologian
käyttöönoton edistäminen Pohjois-Savossa –hankkeen (ns. Biotila-hanke) kanssa. Biotilahankkeessa voidaan koeajojen perusteella laatia mallit toimivista materiaalien syöttösuhteista,
energiantuotosta ja käsittelyjäännöksen laadusta ja käytettävyydestä. Tuloksista lasketaan myös
konseptien ympäristötaseet, kuten energia- ja ravinnetaseet. (MTT, 2009)
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6.5 Yhteenveto metaanipotentiaaliarvioista
Edellä kuvattujen eri tarkastelutapojen yhteenveto esitetään Taulukossa 14.
Taulukko 14. Yhteenveto metaanipotentiaaliarvioista maksimiskenaarioon (19.000 t/v).

Syöte

Viitearvot

Laitetoimittaja
”Kuiva”

Laitetoimittaja
”Märkä1”

Laboratoriokokeet

Mobiililaitoskokeet

Biojäte

100-150 Nm3
CH4/t
tuorepaino ja
500-600 Nm3
CH4/t VS
5-12 Nm3
CH4/t
tuorepaino ja
200-400 Nm3
CH4/t VS
1.180.000 –
1.930.000
Nm3/vuosi

ei arviota

ei arviota

ei arviota

ei arviota

ei arviota

71,84 Nm3
CH4/t
tuorepaino ja
336,34 Nm3
CH4/t VS
5,34 Nm3 CH4/t
tuorepaino ja
147,81 Nm3
CH4/t VS

950.000
Nm³/vuosi
(termofiilinen)

890.000
Nm³/vuosi
(mesofiilinen)

855.000
Nm³/vuosi

1.187.000
Nm³/vuosi
(mesofiilinen)
ja 923.000
Nm³/vuosi
(termofiilinen)

Puhdistamoliete

Maksimiskenaario
yhteensä

(mesofiilinen)

ei arviota

Havaitaan, että viitearvojen haarukan alapää vastaa tarkalleen mobiililaitoksella tehtyjen
kaasuntuottokokeiden tulosta. Kokeessa biojäte esikäsiteltiin käsin poistamalla biohajoavat pussit
ja muut epäpuhtaudet. Kokeessa syötettävä biojäte oli näin ollen puhdasta, kun taas
laitosmittakaavassa epäpuhtauksien määräksi arvioidaan 10% biojätteestä. Näin ollen koetulokset
antavat korkeamman metaanintuottotuloksen, kuin mihin täysmittakaavan laitoksella päästään.
Maksimiskenaariossa mobiililaitoskokeen perusteella vuotuinen metaanimäärä olisi mesofiilisessä
prosessissa 1.180.000 Nm3 ja termofiilisessä 920.000 Nm3. Tämä vastaa suuruusluokaltaan
”Kuivan” esittämää arviota mutta ”Märkä1”:n esittämä arvio on kokeiden perusteella alakanttiin.
Laboratoriokokeiden tulokset ovat alhaisimmat mutta, kuten todettiin edellä, niin kokeen jälkeen
on huomattu, että laitteessa käytetty silikoniputki on vuotanut metaania ulos, pienentäen tuloksia.
Laitetoimittajat ovat ehkä viisaasti varovaisia. Viitearvojen ja mobiilikoetulosten perusteella
voidaan
laitetoimittajien
esittämät
arviot
huomioida
täysimääräisesti
pohjaksi
kannattavuuslaskelmille.
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7. Vaadittavien investointien suuruusluokan arviointi
Kun päätös biokaasulaitosinvestoinnista on tehty, jokaisen yrityksen toive on saada budjetoidulla
hinnalla vähintään laskennallisella saannolla toimiva laitos. Tämä on haasteellinen tavoite, joka ei
tähän mennessä Suomessa ole toteutunut oikein missään kohteessa. Kun laitosten tekniset
ratkaisut ovat olleet puutteellisia, laitostoimittaja/projektinjohtokonsultti on valinnut
vääräntyyppisiä laitteita, budjetoidut kustannukset ovat ylittyneet selkeästi sekä huolto- ja
käyttökustannuksissa ei olla lähelläkään luvattuja arvoja, on toiminnan kannattavaksi saaminen
todella vaikeaa. Toisin sanoen kalliillakaan investoinnilla ei välttämättä päästä haluttuun
lopputulokseen.
Todennäköisesti 10 000 tonnin kokoluokka tulee olemaan liian pieni ja 30 000 tonnin kokoluokan
budjettitarjoukset 2-linjaisena vaativat vielä tarkentavat neuvottelut, joten budjettitarjouksen
tarkempi vertailu suoritettiin 19 000 tonnin laitoskokoluokassa. Tähän kokoluokkaan oli jokaisella
budjettitarjouksen tehneellä yrityksellä tarjota vaihtoehto, jonka he ovat aikaisemmin
toteuttaneet jollekin tilaajalle eli tarjoajien oletettiin tietävän mitä he ovat tarjoamassa.
Ainoastaan ”Kuiva” oli erotellut budjettitarjouksessaan CHP-laitoksen investointikustannuksen,
mikä on 400 000 €. BioKymppi on pyytänyt budjettitarjouksia usealta eri toimittajalta ja tarjotun
625 kW:n sähkötehon omaavan laitoksen budjettitarjouksen hintaluokka on tämän perusteella
oikein. Märkälaitostoimittajat eivät olleet eritelleet CHP-laitoksen hintaa, vaan se oli sisällytetty
kokonaishintaan.
Liittymäkustannuksia sähkö- ja lämpöverkkoon ei ollut kenenkään budjettitarjouksessa eritelty.
Ainoastaan ”Märkä1” mainitsi, että heidän budjettitarjouksensa sisältää lämmönvaihtimen
kaukolämpöverkkoa varten.
Märkälaitostoimittajien budjettitarjouksiin lisättiin


tuotantorakennus, jonka hintana käytettiin BioKympin Kiteen laitoksen tuotantohallin
budjettihintaa (800.000 €)



vastaanotto- ja varastosäiliöt, joiden hintana käytettiin ”Märkä1”:n budjettitarjouksessa
mainittua hintaa (360.000 €/10.000 t; 485.000 €/19.000 t; 815.000 €/30.000 t)

Lisäksi kaikkiin budjettitarjouksiin lisättiin


perustustyöt arviolta 150.000 €



prosessilaitteita 0 - 100.000 € arvosta lähtötasosta ja kokoluokasta riippuen



sähköliittymä 50.000 €



hajuntorjuntaan 100.000 €
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”Märkä1”:n märkämädätyslaitoksen budjettitarjous oli halvin, seuraavaksi tuli ”Kuivan”
kuivamädätyslaitos ja selkeästi kallein oli ”Märkä2”:n budjettitarjous. Hintaero kussakin
kokoluokassa halvimman ja kalleimman laitosvaihtoehdon välillä oli yli kaksinkertainen senkin
jälkeen, kun budjettitarjoukset oli pyritty saamaan mahdollisimman lähelle yhteneviksi.

7.1 ”Kuivan” budjettitarjous
”Kuivalla” on tarjottavana tällä hetkellä ainoastaan päämiehensä suunnittelema laitos yhteen
kokoluokkaan (20 000 t/a), joten hinta on sama minimi- ja maksimiskenaarioissa. 1-linjaisen
kuivamädätyslaitoksen kokonaishinta asennettuna ja käyttöönotettuna on tehtyjen lisäysten
jälkeen 5,2 M€. Heidän budjettitarjouksensa oli kattavin ja vastasi Savonia-amk:n
budjettitarjouspyyntöön parhaiten, eikä siinä tarvinnut tehdä oletuksia mahdollisista
lisäinvestoinneista.
Neuvotteluissa ”Kuivan” kanssa kävi ilmi, että kuivamädätyslaitoksesta on myös mahdollista tehdä
2-linjainen lisäämällä siihen toinen reaktori, jolloin hinta on n. 6,1 M€.
Kun BioKymppi kävi itse ensimmäisiä neuvotteluja biokaasulaitoksesta, niin silloin 20 000 tonnin
vuosikapasiteetin omaavan ”Kuiva” päämiehen budjettihinta 1-linjaisena olisi ollut n. 6 M€. Näin
ollen ”Kuivan” mukaantulo lisensoinnin pohjalta toimivaksi toimittajaksi on alentanut
valmistuskustannuksia. Alhaisempi budjettihinta lienee täysin realistinen, koska Sveitsin
kustannustaso on jonkin verran Suomea korkeampi ja valmistettaessa laitos Suomessa säästetään
rahti- ja matkakuluissa.
Hintaero verrattuna märkämädätyslaitokseen on ymmärrettävää kuivamädätyslaitoksen
kalliimpien valmistuskustannusten vuoksi. ”Kuivalla” on suunnitelmissa saada tuotteistettua
yhdessä päämiehensä kanssa laitos useampaan eri kokoluokkaan. Tuotekehityksellä
valmistuskustannuksia on tavoitteena laskea 25 prosenttia.

7.2 ”Märkä1”:n budjettitarjoukset
”Märkä1” tarjosi märkämädätyslaitoksen kaikkiin kolmeen pyydettyyn kokoluokkaan.
Minimiskenaariossa (10.000 t/a) 1-linjaisen märkämädätyslaitoksen kokonaishinnaksi
muodostunee n. 3 M€ sisältäen biokaasulaitostoimituksen, tuotantorakennuksen vastaanotto- ja
prosessitiloineen sekä vastaanotto- ja lopputuotteiden varastosäiliöt. Tässä budjettitarjouksessa
oli edelleen vielä aikaisemmin raportissa mainittuja puutteita mm. esikäsittelylaitteiston osalta,
mikä tullee vaikuttamaan hintaan jonkin verran nostavasti.
Maksimiskenaariossa (19.000 t/a) 1-linjaisen märkämädätyslaitoksen kokonaishinta on n. 3,6 M€,
mutta siinä on samat puutteet ja vajavaisuudet kuin minimiskenaariossakin.
Laajentamismahdollisuusskenaariossa
(30.000
t/a)
kokonaishinnaksi näyttäisi muodostuvan n. 5,2 M€.
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2-linjaisen

märkämädätyslaitoksen

Budjettitarjousten hinnat ovat suhteellisen edullisella tasolla, mutta vaarana on niiden ylittyminen,
koska ”Märkä1” on alalla vielä melko uusi toimija.

7.3 ”Märkä2”:n budjettitarjous
”Märkä2”:n budjettitarjous oli ammattitaitoisesti laadittu ja hintaan ei tullut korjauksia
tarkentavissa neuvotteluissa.
Minimiskenaariossa
1-linjainen
märkämädätyslaitoksen
kokonaishinnaksi
muodostui
laitostoimitukseen tehtyjen tuotantorakennuksen ja vastaanotto- sekä varastosäiliöiden lisäyksen
jälkeen n. 6,9 M€.
Maksimiskenaariossa 1-linjaisen märkämädätyslaitoksen tarjottu hinta em. lisäyksillä oli n. 8,9 M€.
Laajentamismahdollisuusskenaariolla (30 000 t/a) 2-linjaisen märkämädätyslaitoksen hinta nousee
jo 10,9 M€:oon. Tässä budjettitarjouksessa oli tarpeettomasti tarjottu kaikki laitteet
kahdennettuna, joten jatkoneuvotteluissa hinnan pitäisi selkeästi laskea tarjotusta hinnasta.

7.4 Yhteenveto budjettitarjouksista investointien osalta
Edellä kuvatut arviot on koottu Taulukkoon 15.:
Taulukko 15. Budjettitarjousten investointien suuruus.

Skenaario

”Kuiva”

”Märkä1”

”Märkä2”

10.000 t/a

5,2 M€

3,0 M€

6,9 M€

19.000 t/a

5,2 M€

3,6 M€

8,9 M€

30.000 t/a

6,1 M€

5,2 M€

10,9 M€
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8. Energian hyötykäyttömahdollisuuksien arviointi
Pelkkää biokaasuntuottoa tärkeämpää on myyntiin jäävän energian määrä omakäytön jälkeen.
Biokaasureaktorissa ja mahdollisessa jälkikaasuuntumisaltaassa muodostuva biokaasu otetaan
talteen ja hyödynnetään laitoksen kaasupolttimella, kaasumoottorissa tai mikroturbiinilla. Kaasu
voidaan myös siirtää muualle kaasuputkea pitkin. Joka tapauksessa laitoksella on oltava
lämmityskattila, jolla voidaan tuottaa prosessin tarvitsemaa lämpöä. Vaihtoehdot sähkön ja
lämmön tuotannossa ovat siis:
Sähkö


kaasumoottorilla -> verkkoon



mikroturbiinilla -> verkkoon

Lämpö


kaasumoottorin pakokaasut lämmönvaihtimelle tai pakokaasukattilaan -> vesikierron
avulla omaan käyttöön ja ulostoimitettavaksi



biokaasu polttimelle -> vesikierron avulla omaan käyttöön ja ulostoimitettavaksi

Kaikki kolme tarjoajaa olivat huomioineet budjettitarjouksissaan niin sähkö- kuin myös
lämpöenergian hyötykäyttömahdollisuudet. Nämä käyvät ilmi Taulukosta 16.
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Taulukko 16. Energian tuotanto- ja kulutusarviot.

