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BIOGTS OY

Kotimainen teollinen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja. 
Yritys on perustettu 2011.

Biokaasu- ja biodiesel-laitosten suunnittelu, rakentaminen ja 
operointi sekä tutkimus.

Vahva alihankkija- ja asiantuntijaverkosto.

Palkinnot: Kasvu Open kunniamaininta, Nordic Cleantech Open 
Top 25 ja Gasumin innovaatiokilpailun voitto.

Suomen edustaja Cleantech Later Stage Awards -kilpailussa.



Yrityksen johto ja Ydintiimi

Mika Rautiainen
Toimitusjohtaja
Rak. Ins. (AMK)
23 v. yrittäjäkokemus 
rakennusalalta
Vankka kokemus 
biokaasulaitosten ja 
biodiesellaitteiden 
suunnittelusta, 
rakentamisesta ja 
operoinnista
Pääsuunnittelija, 
prosessitekniikka

Annimari Lehtomäki 
Kehitysjohtaja
FT, ympäristötieteet
15 v. T&K-kokemus
Syvällinen asiantuntemus 
biokaasuprosessien 
optimoinnista ja erilaisista 
syötemateriaaleista
Prosessin optimointi

Kauko Isomöttönen
Projektipäällikkö, 
DI
>30 v. kokemus vaativista 
teollisuusprojekteista
Vastannut mm. Vapo Oy:n 
kompostointilaitosten 
rakennuttamisesta ja 
projektinjohdosta
Projektien johto ja 
valvonta

Marko Rautiainen 
Asennuspäällikkö
>20 v. kokemus vaativista 
asennus- ja 
rakennusprojekteista
14 v. yrittäjäkokemusta 
rakennusalalta
Valmistus ja kokoonpano, 
huoltopalvelut



ASIAKKAAT

Jätehuoltoyhtiöt

Elintarvike-
teollisuus

Energiayhtiöt

MaatalousMetsä-
teollisuus



Kotitalouksien, ravintoloiden ja kaupan biojäte

Yhdyskuntajätteen orgaaninen jae

Elintarviketeollisuuden biohajoava jäte ja sivuvirrat

Jätevesiliete, lingottuna

Kuivalanta, separoitu lanta

Kasvibiomassa: Säilörehu, olki, suojavyöhykkeiden ja kesantopeltojen nurmi, muu maatalouden, puutarhojen ja 

puistojen kasvijäte

BIOGTS® BIOKAASUPROSESSI - SYÖTTEET



BIOGTS® BIOKAASULAITOS

Patentoitu kuivamädätyslaitos, modulaarinen reaktorirakenne

Käsittelykapasiteetti helposti skaalattavissa asiakkaan tarpeisiin, 

maatilamittakaavasta metropolien jätehuoltoratkaisuksi

Laaja syötepohja, ei tarvetta nesteen lisäykseen kuivillakaan syötteillä

”Avaimet käteen” laitostoimitus, sekä operointi- ja huoltopalvelu

Korkea kotimaisuusaste, 91 %



Biokaasulaitos
Tekniikkana jatkuvatoiminen kuivamädätys

Horisontaalinen säiliöreaktori (kts. 
Reaktori kuva)
Kustannustehokkaat rakenteet, 
rakennetaan tehdasvalmisteisista 
moduuleista
Helposti skaalattavissa
Pieni pinta-alan tarve
Nopea  “plug-in”-asennus ja 
käyttöönotto
Täysin maanpäälliset rakenteet, 
kevyet perustukset



Biokaasulaitos
Tekniikkana jatkuvatoiminen kuivamädätys

Kaikki huollot voidaan suorittaa 
reaktorin ulkopuolelta käsin
Jatkuvatoiminen, automatisoitu,
etävalvonta
“Avaimet käteen” toimitus
Nopea käyttöönotto
Hyvä vakuusarvo
Useita rahoitusvaihtoehtoja muun 
muassa leasing-rahoitus



