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1. Johdanto
Suomessa toteutetut biokaasulaitoshankkeet ja toiminnassa olevat biokaasulaitokset
ovat pääasiassa keskittyneet käsittelemään kuntien puhdistamolietteitä ja teollisia jakeita kuten biojätettä sekä erilaisia lietemäisiä jakeita. Pelkästään peltobiomassaan perustuvia laitoksia Suomessa ei ole.
”Peltoenergiaan pohjautuvan biokaasulaitoskonseptin teknis-taloudellinen malli” on osa
projektikokonaisuutta ”ENKAT – Energiakasveihin pohjautuvan biokaasulaitoskonseptin
teknis-taloudelliset edellytykset pohjoisissa olosuhteissa”. Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoisiin ilmasto-oloihin soveltuva pelloilla viljeltäviin energiakasveihin pohjautuva biokaasuntuotantokonsepti ja tuottaa tietoa peltoenergiaa hyödyntävän biokaasun
jalostusketjun teknisistä ratkaisuista, toimintamalleista, liiketoiminnan reunaehdoista,
elinkaaripäästöistä sekä biokaasuprosessin olosuhteista. ENKAT-hankkeen tavoitteena on
myös selvittää ja ratkaista biokaasulaitosinvestointien käytännön ongelmia sekä pyrkiä
lisäämään tietämystä mm. teknisistä ratkaisuista, jotka alentaisivat biokaasulaitoksen
investointikuluja. Näiden seikkojen ratkaiseminen ja lisätiedon tuottaminen edesauttaa
uusien, maaseudulle sijoittuvien biokaasulaitosten investointeja ja rakentamista.
Projektin vetäjänä toimii Jyväskylä Innovation Oy, muut toteuttajat ovat Watrec Oy,
Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteen laitos ja Metener Oy. Hanke on rahoitettu
pääosin Keski-Suomen ELY:n myöntämällä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston tuella (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin) sekä alalla toimivien yritysten (Watrec Oy, Gasum Oy, Valtra Oy ja Metener Oy) ja Jyväskylän yliopiston tuella. Hankkeen toteutusaikataulu on elokuu 2011 –
toukokuu 2013.
Etenkin maaseudulle sijoittuvia, maaseudun elinvoimaa tukevia hankkeita ei ole toteutettu Suomessa tähän mennessä kuin muutamia. Syynä tähän on muun muassa se, että
maaseudulle sijoittuvien biokaasulaitosten taloudellinen kannattavuus on useissa selvityksissä todettu taloudellisesti heikoksi. Viimeisimpänä valmistunut MTT:n BIOTILAhanke tukee näitä aiempia selvitystuloksia (www.mtt.fi). Syinä taloudelliseen kannatta3
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mattomuuteen on raaka-aineiden (etenkin peltobiomassa) hankintakustannukset sekä
joissain tapauksissa vastaanotettavien materiaalien alhaiset käsittelymaksut, toimintaa
rajoittavat säännökset, ristiriitaiset tukipäätökset sekä niiden puuttuminen ja lainsäädäntö sekä laitosten korkeat investointikustannukset.
Tämän raportin tarkoituksena on tuottaa tietoa maatalouden materiaaleihin (nurmirehu
ja lietelanta) perustuvan biokaasulaitoksen teknisistä vaihtoehdoista ja biokaasulaitoksen taloudellisesta kannattavuudesta. Raportissa tuodaan esille ne tekniset toteutusvaihtoehdot, jotka Saksaan ja Itävaltaan helmikuussa 2011 tehtyjen laitosvierailuiden, kerätyn tiedon ja omien kokemusten perusteella on kustannustehokkaimmat ja teknisesti
parhaiten sovellettavissa Suomen ilmasto-olosuhteissa. Teknisiä sekä muita ratkaisuja on
käyty läpi myös yhteisesti tämän hankkeen toimijoiden kesken ns. ideariihissä. Biokaasulaitoksen taloudellista kannattavuutta käydään läpi huomioiden biokaasulaitoksen investointihinta, laitoksen toimintaan liittyvät kannustimet ja tuet sekä laitoksen toimintaan
liittyvät käyttö- ja hankintakustannukset. Tavoitteena on antaa myös tietoa siitä, mitä
muutoksia pitäisi tehdä että kannattavuus saavutetaan, jos se tällä hetkellä näyttää liiketoiminnan kannalta kannattamattomalta.
Tähän raportin liitteenä (liite 1) on myös yksittäisen biokaasulaitostoimijan, joka ostaa
nurmirehun ulkopuolisilta tuottajilta, lisäksi toimintamalli jossa viljelijöiden yhteenliittymä tuottaa nurmirehun, operoi biokaasulaitosta ja hyödyntää osittain tai kokonaan
tuotetun biokaasuenergian sekä hyödyntää ja levittää ravinteikkaan lopputuotteen lannoitteena. Tämän erillisen osion on toteuttanut Metener Oy.
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2. Biokaasulaitoksen perustamiseen ja toimintaan liittyvä lainsäädäntö ja
tulkinnat
Biokaasulaitoksen toimintaa ohjaa ja säätelee useat lait ja asetukset, lisäksi perustamisvaiheeseen tarvitaan monia lupia. Lupien määrä ja tarpeellisuus riippuu biokaasulaitoksen ominaisuuksista, toiminnasta, vastaanotettavasta materiaalista, tuotetun biokaasun
hyödyntämistavasta, lopputuotteen jalostamisesta ja lopputuotteen hyödyntämisestä.
Biokaasulaitokselle tarvittavia suunnitelmia ja lupia voivat olla seuraavat: ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), ympäristölupa, rakennus- tai toimenpidelupa, elinkeinoilmoitus, laitoshyväksyntä, tuotehyväksyntä, sopimukset sähkö- ja verkkoyhtiön
kanssa, räjähdyssuojausasiakirja, pelastussuunnitelma ja ilmoitus pelastusviranomaisille.
Ympäristölupa ja YVA
Biokaasulaitostoimijan on haettava rakennettavalle biokaasulaitokselle ympäristölupaa.
Yli 10 000 tn/a vuodessa käsittelevien laitosten ympäristölupaviranomainen on ELYkeskus, alle 10 000 tn/a laitoksen ympäristöluvan myöntää se kunta, jonka alueelle biokaasulaitos sijoittuu. Mikäli käsiteltävän materiaalin yhteismäärä ylittää 20 000 tn/a,
pitää rakennettavalle biokaasulaitokselle tehdä ympäristönvaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka jälkeen voidaan hakea ympäristölupaa.
Rakennuslupa
Biokaasulaitos tarvitsee toiminnalleen kunnan myöntämän rakennusluvan, johon pelastusviranomainen antaa lausunnon lupavaiheessa.
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Eviran luvat
Biokaasulaitostoimijan on tehtävä Eviralle elinkeinoilmoitus, mikäli laitoksella käsitellään 3-luokan sivutuotteita, tilan ulkopuolisia maataloudessa syntyviä jätteitä (esimerkiksi teurastamolanta), ympäristölupaa vaativasta toiminnasta syntyviä jätteitä, yhdyskuntajätevesilietettä, teollisuuden lietteitä tai vastaavia ulkopuolisia jätteitä ja kun
lopputuote saatetaan markkinoille lannoitevalmisteena (lannoitevalmisteiden elinkeinoilmoitus).
Laitoshyväksyntä haetaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira), mikäli orgaanisia lannoitteita tai niiden raaka-aineita valmistetaan tai teknisesti käsitellään tilalla. Mikäli
lannoitetta valmistetaan omaan käyttöön, tarvitaan laitoshyväksyntä vain silloin, kun
käytetään sivutuoteasetuksen 3-luokkaan kuuluvaa teurasjätettä tai tilan ulkopuolisia
asumisjätevesiä, yhdyskuntalietteitä tai ruokajätteitä. Laitoshyväksyntää ei tarvita tilalle silloin, kun tilan biokaasulaitoksella käytetään tilan omaa lantaa.
Lannoitetta kaupalliseen myyntiin valmistavan tilan tulee täyttää lannoitevalmistelaissa
asetetut vaatimukset. Eläinten sivutuotteita käsittelevän tilan tulee täyttää sivutuoteasetuksen vaatimukset. Hakijan on osoitettava, että laitoksessa syntyy käyttöön
soveltuvaa lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta ja että se on turvallista. Käytännössä tämä vaatii omavalvontasuunnitelman laatimista ja sen ohjeiden toteuttamista.
Sopimukset sähkö- ja verkkoyhtiön kanssa
Sähköä tuotettaessa sähköverkkoon liittymisestä on sovittava paikallisen verkonhaltijan
kanssa. Biokaasulaitoksen sähköntuotantoyksikkö tarvitsee sähköverkkoa tahdistukseen,
joten sähköverkkoon pitää liittyä, vaikka sähköä ei siirretä verkkoon. Biokaasulaitoksen
toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa tai tehdä seuraavat sopimukset:
Liittymissopimus: Sopimus tulee tarkistaa liitettäessä biokaasulaitosta verkkoon. Sopimukseen joudutaan tekemään muutoksia, jotka koskevat mm. johdotuksia ja noususulakkeen kokoa voidaan joutua suurentamaan.
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Verkkosopimus: Sopimus tehdään paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa ja siinä sovitaan sähkön verkkoon siirrosta ja sähkön ostosta.
Myyntisopimus: Sopimus tehdään sähkön tuottajan ja sähkön myyntiyhtiön kesken. Tuottaja voi kilpailuttaa myyntiyhtiöt ja myydä sähköään valitsemalleen yhtiölle. Myyntiyhtiö
toimii tilalla tuotetun sähkön ostajana ja sähkön myyjänä tilalle. Myyntisopimuksen voi
tehdä vain yhden sähkön myyntiyhtiön kanssa.
Räjähdyssuoja-asiakirja
Räjähdyssuojausasiakirja tulee laatia sellaisissa kohteissa, joissa työntekijät voivat joutua alttiiksi räjähdysvaaralle. Biokaasulaitoksilla tuotettava biokaasu sisältää metaania,
joka on erittäin helposti syttyvää kaasua. Kaasun kertyessä suljettuun tilaan voi muodostua räjähdysherkkä kaasuseos. Tämä kaasuseos voi syttyä kipinän vaikutuksesta ja aiheuttaa räjähdyksen. Tämän takia maatiloilla olevat biokaasulaitokset lasketaan sellaisiksi
toimijoiksi, joiden tulee laatia räjähdyssuojausasiakirja.
Räjähdysasiakirjan laativat toiminnanharjoittaja ja työnantaja ja se on laadittava ennen
biokaasulaitoksen käyttöönottoa. Sen tarkoituksena on antaa yleiskuva laitosta koskevista suojaustoimenpiteistä ja vaaran arvioinnin tuloksista. Se on tarkistettava mikäli työskentelytilaa, työvälineitä, laitteita tai työjärjestelyjä järjestetään uudestaan, muutetaan tai laajennetaan.
Pelastussuunnitelma
Biokaasulaitoksen on hankittava pelastuslain (468/2003) mukainen pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelman

tarkoituksena

on

antaa

tietoja

kohteessa

oleskelevien

henkilöiden omatoimiseen suojeluun ja varautumiseen sekä ennaltaehkäistä ja
toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa.
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Ilmoitus pelastusviranomaisille
Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, mikäli vaarallisten kemikaalien
ilmoitus-raja-arvo ylittyy. Biokaasu on määritelty erittäin helposti syttyväksi kaasuksi ja
tällöin ilmoitusvelvollisuuden raja-arvo on tonni biokaasua laitoksessa. Mikäli biokaasulaitoksessa ylitetään yhtenä hetkenä viiden tonnin biokaasumäärä, ilmoitus ei enää riitä,
vaan laitokselle tarvitaan vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn ja
varastoinnin lupa. Tuo viiden tonnin biokaasumäärä ylittyy yleensä vasta isoissa biokaasulaitoksissa, eikä siten välttämättä koske esimerkiksi maatilamittakaavan biokaasulaitoksia.

