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Yritys lyhyesti

• Perustettu v.2001. Omistajat Erkki ja Johanna Kalmari.

• Työllistää 10 henkilöä, toimipaikat Laukaassa ja Nokialla.

• Pitkäaikaiset työntekijät ja laajat alihankkijaverkostot.

• Liiketoiminta perustuu vain biokaasuteknologiaan.

• Oma T&K vuodesta 1998, jolloin Erkki aloitti
biokaasuntuotannon. 1. biokaasun tankkausasema ja –auto 
v.2004.

• Vientiä on tehty Viroon, Latviaan, Kiinaan, Etelä-Koreaan, 
Australiaan, Iso-Britanniaan ja Meksikoon.
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Referenssit ja tuotteet
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Referenssit ja tuotteet
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Referenssit ja tuotteet
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Laatu ja turvallisuus:
• Tankkausasemat ja kaasun jakelulinjat edellyttävät Tukes rakentamisluvan.
• Asemat, jakelulinjat ja painelaitteet käyttöönottotarkastaa Inspecta. 
• Jalostetun biometaanin metaanipitoisuutta seurataan reaaliajassa (tankkaajille ajankohtainen tieto netissä).
• Esim. Hyvinkään biokaasun tankkausasemalla 3.osapuolen mittauksessa metaanipitoisuus oli 98-98,5 %.
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Referenssit ja tuotteet
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Palvelut
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• Koepalvelut, kaasuntuottokokeet, esiselvitykset

• Luvitus ”Evirasta Tukesiin”.

• Biokaasulaitosten ja tankkausasemien tarvitsema suunnittelu kokonaisuudessaan

• Atex tilojen suunnittelu

• Kaasuasennukset (A-luokan kaasuasennuslupa)

• Laite-, putkisto-, automaatio- ja sähköasennukset

• Prosessien etävalvonta ja –ohjaus

• Käyttötuki

• Huollot, päivitykset



Uusiutuvan määritelmä, kestävyys
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(source: National Council for Air and Stream Improvement, image courtesy IEA Bioenergy).



Potentiaali
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Mahdollisuudet elintarviketeollisuudelle

1. Sivuvirtojen käsittelyn kilpailutus. Hygienisointi on useilla laitoksilla 
(3.lk sivutuotteen käsittely).

2. Oma biokaasuntuotanto -> elintarviketuotannon prosessienergia tai 
back-up nykyisen tuotannon rinnalle.

3. Biokaasun osto tuottajalta, siirto putkilinjalla tai pullokontilla. Yhdessä 
pullokontissa 1700-3100 kg biometaania eli 23-42 MWh. Hetkellinen 
teho 0,5 MW.

4. Kumppanuus: sivuvirta biokaasuntuottajalle ja kaasun (CH4, CO2) osto.

7.10.2020 10



Energiasisällöt
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Esimerkki

Esimerkki 5 GWh tarvitsemista biomassoista:
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Biomassa Tonnia GWh

Olki 1000 1,9

Broilerinlanta 1500 1,5

Lietelanta 5000 0,6

Perunankuori 1500 0,9

Kalanperkuujäte 100 0,15

Yht. 9100 5,05
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Kysyntä ja tarjonta (energia ja biomassat)
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- Kaasun tuotantotehon säätö on mahdollista, mutta kaasun käytön tasaisuus helpottaa 
laitoksen ajamista. 

- Tuotantoa ei saa täysin seis kaatamatta prosessia, joten kaasulle on löydettävä jatkuva 
käyttökohde, vaikka tarve kohteessa jonkin verran vaihtelisikin.

- Tehon nosto / lasku tehdään biomassoilla, joita on oltava varastossa / tiedossa mistä saadaan.

- Isot vaihtelut biomassoissa vaikuttavat prosessiin. Laitos on suunniteltu käyttämään tietyn 
ryhmän biomassoja (esim. lietemädätys lietteille ja elintarviketeollisuuden jakeille ja 
kuivamädätys kuivalannoille ja peltokasveille). Lisäksi ryhmän sisällä esim. jätemaidon vaihto 
teurasjätteeseen tulee tehdä vähitellen.

- Liiketoiminnan suunnittelun kannalta voi olla tuhoisaa, jos jätekauppaa tehdään ns. pörssissä 
lyhytjänteisesti. Lisäksi haasteena voi olla jätetietojen mahdollinen julkisuus.

- Tervetullutta on terve jätekilpailu ja myös energiaa voisi ilmoittaa myytäväksi pörssissä? 
Ylipäänsä toimijoiden yhteistyön lisääminen (myös pienten ja isojen välillä) on toivottavaa.
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Yhteystiedot

Johanna Kalmari, FM, HHJ

johanna.kalmari@metener.fi

050 353 6242

Metener Oy

Pirkkalaistie 1 

37100 Nokia

7.10.2020 14

mailto:johanna.kalmari@metener.fi

