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TERVEISET YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJALTA
TÄNÄ vuonna biokaasuautoiluun siirtyjä
voi hyödyntää vuoden alusta voimaan
tullutta romutuspalkkiota. Kaasuauton
hankinnassa voi saada jopa 2 500 euron hyvityksen, kun vie oman, yli 10
vuotta vanhan autonsa romutettavaksi.
Muistutuksena kuitenkin, että hankinta

Vaasa
Gas Exchange

-tapahtuma 22.3.2018
Biokaasuyhdistyksen
löydät osastolta B18!
Lisätietoja tapahtumasta
www.energyweek.fi
/vaasa-gas-exchange/

on tehtävä 31.8.2018 mennessä! Myös
bensiini- ja dieselauton muuntamiseen
kaasukäyttöiseksi voi saada 1000 euron
LIIKENNEPOLTTOAINEMARKKINA
lähti ilahduttavaan kasvuun viime vuoden aikana, ja tahti kiihtyy. Kaasuautojen määrä käytännössä lähes tuplaantui
viime vuoden aikana ja uusia kaasun jakeluasemia avattiin eri puolille Suomea.
Tällä hetkellä kaasua saa tankata 40
asemalta. Myös raskaalle kalustolle löytyy nesteytetyn kaasun tankkausasemia
neljältä paikkakunnalta eli Helsingistä,
Turusta, Jyväskylästä ja Vantaalta. Uusien asemien avaamisistakin tiedotetaan
välillä jopa viikoittain. Todella hienoa!
TANKKAUSASEMIEN sijaintitietoja löytyy mm. tankille.fi sivun kautta ladatta-

tuen. Lisätietoja löytyy mm. Trafin verkkosivuilta www.trafi.fi/tieliikenne/romutuspalkkio.
VAASA GAS EXCHANGE -tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa
22.3.2018.

Tapahtuma

on

kasvanut

vuosi vuodelta ja kerää erittäin hyvin
kaasualan toimijoita yhteen messujen
ja seminaarin merkeissä. Tilaisuuteen
voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.energyweek.fi/theme/vaasa-gas-exchange/. Tänä vuonna myös
Biokaasuyhdistys on tapahtumassa mukana. Tervetuloa juttelemaan osastollemme B18!

vasta mobiilisovelluksesta. Ikävä kyllä,
kaikkien yksittäisten toimijoiden asemat
eivät näy ko. sovelluksessa. Lisää sijainteja löytyy osoitteesta www.ngva.eu/
get-directions.
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Kevätterveisin,

Teija Paavola
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Keskitetystä lannankäsittelystä voi
hyötyä kaikki elintarvikeketjun
toimijat ja ympäristö
KOTIELÄINTUOTANTO on paikoin varsin voimakkaasti keskittynyt, mikä aiheuttaa myös
lannan keskittymisen sekä tilatasolla että alueellisesti. Perinteinen lannankäsittely, jossa lanta
hyödynnetään sellaisenaan lähipelloilla, ei enää
toimi näillä alueilla ja lannan ympäristöllisesti
kestävä hyödyntäminen alkaakin muodostua
myös taloudelliseksi haasteeksi. Kotieläintuotantoon kaivataankin uudenlaisia toimintamalleja, jotka huomioisivat sekä ympäristöasiat että
talouden nykyistä paremmin vastaten haasteisiin myös pitkällä tähtäimellä.
NÄIHIN tarpeisiin lähdettiin hakemaan ratkaisuja Atria Tuottajien vetämässä Biotaloudesta
voimaa alkutuotantoon -esiselvityshankkeessa.
Hankkeen tavoitteena oli selvittää kansainvälisesti innovatiivisen alkutuotannon ja elintarviketalouden keskittymän rakentamisen mahdollisuudet ja reunaehdot Etelä-Pohjanmaalla ja
luoda pohja investointeihin tähtääville hankkeille. Jo hanketta suunniteltaessa ajatuksena oli
keskitetty maatalouden massavirtojen käsittelylaitos, joka jalostaisi lantaravinteita paremmin
kasveille käyttökelpoiseen muotoon, väkevöisi
ja siirtäisi niitä hyötykäyttöön tuottaen samalla
biokaasua. Hankkeessa oli partnerina Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja hankkeen rahoitti
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja päättyi
marraskuussa 2017. Hankkeen toimenpiteet
toteutettiin kolmena työpakettina, jotka olivat
Alueen lantamäärät, ravinteet ja biomassan
energiapotentiaalin hyödyntäminen, Ympäristö-
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vaikutusten hallinta ja Alkutuotannon toimijoiden valmiudet uuden toimintakonseptin käyttöönottoon -kysely.
TULOSTEN perusteella voidaan todeta, että
keskitetylle lannan käsittelylaitokselle on tarvetta, ja sen rakentaminen on täysin mahdollista
alueen alkutuotannon massavirtoihin perustuen. Etelä-Pohjanmaalla on Isokyrö mukaan
lukien sian, naudan, siipikarjan ja turkiseläinten
lantaa 2,0 miljoonaa tonnia sisältäen typpeä 8,6
milj. kg, fosforia 2,9 milj. kg ja kaliumia 7,0 milj.
kg (kuva 1). Alueella on myös lantaravinteiden
siirtotarvetta kuntatasollakin tarkasteltuna, koska muutamissa kunnissa lantafosforia on varsin
runsaasti verrattuna kasvintuotannon tarpeisiin,
jopa yli tarpeen. Tilatasolla haasteita on yleisemminkin. Alueen sian, naudan ja siipikarjan lantojen yhteenlaskettu energiapotentiaali biokaasuna on yli 400 GWh.
KESKITETTY lannan käsittelylaitos, joka koostuu biokaasuprosessista ja mädätysjäännöksen
ravinteiden talteenotto- ja väkevöintiprosesseista mahdollistaa lantaravinteiden siirtämisen
ylijäämäalueilta hyötykäyttöön kierrätysravinnetuotteina. Perusperiaatteena on, että lanta tulee
saada tiloilta laitokselle mahdollisimman kustannustehokkaasti tuoreena ja vähillä toimenpiteillä, jolloin vältetään myös lannan käsittelystä
aiheutuvia päästöjä. Keskitetyssä laitoksessa
lannan energiasisältö otetaan talteen biokaasuna ja lantaravinteet jalostetaan kierrätysravinnetuotteiksi. Keskitetyssä laitoksessa eri käsittely-

