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TIIVISTELMÄ 

 

 

Tämän kehitystyön tarkoituksena on selvittää biokaasulaitoksen huoltokir-

jan laadintaprosessi sekä selvittää viranomaisvelvoitteet, jotka tulee huo-

mioida kun biokaasulaitosta suunnitellaan.   

 

Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiin-

teistön yleisten perustietojen lisäksi hoitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja 

korjauksiin sekä rakennusosien ja laitteiden käyttöikiin liittyviä tietoja. 

Huoltokirja on väline kiinteistöjen elinkaaren hallintaan. 

 

Huoltokirjan laatiminen käytössä olevalle kiinteistölle on pakollista niiltä 

osin kuin rakennukseen tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai 

muutostöitä. Muissa tapauksissa laatiminen on vapaaehtoista, mutta huol-

tokirjan hyötyjen vuoksi suositeltavaa. Maa- ja metsätalousministeriön 

tulkinnan mukaan biokaasulaitokselle ei ole pakollista laatia huoltokirjaa, 

mutta käyttöä varten tarvitaan hyviä ohjeita. 

 

Biokaasulaitoksen huoltokirja liiteaineistoineen on oikein ylläpidettynä 

arvokas tiedonlähde biokaasulaitoksen omistajalle, käyttäjille, hoitajille ja 

huoltajille. Huoltokirja varmistaa tietojen säilymisen myös vastuuhenkilön 

vaihtuessa ja varmistaa laitetoimittajien takuut.   

 

Huoltokirjan laajuuteen ja sisältöön vaikuttaa, laaditaanko huoltokirja uu-

delle biokaasulaitokselle vai käytössä olevalle sekä biokaasulaitoksen 

omistajan erityistarpeet. 

 

Biokaasulaitoksen huoltokirjan päivittäminen on tärkeää laitoksen turvalli-

suuden, toimintavarmuuden ja kannattavuuden kannalta. Parhaan hyödyn 

huoltokirjasta saa, kun kaikki biokaasulaitoksen osapuolet sitoutuvat huol-

tokirjaan ja sen ajan tasalla pitämiseen. 
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1 JOHDANTO 

 

Kehitystyössä selvitetään biokaasulaitoksen tarvitsemat luvat, selostetaan 

biokaasulaitoksen osat ja selvitetään huoltokirjan vaatimukset. Samalla 

käsitellään myös huoltokirjan laatimisprosessia ja osallistuvien toimijoi-

den tehtäviä ja vastuita. 

 

MTT Sotkamossa on tarve saada ohjeet käytössä olevan ja mahdollisesti 

rakennettavan biokaasulaitoksen huoltokirjalle. Huoltokirja ei ole pakolli-

nen biokaasulaitoksille, kuten se on asuinkiinteistöille ja toimitiloille. Ke-

hitystyö päätettiin käynnistää, koska huoltokäsikirjan hyödyt katsottiin 

merkittäviksi eikä biokaasulaitoksen huoltokäsikirjalle löytynyt aiemmin 

tehtyjä ohjeita.  

 

Työn tavoitteena oli perehtyä biokaasulaitoksen tarvitsemiin lupiin, viran-

omaismääräyksiin, laitoksen osien esittelyyn ja huoltokirjan laadintaohjei-

siin. 

 

Työhön on koottu biokaasulaitoksen perustamisvaiheessa tarvittavat luvat 

ja määräykset, lakeihin, asetuksiin ja aikaisempiin julkaisuihin perustu-

malla. Biokaasulaitoksen huoltokirjan laadintaohjeet on sovellettu muiden 

kiinteistöjen laadintaohjeista. 

 

Biokaasulaitoksen suunnitteluvaiheessa on järkevää käynnistää myös 

huoltokirjan laadinta.  Rakentamisvaiheessa huoltokirjan laatimiskustan-

nukset ovat hyvin pienet huoltokirjan hyötyihin verrattuna. Jo olemassa 

olevalle biokaasulaitoksellekin huoltokirjan hyödyt ovat merkittävät. 
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2 BIOKAASULAITOKSEN TARVITSEMAT LUVAT 

Taulukkoon1. on listattu biokaasulaitostoimintaan liittyviä lakeja, asetuk-

sia ja ohjeita. 

 

 Taulukko 1. Biokaasulaitostoimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja ohjeita 

(Osaraportti Enkat-hanke 2012). 