3. Tekninen kuvaus peltobiomassaan perustuvasta biokaasulaitoksesta
Enkat hankeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa yleiseen käyttöön lisätietoa teknisistä
vaihtoehdoista toteuttaa peltobiomassaan perustuva biokaasulaitos. Yleisesti on ollut
tiedossa, että Saksassa ja Itävallassa on ollut 80-luvulta lähtien toiminnassa erityisesti
peltobiomassaan perustuvia biokaasulaitoksia. Hankkeen tavoitteisiin liittyen etenkin
kylmissä, talvisissa olosuhteissa sijaitsevat ja nurmirehua syötemateriaalina käyttävät
laitokset olivat ensisijaisina käyntikohteina, jotta prosessilaitteiden toiminta talvisissa
olosuhteissa todennettaisiin.
Saksassa ja Itävallassa sijaitsevat, peltobiomassaa käsittelevät biokaasulaitokset ovat
prosessitekniikaltaan yksinkertaisia ja sen perusteella investointikustannuksiltaan suhteellisen alhaisia. Prosessin automaatiotaso on alhainen, myös automaattisten toimilaitteiden ja mittaustietojen määrä on prosessissa vähäinen. Toisaalta näissä biokaasulaitoksissa käytetään isoja reaktoritilavuuksia käsiteltävän materiaalin määrään nähden, eli
viipymä prosessissa on suhteellisen pitkä. Pitkä viipymä reaktorissa perustuu nurmirehun
orgaanisen aineksen hajoamisnopeuteen ja hajoavuuteen. Syötettävän materiaalin hajoavuus vaikuttaa poikkeuksetta biokaasulaitoksen reaktoritilavuuteen ja viipymään.
Koska Suomessa rehun kasvatusalueet ovat yleensä lähellä nautatiloja, sekä perustuen
siihen tietoon että nurmirehun liukoistuminen ja käsittely yksistään biokaasureaktorissa
8
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saattaa aiheuttaa ongelmia prosessiin, nurmirehun lisäksi biokaasuprosessiin syötetään
lietelantaa. Tällä varmistetaan syötteen sopiva kuiva-ainepitoisuus ja toteutetaan selvitystyötä Suomeen soveltuvin ehdoin.
Peltobiomassaan perustuvalla biokaasulaitoksella on prosessiteknisesti ajateltuna kriittisiä kohtia, jotka vaikuttavat oleellisesti laitoksen käyttöön ja toimintavarmuuteen sekä
investointitasoon. Näitä kohtia ovat peltobiomassan luotettava ja toimiva vastaanottoja syöttöjärjestelmä, biokaasureaktorin mallin, muodon ja viipymän valinta ja kolmantena biokaasureaktorissa käytettävä sekoitustekniikka. Koska peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen investointitason on oltava alhainen, pitää prosessista pyrkiä karsimaan ylimääräiset, investointikustannuksia nostavat rakenteet ja laitteet ja valita toimivat, prosessi- ja sääolosuhteet kestävät ratkaisut. Sen vuoksi mm. vastaanotto- ja
syöttöjärjestelmälle kannattaa suunnitella ja rakentaa mahdollisimman kevyt kate ja
rakenne, lähinnä säältä suojaavaratkaisu, jotta investoinnit voidaan pitää alhaisena.
Biokaasureaktorin malli ja muoto vaikuttaa oleellisesti biokaasulaitoksen toimintaan ja
investointitasoon. Reaktori on yksittäisenä prosessilaitteena biokaasulaitoksen kallein
investointi, joten sen rakenteeseen ja tekniseen ratkaisuun on syytä paneutua huolellisesti.
Peltobiomassaan perustuva biokaasulaitos koostuu seuraavista pääprosesseista:
•

Materiaalin vastaanotto ja varastointi

•

Materiaalin syöttöjärjestelmä

•

Biokaasureaktori(t)

•

Lopputuotteen vedenerotus ja varastointi

•

Kaasunkäsittely, -varastointi ja hyödyntäminen

3.1.

Materiaalin vastaanotto ja varastointi

Nurmirehun niittoa ja korjuuta varten on olemassa useita vaihtoehtoisia laitteita. Esikäsittelyjärjestelmät (murskat) ovat investointitasoltaan kalliita ja kuluttavat suhteellisen
paljon sähköenergiaa. Muun muassa maissirehu niitetään ns. maissipäällä, jolloin palakoko silputussa maissirehussa on alle 1 cm. Tällainen niittoprosessi ja – järjestelmä olisi
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suositeltavaa myös Suomessa investointitason pitämiseksi mahdollisimman alhaisena ja
toiminnan kannattavana.
Nurmirehun viljelyssä biokaasulaitoksen kannalta ns. tarkkuussilppuri on paras vaihtoehto. Tarkkuussilppurilla saavutettu rehun kappalekoko voidaan syöttää sellaisenaan biokaasuprosessiin, eikä laitoksella tarvita mekaanista jatkokäsittelyä. Peltobiomassa tulisi
siis silputa ja esikäsitellä jo niittovaiheessa pellolla.
Niittovaiheen jälkeen rehu (nurmirehu ja/tai maissi) voidaan välivarastoida aumoissa
pellolla tai se vastaanotetaan ja varastoidaan biokaasulaitoksen laakasiiloissa, jotka voivat katettuja tai avoimia (kuvat 1. ja 2.). Biokaasulaitoksen toiminnan kannalta varastointikapasiteetti itse laitoksella tulisi olla riittävä mutta sitä ei tarvitse mitoittaa koko
vuoden kapasiteetille. Suositeltavaa olisi kattaa rehusiilot, sillä materiaalin orgaaninen
aines alkaa hajota ilman kattamista. Happokäsittely on myös suositeltavaa jotta rehu
säilyy hyvälaatuisena pitkänkin säilytysajan jälkeen.

Kuva 1. Laakasiilot, jossa peitettynä silputtua rehua.
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Kuva 2. Pyöräkuormaaja ottamassa rehua laakasiilosta. Auman korkeus noin 4 m.
Laakasiiloja on Suomessa käytetty jo pitkään, eikä varastointitekniikkaa ole biokaasulaitossovellutuksissa syytä muuttaa tai tehostaa. Laakasiilot kannattaa varustaa viemäröintijärjestelmällä, jotta laakasiiloissa muodostuva neste voidaan ohjata biokaasuprosessiin.

3.2.

Syöttölaitteet

Laakasiiloista rehu toimitetaan syöttölaitteeseen pyöräkuormaajalla. Laakasiiloissa ei
yleensä käytetä erillistä kuljetinta, jolla materiaalia syötettäisiin syöttölaitteeseen. Pyöräkuormaajalla syötetään syöttölaitteeseen yleensä useamman vuorokauden syötettävä
määrä, joten etukuormaajan ei tarvitse olla käytössä joka päivä. Tarkkuussilputtua biomassaa ei tarvitse murskata ennen biokaasuprosessia.
Syöttölaitteita on yleensä käytössä muutamaa eri tyyppiä. Seuraavassa on kuvattu kaksi
eri tyyppiä Saksassa ja Itävallassa käytössä olevista syöttölaitteista.
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Silppuava ja sekoittava syöttölaite
Silppuava ja sekoittava syöttölaite on yleisesti maatalouden käytössä. Laitteella syötetään mm. nautakarjalle nurmirehua. Syöttölaitteisto sisältää syöttösiilon, jonka tilavuus
vaihtelee noin 10-25 m3:n välillä. Syöttösiilon pohjalla on sekoitin, joka hajottaa rehun
pienempään kappalekokoon, mutta ei varsinaisesti murskaa tai katko materiaalia tiettyyn kokoluokkaan. Syöttölaitteen pohjalla on lisäksi myös erillinen syöttöruuvi, jolla
materiaali syötetään esimerkiksi toiseen syöttöruuviin ja edelleen biokaasureaktoriin.
(Kuvat 3-5).

Kuva 3. Kuva silppuavasta ja sekoittavasta rehun syöttölaitteesta.
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Kuva 4. Kuva kahdesta rehun syöttölaitteesta, jotka sijaitsevat biokaasureaktorin betonikaton päällä.

Kuva 5. Biokaasureaktorin katolle sijoitettu rehun syöttölaite.
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”Walking floor” syöttölaite
”Walking floor” laitteen pohja koostuu samansuuntaisista metallipalkeista, jotka samassa tasossa muodostavat laitteen pohjan. Syöttölaitteen pohjaa liikutetaan sahaavalla
liikkeellä edes takaisin, jolloin laitteessa oleva materiaali liikkuu laitteen toiseen päähän. Pohjan palkkien liike tuotetaan hydraulisella koneistolla (Kuvat 6-10).

Kuva 6. Lattiapinnan alapuolelle sijoitettu rehun syöttölaite, jossa ns. walking floor järjestelmä.
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Kuva 7. Pyöräkuormaaja syöttämässä rehun syöttölaitetta.

Kuva 8. Pyöräkuormaaja syöttämässä rehun syöttölaitetta, walking floor.
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Kuva 9. Kuva walking floor syöttölaitteen sisäpuolelta. Takana näkyvissä rehun nostoruuvijärjestelmä.

