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Key competences

Sustainable material cyclesSUSTAINABILITY

INNOVATIONS

DESIGN

HEALTH

Solutions for growth-oriented business

Designing sustainable solutions

New service innovations and solutions

• Technical and biological loops
• Resource efficiency
• Sustainable community
• Systemic approaches to the circular economy

• Experimental development ecosystems for innovations
• Business design and thick value
• Renewing and evolving entrepreneurship
• New radical initiatives

• Designing sustainable products, services and environments
• Smart human-driven design and communication
• Design for behaviour change
• Arts for radical renewal

• Well-being from physical activity and the living environment
• Social inclusion and safety in everyday life
• Health promotion and smart self-care
• Efficient service chains



LAB in figures

Over

8500
students

6th largest university
of applied sciences

3
campuses

Lappeenranta,
Lahti, online

63
million

turnover500
teachers and
RDI experts

850
international

degree students

Over



Lahti
campus

Modern learning environment in a 
former industrial factory in the district of 
Mukkula.

5000
students

on campus
400
international

degree
students



Increasing RDI

LAB’s RDI 2017 2018 2019

External RDI funding (€ 1000) 5027 6174 8165

Publications 668 868 1454

Business Finland, € (ranking 2019)



2 missions, 2 campuses, 2 organisations

LUT GROUP

WIN-WIN
collaboration in

projects and 
education

Strongly specialised international research university
• Internationally competitive research groups
• Relevant research through corporate collaboration
• Strong international Master’s and doctoral

programmes

Research focus
• Energy
• Air
• Water
• Responsible business

Higher education institution focusing on 
industries, business and innovation
• Bachelor’s and Master’s degree programmes

meeting the needs of the professional world
• National focus areas in education
• Innovation serving regional needs

Strengths in education and RDI
• Circular economy
• Design
• Commercialisation of innovations
• Health care service innovations

Education: digital collaboration, shared Language Centre, continuing professional education, guidance on study paths

Internationalisation: international programmes subject to a tuition fee jointly marketed in India, China, Russia and Vietnam

Impact: Green Campus Open, Business Mill student entrepreneurship, corporate collaboration

Together
we are more
on the Green 

Campuses Shared University Services



SaMaRa-hanke 
(sarjavalmisteinen maatilakokoluokan ravinnekierrätyskonsepti)

● Hankkeen toteutusaika 1.1.2021 –
31.8.2022

● Projektipäällikkö Mikko Rahtola, 1.6.->

● Laboratoriokokeet Juha Hämäläinen 1.6.->

● Osatoteuttajat

● Sauter Biogas Finland Ky

● Ophi Technologies Oy

● Viitosmetalli Oy

● Tulossa:

● Palaverit osatoteuttajien kanssa 

● Kysely pilotointikohteille ja raaka-
ainekartoitus

● Laboratoriokokeiden suunnittelu

● Syötesekoitusten anaerobikokeet

● Hiilidioksidin talteenoton testaukset

● Soveltuvan esikäsittelyteknologian 
läpikäynti ja valinta

● Ravinnekierrätyskonseptin 
talouslaskelmien aloitus 

Mikko Rahtola
Projektipäällikkö, TKI-asiantuntija 

Project Manager, RDI Specialist

+38 50 5019724

mikko.rahtola@lab.fi

mailto:mikko.rahtola@lab.fi


Maakaasusta
biokaasuun –
Mitä vihreä siirtymä
käytännössä
tarkoittaa?