 

2.1 Ympäristölupa 

Maatilalle rakennettava biokaasulaitos tarvitsee ympäristölainsäädännön 

(86/2000) mukaisen ympäristöluvan. Biokaasulaitoksen tarvitsema ympäris-

tölupa voi tapauskohtaisesti liittyä navetan ympäristöluvan yhteyteen, jos 

biokaasulaitoksessa käsitellään pelkkää lietettä. Ympäristöluvan myöntää 

kunnan ympäristölupaviranomainen tai aluehallintovirasto. 
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2.2 Rakennuslupa 

Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tar-

koitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai 

laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvalli-

suuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin 

taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kui-

tenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pieneh-

köä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaiku-

tuksia (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 132/199). 

Maatilalle rakennettava biokaasulaitos tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisen rakennusluvan. Rakennusluvan myöntää kunnan rakennuslupavi-

ranomainen. 

2.3 Elinkeinoilmoitus 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (11/12) mukaan ilmoitusvelvol-

lisia ovat kaikki, jotka saattavat markkinoille lannoitevalmisteita ilmaisek-

si tai korvausta vastaan. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos luovuttaa käsitte-

lemätöntä tai käsiteltyä lantaa tilalta toiselle. Elinkeinoilmoitus tehdään 

Eviralle. 

2.4 Kemikaali-ilmoitus 

Asetuksessa(1999/59) vaarallisten kemikaalien teollisesta käytöstä ja va-

rastoinnista määrätään, että ko. toiminnasta on tehtävä ilmoitus pelastusvi-

ranomaiselle, jos varastoitavan kaasun määrä on yli 0,2 tonnia, ja haettava 

lupa turvatekniikan keskukselta, jos määrä ylittää 5 tonnia. 

2.5 Räjähdyssuojausasiakirja 

Biokaasulaitokselle tulee laatia räjähdyssuojausasiakirja, koska biokaasu-

laitoksella työntekijät voivat joutua alttiiksi räjähdysvaaralle.  Biokaasure-

aktori tuottaa metaania, joka on erittäin helposti syttyvää kaasua. 

 

Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä seuraavat asiat: 

 Räjähdysvaara on arvioitu.  

 Tilat on luokiteltu ja niissä käytetään asianmukaisia laitteita.  

 Luokitellut tilat on merkitty asianmukaisesti.  

 Työvälineiden turvallista käyttöä valvotaan  

 Asianmukaiset suojaustoimenpiteet on toteutettu 

Asiakirjaa ei toimiteta viranomaisille. Työsuojeluviranomaiset, TUKES ja 

paloviranomaiset tarkastavat asiakirjan valvontakäynneillään. 
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3 BIOKAASU 

Biokaasua syntyy hapettomissa olosuhteissa bakteerien mädättäessä elope-

räistä ainesta. Sopivat olosuhteet biokaasun syntymiselle ovat muun muas-

sa eläinten suolistossa, soilla ja kaatopaikoilla. Biokaasua voidaan tuottaa 

erilaisissa reaktoreissa ja käyttää energian lähteenä.  

Biokaasu on kaasuseos, jossa on syntypaikasta riippuen 40–70 % metaa-

nia, 30–60 % hiilidioksidia sekä vähäisiä määriä muita kaasuja, kuten rik-

kivetyä.  

3.1 Biokaasuprosessi 

Kuvassa 1. on kuvaus biokaasuprosessista, käytettävistä syötteistä ja syn-

tyvistä tuotteista. 

 
    Kaavio: Sari Luostarinen 

Kuva 1. Biokaasuprosessi 
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3.2 Biokaasulaitos 

 

 
  

 Kuva 2. MTT Maaningan biokaasulaitos 

  

 

Maatilan yhteydessä oleva biokaasulaitos(Kuva 2), joka koostuu seuraa-

vista osista: 

 

1) Sekoitus-/lietesäiliö 

 

Lietelanta valuu tai pumpataan navetasta sekoitussäilöön. Muut 

käytettävät syötteet voidaan ohjata myös sekoitussäiliöön. Sekoi-

tussäiliöstä syöte pumpataan biokaasureaktoriin. Päivittäiseen 

pumppausmäärään vaikuttaa syötteen laatu, navetasta tulevan lan-

nan määrä ja biokaasureaktorin tuottaman energian tarve. 

