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Lisäsyötteistä tehoa 

biokaasuntuotantoon

Satu Ervasti, tutkija, Luonnonvarakeskus
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Esityksen sisältö

Johdanto

Lapin alueen maataloudesta, maatilan 

biokaasuntuotannosta ja lisäsyötteistä

Lisäsyötteiden testaus

BMP-koe sekä tuloksia energian ja ravinteiden osalta

Yhteenveto ja johtopäätökset

kuvakehystä.
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Miksi biokaasua maatilalla?

Maatilan biokaasulaitoksen ajurit

• ravinteiden hyödyntäminen

• kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen 

väheneminen – ympäristöhyödyt

• lannan sisältämän energiapotentiaalin 

hyödyntäminen

• hajautettu uusiutuvan energian tuotto, myös 

harvaan asutuilla alueilla

kuvakehystä.
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Lapin maatalouden ominaispiirteitä

Lappi on nurmenviljelyn ja nautakarja-
talouden aluetta. Tilastotietoja vuodelta 2019:

• lypsykarjatalous 243 kpl

• naudanlihantuotanto 120 kpl

• yhdistelmä edellisistä 17 kpl

• muu laidunkarja 98 kpl

• Muu kasvinviljely 765 kpl

(Luke tilastotietokanta)

Biokaasulaitoksia 1 kpl, ammattiopisto 
Lappialla Louella, Tervolassa

7.12.2020
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kuvakehystä.

Edut Haasteet

Logistiikka

Turvallisuus ja 
säädökset; esim. 

hygienisointi 

Mikrobiston
tottuminen 

erityyppiseen 
syötteeseen

Mädätteen
ravinnepitoisuus 

kasvaa

Energiantuotto 
kasvaa

Materiaalien 
hyötykäyttö
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Kokeet

Uusien syötteiden kanssa aloitetaan laboratoriomittakaavassa

7.12.2020
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BMP-koe

Automatisoitu biokemiallisen metaanintuottopotentiaalin mittauslaitteisto

0,5 litran pullot kolmena rinnakkaisena, mesofiiliset olosuhteet (37 °C)

7.12.2020
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CH4-tuotto org.kuiva-ainetta kohti

kuvakehystä.
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CH4-tuotto tuorepainoa kohti

kuvakehystä.
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Ravinnepitoisuudet

kuvakehystä.
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Tuloksista

Nurmi

• noin 5-7 kertainen tuotto tuorepainoa kohti lantaan 

verrattuna

• Lisätietoa esim. Hyrkäs ym. 2018

Poronteurastuksen sivuvirrat

• sekä korkea typpi- että rasvapitoisuus

• panoskokeessa havaittiin kaasuntuotannon alun 

viivästymistä

• eläinperäinen sivutuote

kuvakehystä.
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Tuloksista

Hoitokalastuskala

• erityisen ravinnepitoista materiaalia

Kirjolohen perkeet ja rasvat

• erittäin energiapitoinen

Peruna ja leipomosivuvirrat

• nopeasti hajoavia, hiilihydraattipitoisia materiaaleja

• helppoja lisäsyötteitä, yksinään haastavia

kuvakehystä.
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Johtopäätöksiä ja ajatuksia jatkoon

7.12.2020
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Lisäsyötteitä reaktoriin

• jatkuvatoimisessa käsittelyssä lisäsyötteiden käyttö ja 

etenkin käyttöönotto vaatii malttia

• mikrobiston tottuminen

• etenkin lisäyötteet, joiden muodostuminen 

jaksottaista

• hygienisointi

kuvakehystä.
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Merkittäviä määriä energiaa ja ravinteita

Esimerkkilaskuja:

• poroteurastuksista vuosittain noin 1000 t 

ruuansulatuselimistöä

• 85 800 m3CH4/a 

• CH4-määrä vastaa henkilöauton kulutusta noin 1,53 

milj. kilometrille

• hoitokalastuskalaa 700 t vuodessa (v. 2017)

• 17 t TKN, 5,2 t P ja 2 t K

kuvakehystä.
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Johtopäätökset

• Lisäyötteissä on mahdollisuuksia biokaasuntuotantoon, 

mutta käytössä pitää muistaa varautua erityyppisten 

syötteiden aiheuttamiin haasteisiin.

• Lisäsyötteiden muodostumisen jaksottaisuus erityisen 

haastavaa 

• Potentiaalia on mutta jäitä hattuun!

kuvakehystä.
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