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Arvokkaaksi energiaksi ja 
raaka-aineiksi

Doranova rakentaa 
biokaasu- ja 

kaatopaikkakaasu-
laitoksia avaimet käteen 

periaatteella. 

Doranova puhdistaa 
pilaantuneita maaperiä 

ja pohjavesiä 
innovatiivisilla in situ

kunnostusmenetelmillä.

Vesilahti



Suomen ensimmäinen 
pohjavesikunnostus

Suomen ensimmäinen maaperän 
biologinen kunnostus

Suomen ensimmäinen
maanpesu

Viron suurin maaperän
In situ-kunnostus

Suomen ensimmäinen
huippuinnovatiivinen 

biokaasulaitos

Markkinoiden ensimmäinen
maaperän ja pohjaveden 

moduulirakenteinen kunnostusjärjestelmä
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Tallinnan lentokentän
vedenkäsittelyjärjestelmä
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Doranova on ollut toimialojensa 
suunnannäyttäjä jo 20 vuoden ajan

Ravinnetehdas
mädätysjäännöksen 

jalostukseen

2017



Viimeisen parin vuoden aikana Doranova on ollut esillä 
etenkin Vietnamin projektin ja uuden maaperän 
kunnostusratkaisun tiimoilta



Projekti-
esimerkkejä



CASEJepuan Biokaasu Oy (2013/14)

Huippuinnovatiivinen biokaasulaitos vastaanottaa automaattisesti lähitiloilta saapuvan 
raaka-aineen ja palauttaa mädätysjäännöksen suoraan toimittajalle lannoituskäyttöön.

• Kapasiteetti: 90 000 t/v  150 000 t/v

• Mädätysreaktorit: 3 x 4 000 m³

• Varastot: ~50 000 m³

+ 100 % omavaraisuusaste
+ Kaasun myynti teollisuudelle
+ Rikastettua biokaasua ajoneuvopolttoaineeksi
+ Mädätysjäännös lannoituskäyttöön



Kaatopaikkakaasujärjestelmä Vietnamiin 
(2017)

Kaatopaikkakaasun keruu- ja hyödyntämisjärjestelmä käytössä olevalla kaatopaikalla.

• Kaasunkeräyskaivot ja kaivolinjat (mittaukset, suunnittelu, toteutus)

• CHP 5 x 200 kW

• Suotovesien käsittely

+ 100 % omavaraisuusaste
+ Sähkö- ja lämpöenergian myynti
+ Kasvihuonekaasujen 

talteenotto ja käsittely
+ Kaatopaikkajätteen vähentäminen

CASE



Kiteen Biokymppi Oy (2010/2017) CASE

Kaatopaikan yhteyteen perustettu biokaasulaitos ja -pumppaamo mädättää orgaanisen 
jätteen biokaasuenergiaksi. 

• Kapasiteetti: n. 38 000 t/v

• CHP-laitos: 3 x 160 kw

+ 100 % omavaraisuusaste 
+ Sähkö- ja lämpöenergian myynti
+ Mädätysjäännös lannoituskäyttöön (Uusi ravinnetehdas tuotantokäyttöön 

Q1/2017)



Tulevaisuuden 
ratkaisut



Biokaasuratkaisuiden haasteet Suomessa

ALHAINEN SÄHKÖN HINTA 
TUOTTAJALLE 

KAASUKÄYTTÖISTEN 
AJONEUVOJEN VÄHYYS

AURINKO-JA TUULIVOIMAN 
PARANTUNUT 
HINTAKILPAILUKYKY

Suomalainen 
biokaasuntuottaja saa 
sähköstä: 

0,02-0,134 EUR/kWh
(lämpöpreemio mukana)  

Saksalainen virkaveli saa 
samasta sähköstä: 

0,06-0,27 EUR/kWh

Kaasuautoja Suomessa: 

2 000 – 2 200 kpl

Kaasuautoja Ruotsissa: 

50 000 – 60 000 kpl
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Lähde: http://energyinnovation.org/



Valtiovalta alkaa myös heräämään biomahdollisuuteen



Kolme tapaa tehdä biokaasun tuotannosta entistä 
kilpailukykyisempää

Syötteen esikäsittely Mädätysprosessi
Mädätteen
hyötykäyttö

 Syötteen 
mädätettävyyden 
parantaminen 
solurakennetta 
rikkomalla 

 ”Uusien” syötteiden 
käsittely paremmin 
mädätykseen 
sopivaksi

 Märkä- vs. 
kuivareaktorit

 Vaadittavien 
investointien 
vähentäminen joko 
laitoskonseptia 
yksinkertaistamalla 
tai tuotteistamalla

