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Biokaasu on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian lähteistä 
sen varastointimahdollisuuksien ja säästä riippumattoman 
tuotannon vuoksi. Tämä takaa, että biokaasulaitoksen omistaja 
pystyy luottamaan investointinsa tuottavan voittoa pitkälle 
tulevaisuuteen – kunhan laitos toteutetaan ammattitaidolla.

DORANOVAN ASIAKASRYHMÄT

Maatilat

Doranovan kehittämällä Farmi- 

kaasu-laitoskonseptilla maatila 

pääsee hyödyntämään lannan ja 

ylijäämärehun energiapotentiaalin 

sähkön ja lämmön tuotannossa.

Suuret 
energiantuottajat

Teollisen luokan ratkaisut liikenne- ja 

teollisuuskaasun tuotantoon. 

Toteutetaan hankkeesta riippuen 

Hardferm-kuivamädätys- tai  märkä-

mädätystekniikalla, tarpeen mukaan 

myös näiden yhdistelmänä.

Jätehuolto

Jätteenkäsittelyratkaisut kuntayhtei-

söille ja isoille yrityksille. 

Toteutetaan hankkeesta riippuen 

Hardferm-kuivamädätys- tai  märkä-

mädätystekniikalla, tarpeen mukaan 

myös näiden yhdistelmänä.

Biokaasulla on tärkeä rooli tulevaisuuden 
energiantuotannossa

Toisin kuin aurinko- ja tuulisähkö, biokaasun 

tuotanto ei riipu vuorokaudenajasta tai säästä. 

Biokaasua voi myös varastoida pitkiä aikoja. 

Tämän vuoksi biokaasu tarjoaa ennakoitavan 

energiantuotantomuodon, joka voi paikata 

myös muiden uusiutuvien energialähteiden vaihtelevaa 

tuotantoa. Arvokkaita lannoitetuotteita ilman hajuja

Biokaasuprosessi tuottaa kaasun lisäksi mädä-

tysjäännöstä. Tämä mädätysjäännös voidaan 

hyödyntää peltolannoituksessa sellaisenaan 

tai separoituna. Myös pidemmälle jalostetut 

lannoitetuotteet ovat mahdollisia. Tehokkaan 

biokaasuprosessin tuottamat hajuhaitat ovat pieniä, koska 

prosessi on luonteeltaan suljettu.

Biokaasu on monipuolista

Biokaasusta on yksinkertaista jalostaa liiken-

nekaasua. Se sopii myös sellaisenaan sähkön-

tuotantoon tai korvaamaan lämmitysöljyä ja 

haketta. Mikään muu energiamuoto ei ole näin 

monipuolinen. 

Alueellista hyvinvointia

Varsin usein biokaasulaitos luo ympärilleen vireän 

ekosysteemin. Yksinkertaisimmillaan biokaasun 

tuotanto tukee maataloustuotantoa tuottaen 

viljelijöille helposti liukenevia lannoitetuotteita ja 

tasaisen hintaista energiaa parantaen näin maatilo-

jen kannattavuutta. Lisäksi biokaasulaitos mahdollistaa esimerkiksi 

eläintuotannon lisäämisen, kaupallisen lannoitetuotannon ja kestävän 

jätteenkäsittelyn teollisuudelle, yhdyskunnille ja muille orgaanisen 

jätteen tuottajille. 



HARDFERM-LAITOSTEN OMINAISUUKSIA

Hardferm-biokaasulaitokset ovat Doranovan suunnittelemia ja patentoimia 
energiantuotantoyksiköitä, joiden tehtävänä on prosessoida kaikista 
haasteellisimpia orgaanisia jakeita. Tällaisia jakeita ovat esimerkiksi sekajätteestä 
mekaanisesti eroteltu biojäte ja kiviä sisältävät kuivalannat.
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Sopivat kaikille jätejakeille

Hardferm-biokaasulaitokset on suunniteltu prosessoimaan 

hankalia ja epäpuhtaita syötteitä. Laitokset soveltuvat kui-

tenkin myös muiden jakeiden, kuten biojätteen, elintarvikete-

ollisuuden sivuvirtojen ja maatalousmassojen prosessointiin.

