
Tervetuloa!



DEMECAN
TARINA
 Perustettu 2008

 Perustaja Pekka Vinkki

 Kotipaikka Haapavesi

 100% suomalais-
omisteinen

 Kaikki henkilöosakkaat 
työskentelevät yhtiön 
palveluksessa



Demecan VISIO on tehdä
maataloudesta kannattavaa 

liiketoimintaa ja nostaa
toimialan arvostusta.



DEMECA OY Suomalainen maatalouden 
asiantuntijayritys
Liikevaihto 4 M€ (2017)
Henkilöstö 36
Toiminta perustuu lujiin 
yhteisiin arvoihin





NAVETAN 
LUONNOLLINEN 
ILMANVAIHTO
 Parempi ilmanvaihto =

enemmän maitoa ja lihaa

 Sopiva lämpötila ja kosteus

 Vähemmän utaretulehduksia 
ja hengitystiesairauksia

 Miellyttävämpi ympäristö 
henkilökunnalle



DEMECA
ILMANVAIHTO-
RATKAISUT
 Hormit, kennoikkunat, 

valoharja, seinäluukut

 Käsinsäätö tai älykäs 
automatiikka

 Luonnollinen ja meluton 
ilmanvaihto

 Runsaasti luonnonvaloa 
eläimille



AUTOMAATTINEN 
KUIVITUS-
JÄRJESTELMÄ

 Automatisoi yksi 
päivittäinen rutiini

 Reipas päivittäinen 
työajan säästö

 Enemmän aikaa 
tuottavammille töille, 
eläimille, omalle 
perheelle ja 
harrastuksille



LANNANPOISTO-
JÄRJESTELMÄ

 Järjestelmä, joka säästää 
yllättäviltä ja kalliilta 
huoltokustannuksilta

 Monipuolinen valikoima 
raappoja, myös ritilän alle

 Kitkavetolaite maksimoi 
teräsvaijerin käyttöiän

 Älykäs taajuusmuuttaja-
ohjaus ja kuormantunnistus



LIETELANNAN 
PUMPPAUS JA 
KIERRÄTYS

 Lieteratkaisuiden sydän 
on Demeca MRP-
lietepumppu

 Murskaa ja homogenisoi 
paksun ja heinäisenkin 
lietteen

 Juoksevaa lietettä on 
helpompi pumpata pitkiä 
matkoja ja levittää 
pelloille 



LIETELANNAN 
PUMPPAUS JA 
KIERRÄTYS

 Lietteenkierrätys on ratkaisu 
tukkeutuville lietekuiluille

 MRP-pumppu murskaa ja 
homogenisoi lietettä, ja 
kuiluja huuhdellaan 
pumppaamalla juoksevaa 
lietettä takaisin kuiluihin 
Wangen-ruuvipumpulla 

 Ei enää lietteen vellomista 
laudalla tai veden 
juoksuttamista kuiluihin, 
lieteongelma ei palaa



HUOLTO-
PALVELUT
 Kaikki tuotteet suunnitellaan 

korjattaviksi ja huollettaviksi

 Maanlaajuinen huoltopalvelu 
ja huoltopäivystys

 Joustavat huoltosopimukset

 Asiakkaamme ovat 
ratkaisujemme toimivuuden 
parhaimmat asiantuntijat, ja 
yhdessä heidän kanssaan 
kehitämme niistä jatkuvasti 
parempia



METAENERGIA 
BIOKAASU-
LAITOKSET

 Metaenergia Oy 
perustettu 2002
 Ainutlaatuinen 

Kiintomädätys® -
teknologia v. 2014
 Nykyisin osa 

Demeca-
tuoteperhettä



METAENERGIA 
BIOKAASU-
LAITOKSET
 Moduulirakenteinen

 Valmistus suurelta osin 
tehdasolosuhteissa, nopea 
asennus työmaalla

 Helppo hankkia ja vaivaton 
omistaa

 Mahdollisuus leasing- ja 
osamaksurahoitukseen



MIKSI 
BIOKAASU-
LAITOS?
 Sähkö, lämpö ja biometaani

 Biopolttoaineesta uutta 
liiketoimintaa maatiloille

 Lietteen parempi 
lannoitevaikutus = 
vähemmän ostolannoitteita

 Kuiviketuotanto 
mädätysjäännöksestä = 
vähemmän ostokuiviketta



MIKSI 
BIOKAASU-
LAITOS?
 Ravinteiden kierrätys 

tehostuu

 Lietteen hajuhaitat poistuvat

 Kasvihuonekaasut, 
rikkakasvit, taudinaiheuttajat 
sekä ravinnehuuhtoumat 
vähenevät

 Mahdollisuus kierrättää 
ongelmallinen ylijäämärehu 
lannoitteeksi



”Biokaasulaitos tuottaa aina käydessään 
hyötyä niin viljelijöille, kuluttajille, eläimille, 

ympäristölle kuin yhteiskunnallekin.”



KIINTO-
MÄDÄTYS®

 Yhdistää märkä- ja 
kuivamädätyksen 
parhaat puolet

 Monipuolinen 
syötevalikoima
 Kuiva-ainepitoisuus 

voi olla 0-100%

 Enemmän erilaisia 
käyttökohteita



KIINTO-
MÄDÄTYS®

 Ennennäkemättömän 
hienontava homogenisointi

 Markkinoiden paras 
syöteseoksen säätö

 Paras energiatehokkuus

 Paras kaasunlaatu

 Maksimi energiantuotto

 Paras kannattavuus



METAENERGIA
BIOKAASU-
LAITOS 
NUMEROINA

Energiantuotanto

CHP * (sähköteho) 20-200 kW

CHP * (lämpöteho) 40-400 kW

Lämmityskattila 80-500 kW

Biometaanin tuotanto
(vastaa bensiiniä/dieseliä)

20 000-180 000 kg/ vuosi
(27 000-250 000 litraa/ vuosi)

* CHP = yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto

Laitoksen muut hyödyt maatilalle

Lannoitehyödyt 3 000-15 000 €/ vuosi

Kuiviketuotanto 5 000-15 000 €/ vuosi



METAENERGIA
BIOKAASU-
LAITOS 
NUMEROINA

Hinnat kokoluokasta riippuen (alv 0%)

CHP-laitos sähkön ja 
lämmön tuotantoon 300 000-500 000 €

CHP-laitos + biometaanin 
tuotanto (gFuel) 450 000-700 000 €

Takaisinmaksuaika n. 6-12 vuotta



Kiitos!
www.demeca.fi

@DemecaOy
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