Mikko Rahtola
RDI-specialist, Lahti University of Applied Sciences, 

• +358 50 5019724, mikko.rahtola@lab.fi

mailto:mikko.rahtola@lab.fi


Energian
kokonaiskulutus

Suomessa

20,3-25 TWh

Vrt arvio teknistaloudellisesta biokaasupotentiaali 10 TWh, nyt
biokaasua 1 TWh

370 TWh



Eri energiamuotojen
osuus
sähköntuotannosta



Päijät-Häme 
kaasuverkon äärellä

• Maatalouden biokaasuntuotantoon 
soveltuvat sivuvirrat eivät jakaannu 
tasaisesti ympäri maakuntaa

• Sijoittelussa huomioitava: Raaka-aineiden 
saatavuus ja suhde lopputuotteiden 
laatuun ja hyödynnettävyyteen sekä 
sijainnin vaikutus (Maantien tai 
kaasuverkon vieressä, lyhyt 
hyödynnysetäisyys lämmölle/ 
hiilidioksidille, porttimaksut)

• Muna - kana ongelman ratkaisu julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyöllä. Laajan 
rintaman valinta



• Suomen biokaasu ja 
biokiertoyhdistys ry

https://biokierto.fi/biokaasu/tuotanto/
https://biokierto.fi/biokaasu/tuotanto/
https://biokierto.fi/biokaasu/tuotanto/
https://biokierto.fi/biokaasu/tuotanto/
https://biokierto.fi/biokaasu/tuotanto/


Biokaasun 
tuotannon 
tilanne 
Päijät-
Hämeessä

• Päijät-Hämeessä on jo useampi suuri 
biokaasuntuotantolaitos

• LaBio Kujalan käsittelylaitos, 50 
GWh

• Kariniemen vedenpuhdistuslaitos

• Ali-Juhakkalan 
vedenpuhdistuslaitos

• Tulossa: Hartwall biokaasulaitos, 
12 GWh



Johtopäätöksiä Biokaasun tuotannon 
haasteet ja mahdollisuudet hankkeesta:

• Jätevesien, biojätteiden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käsittely Päijät-
Hämeessä jo olemassa. Niiden vapaana oleva biokaasupotentiaali on pieni 
tai niistä voidaan saada parempaa hintaa esim rehun raaka-aineena tai 
kompostoituna multana

• Kokonaisbiokaasunenergiapotentiaali Päijät-Hämeessä on verrattain pieni:

• Lannan biokaasupotentiaali 65 GWh

• Ylijäämänurmen biokaasupotentiaali 55 GWh
• (Koko Häme nurmibiomassa 486 GWh)

• Oljen biokaasupotentiaali 30 GWh

• Vertailun vuoksi yksi iso tuulivoimala voi tuottaa vuodessa n 20 GWh ja 
Lahden Kymijärven voimalaitoksen vuosituotanto on vuodessa max 1000 
GWh sähköä + 1000 GWh lämpöä vuodessa!!

=> Kannattavuutta biokaasutuotantoon pitää löytyä siis muualtakin kuin 
energiasta, eli mm ravinne-, ilmasto- ja levityshyödyistä!



Toisaalta Päijät-Hämeessä on resursseja:

● Loistava sijainti:
● Valtateiden 5 ja 12 risteys

● Rautatieyhteydet

● Keskellä maatalous- ja 
elintarviketuotannon keskittymää

● Päijänteen- vesistön vieressä

● Valtakunnallisen kaasuputken ja 
kaasun syöttöpisteen vieressä

● Ympäristökaupungin ja 
korkeakoulukeskuksen osaaminen 
ja resurssit käytössä

● Sähkö- ja lämpöenergian käyttäjiä 
runsaasti



Vertailua kokoluokista

• Vehmaan biokaasulaitos, 90 000 tn/v, 
30 GWh/v

• Juvan Bioson, n, 10 000 tn/v 3,4 
GWh/v

• Jeppo Biogas, 130 000 tn/v, 30 GWh

• Bio10, 35 000 tn/v, 10 GWh







Syötteiden
määristä:

• Tärkeimpien
maatalouden
sivuvirtojen
metaani- (CH4) 
potentiaaleja



Biokaasutoimijoille tehdyn puhelinhaastattelu 
7-8/2021, osa 1/2:

• Hankerahoitusta Maakuntaliiton kautta

• Toiminta pyörii, mutta kannattavuus ei mahdollista parannus- tai lisäinvestointeja

• Oikean tekniikan valinta ei ole ollut helppoa ja aina onnistunutta

• Maksavia ostajia ei ole ollut niin helppo löytää kuin ajateltiin

• Kannattavuus häviää logistiikkaan, oli kyseessä sitten syötteet, mädätteet tai kaasun autokuljetus

• Biokaasun tulevaisuus tuntuu olevan enemmän teollisuuden energiassa ja raskaan liikenteen ratkaisuissa kuin 
henkilöautoliikenteessä

• Toisaalta kehikkoon rakennettu korkeapainepullovarasto on yllättävän kustannustehokas liikuttelutapa

• Huippuunsa vietyä nurmisäilörehua korjuuketjuineen on vaikea päihittää syöterintamalla

• Sijainti ratkaisee kannattavuutta todella paljon, niin peltojen tilusrakenne kuin syötteiden ja kulutuksen 
läheisyys

• Maatilan oman energian korvaaminen biokaasulla ei ole kannattavaa niin kauan kuin edellinen investointi on 
maksamatta ja toimii, vrt hakkeen hinta n 30 €/MWh, biokaasun verkkomyynti 35-40 €/MWh. 
Liikennepolttoaineena biokaasun hinta 80-90€/MWh



Biokaasutoimijoille tehty puhelinhaastattelu 
7/2021 osa 2/2:

• Oman ostosähkön korvaaminen kannattaa, mutta sähkön myynti ulos ei. Lämmölle vaikea löytää ostajaa tai 
saada oikeasti kustannussäästöä tilamittakaavassa

• Yhteismädättämöiden luominen vaikeaa, kun monessa muussa asiassa maatilat kilpailevat resursseista, esim 
pellot

• Jos porttimaksullisia eriä saadaan, voivat tuoda tuloista jopa 80 %, mutta mädätteestä eroon pääsy voi vaatia 
kymmenien kilometrien tai ylikin levitysmatkoja, mikä on merkittävä kustannuslisä

• Mädätteen kannattava levitysmatka ravinteet huomioiden max 5 km, ellei vettä poisteta tuotteesta 

• Investointituet ovat hyviä, mutta eivät ratkaise varsinaisen toiminnan kannattavuutta

• Investointien takaisinmaksuajoissa biokaasualalla max 10 vuotta tavoite, ei aina onnistu

• Kaasun ostajan näkökulmasta kysyntää hiilineutraalille kaasulle on, erityisesti elintarviketeollisuudessa. 
Kaasumarkkinan kytkeytyminen Euroopan verkkoon tuo reilusti mahdollisuuksia, toisaalta biokaasun verotus- ja 
syötetulkinnat ovat vielä osin avoinna, mikä tuo epävarmuutta investointeihin.

• Kyselyn tuloksena biokaasun 10 teesiä

https://lut-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mikko_rahtola_lab_fi/EeQfJHygvEdEnd1zuGy1gzUBH1Z2oFtMwStbVlLpdZd_8g?e=GTYsn1


Alustavia 
massamallinnoksen 
havaintoja:

● Biokaasun 
kokonaisvolyymi 
yllättävän pieni

● Vain 28 % energiasta 
myyntisähköksi ja 37 
% myyntilämmöksi

● Laitoksen oma 
energiantarve on 
merkittävää



Hyviä tutkimusraportteja ja linkkejä
aiheeseen:

• Biokaasun liikennekäyttö
(Rambol)

• Maaningan biokaasulaitos
(Luke)

• Biokaasutyöryhmän
loppuraportti

• https://www.bioenergia.fi/2021/0
7/08/tuottaako-rajoittaminen-
kasvua/

• Maatalouden biokaasulaitoksen
ympäristölupavaatimukset

• Biokaasulaitosten
kannattavuus, (Rantala,LAB)