Lantamäärä 2,0 milj. tn
Turkis 2%
Siipi
4%
Sika
22%
Nauta 72%

Fosfori 2,9 milj. kg
Siipi
Sika
Turkis
Nauta

11%
17%
31%
41%

vaiheiden päästöt voidaan hallita tilamittakaavaa
kustannustehokkaammin. Laitoksessa tullaan
käsittelemään lannan lisäksi myös muita elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä kasvibiomassaa. Tavoitteena on, että laitos tuottaa alkuvaiheessa biokaasua 70 GWh/vuosi ja biokaasu
puhdistetaan ja nesteytetään LBG:ksi (liquefied
biogas), joka on nesteytettyä maakaasua eli
LNG:tä (liquefied natural gas) vastaava polttoaine. Nesteytetyn biokaasun etuna on, että se
soveltuu paineistettua kaasua paremmin myös
raskaan liikenteen polttoaineeksi.
KESKITETTY alkutuotannon massavirtojen käsittelylaitos mahdollistaa oikein toteutettuna
ympäristövaikutusten hallinnan ja alentamisen
eri tasoilla, tilatasolta tehtaalle ja logistiikkaan,
tarjoten kehittyneitä kierrätysravinteita alkutuotannon tarpeisiin ja uusiutuvaa polttoainetta
kuljetuksiin tai teollisuuden käyttöön. Samalla
toimintamalli mahdollistaa alkutuotannon ja
elintarviketeollisuuden alueellisen kehittämisen, ja tilatasolla voidaan keskittyä lihan- ja
maidontuotantoon lantahaasteiden sijaan. Po-

Typpi 8,6 milj. kg
Siipi
7%
Turkis 8%
Sika
19%
Nauta 66%

Kalium 7,0 milj. kg
Turkis 2%
Siipi
8%
Sika
12%
Nauta 78%

tentiaalinen sijoituspaikka tällaiselle laitokselle
Etelä-Pohjanmaalla on Atrian Nurmon tehtaan
läheisyydessä, jossa on 50 km säteellä runsaasti raaka-ainetta eli lantaa ja siten myös ravinteiden siirtotarvetta, mutta toisaalta myös paljon
peltoa ja ravinteiden tarvetta sekä energian
käyttökohteita. Tuottajille suunnatun kyselyn perusteella nähtiin myös, että alueella on valmiutta
ja kiinnostusta lannan käsittelyn kehittämiseen
ja kierrätysravinteiden laajempaan käyttöön.
HANKE vastasi hyvin tavoitteisiinsa ja sen seurauksena Atrian omistama Nurmon Bioenergia
Oy käynnisti loppuvuodesta 2017 kaavoitus- ja
ympäristölupaprosessit keskitetyn biokaasulaitoksen rakentamiseksi Nurmon tehtaan läheisyyteen. Tavoitteena on, että laitos on toiminnassa vuoden vaihteessa 2019-2020.
Kirjoittaja: Teija Paavola
projektipäällikkö, Atria Tuottajat
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Kaatopaikkakaasun
talteenoton tehostaminen
KAATOPAIKKAKAASUN tuotanto on perinteisesti tehty kasatusta jätteestä hapettomissa
olosuhteissa kaasukaivojen avulla. Menetelmä
on sinänsä toimiva ja edullinen, mutta runsaasti kaasua karkaa ilmaan. Kaatopaikkakaasussa
on myös ongelmana huono laatu, jonka syytä
kaatopaikalla ei ole jälkeenpäin aina helppo ratkaista, jos joltain alueelta metaania ei muodostukaan odotetusti.
HOLLANTILAINEN Multriwell on lähestynyt
ongelmaa huokoisilla ja joustavilla muoviputkilla, jotka työnnetään maahan 10-50 metrin syvyyteen. Putkia laitetaan kohteeseen 3 metrin
välein muodostaen ristikkorakenteen. Putket

yhdistetään vaakasuuntaisilla kaasunkeräimillä
jotka yhdistyvät keräysyksikköön, josta voidaan
tarpeen mukaan sulkea ongelma-alueet venttiileillä.

minen maan pinnan lävitse on estetty ja järjestelmän tukkeutumisen riski on huomattavasti
pienempi, koska vesilukkoja ei pääse muodostumaan huokoisiin keräysputkiin.

KAASUNKERÄIMET peitetään patentoidulla
maakerrosaineella (Trisoplast), jolla saadaan
kaasunpitävä kerros estämään kaasun karkaaminen maan lävitse. Valmiista järjestelmästä
kaasua kerätään pienen alipaineen avulla.

MITTAUSTULOSTEN perusteella kaasun laatu
on pysynyt samana (45-55% CH4) tai parantunut
hieman, mutta perinteisiin imukaivoihin nähden
keräysvolyymi on viisinkertainen. Yksi Hollantiin
asennetuista järjestelmistä tuottaa vuosittain
niin paljon ylimääräistä kaasua aiempaan tuottomäärään nähden, että investoinnin takaisinmaksu on ollut vain yksi vuosi. Mittaustuloksia on
kerrytetty asennuskohteissa 6 vuoden ajalta ja
järjestelmät ovat edelleen toiminnassa.

