


















HABITUS 

Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa
kehitys- ja investointihanke



HABITUS - perustiedot

• Hanke toteutetaan välillä 1.1.2020-31.12.2022
• Kokonaisbudjetti 480 000 €

– Investointiosuus: 130 000 €
– Kehittämisosuus: 350 000 €

• Toteuttajana Centria TKI:n Kemia- ja biotaloustiimi
• Keski-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoitus

– TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
– Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

• Alueen kuntien rahoitus (KOSEK, KASE, Kannus, Perho)
• Yritysrahoitus: Ageragas Innovation Oy ja Valio Oy



HABITUS - Kehityshanke
• HABITUS –hankkeen painopisteenä on biokaasutuotannon

kannattavuusongelmien ratkominen.
– Pienten tuotantomäärien käsittely, teknologian saatavuus ja sopivuus
– Osuuskuntamalli

• Tavoitteena on luoda maatilakokoluokan* toimintamalli, jossa
lietelannan energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti,
jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös alueelle.

• Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen** biokaasun tuotantoon ja
nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen ravinteiden
konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.
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* n.10 - 15 Nm3/h
** Tila = yhden tai useamman 
yksikön muodostama 
kokonaisuus



HABITUS - Hankkeen työpaketit
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HABITUS

1. Hallinnointi ja 
viestintä

2. Laiteratkaisun 
tutkimus ja kehitys

3. Mädätysjäännöksen 
käsittely ja ravinteiden 
talteenotto maatilalla

4. 
Virtuaaliosuuskunnan 

ja toimintamallin 
suunnittelu

Metaanikaasun 
nesteytysyksikön 

suunnittelu ja valmistus

Hiilidioksidin 
erotusyksikön 
suunnittelu ja 

valmistus

www.centria.fi/habitus

• Osuuskuntamallin tuotteet:
• Nesteytetty CH4  liikennepolttoaine
• CO2  esim. kasvihuoneille
• Kierrätyslannoitteet  maatalous, metsälannoite



Tavoitteet – TP2 Metaanikaasun nesteytys
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• Biokaasun kuljetukseen tuotantopaikalta käyttöpaikalle vaihtoehtona 
paineistus tai nesteytys.

• LN2 kryo-nesteytystä käytössä isoissa biokaasulaitoksissa maailmalla 
– Suomessa tyypillisen maatilan biokaasutuotanto olisi ~10 - 15 Nm3/h  teknologia ei 

suoraan siirry tähän kokoluokkaan

CH4 N2

Kiehumispiste -164 °C -196 °C

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.113815

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.113815


CH4 nesteytysyksikkö
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Bio methane liquefaction unit
Bio 

methane
(gas)

Nitroge
n

(liquid)

Bio 
methane
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Nitroge
n

(gas)

Capacity  10nm3
Enables liquefaction on-site
Based on cryogenic liquefaction
Liquid gas can be transported easily



CH4 nesteytysyksikkö
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Lisätietoja:
www.centria.fi/habitus
Matti Ojala
Matti.ojala@centria.fi
040 149 5497

mailto:Matti.ojala@centria.fi
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