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 Maatilan omaan käyttöön 

 Käytetään pääsääntöisesti tilalla 
syntyviä syötteitä

 Energia käytetään omalla tilalla

 Verovapaa sähköntuotanto 800000 
kWh/ vuodessa 

 Kokoluokka CHP maksimikoko 100 kWA

 Tuki 30% Maaseuturahoitus

 Yritys jossa syötteet voi tulla tilan 
ulkopuolelta ja kaasu/ siitä tehty energia 
myydään ulkopuoliselle

 Verovapaa sähkön tuotanto yrityksen 
sisällä 800000 kWh

 Mahdollisuus tehdä kaasuverkko, jossa 
voi olla useita erillisiä CHP yksiköitä.

 Energiaa voi myydä vapaasti, paitsi 
sähkönä.

 CHP koko vapaa mutta verokäytäntö 
tuotannon mukaan

 Tuki 30% Energiatuki KTM 

 Voidaan tukea myös etäkäyttöä ja 
kaasuverkkoa



Tilakohtainen laitos

 Perus syöte voi olla mikä tahansa 
lanta, muut syötteet määrittelevät 
lannan kuiva-aine % 

 Parhaita syötteitä ovat rasvat, nurmi 
ja kuivalanta esimerkkeinä 

 Ei puumaisia syötteitä 

 Moni kasvi sisältää kuivana 
lingniiniä, jolloin sen sulavuus on 
heikko

 Syötteiden max. Kuiva-ainepitoisuus 
”märkä prosessissa” 10- 23% 

 Vaatimuksena pumpattavuus 
prosessissa, jolloin n.12% kuiva-aine

Yritys

 Perussyötteenä lietelannat

 Syötteet, joista mahdollisuus periä 
porttimaksua 

 Loppukäyttö mahdollista 
peltolannoitteena

 Hyvä kaasuntuottopotentiaali 

 Helposti sulavat (lyhyt viipymä)

Biokaasulaskuri esimerkki



• Jokaisen käytettävissä

• Kokoaa yhteen biokaasulaitosrakentamisen 

strategiset tunnusluvut

• Missä suuruusluokassa investointi on?

• Mikä on tilani energiapotentiaali?

• Vaihtoehtoiset hyödyntämismahdollisuudet?

• Viitteet kannattavuuteen 

• Tarjousten vertailu

• Mitä tulee tietää laitosinvestointia tehtäessä



• Syötetään tiedot olemassa olevista syötteistä

• Syötetään tiedot investointikustannuksista

• Aputaulukot ohjekirjassa olemassa 

• Vaihtoehtoisesti laskenta saatujen tarjouksien perusteella, 

lisättävä itse toteutettavat investoinnit

• Syötetään tiedot odotettavissa olevista hinnoista meno- ja 

tulopuolella

• Laskin laskee odotettavan metaanituoton ja luo 

tasekaavioon, josta näkee mm takaisinmaksuajan

• Laskuri antaa myös ravinnemäärät ja hinnan



’

http://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_energia.showform?v_suunnitelma=3591_UVUHCVFHU1CK
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Biokaasu on puhdas polttoaine
Biokaasu                       sähkö

vety