Kuva 10. Rehun ”walking floor” syöttölaite, ja rehun siirtojärjestelmä biokaasureaktoriin.
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Syöttölaitteet oli sijoitettu paria poikkeusta lukuun ottamatta ulkotilaan ilman suojakatetta. Biokaasulaitokset sijaitsevat alueella, jossa talvisin on lunta ja pakkasta jopa –20
°C, mutta laitteet ovat toimineet näinkin talvisissa olosuhteissa.
Syöttölaitteiden jälkeen materiaali syötetään kuljettimilla suoraan biokaasureaktoriin
ilman erillistä esikäsittelyä. Kuljettimina käytettiin ruuvikuljettimia (kuva 11). Osa syöttölaitteista oli sijoitettu suoraan betonirakenteisen biokaasureaktorin katolle (kuva 5.),
jolloin rehu tippuu suoraan biokaasureaktoriin ilman ruuvikuljetinta.

Kuva 11. Rehun syöttöruuvit syöttölaitteelta biokaasureaktoriin.
”Walking floor” syöttöjärjestelmä on yksinkertainen ja vaikeissakin olosuhteissa toimiva.
Monessa kohteessa syöttölaitetta oli korjailtu runsaasti, joka osoittaa että syöttölaite
joutuu koville rasituksille toiminnassa. Vaikka ko. laitteiston investointikustannukset olisivatkin alhaiset, on hyvä varautua suhteellisen korkeisiin käyttökustannuksiin. Osassa
syöttölaitteista seinämämateriaalit oli jo uusissa laitteissa vesivaneria, joka on kustannukseltaan alhaisempi ja helpompi vaihtaa mitä teräs.
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Suomen olosuhteisiin teknisesti ja taloudellisti soveltuvin vaihtoehto rehun syöttöjärjestelmäksi olisi vähintään sääsuojaan asennettava silppuava ja sekoittava syöttölaite. Tämän tyyppisiä laitteita on karjataloudessa yleisesti käytössä, varaosa- ja huoltovarmuus
on siten parempi mitä uusissa, erikseen ulkomailta tuotavissa laitteissa. Laitteen investointikustannus on suhteellisen alhainen ja laitetta voidaan myös rakenteen osalta huoltaa ja tarvittaessa uusia. Soveltuvin tekniikka syöttää rehu syöttölaitteelta biokaasureaktoriin on käyttää suljettuja ruuvikuljettimia, jolloin vähennetään sään vaikutukset
syöttölaitteiden toimintaan. Ruuvikuljettimia käytetään yleisesti energiantuotannossa
(mm. hakkeen kuljetus) ja teknisesti ne ovat Suomen ilmasto-olosuhteissa todettu varmatoimisiksi.

3.3.

Biokaasureaktori/t

Biokaasureaktori on biokaasulaitoksen ydin, jossa tapahtuu varsinainen biokaasun tuotanto. Biokaasureaktoreita on käytössä erimuotoisia ja eri materiaaleista valmistettuja.
Biokaasureaktorit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, suljettuja säiliöitä. Ne varustetaan
sekoittimilla, joka takaa materiaalin hyvän sekoittumisen ja siten orgaanisen aineksen
tasaisen hajoamisen lopputuotteeksi, eli metaaniksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi sekä ravinteikkaaksi lopputuotteeksi, joka sisältää typpeä ja fosforia sekä orgaanista ainesta.
Biokaasureaktoreita voi olla biokaasulaitoksella useita rinnan tai sarjassa. Peltobiomassalaitoksissa yleensä reaktoreita on kaksi sarjassa. Reaktorit mitoitetaan siten, että niissä on riittävä, usein kymmenien jopa satojen päivien viipymä. Reaktorit voidaan toteuttaa sarjaan joko kahdella erillisellä reaktorisäiliöillä tai yhdistämällä kaksi säiliötä yhteen, ns. double ring tyyppisesti. Yleinen tapa siirtää materiaali vaiheesta toiseen on
hyödyntää ylivuotoa. Kuvassa 12 on esitetty toteutus kahdella erillisellä, sarjassa olevilla
biokaasureaktoreilla.
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Kuva 12. Kaksi sarjassa olevaa biokaasureaktoria.
Kuvassa 13. on esitetty leikkauskuvana ns. doubel ring tyyppinen biokaasureaktori.
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Kuva 13. Leikkauskuva ns. double ring tyyppisestä biokaasureaktorista. 1:llä merkityt
osat ensimmäisen vaiheen reaktori, 2:lla merkityt osat toisen vaiheen reaktori. Materiaali siirtyy vaiheesta toiseen sekä biokaasureaktorista jälkivarastoon ylivuotona.
Biokaasureaktorit voivat olla pystylieriöitä, joiden halkaisijan suhde seinäkorkeuteen on
< 1, esimerkiksi 1000 m3:n reaktorin mitat olisivat D = 10,2 m, h = 12,3 m. Tämäntyyppisiä biokaasureaktoreita sekoitetaan yleensä pystysekoittimella. Käytettäessä pystysekoitinta reaktorin kattorakenteen on kestettävä sekoittimen aiheuttamat rasitukset. Tämän
vuoksi kattorakenne on teräsrakenteinen, eikä esim. PVC- tai betonirakenteinen. Korkeaseinäisen biokaasureaktorin seinärakenne on lähes poikkeuksetta nykyisin teräslevyä
(pulttiliitoksin tai hitsattuna), joka eristetään ja suojapellitetään ulkopuolelta, kuva 14.
Tämän tyyppisiä reaktoreita käytetään yleensä mm. jätevedenpuhdistamoilla ja teollisia
jakeita hyödyntävissä biokaasulaitoksissa.
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Kuva 14. Pystymallinen, korkeaseinäinen biokaasureaktori. Varustettuna pystysekoittimella.
Pystylieriöitä voi olla myös dimensioiltaan enemmän leveä kuin korkea, jolloin halkaisijan suhde seinämäkorkeuteen on > 1. Tämän tyyppisiä biokaasureaktoreita käytetään
eniten peltobiomassaan perustuvissa biokaasulaitoksissa. Kun seinämäkorkeus pysyy noin
4 metrissä, voidaan seinämärakenne halvimmillaan toteuttaa betonielementtejä käyttäen. Tässä mallissa 1000 m3:n reaktorin mitat olisivat D = 18,0 m, h = 4,0 m. Matalaseinäisiä biokaasureaktoreita sekoitetaan sivu- tai pystysekoittimilla, riippuen reaktorin
kattorakenteesta. Kattorakenteena käytetään yleisesti PVC- tai muovikatetta, joka on
varustettu pystysalolla tai betonirakennetta, joka voidaan tukea pystytuella reaktorin
keskellä. Matalaseinäisen biokaasureaktorin seinärakenne on yleensä betonia tai teräslevyä. Seinärakenne on lämpöeristetty ja voi osittain olla maan alla (kuvat 15 ja 16).
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Kuva 15. Matalaseinäinen, muovikatteinen biokaasureaktori. Seinä teräslevyä joka eristetty ja pellitetty.

Kuva 16. Maan alle asennettu täysin betonirakenteinen biokaasureaktori.
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3.3.1.

Sekoitustekniikka

Biokaasuprosessi tarvitsee tehokasta sekoittamista toimiakseen tehokkaasti. Sekoitus
toteutetaan vähintään biokaasureaktoreissa, mutta on suositeltavaa myös muissa prosessin säiliöissä. Sekoituksen pääasiallisin tehtävä on estää aineksen laskeutuminen säiliöiden pohjalle, tasata lämpötila ja estää reaktorissa tapahtuvaa lajittumista.
Peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen tulee olla tekniikaltaan varmatoiminen,
kustannustehokas ja yksinkertainen. Sen vuoksi peltobiomassa syötetään suoraan biokaasureaktoriin jossa sen viipymä on useita kymmeniä vuorokausia. Pääasiallisin sekoitus
tapahtuu biokaasureaktoreissa, ja tarvittaessa mädätteen varastosäiliössä.
Biokaasureaktoriin voidaan valita useita sekoitustekniikoita. Käytettävä sekoitusmenetelmä riippuu useita tekijöistä, kuten esim. reaktorityypistä, sen dimensioista ja käsiteltävästä materiaalista. Sekoitusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kolmeen (3) päätyyppiin.
1. Mekaaninen sekoitus
a) Pystysekoittimet, tyypillisiä suurissa ja/tai korkeissa reaktoreissa
b) Sivusekoittimet, tyypillisiä pienissä ja/tai hyvin laakeissa reaktoreissa
2. Materiaalin kierrättäminen
a) Erityyppisiä pumppuja riippuen järjestelmästä
b) Materiaalin imu- ja palautuskohdat voivat vaihdella suuresti eri järjestelmissä
c) Materiaalin palautuskohdassa on mahdollista olla joku sekoittumista tehostava tekninen laite kuten suutin tai vastaava
3. Kaasusekoitus
a) Kaasun kompressointi ja syöttäminen reaktorin nestepinnan alapuolelle
(ns.unconfined gas mixing). Ylösnousevat kaasukuplat sekoittavat reaktorin.
b)Kaasun kompressointi ja syöttäminen reaktorin sisälle rakennettuihin putkiin / muihin rakennelmiin (ns. confined gas mixing). Purkautuva kaasu työntää putkessa olevan nesteen tieltään pois jolloin muodostuva nestevirtaus
sekoittaa reaktorin
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Biokaasureaktoreiden yleisin sekoitintyyppi oli pystymallinen sekoitin, joka on asennettu
katosta kohtisuoraan ylös tai vinosti reaktorin seinästä. Asennustapa riippuu reaktorin
kattorakenteesta, jonka on kestettävä sekoittimen aiheuttamat rasitukset. Mikäli reaktorin katto on muovia, voidaan sekoitukseen käyttää ainoastaan reaktorin seinästä läpivietyjä sekoittimia. Sekoitin voi olla asennettu kohtisuoraan tai tietyssä kulmassa (7-15
°) reaktorin keskipisteeseen nähden, sivusekoittimet voi olla vaakatasoon tai vinoon
asennettuja. Sekoitin kannakoidaan joko suoraan reaktorin seinämään tai erilliselle betonijalustalle.
Perinteisesti pumppaus- tai kaasusekoitusta ei ole sovellettu biokaasulaitoksissa, koska
sekoitettavan materiaalin korkeahko kuiva-ainepitoisuus ja viskositeetti vaatisivat
pumppauksessa suhteellisen paljon energiaa ja kaasusekoitus ei välttämättä toimisi riittävän tehokkaasti. Lisäksi kaasusekoitus on teknisesti monimutkainen rakenne toteuttaa,
ja pumppaussekoituksessa käytettävät pumput kalliita investoida. Sen vuoksi mekaaninen sekoitus on yleisin käytössä oleva sekoitustekniikka.
Seuraavassa on kuvattu peltobiomassan perustuvan biokaasulaitoksen sekoitustekniikoita, joita havaittiin Saksan ja Itävallan biokaasulaitosmatkalla.
Kuten aiemmin kuvattiin, suurin osa käytössä olevista biokaasureaktoreista oli matalaseinäisiä, joko teräs- tai betoniseinäisiä betoni- tai muovikattoisia säiliöitä. Käytettävä
sekoitustekniikka tämäntyyppisissä säiliöissä on pääsääntöisesti sivusekoittimin (kuvat 17
ja 18) toteutettu. Betonikattoisissa säiliöissä käytettävä sekoitustekniikka on kantavan
kattorakenteen takia monipuolisempaa (kuvat 19 ja 20).
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Kuva 17. Mekaaninen sivusekoitin mädätteen varastosäiliössä.