USEILLA kaasunkeräimillä saavutetaan kaasukaivoihin nähden tehokkaampi järjestelmä, jossa kaasu ei aiheuta painetta maaperässä, kun
kaasulla on useita reittejä pois. Kaasun karkaa-

Jepuan
kaasulle
on kysyntää
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TÄTÄ tekniikkaa on tähän mennessä hyödynnetty pääasiassa Alankomaissa. Muualla Multriwell-toteutuksia on Puolassa ja Venäjällä. Järjestelmä on tuottanut Venäjälläkin hyviä tuloksia,
joten tämä järjestelmä pystyisi tehostamaan
kaatopaikkakaasun tuotantoa Suomessakin.
KIRJOITAN tämän tekstin tekniikasta kiinnostuneena ihmisenä enkä edusta mainittua yritystä.
Tutkimustulokset eivät ole julkisia, mutta olen
saanut luvan työpaikkani kautta kirjoittaa tämän
artikkelin.
Kirjoittaja: Pasi Hynninen,
biokaasuyhdistyksen jäsen

POHJANMAALLA Jepuan Biokaasu on lisännyt kaasuasiakkaitaan vuoden 2018 alusta. Nyt
myös koulu, päiväkoti, rivitalo ja terveysasema saavat lämpönsä paikallisesta kaasusta.
Biokaasu on vihreä ja toimintavarma lämmöntuotantomuoto, mikä lisää kaasuasiakkaiden
tyytyväisyyttä. Tavoitteena on perustaa myös
1-2 uutta liikennekaasuasemaa vuoden 2018 aikana. Vuoden 2017 aikana tuimme jepualaisen
kaasun konttisiirroilla muiden yhtiöiden asemia
käynnistysvaiheessaan. Kaasulle on kysyntää,
ja hoitamalla työn hyvin pidämme kaasun mukana uusiutuvien energiamuotojen kilpailussa.
Parhaillaan Jepualla suunnitellaan laajennusta,
jonka myötä voimme ottaa uutta alueen raaka-ainepotentiaalia kaasuntuotantoon ja nostaa
paikallista ravinteiden kierrätystä entisestään.
Sillä maa on se josta elämme.
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Enzymatically
enhanced methane
production from
lignocellulosic
raw material
FAST: Industry leading short
development cycle

Gasumille kärkihanketukea
biokaasun tuotannon lisäämiseen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Gasumille Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketukea 7,83 miljoonaa euroa biokaasun tuotannon lisäämiseen.
Gasum rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä, johon kuuluu myös biokaasutuotannon lisääminen. Yhtiön tavoitteena on rakentaa biokaasulaitos Lohjalle.
BIOKAASUMARKKINAN kehittäminen, kaasun
liikennekäytön kehittäminen ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattaminen ovat keskeinen osa
Gasumin strategiaa. Yhtiö on tarkastellut mahdollisuutta rakentaa biokaasulaitos Etelä-Suomeen,
Lohjalle. Biokaasulaitoshankkeen tarkemmat
suunnittelutyöt käynnistyvät.
”TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN myöntämä Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketuki
biokaasun tuotannon lisäämiseen on vahva osoitus valtion sitoutumisesta biokaasumarkkinan
kehittämiseen Suomessa. Kotimainen ja täysin
uusiutuva biokaasu on avainasemassa esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisessä”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen toteaa.
HALLITUKSEN Biotalous ja puhtaat ratkaisut
-kärkihankkeiden tavoitteena on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta, jotta se ylittää
2020‐luvulla 50 prosenttia. Tavoite perustuu eri-
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FLEXIBLE: Tailored enzyme design approach to meet challenging industrial conditions
ADAPTABLE: Can produce large
amounts of different enzymes,
cost-effectively and supply globally

PROVEN: Developed several
novel enzymes from concept to
tyisesti bioenergian ja muun päästöttömän
uuvalidation at industrial scale and
®
ENZINE TECHNOLOGY PLATFORM
siutuvan energian tarjonnanSTRONG
lisäämiseen.
production
CHAIN OF COMPETENCE
Gasumin nykyinen biokaasukapasiteetti on noin
650 GWh/vuosi. Yhtiö käsittelee
12 Industry
biokaasulai• FAST:
leading short
cycle
toksessaan biomassoja noin development
800 000 t/vuosi.
Yhtiö on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jät• tarjoaja.
FLEXIBLE: Tailored enzyme design
teiden käsittelijä ja biokaasun
approach to meet challenging
industrial conditions
BIOKAASULAITOKSET sijaitsevat Suomessa
Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa,
• ADAPTABLE: Can produce large
Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla.
LisäksiofGasum
amounts
different enzymes, costtuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneieffectively and supply globally
den kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa.
• ovat
PROVEN:
Developed several novel
Ruotsissa biokaasulaitokset
Jordbergassa,
enzymes from concept to validation
Katrineholmissa, Lidköpingissä,
Örebrossa
sekä and production
at industrial scale
yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on
50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.