 

2) Biokaasureaktori/kaasuvarasto 

 

Biokaasureaktori on tiivis betonista tai teräksestä valmistettu säiliö. 

Reaktorin sisällä, hapettomissa olosuhteissa, mädättäjäbakteerit 

tuottavat biokaasua. Reaktoria sekoitetaan, jotta bakteeritoiminta 

olisi mahdollisimman tehokasta. Biokaasuprosessi ei tuota lämpöä, 

vaan reaktorissa täytyy ylläpitää 35 °C (mesofiilinen) tai 55 °C 

(termofiilinen) lämpötilaa. 

 

Reaktorin päällä on säätyvätilavuuksinen kaasuvarasto. Kaasuva-

raston päällimmäinen pressukangas on sisemmän pussin säänsuoja.  

Biokaasu nousee reaktorista pressukankaiseen sisäpussiin, josta se 

johdetaan tekniseen tilaan.  

 

3) Kasvimassan tai muun kiinteän syötteen syöttösuppilo 

 

Reaktoriin voidaan syöttää esim. säilörehua lisäämään biokaasulai-

toksesta saatavan biokaasun määrää. 

 

4) Jälkikaasuallas/kaasuvarasto 

Kasvibiomassan

syöttö

Uusi pihattonavetta

Lietesäiliö

Tekninen tila, jossa

-kaasun mittaus

-automaatio- ja 

prosessinhallintalaitteet

-kaasun käsittely

 -CHP-laite (sähkön ja 

lämmön yhteistuotanto)

Jälkikaasuallas/

kaasuvarastoBiokaasureaktori/ 

kaasuvarasto

Lietelinja

Käsitelty materiaali 

varastoaltaisiin ja 

peltolevitykseen

Sähkö/lämpö 

koeasemalle

Teija Paavola ja 

Sari Luostarinen 
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Biokaasureaktorin toiminta on jatkuvaa. Mädätettyä massaa siirre-

tään päivittäin pois biokaasureaktorista jälkikaasualtaaseen. Jälki-

kaasuallasta ei lämmitetä. Kaasuvaraston rakenne on samanlainen 

kuin biokaasureaktorissa oleva kaasuvarasto. Jälkikaasualtaasta 

mädäte pumpataan varastoaltaaseen tai suoraan lietevaunuun pelto-

levitystä varten. 

 

5) Tekninen tila tai kontti 

 

Teknisessä tilassa ovat: 

 kaasun mittauslaitteisto 

 automaatio ja prosessin ohjauslaitteisto 

 kaasun siirtopumput 

 CHP-laite (sähkön ja lämmön yhteistuotanto) 

 keskuslämmityskattila 

4 HUOLTOKIRJA 

Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiin-

teistön yleisten perustietojen lisäksi hoitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja 

korjauksiin sekä rakennusosien ja laitteiden käyttöikiin liittyviä tietoja. 

Huoltokirja on väline kiinteistöjen elinkaaren hallintaan.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huoltokirja tulee laatia kaikkiin uu-

dis- ja perusparannuskohteisiin, joissa asutaan tai työskennellään pysyväs-

ti. Huoltokirjan laatiminen käytössä olevalle kiinteistölle on pakollista 

niiltä osin kuin rakennukseen tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- 

tai muutostöitä. Muissa tapauksissa laatiminen on vapaaehtoista, mutta 

huoltokirjan hyötyjen vuoksi suositeltavaa (RT-kortti 18-10713). 

 

Maa- ja metsätalousministeriön tulkinnan mukaan biokaasulaitokselle ei 

ole pakollista laatia huoltokirjaa, mutta käyttöä varten tarvitaan hyviä oh-

jeita (MMM, Kjell Brännäs 2012). 

4.1 Tavoitteet ja hyödyt 

Biokaasulaitoksen huoltokirja liiteaineistoineen on oikein ylläpidettynä 

arvokas tiedonlähde: 

  

 biokaasulaitoksen omistajalle 

 biokaasulaitoksen käyttäjille 

 hoito- ja huolto-organisaatioille 

 

Huoltokirja varmistaa tietojen säilymisen myös vastuuhenkilön vaihtuessa.  
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4.1.1 Huoltokirjan tavoitteet 

Biokaasulaitoksen huoltokirjan avulla: 

 

 hallitaan ja ylläpidetään kiinteistönpidossa tarvittavia tietoja, joita 

ovat mm. 