Laitosvaihtoehto

sähkön
bruttotuotanto
MWh/a

sähkön
omakäyttö
MWh/a

lämmön
bruttotuotanto
MWh/a

lämmön
omakäyttö
MWh/a

”Kuiva”
19.000 t/a

3700

1065

3800

1 118

”Kuiva”
30.000 t/a

5800

1340

6070

2165

”Märkä1”
10.000 t/a

2122

159

2043

409

”Märkä1”
19.000 t/a

3788

284

3502

700

”Märkä1”
30.000 t/a

5824

437

5385

1077

”Märkä2”
10.000 t/a

2010

345

2265

550

”Märkä2”
19.000 t/a

3772

345

4244

1100

”Märkä2”
30.000 t/a

5958

345

6703

1750

Mikäli sähkölle saadaan suunniteltu syöttötariffi, niin silloin kokonaisnettovaikutus sähkön osalta
on lähes merkityksetön. Jos taas tariffia ei tule, niin silloin laitoksen tarvitsema sähkö kannattaisi
ehdottomasti ottaa omasta CHP-laitoksesta. Käytettäessä oman CHP-laitoksen tuottamaa sähköä
säästetään ostettavan sähkön siirtomaksu, joka on suuruusluokkaa 5 – 6 senttiä/kWh.
Laskelmat vaatisivat tarkempaa prosessiteknistä tarkastelua ennen kuin laitostoimittajat voitaisiin
arvottaa paremmuusjärjestykseen ulospäin myytävän energian määrällä. Kaikki tarjoajat tulisivat
käyttämään sähkön- ja lämmöntuotannossa kipinäsytytteistä mäntämoottoria, joka pyörittää
generaattoria. Poikkeuksena oli ”Märkä1”:n tarjoama 10.000 t/a laitos, joka oli tarjottu
dieselsytytteisenä.
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Maaningan kaasuntuottokokeet osoittivat (Taulukko 13.), että mesofiilisessä prosessissa
(”Märkä1” ja ”Märkä2”) maksimiskenaarion (19.000 t) pitäisi tuottaa bruttoenergiaa yhteensä
10.090 MWh ja laajentamisvaihtoehdon (30.000 t) puolestaan 15.920 MWh. Nämä olisivat selvästi
enemmän kuin laitostoimittajien arvioimat ja vaikuttaisivat oleellisesti kannattavuustarkasteluihin.
Myös termofiilisen prosessin (”Kuiva”) kaasutuskokeessa saadut bruttoenergiamäärät,
maksimiskenaariossa 7.850 MWh ja laajentamisvaihtoehdossa 12.380 MWh, olisivat selvästi
enemmän kuin laitostoimittajien esittämissä arvioissa. Mesofiilisen prosessin osalta eroa selittävät
sekä metaanintuoton suuruus että osittain oletettu hyötysuhde. Termofiilisen prosessin osalta ero
selittyy kokonaan hyötysuhdeoletuksilla. ”Märkä1” on käyttänyt laskelmissaan 79-85%:n
hyötysuhdetta. ”Kuiva” on olettanut hyötysuhteeksi saman kuin päämies käyttää Keski-Euroopassa
laitoksillaan eli 74 %. Maaningan koetuloksissa on puolestaan käytetty oletuksena 85 %, minkä
pitäisi olla realistinen Suomessa sijaitsevien laitosten käytössä.
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9. Mädätysjäännöksen hyötykäyttömahdollisuuksien selvitys
9.1 Yleistä
Mädätysjäännöksen hyötykäyttömahdollisuudet ovat laajat, kunhan pelto- ja puutarhaviljelijät
saadaan kiinnostumaan biokaasulaitoksen lopputuotteista.
Ns. Biovirta-hanke (Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen, 2008-2011) on
merkittävä aloite mädätysjäännöksen hyödyntämiseksi kierrätyslannoitteena Suomessa. Hanke
toteutetaan MTT:n koordinoimana yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja Eviran sekä
biokaasulaitosten kanssa. Hankkeen lähtökohtana on, että materiaalivirtojen tuotteistaminen on
pääosin alkuvaiheessa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Biokaasulaitosten
materiaalivirtojen käytön ja siihen pohjautuvan liiketoiminnan systemaattinen kehittäminen ja
käyttöönotto edellyttävät täsmällisiä tietoja eri raaka-aineista, niiden muodostumisesta ja
soveltumisesta
biokaasuprosessiin
sekä
erilaisiin
käyttötarkoituksiin.
Lisäksi
jatkojalostustekniikoiden kehittäminen sekä niiden toimivuuden ja taloudellisten mahdollisuuksien
osoittaminen sekä nykyisten että mahdollisten uusien teknologioiden avulla on tärkeää. (Paavola)
Sivutuoteasetus edellyttää, että eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevät tuotantolaitokset ovat
tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Suomessa on saanut 1.9.2004 jälkeen markkinoille saattaa
ainoastaan sellaisia eläinperäisiä sivutuotteita raaka-aineenaan sisältäviä lannoitevalmisteita, jotka
on tuotettu hyväksytyissä laitoksissa. Lannoitevalmisteita valmistavien tuotantolaitosten
hyväksyntää hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Laitoshyväksynnän myöntäminen edellyttää, että laitos täyttää asetuksen edellyttämät tekniset
vaatimukset ja toteuttaa asetuksen mukaista omavalvontaa, käsittely täyttää asetuksessa esitetyt
lämpötila- ja käsittelyaikavaatimukset sekä tuote täyttää sille asetetut mikrobiologiset
vaatimukset.
Sivutuoteasetuksen edellyttämän laitoshyväksynnän lisäksi toiminnan ja lannoitevalmisteen tulee
täyttää lannoitevalmistelaissa asetetut vaatimukset. (Evira)
Ns. Biosafe-hanke (Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista, 2010-1012) edistää
jätevedenpuhdistamopohjaisen mädätysjäännöksen käyttöä kierrätyslannoitteena. (Marttinen,
2010)

9.2 Laitetoimittajien esittämät arviot
Kaikki tarjoajat jalostavat mädätysjäännöksen kiinteiksi ja nestemäisiksi lannoitevalmisteiksi.
”Märkä1” mainitsi, että lannoitevettä voidaan jalostaa edelleen ravinneliuokseksi ja puhtaaksi
vedeksi.
Kukaan tarjoajista ei ollut perehtynyt tämän hetkisiin Suomen lannoitesäädöksiin ja Eviran
tulkintoihin. Kuten aikaisemmin on todettu, niin 1-linjaisen puhdistamolietettä sisältävän
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mekaanisen kuivauksen toisena lopputuotteena syntynyttä lannoitevettä ei voi levittää peltoon
vaan se tulisi käsitellä jätevetenä tai jättää kuivaamatta.
Ratkaisuna tähän olisi 2-linjainen vaihtoehto, jossa puhdistamolietepohjaista mädätysjäännöstä ei
kuivattaisi vaan se levitettäisiin vilja- ja energiakasviviljelmille sellaisenaan. Kasvi- ja eläinpohjaista
jätettä sisältävän reaktorin hygienisoitu mädätysjäännös kuivattaisiin mekaanisesti ja siitä saadut
kiinteät ja nestemäiset jakeet levitettäisiin peltoon erillisinä – fosforipitoisena
maanparannusaineena ja typpipitoisena lannoitevetenä.
Kuivamädätyslaitoksessa kuivan ja nestemäisen mädätysjäännöksen määriä voidaan säätää
halutulla tavalla. ”Kuivan” laitoksella syntyy maksimiskenaariossa:
Perusasetuksella

Miniminestemäärällä

Kuivaa mädätysjäännöstä

5 300 t/a (TS= 38%)

15 600 t/a

Nestemäistä mädätysjäännöstä

11 600 t/a

1 500 t/a

Yhteensä

16 900 t/a

17 100 t/a

”Märkä1” puolestaan arvioi karkeasti mädätysjäännöksen jatkokäsittelyn avulla saatavien eri
jakeiden määrät seuraavasti:


puhdas vesi n. 60 %



Typpikonsentraatti n. 25 %



Fosforipitoinen kiintoaines n. 15 %

Puhdas vesi muodostuu käänteisosmoosilaitteiston avulla. Tietojemme mukaan tällä hetkellä ei
ole kuitenkaan olemassa kaupallista ratkaisua, joten tämän tyyppistä ratkaisua ei ole huomioitu
tämän selvityksen kannattavuustarkasteluissa.
Kaikki Pieksämäelle kaavaillut laitosvaihtoehdot täyttävät sivutuoteasetuksen III luokan
vaatimuksen hygienisoinnista.

9.3 Mädätysjäännöksen käyttökohteet sekä viljelijöiden käyttöhalukkuus
(Miia Kuisma, Juuso Joona, Minna Mikkola, Ari Jääskeläinen & Helena Kahiluoto)
MTT:n koordinoimassa Jalojäte-tutkimushankkeessa on yhtenä osa-alueena selvitetty
mädätysjäännöksen ja muiden materiaalituotteiden hyötykäyttömahdollisuuksia Etelä-Savossa.
Hankkeen eräs skenaario on yhteismädätyslaitos Pieksämäellä. Myös puhdistamolietepohjainen
jäännös on mukana tutkimuksessa.
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Jalojäte-tutkimushankkeessa on hyödynnetty maatalousviranomaisten tietokantoja (Mavi 2008)
mm. peltoalojen, viljelykasvien ja kotieläinmäärien osalta. Lisäksi hankkeeseen kuului
haastatteluja, joissa selvitettiin mm. maatalousyrittäjien halukkuutta ottaa vastaan
mädätysjäännnöstä.
Jalojäte-tutkimushanke kestää vuoden 2010 loppuun. Tuloksena syntyy mm. suosituksia
mädätysjäännöksen hyötykäytölle. Hankkeiden välillä on tehty yhteistyötä ja alustavaa tietoa
tarvittavista mädätysjäännöksen levitysaloista ja viljelijöiden kiinnostuksesta tuotteita kohtaan
esitetään seuraavassa esiselvityksen käyttöön.

9.3.1 Mädätysjäännöksen laskennalliset ominaisuudet
Muodostuvan mädätysjäännöksen määrästä ja ominaisuuksista ei ollut tämän työn toteuttamisen
aikaan käytettävissä kaikkia tarvittavia tietoja. Muodostuvan mädätysjäännöksen määrä arvioitiin
esiselvityksessä kohdassa 2.10 kuvattujen skenaariovaihtoehtojen syötteiden tuoremassojen ja TSpitoisuuksien perusteella (Taulukko 17.). Mädätysjäännösten ravinnepitoisuudet on arvioitu
Maaningan kaasutuskokeiden (ks. luku 6.4) massoista tehtyjen laboratorioanalyysien tuloksien
pohjalta (MTT:n Maaninka ja Jokioinen). Mädätysjäännöksen separoitujen jakeiden määrää ja
ravinnepitoisuuksia ei voitu mädätteen puutteellisten määrätietojen vuoksi luotettavasti arvioida,
joten Taulukossa 17. ja jatkossa tarkastellaan vain laskennallista separoimatonta
mädätysjäännöstä.
Taulukko 17. Pieksämäen biokaasulaitosskenaarioiden syötteet, laskennalliset mädätysjäännösmäärät ja
analysoidut mädätysjäännöksen ravinnepitoisuudet (MTT Maaninka ja Jokioinen).

Mädätysjäännöksen
määrä syötteiden
perusteella
laskettuna

Mädätysjäännöksen ravinnemäärät
kaasutuskokeiden perusteella arvioituna

TS t/v

TS%

TS t/v

N t/v

liukN t/v

P t/v

K t/v

10 000 t

2800

28

1300

49

21

16

6

19 000 t

5000

26

2400

90

39

30

11

30 000 t

7900

26

3900

140

62

47

18

9.3.2 Käyttökohteet Pieksämäen biokaasulaitoksen mädätysjäännökselle
Pieksämäen ja sen naapurikuntien maatalousmaa-alaa on tarkasteltu potentiaalisena
mädätysjäännöksen käyttöalueena Taulukossa 18. Maatalousmaan käyttö ja maatilojen määrä
perustuvat
peltolohkorekisterin
peruslohkotietoihin
ja
maaseutuelinkeinohallinnon
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tietojärjestelmään kevään 2007 päätukihaussa kasvulohkolomakkeella ilmoitettuihin tietoihin
(Mavi 2008) sekä muihin maataloustilastoihin (Tike 2009, Pohjois-Savon liitto 2009).
Taulukko 18. Pieksämäen ja sen naapurikuntien peltomaan käyttö vuonna 2007 ja tilamäärä vuonna 2008.
Peltomaan käyttö 2007