Kuva 18. Sivusekoittimet kahdessa biokaasureaktorissa.
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Kuva 19. Hydraulinen sekoitin betonikattoisessa biokaasureaktorissa.

Kuva 20. Kaksi mekaanista sekoitinta betonikattoisessa biokaasureaktorissa.
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Yksittäisen sekoittimen sähköteho riippuu sekoittimien kokonaismäärästä säiliössä, sekoitettavan aineksen koostumuksesta, kuiva-ainepitoisuudesta, viskositeetista ja säiliön
dimensioista. Sekoitustekniikan voimanlähteenä toimii sähkö, voiman välitys voidaan
toteuttaa joko hydraulisesti tai mekaanisesti. Hydraulista sekoitusta käytetään yleisesti
peltobiomassaan perustuvissa biokaasulaitoksissa. Etuna hydraulisissa sekoittimissa on
se, ettei etenkään upposekoittimissa tarvita sekoitettavaan nesteeseen upottaa muuta
kuin sekoitinelin ja aisa, johon elin on kiinnitetty. Muu sekoitustekniikka voidaan sijoittaa joko säiliön päälle tai sivulle, säältä suojaan. Hydraulista sekoitusta ei kuitenkaan
voida pitää jatkuvatoimisesti päällä, vaan yleinen tapa on käyttää yhtä hydraulista yksikköä, johon on yhdistetty kolme erillistä sekoitinyksikköä, yleensä á teho 7,5-18 kW.
Näitä erillisiä sekoitinyksikköjä ajetaan sitten vaiheittain esimerkiksi 15 minuuttia kerrallaan. Tämä yleensä riittää pitämään materiaalin liikkeessä, etenkin kun peltobiomassa liukoistuu suhteellisen nopeasti biokaasureaktorissa.
Mekaaninen voimansiirto on perinteisesti teollisuudessa ja teollisissa biokaasulaitoksissa
käytetty tekniikka. Sitä käytetään myös yleisesti peltobiomassaan perustuvien biokaasulaitosten säiliöissä, jossa upposekoitus ei ole soveltuva tekniikka. Yleensä mekaaniseen
voimansiirtoon perustuvat sekoittimet ovat pystysekoittimia tai sivusekoittimia.

3.4.

Lopputuotteen vedenerotus ja varastointi

Biokaasuprosessissa syötettävän materiaalin orgaaninen aines hajoaa osittain biokaasuksi, jäljelle jäävää materiaalia kutsutaan mädätejäännökseksi. Prosessin seurauksena
materiaali liukoistuu ja sen ravinteet muuttuvat paremmin kasvien hyödynnettävään
muotoon. Jos prosessiin syötetään materiaalia 10 000 tn/a, poistuu prosessista materiaalia noin 9 500 – 9 700 tn/a. Lopputuote soveltuu vähintäänkin viherrakentamiseen,
maanparannusaineeksi tai lannoitevalmisteeksi pelloille.
Joissain tapauksissa lopputuotteen nestejae ja kiinteäjae kannatta erottaa toisistaan,
jotta aineksen ravinnekuormitusta voidaan vähentää. Pääsääntöisesti erotusprosessissa
muodostuva nestejae (kuiva-aines noin 0,5-3 %) sisältää suurimman osan typestä ja osan
fosforista, kun taas kiinteä jae (kuiva-aines 15 – 30 %) sisältää suurimman osan fosforista
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ja osan typestä. Osa erotetusta nestejakeesta voidaan kierrättää takaisin prosessiin laimennusvedeksi, jolloin ulkopuolelta tarvittavan veden määrää saadaan vähennettyä.
Lopputuotteesta voidaan erottaa neste- ja kiinteäjae toisistaan usealla tekniikalla. Eniten käytetyt biokaasusovellutuksissa ovat dekantterilinko ja ruuvipuristimet, joita käytetään erottamaan vettä mm. sikalietteestä. Dekantterilinkoja käytetään yleensä kunnallisilla lietemädättämöillä ja teollisissa biokaasulaitoksissa. Ruuvipuristin soveltuu käytännössä niihin kohteisiin, jossa syötettävä materiaali sisältää kuitumaista ainesta, esimerkiksi peltobiomassaa. Ruuvipuristin on investointitasoltaan vain noin viidennes lingosta ja
soveltuu siten hyvin teknisesti ja investointihinnaltaan peltobiomassaa käsittelevään
biokaasulaitokseen.
Mädäte sellaisenaan tai siitä erotettu rejektivesi voidaan varastoida erillisissä varastoaltaissa. Varastoaltaina käytetään samanlaisia altaita kuin lietelannan varastointiinkin.
Yleisimmin käytetty ratkaisu on matala, betoniseinäinen allas, jossa voi olla ns. kelluva
kate. Varastoallas voi toimia myös jälkikaasuuntumisaltaana, jolloin allas katetaan tiiviillä muovikatteella ja syntyvä kaasu kerätään talteen. Jälkikaasuuntumisessa voi muodostua vielä biokaasua noin 10 %. Varastoaltaat voivat sijaita laitosalueella ja/tai vastaanottavien tilojen etäsäiliöissä.
Vedenerotuksessa muodostuva kuiva aines voidaan varastoida esimerkiksi tarkoitukseen
varatulla kentällä. Kentän rakenne kannattaa perustaa niin, että valumavesiä ei pääse
ympäristöön.
Biokaasulaitoksen lopputuotteiden varastointikapasiteetti on yleensä ympäristöluvassa
säädetty noin vuoden tuotantomäärää vastaavaksi.

3.5.

Kaasunkäsittely, -varastointi ja hyödyntäminen

Biokaasulaitoksella tuotetusta biokaasusta voidaan tuottaa energiaa usealla vaihtoehdolla. On valittu energiamuoto mikä tahansa, vaatii kaasu ennen hyödyntämistä useimmiten
esikäsittelyn. Kaasun esikäsittelyn tarpeen määrittelee sen hyödyntämiskohde ja biokaasun laatu. Laatuun vaikuttaa mm. laitoksella käytettävät materiaalit. Biokaasulaitokses28
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sa tuotettu biokaasu koostuu pääasiassa metaanista (50 – 65 %) ja hiilidioksidista (20-30
%). Biokaasu sisältää myös kosteutta (jopa > 95 %), rikkivetyä (H2S) syötemateriaalista
riippuen > 100 ppm, sekä vähäisiä määriä typpeä, happea ja muita epäpuhtauksia. Peltobiomassaa pääasiassa hyödyntävän biokaasulaitoksen biokaasu sisältää metaania noin
50 % ja vähäisiä määriä rikkivetyä, joten sen käsittelyyn ennen hyödyntämistä esim. CHP
yksikössä tai kattilalaitoksessa ei tarvita erillisiä pesureita tai suodatustekniikkaa. Biokaasun hyödyntämistapana voi olla:
•
•
•

suora hyödyntäminen kaasuna esim. poltto kattilassa lämmöksi
CHP yksikössä (kaasumoottori tai mikroturbiini) biokaasusta voidaan tuottaa sekä
sähköä että lämpöä
liikennekäyttö

Biokaasun rikkivetyä voidaan poistaa yksinkertaisimmillaan lisäämällä esimerkiksi sian
lietelantaa erillisen kaasuvaraston (yksinkertainen säkkirakenne) pohjalle, jossa rikkiä
hapettavat bakteerit hapettavat biokaasun rikkivedyn alkuainerikiksi. Kuvassa 21. on
esitetty tällainen sovellusmenetelmä. Toinen yleisesti käytetty yksinkertainen menetelmä on puhaltaa ilmaa kaasuvarastoon, jolloin rikkivety hapettuu kemiallis-biologisesti ja
saostuu biokaasureaktorin yläosaan ja sitoutuu biokaasureaktorissa olevaan materiaaliin.
Näin puhdistettu biokaasu kelpaa yleensä kattilakäyttöön ja yleensä myös CHP yksiköihin.
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Kuva 21. Erillinen biokaasuvarasto, jossa hapetetaan biokaasun rikkivety biologisesti.
Tarkastusikkunan pinnassa saostunutta rikkiä. Kaasuvarasto sijaitsee prosessirakennuksen yläpohjassa.
Jos biokaasun käsittely halutaan toteuttaa varmatoimisesti ja saavuttaa tasaisesti erittäin hyvä kaasun taso, jos kaasu esimerkiksi myydään ulkopuoliselle toimijalle, pitää
kaasu käsitellä erillisessä kaasunkäsittelyprosessissa. Kaasunkäsittelyprosessi voi koostua
seuraavista osaprosesseista:
•

Rikkivedyn poistamiseksi täytekappaleilla varustettu pesuri, johon johdetaan ilmaa tehostamaan rikkivedyn hapettaminen.

•

Biokaasun kuivausyksikkö, jossa kaasun lämpötila lasketaan kastepisteeseen (tavoite + 2 °C) kylmäkoneen ja lämmönvaihtimen avulla.

•

Aktiivihiilisuodatus (yleensä kahdennettu) poistamaan muut mahdolliset epäpuhtaudet ja jäämät biokaasusta.
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Mikäli tuotettu biokaasu jalostetaan liikennekäyttöön, vaati se oman käsittelyprosessin.
Käytännössä biokaasu esikäsitellään kuten CHP yksikölle, mutta CHP yksikön sijaan biokaasu toimitetaan jalostusyksikköön, jossa siitä erotetaan hiilidioksidi. Yleisin tekniikka
lienee pesuritekniikka, jossa hiilidioksidi sidotaan biokaasusta veteen. Yleensä metaanipitoisuus pyritään saamaan tasolle 97 % ja hiilidioksidi alle 2 %:n. Jalostettua kaasua kutsutaan biometaaniksi. Hiilidioksidin erottamisen jälkeen biometaani paineistetaan sopivalle tasolle esimerkiksi tankattavaksi liikennekäyttöön. Mikäli kaasua ei voida
hyödyntää esimerkiksi häiriötilanteen takia johdetaan se poltettavaksi soihtupolttimella.
Biokaasuvarasto
Tuotettu biokaasu vaatii yleensä välivarastoinnin ennen hyödyntämistä. Biokaasuvarasto
kattaa noin muutaman tunnin kaasuntuoton määrän ja ennemminkin varaston sijaan se
toimii tuotetun kaasun paineen tasaajana. Biokaasuprosessissa kaasunpaine on tasolla
10-40 mbarg. Kaasuvarastossa ei siis pyritä varastoimaan suuria määriä biokaasua, vaan
se hyödynnetään suoraan välivarastoinnin kautta.
Biokaasuvarasto voidaan sijoittaa biokaasureaktorin ja/tai mädätteen jälkivaraston yläosaan, jolloin se toimii myös säiliön kattorakenteena (kuva 22). Kaasuvarasto voidaan
myös sijoittaa erilliselle betonilaatalle (kuva 23) tai sisätiloihin prosessirakennukseen,
jolloin se toimii erillisenä kaasuvarastona.
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Kuva 22. Mädätevaraston päälle sijoitettu kaasuvarasto.