Patentoituja teknisiä ratkaisuja

Tasainen ja korkea biokaasuntuotanto pystytään takaamaan 

patentoidun kaksoisakselisekoituksen ja älykkään lämpötek-

niikan avulla. Tämän lisäksi Hardferm-laitosten suunnitte-

lussa on huomioitu käytön helppous ja huollettavuus. 

Skaalautuva konsepti

Hardferm-biokaasulaitokset venyvät monenlaisiin tarpeisiin. 

Pienimmällä laitoksella voidaan prosessoida vuosittain 

10–20 000 tonnia syötteitä, kun taas suurin kokoluokka 

pystyy käsittelemään 150–200 000 tonnia haastavia jakeita. 

Tehokkuutta paikallisella valmistuksella

Hardferm-biokaasulaitosten kriittisimmät osat ovat tehdasvalmis-

teisia ja tuodaan rakennustyömaalle asennusvalmiina. Pohjatyöt, 

reaktorivalut ja prosessirakennukset voidaan kuitenkin rakentaa 

paikallisesti. 
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Tehokkuus ja toimintavarmuus vakiona

Doranovan teollisiin tarpeisiin suunnitellut 

biokaasuratkaisut soveltuvat hyvin eriko-

koisille laitoksille. Pienimmillään proses-

soitava määrä on 20 000 tonnia vuodessa, 

suurimmillaan 300 000 tonnia.

Kannattavuutta maatiloille

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus 

on hyvin haastavaa. Farmikaasulaitoksissa 

onkin keskitytty yksinkertaisiin ja toimin-

tavarmoihin teknisiin ratkaisuihin. Tällöin 

myös hankintahinta pysyy kohtuullisena. 

Enemmän energiasta

Energiasta saatava hinta ja tuotettu energia 

määrittävät laitoksen kannattavuuden, var-

sinkin maatalouden massoja käsiteltäessä. 

Siksi varsinkin maataloudessa paras valinta 

on usein teollisen luokan märkämädät-

tämö.

Ratkaisu, johon voit luottaa

Minkä Doranova myy, se myös huoltaa. 

Doranovalla on esimerkiksi oma sertifioitu 

moottorihuoltaja, joka on vastannut moot-

torien huollosta ja käyttöönotosta jo lähes 

10 vuoden ajan.  

Doranovan märkämädättämöt ovat testattuja ja energiatehokkaita laitoksia, joilla 
voidaan prosessoida myös kiinteitä jakeita, kuten nurmibiomassoja tai biojätettä. 
Märkämädätystekniikan avulla myös pakkausten ja muovin poisto onnistuu 
tehokkaasti niin, ettei muovia kulkeudu lannoitetuotteiden mukana luontoon. Teolliset 
märkämädättämöt toteutetaan yhteistyössä saksalaisen Weltec GmbH:n kanssa.

Doranovan suunnittelemat Farmikaasu-biokaasulaitokset on tarkoitettu yksittäisten 
maatilojen oman sähkön ja lämmön tuotantoon. Farmikaasuratkaisuissa korostuvat 
yksinkertaisuus ja laadukkaat komponentit. Esimerkiksi CHP-yksiköt tulevat 
tsekkiläiseltä Tedom a.s. -yhtiöltä, jonka koneita Doranova on toimittanut ja huoltanut 
jo yli vuosikymmenen verran.
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JÄTTEESTÄ UUSIUTUVAKSI ENERGIAKSI 
JA LANNOITTEEKSI

Biokaasu

Sähkö

ANTTI MYLLÄRINEN
Toimitusjohtaja
040 549 1341

MIKKO SAALASTI
Toimialajohtaja

Biokaasuratkaisut
044 353 5567

PATRICK HILTUNEN
Asennus- ja huoltopäällikkö

044 339 8701

Lannoitetuotteet

Biometaani

Esikäsittely

Kaasun puhdistus SähköverkkoCHPLiikennekaasu ja kaasuverkko

Yhdyskuntien jätevirrat Teollisuuden sivuvirrat Eläintuotannon lannatViherbiomassat

Biokaasuprosessi
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