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Pekka Vinkki esittelee konttia, jonka sisään biokaasulaitos rakennetaan.

Markkinoinnin suunnittelu on tiimityötä.

Mekaniikkasuunnittelija Johannes Haukipurolla on meneillään uuden kuivitusautomaatin kehitystyö.

Demecan tehdas sijaitsee Haapakoskella. Navetan ilmanvaihtotuotteita valmistamassa Eino Kallio

Asentaja Vesa Lyytinen kulkee työmailla ympäri Suomea.

Anna Aho hoitaa yhtiön taloutta ja hallintoa teollisuuskylässä sijaitsevassa toimistossa.

Kestävää kasvua maatiloille

Haapavedellä tuotetaan kotimaista teknologiaa, joka tukee maaseudun
elinvoimaa ja tilojen kannattavuutta. Demeca Oy:n ratkaisut tukevat niin
eläinten, ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvointia.

D

emeca Oy on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä toimijana maatalousteknologian alalla. Yrityksen kantavana ajatuksena on auttaa
parantamaan maatilojen kannattavuutta sekä
ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia.
- Nämä asiat käyvät tiiviisti käsi kädessä, toimitusjohtaja Pekka Vinkki toteaa.
Vahvuutena Demecalla on, että se pystyy palvelemaan
asiakkaitaan kokonaisuutena monissa eri tuoteryhmissä.
Yritys tarjoaa kotimaisin voimin kehitettyjä ratkaisuja
bioenergian tuotantoon sekä navetoiden ilmanvaihtoon,
kuivitukseen ja lietteenkierrätykseen.
- Meillä on monta tukijalkaa, mikä tuo toimintaan varmuutta sekä hyvän pohjan kehittämistyölle, Vinkki sanoo.

Demeca Oy:n juuret ovat maaseudulla, haapavetisellä
lypsykarjatilalla, jossa kehitystyö sai alkunsa yli kymmenen vuotta sitten. Perheyritys on vuosien varrella kasvanut
noin 40 henkilön työnantajaksi. Yrityksen liikevaihto on
viimeisten viiden vuoden aikana viisinkertaistunut, ja tänä vuonna sen odotetaan kasvavan 6 miljoonaan euroon.
Kasvuodotukset kohdistuvat etenkin biokaasulaitoksiin.
Myös yleinen kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt. Kyseessä on uusiutuva ja hiilineutraali energiamuoto, jota
voidaan tuottaa täysin kotimaisesti.
- Myös valtiovalta on ottanut myönteisen kannan biokaasulaitoksiin. Niiden hankkimiseen kannustetaan erilaisten tukien avulla, ja myös luvitusten suhteen mennään
koko ajan parempaan suuntaan, Vinkki toteaa.

Biokaasulaitoksen avulla maatila voi lisätä omavaraisuuttaan lämmön ja sähkön suhteen. Laitokseen voidaan
liittää yksikkö myös ajoneuvojen biopolttoaineen tuotantoa varten, mikä avaa tiloille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Maatilojen käyttöön tarkoitettu biokaasulaitos on pitkän kehitystyön tulos. Vuosina 2004–2007 valmistuivat
koelaitokset Haapavedelle, Nivalaan ja Haapajärvelle.
Ensimmäinen konttiin rakennettu laitos nousi vuonna
2014 Vinkin kotitilalle. Tuotteistaminen lähti käyntiin, ja
ensimmäinen sarjatuotannolla valmistettu biokaasulaitos
toimitettiin vuonna 2017 utajärveläiselle tilalle.
Tähän mennessä Demeca Oy on toimittanut yhteensä kymmenen laitosta eri puolille Suomea, ja uuden lai-
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-biokaasulaitokset suunnitellaan ja
valmistetaan Haapavedellä
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toksen tuotanto on käynnissä parhaillaankin. Koko ketju suunnittelusta tuotantoon ja myynnistä asennukseen
sekä huoltoon on yrityksen omissa käsissä.
Kokoonsa nähden Demeca on investoinut merkittävästi
tuotekehitykseen. Uusia teknologioita on kehitetty kaikissa
tuoteryhmissä, ja nyt on aika korjata tämän työn satoa.
- Olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa liikevaihtoa kasvatetaan nykyisillä tuotteilla. Niitä kehitetään edelleen, ja
niille haetaan uusia asiakasryhmiä ja markkina-alueita.
Esimerkiksi biokaasulaitoksia on tarkoitus markkinoida
laajemmin erilaisille asiakkaille, ja jatkossa tavoitteena
on myös kansainvälistyminen, Vinkki kertoo.
Demecalle on tänä keväänä myönnetty Avainlippu-tunnus, ja tuotteiden kotimaisuusaste on kaikkiaan n. 80%.

”Kun tilalla on paljon
sähkönkulutusta,
laitosinvestointi maksaa itsensä riittävän
nopeasti takaisin.
Meillä laskennallinen
takaisinmaksuaika on
8,5 vuotta ja se lyhenee, jos sähkönhinta
nousee.”

Pentti, Soile, Antti, Antero ja Sauli Lähteenmäki tyytyväisinä uuden Demeca-biokaasulaitoksen avoimien ovien päivässä helmikuussa.
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Tuomas Vinkin työpöydällä valmistuu suunnitelma uuteen biokaasuprojektiin.
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Valmistuksesta ja tuotantoketjusta vastaavat Petteri Ranta-Nilkku
ja Sakari Vinkki suunnittelevat tulevia tuotanto- ja asennustöitä.

Miten biokaasulaitos toimii?
◆ Biokaasua syntyy mädätyksen tuloksena lannasta ja ylijäämärehuista.
◆ Kaasua polttamalla saadaan sähköä ja lämpöä. Siitä voidaan tuottaa myös polttoainetta ajoneuvoihin.
◆Biokaasulaitoksesta saatava mädätysjäännös käy lannoitteeksi pelloille tai kuivikkeen tuotantoon.
◆ Tuotannosta ei synny hajuhaittoja, päinvastoin lannankäsittelyn hajuhaitat poistuvat lähes kokonaan.
◆Biokaasulaitos vähentää ilmakehään vapautuvan metaanin määrää ja hillitsee siten ilmastonmuutosta.
◆ Laitoksen päästöinä syntyy vesihöyryä ja hiilidioksidia, joka on peräisin peltojen kasviraaka-aineesta ja sitoutuu takaisin
kasveihin. Kasvit hyödynnetään eläinten ruokinnassa, ja lanta ohjataan biokaasutukseen. Näin biokaasu on hiilineutraali
energiamuoto.
◆ Demeca Oy:n biokaasulaitos on konttiin rakennettu voimala, joka viedään käyttökohteeseen valmiina moduuleina.

Tuomo Latvala,
Vimpeli (Demeca-biokaasulaitos)
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