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TERVEISET YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJALTA

Loppukesä ja kuluva syksy on ollut mel-
koista lausuntopyyntöjen ja kuulemistilai-
suuksien ruuhka-aikaa. Vuoteen 2030 ulot-
tuva kansallinen energia- ja ilmastostrategia 
julkistettiin viime vuoden loppupuolella, 
jonka jälkeen toimenpiteitä on tarkennettu 
mm. Keskipitkän aikavälin ilmastopoli-
tiikan suunnitelmassa, johon liittyvä val-
tioneuvoston selonteko eduskunnalle on 
valiokuntakäsittelyssä parhaillaan. Tämä 
suunnitelma koskee vain päästökaupan ul-
kopuolista sektoria, kuten liikenne ja maa-
talous. Näihinkin pohjautuen julkistettiin 
parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta 
arvioiva väliraportti 30.8. sekä heti seuraa-
vana päivänä hallituksen vuoden 2018 ta-
lousarvioesitys. Biokaasuyhdistys teki näi-
hin liittyen kannanoton, jossa toimme esiin 
biokaasun merkittävää potentiaalia pääs-
tövähennysten aikaansaamisessa monella 
sektorilla ja painotimme teknologianeutraa-
liutta ja tasa-arvoista kilpailuasetelmaa kai-

kille puhtaille käyttövoimille. Tarkemman 
lainsäädännön valmistelu on käynnissä ja 
olemme aktiivisesti käyttäneet mahdolli-
suutemme vaikuttaa tähän työhön lausunto-
jen ja ministeriöiden kuulemistilaisuuksiin 
osallistumisen myötä. Lausunnot löytyvät 
kootusti nettisivuiltamme kohdasta Julkai-
sut > Lausunnot. Yllä mainittujen lisäksi 
käynnissä on myös uusiutuvan energian di-
rektiivin muutos, ns. RED2, joka linjaa mm. 
kestävyyskriteerit ja siten tulevaisuudessa 
uusiutuviksi hyväksyttävien polttoaineiden 
kohtalon. Kuulemme mielellämme myös 
jäsenistömme näkemyksiä lausunnoilla ole-
vista asioista! Viestiä voi laittaa esimerkiksi 
yhdistyksen info-osoitteen kautta eli info@
biokaasuyhdistys.net. Suurin osa lausunto-
pyynnöistähän on eri ministeriöiden verk-
kosivuilla kaikkien nähtävillä. 
Syyskuussa järjestimme yhteistyössä Keski-
Suomen Liiton Circwaste –hankkeen kanssa 
kutsuvierastilaisuuden biokaasualan toi-
minnanharjoittajille ja viranomaisille, 
jossa nimenomaan pyrittiin jakamaan ajan-
kohtaista tietoa säädösviidakosta toimin-
nanharjoittajille ja lisäämään keskustelua 
toiminnanharjoittajien ja viranomaisten vä-
lillä. Tilaisuus onnistui hyvin ja materiaalit 
ovat saatavilla osoitteessa http://www.bio-
kaasuyhdistys.net/2017/09/28/kutsuvie-
rastilaisuus-biokaasualan-toiminnanhar-
joittajille-ja-viranomaisille-materiaalit/ 

On ollut hienoa seurata alan kehitystä 
mediankin kautta tämän vuoden aikana. 
Biokaasu on ollut selvästi aikaisempaa 
enemmän näkyvillä! Ja nimenomaan siten, 
että asioita tapahtuu konkreettisesti! On 
uutisia uusien biokaasulaitosten investoin-



Biokaasuista ja ravinnerikasta loppuvuotta, 
Teija Paavola

tipäätöksistä, käyttöönotoista ja uusista bio-
kaasun jakeluasemista. Lisäksi uutisoidaan 
uusista automalleista ja myös raskaaseen 
liikenteeseen on tulossa lisää valikoimaa! 
Myös kiertotalous on esillä ja mm. Luon-
nonvarakeskuksen raportti "Kohti ravintei-
den kierrätyksen läpimurtoa", joka käsitte-
lee ravinnekierrätyksen nykytilaa ja antaa 
suosituksia ohjauskeinojen kehittämiseksi 
Suomessa, on ajatuksia herättävä. Biokaa-
susta puhuttaessa kun on aina muistettava 
sen kaikki puolet, biokaasu on jätteen-, sivu-
virtojen ja lannan käsittelyä sekä biokaasun 
ja kierrätysravinteiden tuotantoa. Ja kaikki 
osa-alueet täytyy toimia yhdessä. 

Viestintää teemme nykyisin enimmäk-
seen Facebook-sivujemme kautta. Tervetu-
loa seuraamaan ja keskustelemaan!

Kuva: Henrika Bäcklund
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KIERTOTALOUS JA LIIKENNEKÄYTTÖ 
MAHDOLLISTAVAT UUTTA LIIKETOIMINTAA 
BIOKAASULLE
Anne Kortela

Biokaasulle kehitetään ympäristöystävällisyytensä
takia koko ajan uusia käyttökohteita -voidaan puhua jopa 
biokaasubuumista. Samalla yrityksille tarjoutuu yhä uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, joista kiertotalous on yksi 
suurimmista.
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Kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat 
biokaasulaitoksissa hyvin, erityisesti, kun 
ne toimivat jätteenkäsittelyn yhteydessä. 
Samalla esimerkiksi kunnat pystyvät hoi-
tamaan lakisääteisen velvoitteensa metaa-
nipäästöjen minimoimisesta. Kun jätteistä 
tuotettua energiaa voidaan hyödyntää vaik-
kapa liikenteen polttoaineena tai tehdaslai-
toksen lämmitykseen, ollaan jo erittäin opti-
maalisessa tilanteessa. 