 Uudenlaiset 
mädätystekniikat

 Mädätysjäännöksen 
jalostus korkeamman 
lisäarvon tuotteeksi
o Tuotteistetut 

peltolannoitteet 
o Teolliset tuotteet 

(esim. 
ammonium-
sulffaatti)



Mädätysjäännös biokaasulaitoksien 
yhteisenä ongelmana

Alhainen ravinnepitoisuus mädätysjäännöksessä

 Maanparannusaine josta eroon pääsy ongelma / kustannus

 Olemassa olevia käsittelytekniikoita vähän ja tuottavat usein jätevettä sivutuotteena

 Riippuvuus läheisistä maatiloista ja peltoalueista, korkea kuljetuskustannus

Suuri varastokapasiteetin tarve

 Ympäristöluvan mukainen varastokapasiteetin vähimmäismäärä yleensä 7kk 
operointimäärä

 Varastotiloja normaalista ”vuokralla” läheisillä maatiloilla

Hygienisoinnin vaatima energia

 Mädätysjäännös lämmitetään yli 70°C lämpötilaan jossa sitä pidetään 1 tunti

 Tapetaan bakteerit ja virukset jonka jälkeen mädätysjäännöstä voidaan käyttää 
maanparannusaineena

 Reatorilämpötila noin 40°C -> Lämmityksen vaatima energiantarve on kulu laitoksille



Doranovan ratkaisu on mädätteen jalostukseen 
Ravinnetehdas, joka tuottaa puhdasta vettä ja arvokaita 
lannoitejakeita

 Kehitetty käsittelymoduuli 
yhdistää membraaniteknologiaa 
sekä tunnettua 
vedenkäsittelytekniikkaa.

 Ratkaisu mahdollistaa 
mädätysjäännöksen erottelun 
biokaasulaitoksilla ja jakeiden 
hyötykäytön lannoitteina:
 Kiinteä jae takaisin 

mädätykseen
 Ravinneaineet 

lannoitekäyttöön (kuiva ja 
nestemäinen jae)

 Puhdas vesi

Mädäte-
jäännös

Kiinto-
aine

Ultrasuodatus RO 1 RO 2

Vesi 65%

Struviitti
2-3%

Nestejae 
32%



Esimerkki laitosmallista, 40 000 m3/a

Mädättämö

Ravinne-
tehdas

Puhdas vesi, ~27 000 m3
 Ei varastointitarvetta
 Voidaan käyttää 

prosessivetenä

Konsentroidut lannoitteet, 
~13 000 m3/a

UF konsentraatti, 
bakteerit ja 
hajoamaton 
orgaaninen aines

Mädättämö

40 000 m3/a 
mädätysjäännöstä

Hygienisointi

40 000 m3/a 
mädätysjäännöstä

Hygienisoitu 
mädätysjäännös

MJ 
varasto

MJ 
varasto

Lannoite
-varasto

PF

Syöte

Syöte

Bufferi ja 
kierrätyssäiliö

Bufferi ja 
kierrätyssäiliö

40 000 t/a
- Matalan ravinnearvon omaava 
mädätysjäännös, varastokap. 7kk

PF, Jälkimädätys tai pidennetty viipymä 
reaktorissa jolla varmistetaan orgaanisen 
aineen riittävä hajoaminen -> KA-
kierrätys

Linja 1. Perinteinen hygienisointi

SSKiintoaineen 
erotus

SS
Nestefraktio

Optio: KA-erotus

Kiintoaine

Struviitti ~1000 t/a

Linja 2. Ravinnetehdas



Tuotteistamisaikataulu

H1 2017 H2 2017

Testiajot ja 
asiakaskäynnit

H2 2016

Ensimmäinen asiakastoimitus

Asennustyöt ja ensimmäiset 
koeajot Kiteellä



Muutamia kuvia prosessointilaitteesta



Doranova julkistaa uuden biokaasulaitoskonseptinsa vuoden 
2017 loppupuolella – tähtäimessä nopeampi mädätysprosessi 
ja parempi kaasun laatu

Kaasun hyödyntämismahdollisuudet

Soveltuvuus

Sähkö Lämpö

Liikenne-
kaasu Teollisuus

Maatilat
Elintarvike-
teollisuus

Jätehuolto-
yhtiöt

Jätevesi-
yhtiöt

Asiakashyödyt

Nopea ja tehokas mädätysprosessi

Sopii lähes kaikille syötteille

Jatkuvatoiminen ja automatisoitu

Edullista liikennekaasua

Korkea energiasaanto

Integroitavissa Ravinnetehtaan kanssa

Mädäte

Jalostukseen

Soihtu

KK

Automaatio

Lämpö 50-70 
Celsius

Takaisinkierrätys

Läm.vaihdin
Syöte

Es.käs.



Toimitusjohtaja

Antti Myllärinen

+358 40 549 1341 
antti.myllarinen@doranova.fi

KIITOS!


