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Kolmen kunnan omistama biokaasulaitos, joka käsittelee 600 000 asukkaan biojätteet.
Teknologia: Kuivamädätys, tulppavirtaus (Thöni).
Käyttöönotto: lokakuussa 2013.

Kapasiteetti / vuosi
Lopputuotteet / vuosi

55 000 tonnia

3

Biokaasu
5 Mm
CH4-pitoisuus
58 %
3
Jalostettu biometaani
3 Mm = 30 GWh
3
Mädäte (nestejae)
14 000 m
Komposti
12 000 tonnia
3
3
Biojätteen biokaasupotentiaali 100 m /tonni, jos enemmän keittiöjätettä, jopa 130 m /tonni. Huomattava, että
täällä biojäte sisältää huomattavasti puutarhajätettä, toisin kuin Suomessa.
Kokonaisinvestointi (sis. myös kaasun jalostuksen) 17 M€.
Huoltokuluja 1,5 % investoinnista, 8 henkilöä töissä yhdessä vuorossa.
laitoksen sähkönkulutus: 4,5 MkWh/vuosi
laitoksen lämmönkulutus: 2 MkWh (lämpö ja sähkö tulevat vieressä sijaitsevasta polttolaitoksesta)
= 6,5 GWh
Biojätteen esikäsittely: Esikäsittelynä murskaus ja tähtiseula (60 mm), hieno jae mädätykseen, ylite polttoon
(vieressä polttolaitos). Ylitettä tulee vain noin 3 % käsittelymäärästä.

Syöttö reaktoriin: Bunkkereissa (kuva yllä) välivarastointi, sillä jätettä tuodaan vain arkipäivisin yhden työvuoron aikana, mutta syötetään reaktoreihin myös öisin ja viikonloppuisin. Bunkkereista materiaali johdetaan sekoittimeen, johon lisätään myös vettä (kierrätettyä nestettä prosessista ja laitoksen jätevedet). Biokaasureaktoriin
syötettävän syötteen kuiva-ainepitoisuus 30 %. Reaktorin syöttö pumpulla.

3

Reaktorit: 2 rinnakkaista reaktoria, tilavuus 1600 m /reaktori. Yksi uusi reaktori tilattu. Reaktorit betonirakenteisia, pohjalla metallisäiliö, jonka alla lämmitysjärjestelmä. Katto betonista. Reaktoreissa pituussuunnassa halkaisijaltaan 70 cm akseli, jossa yli 40 lapaa. Tämä vain sekoittaa, ei kuljeta materiaalia reaktorissa. Reaktorissa
on vaahtoamisen varalle itsestään avautuvia luukkuja, mutta tähän saakka ei ole ollut vaahtoamista.
Prosessin lämpötila 53-54 °C. Erillistä hygienisointia ei tarvita, mädätyslämpötila riittää hygienisointiin. Laitos
on validoitu, prosessiin on syötetty mm. salmonellaa ja mädätyksen on todettu riittävän hygienisointiin. Näytteenottoseurantaa ei tarvita.
HRT 2-3 viikkoa, riippuen syötettävän materiaalin määrästä.
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1500 m kaasukello, johon biokaasu kerätään.
Mädätteen käsittely: Mädätteen kuiva-ainepitoisuus 25 %. Mädätettä kierrätetään välillä takaisin reaktoreihin
ympiksi. Reaktoria tyhjennetään mäntäpumpulla (sama syötössä ja poistossa), mädäte kuivataan puristimilla (4
kpl).

Nestefraktio menee säiliöön ja kuivajae hihnalle. Nestejae menee laskeutusaltaaseen (4 kammiota), sieltä sitä
kierrätetään takaisin prosessiin ja loppu päätyy maatalouteen. Jos kierrätettävän nesteen ka nousee yli 18 %,
se ajetaan dekantterin yli ja lasketaan 10 % ka-pitoisuuteen. Laskeutuksen jälkeen nestejae pumpataan 8000
3
3
m varastosäiliöön (6 kk varastokapasiteetti). Nestejae (yhteensä 14 000 m vuodessa) menee 0-hinnalla maa3
talouteen, mutta aikaisemmin sen käsittelystä tullut kustannuksia. Nesteen ravinnearvoksi on laskettu 6 €/m .

Tästä nestejae haetaan säiliöautoilla maatiloille.
Kuivajae (ka 40 %) menee hihnaa pitkin kompostoitavaksi. Komposteja ilmastetaan pohjan kautta, kompostointiaika 1-2 viikkoa, tämän jälkeen avokompostissa vielä pari viikkoa. Kompostoinnissa ei käytetä erillistä tu-

kiainetta. Lopuksi valmis komposti käsitellään rumpuseulalla. Kompostia muodostuu 12 000 tonnia vuodessa,
siitä suurin osa menee maatalouteen, loppu viherrakentamiseen ja pieni osuus mullantuotantoon. Kompostista
saavat muutaman euron/tonni, viherrakentamisesta ehkä vähän enemmän.

Kaasun jalostus membraaniteknologia (Haffmans). Ensin kaasun pesu, jossa kaasu jäähtyy, sitten aktiivihiilisuodatin, joka poistaa mm. ammoniakin. Membraanin jälkeen CH4 pitoisuus vähintään 96 %. Biometaani syötetään kaasuverkkoon. Syöttötariffi sähkölle on 5-7 senttiä/kWh. Maakaasun hinta 20-30 €/MWh, biometaanista
saavat kaiketi enemmän?
Membraanissa erotettu CO2 sisältää vielä noin 6 % CH4, joka poistetaan jäähdyttämällä kaasu alle -40 °C. Nestemäiselle hiilidioksidille ei ole vielä hyötykäyttöä, Hollannissa käytetään kasvihuoneiden CO 2-lannoituksessa ja
tulevaisuudessa voidaan myydä esim. elintarviketeollisuuteen.

Lisäksi laitoksella on soihtu. Biosuodatin puhdistaa hajukaasut.
Suurempia ongelmia laitoksen toiminnassa ei ole ollut, noin kerran viikossa pitänyt työajan ulkopuolella tulla
korjaamaan, lähinnä ongelmia aiheuttaneet puristimet.