Maailmanlaajuiseen Dupont-konserniin 
kuuluvan Genencor International Oy:n 
biotekniikan laitoksella Jokioisissa on yksi 
Suomen vanhimmista biokaasulaitoksista, 
joka aloitti toimintansa vuonna 1982. Sen 
ympärille on rakentunut kiertotalouden ko-
konaisuus, jossa on pystytty saavuttamaan 
sekä energiatehokkuuden, taloudellisuuden 
että jätteiden minimoinnin vaatimukset.

Energiasäästöä ja prosessin
hallintaa

Genencorin tehtaalla uutetaan ohrasta ent-
syymejä ja muita biotuotteita. Laitoksen jä-
tevedet puhdistetaan omalla jätevesilaitok-
sella, johon liittyy biokaasulaitos. 

— Biokaasualan buumi on jatkunut 
pitkään ja teknologia on ollut olemassa jo 
kauan, mutta sitä on vuosien varrella paran-
nettu ja muokattu teollisuuteen sopivaksi. 
Jätevesipuolella on jo pitkään todistettu, 
että teknologia on hyvä ja toimiva. Se kes-
tää hyvin kuormituksen vaihtelua ja pro-
sessi on helposti hallittava. Koska samalla 
syntyy energiaa, on mahdollisuus olla jopa 
energiaomavarainen, tai ainakin saada kus-
tannussäästöjä. Jokioisissa käytämme bio-
kaasulaitoksen energiaa rakennusten läm-
mitykseen, tehtaan käyttöpäällikkö Urpo 
Jaakkola toteaa. 
Jokioisten prosessissa biokaasulaitos ottaa 
ravinnekuormaa vastaan ja syö sitä pois, 
mikä helpottaa perinteistä jäteveden puh-
distusta. Samalla syntyy kaasua hyödyk-
keenä. 
— Laitoskokonaisuus on merkittävä, sillä 
siihen kytkeytyy kaksi teollisuuslaitosta; 
Genencorin biotuotetehtaan lisäksi ST 1:n 
tehdas, joka valmistaa bioetanolia liikenne-
käyttöön, ja näiden lisäksi Advenin kattila-
laitos, joka tekee höyryä biopolttoaineesta. 
Kaikkien kolmen laitoksen jätevedet puh-
distetaan perinteisessä teollisuuden jäteve-
den puhdistamossa samassa kombinaati-
ossa, Jaakkola jatkaa. 

Lisäarvoa teollisuudelle

Tehtaiden prosessissa ohra kuoritaan ensin, 
sen jälkeen se toimitetaan polttoon Adve-
nin kattilalaitokseen, joka valmistaa siitä 

KIERTOTALOUS JA LIIKENNEKÄYTTÖ 
MAHDOLLISTAVAT UUTTA LIIKETOIMINTAA 
BIOKAASULLE
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höyryä. Kuoritut jyvät, joista entsyymit on 
otettu talteen, murskataan ja toimitetaan ST 
1:lle bioetanolin valmistukseen.

— Tämä on kiertotalouden kombinaatti, 
jossa jalostuksella pystytään tuottamaan 
teollisuudelle lisäarvoa. Jätettä syntyy erit-
täin vähän. Koska laitokset sijaitsevat lähek-
käin, vältytään myös pitkiltä kuljetusmat-
koilta, lisäksi prosessissa käytettävä ohra 
saadaan lähiseudun viljelijöiltä. Sen jälkeen, 
kun jätevedet on käsitelty ja bioetanolia 
valmistettu, ST 1:n jae pystytään hyödyntä-
mään porsaiden rehuksi. Ilman entsyymi- ja 
bioetanolituotantoa, vilja päätyisi suoraan 
rehuksi.

Jaakkolan mukaan Genencorin tehtaalla 
valmistettavia entsyymejä käytetään elintar-
viketeollisuudessa siirapin makeuden säätä-
miseen ja karamelleihin, ja koska Suomessa 
ei ole siirappitehtaita, entsyymi menee pää-
osin vientiin. Alueella ollut siirappitehdas 
lopetettiin vuonna 2011 ja bioetanoliteh-
taasta löytyi sille oivallinen korvaaja.

Riskinhallintaa

Biokaasulaitoksen kaasuntuotannossa syn-
tyy metaania ja myös rikkivetyä, joiden takia 
on tärkeää hallita mahdollisia turvallisuus-
riskejä.

— Olemme pyrkineet jo vuodesta 1982 
lähtien siihen, että kunnossapitomme on 
niin hyvää, että pystymme ensisijaisesti es-

tämään putkistojen vuodot. Yksi turvamuuri 
lisää on vuototunnistimet, jotka täydentävät 
kokonaisuutta. Mittaamme kaasupitoisuuk-
sia suomalaisen Detectorin kehittämillä 
kaasunilmaisimilla, jotta voimme varmistaa 
kaasujen pysymisen putkistoissa ja säili-
öissä. Mahdolliset alkavat vuodot pystymme 
niiden avulla ennakoimaan, mikä on tärkeää 
työturvallisuuden kannalta, Urpo Jaakkola 
sanoo. 

— Kaiken kaikkiaan uskon, että biokaasu 
on hyvä lisä energiamahdollisuuksien palet-
tiin. Perinteisten fossiilisten polttoaineiden 
käyttö vähenee, ja kaasu tulee olemaan 
vahva vaihtoehto liikenteen polttoaineena. 
Erityisesti jakeluliikenteessä biokaasun 
käyttö varmasti lisääntyy. 

Kiertotalous kärkihankkeena

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi 
nostaa Suomen kiertotalouden globaa-
liksi kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. 
Kiertotaloudella haetaan kotimarkkinoiden 
lisäksi myös globaalien markkinoiden mah-
dollisuuksia. Suomen edelläkävijyyttä tavoi-
tellaan viiden toisiinsa linkittyvän painopis-
tealueen kautta: 1) kestävä ruokajärjestelmä, 
2) metsäperäiset kierrot, 3) tekniset kierrot, 
4) liikkuminen ja logistiikka sekä 5) yhteiset 
toimenpiteet. Lisäksi huomioidaan näiden 
väliset synergiat.