Technical
support

Industrial
supply of
enzyme

Identified
Customer
Challenge

Unique
Combination

Piloting and
scale-up

Application
testing

Designing,
cloning
and
screening

LIGNOCELLULOSIC biomass is a vast raw
material base widely used also as a feed in
biogas production. Anaerobic digestion is a
sustainable method to convert such organic
waste materials into renewable energy and
recycled nutrients such as nitrogen and phosphorus. Due to the nature of lignocellulosic
biomass with various recalcitrant compounds,
like lignin and phenolic compounds, big part of
biogas production potential remains unleashed.
MetZyme®FORCI™ enzymatic solutions are
based on combination of addressing lignin, facilitating access to reducing sugars, oxidizing
soluble phenolic compounds, and neutralizing
harmful chemicals. These actions reduce inhibitors and leave nutrients better available for
microbial processes.
ABSOLUTELY unique feature of MetZyme®FORCI™ is its capability to addresses
the soluble lignin, phenolic compounds and
micro-pollutants in the feedstock. If left unhandled, these inhibitors have shown to dramatically decrease the effectiveness of related
microbiological process. Results show in pilot
scale tests, done by an industrial operator, that
MetZyme® FORCI™ has doubled the methane production rate from straw simultaneously
increasing methane yield significantly.
METGEN OY is a Finnish SME offering customer specific quality enzymes (MetZyme®)
to overcome these challenges. MetZyme®
withstand hard industrial environments, improve sustainability of industrial processes, and
is specifically designed for customer needs.
Understanding customers’ challenges and
providing an exclusive solution are the core
of MetGen's competences. Having identified
the challenge, MetGen utilizes a unique technology platform, ENZINE®, to provide an
enzymatic solution by customizing an existing
solution or by designing, developing, and producing a completely new and novel solution
for the specific customer need.
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Sirkkojen
kasvatusjäännös
biokaasuksi
SIRKKOJA leivässä, myslissä, patukassa,
makkarassa ynnä muissa lihajalosteissa ja valmisruoissa - sirkkatuotteet ovat ilmestyneet
kaupan hyllyille kovaa vauhtia. Tähän kasvavaan
kysyntään pyritään vastaamaan kotimaisella
hyönteistuotannolla, yhtenä tavoitteena proteiiniomavaraisuuden lisääminen. Tämä tarkoittaa
merkittäviä panostuksia hyönteistalouteen, aineellisia ja taloudellisia, kuin myös tutkimus- ja
koulutuspanostusta, jotta varmistetaan kotimainen turvallinen ja kestävä tuotanto.

sivuvirtoja. Suomessa onkin käynnissä useita sivuvirtoihin keskittyviä T&K-hankkeita, mm. ArvoBio-hanke, jossa on tutkittu puutarhatuotannon
sivuvirtojen käyttöä kotisirkkojen ruokinnassa [1].
Ympäristökuormitusta voidaan vähentää myös
kasvatuksessa syntyvän kasvatusjäännöksen
kestävällä käsittelyllä ja hyödyntämisellä. Tässä
artikkelissa tarkastellaan kasvatusjäännöksen
hyödyntämispotentiaalia biokaasutuotannossa.

HYÖNTEISIÄ pidetään eettisenä ja ekologisena
valintana, sillä niiden tuotanto kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin tavanomainen eläintuotanto. Tuotannon ympäristökuormitusta voidaan

SIRKKAKASVATUS TUOTTAA ENEMMÄN
KASVATUSJÄÄNNÖSTÄ KUIN SIRKKOJA
Sirkkojen kasvatuksessa syntyvän kasvatusjäännöksen määrää arvioitiin kahdessa eri
yhteydessä. Jätökset kerättiin talteen sekä laboratorio-olosuhteissa HAMKissa tehdyistä

vähentää käyttämällä hyönteisten ruokinnassa

sirkkakasvatuksista

että

tuotantomittakaavan

kasvatuksista Tammelassa, Kanta-Hämeessä sijaitsevalta Siikosen sirkkafarmilta. Molemmissa
kasvatukset toteutettiin laatikkomenetelmällä
(Kuva 1).
LABORATORIO-OLOSUHTEISSA sirkkoja kasvatettiin olosuhteiltaan säädetyssä huoneessa,
n. 30°C:ssa ja 60 %:n kosteudessa, n. 37-38
vrk:n ajan kuoriutumisesta, minkä jälkeen ne harvestoitiin eli teurastettiin pakastamalla. Sirkkojen
ruokinnassa käytettiin proteiinipitoista rehua ja
puutarhasivuvirtaa, esim. kurkun lehtiä tai salaattia tuorerehuna, joka toimi samalla veden lähteenä sirkoille [1]. Proteiinirehua annettiin sirkoille
ylimäärin niin, että sitä oli aina riittävästi tarjolla.
Sen sijaan tuorerehua ei jäänyt ylimäärin, se joko
kului kokonaan tai vanha tuorerehu poistettiin
laatikosta vaihdettaessa uuteen lähes päivittäin.
SIIKOSEN tilalla sirkkoja kasvatetaan entisen sikalan tiloihin saneeratuissa kasvatushuoneissa,
joissa lämpötila on koko ajan yli 30°C. Sirkat harvestoitiin 35 vrk:n ikäisinä kuoriutumisesta. Sirkkojen ruokinnassa käytettiin Entocuben rehua ja
nesteenä vettä. Rehua annettiin yli tarpeen.