Viljat

Nurmet

Peltoenergiakasvit

Maatilat 2008

Muut

Yhteensä

ha
Hankasalmi

kpl

…

…

…

…

…

…

Joroinen

3 269

2 169

114

1500

7 052

202

Juva

2 704

3 961

329

2233

9 228

343

Kangasniemi

1 160

2 375

76

1044

4 655

202

…

…

…

…

5 660

256

Mikkeli

2 807

5 200

144

3277

11 428

450

Pieksämäki

2 843

2 857

136

1707

7 544

302

Rautalampi

…

…

…

…

4 441

156

Suonenjoki

…

…

…

…

4116

169

Leppävirta

… tieto puuttuu

Koska biokaasulaitosskenaarioiden tuotteet ovat jätevesilietepohjaisia, on sekä peltomaan että
tuotteiden raskasmetallipitoisuuksia sekä peltomaan laskennallista raskasmetallikuormitusta
seurattava jatkuvasti (Vnp 282/1994). Lisäksi tuotteita saa käyttää vain viljelymaalla, jolla
kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei käytetä ihmisen
ravinnoksi tai eläimen rehuksi. Nurmelle lietettä saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan
kanssa ja multaamalla liete huolellisesti. Viljelymaalla, jolla on käytetty lietettä, saa viljellä
perunaa, juureksia ja vihanneksia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua lietteen käytöstä.
Luomutuotantoon mitkään skenaarioiden mädätysjäännökset eivät sovellu biojäte- ja
jätevesilietepohjaisuutensa vuoksi. Tavanomaisessa tuotannossa viljakasvit, suojaviljaan
perustettavat nurmet, sokerijuurikas ja öljykasvit sekä peltoenergiakasvialat ovat potentiaalisia
käyttökohteita tuotteille.
Esimerkiksi viljoilla, suojaviljaan perustettavilla nurmilla sekä ruokohelpillä ainoana
fosforilannoitteena käytettynä separoimattomat mädätysjäännökset vaativat karkean ja
yksinkertaistetun arvion mukaan laskennallisesti levitysalaa Taulukossa 19. esitetyn mukaisesti. Eri
viljelykasvit ovat vaihtoehtoisia käyttökohteita kussakin skenaariossa. Laskelmassa
mädätysjäännöksen sisältämästä kokonaisfosforista on huomioitu vain 40 % maatalouden
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ympäristötuen
sitoumusehtojen
mukaisesti
(MMM
2008),
koska
tuote
on
puhdistamolietepohjainen ja osa sen sisältämästä fosforista ei ole kasveille käyttökelpoisessa
muodossa. Kokonaislevitysala kullekin viljelykasville on laskettu kolmen pellon fosforitilan
(välttävä, hyvä, tyydyttävä) mukaisten levitysalojen keskiarvona, ruokohelpillä neljän
(huononlainen, välttävä, hyvä, tyydyttävä). Fosforintasausmahdollisuutta ei ole hyödynnetty eli
laskelmat perustuvat vuosittain sallittuihin ympäristötuen mukaisin lannoitustasoihin (MMM
2008). Mädätysjäännöksessä levitettävää typpimäärää ei ole täsmäytetty lannoitussäädösten
kanssa (MMM 2008, VNa 931/2000).
Taulukko 19. Laskennalliset levitysalat Pieksämäen biokaasulaitosskenaarioiden
mädätysjäännöksille. Eri viljelykasvit ovat vaihtoehtoisia käyttökohteita kussakin skenaariossa.

separoimattomille

Vaihtoehtoiset käyttökohteet

Viljat: ohra

Nurmi suojaviljaan
perustettuna

Ruokohelpi
perustamisvuonna

Ruokohelpi
satovuonna

Skenaariot

ha

ha

ha

ha

10.000 t

620

310

340

800

19.000 t

1100

570

620

1200

30.000 t

1800

900

980

2000

Esimerkiksi käytettäessä maksimiskenaarion (19.000 t) separoimaton mädätysjäännös suojaviljaan
perustettavan nurmen lannoitteeksi perustamisvuonna, tarvittaisiin 570 hehtaaria levitysalaa.
Taulukon 18. mukaan Pieksämäen alueella on vajaa 2 900 hehtaaria nurmialaa ja naapurikunnissa
tuhansia hehtaareja lisää, joten viljelypinta-alojen osalta mädätysjäännöksen hyötykäyttö pelloille
vaikuttaa lupaavalta.
Edellä esitetyt levityspinta-alalaskelmat ovat yksinkertaistettuja ja vain suuntaa-antavia. Tarkempi
tieto mädätysjäännöksen määrästä ja ominaisuuksista on keskeinen lähtötietopuute. Tästä syystä
työssä ei myöskään voitu tarkastella separoidun mädätysjäännöksen (mädätysjäännös ja
rejektivesi) viljelykäyttöä. Lisäksi laskenta tehtiin vain tuotteen sisältämää fosforia silmälläpitäen
eikä toisen pääravinteen typen kertymää tarkasteltu levitysalaa laskettaessa. Tällä voi joissain
tilanteissa olla vaikutusta tarvittaviin levitysaloihin. Myöskään kaikkia soveltuvia viljelykasveja ei
ole tässä tarkasteltu.
Arviot perustuvat oletukseen yksilinjaisesta laitoksesta, jossa biojäte ja puhdistamolietteet
käsitellään samassa reaktorissa ja prosessissa muodostuu yhdenlaista mädätysjäännöstä. Tällöin
kaikkea mädätysjäännöstä koskevat puhdistamolietepohjaisen lannoitevalmisteen rajoitteet (Vnp
282/1994). Mikäli laitos olisi kaksilinjainen, ts. biojätteet ja puhdistamolietteet käsiteltäisiin omissa
reaktoreissaan ja mädätysjäännöskin pysyisi erillään, biojätepohjaisen mädätysjäännöksen osalta
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levitysmääriä laskettaessa huomioitaisiin 85 % kokonaisfosforista, jos mädätysjäännös
rinnastetaan jatkossakin lantapohjaisiin tuotteisiin (MMM 2008). Tällöin biojätepohjaisen
mädätysjäännös vaatisi mahdollisesti suuremman levitysalan.

9.3.3 Mädätysjäännöksen käyttö ruokohelpin lannoitteena
Kiinteän mädätysjäännöksen toimittamiseksi laitokselta hyötykäyttöön on esiselvityksessä
alustavasti keskusteltu Vapon kanssa (Mikkonen, 2010) mahdollisuudesta käyttää
mädätysjäännöstä lannoitteena ruokohelven viljelyssä. Vapolla ei ole omaa tuotantoa EteläSavossa mutta Vapolla on yksityisiä sopimusviljelijöitä ruokohelven tuotannossa Pieksämäeltä 100
km:n säteellä yhteensä 430 hehtaaria. Tämä ala vastaisi maksimiskenaarion osalta noin
kolmasosaa levitysalan tarpeesta satoikäisen ruokohelpin lannoitustasolla tarkasteltuna (Taulukko
19.). Ruokohelpisato myydään sopimushinnalla Vapolle. Viljelijä vastaa viljelytoiminnasta, esim.
lannoituksesta ja korjuusta. Lannoitekustannusten osuus on merkittävin kustannuserä tässä
tuotannossa. Satoikäisen ruokohelpikasvuston fosforilannoitustaso on 10-20 kg/hehtaari,
lannoitus tehdään yleensä neljän vuoden välein.
Yleisellä tasolla, jos olisi mahdollista alentaa lannoitekustannuksia ja lannoitevalmiste täyttää
peltoviljelyn kriteerit, silloin ainakin Vapoa kiinnostaisi mädätysjäännöksen vastaanottaminen
omille ruokohelpiviljelmilleen. Hinta biokaasulaitoksella ei saisi olla korkea ja keskustelussa oli
lähtökohtana, ettei laitos veloittaisi mädätysjäännöksestä. Rahdista tulisi neuvotella;
mahdollisuuksia on, että joko vastaanottaja maksaa rahdin tai sitten biokaasulaitos, kohtuullisen
matkan päähän. Pieksämäen tapauksessa olisi siis neuvoteltava sopimusviljelijöiden kanssa.

9.3.4 Viljelijöiden halukkuus käyttää kierrätyslannoitteita
Rehevöitymisen estäminen ja lannoitteiden hallittu käyttö kiinnostaa viljelijöitä, mutta hallitun
käytön toiminnalliset haasteet ovat käytännössä huomattavia. Lietelannan nopea levitys ja
maahan injektointi ovat tärkeitä hajun estämiseksi, mutta työ on usein valitettavan hidasta ja kelit
vaikeuttavat raskaan kaluston käyttöä. Osa viljelijöistä katsoo myös että aiempien vuosien runsas
lannoitus on täyttänyt pellot fosforilla, joten vähempi lannoittaminen voisi tulevaisuudessa riittää.
Kaupungin läheisen maaseudun viljelijät ovat kokeneet hajuvalitukset huomattavan rasittaviksi ja
jopa harkinneet toiminnan lopettamista niiden takia; itse kestetään lietelannan haju mutta
kaupunkilaiset eivät sitä siedä. Useimmat viljelijät käyttävät urakoitsijoita mutta osa hoitaa työn
itse; urakoitsijoiden käytön kulut ovat huomattavat ja vertautuvat keinolannoitteiden kuluihin
keskikokoisilla tiloilla. Suurilla tiloilla, joilla eläinmäärät ovat tuhannen yksilön tuntumassa,
lannanlevityksen rajoitukset tulevat vastaan kun peltopinta-ala ei riitä ja lannasta tulisi päästä
eroon. Tämä tilanne (’hollantilainen ongelma’) on ollut eräs syy viljelijöiden bioenergia-alan
yritystoiminnan käynnistämiseen Suomessa. Ilman sijoituksia lannan mädätykseen ja biokaasun
tuotantoon suuren mittakaavan kannattavaa toimintaa olisi jouduttu ajamaan alas tai toimintaa
rajoittamaan tai muutoin suuntaamaan uudelleen.
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Lannan levityksen ongelmien takia viljelijät ovat kiinnostuneita erilaisista uusista rakeisista
kierrätyslannoitetuotteista, joiden etuina olisi hajuttomuus, varastoitavuus, levitettävyys ja
levitysajankohdan vapaampi valinta. Kaikki viljelijät kysyivät kierrätysravinteiden puhtauden ja
koostumuksen soveltuvuudesta viljelyyn ja kierrätyslannoitteilta odotettiin luotettavia
laboratorioselvityksiä peltokäyttöä varten. Raskasmetallit ja vaikutus maan rakenteeseen olivat
erityisenä huolenaiheena. Lannasta ja elintarvikejätteistä tehty kierrätyslannoite katsottiin
luomukelpoiseksi, kun taas ’ihmistavara’ raaka-aineena herätti kielteisen mielleyhtymän ja
tällaisen lannoitetuotteen nähtiin sopivan viherrakentamiseen. Kuitenkin osa viljelijöistä saattoi
myös kyseenalaistaa tämän rajoituksen, jolloin myös yhdyskuntajätevesilietteistä valmistettu
kierrätyslannoite voisi soveltua heidän pelloilleen tavanomaiseen viljelyyn. Ympäristötietoisessa
maailmassa kierrätyslannoitteiden käyttö saattaa kehittyä erityisesti myönteisten
käyttökokemusten levitessä laajempaan tietoisuuteen. Kierrätyslannoitteiden valmistajan on hyvä
tehdä tuotteidensa käyttökokeita viljelijöiden kanssa yhteistyössä, jolloin myös kielteisiä
kokemuksia voidaan jakaa uusien ratkaisujen etsimistä varten sen sijaan että käytöstä
kieltäydytään ja tuotekehitystyö jätetään sikseen.
Vesistöihin huuhtoutuneet ja biomassoihin tai lietteisiin kiinnittyneet ravinteet nähtiin
mahdollisina lannoitevalmisteiden raaka-aineina. Osa viljelijöistä oli myös hoitanut vesialueitaan
toteuttamalla laajoja ruoppauksia, roskakalan poistoa ja vesikasvien niittoa. Nämä massat oli
kuitenkin vain kompostoitu; tulevaisuudessa niitä voitaisiin käyttää lannoitevalmisteiden raakaaineina. Osa viljelijöistä korosti voimakkaasti ravinnekierron sulkemisen merkitystä, ja
kierrätyslannoitteen imagoedut nähtiin merkittävinä. Lisäksi seuraukseksi tunnistettiin laajasti
ravinteiden suhteen omavarainen elintarviketuotanto, mikä korostui tulevaisuuden fosforipulan
uhkan alla.
Lannasta ja muista biomassoista saatava energia sekä lämpönä, sähkönä että biopolttoaineena joko biometaanina tai nestemäisenä bioetanolina tai biodieselinä - kiinnosti kaikkia toimijoita.
Toimijat viittasivat Saksan malliin jossa tällainen käyttö on yleistä ja ihmettelivät suomalaista
’jälkeenjääneisyyttä’. Monet odottivat tutkimuslaitosten panosta aluekehitykseen, ja keskeisin
tarve toimijoiden kannalta olisi teknis-taloudellisten ehtojen tunteminen. Käytännössä
maatalouden toimijoilla oli hyvin heikko käsitys siitä miten he voisivat osallistua bioenergia-alan
kehitykseen lukuun ottamatta niitä toimijoita, jotka olivat pioneereja. Toiminnan kehittämisen
taloudellisina ehtoina mainittiin ’break even’, eli nykyisten kustannusten säilyminen ennallaan tai
vähäinen kohoaminen niin, että toimintaa muutetaan jolloin menot ja tulot koostuvat uusista
eristä. Viljelijät vastustivat huomattavia rahtikuluja, joita voitaisiin välttää lähellä sijaitsevilla
käsittelylaitoksilla. Hajautettu biojalostamotoiminta vaikutti heidän näkökulmastaan paremmalta
vaihtoehdolta kuin keskitetty – myös ympäristön näkökulmasta.
Jos kierrätyslannoite olisi halvempaa kuin kaupallinen lannoite, ja lisäksi myös sen levityskulut
alhaisemmat, käsittelystä voitaisiin maksaa vastaavasti enemmän; jos tehtävät energiainvestoinnit
olisivat kohtuullisia, niin että takaisinmaksuaika olisi alle 10 vuotta ja varmuus toiminnan
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onnistumisesta olisi olemassa, sijoitushalukkuutta löytyisi. Jos keskitetty malli toteutuisi, ilmeisesti
vain lähimaatilat kykenisivät maksamaan kuljetuksen yhdyskuntajätevesilietteitä käsittelevään
laitokseen eikä kierrätyslannoite ilmeisesti soveltuisi luomutiloille. Jos hajautettu malli toteutuisi,
usean (suuren) tilan yhteenliittymät voisivat hyödyntää energiaa ja käsitellä lantaa niin että sen
haitat lannoitevalmisteena olivat pienemmät. Lisäksi isoilla tiloilla on jatkuvia
laajenemissuunnitelmia joiden toteutuminen on jo suunniteltu vakaan oman ja ulkopuolisen
rahoituksen mutta vielä kehitteillä olevien teknisten ratkaisujen varaan. Ilmeisesti maatalouden
biojalostamotoiminnan teknisten ratkaisujen valinta on ongelmallista hyvinkin erilaisten teknisten
toteutustarjousten perusteella tilanteessa, jossa rahoitus- ja tulosvastuu on kuitenkin juuri
viljelijöillä itsellään.