Panostoiminen kuivamädätyslaitos on parhaillaan käynnistymässä 
Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksessa Kouvolassa. 
Kuva: Metener Oy/Juha Luostarinen
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Biokaasun tuotanto yleistyi 
Suomessa ensimmäiseksi 
jätevedenpuhdistamoliettei-
den käsittelymenetelmänä. 
Vähitellen sitä alettiin so-
veltaa yhdyskuntabiojättei-
den käsittelyyn ja maatalo-
udessa lannan käsittelyyn. 
Samalla alettiin ymmärtää 
biokaasun tuotannon mer-
kitys ravinteiden kierrätyk-
sen mahdollistajana.  Tänä 
päivänä, biokaasulaitoksissa 
hyödynnetään yhä erilaisem-
pia syötteitä, ja biokaasun tuotanto nähdään 
yhtenä keskeisenä osana monia erilaisia 
kiertotalousratkaisuja. Syötteiden moni-
puolistumisen myötä myös tuotantotekno-
logiavaihtoehtoja on tullut lisää. Suomessa 
lietemäisten syötteiden käsittelyä hallinnut 
ns. märkäprosessointi on saanut rinnalleen 
kuivemmille syötteille soveltuvia ratkaisuja. 
Yksi tällainen on kotimaisen Metener Oy:n 
kehittämä panostoiminen kuivaprosessi. 
Ensimmäiset tätä teknologiaa edustavat 
kaupalliset laitokset ovat valmistumassa – 
yksi Palopuroon Hyvinkäälle yhdessä Ni-
vos Energia Oy:n ja Knehtilän tilan kanssa 
ja toinen Kouvolaan, Kymenlaakson Jäte 
Oy:lle.  

Näin Juha Luostarinen Metener Oy:stä 
kertoo Kouvolan laitosratkaisusta:
Kouvolan laitoksen mitoituskapasiteetti on 
5 000 tonnia vuodessa. Laitos käsittelee 
etupäässä haravointi- ja puutarhajätettä. 

Tämä asettaa erityisiä haasteita prosessille, 
koska syötteen sulavuus on alhainen, ja 
jätteen mukana voi olla sinne kuulumatto-
mia esineitä, kuten puunkappaleita ja kiviä, 
joiden koko voi olla yli puoli metriä. Nämä 
tekijät ratkaisivat helposti sen, että panos-
toiminen kuivamädätys sopii tapaukseen 
parhaiten. Panostoiminen kuivamädätys 
sopii erityisesti massoille, joilla on korkea 
kuiva-ainepitoisuus tai alhainen sulavuus, 
jolloin materiaali on kiinteässä muodossa 
myös mädätysprosessin jälkeen. Tällaisia 
massoja on erityisesti maatalouden kasvi-
massat, kuten nurmi ja olki, sekä runsaasti 
kuivitetut lannat kuten hevosen- ja siipikar-
janlanta.

Kouvolan laitokselle tulee kaksi reak-
toria. Näin saavutetaan tasainen kaasun 
laatu ja tuottonopeus, kun panoksia aje-
taan toistensa lomassa. Yhteen panokseen 
vaihdetaan massa 2-4 kuukauden välein, ja 

VIHERJÄTTEISTÄ BIOKAASUA
PANOSTOIMISELLA KUIVAPROSESSILLA

Maritta Kymäläinen, Hämeen ammattikorkeakoulu
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jätekeskuksen järeällä pyöräkuormaajalla 
kuluu noin puoli päivää massan tyhjentämi-
seen reaktorista ja toinen puolikas täyttöön. 
Eli laitoksen ylläpitoon kuluu yksi konetyö-
päivä harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 
kun reaktoreita on kaksi. Vaihtotyö ei ole 
myöskään päivästä tai muutamasta kiinni, 
joten työ voidaan tehdä, kun se sopii muihin 
töihin. Näin laitoksen käyttökulut jäävät al-
haisemmiksi kuin märkäprosessiin perustu-
vassa laitoksessa, etenkin henkilö- ja kone-
työmäärän sekä sähköenergian kulutuksen 
osalta.

Kouvolan laitostoimitus tehtiin KVR-
urakkana, johon kuului kaksi panostoi-
mista kuivamädätysreaktoria, perko-
laatioallas, kaasuvarasto ja kattilakontti 
lämmöntuotantoon, mikäli lämpöä ei alue-
lämpöverkosta ole saatavilla. Luonnolli-
sesti toimitukseen kuului myös ohjaus- ja 
seurantajärjestelmä. Lisäksi urakkasopi-
muksessa oli optio kahdelle lisäreaktorille, 
ja tässä vaiheessa prosessiin rakennettiin 
varaukset näille ja huomioitiin lisäreaktorit 
perkolaatioaltaan mitoituksessa. Optiona 
oli myös liikennepolttoaineen jalostus ja 
tankkaus.  Toimitus sisältää myös käyttöön-
oton ja käyttötuen. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n laitospäällikkö 
Aki Koivula kertoo seuraavassa käytännön 
toteutuksesta ja tilanteesta: Kymenlaakson 
Jäte Oy vastaanottaa Keltakankaan jätekes-
kuksessa Kouvolassa yhdyskuntajätteiksi 
luokiteltavia puutarha- ja puistojätteitä sekä 
ruokaöljy- ja ravintorasvajätteitä. Aiemmin 
kyseiset jätteet on aumakompostoitu ja syn-
tynyt lopputuote on hyödynnetty tavanomai-
sen jätteen kaatopaikan pintaverhoilussa ja 
päivittäispeitossa. Kaatopaikka-asetuksen 
(Vna 331/2013) orgaanisen ja biohajoavan 
jätteen loppusijoittamisen rajoituksen as-
tuttua voimaan 1.1.2016 alkaen myös tämän 
kaltaisten tuotteiden käyttö kaatopaikan 

tiivistyskerroksen alapuolisissa rakenteissa 
on rajoitettua ja osittain tarpeetontakin. 
Kymenlaakson Jäte Oy:n oli löydettävä kor-
vaava käsittelymenetelmä kyseisille jätteille. 
Samalla tavoitteena oli mahdollistaa uusien 
orgaanisten jätejakeiden vastaanottaminen 
ja liiketoiminnan laajentaminen erilaisten 
biokaasulaitokseen liittyvien tuki- ja lisäpal-
veluiden myötä.