– biokaasulaitoksen perustiedot 

– toteutetut tarkastukset, huollot ja korjaukset 

– energian ja veden kulutustiedot 

– yleiset tarkastusohjeet ja kone- sekä laitekohtaiset 

käyttö- ja huolto-ohjeet 

 

 

 taltioidaan ja valvotaan biokaasulaitoksen ylläpidon tavoitteita, 

esimerkiksi 

– rakennusosien ja laitteiden käyttöiät ja kunnossapi-

tojaksot sekä kunnossapito-ohjelma 

– kiinteistönhoidon tavoitteet ja laatutasot 

 

 käynnistetään biokaasulaitoksen rakennusosien ja laitteiden sekä 

piha-alueiden suunnitelmallinen, tarkoituksenmukaisesti mitoitettu 

kiinteistönhoito ja kunnossapito 

 ylläpidetään biokaasulaitoksen hoidon ja kunnossapidon toimintoja 

jatkuvasti  

 edistetään biokaasulaitoksen huolto- ja hoitotöiden asianmukaista 

suorittamista ja valvontaa 

 selkeytetään hoidon, huollon ja kunnossapidon vastuiden jako eri 

osapuolten kesken. Biokaasulaitoksen toiminnan, turvallisuuden ja 

takuiden kannalta on tärkeää tietää vastuurajat. 

4.1.2 Huoltokirjan hyödyt 

 biokaasulaitoksen kiinteistönpidon kokonaiskustannukset ovat 

suunnitelmalliset ja mahdollisimman edulliset 

 suunnitelmallisella ja tarpeenmukaisella biokaasulaitoksen hoidol-

la, huollolla ja kunnossapidolla saavutetaan biokaasulaitoksen eri 

osien tekninen käyttöikä 

 biokaasulaitoksen arvo säilyy 

 ennalta arvaamattomien korjaustarpeiden tarve vähenee 

 energian ja veden kustannukset pidetään tavoitteissa 

 laitoksenhoito- ja huoltosopimukset ovat yksiselitteisiä: osapuolet 

tietävät mitä on tarjottu, tilattu ja sovittu 

 laitoksen hoito- ja huoltotöiden seuranta ja valvonta helpottuvat 

 käyttäjien tietämys laitoksen hoidosta lisääntyy 

 tiedonsaanti helpottuu 

 laitoksen toimintariski pienenee 
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4.2 Huoltokirjan laadinnan osapuolet ja laadintaperiaatteet 

Lähtökohdat uuden ja käytössä olevan biokaasulaitoksen huoltokirjan laa-

dinnassa ovat erilaiset. Kuvassa 3. on huoltokirja-aineiston tiedon toimitta-

jien kuvaus. 

 

 
 

 

Kuva 3. Huoltokirja-aineiston tiedon toimittajat (RT 18-10713). 

 

4.2.1 Uuden biokaasulaitoksen rakentaminen 

Huoltokirja laaditaan suunnittelu- ja rakentamisprosessin yhteydessä. Sen 

kokoaa erikseen nimetty koordinoija. Huoltokirjan laadinnassa aiheutuu 

tehtäviä ja velvoitteita rakentamisen ja asentamisen kaikille osapuolille, 

mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä. 
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Rakentamis- ja toimitussopimuksia laadittaessa on tärkeää sopia huoltokir-

jan edellyttämistä tehtävistä ja velvoitteista kaikkien osapuolten kesken. 

Kukin osapuoli huolehtii tehtävien ja velvoitteiden siirtymisestä suorite-

ketjussa eteenpäin (Kuva 4). 

 

 

 
Kuva 4. Esimerkki uuden biokaasulaitoksen huoltokirjan laadinnan osa-

puolista (RT 18-10713). 

 

Biokaasulaitoksen rakennuttaja sisällyttää huoltokirjan laatimisesta aiheu-

tuvat velvoitteet suunnittelu- ja urakkasopimuksiin. Suunnittelijat osallis-

tuvat huoltokirjan laadintaan ja laativat suunnitelma-asiakirjat siten, että 

urakoitsijoiden velvoitteet sisältyvät urakoihin. Tehtävät ja velvoitteet 

mainitaan myös urakkaohjelmassa.  