BioGTS® Biokaasulaitos -
Biokaasulaitosten T-Ford



Biokaasulla arvokkaita komponentteja 
eloperäisistä jätteistä

• BioGTS® Biokaasulaitos voidaan sijoittaa suoraan liikenneväylien 
yhteyteen eli lähelle polttoaineasiakkaita

• Biokaasutuotannon raaka-aineet: 
• Yhdyskuntien tai maatalouden biohajoavat jäte- ja sivuvirrat

• Käsiteltävä biomassa tuodaan laitokselle siirtolavakonteilla, 
tarvittaessa valmiiksi esikäsiteltynä

• Laitos on jatkuvatoiminen, etävalvonnalla varustettu, täysin 
automatisoitu ja toimii miehittämättömänä



Yksittäisen moduulin teho on 20-60 m³/h raakakaasua, ja laitoksen käsittelytehoa voidaan kasvattaa
kustannustehokkaasti kytkemällä modulaarisia yksiköitä rinnakkain.

BIOBOKSI® - BIOKAASULAITOSTEN T-FORD



BIOGTS® BIOKAASULAITOS

Pelto

Jätettä ja lantaa

Ruokaa ihmisille
ja eläimille

Biokaasulaitos

Lannoitetehdas

Lannoiteraetta



Syötteenä mm. kaupan, ravintoloiden ja 
elintarviketeollisuuden biojäte, maatalouden 
sivuvirrat
Jätteenkäsittelykapasiteetti: alkuvaiheessa n. 
19 500 t/v, laajennuksen jälkeen n. 31 000 
t/vuosi
Biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja 
syötetään kaasun jakeluverkkoon 
Biometaani hyödynnetään 
liikennepolttoaineena ja lämmön tuotannossa
Verkkoonsyöttökapasiteetti: 29 GWh/vuosi
Sijainti: Virolahti, Suomi
Käynnistynyt 10/2015
Operointi- ja huoltosopimus

BioGTS® Biokaasulaitos
Haminan Energia Oy, Virolahti



BioGTS® Biokaasulaitos
Haminan Energia Oy, Virolahti



BioGTS® Biokaasulaitos
Luonnonvarakeskus, Sotkamo

Maatilamittakaavan 
biokaasulaitos

Syötteenä säilöheinä, 
kuivalanta ja kalanperkuujäte

Biokaasun hyödyntäminen 
lämmöntuotannossa, jatkossa 
myös liikennepolttoaineena



BioGTS® Biokaasulaitos
Suupohjan maatalousoppilaitos, Kauhajoki

Maatilamittakaavan biokaasulaitos

Käsittelykapasiteetti 4300 t/v

Syötteenä lanta, säilöheinä, 
perunatuotannon sivuvirrat

Biokaasun hyödyntäminen 
liikennepolttoaineena, lämmön- ja 
sähköntuotannossa

Käyttöönotto 11/2016

© BioGTS Oy



Bioboksi® Biokaasulaitos
Qvidja Kraft AB, Parainen

Sijaitsee Ilkka Herlinin omistamalla Qvidjan tilalla 
Paraisilla

Tila tulee energiaomavaraisuuden ja 
ravinnekierrätyksen mallimaatila

Maatilamittakaavan biokaasulaitos

Syötteenä lanta ja säilöheinä

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, 
lämmön- ja sähköntuotannossa

Käyttöönotto 8/2016

© BioGTS Oy



BioGTS® Biokaasulaitos
Mustankorkea Oy, Jyväskylä

Käsittelykapasiteetti n. 19 000 t/v yhdyskuntien 
biojätteitä, lingottuja jätevesilietteitä ja 
elintarviketeollisuuden jakeita

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, 
lämmön- ja sähköntuotannossa

Vastaa n. 2 000 henkilöauton vuotuista 
polttoainetarvetta

Projektin aloitus keväällä 2016

© BioGTS Oy



BioGTS Oy

Sepelitie 15, 40320 JYVÄSKYLÄ
Kennääntie 1, LAUKAA

+358 (0)10 526 0090
info@biogts.com

www.biogts.fi / www.biogts.com