Käsittelytekniikkaa valittaessa olen-
naista oli biokaasuprosesseihin soveltuvien 
materiaalien saatavuus, biokaasupotentiaali 
ja koostumus. Pääsyötteeksi kaavailtujen 
puutarha- ja puistojätteiden myötä proses-
sin oli sovelluttava kiintoaineeltaan korkean 
ja hitaammin hajoavan syötteen mädättä-
miseen ja toisaalta nestemäisten syötteiden 
käyttö prosessissa oli oltava mahdollista. 
Puutarha- ja puistojätteiden sisältämät epä-
puhtaudet, kuten muovi ja mahdolliset suu-
ret kappaleet, asettivat haasteita soveltuvan 
tekniikan valinnalle. 

Kuivamädätystekniikka oli hankinnan 
ensisijainen vaihtoehto alusta alkaen joh-
tuen pääasiallisen syötteen ominaisuuk-
sista. Yksityiskohtaisen kilpailutuksen ja 
siinä esitettyjen vaatimusten myötä sovel-
tuvimmaksi tekniikaksi jalostui mesofiili-
sellä lämpötila-alueella toimiva panospe-
rusteinen suotopetiprosessi. Mesofiilisellä 
lämpötila-alueella toimivaa laitosta puolsi 
sen helpompi hallittavuus sekä edullisempi 
energiatase. Panosperusteista prosessia taas 
puolsi sen vaatima vähäisempi tekniikka 
syötteiden esikäsittelyyn sekä prosessiin 
siirtämiseen ja sieltä pois. Suotopetipro-
sessilla mahdollistetaan myös nestemäis-
ten syötteiden hyödyntäminen prosessissa. 
Hankittu laitos käsittää kaksi erillistä pa-
nosreaktoria, millä varmistetaan laitoksen 
jatkuvatoimisuus.

Biokaasulaitoksen ensimmäinen panos 
on ladattu syyskuun alkupuolella ja perko-
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laationestesäiliö ladattu laitostoimittajan 
toimittamalla herätteellä. Prosessin ylös-
ajo tehdään vaiheittain ja takuuajovaiheen 
jälkeen laitoksen luovutuksen varsinaiseen 
tuotantokäyttöön on arvioitu tapahtuvan al-
kuvuodesta 2018.
Laitoksen tuottama biokaasu hyödynnetään 
Kymenlaakson Jäte Oy:n kaatopaikkakaasua 
tähän saakka polttoaineenaan käyttäneen 

mikroturbiinilaitoksen syötteenä. Tuotettu 
sähkö hyödynnetään pääosin Keltakankaan 
jätekeskuksen prosesseissa ja kaukolämpö 
biokaasulaitoksen prosessilämmityksessä 
sekä jätekeskuksen rakennusten lämmityk-
sessä. Biokaasulaitoksen mädätysjäännös 
jälkikäsitellään Kymenlaakson Jäte Oy:n 
rumpukompostointilaitoksessa ja jatkoja-
lostetaan erilaisiksi multatuotteiksi.

HYÖNTEISET ELINTARVIKKEIKSI MYÖS SUOMESSA

Maailmassa noin 2,5 miljardia ihmistä käyttää 
hyönteisiä ravintonaan. Eurooppa on tässä 
suhteessa pahasti jälkijunassa. Hyönteisistä 
saadaan eläinproteiinia huomattavan tehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti. Nyt kulutta-
jien ja yritysten kiinnostus hyönteisten kas-
vatukseen ja hyödyntämiseen elintarvikkeena 
on kasvanut myös Suomessa. Ensimmäisenä 
Pohjoismaana meillä hyväksyttiin kokonaisten 
hyönteisten käyttö. tämä tuo alalle viranomais-
valvontaa, joka takaa tuotteiden turvallisuu-
den normaalin elintarviketuotannon tapaan.

Hyönteisalan kehittyminen tarjoaa myös 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Elin-
tarvikealan lisäksi tästä trendistä voi hyötyä 
myös biokaasuala. useimmat biokaasulai-
tokset käsittelevät erilliskerättyä biojätettä, 
josta osaa voisi käyttää myös hyönteisten 
ravintona. Esimerkiksi vanhentuneet vi-
hannekset, hedelmät, leipä ja maitotuotteet 
sopivat tähän tarkoitukseen. Biokaasulai-
toksilla on usein miten tarjolla myös mata-
lalämpöistä hukkaenergiaa, jota voisi hyö-

dyntää kasvatustilojen lämmityksessä. Näin 
toimien saataisiin aikaan edulliset tuotanto-
kustannukset massatuotannolle.
Suomessa tullaan vuoden 2018 alusta hy-
väksymään 7 eri hyönteislajia elintarvike-
tuotannossa. Näitä ovat esim. jauhomadot, 
kotisirkka ja mustasotilaskärpänen. Hyön-
teiset kasvavat nopeasti. Yhden sukupolven 
kasvatus vie 6-8 viikkoa. Ne myös käyttävät 
ravintoa tehokkaasti. 1 kg tuoreita hyöntei-
siä tarvitsee kasvaakseen 1,5 kg ravintoa. 

