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Biokaasutehdas

• Toteutus BOO-periaatteella (Build, Own, Operate)

• Suunnittelu- ja projektinjohto Envor Group Oy

• Investoinnin kokonaiskustannusarvio 9,84 M€(ALV 0%), mistä haihduttamon osuus n. 2,2 
M€

• Envor Porin omistus jakaantuu seuraavasti
Envor Group Oy – 40,1 %
Envor Bioenergy Oy – 39,9 %
Triforce Oy - 20 %

• Leppäkosken Energia Oy
• Sallilan Energia Oy
• Vakka-Suomen Voima Oy

• Investoinnin rahoitus
• Envor Group Oy
• Triforce Oy
• Länsi-Suomen Osuuspankki
• Finnvera Oyj
• Rahoitusyhtiöt
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Projekti aikataulu

• Porin Veden jätevesilietteen käsittely sopimus allekirjoitettu
7.12.2016.

• Jätevesilietteen käsittely ajalla 25.3.2018-31.12.2033

• Laaja biokaasulaitoksen ympäristö vaikutusten arviointi suoritettu

• YVA –ohjelma toteutettu 2017-2018

• Pori biokaasulaitoksen investointiin saatu energiatukea 1,74 M€

• Biotalouden kärkihanke

• Laitoksen Detaljisuunnittelu käynnistetty 2/2017

• Rakennuslupa saatu ja lainvoimainen 2/2018 

• Biokaasulaitoksen Ympäristölupa lainvoimainen

• Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 6.8.2019

• Rakennustöiden aloitus vuoden 2020 kesäkuussa

• Hallirakennuksen perustustyöt 6-8/20

• Biokaasulaitoksen käyttöönotto tapahtuu 12 kuukautta
aloituksesta vuoden 2021 kesällä

• Biokaasulaitoksen tuotanto alkaa 8/21
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Ympäristöarvot
• Biokaasulaitoksen suunnittelussa on kiinnitetty erityisen suuri huomio ympäristöön suojeluun.

• Laitoksen rakennusaikaisten ympäristövaikutusten minimointi

• Tuotannon ympäristövaikutusten rajaaminen käyttäen uusinta tekniikkaa

• Biokaasun puhdistus perustuen membraaniteknologiaan

• Prosessin ohjaus on-line mittaustulosten perusteella

• Biokaasun hyödyntäminen liikenteen polttoaineena 

• Erinomainen tankkausaseman sijainti päätie- ja kaupunkiliikenteen palvelun kannalta

• Biokaasun siirtomahdollisuus satelliittiasemille tai kaasuverkkoon

• Puhdistamoliete jalostetaan biokaasulaitoksessa korkealuokkaiseksi lannoitteeksi

• Biokaasureaktoreissa käsitelty liete hygienisoidaan ja kuivataan yli 70C lämpötilassa yli tunnin

• Laadukas kiertolannoitejaloste maanviljelykseen, palauttaen elinvoimaa peltoihin

• Huipputehokas jäteveden käsittely

• Haihduttamo investointi edustaa alan parhainta teknologiaa

• Asiantuntijatyönä laadittu laaja selvitys biokaasulaitoksen jätevesien käsittelystä

• Haihduttamo ansiosta minimaalinen kuormitus puhdistamolle
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Biokaasun tuotanto
• Porin biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa paikallista 

energiaa

• Kaikki biokaasu jalostetaan liikennekaasuksi
• Tuotetun biokaasun määrä n. 12.000 MWh
• Vastaa n. 1.200.000 litraa dieseliä
• CO2 – päästövähenemä Porin Veden 

jätevesilietteestä tuotetusta biopolttoaineesta on 
n. 3.000.000 kg

• Biokaasua siirretään konttiin paineistettuna myös 
muille tankkausasemille ja käyttäjille

• Tankkausaseman hyvä sijainti Valtatie 8 varressa!

• Biokaasu on sisällytetty 21.12.2020 annettuun 
lakiesitykseen biopolttoaineiden käytön edistämiseksi 
liikenteessä
• Jakeluvelvoite



Ympäristöarvot

• Typpikonsentraatti lannoitteeksi.

