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▪ Laitoksen ohjauksen täydellinen 
etähallinta

▪ Keskitetty valvomo Demecalla
(huoltosopimukset) 

▪ Laitoksen tuottaman datan keruu 
ja analysointi Demecan
kehittämässä pilvipalvelussa

▪ Markkinointityökalu

▪ Tekoälyyn perustuva ennakoiva 
huolto-ohjelma (ilmoitukset, 
varoitukset, hälytykset)

▪ Laitoksen omistajan tiedonkeruu
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Märkämädätyslaitos Vuorenmaan tila, reaktoritilavuus 250 m3, syötteenä lietelanta ja 
ylijäämärehu, tuotteena lämpö maatilalle.
•päivitetty 2014 kiintomädätyslaitokseksi ja lisätty CHP
•Lisätietoa kohteesta: https://youtu.be/ds8ElQCJ6jI

Konttirakenteinen märkämädätyslaitos Haapajärven ammattiopisto, reaktoritilavuus 150 
m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena lämpö maatilalle.
•päivitetty 2015 sisältämään syötteenkäsittelyn ja lämmönvaihdintekniikan syötteelle
•Pienen mittakaavan biometaanintuotantolaitteisto vuonna 2012 (ent. Metaenergia)

Lukuisten tutkimushankkeiden sekä mädätyskokeiden osatoteuttajana omassa 
laboratoriossa. Parhaan mahdollisen syötteenkäsittelymenetelmän sekä 
energiatehokkaimman rakenteen etsimistä.
•päivitetty 2015 sisältämään syötteenkäsittelyn ja lämmönvaihdintekniikan syötteelle
•Pienen mittakaavan biometaanintuotantolaitteisto vuonna 2012 (ent. Metaenergia)

Reaktoritilavuus 400 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu sekä perunan 
lajittelujäte, tuotteena sähkö ja lämpö maatilalle sekä biometaani.
Lisätietoa kohteesta: https://youtu.be/4xMknPHCNdI

https://youtu.be/ds8ElQCJ6jI
https://youtu.be/4xMknPHCNdI


Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta, kuivalanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja 
lämpö maatilalle.
•Lisätietoa kohteesta: https://youtu.be/21f9ssd6lGU

Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta, kuivalanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja 
lämpö maatilalle.
•Mädätysjäännöksen jatkokäsittely kuivikkeeksi

Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta, kuivalanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja 
lämpö maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla.

https://youtu.be/21f9ssd6lGU


Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, 
tuotteena sähkö ja lämpö maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla.

Kiintomädätys® -biokaasulaitos Vuorenmaan Maatila Oy
Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, 

tuotteena sähkö ja lämpö maatilalle, 

Syötteenä perunankuorimassa ja kasvihuoneen sivutuotteet, tuotteena sähkö ja lämpö. Sähköteho 95 kW
Mädätysjäännöksen hygienisointi.



Kiintomädätys® -biokaasulaitos Mty Nygård
Reaktoritilavuus 1100 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.

Kiintomädätys® -biokaasulaitos Ahonen Ari
Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.

Kiintomädätys® -biokaasulaitos M. Uusitalo Oy
Reaktoritilavuus 1100 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.



Kiintomädätys® -biokaasulaitos Mty Klemola
Reaktoritilavuus 2200 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.

Kiintomädätys® -biokaasulaitos Mikko Elovaara Oy ja Elovasikka Oy
Reaktoritilavuus 600 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.

Kiintomädätys® -biokaasulaitos Keskitalon tila Oy
Reaktoritilavuus 1100 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.



Kiintomädätys® -biokaasulaitos Anne ja Janne Jurva, Tervola
Reaktoritilavuus 1100 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.

Kiintomädätys® -biokaasulaitos Pajulan Maatila, Kiuruvesi
Reaktoritilavuus 1100 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena sähkö ja lämpö 
maatilalle, mädätysjäännöksen jatkokäsittely separoimalla kuivikkeeksi.



Gfuel biometaanin jalostus ja tankkaus, Vuorenmaan Maatila Oy