Kehitystyötäkin ala tarvitsee. Tällä het-
kellä kasvatus on käsityövaltaista ”laatikko-
leikkiä”. Tuotantoa pitää viedä siihen suun-
taan, että se vähintään puoliautomaattista, 
jotta tuotantomäärät saadaan kasvamaan 
riittävän suureksi elintarvikeyrityksiä var-
ten. Mallina voisi pitää vaikka Etelä-Afri-
kassa toimivaa yritystä, joka tuottaa 16,5 
tonnia hyönteisiä vuorokaudessa.

Biokaasulaitoksille on avautumassa uusi 
liiketoiminta ja mahdollisuus merkittävään 
tulovirtaan tulevaisuudessa.

Antero Bäcklund, Lakeuden Etappi Oy 



12          BIOKAASU 2/2017 

Kevään ja kesän 2017 aikana haastateltiin 
15 biokaasualan toimijaa, jotka edustivat 
”maatilamittakaavaa” ja ”keskitettyjä laitok-
sia”. Tavoitteena oli koota yhteen näkemyk-
siä biokaasualan nykytilanteesta sekä tule-
vaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, 
viedä kentän viestiä eteenpäin päättäjille 
sekä myös tuoda yksittäisten toimijoiden 
tietoon laajempaa näkemystä alalta.
Biokaasualalla ”maatilamittakaavan” ja 
”keskitettyjen laitosten” toiminnan tavoit-
teet muodostuvat eri lähtökohdista. Maati-
lamittakaavassa korostuu energiaomavarai-
suuden hakeminen. Se auttaa ennakoimaan 
tuotantopanosten hintaa ja tuo parhaimmil-
laan kustannussäästöjä. Tällä hetkellä maa-
tilojen yleisin lämmönlähde on metsähake 
(45 %). Myös maalämpö on yleistymässä. 
Kotieläintilalla biokaasulaitos voi olla ko-
konaisuuteen parhaiten sopiva vaihtoehto, 
koska se tarjoaa samalla keinoja lannan pro-
sessointiin. Luonnonvarakeskuksen selvi-
tyksen mukaan 86 % teknis-taloudellisesta 
biokaasupotentiaalista on maatalouden 
biomassoissa. Erityisesti hajautetulla pie-
nimuotoisella biokaasutuotannolla on siis 
paljon kasvupotentiaalia.

Keskitettyjen biokaasulaitosten avulla 
on mahdollista tuottaa energiaa jätebiomas-
soista ja saada niiden sisältämät ravinteet 
hyötykäyttöön. Lähes kaikki jäteveden puh-
distamoiden lietteet ja yhdyskuntabiojäte 
ohjataan biokaasutukseen, tosin biojätteen 
keräys- ja hyödyntämisastetta tulisi nostaa. 
Käyttämätöntä raaka-ainepotentiaalia on 

lisäksi mm. metsäteollisuuden lietteissä ja 
maatalouden biomassoissa. Tulevaisuuden 
keskitetyt biokaasulaitokset voisivat olla 
biojalostamoja, jotka tuottaisivat energian 
lisäksi liikennepolttoainetta, kierrätyslan-
noitteita ja biokemikaaleja.

”Maatilamittakaavassa” ja ”keskitetyillä 
laitoksilla” toiminnan lähtökohta, ansain-
tamalli ja lopputuotteiden hyödyntäminen 
ovat erilaisia. Haastatteluissa esiin tulleista 
aiheista löytyi kuitenkin myös molempia 
ryhmiä yhdistäviä tekijöitä. Yhteinen huoli 
olivat korkeat investointikustannukset ja 
lopputuotteiden matala hinta. Tulevaisuu-
dessa nähtiin myös mahdollisuuksia, mutta 
samalla todettiin, että niiden toteutuminen 
on monin tavoin riippuvainen poliittisista 
päätöksistä. Toimintaympäristön vakiin-
nuttaminen kaipaa pitkäjänteistä ja johdon-
mukaista politiikkaa. 

Yksi mahdollisuus biokaasulaitoksen 
kannattavuuden parantamiseksi on bio-
kaasun puhdistus liikennepolttoaineeksi. 
Tällä hetkellä biometaanin käyttöä liiken-
nepolttoaineena tuetaan verovapaudella. 
Tankkausasemien ja kaasuautojen määrä 
on vahvassa kasvussa. Uhkana maatilamit-
takaavan polttoainemyynnille on kuitenkin 
mahdollinen valmistevero sekä sen mu-
kana tuleva vaatimus kaasun koostumuksen 
seurannasta, mikä puolestaan vaatisi kal-
liin kaasunkoostumusanalysaattorin sekä 
Inspectan vuosittaiset tarkastukset. Myös 
keskitetyille laitoksille, jotka palvelevat ras-
kasta liikennettä, biometaanin verottomuu-

BIOKAASUALAN MAHDOLLISUUDET
TOTEEN PITKÄJÄNTEISELLÄ POLITIIKALLA

Erika Winquist, Pasi Rikkonen ja Vilja Varho, Luonnonvarakeskus



Haastattelut tehtiin osana FutWend-
projektia (Kohti tulevaisuusorientoi-
tunutta energiamurrosta 2016 – 2019, 
rahoittaja Suomen Akatemia).

Lähde: Helenius, J., Koppelmäki, K., 
Virkkunen, E. (toim.) 2017. Agroekolo-
ginen symbioosi ravinne- ja energia-
omavaraisessa ruoantuotannossa. 
Ympäristöministeriön raportteja 
18/2017.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/80004

della on merkitystä. Ammattiliikenteessä, 
jossa joudutaan investoimaan pitkäikäiseen 
kalustoon, on tärkeää pystyä luottamaan 
veroedun säilymiseen. Biokaasun liikenne-
käyttöä vauhdittaisi edelleen myös kunnal-
listen tahojen mukaan tulo.