• Haihduttamoteknologia mahdollistaa typpilannoitteen tuotannon

• Nestemäinen lannoite joko sellaisenaan käytettäväksi tai esim. lietelannan
lisäravinteeksi

• Hajuhaitat minimoitu

• Laitoksen toiminta kokonaan katetuissa tiloissa

• Hajukaasujen keskitetty käsittely ja puhdistus ennen ulosjohtamista

• Hiljaisuus

• Laitoksen toiminnat on suunniteltu mahdollisimman vähän melua ympäristöön
tuottaviksi

• Liikenteen päästöjen vähentäminen

• Puhdistamoliete siirretään kuljettimilla

• Siirtokuljetukset poistuvat, jolloin kuormitus vähenee merkittävästi
nykyiseen verrattuna

• Kaasun siirto tankkausasemalle putkea pitkin

• Tarvittavissa siirroissa tullaan hyödyntämään biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja
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Työmaan kuvat heinäkuu 2021

Biokaasulaitos päärakennus Haihduttamon toteutus
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Laajennushanke

• Porin biokaasulaitoksen yhteyteen on suunniteltu laajennus biojätteen 
käsittelyyn

• Laajennus yli tuplaisi laitoksen biokaasun tuotannon

• Biokaasun tuotantokapasiteetti nousee laajennuksen myötä yli 30.000 MWh

• Vastaa yli 3.000.000 litraa dieselöljyä

• Raaka-aineena Satakunnan alueen biojätteet sekä elintarviketeollisuuden ja maatalouden 
biomassat

• Merkittävä alueellinen vihreän energian hanke myös taloudellisesti

• Laajennus investoinnin budjetoitu arvo on n. 10,5 M€
• TEM myöntänyt 19.11.2020 laajennuksen toteutukseen 2,57 M€ energitukea

• Investointi mahdollista aloittaa jo keväällä 2021 positiivisten rahoituspäätösten jälkeen

• Merkittävä vaikutus aluetalouteen, investoinnista jopa yli 50 % Satakunnan alueelta

• Pysyviä uusia työpaikkoja laajennuksen myötä 6-8 henkilölle

• Korvaa tuontienergiaa – kotimainen lähituotanto liikennepolttoaine

• Luomulannoite tuotanto tukee alueellista maataloutta
• Pitkä-vaikutteinen infra tyyppinen investointi kestävään kehitykseen
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Biokaasun 
hyödyntäminen
• Biokaasu tullaan kokonaisuudessaan jalostamaan liikennekaasuksi 

Jokisatamantien ja Lounatuulentien risteykseen toteutettavalla 
tankkausasemalla.

• Porin laitoksella tuotettava kaasun määrä vastaa ensivaiheessa n. 1.200.000 
litraa dieselöljyä

• Porin Linjat ovat valmistelemassa biokaasun käyttöön ottoa kaupunkiliikenteen 
busseissa, minkä lisäksi aseman hyvä sijainti 8-tien välittömässä läheisyydessä 
tarjoaa erinomaisen  mahdollisuuden biokaasun hyödyntämiseen 
jakeluliikenteessä. 

• Erityisesti Scania ja Iveco ovat molemmat tuoneet tarjontaa uusien mallistojensa 
myötä ja panostavat vahvasti kaasu kuorma-autojen markkinointiin.

• Tankkausasemalla kaasua tullaan paineistamaan myös siirtokontteihin, joilla 
kaasua voidaan siirtää 2300-3000 kg:n erissä erillisille ns. satelliittiasemille tai 
teollisuuden käyttöön, mikäli kaikelle kaasulle ei ole kysyntää liikennekäytössä

• Tämän toisen aseman suunniteltu sijoituspaikka on Porin Linja Oy:n terminaalin 
läheisyyteen, mikäli he päättävät investoida biokaasubussien käyttöön 
paikallisliikenteen busseissa.

• Toteutus asemalle on suunniteltu vuoden 2022 aikana, mikäli Porin Linja tekee 
päätöksen biokaasubussien hankinnasta.
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Uusiutuvaa päästövapaata energiaa

Lisätietoja Porin Biokaasulaitoksesta

• Mika Laine, puh. 050 5566 786
mika.laine@envor.fi