• Ilmastotiekartta Päijät-Häme

• https://hime.fi/wp-
content/uploads/2022/03/BIOKA
ASU-liiketoiminta-9.3.2022.pdf

• https://biokierto.fi/tapahtuma/bio
kaasun-pyorean-poydan-
keskustelu/

• https://yle.fi/uutiset/3-12362410

Kannattavuutta 
parantavia 
tutkintalinjoja:

1. Verotuksen ja säätelyn edullisimpien
kokoluokkien ja tuotantotapojen
löytäminen

2. Syötteiden valinta- ja esikäsittely, jotta
päästään 70 % metaanituottoon ja yli

3. Logistiikan hiominen, asiantuntemus, 
kilpailutus, kalusto- ja levitysvalinnat, 
laivarahti

4. Lisäarvon saaminen mädätteestä-
>kasvualusta, komposti, multa, turpeen
korvike, kuivike

5. Hiilidioksidin hyödyntäminen ja 
hiilikauppa?

6. Kaasuputkikytköksen ja muiden
erityisten edullisten sijaintien
hyödyntäminen

7. Mittakaavaoptimointi, erityisesti pienin ja 
suurin skaala ja/tai niiden yhteisverkosto

8. Tilojen muun laitteiston hyödyntäminen
sekä sarjavalmisteiset ratkaisut

9. Ruotsin mallin mukainen
lantabiokaasutuki?

10. Uudet innovaatiot

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/16249680/Biokaasu-tuotannosta-liikennek%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-Mutikainen-Mirja.pdf/9b75a422-3831-74a6-91c0-131455a20bf6/Biokaasu-tuotannosta-liikennek%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-Mutikainen-Mirja.pdf
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/16249680/Biokaasu-tuotannosta-liikennek%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-Mutikainen-Mirja.pdf/9b75a422-3831-74a6-91c0-131455a20bf6/Biokaasu-tuotannosta-liikennek%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-Mutikainen-Mirja.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%20tyoryhman%20loppur%20.pdf
https://www.bioenergia.fi/2021/07/08/tuottaako-rajoittaminen-kasvua/
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42289/SYKEra_33_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/334425/Rantala_Teemu.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ilmastotiekartta_luonnos-kommenteille.pdf
https://hime.fi/wp-content/uploads/2022/03/BIOKAASU-liiketoiminta-9.3.2022.pdf
https://biokierto.fi/tapahtuma/biokaasun-pyorean-poydan-keskustelu/
https://yle.fi/uutiset/3-12362410


Powert to X teknologia



Bio- ja maakaasu
energiavarastoina

• Latvian Incukalns
kaasuvarasto pystyy
varastoimaan Suomen
vuosittaisen
kaasunkulutuksen
verran kaasua



Agroecological
symbiosis- Agrohubs

Industrial symbiosis

Symbioosien kaksi tasoa:





Lietteiden ja kuivempien 
aineiden peltolevitys ja 
muu käyttö

• Nestemäinen liete, ka 5-10 %, 
kuivalanta, kuivikkeet ja 
multamaiset tuotteet >20-25 %, 
rakeiset tuotteet 90 %

• Turpeen tulevaisuus näyttää
haastavalta, korvaavia tuotteita
tarvitaan kasvualustoihin ja 
eläinten kuivikkeeksi



Mikko Rahtola
Projektipäällikkö, TKI-asiantuntija
Project Manager, RDI Specialist 
+38 50 5019724
mikko.rahtola@lab.fi
LAB-ammattikorkeakoulu | LAB Univesity of 
Applied Sciences 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland 
lab.fi | Facebook | LinkedIn | Twitter | 
Instagram

mailto:mikko.rahtola@lab.fi
https://www.lab.fi/fi
https://www.facebook.com/LABfinland/
https://www.linkedin.com/company/labfinland/
https://twitter.com/LABfinland
https://www.instagram.com/labfinland/?hl=fi