EU-tasolla mietitään parhaillaan bio-
polttoaineiden kestävyyskriteerejä neste-
mäisille polttoaineille. Biokaasuyrittäjiä 
huolestuttaa mahdollinen kestävyyskritee-
rien kohdistuminen jatkossa myös liikenne-
kaasuun. Tulisiko nurmesta tehty biokaasu 
täyttämään kestävyyskriteerit? Maatilalle 
nurmi tarjoaa mahdollisuuden saada riit-
tävästi raaka-ainetta riittävän läheltä ja 
keskitetylle laitokselle mahdollisuuden lisä-
syötteisiin. Suomessa vuosittain saatavilla 
olevan nurmen, jonka viljely ei kilpaile 
ruuan tai rehun kanssa, biokaasupotentiaali 
vastaa energiana 7 450 GWh (Helenius ym. 
2017). Vertailun vuoksi biokaasusta tuote-
tun energian kokonaismäärä oli 630 GWh 
vuonna 2015. Nykyisen biokaasutuotannon 
voisi siis jopa kymmenkertaistaa pelkkään 

Biokaasulaitosten
liiketoiminta nyt ja
tulevaisuudessa

nurmeen perustuen ilman vaikutusta ruuan 
tuotantoon.

Tulevaisuuden biokaasulaitos on kierto-
talouden mahdollistava biojalostamo, joka 
käyttää kotimaisia jäte- tai vajaahyödyn-
nettyjä raaka-aineita. Muiden uusiutuvien 
energianlähteiden vaihtelevaa tuotantoa 

voidaan tasapai-
nottaa biokaasulla 
ja fossiilisia raaka-
aineita korvata 
uusiutuvilla liiken-
nepolttoaineilla, 
kierrätyslannoit-
teilla ja biokemi-
kaaleilla.



Kuva 1. Hiilidioksidin päähyödyntämisreitit ja yleisimmät käyttökohteet (VTT).
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Bioperäisestä hiilidioksidista
uutta liiketoimintaa 

Hiilidioksidia voidaan hyödyntää esimerkiksi 
nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden 
tuotannossa tai kemikaalien sekä rakennus-
tuotteiden raaka-aineena. Hiilidioksidin 
konversioon on olemassa biologisia ja kemi-
allisia menetelmiä ja puhdasta hiilidioksidia 
voidaan käyttää myös suoraan esimerkiksi 

elintarviketeollisuudessa (kuva 1). VTT:llä 
on meneillään Bio-CO2 arvoketjut - tutki-
mushanke, jonka tarkoituksena on kehittää 
ympäristöystävällistä liiketoimintaa poh-
jautuen bioperäisiä raaka-aineita käyttävien 
teollisuuslähteiden hiilidioksidin (bio-CO2) 
talteenottoon ja hyödyntämiseen (Kuva 2). 

BIOKAASUN HIILIDIOKSIDI HYÖTYKÄYTTÖÖN

Pakarinen, O., Kärki, J. ja Mäkikouri, S. 
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Tapaustarkasteluita
myös biokaasun tuotannon 
tehostamiseksi

VTT:n tutkijaryhmä etsii hankkeessa rat-
kaisuja erityisesti metsäteollisuuteen, bio-
massaa käyttävään yhdistettyyn lämmön- ja 
sähköntuotantoon sekä biokaasun tuotan-
toon. Hankkeessa on tehty teknistaloudel-
lisia tapaustarkasteluita eri sovelluskoh-
teisiin, joista yksi on metaanin tuotannon 
lisääminen hiilidioksidin ja uusiutuvalla 
sähköllä tuotetun vedyn avulla (ns. Power-
to-Gas menetelmä) biojätteitä käsittele-
vän ja jätevedenpuhdistamon biokaasulai-
toksien yhteydessä. Metaanin tuotannon 
lisääminen hiilidioksidia hyödyntäen ei 
VTT:n laskelmien mukaan ole tällä hetkellä 
taloudellisesti täysin kannattavaa [1]. Tu-
levaisuudessa taloudellisesti kannattavia 
mahdollisuuksia voi avautua energiajärjes-
telmien uudistuessa esimerkiksi energian 
varastoinnin ja järjestelmien joustavuuden 
kautta. 

Jatkossa CO2:n hyödyntämisen talou-
dellista kannattavuutta voi epäsuorasti li-
sätä myös lainsäädäntö. REDII direktiivieh-
dotus määrittelee kestävyyskriteerit, mitkä 
bioenergiatuotteiden, kuten liikenteessä 
käytettävän biometaanin tulee täyttää, jotta 
ne voidaan laskea mukaan uusiutuvan ener-
gian tavoitteisiin ja jotta ne voivat hyötyä 
uusiutuvan energian tuista. Kestävyyskri-
teerien päästölaskennassa voitaisiin toden-
näköisesti huomioida hyötynä biokaasusta 
erotetun hiilidioksidin talteenotto, jos CO2 

käytettäisiin edelleen energia- tai liikenne-
sektorilla. Tästä voisi olla hyötyä erityisesti 
niissä biokaasun tuotannon tapauksissa, 
missä vaadittujen päästövähenemien saa-
vuttaminen olisi muuten haastavaa. REDII 
laskentamenetelmät ja direktiiviehdotus 
ovat kuitenkin vielä kesken, joten näiden 
osalta voi tulla muutoksia [2].

Suomessa ensimmäisiä merkkejä 
biokaasun hiilidioksidin 
hyödyntämisestä liikenteessä ja 
teollisuudessa

Mäntsälän Biovoima Oy suunnittelee par-
haillaan biokaasulaitosta, minkä on tarkoitus 
valmistaa biokaasun sisältämästä hiilidioksi-
dista metaania liikennekäyttöön [3]. Qvidja 
Kraft taas kehittää mikrobipohjaista biome-
tanointia hiilidioksidin hyötykäyttöön [4]. 
Ecoenergy SF Oy:n Äänekosken biokaasulai-
toksella on suunniteltu biokaasun sisältämän 
hiilidioksidin erottamista ja hyödyntämistä 
teollisuudessa [5]. Italiassa on vastikään 
käynnistynyt ”hiilinegatiivinen” biokaasulai-
tos, missä CO2 käytetään teollisuudessa [6].