 

Urakoitsijat ja laitetoimittajat toimittavat huoltokirjan koordinoijalle ja 

laatijoille tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Näin ollen huoltokirjan laadinta-

ketju on sopimusteknisesti aukoton ja jokainen osapuoli on sitoutunut 

myötävaikuttamaan huoltokirjan laadintaan. 

4.2.2 Koordinoija 

Uuden biokaasulaitoksen huoltokirjaan tulee aineistoa monelta taholta. 

Suunnittelijat laativat huoltokirjan osia tai toimittavat siihen aineistoa, ja 

urakoitsijat sekä laitetoimittajat toimittavat huoltokirjaan huolto- ja kun-

nossapito-ohjeita. Jotta eri tahoilta tulevavasta aineistosta syntyisi käyttö-

kelpoinen kokonaisuus, tarvitaan huoltokirjan koordinoija.  

 

Biokaasulaitoksen omistajan tehtävänä on valita huoltokirjan laadinnan 

koordinoijaksi henkilö, jolla on riittävä asiantuntemus biokaasulaitoksen 
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toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta sekä hoito- ja huoltotehtävien 

laadun määrittämisessä. 

4.2.3 Käytössä olevat biokaasulaitokset 

Käytössä olevan biokaasulaitoksen huoltokirjan laadintaan osallistuvat en-

sisijaisesti laitoksen omistaja, omistajan valitsema yhteyshenkilö ja huol-

tokirjan laatija. Huoltokirjan laatijaksi valittavalta henkilöltä edellytetään 

riittävää asiantuntemusta biokaasulaitoksen toiminnasta, huollosta ja kun-

nossapidosta.  

 

Omistajan tulee huolehtia, että laatija saa käyttöönsä: 

– perustiedot ja asiakirjat 

– biokaasulaitoksen laatutavoitteet, laitoksen hoito- ja huoltosuunni-

telman 

– biokaasulaitoksen tarkastuskierroksen aikana tehdyistä havainnois-

ta tarvittavat tiedot 

– biokaasulaitoksen hoitohenkilökunnan ja laitteiden huoltajien haas-

tatteluissa saatavat tiedot 

– mahdollisten erillisselvitysten, esim. kuntoarvioiden tiedot, viran-

omaistarkastukset 

 

Käytössä olevan biokaasulaitoksen huoltokirjan tekeminen on vaativa ko-

konaisuus. Huoltokirjan laadinta edellyttää, että tekijä saa riittävän tuen 

biokaasulaitoksen käyttäjiltä ja huoltajilta. 

5 HUOLTOKIRJAN LAADINNAN VAIHEET 

Uuden biokaasulaitoksen huoltokirja syntyy suunnittelu- ja rakentamisvai-

heessa. Myös huoltokirjan laadinta voidaan jakaa hanke-, suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheiden sekä takuuajan toimenpiteisiin (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Esimerkki uudisrakennuksen ja peruskorjauskohteen 

huoltokirjan laadinnan vaiheistuksesta. Tilaajalla tarkoitetaan 

biokaasulaitoksen omistajaa tai omistajan tehtävään valtuuttamaa 

rakennuttajaa. Huoltokirjan tekijöitä ovat koordinoija, eri alojen 

suunnittelijat, urakoitsijat tai tavarantoimittajat (RT-kortti 18-10713). 

 

 
 

Käytössä olevan biokaasureaktorin huoltokirjan laadinnan päävaiheet on 

esitetty taulukossa 3.  

 

Laadinnan vaiheisiin vaikuttaa myös biokaasulaitoksen lähtötilanne, joka 

voi olla: 

– biokaasulaitoksessa on toimintaa, hoitoa ja huoltoa haittaavia viko-

ja 

– korjaushistoriaa ei ole aiemmin dokumentoitu 

– lämmitysenergian, laitossähkön ja veden kulutus ovat korkeita 
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– peruskorjauksien ajoitus on epävarmaa 

– kunnossapitosuunnitelma puuttuu 

– piirustuksia ei ole tai ne eivät pidä paikkaansa 

– vuosikorjaukset on toteutettu satunnaisina hätätöinä 

 

Taulukko 3. Esimerkki käytössä olevan kiinteistön huoltokirjan laadinnan 

vaiheista (RT-18-10713). 
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6 HUOLTOKIRJAN RAKENNE JA SISÄLTÖ 

Huoltokirjan laajuuteen ja sisältöön vaikuttaa, laaditaanko huoltokirja uu-

delle biokaasulaitokselle vai käytössä olevalle sekä biokaasulaitoksen 

omistajan erityistarpeet. 

