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Te la 
petus

maatila 
tuottaa sahk6a 
lannasta KARl UNHOHOLM. tekstlla kuvat 

Tervolan Louella sijaitsevan Ammattiopisto Lappian 

opetusmaatilan vasta valmistunut biokaasulaitos 

aloittaa biokaasun tuotannon tan a syksyna. 

Meneillaan on laitoksen koeajovaihe ja biologisen 

prosessin kaynnistaminen. 

T 
uotamme laitoksessamme 
biokaasua eli mctaania, ;0-
ka kaytctaan ensivaiheessa 
oppilailoksen lilojen Him

mitykseen. Savul tuprahtclevat piipus-
1a pian. Toimintaymparisto on pohjoi 
ncn, joten laitoksen kliytloa joudutaan 
opettelemaan vahitellen", Ammatti
opislo Lappian Tervolan loimipisteen 
paallikko RJ Vilho Palosaari kertoo. 

Opetusmaatilan kiintcisto;cn valta 
va sahkolasku sai Palosaaren kiinnos
lumaa n va ihtoehtoisista energiantuo
tantomuodoista kymmenkunta vuol
la sitten. 

"Meinasimme tipahtaa Iypsyjak
karalta. kun tutkimme oppilailoksen 
sahkonkulutusta. Se ali tithes 712000 
kWh vuodessa eli noin 30omakotita
Ion kululuksen verran," 

Umpoenergiaa Louen 10imipaik· 
ka ku luttaa reilul 2 000 MWh vuodes
sa. Keskikokoinen maalila kulullaa 
sahkOa vaslaavasli noin 300 000 kWh 
vuodessa . 
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Sy6tetta 3 600 tonnia 
vuodessa 

Peltoa opetustilalla on noin 130 heh · 
taaria. Navetassa on 60 lypsylehmal1li· 
saksi nuorta karjaa. Biokaasun raaka
aineena. laitok.sen biokaasureaktoriin 
johdettavana syotteena, kaytetaan tilan 
navetasta periiisin olevaa lietelantaa ja 
peUoilta korjattua vihermassaa. 

Noin 9,5-10 tonnin vuorokautisella 
syotemaaralla reaktori tuottaa iampaa 
aluksi 182 MWh vuodessa. Myohem
min lailos tuoUaa myos sahkoa ja a;o
neuvopoltloaineeksi kelpaavaa biokaa
sua. Syotteena kaytetaiin noin 8,4 lon
nia Iie telantaa, 0,2 tonnia kuivalantaa, 
0, 1 lonnia vihermassoja ja 0,8 tonnia 
ruokohelpea vuorokaudessa. 

Palosaari sanoo. etta myohemmin 
syotteena 011 tarkoitus kayltaa li sak
si heinaa. "Se soveltu u larkoitukseen 
kolme kerlaa paremmin kuin lanta. 
;oka on ku lkenul jo yhde n mUlkan 
lehman I5.pi. Sian lanla olisi viela pa· 



louen biokaasulaitoksen sekoittimet ja pumput ovat 
taajuusmuuttajakayttoisis sahkoenergian kulutuksen 
pienenUimiseksi. "Paasemme kokeilemaan muun 
muassa eri pyorintanopeuksien vaikutusta metaanin 
tuottoon. Taustalla nakyvaan keskukseen yhdistetaan 
myos biokaasulaitoksen laheisyyteen asennettava 
pientuulivoimala," Vilho Palosaari (oik.) ja Jarmo Saari
niem; toteavat. 

Jalkikaasutus
sailiosta metaa
ni johdetaan 
putkia pitkin 
kattilahuonee
seen, jossa on 
kakslkaasu
kattllaa.salllt)n 
lampotaloutta 
on parannettu 
upottamalla 
se maahan 
ja laittamaUa 
sellion katolle 
finnfoam
eristekerros. 
Sailion paelle 
asennetaan 
viela puolipal
Ion muotolnen 
kaasu- js siii-
8uoJapressu. 

rempaa syotetta kuin lehmanlanta." 
"Kaikki orgaaninen aines, missii 

on riil1avasti pehmeaa solukkoa, kel · 
paa syotteeksi biokaasun luOl3nlO
prosessiin. Esimerkiksi jiilevcdenpuh
distukscn liete sopii biokaasun raa
ka ·aineeksi erittiiin hyvin. Vedessa ei 
ole energiaa, myoskaan puu ei kay lar· 
koitukseen", esittclee Ammattiopisto 
Lappian projcklip1ialtikkona tyosken 
Ieleva DI Jarmo Saariniemi. 

Laitoksen markareaktori on tila
vuuddtaan 190 kuuliomelria ja se toi
mii Icrmofiilisella prosessilla. Proses
sissa liimpotila on paikoin yli 55 Cas
te��a ' kun se mesofiilisella lampotila
atufella on 35-40 Castella. 