Biokaasun sisältämän hiilidioksidin tal-
teenottoa ja hyödyntämistä on selvitetty Suo-
messa aiemminkin [7]. Maailmalta löytyy esi-
merkkejä biokaasun CO2:n hyödyntämisestä 
kasvihuoneissa ja esimerkiksi Hollannissa 
nämä laitokset voivat saada parempia talou-
dellisia kannustimia [8]. Myös Suomessa tä-
hän on ollut kiinnostusta, mutta konkretiaan 
saakka nämä hankkeet eivät ole ilmeisesti 
vielä edenneet. 



Kuva 2. Bioperäisiä raaka-aineita käyttävistä teollisuuslähteistä talteenotettu hiilidioksidi voidaan 
hyödyntää esimerkiksi neste- ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa, kemikaalien valmis-
tuksessa tai betonin kovettamisessa (VTT).
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Suomen biokaasun tuotanto
ja potentiaali

Suomessa tuotettiin vuonna 2016 yhteensä 
noin 156 miljoonaa m3 biokaasua, minkä 
energiasisältö oli noin 920 GWh. Suurin osa 
biokaasusta käytettiin lämmön ja sähkön 
tuotantoon [9], liikenteessä biokaasua käytet-
tiin noin 24 GWh [10]. Biokaasun tuotannon 
potentiaali Suomessa on vähintään 9,2 TWh 
[11], joten tällä hetkellä korkeintaan 10 % bio-
kaasupotentiaalista on käytössä.  

Hiilidioksidia voi biokaasun tilavuudesta 
olla jopa puolet. Jos Suomessa vuonna 2016 
tuotetusta biokaasusta keskimäärin 40 % 
olisi ollut hiilidioksidia, olisi muodostuneen 
CO2:n määrä ollut noin 63 miljoonaa m3. Jos 
taas koko biokaasupotentiaali (9,2 TWh) saa-

taisiin käyttöön, muodostuisi tästä määrästä 
noin 630 miljoonaa m3 CO2 (1,2 miljoonaa 
tonnia). 

Biokaasun hiilidioksidia ei toistaiseksi 
Suomessa hyödynnetä, joten määrällisesti 
hyödyntämispotentiaalia on paljon. Hiilidi-
oksidin erottamiseen on olemassa teknolo-
gioita, samoin hiilidioksidin hyötykäyttöön 
erilaisissa kohteissa. Tulevaisuudessa talou-
dellinen kannattavuuskin tulee varmasti pa-
ranemaan. Bio-CO2 arvoketjut - hankkeessa 
etsitään edelleen sopivimpia tuotantopro-
sessien ja -ympäristöjen yhdistelmiä, joissa 
hiilidioksidin hyötykäyttö ja muu tuotanto tu-
kevat toinen toistaan sivutuotteiden ja ener-
giavirtojen avulla. Jos asia kiinnostaa, niin 
kannattaa olla yhteydessä VTT:n tutkijoihin.
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Outi työskentelee Circwaste -hankkeessa, minkä yhtenä tarkoituksena on edistää 
biokaasun tuotantoa ja käyttöä erityisesti Keski-Suomessa. Circwaste -hanke saa rahoi-
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Janne ja Sampo tutkivat uusiutuvaa energiaa ja hiilidioksidin hyötykäyttöä VTT:llä. 
VTT:n Bio-CO2 arvoketjut -hanketta rahoittavat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 
Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Keski-Suomen liitto. VTT järjesti syyskuussa 2017 
seminaarin, missä oli lukuisia esityksiä bioperäisin hiilidioksidin hyödyntämiseen liit-
tyen. Tilaisuuden materiaalit ja lisätietoja hankkeesta: http://www.vtt.fi/sites/BioCO2.
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Lähestytään asiaa esimerkin kautta. Pari 
vuotta sitten Turun seudulla asuva ko-
nevuokraamoyrittäjä Olli Aaltonen liittyi 
yrittäjien, yliopistoväen ja hallinnon yhtei-
seen verkostoon jossa haetaan porukalla 
älykkäitä ja resurssiniukkoja tulevaisuuden 
ratkaisuja; sellaisia jotka paitsi ratkaisevat 
ympäristön tilaan liittyviä ongelmia, ovat 
myös hyvää bisnestä. Verkostossa on mu-
kana useiden eri alojen yrittäjiä ja osaajia, 
pitkään eri aloilla toimineita yrityksiä ja 
startup´eja, rahoittajia, nuoria ”tennarika-
vereita” sekä pukunaisia ja -miehiä.

Tovin verkostossa mukana oltuaan Olli 
havaitsi, että hänhän on itse asiassa mukana 
jakamistalousbisneksessä ja rakensi liike-
toimintamallinsa uuteen kuosiin. Hän sai 
kaverikseen venture capital – rahoittajan ja 
tarjoaa nyt asiakkailleen paitsi konevuok-
rausta, myös 24/7 digitaalista kalustonhal-
lintaa missä tahansa maailmassa. Kekseliäs 
yrittäjä keksi yhdistellä eri arvonluonnin 
tapoja ja rakensi kokonaan uuden palvelun, 
jota tarjoaa nyt myös entisille kilpailijoil-
leen ja mille tahansa yritykselle, jolla on va-
jaakäytössä – ts. tuottamattomana – olevaa 
omaa kalustoa. Voit lukea lisää asiasta osoit-
teessa http://www.erent.fi/fi .