Kuva 23. Erilliselle laatalle asennettu biokaasuvarasto.
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3.6.

Biokaasulaitoksen muu prosessitekniikka peltobiomassaan perustuvassa

biokaasulaitoksessa
3.6.1.

Lämmitystekniikka

Biokaasureaktorin lämpötila on valittavan prosessiolosuhteen mukaan joko noin 40 °C
(mesofiilinen) tai noin 55 °C (termofiilinen). Eli biokaasuprosessin materiaali on lämmitettävä joko prosessissa tai ennen prosessia.
Yksinkertaisin lämmitysjärjestelmä on sijoittaa biokaasureaktoreiden sisäkehälle lämmitysputkisto, 1-3 kierrosta, jossa kiertää kattila- tai CHP yksikön lämminvesikierto. Tämä
lämmitystapa on yleinen peltobiomassaan perustuvissa biokaasulaitoksissa, suhteellisen
halpa investoida ja asentaa. Tällöin materiaalia ei lämmitetä ennen prosessia vaan se
sekoittuu biokaasureaktorissa olevaan lämpimään materiaaliin ja biokaasureaktorin lämpötila ylläpidetään yllä lämmitysputkistolla.
Jos materiaali lämmitetään ennen prosessia, toteutetaan se yleensä putkilämmönvaihtimella, jonka toisella puolella kiertää lämmin vesi tai liete ja toisella puolella lämmitettävä materiaali. Putkilämmönvaihdinjärjestelmässä voidaan biokaasuprosessista poistettavasta materiaalista ottaa lämpöä talteen siirtämällä se lämmönvaihtimissa syötettävään materiaaliin. Putkilämmönvaihtimia käytetään harvoin tai ei ollenkaan biokaasulaitoksissa, joissa syötettävänä materiaalina on peltobiomassa. Syynä tähän ollee putkilämmönvaihtimien tukkeutumisriski.

3.6.2.

Pumppaustekniikka

Peltobiomassaan perustuvassa biokaasuprosessissa käytetään suhteellisen vähän pumppausta ja pumppuja verrattuna teollisiin jakeisiin perustuvaan ja teolliseen biokaasulaitokseen. Peltobiomassan siirtoon ja syöttöön ei käytetä pumppuja vaan siirtoruuveja.
Kun materiaali liukoistuu anaerobisessa prosessissa, sen siirtäminen voidaan toteuttaa
mm. epäkeskoruuvi- tai lohkoroottoripumpulla, jotka soveltuvat kuivankin aineksen
pumppaamiseen. Biokaasureaktorissa siirto säiliöstä toiseen voidaan toteuttaa ylivuotona
(kuten esitetty kuvassa 12). Yleinen käytössä ollut pumppaustekniikka on toteuttaa
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pumppaus ns. keskuspumppauksella, jossa yksi pumppu pystyy siirtämään materiaalia
paikasta toiseen ainoastaan avaamalla ja sulkemalla venttiileitä (kuva 24.).
Pumppausta tarvitaan myös teknisen veden ja lämmityskiertoveden pumppaamiseksi.
Vesikiertojen pumppaus voidaan toteuttaa mm. keskipakopumpuilla, joita käytetään teollisuudessa, kaukolämpöjärjestelmissä ja vesilaitoksissa.

Kuva 24. Biokaasuprosessin keskuspumppaamo.

3.7.

Yhteenveto teknisestä biokaasuprosessista ja valitut osaprosessit

Edellä käytiin läpi ne prosessitekniset seikat, jotka peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitokseen tulee ottaa huomioon prosessisuunnittelussa ja laitehankinnoissa. Tässä
kappaleessa esitetään teknisesti Suomen olosuhteisiin soveltuva biokaasuprosessi, sen
osaprosessit sekä investointiarvio. Tekniset valinnat perustuvat Saksaan ja Itävaltaan
tehdyn biokaasulaitosvierailuihin, alan kirjallisuuteen sekä kokemuksiin biokaasualalta.
Biokaasulaitos mitoitetaan ja suunnitellaan käsiteltävän materiaalin ja energian hyödyntämistavan perusteella. Tässä raportissa käsitellään eri kokoluokan biokaasulaitoksia,
joten alla on listattu vain pääprosessilaitteet. Valintojen tavoitteena on kustannustehokkuus ja investointitason pitäminen mahdollisimman alhaisena, jotta taloudellinen
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kannattavuus olisi mahdollista saavuttaa. Peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen
pääprosesseiksi valittiin:
1 Nurmirehun varastointi biokaasulaitoksella, katetut laakasiilot.
2 Nurmirehun syöttöjärjestelmäksi silppuava ja sekoittava syöttölaite
3 Biokaasureaktori(t), matalaseinäiset (betoni), muovikattoiset joka toimii samalla
kaasuvarastona. Viipymä oltava riittävän pitkä, noin 95 päivää, joten reaktoreiden tilavuudet yhteensä 3 200 – 7 200 m3.
4 Säiliöiden lämmitysjärjestelmä, lämmityskiertoputkisto säiliöiden sisäkehällä, kattilalaitos, biokaasu/öljy.
5 Sekoitusjärjestelmä, mekaaninen voimansiirto, sivusekoittimet.
6 Mädätevarasto, betoniseinäinen, matala ratkaisu, muovikate/kaasuvarasto.
7 Mädätejäännöksen vedenerotus, puristinruuvi.
8 Kuiva-aineksen varastokenttä.

Edellä esitettyjen osaprosessien mitoitus riippuu käsiteltävän materiaalin määrästä ja
laadusta. Liiteessä 2. on esitetty esimerkkinä edellä kuvatun biokaasulaitosprosessin
asemakuva.

4. Peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen investointitaso, tuet,
kannusteet ja kannattavuuslaskelmat
Peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen tekninen malli on suhteellisen yksinkertainen verrattuna keskitettyihin, teollisesti toimiviin biokaasulaitoksiin. Yksinkertaisella
prosessiratkaisulla pyritään pitämään investointikustannukset alhaisina. Syynä tähän on
se, että biokaasulaitoksen operoija joutuu maksamaan biokaasulaitokselle toimitettavasta materiaalista, ja kassavirta muodostuu pääasiassa tuotetun energian myynnistä. Yksinkertaisempi prosessirakenne pitää investointikustannukset alhaisena, mutta jo lähtökohtaisesti investointi nousee prosessin luonteen vuoksi suhteellisen korkeaksi. Investointitasosta on kerrottu enemmän tämän kappaleen kannattavuuslaskelmaosiossa. Biokaasulaitos, joka käsittelee nurmirehua ja lietelantaa tuottaakseen biokaasua, voi hakea
seuraavanlaisia kannustimia ja tukia toiminnalleen.
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1) Tuotantotuki
Biokaasulaitos voi saada biokaasusta tuotetulle sähköenergialle tuotantotukea, jos sähkön tuotantoteho on yli 100 kVA. Mikäli biokaasulaitos hakee tuotantotukea, se ei voi
samaan aikaan hakea laitokselle investointitukea ja biokaasulaitoksen kaikki prosessilaitteet ja –yksiköt on oltava uusia. Tuotetulle sähkölle toimijat saavat tavoitehinnan mukaisesti 83,5 €/MWh. Mikäli laitoksen kokonaishyötysuhde on yli 50 % (tuotettu lämpöenergia hyödynnetään), voi toimija saada lisäksi ns. lämpöpreemion joka on 50 €/MWh,
yhteensä tuotantotuki voi olla 133,5 €/MWh. Jos hakijaa ei hyväksytä tuotantotuen piiriin, voi laitos saada kiinteää tuotantotukea, joka on 4,2 €/MWh.
2) Investointituki
Biokaasulaitos voi hakea toiminnalleen investointitukea joko maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM) tai työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM). Tällöin biokaasulaitostoimija ei
voi hakea tuotantotukea. MMM:n investointituki kohdentuu maaseudulle ja maatalouden
jakeita hyödyntäviin laitoksiin ja TEM:n investointituki (energia-avustus) enemmänkin
keskitettyihin, teollisia jakeita hyödyntäviin biokaasulaitoksiin.
Tässä raportissa on oletuksena käytetty sitä ajatusta että biokaasulaitos keskittyy toimimaan ainoastaan biokaasulaitosoperaattorina ja hankkimaan syötemateriaalin ulkopuolisilta toimijoilta. Biokaasulaitosoperaattori maksaa tuottajalle nurmirehusta korvauksen, joka kattaa nurmen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset sekä lisäksi korvauksen, jolla nurmirehun tuottaminen saadaan tuottajan kannalta mielekkääksi. Nurmirehun
ostohintaa on käyty läpi useassa selvitystyössä (mm. MTT:n Bionurmi ja Biotila hankkeissa), joissa tämän selvitystyön tapaan on todettu että nurmirehun tuotantokustannukset
huomioituna rehun ostohinta on luokkaa 30 – 37 €/tuoretonni. Tuotantokustannukset on
esitetty tämän projektin osaraportissa ”Energiakasveihin pohjautuvan biokaasuntuotannon nykytilanteen ja ongelmakohtien selvittäminen”. Käydyissä keskusteluissa alan toimijoiden kanssa on käynyt ilmi, että tapauskohtaisesti olisi mahdollista hankkia nurmirehua edellä esitettyjä hintoja halvemmalla. Tämän mahdollisuuden vuoksi tässä selvitystyössä lasketaan biokaasulaitoksen kannattavuutta kolmella rehun ostohinnalla. Kannattavuuslaskelmissa käytettävät nurmirehun ostohinnat ovat 10, 20 ja 30 €/tuoretonni.
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Jokaisesta vaihtoehdosta esitetään seuraavassa omat laskelmansa. Nurmirehun ostohinta
vaikuttaa suoraan myös laitoksen kokoluokkaan, kapasiteettiin ja investointihintaan, sillä kannattavuus saavutetaan pienemmällä nurmirehumäärällä. Sen vuoksi jokainen laskelma on toisistaan poikkeava, lukuun ottamatta biokaasulaitokselle myönnettävien tukien ja kannusteiden osalta. Biokaasulaitokselle toimitettavan lietelannan rahtikustannukset ovat kaikissa tapauksissa 2,5 €/tn.
Biokaasulaitoksella tuotettava biokaasu oletetaan laskelmissa hyödynnettävän kahdella
tavalla. Tuotettu biokaasu hyödynnetään sähkö- ja lämpöenergiaksi laitoksen omalla CHP
yksiköllä, käyttäen kahta hintatasoa myytävälle sähköenergialle ja lämpöenergialle yhtä
hintatasoa. Toisena vaihtoehtona tuotettu biokaasu jalostetaan liikennekäyttöön sopivaksi biometaaniksi.
Kannattavuuslaskelmissa on käytetty seuraavia lukuarvoja. Kuten aiemmin on esitetty,
biokaasulaitoksella tuotetulle sähköenergialle myönnetään sähkön tuotantotuki, joka on
lämpöpreemio huomioiden 133,5 €/MWh. Tuotetun lämpöenergian myyntihinnaksi valittiin 35 €/MWh, joka on etenkin kevyttä polttoöljyä korvattaessa erittäin kilpailukykyinen
hinta. Markkinahintaisen sähköenergian myyntihinta on 40 €/MWh, joka perustuu hintatietoihin NordPoolSpot hintaan (www.nordpoolspot.com) sivuilla. On huomioitava että
mikäli biokaasulaitos saa sähkön tuotantotuen, ei laitos voi hakea investointitukea ja
päinvastoin. Liikennebiokaasun myyntihintana käytetään hintaa 1,15 €/kg (alv 0 %) joka
on hiukan halvempi taso mitä esimerkiksi Gasum Oy:n maakaasun tankkaushinta. Hinta
valittiin hieman alhaisemmaksi, jotta hinta olisi houkutteleva mm. uusien kaasuautoilijoiden houkuttelemiseksi hyödyntämään jalostettua biokaasua autoissaan.
Kannattavuuslaskelmassa otetaan huomioon biokaasulaitoksen investointitaso, oman ja
vieraan pääoman osuudet ja mahdollinen investointituki. Lisäksi huomioidaan rahoituskustannukset ja laitoksen käyttökustannukset. Tulopuolella laskelmissa otetaan huomioon tuotetusta energiasta saatava hinta. Oman pääoman osuus kokonaisinvestoinnista on
40 %, vieraan pääoman osuus 60 %, mikäli investointitukea ei laitos hae. Investointituen
ollessa 25 tai 30 % vieraan pääoman osuus tippuu 30 tai 35 %:iin. Rahoituskustannukset
muodostuvat lainan korkotasosta (5 %), kuoletuksesta (10 vuotta) ja oman pääoman
tuotto-odotuksesta (10 %).
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Laitoksen käyttökustannukset käsittävät henkilöstökulut, laitoksen yleiset käyttökustannukset (laitehuollot, käyttöhyödykkeet, varaosat), ostettavan sähkö- ja/tai lämpöenergian sekä muut laitos- ja liiketoimintaan liittyvät yleiset kustannukset.
Biokaasulaitoksen investointituen määränä on käytetty CHP vaihtoehdossa 25 % koko biokaasulaitosinvestoinnille ja liikennekaasuvaihtoehdossa 30 % koko biokaasulaitosinvestoinnille. Liikennekaasulle ollee mahdollista saada korkeampi investointituki, koska laitos hyödyntää siinä tapauksessa uutta teknologiaa ja sovellutuksia kokonaisuutena, jota
Suomessa ei laajamittaisesti vielä tällä hetkellä sovelleta.
Enkat hankkeen ensimmäisen vaiheen osaraportissa: ”Energiakasveihin pohjautuvan biokaasuntuotannon nykytilanteen ja ongelmakohtien selventäminen” käytiin läpi nurmirehun (energiakasvien) tuotantokustannuksia. Kun otetaan huomioon lannoitekustannukset, konetyökustannukset ja tuotetun sadon määrä (18 tuoretonnia/ha) ja laatu, on tuotetun rehun hinta tuet huomioituna C2 alueella noin 35 €/tuoretonni.
Peltobiomassaan ja osittain lietelantaan perustuvan biokaasulaitoksen kannattavuuslaskelma aloitetaan määrittämällä rehun ostohinta ja vuotuinen satomäärä hehtaarille.
Näiden lukuarvojen valinnan jälkeen määritetään tuotettavan energian hinta ja energian
myynnistä saatava vuotuinen tulo. Seuraavaksi mitoitetaan ko. nurmirehun ja lietelannan mukaisesti biokaasulaitosprosessi ja sen mukainen investointitaso. Näitä arvoja vertaillaan keskenään kannattavuuslaskelmataulukossa, jonka perusteella todetaan onko
kyseisen asettelun mukainen liiketoiminta kannattavaa vai ei.

4.1.

Kannattavuuslaskelma – rehun ostohinta 30 € tuoretonnilta

Jos nurmirehun ostohinta on 30 €/tuoretonni, pitää biokaasulaitoksen käsitellä nurmirehua 25 000 tn (kuiva-ainepitoisuus 32 % ja lietelantaa 5 000 tn/a (kuiva-ainepitoisuus 4,0
%). Tällä materiaalimäärällä ja –laadulla tuotetaan noin 19 000 MWh energiaa vuodessa.
Biokaasulaitoksen investointitaso on noin 2 000 000 €, kun prosessi suunnitellaan käsittelemään edellä esitetty määrä nurmirehua ja lietelantaa, prosessi on suunniteltu kappaleessa 3.7 esitetyn mukaisesti ja mikäli tuotettu biokaasu hyödynnetään laitoksen omassa CHP yksikössä sähkön- ja lämmöntuotantoon. Jos biokaasu jatkojalostetaan liikenne38
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biokaasuksi, investointitaso nousee 2 800 000 €:oon, koska laitokselle on hankittava kaasun puhdistus- ja tankkauslaitteistot. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän vaihtoehdon kannattavuuslaskelma.
Biokaasulaitoksen tuottama energiamäärä vuodessa on noin 19 000 MWh, jatkuva kaasuteho noin 2,3 MW. Jos tuotettu biokaasu hyödynnetään CHP yksikössä, saadaan siitä CHP
laitetoimittajien tietojen mukaisesti tuotettua noin 7 500 MWh sähköenergiaa vuodessa
ja lämpöenergiaa 7 900 MWh. Biokaasulaitosprosessi käyttää osan tuotetusta energiasta,
arviolta noin 9,5 % tuotetusta sähköenergiasta ja 20 % tuotetusta lämpöenergiasta. Verkkoon myytävän nettosähkön määrä on 6 800 MWh ja nettolämmön määrä 6 300 MWh.
Vaihtoehdossa 1 (VE 1) biokaasulaitos hakeutuu sähkön tuotantotuen piiriin, ja saa tuen
täysimääräisenä (133,5 €/MWh) kun se myy kaiken nettolämmön ulkopuolelle hintaan 30
€/MWh. Laitoksen myyntikatetarve on 1 076 300 € ja energian myyntitulot 1 098 200 €.
Kassajäämä on positiivinen 9 900 €.
Vaihtoehdossa 2 (VE2) biokaasulaitos ei käytä hyväkseen sähkön tuotantotukea, vaan
hyödyntää investointituen 25 % ja myy tuottamansa sähköenergian verkkoon markkinahintaan ja lämpöenergian lämmön hyödyntäjälle hintana 30 €/MWh. VE2:ssa biokaasulaitos ei saavuta taloudellista kannattavuutta, vaan kassajäämä jää negatiiviseksi yli
550 000 €.
Vaihtoehdossa 3 (VE3) biokaasulaitos jalostaa kaiken tuotetun biokaasun liikennekaasuksi
ja myy sen biokaasulaitoksella olevalla tankkausasemalla. Biokaasuprosessin investointihinta nousee jalostus- ja tankkausprosessin osalta, ollen 2 800 000 €. Liikennekaasua
tuotetaan vuodessa 1 300 000 kg, jonka myyntihinta on 1,10 €/kg. Biokaasulaitos saa
investointituen, 30 %. Biokaasulaitos ostaa tarvitsemansa sähkö- ja lämpöenergian josta
aiheutuu kuluja 221 000 €/a. Kuten VE 1 myös VE3 on taloudellisesti kannattavaa toimintaa, kassavirta 77 00 € positiivinen, mikäli kaikki tuotettu biokaasu saadaan myytyä.
Jos siis rehun ostohinta on useiden selvitystöiden (kuten myös tämän) mukaan enintään
30 €/tuoretonni, peltobiomassaan perustuva biokaasulaitos saavuttaa taloudellisen kannattavuuden mikäli sinne toimitetaan 25 000 tn nurmirehua vuodessa.
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TAULUKKO 1. Kannattavuuslaskelma, rehun hankintahinta 30 €/tuoretonni.
VAIHTOEHDOT

Syötemateriaali peltobiomassa 25 000 tn/a,
lietelanta 5 000 tn/a
Rehun ostohinta 30 €/tn

VE1
Investointituki 0 %

VE2
Investointituki 25 %.

VE3
Investointituki 30 %

Sähkön hinta 133,5

Sähkönhinta 40 €/MWh.

Biokaasun jalostus

€/MWh Lämpö 30

Lämpö 30 €/MWh

liikennekäyttöön ja

€/MWh.

tankkausasema sekä
pullopatterijärjestelmä.