 

Huoltokirjan laadintavaiheessa kaikkia tietoja ei ole välttämättä saatavissa, 

mutta huoltokirjaan kannatta varata välilehdet ja taulukkopohjat myö-

hemmin täydennettäville osille jo huoltokirjaa laadittaessa. Tavoitteena 

on, että huoltokirja on mahdollisimman tarkoituksen mukainen ja kattava 

(kuva 5). 
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Kuva 5. Esimerkki huoltokirjan rakenteesta ja sisällöstä (RT 18-10713) 
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6.1 Yleistiedot 

 Huoltokirjan käyttöohjeet 

 

Käyttöohjeissa kuvataan tiedostojen muoto ja tallennustapa. Biokaasulai-

toksen käyttöohjeaineiston esim. atk-ohjelmien käytön laadinnasta sovi-

taan erikseen laitoksen omistajan ja huoltokirjan tekijän kesken. 

 

 Huoltokirjaan perehtyminen 

 

Perehtymisosassa varmistetaan, että laitoksen käyttäjillä ja huoltajilla on 

riittävät perustiedot biokaasulaitoksesta ja sen toiminnasta (Kuva 6). 

 

 
Kuva 6. Esimerkki kiinteistön huoltokirjan perehdyttämisosasta. Lomake 

soveltuu kiinteistönhoitohenkilökunnan perehdyttämiseen (RT 18-10713). 
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 Biokaasulaitoksen perustiedot ja järjestelmien yleiskuvaukset 

 

Tässä kohdassa esitetään biokaasulaitoksen yleistiedot, kuten omistus, ti-

lavuus, pinta-ala, tekniset järjestelmät, tilat käyttötarkoituksineen ja toi-

mintaperiaate siten, että biokaasulaitoksen toimintaa tuntematonkin saa 

yleiskuvan biokaasulaitoksesta.  

 

Järjestelmän yleiskuvauksiin sisällytetään tiivistetyt kuvaukset biokaasu-

laitoksen teknisistä järjestelmistä ja laitteista.  

 

Tällaisia järjestelmiä tai laitteita ovat mm. 

– biokaasujärjestelmät 

– lämmitysjärjestelmät 

– reaktorin sekoitusjärjestelmät 

– rakennusautomaatiojärjestelmät 

– paineastiat 

– kaasuvuodon ilmoitusjärjestelmät 

– paloilmoitusjärjestelmät 

– palontorjuntajärjestelmät 

– saattolämmitykset 

– vesi-, liete- ja kaasupumppaamot 

– sähköjärjestelmät/varavoimakoneet 

– kaasuvarastojen tiiviys 

 

Kohdassa kuvataan etenkin sellaiset erityisjärjestelmät ja laitteet, joiden 

hoito-, huolto- ja kunnossapito 

– vaativat normaalia suurempaa työpanosta 

– edellyttävät biokaasualan erityisosaamista  

– ovat tärkeitä järjestelmien häiriöalttiuden vuoksi 

– ovat tärkeitä vikatilanteissa aiheutuvien riskien 

vuoksi 

 

 Tehdyt selvitykset ja tutkimukset 

 

Biokaasulaitokselle tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia ovat esimerkiksi 

– biokaasulaitoksen kuntoarvio 

– kuntotutkimukset esim. reaktorien, kaasuvarastojen ja kaasujärjes-

telmien kuntotutkimukset 

– maaperä- ja pohjavesitutkimukset 

– energia-analyysit, energiakatselmukset 

– suojelusuunnitelmat 

– viranomaistarkastukset, esimerkiksi palotarkastukset, työsuojeluvi-

ranomaistarkastukset, Tukesin tarkastukset 

 

Tutkimuksista, tarkastuksista ja selvityksistä esitetään 

– tutkimuksen ja selvityksen nimi 

– suoritusajankohta 

– tekijän nimi ja osoite 

– ajankohta, milloin päivitettävä seuraavan kerran 

– tutkimuksen, tarkastuksen tai selvityksen säilytyspaikka 
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 Yhteystiedot 