Mitä tästä voi oppia biokaasualalla? Ainakin 
sen, että kannattaa lähteä rohkeasti totuttu-
jen arkiympyröiden ulkopuolelle ja kohdata 
erilaisia toimijoita erilaisissa bisneksissä 
ja oman työn ulkopuolella. Toki useimmat 
meistä jo toimivatkin luontaisesti näin eri 
elämän alueilla, mutta ei välttämättä omassa 
työssään. Kovin monelta alalta löytyy osaa-
jia, jotka eivät kommunikoi riittävästi oman 
”siilonsa” ulkopuolelle.

Tulevaisuuteen varautuminen vaatii 
aina vähintään kolmenlaista toisin ajatte-
lua. Meidän on ensinnäkin laajennettava 
perspektiiviä, kommunikoitava erilaisten 
toimijoiden kanssa ja opittava tästä. Toi-
seksi meidän on opittava pidentämään aika-
horisonttiamme. Joka syystalvesta saamme 
kuulla mediassa kuinka talvi ”yllätti” autoi-
lijat. Se mitään yllätä! Talvi tulee ainakin 
jossain muodossa joka ainut vuosi. Kolman-
neksi itse kunkin on hyvä harjoitella irrot-
tautumista omasta ja muista toimialoista 
sekä arjesta hieman pidemmälle tulevaisuu-
teen, opeteltava visioimaan.

Strategisesti fiksut avaukset tehdään 
usein toimialojen rajapinnoilla. Lyhyessä 
aikahorisontissa operoivat voivat olla hyviä 
laajentamaan oman liiketoimintansa kovaa 

AJATTELE TOISIN!
Keijo Koskinen, Kirjoittaja vastaa Bastu-verkoston operaatioista

Markkinoiden positiivinen häiritseminen eli disruptio 
vaatii voittavia uusia avauksia. Mitä ne voisivat olla 
biokaasubisneksessä? Tässä tarinassa ei vastata esitettyyn 
kysymykseen. Sen sijaan kannustetaan ajattelemaan toisin ja 
varautumaan tulevaisuuteen.
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ydintä ja tehdä hyvää tulosta. Hieman pi-
demmässä aikahorisontissa bisneksen ra-
kentajat kehittävät uusia mahdollisuuksia, 
mutta pisimmälle näkevät visionäärit luovat 
kokonaan uusia mahdollisuuksia. Viimeksi 
mainitulle perustalle pitkäjänteisesti raken-
tavat toimijat voivat kääriä parhaan potin. 
Kaikkiin horisontteihin, kuten liiketoimin-
taan yleensä liittyy aina riskejä. Se ei kui-
tenkaan tarkoita, ettei 
kannattaisi varautua tu-
levaan ja rakentaa uutta. 
Kaikille ovat liiankin tut-
tuja tarinat Kodakista, 
IBM:stä tai Nokiasta ja 
”varman” bisneksen su-
lamisesta alta.

Tämän päivän asi-
akkaasi saattaa olla 
huomenna kokonaan 
toinen. Tarpeet ja an-
saintalogiikat vaihtu-
vat. Siksi kannattaa va-
rautua tulevaan. Hyvä 
mahdollisuuden siihen 
tarjoavat erilaiset alus-
tat, tai platformit kuten 
nykyään sanotaan. Itse uskon paljon enem-
män ihmisten face to face- kuin verkon yli 
tapahtuviin kohtaamisiin. Turun yliopiston 
elinkeinoelämäpalveluihin kuuluva Bastu-
verkosto* aloitti toimintansa loppukesästä 
2015. Sen piirissä on tällä hetkellä noin 100 
erilaista ja erikokoista yritystä, mutta myös 
hallinnon ja korkeakoulujen asiantuntijoita 
sekä muiden eri elämän alueiden visionää-
rejä kulttuurista kansalaisyhteiskunnan 
toimijoihin. Tulevaisuuden tutkimuskes-
kuksen pyörittämän Bastun puitteissa on 
organisoitu tähän mennessä kolmatta kym-
mentä erilaista törmäytystä kertaluontoi-
sista pajoista teemafokusoituihin pajasar-
joihin. Tehdyn kyselyn perusteella tulosta ja 
liikettä kohti tulevaisuuden resurssiviisaita 

ratkaisuja on alkanut syntyä. (* www.utu.
fi/bastu) 

Moni on löytänyt uuden kumppanin ja 
osaajan oman arvonluonnin kehittämiseen. 
Toisena esimerkkinä tästä voi mainita kol-
men yrityksen – Oili Jalonen Oy, 3DTech 
Oy ja Vooler Group Oy – ryhmän joka ke-
hittää ihan tosissaan autojen varaosien 3D-
tulostusta. Hommaa tehdään vakavissaan 

osana arkea ja mukana 
on mm. Tekes.

Vaikka osaamisesi 
liittyisikin kiinteästi 
materiaaleilla tapahtu-
vaan arvonluontiin, on 
hyvä katsoa mitä ympä-
rillä tapahtuu. Digitaali-
nen- ja immateriaalinen 
arvonluonti ovat nyky-
ään usein nopeimmin 
kasvavia bisneksiä maa-
ilmassa. Tämän osoitta-
vat mm. Google, Face-
book ja AirBnB. Väitän 
kuitenkin, että kaikkein 
kiinnostavimmat dis-
ruptiiviset liiketoimin-

tamallit löytyvät eri arvonluonnin yhdistel-
mistä. Esimerkkinä tästä voi mainita vaikka 
suomalaisen Enevon*, joka keksi yhdistää 
perinteisen anturiteknologian jätteiden ke-
räämiseen. Se on yksi nopeasti kasvavista 
ja reippaasti rahoitusta keränneistä pk-
yrityksistä. Oletko koskaan pohtinut mikä 
tulee olemaan sinun markkinadisruptiosi ja 
kenen kanssa sen toteutat? (* www.enevog-
roup.com )