INVESTOINTI
Investointi biokaasulaitokseen (koko laitos)

2 000 000 €

2 000 000 €

800 000 €

600 000 €

784 000 €

1 200 000 €

900 000 €

1 176 000 €

0€

500 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

840 000 €
2 800 000 €

2 800 000 €

RAHOITUS
Oma pääoma
Vieras pääoma (laina)
Investointituki
Yhteensä
RAHOITUSKUSTANNUKSET
Lainan lyhennys (10 vuotta, tasaerälyhennys)

120 000 €

90 000 €

117 600 €

Korko

33 000 €

24 800 €

32 300 €

Oman pääoman tuotto-odotus (10 %)

80 000 €

60 000 €

233 000 €

174 800 €

78 400 €
228 300 €

Yhteensä
POISTOT
Rakennukset ja säiliöt ( %)

53 300 €

53 300 €

74 700 €

120 000 €

120 000 €

168 000 €

173 300 €

173 300 €

242 700 €

Henkilöstökulut (1 hlö)

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Laitoksen kemikaali- ja käyttövesikustannus

18 000 €

18 000 €

25 200 €

Laitoksen huoltokustannukset

63 000 €

63 000 €

126 000 €

686 300 €

686 300 €

885 200 €

sekä edustus

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Puhtaanapito, toimistokulut, kirjanpitopalvelut

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Yhteensä

5 000 €
816 300 €

5 000 €
816 300 €

5 000 €
1 085 400 €

Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1 – 10)

1 049 300 €

991 100 €

1 313 700 €

19000

19000

19000

7600

7600

7600

720

720

720

Myytävä energia (MWh/a) sähkö

6810

6810

6810

Tuotettu lämpöenergia brutto (MWh/a)

7890

7890

7890

Laitoksen käyttämä lämpöenergia (oma kulutus) (MWh/a)

1580

1580

1580

6310
0

6310

6310

0

1 300 000

Tuotetun energian arvo sähkö /a

909 000 €

272 400 €

0€

Tuotetun energian arvo lämpö /a

189 200 €

189 200 €

0€

1 098 200 €

461 600 €

1 430 000 €
1 430 000 €

-39 000 €

-39 000 €

-39 000 €

0€

0

0€

-39 000 €
9 900 €

-39 000 €
-568 500 €

-39 000 €
77 300 €

Koneet, laitteet ja kalusteet ( %)
Yhteensä
KIINTEÄT KULUT

Rehun hankintakustannukset ja energianhankinta
liikenneversiossa (VE3)
Markkinointi-,

matka-

ja

henkilöstökoulutuskustannukset

Vakuutukset ja ulkopuoliset palvelut
MYYNTIKATETARVE
TUOTOT
Tuotettu bruttoenergia (MWh/a)
Tuotettu sähköenergia brutto (MWh/a)
Laitoksen käyttämä sähköenergia (oma kulutus) (MWh/a)

Myytävä energia(MWh /a) lämpö
Myytävä liikennebiokaasu, kg/a

Myydyn liikennekaasun arvo /a (1,10 €/kg)
Energian myyntitulot yhteensä
Lopputuotteen rahtikustannukset, 1,5 €/tn.
Kustannukset, rahdit yhteensä
KASSAJÄÄMÄ
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4.2.

Kannattavuuslaskelma – rehun ostohinta 20 € tuoretonnilta

Jos nurmirehun ostohinta on 20 €/tuoretonni, käsiteltävän nurmirehun määrä biokaasulaitoksessa on 15 500 tn (kuiva-ainepitoisuus 32 % ja lietelantaa 5 000 tn/a (kuivaainepitoisuus 4,0 %). Tällä materiaalimäärällä ja –laadulla tuotetaan noin 12 000 MWh
energiaa vuodessa. Biokaasulaitoksen investointitaso on noin 1 900 000 €, kun prosessi
suunnitellaan käsittelemään edellä esitetty määrä nurmirehua ja lietelantaa, prosessi on
suunniteltu kappaleessa 3.4 esitetyn mukaisesti ja mikäli tuotettu biokaasu hyödynnetään laitoksen omassa CHP yksikössä sähkön- ja lämmöntuotantoon. Jos biokaasu jatkojalostetaan liikennebiokaasuksi, investointitaso nousee 2 600 000 €:oon, koska laitokselle
on hankittava kaasun puhdistus- ja tankkauslaitteistot. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän vaihtoehdon kannattavuuslaskelma.
Biokaasulaitoksen tuottama energiamäärä vuodessa on noin 12 000 MWh, jatkuva kaasuteho noin 1,4 MW. Jos tuotettu biokaasu hyödynnetään CHP yksikössä, saadaan siitä CHP
laitetoimittajien tietojen mukaisesti tuotettua noin 4 800 MWh sähköenergiaa vuodessa
ja lämpöenergiaa 5 000 MWh. Biokaasulaitosprosessi käyttää osan tuotetusta energiasta,
arviolta noin 9,5 % tuotetusta sähköenergiasta ja 20 % tuotetusta lämpöenergiasta. Verkkoon myytävän nettosähkön määrä on 4 300 MWh ja nettolämmön määrä 4 000 MWh.
Vaihtoehdossa 1 (VE 1) biokaasulaitos hakeutuu sähkön tuotantotuen piiriin, ja saa tuen
täysimääräisenä (133,5 €/MWh) kun se myy kaiken nettolämmön ulkopuolelle hintaan 30
€/MWh. Laitoksen myyntikatetarve on 663 000 € ja energian myyntitulot 693 600 €. Kassajäämä on positiivinen, liki 30 000 €.
Vaihtoehdossa 2 (VE2) biokaasulaitos ei käytä hyväkseen sähkön tuotantotukea, vaan
hyödyntää investointituen 25 % ja myy tuottamansa sähköenergian verkkoon markkinahintaan ja lämpöenergian lämmön hyödyntäjälle hintana 30 €/MWh. VE2:ssa biokaasulaitos ei saavuta taloudellista kannattavuutta, vaan kassajäämä jää negatiivisesti yli
300 000 €.
Vaihtoehdossa 3 (VE3) biokaasulaitos jalostaa kaiken tuotetun biokaasun liikennekaasuksi
ja myy sen biokaasulaitoksella olevalla tankkausasemalla. Biokaasuprosessin investointihinta nousee jalostus- ja tankkausprosessin osalta, ollen 2 600 000 €. Liikennekaasua
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tuotetaan vuodessa 791 000 kg, jonka myyntihinta on 1,10 €/kg. Biokaasulaitos saa investointituen, 30 %. Biokaasulaitos ostaa tarvitsemansa sähkö- ja lämpöenergian josta
aiheutuu kuluja 134 000 €/a. Kuten VE 1 myös VE3 on taloudellisesti kannattavaa toimintaa, kassavirta positiivinen yli 30 000 €, mikäli kaikki tuotettu biokaasu saadaan myytyä.
Jos siis rehun ostohinta on useiden selvitystöiden (kuten myös tämän) mukaan vähintään
20 €/tuoretonni, peltobiomassaan perustuva biokaasulaitos saavuttaa taloudellisen kannattavuuden mikäli sinne toimitetaan 15 500 tn nurmirehua vuodessa.
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TAULUKKO 2. Kannattavuuslaskelma, rehun hankintahinta 20 €/tuoretonni.
VAIHTOEHDOT

Syötemateriaali peltobiomassa 15 500 tn/a,
lietelanta 5 000 tn/a
Rehun ostohinta 20 €/tn

VE1
Investointituki 0 %

VE2
Investointituki 25 %.

VE3
Investointituki 30 %

Sähkön hinta 133,5

Sähkönhinta 40 €/MWh.

Biokaasun jalostus

€/MWh Lämpö 30

Lämpö 30 €/MWh

liikennekäyttöön ja
tankkausasema sekä

€/MWh.

pullopatterijärjestelmä.
INVESTOINTI
Investointi biokaasulaitokseen (koko laitos)

1 900 000 €

1 900 000 €

2 600 000 €

760 000 €

570 000 €

728 000 €

1 140 000 €

855 000 €

1 092 000 €

RAHOITUS
Oma pääoma
Vieras pääoma (laina)
Investointituki
Yhteensä

0€

475 000 €

1 900 000 €

1 900 000 €

780 000 €
2 600 000 €

RAHOITUSKUSTANNUKSET
114 000 €

85 500 €

109 200 €

Korko

31 400 €

23 500 €

30 000 €

Oman pääoman tuotto-odotus (10 %)

76 000 €

57 000 €

221 400 €

166 000 €

72 800 €
212 000 €

Lainan lyhennys (10 vuotta, tasaerälyhennys)

Yhteensä
POISTOT
Rakennukset ja säiliöt ( %)

50 700 €

50 700 €

69 300 €

114 000 €

114 000 €

156 000 €

164 700 €

164 700 €

225 300 €

Henkilöstökulut (1 hlö)

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Laitoksen kemikaali- ja käyttövesikustannus

17 100 €

17 100 €

23 400 €

Laitoksen huoltokustannukset

59 900 €

59 900 €

117 000 €

290 300 €

290 300 €

410 900 €

sekä edustus

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Puhtaanapito, toimistokulut, kirjanpitopalvelut

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Yhteensä

5 000 €
416 300 €

5 000 €
416 300 €

5 000 €
600 300 €

Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1 – 10)

637 700 €

582 300 €

812 300 €

12000

12000

12000

4800

4800

4800

460

460

460

Myytävä energia (MWh/a) sähkö

4300

4300

4300

Tuotettu lämpöenergia brutto (MWh/a)

4980

4980

4980

Laitoksen käyttämä lämpöenergia (oma kulutus) (MWh/a)

1000

1000

1000

3980
0

3980

3980

0

791 000

Tuotetun energian arvo sähkö /a

574 100 €

172 000 €

0€

Tuotetun energian arvo lämpö /a

119 500 €

119 500 €

0€

693 600 €

291 500 €

870 100 €
870 100 €

-27 000 €

-27 000 €

-27 000 €

0€

0

0€

Kustannukset, rahdit yhteensä

-27 000 €

-27 000 €

-27 000 €

KASSAJÄÄMÄ

28 900 €

-317 800 €

30 800 €

Koneet, laitteet ja kalusteet ( %)
Yhteensä
KIINTEÄT KULUT

Rehun hankintakustannukset ja energianhankinta
liikenneversiossa (VE3)
Markkinointi-,

matka-

ja

henkilöstökoulutuskustannukset

Vakuutukset ja ulkopuoliset palvelut
MYYNTIKATETARVE
TUOTOT
Tuotettu bruttoenergia (MWh/a)
Tuotettu sähköenergia brutto (MWh/a)
Laitoksen käyttämä sähköenergia (oma kulutus) (MWh/a)

Myytävä energia(MWh /a) lämpö
Myytävä liikennebiokaasu, kg/a

Myydyn liikennekaasun arvo /a (1,1 €/kg)
Energian myyntitulot yhteensä
Lopputuotteen rahtikustannukset, 1,5 €/tn.
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4.3.