 

Yhteystietoihin merkitään ne tahot, jotka ovat laitoksen toiminnan, käytön, 

huollon ja turvallisuuden kannalta tärkeitä. Näitä ovat: 

– biokaasulaitoksen omistaja  

– suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olleet yritykset ja yhteys-

henkilöt 

– koneiden ja laitteiden toimittajien ja huoltajien yhteystiedot  

– ylläpito-organisaatio, biokaasulaitoksen hoito ja huolto 

– kunnallistekniset liittymien yhteystiedot (vesi, jätevesi, sähkö, tie-

toliikenne) 

– laitoksen suojelu ja pelastushenkilöstö 

– korjaushankkeisiin osallistuneet yritykset 

6.2 Biokaasulaitoksen hoito ja huollon ohjeet sekä vastuurajat 

Biokaasulaitoksen hoito-, tarkastus- ja huoltotoimenpiteet kootaan selke-

äksi kokonaisuudeksi. Ohjeissa tulee olla nimike toimenpiteelle ja kuvaus 

toimenpiteestä sekä toimenpiteen toteutusaika ja taajuus. Nimikkeen on 

kerrottava minkä tyyppisestä toimenpiteestä on kyse esimerkiksi tarkastus, 

hoito tai huolto. Kuvaus laaditaan siten, että se kertoo halutun tehtävän ta-

voitetason ja arvioitavissa olevan lopputuloksen (Kuva 7). 
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Kuva 7. Esimerkki hoidon ja huollon kuvauksesta (RT 18-10713) 

 

Biokaasulaitoksen ja koneiden huollon vastuurajojen määrittäminen sel-

keyttävät omistajan, käyttäjien ja huoltoyritysten keskinäisiä tehtäviä ja 

vastuita. Vastuurajoista on erityisen tärkeä sopia silloin, kun laitteen tai 

koneen takuu edellyttää huolto-ohjelman noudattamista (Kuva 8). 
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Kuva 8. Esimerkki vastuurajataulukosta (RT 18-10713) 

 

 



Biokaasulaitoksen huoltokirja 

 

 

20 

6.3 Biokaasulaitoksen kunnossapito 

 Käyttöiät ja kunnossapitojaksot 

 

Biokaasulaitoksen suunnitteluvaiheessa omistaja ja suunnittelijat asettavat lai-

toksen eri osille ja laitteille käyttöikä tavoitteet. Käyttöikätavoitteet ohjaavat 

suunnittelua ja laitteiden sekä koneiden hankintaa. Käytössä olevassa biokaasu-

laitoksessa arvioidaan koneiden ja laitteiden jäljellä oleva käyttöikä. Käyttöikä-

tavoite ja arvioitu jäljellä oleva käyttöikä ohjaavat kunnossapitojaksojen laadin-

taa. Ohjeelliset kunnossapitojaksot ovat tärkeitä lähtötietoja pitkäaikaiselle kun-

nossapitosuunnittelulle. 

 

 Korjaushistoria ja takuuajan seuranta 

 

Uuden biokaasulaitoksen huoltokirjan tähän kohtaan taltioidaan tiedot takuu-

ajoista ja tehdyt korjaukset. Käytössä olevissa biokaasulaitoksissa huoltokirjan 

tähän kohtaan kootaan tiedot takuista ja tehdyistä korjauksista. Korjauksista 

merkitään tekijä, korjaustoimenpide, luovutuspäivämäärä, takuun päättymispäi-

vämäärä ja tieto mahdollisesta takuuajan huoltosopimuksesta. 

 

6.4 Biokaasulaitoksen kiinteistönhoitosuunnitelma 

 Tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toiminta-arvot 

 

Biokaasulaitoksen reaktorin keskeisin toiminto on luoda mädättäjäbakteereille 

tavoiteolosuhteet. Biokaasureaktorissa ylläpidetään 35 °C:een tai 55 °C:een 

lämpötilaa. Reaktoria sekoitetaan, jotta bakteeritoiminta olisi mahdollisimman 

tehokasta. Tavoiteolosuhteiden toteutuminen edellyttää, että lämpötilaa ja se-

koittamista ohjaavat toiminta-arvot on asetettu oikein ja laitoksen hälytysjärjes-

telmät ovat kunnossa. Huoltokirjaan laaditaan myös energian- ja veden kulutus-

tavoitteet.  

