
 

      

 

 

Matkaraportti 1.7. 2022 ja 31.8 – 1.9.2022 Biohauki ja Stormossen & Re-

comill 

Uusiutuwat hanke osallistui 1.7.2022 Farmarimessuille, jonka yhteydessä oli tutustuminen 

Biohauki Oy:n toimintaan Etelä-Savon energian omistuksessa. Lisäksi Uusiutuwat hanke kävi 

tutustumassa Stormossenin ja Recomillin toimintaan sekä Finnmetko-messuilla. Matkan järjes-

telyistä vastasivat Suomen Metsäkeskus ja Karelia ammattikorkeakoulu. 

Biohauki Oy:n biokaasujalostamo sijaitsee Mikkelin Haukivuoressa ja siellä tuotetaan pääasialli-

sesti biokaasuautoihin soveltuvaa biometaania sekä prosessin sivutuotteena mädätettä lannoi-

tustarkoitukseen. Biohauki Oy:n konseptin suunnittelu ulottuu aina vuoteen 2013 ja Biohauki 

Oy on aloittanut toimintansa vuoden 2017 alusta alkaen. Toiminnassa on ollut matkassa monia 

vaiheita ja hieman epäonneakin pääurakoitsijan, Bio GTS Oy:n, konkurssin vuoksi vuonna 2018. 

Biohaukea kuitenkin alettiin jatkokehittämään nykyiseen toimintaan omin voimin ja siihen on 

investoitu konkurssin jälkeen n. 3 miljoonaa euroa.  

 

Syötettä biokaasulaitokseen 

 



 

      

 
 

Biohauki Oy:n biojalostamon pääasialliset syötteet ja raaka-aineet koostuvat paikallisten maa-

talousyrittäjien sivuvirroista. Suurin osa syötemassasta on lehmänlantaa, mutta seassa saattaa 

olla myös kananlantaa ja heinää. Biohauki Oy:ssä tuotetaan n. 400 000 kg kaasua vuodessa (n. 

400 henkilöauton vuotuinen kaasun tankkauskapasiteetti). Paikallisilta maatiloilta tuleva syöt-

teiden määrä on n. 14 000 tonnia vuodessa. Itse jalostamo on jatkuvatoiminen ja jalostamoon 

kuuluu kaksi reaktoria. Kaasun valmistusprosessissa menee noin 30 vuorokautta ja tankkauk-

seen menevä biometaani on metaanipitoisuudeltaan yli 96 %:sta. Biokaasun lisäksi tuotan-

nosta syntyy luomulannoitteita jatkohyödynnettäväksi maatiloilla. 

 

Kaasunjalostusyksikkö poistaa biokaasusta muut aineet, erityisesti rikin ja sen yhdisteet sekä 

hiilidioksidin. Tämän jälkeen kaasu onkin nk. biometaania, jonka metaanipitoisuus on yli 96 %. 

Biohauki Oy:n ensisijainen tavoite on jalostaa kaasu biometaaniksi, mutta myös ylituotanto py-

ritään hyödyntämään polttamalla ja syöttämällä lämpöenergia kaksisuuntaiseen kaukolämpö-

verkkoon. Kaukolämpöverkon lämpö lämmittää biojalostamoa ja samalla biojalostamo lämmit-

tää kaukolämpöverkkoa käyttämällä kattilan sisällä olevaa kierukkaa, jossa kaukolämpövesi 

lämpiää. 

Biohauenkin tapauksessa jalostettu biometaanipolttoaine ja kaukolämpö tuovat aluetalousvai-

kutuksia veroina ja suorana polttoaineen ja lämmön myyntinä. Saatavilla tuloilla voidaan kehit-

tää ja tuottaa lisää paikallista biokaasun tuotantoa. 

 



 

      

 
 

 

Ese:n edustaja esittelee biokaasun tankkausasemaa Biohauki Oy:ssä 

 

Stormossen & Recomill 

Stormossen on vuonna 1985 perustettu vaasalainen jätteidenkäsittelylaitos, joka hoi-

taa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Biokaasun kannalta merkille 

pantavaa on, että Stormossenilla sijaitsee Suomen ensimmäinen kotitalousjätettä hyö-

dyntävä biokaasulaitos, joka aloitti toimintansa jo vuonna 1989. 