Kannattavuuslaskelma – rehun ostohinta 10 € tuoretonnilta

Jos nurmirehun ostohinta on 10 €/tuoretonni, käsiteltävän nurmirehun määrä biokaasulaitoksessa on 11 000 tn (kuiva-ainepitoisuus 32 % ja lietelantaa 5 000 tn/a (kuivaainepitoisuus 4,0 %). Tällä materiaalimäärällä ja –laadulla tuotetaan noin 9 000 MWh
energiaa vuodessa. Biokaasulaitoksen investointitaso on noin 1 750 000 €, kun prosessi
suunnitellaan käsittelemään edellä esitetty määrä nurmirehua ja lietelantaa, prosessi on
suunniteltu kappaleessa 3.4 esitetyn mukaisesti ja mikäli tuotettu biokaasu hyödynnetään laitoksen omassa CHP yksikössä sähkön- ja lämmöntuotantoon. Jos biokaasu jatkojalostetaan liikennebiokaasuksi, investointitaso nousee 2 350 000 €:oon, koska laitokselle
on hankittava kaasun puhdistus- ja tankkauslaitteistot. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän vaihtoehdon kannattavuuslaskelma.
Biokaasulaitoksen tuottama energiamäärä vuodessa on noin 9 000 MWh, jatkuva kaasuteho noin 1 MW. Jos tuotettu biokaasu hyödynnetään CHP yksikössä, saadaan siitä CHP
laitetoimittajien tietojen mukaisesti tuotettua noin 3 600 MWh sähköenergiaa vuodessa
ja lämpöenergiaa 3 700 MWh. Biokaasulaitosprosessi käyttää osan tuotetusta energiasta,
arviolta noin 9,5 % tuotetusta sähköenergiasta ja 20 % tuotetusta lämpöenergiasta. Verkkoon myytävän nettosähkön määrä on 3 200 MWh ja nettolämmön määrä 3 000 MWh.
Vaihtoehdossa 1 (VE 1) biokaasulaitos hakeutuu sähkön tuotantotuen piiriin, ja saa tuen
täysimääräisenä (133,5 €/MWh) kun se myy kaiken nettolämmön ulkopuolelle hintaan 30
€/MWh. Laitoksen myyntikatetarve on 436 800 € ja energian myyntitulot 520 200 €. Kassajäämä on positiivinen, 86 000 €.
Vaihtoehdossa 2 (VE2) biokaasulaitos ei käytä hyväkseen sähkön tuotantotukea, vaan
hyödyntää investointituen 25 % ja myy tuottamansa sähköenergian verkkoon markkinahintaan ja lämpöenergian lämmön hyödyntäjälle hintana 30 €/MWh. VE2:ssa biokaasulaitos ei saavuta taloudellista kannattavuutta, vaan kassajäämä jää negatiivisesti liki
170 000 €.
Vaihtoehdossa 3 (VE3) biokaasulaitos jalostaa kaiken tuotetun biokaasun liikennekaasuksi
ja myy sen biokaasulaitoksella olevalla tankkausasemalla. Biokaasuprosessin investointi44
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hinta nousee jalostus- ja tankkausprosessin osalta, ollen 2 350 000 €. Liikennekaasua
tuotetaan vuodessa 590 000 kg, jonka myyntihinta on 1,10 €/kg. Biokaasulaitos saa investointituen, 30 %. Biokaasulaitos ostaa tarvitsemansa sähkö- ja lämpöenergian josta
aiheutuu kuluja 87 000 €/a. Kuten VE 1 myös VE3 on taloudellisesti kannattavaa toimintaa, kassavirta positiivinen yli 90 000 €, mikäli kaikki tuotettu biokaasu saadaan myytyä.
Jos siis rehun ostohinta on useiden selvitystöiden (kuten myös tämän) mukaan vähintään
10 €/tuoretonni, peltobiomassaan perustuva biokaasulaitos saavuttaa taloudellisen kannattavuuden mikäli sinne toimitetaan 11 000 tn nurmirehua vuodessa.
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TAULUKKO 3. Kannattavuuslaskelma, rehun hankintahinta 10 €/tuoretonni.
Syötemateriaali peltobiomassa 11 000 tn/a,

Investointituki 0 %

Investointituki 25 %.

Investointituki 30 %

lietelanta 5 000 tn/a
Rehun ostohinta 10 €/tn

Sähkön hinta 133,5

Sähkönhinta 40 €/MWh.

Biokaasun jalostus

€/MWh Lämpö 30

Lämpö 30 €/MWh

liikennekäyttöön ja

€/MWh.

tankkausasema sekä
pullopatterijärjestelmä.

INVESTOINTI
Investointi biokaasulaitokseen (koko laitos)

1 750 000 €

1 750 000 €

2 350 000 €
658 000 €

RAHOITUS
Oma pääoma
Vieras pääoma (laina)
Investointituki
Yhteensä

700 000 €

525 000 €

1 050 000 €

787 500 €

987 000 €

0€

437 500 €

1 750 000 €

1 750 000 €

705 000 €
2 350 000 €

RAHOITUSKUSTANNUKSET
Lainan lyhennys (10 vuotta, tasaerälyhennys)

105 000 €

78 800 €

98 700 €

Korko

28 900 €

21 700 €

27 100 €

Oman pääoman tuotto-odotus (10 %)

49 000 €

36 800 €

182 900 €

137 300 €

46 100 €
171 900 €

Yhteensä
POISTOT

46 700 €

46 700 €

62 700 €

105 000 €

105 000 €

141 000 €

151 700 €

151 700 €

203 700 €

Henkilöstökulut (1 hlö)

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Laitoksen kemikaali- ja käyttövesikustannus

15 800 €

15 800 €

21 200 €

Laitoksen huoltokustannukset

55 100 €

55 100 €

105 800 €

110 300 €

110 300 €

188 600 €

sekä edustus

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Puhtaanapito, toimistokulut, kirjanpitopalvelut

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Yhteensä

5 000 €
230 200 €

5 000 €
230 200 €

5 000 €
364 600 €

Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1 – 10)

413 100 €

367 500 €

536 500 €

Tuotettu bruttoenergia (MWh/a)

9000

9000

9000

Tuotettu sähköenergia brutto (MWh/a)

3600

3600

3600

340

340

340

Myytävä energia (MWh/a) sähkö

3230

3230

3230

Tuotettu lämpöenergia brutto (MWh/a)

3740

3740

3740

750

750

750

2990
0

2990

2990

0

590 000

Tuotetun energian arvo sähkö /a

430 600 €

129 000 €

0€

Tuotetun energian arvo lämpö /a

89 600 €

89 600 €

0€

520 200 €

218 600 €

649 000 €
649 000 €

-21 000 €

-21 000 €

-21 000 €

0€

0

0€

Kustannukset, rahdit yhteensä

-21 000 €

-21 000 €

-21 000 €

KASSAJÄÄMÄ

86 100 €

-169 900 €

91 500 €

Rakennukset ja säiliöt ( %)
Koneet, laitteet ja kalusteet ( %)
Yhteensä
KIINTEÄT KULUT

Rehun hankinta ja ostettava sähkö- ja lämpöenergia (VE3)
Markkinointi-,

matka-

ja

henkilöstökoulutuskustannukset

Vakuutukset ja ulkopuoliset palvelut
MYYNTIKATETARVE
TUOTOT

Laitoksen käyttämä sähköenergia (oma kulutus) (MWh/a)

Laitoksen käyttämä lämpöenergia (oma kulutus) (MWh/a)
Myytävä energia(MWh /a) lämpö
Myytävä liikennebiokaasu, kg/a

Myydyn liikennekaasun arvo /a (1,10 €/kg)
Energian myyntitulot yhteensä
Lopputuotteen rahtikustannukset, 1,5 €/tn.
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5. Yhteenveto
Tämän

raportin,

”Peltoenergiaan

pohjautuvan

biokaasulaitoskonseptin

teknis-

taloudellinen malli” tarkoituksena oli tuottaa lisätietoa teknisistä ratkaisuista peltobiomassaan perustuvista biokaasulaitoksista ja suositella niitä teknisiä prosessivaihtoehtoja,
joita tämän projektin aikana on ideoitu, nähty laitosvierailuilla tai havaittu kirjallisuuden perusteella. Raportin tarkoituksena oli tuottaa tietoa myös siitä, onko peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen toiminta kannattavaa Suomessa. Biokaasulaitoksen
investointiin ja kannattavuuteen vaikuttavat nurmirehun hankintahinta, energiasta saatava hintataso, laitoksen ylläpitokustannukset, poistot, korkotaso ja lopputuotteen kuljetuskustannukset.
Suomen ilmasto etenkin talvella aiheuttaa teknisesti huomioituna biokaasulaitosprosessille rasitteita. Keski-Euroopasta suoraan Suomen olosuhteisiin siirrettävä tekniikka ei
välttämättä toimi Suomen talvisissa olosuhteissa. Sen vuoksi biokaasulaitosvierailut tehtiin talvisena ajankohtana ja niille alueille Saksassa ja Itävallassa, jossa talvi muistuttaa
Suomen talvea.
Saksaan ja Itävaltaan suunnatut laitosvierailut osoittivat että biokaasulaitos prosessina
voi olla yksinkertainen ja tehokas sekä että se toimii myös talvisissa olosuhteissa. Biokaasulaitosprosessi on peltobiomassalaitoksissa yksinkertainen jolloin päästään investointikustannuksissa suhteellisen alhaiseen tasoon. Teknisessä mielessä peltobiomassaan perustuvan biokaasulaitoksen rakentamiselle Suomessa ei ole mitään esteitä. Päinvastoin,
tekniikka on testattua useiden vuosien ajan Saksan ja Itävallan kylmemmillä alueilla,
joten käytännön kokemusta on olemassa. Teknisesti uusia oivalluksia tai ideoita projektin tässä vaiheessa ei ole syntynyt, lähinnä on saatu vahvistusta niille oletuksille jotka
etukäteen oli arvioituna. Lähinnä tässä vaiheessa on selkiytynyt se, että tälle alueelle
sijoittuva biokaasulaitos tarvitsee selkeämmät ja paremmat kannusteet ja tuet toiminnan lisäämiksi.
Tämä selvitystyö osoitti, että biokaasulaitostoiminta on mahdollista toteuttaa taloudellisesti kannattavasti, kun syötemateriaalina on peltobiomassa ja lietelanta. Peltobiomassan korkea hankintahinta vaatii biokaasulaitokselta suhteellisen isoa kokoluokkaa, jotta
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tuotetusta biokaasusta saatava tuotto kattaa hankintakustannusten lisäksi biokaasulaitosinvestoinnin ja juoksevat kustannukset. Sen seurauksena, mikäli biokaasulaitos ostaa
ulkopuoliselta tuottajalta Oy-muotoisena toimintana nurmirehua, pelkästään maatilamittakaavan laitokset eivät nykyhinnoilla ja tuilla ole taloudellisesti kannattavia, vaan
biokaasulaitoskokoluokka kasvaa jo yli maatilamittakaavan. Maatilamittakaavan biokaasulaitokset saattavat saavuttaa taloudellisen kannattavuuden, mikäli nurmirehua tuotetaan omilta pelloilta, eikä tuotantokustannuksia välttämättä laskettaisi mukaan. Biokaasulaitoksen taloudellista kannattavuutta voidaan parantaa korottamalla peltobiomassasta tuotetun sähköenergian tuotantotukea, korottamalla biokaasulaitoksen investointitukia tai takaamalla tuotetulle biokaasulle riittävän korkea hinta (€/MWh.)
Maaliskuussa 2013
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