Kuva: Katrin Gradnitzer		

Kuva: Kirsi Siikonen

Laatikkomenetelmässä sirkkoja kasvatetaan verkolla peitetyissä muovilaatikoissa,
joissa on kananmunakennoja.
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SIRKKOJEN harvestoinnin jälkeen laatikon pohjalle jäänyt kasvatusjäännös kerättiin talteen.
Määrä punnittiin ja suhteutettiin laatikosta saatuun sirkkasatoon. Määrät olivat hyvin vastaavia
sekä HAMKin että Siikosen tilan kasvatuksista:
1,3 ±0,2 ja 1,2 ±0,4 kg jäännöstä/kg sirkkoja.
Ensimmäinen arvo on HAMKin seitsemän kasvatuslaatikon ja jälkimmäinen arvo Siikosen tilan 71

kasvatuslaatikon keskiarvotulos.
KASVATUSJÄÄNNÖS koostuu pääosin syömättömästä proteiinirehusta ja sirkan ulosteesta.
Jäännöstä seulottiin kakka-aineksen erottamiseksi muusta aineksesta. HAMKin kasvatuksissa
käytetty rehu oli tilalla käytettyä rehua karkeampaa, ja se saatiin näin selkeämmin erottumaan
hienommasta aineksesta. Hienoaines arvioitiin
silmämääräisesti olevan pääosin hyönteiskakkaa,
ja sen osuus oli noin puolet kasvatusjäännöksestä. Seulontatulosten perusteella silmämääräisesti arvioiden tilan jäännöksissä kakka-aineksen
osuus oli pienempi, vain noin kolmannes kasvatusjäännöksestä.
KASVATUSJÄÄNNÖKSELLÄ ON HYVÄ
METAANITUOTTOPOTENTIAALI
Kasvatusjäännösten kuiva-ainepitoisuus oli noin
88-92%. Orgaanisen aineen osuus kuiva-aineesta vaihteli merkittävästi: Siikosen tilan jäännöksissä osuus oli n. 87-88%, ja HAMKin vain n. 7579%. Syötteenä käytetyissä rehuissa suhde oli
kuitenkin hyvin vastaava, ollen 91-94%. Ero jäännösten välillä selittynee osittain edellä todetuilla
eroilla kakka-aineksen määrässä.
KASVATUSJÄÄNNÖKSESTÄ erotetun hienoaineksen metaanituotto oli noin 215 litraa/kg eli
noin 235 litraa/kgTS (Kuva 2). Tämä vastaa tyypillisiä lanta-arvoja, ja tukee siten oletusta, että
seulonnassa erottunut hienoaines koostui pääosin hyönteiskakasta. Kasvatusjäännöksen metaanituotto on kuitenkin tätä selvästi korkeampi,
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sillä ylijäämärehun määrä kasvatusjäännöksessä

TÄLLÄ hetkellä sirkkojen kasvatus tapahtuu Suo-

luonnollisesti parantaa jäännöksen biokaasutuottoa. Tuottajien kokemus on, että rehua on annettava ylimäärin, jotta saavutetaan hyvä sirkkasato.
Paljonko rehua jää kasvatusjäännökseen suhteessa sirkkojen kakkamäärään, määrittää lopulta
jäännöksestä saatavan biokaasutuoton.

messa tilamittakaavassa hyvin käsityövaltaisesti,
ja tuotantokapasiteetit ovat vielä alhaisia. Esimerkkinä, Siikosen tilalla lähiajan tavoitteena on
n. 5 000 sirkkakilon vuosituotantomäärä. Edellä esitettyjen tulosten perusteella tämä vastaa
noin 20 MWh/v kasvatusjäännöksestä saatavan
biokaasun energiasisältönä. Tästä tuotetulla lämpöenergialla olisi käyttöä hyönteiskasvatuksessa.
Biokaasuenergiahyödyn lisäksi tulee huomioida
myös kasvatusjäännöksen ravinnekierrätysmahdollisuus biokaasuhyödyntämisen kautta. Tähän
liittyvää ravinneanalysointia jatketaan ArvoBio-hankkeessa.

SIRKKAKASVATUKSEN INTEGROINTI BIOKAASULAITOSTOIMINTAAN
Sirkkojen tuotanto integroituu osaksi biokaasulaitostoimintoja monella tavalla: kasvatuksessa
voidaan hyödyntää samoja sivuvirtoja, joita nykyisellään käytetään biokaasutuotannossa; kasvatus tuottaa sivutuotteena biokaasutuotantoon
sopivaa syötettä (kasvatusjäännös) ja kasvatus
vaatii lämpöenergiaa, jota biokaasulaitos voisi
edullisesti tarjota. Kasvatusjäännöksen biokaasuhyödyntämistä arvioitaessa huomioitavaa on,
että jätös on erittäin kuiva syöte biokaasutuotantoon. Hyvä ratkaisu olisi käsitellä jäännös yhteiskäsittelynä märempien syötteiden kanssa, jotta
päästään prosessin toiminnan edellyttämiin kuiva-ainepitoisuuksiin.
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Kirjoittajat ovat ArvoBio-hanketoimijoita Hämeen
ammattikorkeakoulussa. ArvoBio-hanke (Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja
liiketoimintaa, www.hamk.fi/arvobio) on HAMKin, Luken ja ProAgria ÖSL:n yhteishanke, joka
rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Kirjoittajat kiittävät
Kirsi ja Jouko Siikosta tutkimuskäyttöön saaduista sirkkakasvatusten jäännösnäytteistä ja
kasvatustiedoista.
Kirjoittajat:
Satu Nokkonen, Maritta Kymäläinen, Laura Kannisto ja Tuija Pirttijärvi,
Hämeen ammattikorkeakoulu
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Kuva 2. Sirkkojen yhdestä laatikkokasvatuksesta kerätyn kasvatusjäännöksen ja siitä erilleen
seulotun hienoaineksen (kakka-aineksen) metaanituottopotentiaali.
Vertailuna syötteenä käytetty rehu.
Määritys tehty AMPTS- laitteistolla
[2]. Kuvassa kasvatusjäännöstä.