9.3.5 Rejektiveden käsittely
Rejektivettä syntyy budjettitarjousten perusteella prosessista ja kokoluokasta riippuen 1.50022.000 t/v. Minimi on 19.000 t/v laitokselle kuivamädätyksellä ja maksimi 30.000 t/v laitokselle
märkämädätyksellä.
Vaihtoehtoja rejektiveden käsittelylle ovat:
1. Yhdistäminen kuivauksen jälkeen takaisin kiinteään mädätysjäännökseen ja toimittaminen
peltoon (Biokymppi Oy, puhdistamolietteen osalta)
2. Tuotteistaminen lannoitekäyttöön, typpipitoiseksi lannoitevedeksi (tekniikkaa kehitetään,
esimerkiksi höyrystrippaus, käänteisosmoosi)
3. Esikäsittely aktiivilieteprosessilla ja johtaminen viemäriin (Lakeuden Etappi Oy)
4. Johtaminen viemäriin (Satakierto Oy)
Suositeltavinta on luonnollisesti ravinteiden toimittaminen takaisin pelloille, eikä
jätevedenpuhdistamolle. Sen vuoksi vaihtoehdot 1. ja 2. olisivat parhaita ja niihin kannattaisi
panostaa tulevaisuuden kannalta. Nestemäisen lannoitevalmisteen kuljettamiseen, varastointiin ja
riittävän käyttäjämäärän löytymiseen on panostettava runsaasti. Mahdollista on valmistaa ns.
satelliittisäiliöitä lähialueen peltoalueille, kuten esimerkiksi Biokymppi aikoo tehdä.
3. vaihtoehdosta toimii esimerkkinä Lakeuden Etapin biokaasulaitos Ilmajoella. Siellä rejektiveden
typpipitoisuus on ollut 4000 - 5000 mg/l, mitä on pitänyt vähentää tasolle 100 mg/l. Perinteistä
aktiivilieteprosessia muistuttavan mutta puolet pienempään tilaan menevän prosessin
investointikustannus on ollut 2-3 M €. Pieksämäen biokaasulaitoksen kokoluokassa vastaava
laitosinvestointi olisi haarukassa 1-1,5 M €. Prosessin reduktio on 98 % eli siltä osin prosessi toimii
hyvin. Prosessia ei vielä ole saatu täyteen kapasiteettiin ajettua ylös, johtuen Keski-Euroopasta
tuodun ympin hitaaseen kasvuun. Vuorokaudessa prosessi haihduttaa typpeä noin 650 kg.
Puhdistetun
rejektiveden
johtamisesta
jätevedenpuhdistamolle
laskutetaan
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viemärilaitoskohtaisesti COD- ja typpikuormituksen mukaan. Esimerkiksi Lakeuden Etapilla tämä
vaihtelee 1,5 € - 8 €/m3 (Yli-Rahnasto, 2010)
Vedenpuhdistamolle tarvitaan investointeja, joiden kustannuksia ei ole huomioitu näissä
laskelmissa. Biokaasulaitoksen rejektiveteen liittyen tiedusteltiin, olisiko teknisesti
jätevedenpuhdistamon kannalta mahdollista, että nykyisen jätevedenpuhdistamon yhteyteen
rakennettaisiin oma puhdistuslinja biokaasulaitoksen rejektivedelle, jotta se saataisiin
viemärikelpoiseksi. Vesihuoltoinsinöörin mukaan tämä on mahdollista mutta vaikeaa.
Keskuspuhdistamo on katettu rakennus, jossa ei sisäpuolella ole tilaa uusille altaille. Ulkopuolella
on tilaa kuitenkin runsaasti. Esimerkiksi pohjoissivulla eli samalla puolella mille biokaasulaitoskin
tulisi, on tilaa ja se voitaisiin yhdistää puhdistamon tiloihin. Asia vaatii luonnollisesti tarkempaa
suunnittelua. (Laaksonen, 2010)
4. vaihtoehto onnistuu vain hyvin harvan laitoksen kohdalla. Satakierron biokaasulaitoksella
Köyliössä on nykykapasiteetilla tällainen tilanne, johtuen alueen jätevedenpuhdistamolle tulevan
jäteveden alhaisesta typpipitoisuudesta. Biokaasulaitoksen rejektiveden sisältämä typpi (1,5
kg/m3) on itse asiassa parantanut puhdistamon toimintaa. Vaarana kuitenkin on, että myös tällä
laitoksella joudutaan tulevaisuudessa rakentamaan rejektiveden esikäsittely. (Bäcklund, 2010)
Esiselvityksessä on oletuksena käytetty muuttuvaa kustannusta


10€/t kiinteälle mädätysjäännökselle (fosforipitoinen lannoite) ja



15€/t nestemäiselle mädätysjäännökselle eli rejektivedelle (typpipitoinen lannoitevesi)

Näillä kustannuksilla biokaasulaitoksen oletetaan pääsevän eroon mädätysjäännöksestä, tähän
hintaan sisältyisi rahti sekä mahdolliset muut kustannukset. Kustannukset pohjautuvat Biovakka
Oy:n kokemuksiin. (Heilä, 2010)
Vertailun vuoksi todettakoon, että


Bio10 Oy Kiteellä on arvioinut kiinteän jakeen ja nestemäisen jakeen kustannuksiksi 0€/t ja
5€/t, tavoitteena hyödyntää molemmat peltoon luomulannoitteina



Envor Oy Forssassa on puolestaan
vastaanottomaksuksi puhdistamolle 10€/t

81

arvioinut

biokaasulaitoksensa

rejektiveden

10. Bioetanolin tuotannon tarkastelu osana prosessia
Esiselvityksen yhtenä tavoitteena on ollut huomioida bioetanolin tuotantomahdollisuus osana
laitoskokonaisuutta. Fortum Oyj toimii huomattavasti suuremmassa mittakaavassa kuin mitä
Pieksämäelle voi ajatella. Sen sijaan St1 Biofuels Oy on selkeästi profiloitunut ajoneuvojen
bioetanolin tuotannon pioneeriksi Suomessa. Näin ollen hanke pyysi St1:ltä esityksen eli
budjettitarjouksen biomateriaalien hyödyntämisestä bioetanolituotannossa. Budjettitarjous
saatiin 15.12.2009. Budjettitarjousten asiantuntija-arviointi ei kuitenkaan kattanut tätä
vaihtoehtoa, sillä kyseessä on uusi menetelmä, josta arvioijalla ei ollut kokemusta ja lisäksi tämä
budjettitarjous pyydettiin myöhemmin kuin muut budjettitarjoukset.
Yhtiön edustajan kanssa on keskusteltu mahdollisuuksista investoida Pieksämäelle ns. Bionolixlaitos, jossa erilliskerätty biojäte syötettäisiin käymisprosessiin, jossa muodostuu bioetanolia.
Nestemäinen bioetanoli käytettäisiin normaalien bensiiniajoneuvojen polttoaineena, olemassa
olevaa polttoaineen jakelujärjestelmää hyödyntäen. Lietteet puolestaan kuivattaisiin ja esimerkiksi
polton tai mädätyksen kautta hyödynnettäisiin sähköksi ja lämmöksi. ST1 Biofuels Oy:n toimittama
budjettitarjous on mukana kannattavuuslaskelmissa. (Wiberg, 2010)
St1:llä on tuotannossa viisi Etanolix®-laitosta: Lappeenrannassa, Närpiössä, Haminassa, Vantaalla
ja Lahdessa. Biojätteitä käsittelevä Bionolix®-laitos on kesällä 2010 valmistunut Hämeenlinnaan.
Kuvassa 17. on Etanolix® -laitos Närpiössä (Virkkunen & Turunen, 2009)
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Kuva 17. ST1:n Etanolix-laitos Närpiössä. Kuva: Unto Ritvanen.

Närpiön Bioetanolilaitoksella valmistetaan perunajätteestä bioetanolia. Laitos toimii
miehittämättömänä ja toiminnasta vastaa St1 Biofuels Oy. Laitos on integroitu
perunahiutaletehtaaseen. Laitoksen kapasiteetti on 20 000 tonnia/vuosi raaka-ainetta, josta
saadaan tuotettua noin 1400 kuutiota 85-prosenttista bioetanolia. Prosessi tuottaa lisäksi
lannoitetta ja rehua. Etanoli kuljetetaan Haminaan väkevöintilaitokseen.
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11. Kannattavuuslaskelmien laatiminen
Budjettitarjousten pohjalta on esiselvityksessä laadittu kannattavuuslaskelmat kustakin
tarkastellusta skenaariosta. Seuraavassa esitetään kannattavuuslaskelmissa käytetyt lähtöarvot.

11.1 Tulot


Porttimaksut (verottomana)
o Biojätteelle on oletettu 50€/t. (Satakierto Oy: 55,80 €/t)
o Puhdistamolietteelle on oletettu 40€/t. (Satakierto Oy: 46,80 €/t)



Myytävän energian tulo
o Lämmön hintana Pieksämäen tapauksessa on käytetty 21,5 €/MWh (Henell, 2009).
o sähkölle on tulossa syöttötariffi, jonka taso on 133,50 €/MWh, mikäli kyse on
yhdistetystä sähkön ja lämmön tuotannosta ja laitoksen hyötysuhde on vähintään
50%. Tariffia maksettaisiin 12 vuoden ajan.
o Ulospäin toimitettavan energian määrä on saatu vähentämällä tuotetusta energiasta
omakäyttöenergia. Laskelmia on yksinkertaistettu käyttämällä samaa hintaa energiaa
ostettaessa ja myytäessä. Maaningan kaasutuskokeiden tulokset olivat
positiivisemmat
metaanintuoton
suhteen
ja
ne
vaikuttaisivat
myös
kannattavuuslaskelmiin nostavasti, etenkin mesofiilisten laitosten (”Märkä1” ja
”Märkä2”) osalta.



Mädätejäännöksen myyntitulo
o Oletetaan, että mädätysjäännös (sekä kiinteä että nestemäinen) luovutetaan
ilmaiseksi vastaanottajalle tai toimitetaan laitoksen kustannuksella sopivalla säteellä
sijaitsevaan hyödyntämiskohteeseen.

11.2 Menot
11.2.1 Investointikustannukset
Investointikustannus on jaettu annuiteettimenetelmällä käyttämällä 10 vuoden pitoaikaa ja 6%
korkoa.

11.2.2 Henkilöstökustannukset
Käyttökustannusten arvioinnissa budjettitarjouksen jättäjien välillä oli pientä poikkeamaa lähinnä
sähkö- ja lämpöenergian määrässä. Tarvittavaksi käyttö- ja huoltohenkilömääräksi tarjoajat olivat
arvioineet 1 – 2 henkilöä laitostoimituksen laajuudesta riippuen.
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BioKympin arvio tarvittavasta henkilömäärästä on 3 – 4 henkilöä, joista kaksi on laitosmiestä, yksi
yhtiön toimitusjohtaja / tuotantopäällikkö ja yksi tekninen toimihenkilö, jonka vastuulla on
teknisen toiminnan kehittämisen ja parantamisen lisäksi toimitusjohtajan / tuotantopäällikön
lomien tuuraaminen sekä osallistuminen tuotannollisiin tehtäviin laitosmiesten lomien aikana.
Yhden henkilön palkkakustannuksen sivukuluineen arvioitiin olevan 50.000 €/v.

11.2.3 Huolto- ja varaosakustannukset
Huolto- ja varaosakustannuksien laskutavat poikkesivat toisistaan, mutta ne saatiin kuitenkin
vertailukelpoiseksi. ”Kuiva” oli laskenut suoraan jo euromääräiset huoltokustannukset, ”Märkä1”:n
laskutavassa huoltokustannukset oli suhteutettu tuotettuun sähkönmäärään ja ”Märkä2” käytti
laskennan pohjana kokonaisinvestointia. Huolto- ja käyttökustannukset on sisällytetty
kannattavuuslaskelmiin.
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12. Tulokset
12.1 Kannattavuus
Kannattavuustarkastelut on tehty yhtäläisellä laskentatavalla kaikilla
skenaarioille. Seuraavassa esitetään yhteenvedot tästä tarkastelusta.

edellä

kuvatuille

Kuvassa 18. esitetään vuotuisten muuttuvien kustannusten, kiinteiden kustannusten ja
pääomakustannusten summa eli kokonaiskustannukset suhteutettuna syötetonneihin.
Vertaamalla tuloksia syötteiden oletettuihin porttimaksuihin havaitaan, ettei pelkillä
porttimaksuilla kyetä kattamaan laitoksen kustannuksia, vaan lisäksi on saatava tuloa energian
myynnistä.

Kuva 18. Biokaasulaitoksen kokonaiskustannukset tonnia kohtia eri skenaarioissa. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Yhteenvetona vuotuisista tuloista ja menoista on laskettu tulos ennen veroja kullekin skenaariolle.
Kooste kannattavuuslaskelmista on esitetty Kuvassa 19.
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Kuva 19. Biokaasulaitoksen vuotuinen tulos eri skenaarioissa. Kuva: Ari Jääskeläinen.