 

Käytössä olevassa biokaasulaitoksessa laitoksen omistaja, omistajan edustaja ja 

huoltokirjan laatija käyvät yhdessä läpi tavoiteolosuhteet ja toiminta-arvot. Täs-

sä vaiheessa tulee arvioida, ovatko tavoitteet, ohjausarvot ja asetukset oikeat vai 

muutetaanko niitä.  

 

 Teknisen hoidon ja huollon tarkastustaulukot ja käyttöpäiväkirja 

 

Teknisen hoidon ja huollon tarkastustaulukot ryhmitellään seuraavasti 

– päivä- ja viikkotehtävien luettelot 

– kalenterivuoden tarkastustaulukot 

– 10-vuotiskauden tarkastustaulukot 

 

Käyttöpäiväkirjaan merkitään poikkeukselliset havainnot, toimenpiteet sekä tilo-

jen, koneiden ja laitteiden tarkastukset (Kuva 9). 
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Kuva 9. Esimerkki käyttöpäiväkirjasta (RT 18-10713) 

 

6.5 Liitteet 

Biokaasulaitoksen huoltokirjan liitteiksi sijoitetaan asiakirjat, joita ei tarvi-

ta jatkuvasti tai jotka sivumäärältään rasittaisivat varsinaisen huoltokirjan 

käyttöä. Tällaisia ovat  

– viranomaismääräykset 

– poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet 

– laite- ja konekohtaiset huoltokirjat 

– huoltokortit 

– biokaasulaitoksen suojelusuunnitelma 

– piirustukset 

  



Biokaasulaitoksen huoltokirja 

 

 

22 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Biokaasulaitoksen suunnitteluvaiheessa on järkevää käynnistää myös 

huoltokirjan laadinta.  Rakentamisvaiheessa huoltokirjan laatimiskustan-

nukset ovat hyvin pienet huoltokirjan hyötyihin verrattuna. Jo olemassa 

olevalle biokaasulaitoksellekin huoltokirjan hyödyt ovat merkittävät. 

 

Biokaasulaitoksen ja koneiden huollon vastuurajojen määrittäminen sel-

keyttävät omistajan, käyttäjien ja huoltoyritysten keskinäisiä tehtäviä ja 

vastuita. Vastuurajoista on erityisen tärkeä sopia silloin, kun laitteen tai 

koneen takuu edellyttää huolto-ohjelman noudattamista. 

 

Uuden biokaasulaitoksen huoltokirjaan tulee aineistoa monelta taholta. 

Suunnittelijat laativat huoltokirjan osia tai toimittavat siihen aineistoa, ja 

urakoitsijat sekä laitetoimittajat toimittavat huoltokirjaan huolto- ja kun-

nossapito-ohjeita. Jotta eri tahoilta tulevavasta aineistosta syntyisi käyttö-

kelpoinen kokonaisuus, tarvitaan huoltokirjan koordinoija.  

 

Biokaasulaitoksen omistajan tehtävänä on valita huoltokirjan laadinnan 

koordinoijaksi henkilö, jolla on riittävä asiantuntemus biokaasulaitoksen 

toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta sekä hoito- ja huoltotehtävien 

laadun määrittämisessä. 

 

Käytössä olevan biokaasulaitoksen huoltokirjan laadintaan osallistuvat en-

sisijaisesti laitoksen omistaja, omistajan valitsema yhteyshenkilö ja huol-

tokirjan laatija. Huoltokirjan laatijaksi valittavalta henkilöltä edellytetään 

riittävää asiantuntemusta biokaasulaitoksen toiminnasta, huollosta ja kun-

nossapidosta.  

 

Käytössä olevan biokaasulaitoksen huoltokirjan tekeminen on vaativa ko-

konaisuus. Huoltokirjan laadinta edellyttää, että tekijä saa riittävän tuen 

biokaasulaitoksen käyttäjiltä ja huoltajilta. 

 

Biokaasulaitoksen huoltokirjan päivittäminen on tärkeää laitoksen turvalli-

suuden, toimintavarmuuden ja kannattavuuden kannalta. Parhaan hyödyn 

huoltokirjasta saa, kun kaikki biokaasulaitoksen osapuolet sitoutuvat huol-

tokirjaan ja sen ajan tasalla pitämiseen. 
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