Kuva: Satu Nokkonen

Lähteet:
[1] Nokkonen, S., Järveläinen, A., Pirttijärvi, T. ja Kymäläinen, M., Puutarhatuotannon biosivuvirrat
kotisirkkojen ruokinnassa. Puutarha ja Kauppa 4/2018.
[2] Bioprocess Control, Automatic Methane Potential Test System. http://www.bioprocesscontrol.
com/products/ampts-ii/
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Jätevesilietteet
fosforilannoitteena
SUOMEN hallitus asetti vuonna 2010 tavoitteeksi tehdä maastamme ravinteiden kierrätyksen
esimerkkialue ja samalla vähentää erityisesti
vesistöihin valuvan fosforin määrää ja rehevöitymistä. Tavoite sisältää pyrkimyksen korvata maataloudessa käytettävä väkilannoitefosfori mahdollisimman pitkälle kierrättämällä tehokkaasti
orgaanisten materiaalien ja erilaisten sivuvirtojen
sisältämää fosforia.
JÄTEVESILIETTEISIIN päätyy merkittävä määrä
fosforia vuodessa, noin 2,9 miljoonaa kiloa, kun
kotieläinten lannan fosforisisältö on 19,3 ja väkilannoitefosforia on käytetty viime vuosina noin
11 miljoonaa kiloa vuodessa [1]. Lanta palautuu
useimmiten takaisin pelloille lannoitteeksi, kun
taas jätevesilietteistä vähäisempi osuus päätyy
maatalouteen. Viimeisimpien arvioiden mukaan
noin 40 % puhdistamolietteestä levitettiin pelloille vuonna 2016 ja 50 % käytettiin viherrakentamiseen [2].
EPÄTIETOISUUS jätevesilietteiden sisältämän
fosforin lannoitusvaikutuksesta on yksi syy vähäiseen lannoituskäyttöön. Fosforilannoitteiden käyttökelpoisuutta kasveille arvioidaan usein uuttotesteillä ja vesiuutto on yksi yleisimmin käytetyistä
menetelmistä. Kun väkilannoitefosforista noin 90
% on vesiliukoista, jätevesilietteiden sisältämästä
fosforista vesiliukoisen fosforin osuus on vain alle
prosentti. Liukoisuustestit eivät kuitenkaan aina
anna oikeaa kuvaa fosforin todellisesta käyttökelpoisuudesta kasveille [3]. Esimerkiksi lihaluujauhon sisältämästä fosforista vesiliukoisen fosforin
osuus on vain muutama prosentti, mutta käyttökelpoisuus kasveille on kuitenkin lähes väkilannoitefosforin veroista pidemmällä aikavälillä [4].
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JÄTEVESILIETTEIDEN sisältämän fosforin käyttökelpoisuutta kasveille tutkittiin kasvatuskokeilla
kasvihuoneessa (Kuva 1) ja sadontuottoa verrattiin väkilannoitefosforin vastaavaan. Anaerobinen
mädätys on yleinen menetelmä jätevesilietteiden
prosessoinnissa, ja tällä tavoin käsiteltyjen lietteiden fosforin käyttökelpoisuus oli ensimmäisen
vuoden ohrasadolla mitattuna ja väkilannoitefosforiin verrattuna noin 10 %. Jätevesilietteiden
lannoitusvaikutus aleni sitä mukaa kuin fosforin

saostuksessa käytettyjen raudan ja alumiinin pitoisuudet kasvoivat suhteessa fosforiin. Raudan
osuus lietteiden kuiva-aineesta saattoi olla jopa yli
10 %, kun fosforin pitoisuus oli puolestaan noin
3 %. Jatkettaessa kasvatuskoetta useamman
vuoden ajan fosforin käyttökelpoisuus kuitenkin
parani ja vastaavuus väkilannoitefosforiin nousi
jopa 40 %:iin.
MÄDÄTTEEN kompostoinnilla ei ollut vaikutusta
fosforin käyttökelpoisuuteen. Sen sijaan kalkkistabiloidun jätevesilietefosforin käyttökelpoisuus
ensimmäisenä kasvukautena oli 40 % suhteessa
väkilannoitefosforiin, mutta käyttökelpoisuus todennäköisesti paranee pidemmällä aikavälillä.
Jätevesilietteiden lannoituskäyttöön voivat vaikuttaa niiden sisältämät raskasmetallipitoisuudet.
Nämä pitoisuudet ovat kuitenkin alentuneet viime
vuosina ja Suomessa esimerkiksi kadmiumpitoisuus lietteiden fosforikiloa kohden on ollut tasolla 22 mg kg-1 P [5]. Tämä pitoisuus on selvästi
pienempi kuin Suomelle myönnetty, muuta EU:ta
matalampi fosforilannoitteiden kadmiumraja, 50
mg kg-1 P, tai keskimääräinen kadmiumpitoisuus
Euroopassa käytetyissä väkilannoitteissa, 83 mg
kg-1 P [6].
MYÖS epävarmuus orgaanisten haitta-aineiden
kohtalosta maaperässä vähentää halukkuutta
käyttää jätevesilietepohjaisia lannoitteita. Tulevaisuudessa lietteiden termiset käsittelyt tulevat todennäköisesti yleistymään, sillä näillä menetelmillä voidaan poistaa haitalliset orgaaniset yhdisteet
sekä muokata esimerkiksi tuhkasta enemmän
väkilannoitteiden tapaisia tuotteita. Keski-Euroopassa poltto onkin jo yleinen jätevesilietteiden käsittelymenetelmä ja lietteiden peltolevitys sellaisenaan on jopa kielletty. Toisaalta on muistettava,
että termisistä käsittelyistä niin poltto kuin pyrolysointikin heikentävät fosforin käyttökelpoisuutta. Tuhkaa on kuitenkin mahdollista prosessoida
edelleen, ja esimerkiksi jatkamalla tuhkan käsittelyä Outotecin ASHDEC-menetelmällä fosforin
käyttökelpoisuus voi nousta väkilannoitefosforin
veroiseksi [3].
Kirjoittajat: Ylivainio, K. ja Turtola, E.
Luonnonvarakeskus

KUVA 1. Jätevesilietefosforin lannoitusvaikutus astiakokeessa ensimmäisenä koevuonna. Käsittelyt
vasemmalta lukien: Ei fosforilisää, jätevesilietteen mädätysjäännös sellaisenaan (kaksi vierekkäistä),
kompostoitu mädätysjäännös, kalkkistabiloitu mädätysjäännös ja väkilannoitefosfori. Jätevesilietteissä fosforilisä oli 150 mg P kg-1 koemaata ja väkilannoitteessa 50 mg kg-1. Koemaan viljavuusfosforiluokka alkutilanteessa oli huono (P-luku 1,7 mg l-1) eikä muiden ravinteiden saanti rajoittanut kasvua.