30.000 tonnia vuodessa syötteitä käsittelevät laitokset sekä ”Märkä1”:n 19.000 tonnin laitos ovat
esiselvityksen oletuksilla laskettuna kannattavia. Niillä vuotuinen tulos yltää selvästi voitolliseksi.
Bioetanolilaitos on täpärästi +/- nolla-tilanteessa.
Sen sijaan ”Kuivan” 19.000 tonnin laitos painuu selvästi tappiolliseksi, lähinnä johtuen
korkeammasta pääomakustannuksesta. Mikäli kiinteän mädätysjäännöksen saisi luovutettua
kustannuksitta käyttöön tai siitä saisi tuloa, kääntyisi tulos voitollisen puolelle. Jos veroton
porttimaksu nousisi keskimäärin 15 € tonnilta, olisi vuotuinen tulos samansuuruinen kuin
”Märkä1”:n tapauksessa.
Muut skenaariot jäävät auttamatta tappiollisiksi.
Investoinnin kannattavuuden kannalta on vertailtu kunkin skenaarion sisäisiä korkoja ns.
Discounted Cash Flow –menetelmän avulla. Menetelmän käyttöä on opastanut ST1 Biofuels Oy:n
Ben Wiberg. Tämän vertailun tulokset on esitetty Kuvassa 20.
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Kuva 20. Biokaasulaitoksen sisäinen korko eri skenaarioiden investoinneissa. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Vähintään 10 %:n sisäiseen korkoon yltävät ”Märkä1”:n ja ”Kuivan” laajentamisskenaariot.
Bioetanolilaitos ja ”Märkä1”:n maksimiskenaario yltävät 7%:n ja 6%:n sisäiseen korkoon. Tästä
ajatellaan hoidettavan verot, pankin korot sekä osingot. Muut skenaariot jäävät nollan pintaan tai
selkeästi negatiiviseksi.

12.2 Alustavaa ympäristövaikutusten tarkastelua
12.2.1 Yleistä
Kuten Biovirta-hanke kuvailee, on kestävän kehityksen tavoitteena on pyrkiä globaalisti
varmistamaan resurssien pitkäaikainen saatavuus ja vähentää ihmistoiminnan haitallisia
ympäristövaikutuksia. Tämä edellyttää materiaalivirtojen käytön tehokkuuden lisäämistä, kuten
materiaalien sisältämien ravinteiden ja hiilen hyötykäyttöä. Monien nykyisten biohajoavien
jätteiden ja sivutuotteiden käsittely onkin nopeasti kehittymässä lisäarvoa tuottavaksi teolliseksi
(bio)jalostukseksi, joka perustuu logistisesti hallittuihin materiaalivirtoihin.
Tulevaisuudessa merkittävä osa teollisuuden, yhdyskuntien ja maatalouden orgaanisista
sivutuotteista ja jätteistä tultaneen hyödyntämään biokaasulaitoksissa. Laitosten yleistyessä niiden
kautta kulkee huomattava osuus kierrossa olevista ravinteista ja orgaanisesta aineesta sekä
kansallisesti että kansainvälisesti. Biokaasuprosessissa raaka-aineiden sisältämät ravinteet ja osa
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hiilestä säilyvät ja osa typestä muuttuu kasveille käyttökelpoisempaan muotoon. Lisäksi merkittävä
osa raaka-aineiden sisältämistä taudinaiheuttajista voidaan tuhota. Myös joidenkin orgaanisten
haitta-aineiden on todettu hajoavan biokaasuprosessissa. Biokaasulaitoksilla on täten hyvät
edellytykset uusiutuvan energian tuotannon lisäksi jalostaa biokaasuprosessin materiaalivirroista
lannoitteita, maanparannusaineita ja muita tuotteita esimerkiksi prosessi- ja ympäristöteknologian
kohteisiin. (Paavola)
Biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset eivät lähtökohtaisesti kuulu tämän esiselvityksen
tavoitteisiin. Kuitenkin keskeisiä ympäristövaikutuksia, hajua ja liikennettä, on hieman selvitelty
esiselvityksen yhteydessä. Ympäristövaikutusten arvioiminen kuuluu ympäristölupamenettelyn
piiriin. Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupa on oltava
jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Esimerkiksi Kiteen
biokaasulaitoksen kohdalla lupahakemuksen käsittely kesti 10 kuukautta.
Mikäli laitoksen vuotuinen kapasiteetti nousee vähintään 20.000 tonniin syötettä, on käytävä läpi
virallinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) –menettely.

12.2.2 Kuljetusmäärät
Tällä hetkellä sekajätettä tuodaan Pieksämäeltä n. 4 500 t/v Jätekukon rekkakuljetuskonteissa.
Nämä kontit palaavat tyhjänä Pieksämäen jätevedenpuhdistamon vieressä olevalle
siirtokuormausasemalle.
Kokonaisbiojätemäärä on 6.500 t, josta Pieksämäen osuus on n. 500 t eli Pieksämäelle pitäisi
kuljettaa Kuopiosta n. 6.000 t biojätettä vuodessa. Mikäli oletetaan, että sekä meno (sekajäte) että
paluu (biojäte) kuormat olisivat 30 t netto, lisääntyisi rekkaliikenne (6.000 – 4.500) t / 30 t = 50
rekkaa/vuosi eli n. 1 rekka per viikko. Pakkaavia biojäteautoja puhdistamon tontilla olisi lisäksi 500
t/v/10 t = 1 pakkaava auto per viikko. Tämän lisäksi tulisivat muut syötteet. Mädätysjäännöksen
poisviennin on laskettu tapahtuvan rekoilla, jolloin kapasiteettina voi käyttää 30 t/kuorma niin
kiinteässä kuin nestemäisessäkin lannoitteessa. Tarkastelussa ei ole huomioitu nykyistä muuta
liikennettä
jätteen siirtokuormausasemalle. Tähän
kuuluu esimerkiksi Jätekukon
rakennusjätelogistiikka sekä pientuojien liikennemäärät, jotka on selvitettävä erikseen. (Ryhänen,
2009-2010). Edellä kuvatut tiedot on koottu Taulukkoon 20. Tarkastelun mukaan
kokonaisliikennemäärä laitoksen ympäristössä lisääntyisi 774 rekalla/pakkaavalla jäteautolla
vuodessa eli noin kahdella autolla per päivä.
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Taulukko 20. Liikennemäärien muutos maksimiskenaariossa jätevedenpuhdistamon tontilla.

Kuljetettava materiaali

Määrä
vuodessa

Kuljetuskapasiteetti

Kuljetuksia vuodessa

Mistä mihin

Jätekukon nykyinen
sekajätekuljetus

4 500 t

30 t

150 rekkaa/vuosi (ei
lisää nykyistä
kuljetusta)

Kuopiosta
Pieksämäelle

Jätekukon ”ylimääräinen”
biojätekuljetus

1 800 t

30 t

60 rekkaa/vuosi

Kuopiosta
Pieksämäelle

Jätekukon
biojätepakkarikuljetus

500 t

10 t

50 pakkaavaa
jäteautoa/vuosi

Pieksämäen alueelta

Suonenjoki + Mikkeli
lietekuljetus

7 200 t

30 t

240 rekkaa/vuosi

Pieksämäelle

Muu materiaali / arvio
rekalla 50%

800 t

30 t

27 rekkaa/vuosi

Pieksämäelle

Muu materiaali / arvio
pakkarilla 50%

800 t

10 t

80 pakkaavaa
jäteautoa/vuosi

Pieksämäelle

8-9 t

- n. 310 - 390
siirtolava-autoa/vuosi
("yksi per päivä")

Pieksämäeltä
Kukonsuon
kaatopaikalle, 10 km
puhdistamolta

667 rekkaa/vuosi

Pieksämäeltä
maatilojen
yhteydessä oleviin
varastoihin

Pieksämäen nykyinen
puhdistamoliete

2800-3500 t

Mädätejäännöksen
kuljetus

20 000 t

Kiinteä ("Märkä1""Kuiva")

4900-18500 t

Nestemäinen ("Märkä1""Kuiva")

13200-1500 t

30 t

lisää 774 rekkaa tai
pakkaavaa
jäteautoa/vuosi eli noin
kaksi / päivä

Kokonaisliikennemäärä
verrattuna nykyiseen

12.2.3 Hajuhaittojen ennaltaehkäisy ja minimointi
Ympäristövaikutusten kannalta ehkä tärkein huomioitava asia biokaasulaitoksella on
hajuntorjunta. Tämän eteen on tehtävä kaikki voitava, etteivät lähialueen asukkaat joudu
kärsimään eikä heidän kiinteistöjensä arvo laske.
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Biokaasulaitoksella hajua voivat aiheuttaa muualta tulevien jäte-erien, kuten biojätteen ja muiden
kaupunkien ja kuntien puhdistamolietteen kuljetus. Syötteiden kuljetuksessa kiinnitetään
huomiota lava- ym. kalustoon, jotta kaikki vaiheet tapahtuvat mahdollisimman suljetusti. Kuvassa
21. on esimerkki jätevesilietteen kuljetuskalustosta.

Kuva 21. Kasettilavallinen kuorma-auto tuomassa puhdistamolietettä Lakeuden Etapin biokaasulaitokseen
Ilmajoella. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Syötteet vastaanotetaan suljettujen ovien takana, ts. ennen kuormien purkamista ulko-ovet
suljetaan. Esimerkiksi Biovakan Turun biokaasulaitoksessa puhdistamolietteet otetaan vastaan
erillisessä hallissa, johon auto ajetaan. Vastaanottosäiliö avautuu vain auton tyhjennyksen ajaksi ja
suljetaan sitten heti. Sekä lietteen että biojätteen vastaanottoaltaat mitoitetaan siten, etteivät
syöttömateriaalit seiso esihajoamassa ennen reaktoria, mikä tuottaisi ikäviä hajuja aiheuttavia
rikkiyhdisteitä ja rasvahappoja. (Luostarinen, 2009-2010). Mahdollista on myös järjestää
kohdepoistot syötesäiliöihin. Kuvassa 22. on esimerkki syötteiden vastaanottohallista.
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Kuva 22. Lakeuden Etapin biokaasulaitoksen vastaanottohalli: vasemmalla biojäte, keskellä kuntaliete, oikealla
teollisuusliete. Kuva: Ari Jääskeläinen.

Varsinainen prosessi on suljettu, ilmatiivis perustuen hapettomiin olosuhteisiin. Näin ollen
hajupäästöjä ei aiheudu itse prosessista. Kaasusäiliöt rakennetaan hyvin tiiviiksi.
Kaikki tilat alipaineistetaan, jotta niiden ilma saadaan johdettua hajukaasujen käsittelyn läpi.
Poistoilman puhdistusta voisi ajatella myös puhdistamolle. Yksi läpikäytävä ajatus olisi kaikkien
hajukaasujen ohjaaminen puhdistamon ilmastusaltaaseen, jossa hajua aiheuttavat, pelkistyneet
rikkiyhdisteet hapettuvat hajuttomampaan muotoon (Antikainen, 2010). Myös rikin ja/tai
ammoniakin pesu sekä otsonointi ovat mahdollisuuksia hajun torjumiseksi, biosuotimen (Kuva 23.)
ja aktiivihiilisuodattimen ohella. Mikäli Pieksämäelle päädyttäisin rakentamaan bioetanolin
tuotantovaihtoehto ja jos siihen liitettäisiin jätteen poltto, niin olisi mahdollista miettiä myös
hajukaasujen polttoa samassa kattilassa.
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Kuva 23. Biosuodin. Kuva: Mona Arnold.

Toisaalta tontti on kaavoitettu yhdyskuntaa palvelevaan toimintaan ja siellä sijaitsee jo nyt
jätevedenpuhdistamo, vaikkakin katettu, sekä jätteen siirtokuormausasema. Haju on ennen
kaikkea yksilöllinen asia; se, mikä toisen nenään tuntuu, ei välttämättä haittaa toista lainkaan.
Tähän viittaa myös Taulukko 21.
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Taulukko 21. Haju ja valitukset biokaasulaitoksilla (Mona Arnold, VTT, 2009).

