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Suomalainen asiantuntijayritys, 
jolla käynnissä 12. 

toimintavuosi

Laskettua tietoa päätöksenteon 
tueksi; biokaasuinvestoinnit, 

aurinkoinvestoinnit, 
hiililaskenta, logistiikka, 

taloussuunnittelu

Asiakkaamme ruokaketjun 
toimijat eli maatilat, 
elintarviketeollisuus, 

ruokapalvelutoimijat sekä 
biohajoavan jätteen käsittelijät

www.envitecpolis.fi  
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Sisällys

Maatilan biokaasulaitoksen luvat ja ilmoitukset:

1) Ympäristölupa (syötteistä riippuen)
2) Rakennus- tai toimenpidelupa
3) Jakeluaseman Tukes –lupa (biometaanin tuotanto)

Mahdollisesti:
4 ) Laitoshyväksyntämenettely (Ruokavirasto)

Investoinnin toteutusvaiheessa
5) Ilmoitus pelastusviranomaiselle
6) Sopimukset sähköyhtiön kanssa
7) Pelastussuunnitelman päivittäminen (tilan osalta)
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1. Ympäristölupa

▪ Luvantarve:
- Maatilojen massat: harkinnanvarainen tulkinta (kunta/AVI)
- Tila ottaa vastaan ”jätteeksi” luokiteltavia jakeita: tulee hake lupa

▪ Lupahakemuksessa tiedot mm.:
- toiminnasta (laitoksen toiminta ja käyttö, varastotilat)
- sijainnista (asemapiirros)
- prosessi
- laitteistosta (materiaalit, leikkaus- ja julkisivukuvat)
- ympäristövaikutuksista (ilma, maa, vesi)
- käyttötarkkailu
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2. Rakennus- tai toimenpidelupa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennus- tai toimenpidelupa:

- Tiedot hakijasta
- Tiedot rakennushankkeesta

- Kuvat  (suunnitelma, asema, julkisivu, leikkaus)
- Suunnittelijat
- Hakemuksen liitteet (mm):

- Rakennuspaikan pohjaolosuhteet (ei välttämättä).
- Ympäristölupa (tai hakemus tarvittaessa)
- Naapurin kuuleminen
- Pelastusviranomaisen lausunto (hakuvaiheessa)



3. Tukes –lupa (julkinen biometaanin jakelupiste)

▪ Tukesin rakennuslupa tarvitaan aina julkiselle biometaanin jakelulle
▪ Jalostetun kaasun varastoinnin osalta ilmoitus- ja luparajat on alla olevassa taulukossa.
▪ Julkisen jakelupisteen lupahakemuksen sisältö mm. :

(LÄHDE: https://tukes.fi/documents/5470659/7585861/Maakaasuputkiston+rakentamislupahakemus/73f5119c-6ba1-4a5a-90b7-a669c831416c/Maakaasuputkiston+rakentamislupahakemus.pdf)



4. Laitoshyväksyntä (Ruokavirasto)

LAITOSHYVÄKSYNTÄ KOSKEE (päälinjat):

1) Maatilalla omaan käyttöön valmistettaessa hyväksyntävaatimus koskee:
- - muita tilan ulkopuolisia jakeita käsiteltäessä (erilaiset tulkinnat)

2) Valmistettaessa lannoitevalmisteita:
- Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntämenettely koskee kaikkia eläinperäisiä 
sivutuotteita, myös lanta, lannoitevalmisteeksi ( tai sen raaka-aineeksi) käsitteleviä 
laitoksia. 

Hakemuksen sisältö (pääkohdat):
- Toiminnan harjoittaja
- Selvitys toiminnan luonteesta ja laajuudesta

- Valmistusprosessi (liite)
- Toiminnan aloitus / muutos
- Omavalvontasuunnitelma (ilmoitus)
- Ympäristölupa / hakemus
- Tiedot lopputuotteista
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5. Ilmoitus pelastusviranomaiselle (biokaasun tuotanto)

▪ Ilmoituksen sisältö (mm.):
▪ Varastoitavat määrät
▪ Tuotantoprosessi
▪ Räjähdyssuojausasiakirja ja riskien arviointi
▪ Tilaluokituskuvat
▪ Mahdollisesti pelastussuunnitelma

Taulukko: https://tukes.fi/teollisuus/maakaasu-ja-biokaasu/biokaasu

Taulukko. Ilmoitus- ja luparajat biokaasun tuotannossa.
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6. Sähköntuotantoon liittyvät sopimukset

Laitoksen haltijan tehtävä /ehdot sähkön syötöstä verkkoon:
1) Liittymissopimuksen tarkastaminen:

- Paikallinen verkkoyhtiö
- Sähköntuotannon tekniset vaatimukset (teho- ja energia-arvojen rajat)
- Tuotantolaitteiden käyttö ja suojaus
- Vastuuhenkilöt

2) Verkkopalvelusopimus:
- Sopimus sähkön siirrosta verkkoon
- Paikallinen verkkoyhtiö
- Mittauksen järjestäminen (maatilat –> 2-suuntainen mittaus), kustannusten 

korvaaminen yms. 
3) Myyntisopimus:

- Tehdään sähkön myyntiyhtiön kanssa
- Sähkön myyjä voi kilpailuttaa myyntiyhtiöt
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