 



 

      

 
 

 

Oikealla kuivajakeen kompostointikenttä 

Kahdentoista kaupunkibussin vuosittaisen tarpeen lisäksi Stormossenin tuotankopasi-

teetti 19 GWh:a vastaava energiamäärä riittää 1 300 kaksikäyttöisen (kaasu/bensiini) 

henkilöauton tarpeiksi, tai vaihtoehtoisesti 24 kaupunkibussin käyttöön.  

Biokaasun polttoainemyynti kulkee valtakunnallisen BIG-brändin alla, minkä avulla 

kuntaomisteiset jäteyhtiöt Etelä-Karjalan Jätehuolto, Pirkanmaan Jätehuolto ja Vaasan 

seudulla toimiva Stormossen vauhdittavat biokaasun liikennekäyttöä yhteisellä. Brän-

din avulla pyritään viestimään tunnettavuuden lisäksi, että BIG-verkoston tankkausase-

mien liikennepolttoaine on tuotettu paikallisesti kyseisellä seudulla syntyvistä jätteistä, 

ja että kyseessä on nimenomaan ympäristöystävällinen biokaasu. 

RECOMILL 

Märkähiilto on vähitellen tullut mukaan kiertotalouden ajattelumalliin ja sen pohjalta 

onkin tehty Suomessa muutamia kokeiluja. Märkähiilto (Hydrothermal carbonization, 

HTC) tai nestepyrolyysi on korkeassa paineessa (20 – 35 bar) ja noin 180 – 250 °C läm-

pötilassa tapahtuvaa termistä käsittelyä. Syöte voi olla märkää mekaanisesti kuivattua 

lietettä, joka tulee laimentaa kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 8 – 15 %:iin. Märkähiillon 

suurimpana etuna voidaan pitää sitä, ettei se vaadi syöttömateriaalin esikuivausta 

Märkähiiltoratkaisujen avulla voidaan syntyvää biohiiltä hyödyntää lannoitekäytössä, 

maanparannusaineena sekä myös aktivoida aktiivihiileksi. Aktiviihiiltä voidaan käyttää 

mm. monessa erilaisessa teollisessa käyttötarkoituksessa. Märkähiiltomenetelmällä on 

toteutettu muutamia teollisen mittakaavan demonstrointilaitoksia. 

Yksi tälläinen demonstraatiolaitos sijaitsee Stormossen alueella ja se on Recomill Oy:n 

toimittama laitos. RECOMILL Oy on Prohoc-konserniin kuuluva moderneja ja kestäviä 

ympäristö- ja energiaratkaisuja tarjoava yritys.  

Stormossenilla sijaitsevan laitoksen avulla pyritään tarkastelemaan asiakkaan jätejakei-

den soveltuvuutta märkähiilto-ratkaisuihin ennen täyden mittakaavan märkähiilto-lai-

toksen toteuttamista. 



 

      

 
 

 

Vasemmalla Recomill:in Jan Hägg esittelee testilaitoksen eri rakennusvaiheita ja haasteita ja 

Recomill:in tutkija oikealla märkähiillon eri prosessin vaiheita 

Recomillin kehittämää märkähiiltoteknologiaa ei ole hyödynnetty Suomessa aiemmin 

vastaavalla tavalla. Tavallisesti biokaasumädätteen kuiva-ainepitoisuus on linkouksen 

jälkeen 25 %, mutta märkähiiltoprosessi muuttaa biomassan koostumusta kuiva-aineen 

osuuden voidessa nousta jopa 70 % asti. Termokemiallinen märkähiiltoprosessi, joka 

kestää puolesta tunnista kahdeksaan tuntiin riippuen lähtömateriaalista, muuntaa mä-

rän biomassan biohiileksi 20–30 baarin paineessa ja 180–230 asteen lämpötilassa. Pro-

sessin jälkeen liete suodatetaan tai lingotaan, eritellen kiintoaineen ja veden toisistaan. 

Vasem-

malla kuvassa märkähiiltoprosessin lopputuotetta eli hiiltä ja oikealla kuiva-ainejaetta lähtö-

materiaalina märkähiiltoon 
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