Samalla tontilla sijaitsevan Pieksämäen jätevedenpuhdistamon lietteen osalta hajuhaitat
pienenisivät, sillä liete ohjataan putkea pitkin vieressä sijaitsevaan biokaasulaitokseen. Tällöin
vältytään nykyiseltä puhdistamolietteen kuljettamiselta (8 kuutiota vuorokaudessa) Kukonsuon
kaatopaikalle. Lietteen kuljetus tosin nykyiselläänkin tapahtuu suljetuissa metallisäiliöissä, joihin
liete syötetään puhdistamolla nosto-ovien takana.
Nykyisin puhdistamolla ei ole ilmanpuhdistuslaitteistoa, poistoilmalla on kuitenkin
lämmöntalteenotto. Poistoilma-aukko sijaitsee puhdistamohallin katolla. Suurimmat hajupäästöt
aiheutuvat välppäämössä sekä lietteenkäsittelyssä. Hajupäästöjä ei ole mitattu mutta myöskään
hajuvalituksia ei ole tullut. Biokaasulaitoksen rakentamisen yhteydessä olisi mahdollista tehostaa
myös jätevedenpuhdistamon hajuntorjuntaa ja tätä kautta vähentää nykyisiä hajuhaittoja.
Suomessa toimivat yhteismädätyslaitokset on sijoitettu lähinnä jätekeskusten yhteyteen
(esimerkiksi Stormossen, Satakierto, Biovakka Topinoja, Biokymppi). Sen sijaan yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamojen yhteydessä toimivat biokaasulaitokset, joita on Suomessa 16, sijaitsevat
tyypillisesti lähellä keskustaa, esimerkiksi Kuopion Lehtoniemi ja Jyväskylän Nenäinniemi
(University of Eastern Finland, 2010).
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Nämä kaikki ovat märkämädätyslaitoksia; esiselvityksessä tarkasteltu kuivamädätysvaihtoehto
lienee hajuttomampi mutta valitettavasti niistä ei vielä ole Suomen oloissa kokemuksia
tarkastelluissa kokoluokissa. ”Kuivan” mukaan Keski-Euroopassa olevissa kuivamädätyslaitoksissa
ei ole ilmennyt hajua sekajätteen biohajoavan osuuden mädätykseen liittyen. Asianmukaisilla,
sovitun mukaisilla syötteillä prosessi toimii luotettavasti.
Käytännössä biokaasulaitoksella ja erityisesti syötteiden kuljetuksessa ja vastaanottovarastossa
kuitenkin muodostuu hajuja ja niitä ei kokonaan saada poistettua. Lisäksi aina on olemassa riski
laitteiden vioittumiselle esimerkiksi ukkosen vuoksi ja tästä häiriöpäästönä ympäristöön leviävälle
hajulle. Biojäte voi tällöin lähteä pilaantumaan nopeasti ja tuottamaan hajuhaittoja.
Jätevesilietteen kuljettaminen muilta paikkakunnilta, kuivattunakin, aiheuttaa hajuhaittoja, sillä
kalusto ei ole riittävän tiivis ja esimerkiksi kuljetuskaluston jäätymisen vuoksi on mahdollisuus
jätekuorman vuotamiselle. Syötekuljetusten vuoksi laitoksen tulisi sijaita ohiajotien varrella, ei
asutuksen läpi menevän tien varrella. Mädätysjäännös sen sijaan ei haise normaalitilanteessa.
Näin ollen olisi suositeltavaa järjestää syötteiden esikäsittely syrjäisempään paikkaan. Lähimpään
asutukseen olisi hyvä olla etäisyyttä vähintään kilometri, mielellään puolitoista kilometriä
esikäsittelylaitokselta. Mikäli laitos rakennettaisiin Vehkalammelle jätevedenpuhdistamon
viereiselle tontille, olisi esimerkiksi Kuopion Heinälamminrinteen jätekeskus mahdollinen paikka
esikäsittelylle ja sieltä voitaisiin esikäsitellyt syötteet ajaa Pieksämäelle biokaasulaitokseen.
Vaikutus kuljetusmääriin ja –kustannuksiin tulee tässä tapauksessa tarkastella erikseen. Paras
vaihtoehto olisi kuitenkin rakentaa koko laitos kokonaisuutena riittävän kauas asutuksesta ja
muusta toiminnasta, esimerkiksi Tahinlammen alueelle, josta kuitenkin olisi mahdollista johtaa
biokaasu poltettavaksi Savon Voiman lämpövoimalaan.
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Yhteenveto ja suositukset jatkosta
Esiselvityksessä on käyty läpi mahdollisen biokaasulaitoksen eri osa-alueita ja koottu tietoa ja
arvioita erilaisista tietolähteistä: selvityksen osapuolilta, nykyisiltä laitoksilta, laitostoimittajilta,
tutkijoilta sekä alueen biohajoavan jätteen tuottajilta. Aihe on osoittautunut mitä
ajankohtaisimmaksi ja selvityksen teko ajoittuu juuri tämän teknologian murrosvaiheeseen.
Suurimmat kysymysmerkit liittyvät laitoksen sopivaan sijaintipaikkaan sekä mädätysjäännöksen
hyötykäyttöön.
Julkisuudessa puolestaan on ollut huolta biokaasulaitoksen mahdollisista hajuhaitoista.
Nykytekniikalla näitä on mahdollista tehokkaasti minimoida ja tähän osapuolet haluavat kiinnittää
erityistä huomiota. Kuitenkin laitoksen biojätteiden esikäsittelylle sijaintipaikka kaavaillulle
jätevedenpuhdistamon tontille on mielestämme liian keskeinen asutuksen ja teollisuustoiminnan
kannalta, joten tämä on suositeltavaa järjestää esimerkiksi Kuopioon Heinälamminrinteen
jätekeskuksen yhteyteen, mihin Jätekukon erilliskeräämä biojäte suurimmaksi osaksi ohjautuu.
Mikäli koko laitos halutaan rakentaa yhteen paikkaan, on syytä tarkastella sijaintipaikkaa
Pieksämäen Tahinlammen alueelta.
Nyt aika olisi kypsä Pieksämäen laitokselle. Samalla oletetaan, että laitoksia tulee alueelle
useampia. Kuopioon olisi luontevinta rakentaa seuraava laitos. Tällöin voisi ajatella, että Jätekukon
biojätteet voitaisiin käsitellä Kuopion laitoksen valmistuttua Kuopiossa mutta sitä ennen
Pieksämäellä. Pieksämäelle tulisi siinä vaiheessa saada muita syötteitä riittävä määrä.
Mädätysjäännöksen hyötykäytön suhteen katseet kohdistuvat MTT:n vetämiin laajoihin
hankkeisiin ja niistä saataviin tuloksiin. Suomen keskeisillä toimijoilla (viranomaiset, laitokset,
tutkijat) on tällä hetkellä voimakas halu avartaa kierrätyslannoitteiden hyötykäytön
lainsäädännöllisiä ja asenteellisia pullonkauloja ja todennäköisesti lähitulevaisuudessa työ tulee
tuottamaan hedelmää.
Kaiken kaikkiaan biokaasulaitos edustaa nykyaikaista tekniikkaa, joka on jatkuvan kehitystyön
kohteena. Esiselvityksessä lähemmin keskustelluilla laitostoimittajilla (”Kuiva”, ”Märkä1”) on suuri
mielenkiinto saada referenssilaitoksia Suomeen ja heidän takanaan ovat kokeneet valmistajat
Sveitsissä/Saksassa. Esillä ollut puhdistamolietteen ja biojätteen yhteiskäsittely on kuitenkin uutta
heillekin, joten kokemusta tulisi saada Suomessa nykyisin toimivista laitoksista (mm. Lakeuden
Etappi, Stormossen, Satakierto, Envor, Bio10). Bioetanolin tuotanto on erittäin varteenotettava
mahdollisuus, joka on liitettävissä mädätyslaitokseen.
Esiselvityssä laaditut kannattavuuslaskelmat antoivat kuvaa siitä, millä edellytyksillä biokaasulaitos
olisi
kannattava.
Maaningan
mädätyskokeiden
tulokset
viittaavat
siihen,
että
märkämädätyslaitostoimittajat ovat arvioineet muodostuvan metaanin määrän alakanttiin.
Kuivamädätyslaitostoimittajan oletus sähkön ja lämmön tuotannon hyötysuhteesta oli puolestaan
varovainen. Lisäksi biojätteelle oletettiin budjettitarjouspyynnössä suuri hävikki, 30%,
esikäsittelyssä epäpuhtauksien vuoksi. Mikäli hävikki olisi vain luokkaa 5-10%, paranisi
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kaasuntuotanto selvästi. Näin ollen kannattavuuslaskelmien tulokset kohentuisivat tässä
esitetyistä.
Joka tapauksessa alan ajankohtaisuudesta ja mahdollisuuksista kertoo se, että monia hankkeita on
vireillä eri puolilla Suomea (ainakin Kokkola, Kouvola, Nastola). Monet toimijat ovat ilmaisseet
esiselvityksen aikana kiinnostuksensa operoida laitosta (mm. Biovakka Oy, Bioste Oy, Bio10 Oy).
Toisaalta julkinen keskustelu ja poliittiset ohjelmat työntävät kehitystä koko ajan jätteen todellisen
hyödyntämisen suuntaan, biokaasuteknologian ollessa aallon harjalla.
Lähtemällä rohkeasti eteenpäin ja, sopivan sijaintipaikan löydyttyä, hyödyntämällä nyt olevan
tilaisuuden pääsee omalta osaltaan viemään kestävää kehitystä eteenpäin. Pieksämäen
biokaasulaitos voisi olla veturina laajemman alueen kehitykselle, esimerkiksi ympäristökuntien
puhdistamolietteiden ajanmukaisessa käsittelyssä. Samalla laitos ratkaisisi Jätekukon biojätteen
käsittelykysymyksen ja mahdollistaisi kauppojen yliaikaisten elintarvikkeiden asianmukaisen
käsittelyn alueella. Syötteiden osalta mahdollisuudet tuntuvat hyvin laajoilta ja aika tulee
näyttämään, mitä kaikkea biokaasulaitokseen voitaisiin alueelta syöttää, osana jätteiden
energiahyödyntämistä ja ravinteiden suljettua kiertoa.
Esiselvityksen jälkeen olisi edettävä ainakin seuraavilla tavoilla:


Mikäli halutaan rakentaa koko biokaasulaitos samaan paikkaan, olisi selvitettävä
Tahinlammen alueen soveltuvuus biokaasulaitokselle ja päivitettävä esiselvityksen
kannattavuuslaskelmat siihen paikkaan soveltuviksi.



Organisoiduttava ja hankittava ympäristölupa.



Tehtävä sopimukset syötteiden saamiseksi laitokseen. Erityisesti Jätekukon biojätteen
kohta sovittava selkeästi ja varmistettava riittävät syötteet Pieksämäen laitokselle
tulevaisuudessa. Jalojäte-hankkeen kokoamat biomassatiedot Etelä-Savon alueelta sekä
esiselvityksessä kootut Taulukon 3. massat (kohta 2.9) on syytä käydä tarkemmin läpi.



Käynnistettävä kontaktointi viljelijöihin mädätysjäännöksen hyötykäytön edistämiseksi.



Selvitettävä jätevedenpuhdistamon lisäinvestointitarpeet rejektiveden käsittelemiseksi.
Tämä koskee erityisesti märkämädätysprosessivaihtoehtoa.

Suosittelemme seuraavia perusvalintoja mädätystekniikan osalta:


2-linjainen (ravinteiden kierrättäminen helpompaa, laajempi käyttäjäkunta)



Märkämädätys
rejektivettä)



Kokoluokka 19.000–30.000 t/v (pienempiä laitoksia ei saa kyseisellä tekniikalla
kilpailukykyiseksi ja isommassa laitoksessa mädätysjäännöksen kanssa voi tulla ongelmia)
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Liite 1.

Tutustumiskierros keskitetyille biokaasulaitoksille 14.9.-15.9.2009
Tausta
Kyseinen tutustumiskierros liittyi esiselvitykseen keskitetyn biokaasulaitoksen
toteutettavuudesta Pieksämäelle.

Osallistujat
Arto Ryhänen
Timo Kauppinen
Ari Jääskeläinen

Jätekukko Oy
Pieksämäen kaupunki
Savonia-ammattikorkeakoulu

Ohjelma
Ma 14.9.
klo 6.50 lähtö Kuopiosta
klo 8.00 Pieksämäellä
Ajo Ilmajoelle
klo 12-14 ruokailu ja Lakeuden Etapin biokaasulaitoksen esittely, laitospäällikkö Esa
Yli-Rahnasto
Ajo Mustasaareen
klo 15-16.30 Stormossenin biokaasulaitoksen esittely, toimitusjohtaja Leif Åkers
Ajo Euraan
Majoitus ja illallinen Kartanoravintola ja hotelli Kauttuan Klubi
Ti 15.9.
Aamiainen hotellissa
klo 9.00-11.15 Satakierto Oy:n biokaasulaitokseen tutustuminen, laitospäällikkö Antero
Bäcklund
Ajo Turkuun, ruokailu
klo 13:00-n.15.15 Biovakka Oy:n Turun biokaasulaitokseen tutustuminen,
toimitusjohtaja Janne Lehtonen
Ajo Tampereen ja Pieksämäen kautta Kuopioon

Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitos, Ilmajoki
Toimitusjohtaja Tenho Hakola toivotti tervetulleeksi Lakeuden Etappiin.
Tuotantopäällikkö Pekka Kontio esitteli Lakeuden Etappi Oy:tä.
hoitaa 10 kunnan jätehuoltoa, alueella yhteensä 135.000 asukasta
kaikkiaan Lakeuden Etapin jätekeskus on ollut noin 30 M € investointi, josta
biokaasulaitoksen osuus on noin 17 M €.
Laitospäällikkö Esa Yli-Rahnasto esitteli biokaasulaitosta ensin periaatteiltaan ja sitten
paikan päällä.
Hanke laitettiin vireille 2002, ensimmäinen urakoitsijavalinta meni markkinaoikeuteen.
toisella kerralla urakoitsijaksi valittiin YIT Environment 11/2005. Suunnittelu ja
rakentaminen alkoivat 4/2006, laitos valmistui loppuvuodesta 2007. Koeajot mukaan
lukien tuotanto on ollut käynnissä keväästä 2008 alkaen. Vuotuiset käyttökustannukset
ovat 1,2 M €, laitoksessa toimii 7 henkilöä
Laitoksen kapasiteetti vuodessa on:
41.000 t jätevesilietettä (kuiva-ainepit. keskim. 17%)
9.000 t biojätettä
5.000 t teollisuuslietettä ja biojätteitä
Yhteensä 55.000 t /vuosi

Kuva 1. Vastaanottohalli: vasemmalla biojäte, keskellä kuntaliete, oikealla
teollisuusliete
Yksi auto ajaa yötä päivää jätevesilietekuormaa n. 22 kunnan alueelta, 150 km ollessa
pisin matka. Käytössä on tasataksa eli sijainnista riippumatta lietettä toimittavilla
kunnilla on samansuuruinen perusmaksu. Lisäksi on tonnipohjainen käsittelymaksu.
Käytössä on erikoisvalmisteiset, katetut ns. kasettilavat, vetoisuudeltaan 28-30
m3/kuorma. Meno-paluukuormia ei ole järjestetty.

