
Voiko maatila rakentaa    
biokaasulaitoksen itse ?

Sähkö- ja kaasuasennusta lukuun ottamatta täysin mahdollista

Itserakennetuista monia esimerkkejä Suomessa ja Ruotsissa

Toteutusvaiheet:                        Tiedonhankinta ja suunnittelu

Rakentaminen

Käyttöönotto

Itserakentaminen tekee farmarista biokaasualan ammattilaisen.

Ei tarvita ulkopuolisia eikä huoltosopimuksia
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Tilan rakenteiden hyödyntämiskohteita

Reaktori ja kaasuvarasto olemassa oleviin lietealtaisiin, kaasuvarasto 
on käytettävissä myös rejektin varastointiin

Lietteen siirto  olemassa olevaa  lietekuilua, pudotusallasta ja 
lietekanavaa käyttäen

Korkeuseroja tai pohjaveden syvyyttä hyödyntämällä (  reaktori 
navettaa alemmas ) lietteen siirto vapaalla valunnalla ( pumpuista 
eroon) 

Kaasukattila omaan osastoon olemassa olevaan kattilahuoneeseen
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Omana työnä
Lietteen siirto navetasta entisen 
lietekuilun kautta pudotuskaivoon.

OK

Pudotuskaivon kanteen tai 
lietekuilun päähän ajastimen 
ohjaama lapasekoitin.                OK

Kuralukko (mutkaputki) reaktoriin.
OK

Siilon betonikannen laippareikään l  
pystysekoitin.                               OK

Siilon kanteen ja seinään 
ulkopuolinen styrox-eristys ja sää-
suojapellitys. OK

Reaktorin sisäseinään liukuvaluna 
betonikerros, johon lämmitys-
putkisto   OK

Ylivuotoputki reaktorin pohjasta 
jälkikaasualtaaseen                      OK

Kelluntaeriste ja pressu rejektin 
päälle ja sääsuojakate                 OK
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Osittain 
itsetehtynä

Elementtireaktori
tehdasasennettuna
, vanha lietesiilo 
jälkikaasualtaana

Tehdasvalmisteinen reaktori, 
jossa lämmitysputket valettu 
elementin sisään

Kattona välitaso omana työnä  ja 
kaasukupu joko itse asennettuna  
tai toimittajan asentamana       OK

Kylkisekoitin itse asennettuna 
elementin asennusaukkoon      OK
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Esimerkki  ”tee itse” 
rakentamisvaiheesta 
Ruotsista

Olemassa olevaan isoon 
lietealtaaseen on sijoitettu 
kaksi 
betonielementtikehikkoa

Sisin reaktoriksi 
keskimmäinen
jälkimädätysaltaaksi ja uloin 
entinen lietesiilo toimii 
loppusijoitusaltaana

Laitos toiminut vuosia

ELBio Ky     Timo Heusala



Onko järkevää biokaasuttaa reaktorissa vain 
osa karjatilan lietteestä ? (pieni biokaasulaitos)
 Koettua: reaktorin 2 kk seisokin aikana 

päältä eristetty jälkimädätysallas tuotti 
laadultaan erinomaista kaasua tasaisesti 
60 m3 /vrk. Lietelanta ( 5 m3/vrk) 
johdettiin reaktorin ohi suoraan navetasta 
jälki- mädätysaltaaseen. 
Jälkimädätysaltaan rejektistä puolet 
tyhjennettiin peltolannoitukseen ja 
kaasuntuotto jatkui entisellään. Eli 
altaassa oli bakteerikanta, joka tuotti 
kaasua navetan lämpöisestä lietteestä. 
Entä, jos lietteen sekaan olisi laskettu 
kiihdykkeeksi pienen biokaasu-laitoksen 
rejektiä ? Tarvitaanko suurta reaktoria ?
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ELBio Ky:n opastus omatoimirakentajille

 Tilakäynti ja aloituspalaveri

 Yhteissuunnittelupalaveri

 Suunnitelman luovutus  

 Jos hyvältä näyttää, tila jatkaa 
hanketta ja tarvittaessa saa 
neuvontaa.

 Selvitetään laitoksen koko (syötelajit ja 
määrät),  hyödynnettävät rakenteet, laitoksen 
sijoittelu, energian käyttö, tuotot ja kulut ja 
jätetään asiat kypsymään. Jatko tilan 
päätettävissä.

 Esiin tulleiden näkökohtien liittäminen 
hankeaihioon. Jatko tilan päätettävissä

 Suunnitelman ja rakennekuvien läpikäynti ja 
yksityiskohtien seikkaperäinen selvitys. 
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Lietesiilokokeen jatko !

Navetta
Muovin alle kertyi biokaasua, jossa 

metaania 57% eli täysin polttokelpoista.

AIV--muovi

Lietesiilo

Kaasun tuottoa ja laatua parantaisi

1. Eristys, jotta säilyy n. 20 c asteessa

2. Kate, ettei hapekas sadevesi pääse rejektin

sekaan

3. Aika-ajoin lievä sekoitus

4. Lämpöputkea rejektin sekaan, kuiluun tai siiloon, jotta päästään

talven yli

5. Prosessin kiihdytys tankillisella ( 10 tn ) rejektiä
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