Rejekli - ja kaasuvaraston ti lavuus 
on tuhat kuutiometria. La itoksen 
pUlkistojcn materiaalina on kayletty 
ruostu matonla Ie-rasta. Rosteri kestaa 
voimakkaankin ltirnpolaajenemisen. 
Putkiliilokset ovat laippaliitoksia, jot
ka voidaan avala he1posti, mikali put
kellukkelliuval. 

Uimpoii nostetaan hitaasti 

Biulogisen proscssin k1iynn islamiscs
sa ci saa pit1ia kiircltii, siksi lumpotilaa 
nOMetaan v5 hitcllcn, 

"Liirnpoa voidaan koholl a ... kar 

kcintaan asteen verran paivassa. Uim
pbtilaero lietteen ja sai1ion scinara
kenteiden val il1a saa olla enimmillaan 
20°C. Talviolosuhleissa hyvan Him
monerislykscn merkitys korostuu." 

Prosessi luottaa pclloille hieman 
viihemman kiin toainesta. mulla sc on 
vastaavasl i lasalaaluiscmpaa ja hel
pompaa Icvittaa. 

"Liete viipyy reaktorissa 20 paivaa. 
Prosessi on jatkuvasyolteinen. Kiinto
aines hajoletaan bakleerien avulla ha· 
pettomissa olosuh leissa. Hajoamis
luotteena reaktoriin vapautuu mctaa
nia. joka otetaan ta!teen ja po!telaan 
kahdessa kaasukauilassa." 

Bakleerikaymiseen perustuva pro
sessi on herkka hairioille. Pelkastaan 
antibioottien jouluminen syottecseen 
sekoittaa prosessin, Myos fietyt laiik
keel ovat haitallisia. Prosessia tasapai
notelaan larvitlaessa beelalaktaasien t
syymi-valmisteella. 

Biokaasulaitos vahentaa myos lie
lei annan hajuhaittoja. Hajut vahene
vat prosessin ansiosta huomattavasti. 
SiLlii on merkitysla varsinkin, jos na
yetta sijaitsee asutuksen lahistolHi. 

Kun liele leviletiiiin pelioUe perin
leisesti, typpe1i menctetaan haihdu n
nan 13kia. Biokaaslivoimalasta saa
lavan rcjektin ansiosta vesiliukoi nen 
Iyppi lisaantyy maapcrassa. M )'os rik
karuoholl sicmelwt IlIhoutuval kor
kcaliimpotihlk1iymiscssii. 

Tilalla on oma 
biokaasuauto 

Lauen upctuslilalk on n\kcn t~'11 

la myos Iiikenncpl..lhto.linccll I.lkdll 



Ylelsnikyma 
ammattiopisto 
Lappian bio· 
kaasur8aktorin 
katolt8: putk;j· 
kana. lit, lalte· 
tlla3ja 1 000 
m3 jiilkikaasu· 
tuss81110 seki 
vasemmella 
sihkokeskus. 
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pislt'. Oppilailoksella on ollut kaytos· 
salin normaaliauto.!ota muunnettu bio· 
kaasuaulo jo pari vuotta. Se on plla · 
nyt kuitenkin lankala RuolSin puolcJ · 
la Bodenissa. 

18 kilon melaanilankkaus kuljellaa 
aulOa noin 350 kilometriii. Bensiinin 
lit rahinlaan suhleulettuna kaasulitra 
maksaa noin 95 se nllia. 

"Maakaasu ja biokaasu oval kemi · 
alliselta koostumukseltaan samanlai· 
sia, yksinkertai sia hiilivetyja. Niiden 
tuotan lotapa on vain erilainen. Maa· 
kaasu on fossiilinen poittoaine ja lop. 
puu aikanaan. Biokaasua riittaa nUn 
kauan. kun saatavilla on sopivaa syo· 
lelia", Palosaari perustelee. 

Omasta biokaasuun perustuvas· 
ta cncrgiantuotannosta ovat kiinnos
tuneita maatilojen lisiiksi myos Lapin 
hiihtokeskukset. Tilla hetkella mat· 
kailukeskustcn tuotlama ja s)'ottcek· 
si soveltuva yhdyskuntajatc rahdalaan 
jopa satojcn kilometrien paahan Tor
oion Riukkajaogan kaatopaikalle. 

"Janeen kuljellaminen rekalla 
maksaa 105 euroa tonnilta. Jarkevam· 
paa olisi muultaa jate paikan paiilJa 
lammoksi ja sahkoksi. Jatelaki muut· 
(unee liihivuoslna siten, etta kierriitys· 
kelpoiset jatteet ja jakeet on klerriitet
lavii ja hyodynnettava. Ylitse jaav3n 
rejektin voi kayttiHi maisemointiin." 

Saariniemi laskee, etta matkailu
keskusten kiiyttoon soveJtuvan bio· 
kaasulaitoksen hinta olisi hal vim mil· 
laankin noin 450 000 euroa. 