Kuva 2. Kasettilavallinen kuorma-auto tuomassa puhdistamolietettä
Teollisuusbiojätteitä tulee lihateollisuudesta, meijeriteollisuudesta sekä nahka- ja
teollisuudelta. Biojätteen käsittely sitoo eniten työvoimaa, kun taas puhdistamolietteen
käsittely on täysin automatisoitu.
Puhdistamoliete lämmitetään ja lietetään 13% kuiva-ainepitoisuuteen.
Mädätys tapahtuu kahdessa 3200 kuution reaktorissa, mesofiilisessä lämpötilassa
(37°C). Viipymä on vähintään 21 vrk, käytännössä 30 vrk.

Kuva 3. Reaktorit
Biokaasua muodostuu 3.690.000 Nm3/vuodessa, metaanipitoisuus on 65%. Tämä
vastaa 23,6 GWh:n tehoa. Biokaasun avulla tuotetaan höyryä termiseen kuivaukseen
(>100°C). Kaikkiaan 80-90% tuotetusta biokaasusta käytetään massojen ja
rakennusten lämmitykseen, loppu on ylijäämää.

Kuva 4. Biokaasu varastoidaan kaasupalloon
Mädätysjäännös lingotaan 30% kuiva-ainepitoisuuteen ja varastoidaan lietesiiloon.
Laitoksessa on terminen kuivaus, jolla mädätysjäännöksen kuiva-ainepitoisuus
nostetaan 90%:iin.

Kuva 5. Terminen kuivuri
Pelletöinnin jälkeen ns. kuivarae ohjataan varastoon. Mädätysjäännöstä (kuivarae)
muodostuu maksimikapasiteetilla noin 8000 t vuodessa. Kuivarakeella on Eviran
tuotehyväksyntä, mikä edellyttää jatkuvaa testausta sekä omavalvontaa.

Kuva 6. Valmista kuivaraetta liukuhihnalla
Jätevettä laitokselta tulee asukasvastinelukuna ilmaistuna 250.000 asukkaan verran.
Tavoitteena on saada lisäinvestoinnin avulla jätevedestä viemäröintikelpoista.
Hajukaasujen käsittely tapahtuu biosuotimen avulla, jota tehostetaan
ammoniakkipesurilla. Biokaasun poistopuhaltimen sähkönkulutus on merkittävä.

Ab Stormossen Oy:n biokaasulaitos, Mustasaari
Toimitusjohtaja Leif Åkers esitteli Stormossenin toimintaa sekä biokaasulaitoksen
historiaa. Tämän jälkeen kiersimme läpi prosessin.
Laitoksen rakentaminen kesti vuosia mutta valmistuessaan Stormossen oli
ensimmäinen yhteismädättämö Suomessa.
- Biojätettä menee mädätykseen 13.000 t
- Puhdistamolietettä 17.000 t
Stormossen vastaanottaa ns. keittiöjätettä (biojäte, pahvit, muovit), jonka
prosessoinnista käytetään nimeä Mechanical Biological Treatment (MBT). Tästä
virrasta erotetaan mädätykseen menevä biojäte.

Kuva 7. Murskaimelle ja erotteluun menevää keittiöjätettä
Mädätys tapahtuu kahdessa biokaasureaktorissa termofiilisessä prosessissa (55 °C),
jossa viipymä on kaksi viikkoa. Leif Åkers painotti, että reaktorissa on oltava järeä
sekoitus, sillä joissakin laitoksissa on mennyt akseleita poikki ja reaktorin sisälle ei
kukaan halua mennä.

Kuva 8. Mädätettävää materiaalia biojätereaktorin sisällä
Muodostuva biokaasu poltetaan Deutsche-merkkisessä kaasumoottorissa, jonka teho
on 700 kW. Saatava sähkö ja lämpö käytetään pääasiassa omaan käyttöön mutta
lähellä sijaitsevaa Botnia-hallia sekä kolmea muuta kiinteistöä lämmitetään laitoksella
muodostuvalla lämmöllä. Sähköä myydään iltaisin ja viikonloppuisin Vaasan Sähkölle.

Kuva 9. Biokaasumoottori Deutsche (700 KW)
Ylijäämäkaasua muodostuu 100 m3 tunnissa (energiasisältö vastaa 100 litraa
bensiiniä) ja ns. Biomode-hankkeen kautta mietitään liikennepolttoainejalostusta.
Tämä vaatisi hiilidioksidin pesua sekä puristamista 250 barin paineeseen.
Prosessivesi (200.000 m3) käsitellään ja viemäröidään.
Mädätysjäännökselle on Eviran hyväksyntä (maanparannuskomposti) ja sitä
muodostuu 10.000 t/v (TS 30%). Jälkikypsytys tapahtuu kaatopaikka-alueella ja kestää
2 vuotta. Seurantaa tehdään Eviran toimesta pari kertaa vuodessa ja laitoksen omasta
toimesta neljä kertaa vuodessa.

Satakierto Oy:n biokaasulaitos
Laitospäällikkö Antero Bäcklund otti meidät vastaan ja aloimme kyselemään ja
keskustelemaan heidän biokaasulaitoksestaan.
Laitoksen on toimittanut Preseco Oy (referenssilaitos) kaksi vuotta sitten ja Satakierto
Oy on toimittajan työhön tyytyväinen. Laitoksessa on osakkaina 16 yritystä ja 4 kuntaa.
Laitos maksoi 5 M€ ja siihen saatiin 28% energia-avustusta. Laitos pyörii yhdessä
vuorossa, kahdella prosessimiehellä (lomia varten) ja yhdellä kunnossapitohenkilöllä.

Kuva 10. Yleiskuva Satakierto Oy:n biokaasulaitoksesta
Ympäristölupa on haettu 19.000 tonnille, tekninen kapasiteetti on 24.000 t. Laitos on
YVA:ttu 100.000 tonnille. Kapasiteetti on jo myyty täyteen, biojätettä olisi enemmänkin
saatavana mutta tämän osalta laitos on mitoitettu turhan pieneksi.
Laitos ottaa vastaan
- biojätettä 3000 t (Rauma, Pori, Uusikaupunki, Säkylän varuskunta), 30% tästä
menee sekajätteeseen
- kuntien jätevesilietettä 9000 t (k.a. vaihtelee välillä 18-28%)
- elintarviketeollisuuden biojätettä 6000-7000 t

Kuva 11. Lietteenvastaanotto (vasemmalla) ja biojätteen vastaanotto (oikealla)
Pihaviemäröinnin on oltava kunnossa, myös talvella. Oven korkeuden tulee olla
vähintään 10 metriä, jotta auton lava voi olla auki tarvittaessa. Biojätteen osalta
laitoksella on koettu hankalana bioska-pussit, jotka kiertyvät esikäsittelyvaiheen ruuvin
teriin. Pitäisi olla järeämpi sekoituslaite. Asiaa hoidetaan sekoittamalla männyn kuorta
puolet tilavuudesta, jolloin terät pysyvät puhtaana. Lisäkustannus on 45.000 €
vuositasolla (3000 m3 x 15 €/m3. Murska (Kufferath) pilkkoo biojätteen 12 mm

palakokoon. Suurempi palakoko aiheuttaisi sedimentaatioriskin reaktorissa. Murskan
hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota huollettavuuteen, ts. murskan mennessä
esim. tukkoon päästään vaivattomasti ongelmakohdan luo.

Kuva 12. Kufferath-murskain
Lietteen pumppauskapasiteettiin kannattaa myös kiinnittää huomiota suunnittelussa.
Laitoksen lietteenvastaanotto tapahtuu 35 kuution säiliöön, mikä vastaa kahden lokaauton kuormaa sekä lingolta tulevaa rejektiveden määrää. Siirto prosessissa
eteenpäin kestää liian kauan, loka-auto voisi odottaa maksimissaan puoli tuntia.
Hygienisointi tapahtuu ennen mädätystä, kolmessa 20 m 3 reaktorissa, joissa on
massan turpoamisvaraa 5 m3. Massa viipyy 1 tunnin ajan 70 °C:ssa.

Kuva 13. Hygienisointireaktorit, 3 kpl
Mädätys tapahtuu yhdessä 2300 m3 reaktorissa, termofiilisessä lämpötilassa (55°C),
viipymä 3-4 viikkoa. Reaktorilla on 30 vuoden takuu ja siinä on erityinen emalipinta.
Muilla laitoksen laitteilla on kahden vuoden takuu. Toimitussopimus pohjautuu
kaasuntuottomäärään. Kaasua muodostuu 100 m 3 tunnissa, metaanipitoisuus on 65-

68 %. Laitostoimittajan lupaamasta kaasumäärästä puuttuu jostain syystä kolmannes.
Jälkikaasuuntumisreaktori, jota myös MTT suosittelee, olisi hyvä kaasuntuoton
kannalta. Laitoksella on myös Presecon markkinoima ns. ADA –ammoniakkisäätely
reaktorille. Muodostuvaa kaasua varten on puolestaan rikkipesuri. Saatava kaasu
käytetään kattilalaitoksen ja lämmönvaraajan avulla hygienisointilämpöön, loput
poltetaan soihdussa.

Kuva 14. Biokaasun ja polttoöljyn yhdistelmäpoltin (Oilon) höyrykattilan yhteydessä
Lisäksi laitoksella on Greenenvironmentin microturbiini, joka ei kuitenkaan ole
käytössä. Microturbiinihankinnan (200.000 e) avulla laitos sai energia-avustuksen koko
laitokselle.
Mädätysjäännös on tuotteistettu ja sille on saatu Eviran hyväksyntä (Olli Venelampi).
Tuotehyväksyntäprosessi eteni siten, että ensin toimitettiin paperit Eviraan,
rakennuksen valmistuttua Evira teki käyntejä ja analyysejä ennen
hyväksymispäätöstä. Lähinnä fosforia sisältävä tuote on tarkoitettu peltoon mutta sen
markkinointia ei ole vielä aloitettu. On arvioitu, että tuotetta kannattaa kuljettaa
maksimissaan 50 km säteellä. Alueen pelloilla ei ole kuitenkaan erityistä tarvetta
fosforille. Lingon jälkeen mädätysjäännöstä vanhetetaan puoli vuotta, sekaan ei laiteta
mitään tukiaineita.

Kuva 15. Mädätysjäännöstä vanhenemassa

Biovakka Oy:n Turun biokaasulaitos
Toimitusjohtaja Janne Lehtonen esitteli Biovakka Oy:n ja konsernin liikeideaa sekä
laitossuunnitelmia. Yritys on perustettu v. 2003, alun perin 20 maanviljelijän toimesta,
näillä yhteensä 30.000 lihasikaa. Ensimmäinen biokaasulaitos rakennettiin Vehmaalle,
jonne vastaanotettavasta materiaalista puolet on lantaa. Ykkösasia Biovakalle
biokaasutuksessa on kierrätysravinne; humuksen kierrätys ketjun alkupäähän sekä
ketjun hiilidioksiditase ilmaston kannalta.
V. 2007 perustettiin Biovakka Suomi Oy, johon on tullut sittemmin osakkaaksi 20%
osuudella Gasum Oy. Gasumin intressinä on saada biokaasua maakaasuverkkoon ja
tarjoaa mahdollisuuden uusiin laitosinvestointeihin.
Vehmaan laitos sijaitsee kahden hehtaarin alueella, kun taas Turussa tila on puristettu
puoleen hehtaariin. Seuraava laitoshanke on suunnitteilla Nastolaan. Yritys tekee
myös yhteistyötä ST1:n kanssa. Muita laitoshankkeita on suunnitelmissa Lapualle ja
Jämsänkoskelle (Biovakka Jämsä Oy)

Kuva 16. Biovakka Oy:n toimitusjohtaja Janne Lehtonen esittelee laitoksen prosessia
Turun laitos aloitti toimintansa viime vuodenvaihteessa ja investointi oli 12 M€, tukea
1,7 M€. Laitoksen tuloista 90% tulee porttimaksuista.
Laitoksen hydraulinen kapasiteetti on 120.000 t/v. Laitos ottaa vastaan Turun ja
lähiympäristön puhdistamolietteitä 65.000 t.
Turun laitoksessa liete steriloidaan 150 °C:ssa, 6 barin paineessa, 20 minuutin aikana.
(Vehmaalla käytetään hygienisointia 70 °C:ssa.)

Kuva 17. Kuvaa laitoksen sisältä
Varsinainen reaktori toimii mesofiilisessa lämpötilassa (37 °C:ssa), mikä antaa raakaainepohjalle enemmän vaihtelunvaraa. Termofiilinen on herkempi raakaainevaihteluille.
Kuivaus tapahtuu suotonauhalla, joka on tässä tapauksessa edullisempi kuin linko

Kuva 18. Suotonauhapuristimelta tulevaa mädätysjäännöstä
Vedenkäsittelyn (mm. ammoniakin poisto) jälkeen vesi viemäröidään
teollisuusvesisopimuksen puitteissa.
Mädätysjäännös on Eviran hyväksymä lannoitevalmiste. Saniteettivesiperäisyys
aiheuttaa sen, että nestemäistä (typpipitoista) mädätysjäännöstä ei saa levittää
pellolle, kun taas kiinteän (fosforipitoisen) voi levittää. (Turun laitoksen osalta on
kuitenkin saatu myönnytys, että syötteenä saa olla 1% saniteettivesiä.)
Turun laitoksella muodostuu biokaasua 5,5 M m3 / vuosi, metaanipitoisuus 61 %.
Kaasuteho on 4 MW ja tästä 1 MW käytetään laitoksella lämpökattilassa
prosessilämmön tuotantoon. Jäljelle jäävä kaasuteho käytetään laitoksella
biokaasumoottorissa.