LÄHTEET:
[1] Marttinen, S., Venelampi, O, Iho, A., Koikkalainen, K., Lehtonen, E., Luostarinen, S., Rasa, K., Sarvi, M., Tampio,
E., Turtola, E., Ylivainio, K., Grönroos, J., Kauppila, J., Koskiaho, J., Valve, H., Laine-Ylijoki, J., Lantto, R., Oasmaa, A.,
zu Castell-Rüdenhausen, M. 2017. Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen
kehittämiseksi. Luonnonvara- biotalouden tutkimus 45/2017. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540214/
luke-luobio_45_2017.pdf?sequence=10
[2] Vilpanen, M., Toivikko, S. 2017. Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 46. http://docplayer.fi/55327175-Yhdyskuntalietteen-kasittelyn-ja-hyodyntamisen-nykytilannekatsaus.html
[3] Ylivainio, K., Lehti, A., Sarvi, M., Turtola, E. 2017. Report on P availability according to Hedley fractionation and
DGT-method. BONUS PROMISE DELIVERABLE 3.4. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en/projects/promise/Publications/Report%20on%20P%20availability%20according%20to%20Hedley%20fractionation%20and%20
DGT-method.pdf
[4] Ylivainio, K., Turtola, E. 2009. Kotieläintalouden ylijäämäfosfori kasvintuotannossa. s. 65-160. Teoksessa: Suomen
kotieläintalouden fosforikierto – säätöpotentiaali maatiloilla ja aluetasolla. Maa- ja elintarviketalous 138. http://www.
mtt.fi/met/pdf/met138.pdf
[5] Sarvi, M., Ylivainio, K., Turtola, E. 2017. Report on environmentally relevant heavy metals in P-fertilizer materials.
BONUS PROMISE DELIVERABLE 2.3. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en/projects/promise/Publications/
Report%20on%20environmentally%20relevant%20heavy%20metals%20in%20P-fertilizer%20materials.pdf
[6] Nziguheba, G., Smolders, E. 2008. Inputs of trace elements in agricultural soils via phosphate fertilizers in European countries. Science of The Total Environment 390:53-57. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969707010030
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Euroopan biokaasuyhdistyksen konferenssissa
laaja kattaus biokaasun mahdollisuuksista
– unohtamatta kestävyyttä ja kiertotaloutta
OSALLISTUIN tammikuussa 2018 European
Biogas Associationin (EBA) ”Greening gas” konferenssiin Antwerpenissa esitelläkseni Circwaste -hankkeen biokaasutekemisiä Keski-Suomessa ja kuullakseni alan uusimmat eurooppalaiset
kuulumiset. Konferenssi oli todella mielenkiintoinen, noin 30 posteri- ja yli 40 suullista esitystä,
yli 200 osallistujaa. Sessioita oli kaksi yhtä aikaa,
joten välillä joutui todella miettimään,
kumpaan osallistuu. Tauoilla tuli
paljon hyviä keskusteluja ja
uusia kontakteja. Voin lämpimästi suositella konferenssia niin tutkijoille,
yrityksille kuin julkisille
toimijoillekin.

vyyskriteerien tiukentumiset herättivät keskustelua konferenssin aikana.

RANSKASSA olisi mahdollista tuottaa kaikki tarvittava metaani uusiutuvista
lähteistä 2050 mennessä ja
tavoitteet kaasun ”viherryttämiselle” ovatkin kovat, kertoi Guillaume Virmaux
GRDF:stä. GRDF on osa ENGIE:tä, jolla on yli
200 000 km kaasuverkkoa ja Ranskassa noin 11
miljoonaa asiakasta. Virmauxkin toi puheessaan
esille uusiutuvan kaasun aluetaloudelliset vaikutukset päästöjen vähentämisen lisäksi.

kokemuksia siitä, miten
Ruotsissa Kalmarin alueella
biokaasun tuotanto ja liikennekäyttö joukkoliikenteessä on
osa kiertotaloutta. Tulemme muuten Keski-Suomessa saamaan tältä alueelta
oppia asioiden edistämisestä, koska meidät on
valittu mukaan Biogas Action -hankkeen seuraaja-alueeksi.

KAASUN liikennekäytön mahdollisuudet olivat
esillä monessa esityksessä. Iveco, Volvo ja Scania esittelivät ratkaisujaan raskaaseen liikenteeseen. Raskas liikenne on keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä ja erityisesti
siellä kaasulla tulee olemaan kasvava rooli. Myös
RED2 direktiivi ja sen mukanaan tuomat kestä-
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KONFERENSSISSA havahduin siihen, että
olemme täällä Suomessa aika erilaisessa asemassa kuin moni maa Keski-Euroopassa. Siellä
puhuttiin sujuvasti maiden välisistä biometaanikaupoista ja yhteisestä kaasuverkosta, meillä
verkko on vain eteläisimmässä osassa maata ja biokaasupotentiaali
on kuitenkin ympäri maan.
Alueelliset erot onkin hyvä
huomioida, kun mietitään
parhaita ratkaisuja vihreän kaasun tuotannon
lisäämiseksi. Yvonne Aldentun kertoi käytännön

TOISENA konferenssipäivänä kiinnostavia olivat
erityisesti esitykset biometaanin käytöstä kemian
teollisuuden raaka-aineena. Muutamat isot toimijat ovat heränneet ja kiinnostusta on käyttää biometaania niin energian tuotannossa kuin myös
”rakennusaineena”. Yksi kemian teollisuuden yritys kertoi perustaneensa oman biokaasulaitoksen
ratkomaan alueen lantaongelmaa ja tuottamaan
biometaania omien prosessiensa raaka-aineeksi.