"Maalilojen tarpeisiin soveltuvi
en laitosten hintahailui on taas yhtii 
laaja kuin ovat isannan rakennustai-

dot. Oman tyon o~uus vaikuttan hin
laan suuresli." 

Blokaasun tuolannon mallimaassa 
Saksa~sa biokaaSlivoimal0l13 rakenne· 
taan mc1koisella 10hlOalla. Kaynnissii 
olevia laitoksla on arviolta noin 6000. 

"Hyva syollolariffi on siella lean · 
nU$timcna. Suomessa normaalikokoi
nen maaliia ei parise hyotymiian syot· 
totariffista ainakaan viela", tOleaa Saa· 
riniemi. 

Han ke.rtoo, etta Euroopan alueke· 
hltysrahaston (EAKR) rahoittaman 
hankkeen larkoituksena on siirtiiii tie· 
toa biokaasuntuolannosta kiinnostu
nellie. Louen pilottihankkeesta saalu 
Heto luovutetaan h),otykiiyttoon kailtjJ· 
Ie biokaasulaitoksista kiinnostuneil le. 

"Kaikki lieto on julkisla, sita jae
taan esimerkiksi matkailuyrityksille ja 
maaliloille maksulta." 

Lapin laanin maatilojen tulevien 
biokaasulailoslen loiminlaedellytyk
sia se.lvitettiin vuonna 2006 kaynnis· 
t)'neessa esisclvityshankkeessa. Tila· 
kool antaisivat mahdollisuuden noin 
30 biokaasulaitoksen rakcn lamisen 
maatilojen yhleytcen. Tavoitteena on, 
etta ainakin 3-4 lappilaista Iilaa ra
kentaisi oman biokaasulaitoksen lahi
vuosina. 

Myos aurinko- ja 
tuulivoimaa 

Louen opelusmaatilalla on biokaasu· 
voimala n lisaksi kaksi picntuulivoi· 
malaa seka kaksi aurinkopaneelijri r. 
jeslelmaa, joista loinen luottaa sahkoa 
ja loinen lamminta yetta. 

npril,"to~ on mll.m nut auringon 
\JICl!ya Ja luuitu 10 pltka . .m. data on 
.1Ilillpoitll Rov31l1emen anunattikor. 
kc::.lktHllu\l ,\ (RAM K). Faktat oval sci. 
,ilia. Kli n aunn ko palslaa Hampuris. 
s.t noin luhanncn wat m tcholla ne. 
lio l11 ~ l r ill c. on uuringolla tchoa vas. 
laava~ti !-,odankylan korkeudella ,'ielii 
120·730 wallia. 

"Jos aurinkopaneelit varustetaan 
katintomoottoreilla , ,a mikiili ne sell
mavat aurinkoa optimikulmasSll . 
pdJ.stiian s5hkontuolannossa Keski . 
Eu roopan lasolle. Saksassa navetoiden 
ka ttojen auringonpllolcisel lappeet 
oval usein tiiynna aurinkopaneeleila." 

"Fakta on myos, etta Euroopan 
sahkomarkkinat vapautuvat vuon
na 2015. Siihkoo hinta siita tuskin las. 
kee. viimeistiian silloin uudet vaihto. 
ehdot ova l tarpeen energian tllottami. 
sessa. Siihko3 voidaan tuotlaa maati -
10i1la jatkossa myos valtakunnan verk. 
koon", Saariniemi kertoo. 

Pelk:tslaan sahk{)n slinohavikki 
valtakunnanverkossa on noin 10 pro· 
sen tin luokkaa. 

Harakoille meneva, siirtokaapelei· 
den aiheullama vastushavikki on Ii· 
satty sahkon mittarihintaan ja ku· 
lutlaja maksaa sen sahkoiaskussaan. 
Omassa energiantuotannossa tata pit· 
kista siirtomatkoista aiheutuvaa hii· 
vikkia ei kaYlannossa ole. 

Lauen biokaasulaitos on rakennet · 
lu ammalliopiston rakennus-, LVI·, 
sahko· ja aikuiskoulutusli njojen oppi · 
lastyona. 

"Olemme saaneet tasta samal· 
la erittain hyvan oppimisympariston. 
Oppilaitoksen tehtavana on myos kul· 
kea kehitykse n ka rjessa", Vilho Palo
saari tOlena. 

Louen opelusmaatila on lisiiksi 
luomutila , jossa pyritaan pieneen hii 
lijalanjiilkeen ja kestavaan kehityk· 
seen. Siksi biokaasun IUOlanto ja uu· 
siutuvien energiaHihteiden kayt lo 50-
pii se n imagoon eritlain hyvin. 

Louen biokaaslilaitoksen inves· 
tointi on kooltaan mhes 700 000 eur03. 
Liikennepol ltoaineen tankkallskontin 
OSlIUS kuslannuksisla 011 60 000 euroa. 
Lisasyotteiden hygienisointi)'ksikko 
1ll,Iksaa noin 40000 euroa. 