Kuva 19. Biokaasulla tehdään lämpökattilassa (Höyrytys Oy) prosessin tarvitsema
lämpö.

Kuva 20. Biokaasumoottori
Suunnitelmissa on metaanin väkevöinti 95-98%-sesti, jolloin sen voisi toimittaa
maakaasuverkkoon. Taselaskennan kautta voidaan myydä vihreää energiaa.
Syöttötariffia odotetaan sähkölle (82,50 €/MWh + yhteistuotantolämmölle 2030€/MWh). Liikennepolttoaineelle ei ole tulossa tariffia, kuten ei myöskään biokaasulle
itselleen, mikä olisi Biovakan toive kuitenkin.
Biovakka on ollut kokoonjuoksijana Tekes Biorefine-ohjelmasta rahoitetulle Biovirtahankkeelle, jota MTT koordinoi.

Lopuksi
Kaiken kaikkiaan tämä tutustumiskierros oli hyvin valaiseva ja antoisa. Lämpimät
kiitokset kaikkien tutustumiemme biokaasulaitosten yhteyshenkilöille. Kiitokset myös
Jätekukko Oy:n Arto Ryhäselle kiertomatkan toteutuksesta hänen autollaan.
Matkareitti näkyy seuraavan sivun kuvassa.
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Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Kuiva" 19.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-käsiteltävän jätteen määrä Jätekukon biojäte

t/a

6 800

-käsiteltävän jätteen määrä Pieksämäen puhdistamoliete
-käsiteltävän jätteen määrä Mikkelin puhdistamoliete
-käsiteltävän jätteen määrä Suonenjoen puhdistamoliete
-muu käsiteltävä biojäte

t/a
t/a
t/a
t/a

3 200
4500
2400
2100

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
3
m /a
t/a
t/a

3 700
1 065
2 635
2 682
0
1500
18500

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kulut/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-porttimaksut muista jätteistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta

€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km

50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,05
0,06

-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/MWh
€/MWh
€/m3

45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t

10,00

-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t

15,00
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Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

5 187 500
10
6%
0,1359

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

57 663
493 950
849 000
0
1 400 613

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
122 500
36 000
12 096
74 550
0
185 000
22 500
30 000
10 000
567 646

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

856 646

Pääomakustannukset

€/a

704 815

Kustannukset yhteensä

€/a

1 561 461

Tulos

€/a

-160 848

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

15,21
29,88
37,10
82,18

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti
-yhteensä
MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä
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Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Kuiva" 30.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-Jätekukon biojäte
-Pieksämäen puhdistamoliete
-Mikkelin puhdistamoliete
-Suonenjoen puhdistamoliete
-muu käsiteltävä biojäte
-muu käsiteltävä puhdistamoliete

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

6 800
3 200
4500
2400
7400
5700

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

5 800
1 340
4 460
3 905
0
2250
27750

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kustannukset/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-porttimaksut muulle lietteelle
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta
-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km
€/MWh
€/MWh
€/m3

50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,05
0,06
45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

€
a
%

10,00
15,00
6400000
10
6%
0,1359

Liite 2b.

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

83 958
774 300
1 342 000
0
2 200 258

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
183 750
36 000
12 096
93 800
0
277 500
33 750
53 000
10 000
774 896

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

1 063 896

Pääomakustannukset

€/a

869 555

Kustannukset yhteensä

€/a

1 933 451

Tulos

€/a

266 807

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

9,63
25,83
28,99
64,45

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2c.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Märkä1" 10.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-käsiteltävän jätteen määrä Jätekukon biojäte
-käsiteltävän jätteen määrä Pieksämäen puhdistamoliete

t/a
t/a

6 800
3 200

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

2 122
159
1 963
1 635
3 000
8446
3602

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kulut/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete

€/t
€/a

50,00
40,00

-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/MWh
€/MWh
€/m3

45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

10,00
15,00
3 010 000
10
6%
0,1359

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

35 153
283 287
468 000
0

-yhteensä

€/a

786 440

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
38 905
11 130
3 840
36 020
126 690
21 000
10 000
322 585

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

611 585

Pääomakustannukset

€/a

408 963

Kustannukset yhteensä

€/a

1 020 548

Tulos

€/a

-234 108

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

28,90
32,26
40,90
102,05

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2d.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Märkä1" 19.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-käsiteltävän jätteen määrä Jätekukon biojäte
-käsiteltävän jätteen määrä Pieksämäen puhdistamoliete
-käsiteltävän jätteen määrä Mikkelin puhdistamoliete
-käsiteltävän jätteen määrä Suonenjoen puhdistamoliete
-muu käsiteltävä biojäte

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

6 800
3 200
4500
2400
2100

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

3 788
284
3 504
2 802
4 000
13259
4937

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kulut/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta

€/t
€/t
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km

50,00
40,00
40,00
40,00
0,05
0,06

-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/MWh
€/MWh
€/m3

45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

10,00
15,00
3 610 000
10
6%
0,1359

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

60 243
505 698
849 000
0

-yhteensä

€/a

1 414 941

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
72 186
36 000
22 680
19 880
5 120
49 370
198 885
30 000
10 000
519 121

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

808 121

Pääomakustannukset

€/a

490 483

Kustannukset yhteensä

€/a

1 298 604

Tulos

€/a

116 337

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

15,21
27,32
25,81
68,35

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2e.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Märkä1" 30.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-Jätekukon biojäte
-Pieksämäen puhdistamoliete
-Mikkelin puhdistamoliete
-Suonenjoen puhdistamoliete
-muu käsiteltävä biojäte
-muu käsiteltävä puhdistamoliete

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

6 800
3 200
4500
2400
7400
5700

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

5 824
437
5 387
4 308
4 900
21930
9354

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kustannukset/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-porttimaksut muulle lietteelle
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta

€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km

50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,05
0,06

-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/MWh
€/MWh
€/m3

45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

10,00
15,00

Liite 2e.

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

5 165 000
10
6%
0,1359

TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

92 622
777 504
1 342 000
0

-yhteensä

€/a

2 212 126

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
110 309
0
0
30 590
6 272
93 540
328 950
53 000
10 000
707 661

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

996 661

Pääomakustannukset

€/a

701 758

Kustannukset yhteensä

€/a

1 698 419

Tulos

€/a

513 707

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

9,63
23,59
23,39
56,61

B. Kannattavuuslaskelma

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2f.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Märkä2" 10.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-käsiteltävän jätteen määrä Jätekukon biojäte
-käsiteltävän jätteen määrä Pieksämäen puhdistamoliete

t/a
t/a

6 800
3 200

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

2 013
345
1 668
1 715
3 000
8446
3602

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kulut/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete

€/t
€/a

50,00
40

-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/MWh
€/MWh
€/m3

45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

10,00
15,00
6 885 000
10
6%
0,1359

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

36 873
268 736
468 000
0

-yhteensä

€/a

773 608

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
108 000
24 150
3 840
36 020
126 690
21 000
10 000
404 700

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

693 700

Pääomakustannukset

€/a

935 451

Kustannukset yhteensä

€/a

1 629 151

Tulos

€/a

-855 543

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

28,90
40,47
93,55
162,92

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2g.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Märkä2" 19.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-käsiteltävän jätteen määrä Jätekukon biojäte
-käsiteltävän jätteen määrä Pieksämäen puhdistamoliete
-käsiteltävän jätteen määrä Mikkelin puhdistamoliete
-käsiteltävän jätteen määrä Suonenjoen puhdistamoliete
-muu käsiteltävä biojäte

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

6 800
3 200
4500
2400
2100

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

3 772
345
3 427
3 144
4 000
13259
4937

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kulut/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta

€/t
€/a
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km

50,00
40,00
40,00
40,00
0,05
0,06

-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/MWh
€/MWh
€/m3

45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

10,00
15,00
8 922 500
10
6%
0,1359

Liite 2g.

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

67 596
503 562
849 000
0

-yhteensä

€/a

1 420 158

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
146 000
0
0
24 150
5 120
49 370
198 885
30 000
10 000
538 525

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

827 525

Pääomakustannukset

€/a

1 212 282

Kustannukset yhteensä

€/a

2 039 807

Tulos

€/a

-619 649

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

15,21
28,34
63,80
107,36

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2h.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Märkä2" 30.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-Jätekukon biojäte
-Pieksämäen puhdistamoliete
-Mikkelin puhdistamoliete
-Suonenjoen puhdistamoliete
-muu käsiteltävä biojäte
-muu käsiteltävä puhdistamoliete

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

6 800
3 200
4500
2400
7400
5700

-bruttosähkö
-omakäyttösähkö
-nettosähkö
-nettolämpö
-puhtaan veden kulutus
-nestemäisen mädätysjäännöksen määrä
-kiinteän mädätysjäännöksen määrä

MWh/a
MWh/a
MWh/a
MWh/a
m3/a
t/a
t/a

5 958
345
5 613
4 953
4 900
21930
9354

Henkilöstö
-kiinteät henkilöstökustannukset
-muuttuvat henkilöstökustannukset
-kustannukset/henkilö/vuosi

hlö
hlö
€/hlö/a

2,0
1,5
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-porttimaksut muulle lietteelle
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta
-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/t
€/a
€/t
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km
€/MWh
€/MWh
€/m3

50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,05
0,06
45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois

€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

10,00
15,00
10 915 000
10
6%
0,1359

Liite 2h.

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön myynti
-sähkön myynti
-porttimaksut
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

106 490
795 393
1 342 000
0

-yhteensä

€/a

2 243 883

€/a
€/a

100 000
189 000
289 000

Muuttuvat kustannukset
-tuotannon henkilöstökustannukset
-huoltokustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-omakäyttösähkön kustannukset
-puhdas vesi
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois
-muut kuljetuskustannukset
-tasehallinta
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

75 000
180 000
0
0
24 150
6 272
93 540
328 950
53 000
10 000
770 912

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

1 059 912

Pääomakustannukset

€/a

1 482 999

Kustannukset yhteensä

€/a

2 542 911

Tulos

€/a

-299 028

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

9,63
25,70
49,43
84,76

MENOT
Kiinteät kustannukset
-kiinteät henkilöstökust.
-muut kiinteät kustannukset
-yhteensä

Liite 2i.

Pieksämäen biokaasuesiselvitys
KANNATTAVUUSTARKASTELU "Bioetanoli" 19.000 t/v

A. Lähtöarvot
Vastaanotto- , tuotanto- ja kulutusmäärät
-Jätekukon biojäte
-ympäristökunnista kaupan ja kotitalouksien biojätettä
-Pieksämäen puhdistamoliete
-Mikkelin puhdistamoliete
-Suonenjoen puhdistamoliete
Yhteensä

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

6 800
3 200
3 200
3400
2400
19000

Henkilöstö
-kulut/henkilö/vuosi

hlö
€/hlö/a

2,0
50 000

Yksikköhinnat
-porttimaksut biojäte
-porttimaksut Pieksämäen puhdistamoliete
-porttimaksut Mikkelin puhdistamoliete
-porttimaksut Suonenjoen puhdistamoliete
-puhdistamolietteen kuljettaminen Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljettaminen Suonenjoelta
-sähkön ostohinta
-sähkön siirtohinta ostettaessa
-puhtaan veden ostohinta

€/t
€/a
€/t
€/t
€/t/km
€/t/km
€/MWh
€/MWh
€/m3

50,00
40
40
40
0,05
0,06
45,00
25,00
1,28

-sähkön myyntihinta syöttötariffilla
-lämmön myynti

€/MWh
€/MWh

133,50
21,50

-tuhkan käsittely (jos poltto)
-kiinteän mädätysjäännöksen toimittaminen pois (jos mädätys)
-nestemäisen mädätysjäännöksen toimittaminen pois (jos mädätys)

€/t
€/t
€/t

Investointi
Takaisinmaksuaika
Korko
Annuiteettitekijä

a
%

40,00
10,00
15,00
7 100 000
10
6%
0,1359

B. Kannattavuuslaskelma
TULOT
-lämmön ja sähkön myynti
-porttimaksut
-etanoli
-mädätejäännöksen myynti

€/a
€/a
€/a
€/a

366 000
860 000
460 000
0

-yhteensä

€/a

1 686 000

MENOT
Kiinteät kustannukset
-yhteensä

301 000

Muuttuvat kustannukset
-puhdistamolietteen kuljetus Mikkelistä
-puhdistamolietteen kuljetus Suonenjoelta
-muut
-yhteensä

€/a
€/a
€/a
€/a

0
0
380 000
380 000

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteensä

€/a

681 000

Pääomakustannukset

€/a

964 663

Kustannukset yhteensä

€/a

1 645 663

Tulos

€/a

40 337

Kiinteät kustannukset / Tonni
Muuttuvat kustannukset / Tonni
Pääomakustannukset / Tonni
Tuotantokustannus

€/t
€/t
€/t
€/t

15,84
20,00
50,77
86,61