KAIKEN kaikkiaan konferenssi oli todella mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Erilaisia aihee-

Teksti ja kuvat: Outi Pakarinen. Outi toimii
Circwaste –hankkeen projektipäällikkönä Kes-

seen liittyviä hankkeita, aloitteita, järjestöjä ym.
on Euroopassa ja maailmalla paljon ja esitteitä
tuli mukaan repullinen, niistä riittää vielä kotonakin tutkittavaa. Suomen Biokaasuyhdistys ry on
EBA:n jäsen ja jatkossa varmasti on syytä tiivistää
yhteistyötä sinne suuntaan.

ki-Suomen liitossa ja on mukana Suomen Biokaasuyhdistys ry:n hallituksessa. Circwaste -hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta.

Valmistaa kotimaisia, patentoituja ja tehdasvalmisteisia biokaasu- ja biodiesellaitoksia. BioGTS on johtava kuivamädätykseen ja
modulaariseen rakenteeseen perustuvan biokaasulaitoskonseptin ja biokaasuteknologian ratkaisutoimittaja Suomessa.

• BioGTS-biokaasulaitokset perustuvat kompakteihin ja kustannustehokkaisiin
biokaasureaktoreihin, jotka ovat kokonaisuudessaan tehdasvalmisteisia.
• BioGTS-biokaasulaitos toimii jatkuvatoimisena ns. kuivamädätysprosessina eli perinteisiä
biokaasulaitosprosesseja huomattavasti korkeammassa kuiva-ainepitoisuudessa,
ja soveltuu suoraan mm. biojätteen käsittelyyn ilman nesteen lisäystä.
• BioGTS-biokaasulaitos on helposti skaalattavissa maatilamittakaavasta suurkaupunkien
jätteenkäsittelyn ja energiantuotannon tarpeisiin.
• Lopputuloksena on asiakkaan tarpeiden mukaisesti rakennettu jatkuvatoiminen ja täysin
automatisoitu biokaasulaitos.
Uuden sukupolven teknologia mahdollistaa aiempaa kannattavamman biohajoavan jätteen ja biomassojen käsittelyn sekä energiatehokkaan bioenergian ja biopolttoaineen tuotannon. Yritys tarjoaa biokaasu- ja biodiesellaitosten avaimet käteen -toimituksia sekä operointi- ja huoltopalveluja.
VIROLAHDEN
BIOKAASULAITOS
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Banmark Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen
teollisuuden palveluyritys. Yhtiön palveluksessa toimii
tällä hetkellä maailmanlaajuisesti 65 osaajaa. Toimintaamme ohjaa
ISO-9001 laatujärjestelmä. Teemme yhteistyötä saksalaisen Schaumann Bioenergyn kanssa. Pystymme tarjoamaan laboratoriotesteihin perustuvia laitoskohtaisesti räätälöityjä tuotteita biokaasutuotannon tehostamiseksi. Laiteosastomme edustaa yleisimpiä biokaasulaitoksella käytettäviä laitteistoja.
Lisätietoa löytyy nettisivustoltamme

WWW.BANMARK.FI

Konwell on teollisuusventtiilien,
prosessiautomaation kenttälaitteiden
ja kokonaisratkaisujen asiantuntija.
TOIMINTAMME perustana ovat laadukkaat tuotteet, korkea tekninen tietotaito sekä joustavuutta
korostava palveluasenne. Tämä on ohjannut perheyrityksemme toimintaa jo vuodesta 1982.
VUOSIEN saatossa olemme kehittyneet kokonaistoimittajaksi, jonka asiantuntemus sekä laadukkaat tuotteet ja palvelut kattavat laajalti teollisuuden eri prosessit.
Ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti omaa prosessiamme ja pidämme kiinni alan parhaasta tietämyksestä. Tätä tietotaitoa haluamme jakaa vankan kokemuksemme ja asiantuntijuutemme kautta.
Tuoteohjelmamme kattaa laitteet niin höyry-, kaasu- ja polttoainejärjestelmiin kuin muihinkin teollisuusden prosessijärjestelmiin. Laitteiden ohella tarjoamme lisäarvona teknisen konsultaation, asennus- ja huoltopalvelut alan edistyksellisimmät laite-ja prosessikoulutukset.
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Forssan vesihuoltoliikelaitos

SUOMEN BIOKAASUYHDISTYS RY on vuonna 1991 perustettu riippumaton valtakunnallinen yhdistys, jonka jäseniä voivat olla sekä yhteisöt että yksityishenkilöt. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista biokaasu- ja kierrätysravinnemarkkinaa, biokaasuteknologian
käyttöönottoa, biokaasutuotannon ja ravinnekierrätyksen kehittymistä ja tutkimusta, levittää
alan tietoa sekä edesauttaa jäsentensä näihin liittyvää toimintaa.
Löydät meidät verkosta
WWW.BIOKAASUYHDISTYS.NET
Facebookista nimellä
SUOMEN BIOKAASUYHDISTYS RY.

WWW.BIOKAASUYHDISTYS.NET
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