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Puheenjohtajan
ter veiset jäsenistöl le

KÄDESSÄSI on pieni palanen historiaa, sil-
lä kysymyksessä on Suomen Biokierto ja 
Biokaasu ry:n toimittama ensimmäinen Bio-
kaasulehti. Vuonna 2018 käynnistyivät Biolai-
tosyhdistys ry:n ja Suomen Biokaasuyhdistys 
ry:n hallitusten toimesta yhdistysten yhdisty-
misneuvottelut. Yhdistymisen tavoitteena oli 
muodostaa laajemmat hartiat ja saada koko 
arvoketju syötteistä jalostukseen sekä aina 
kierrätysravinteisiin ja maanparannusaineisiin 
saakka saman yhdistyksen alle. Tämä tavoite 
täyttyi, kun keväällä 2019 perustettiin Suomen 
Biokierto ja Biokaasu ry. Tästä ponnistuk-
sesta iso kiitos kuuluu vanhojen yhdistysten 
puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille sekä 
yhdistymistyöryhmälle, jotka määrätietoisella 
työllään saivat yhdistymisen toteutumaan. 

UUDEN yhdistyksen startti on ollut vähintään-
kin vauhdikas. Samalla, kun uuden yhdistyk-
sen toimintaa on käynnistetty siirtämällä kah-
den vanhan yhdistyksen toimintoja uuteen, on 
toimialan näkökulmasta käsillä aika, jollaista 
ei aiemmin ole koskaan ollut. Syksyllä 2018 
julkaistun IPCC:n raportin jälkeen ilmasto-
asiat nousivat laajaan yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun, mikä näkyi ja kuului kevään 2019 
vaalikentillä isosti. Kiertotalous, ravinteiden 
kierrättäminen ja biokaasu ovat tällä hetkellä 
aiheita, jotka ovat päivittäin eri näkökulmis-
ta vellovassa keskustelussa tiiviisti mukana. 
Samoin nämä teemat ovat vahvasti mukana 
pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa. Ja 
näiden teemojen eteen Suomen Biokierto ja 
Biokaasu ry teki koko alkuvuoden töitä, vaikka 
uudella yhdistyksellä ei ollut olemassa vielä 
kotisivuja tai ilmettäkään.

LOKAKUUSSA 2019 työnsä käynnisti halli-
tusohjelman mukaisesti Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön koolle kutsuma Biokaasuohjelmaa 
valmisteleva työryhmä. Tämä työ valmistuu 
tammikuussa 2020. Uusi yhdistyksemme sai 
kutsun ko. työryhmään, mikä osaltaan hienos-
ti osoittaa, että kevään aikana tehty työ on 
tunnistettu ja tunnustettu. Nyt ovatkin käsillä 

tärkeät ajat. Biokaasuun liittyvä potentiaali on 
laajasti tiedostettu ja hyväksytty. Hallitusoh-
jelmakirjausten valmistelut vyöryvät eteen-
päin eri puolella ja meillä alan toimijoilla on 
paljon näkemyksiä, miten toimialaa tulisi vie-
dä eteenpäin. Onkin tärkeää ottaa olemassa 
oleva tieto laajasti samalle pöydälle, jalostaa 
niistä napakka yhteenveto ja tehdä selkeät 
esitykset siitä, miten toimialaa viedään järke-
västi, tehokkaasti ja tavoitehakuisesti eteen-
päin. Samalla meidän kaikkien toimijoiden 
tulee kantaa vastuumme siitä, että toimialan 
eteen varatut yhteiskunnan rahalliset panos-
tukset saadaan kohdennettua kokonaisuuden 
näkökulmasta mahdollisimman järkevästi koh-
ti konkreettista kustannustehokasta rätinää ja 
pauketta.

BIOKAASUTOIMIALAN kehittäminen ei toki 
pääty tuohon Biokaasuohjelmatyöhön, vaan 
jatkuu yhä vahvemmin eteenpäin. Yhdistyk-
sen näkökulmasta olemme käynnistäneet 
sisäisen strategiatyön syksyn 2019 aikana. 
Jahka visiomme, tavoitteemme ja toimenpi-
teemme on hiottu julkaisukelpoiseen muo-
toon, niin tulette niistä varmasti kuulemaan. 
Siispä en mene tässä asioiden edelle ja läh-
de keskeneräistä työtä avaamaan. Toteankin 
tähän loppuun oman tahtotilani, joka on laaja 
rakentava yhteistyö, missä otetaan asioita hal-
tuun, mutustellaan napakasti eri näkökulmis-
ta, tehdään päätöksiä ja mennään yhdessä 
tekemällä määrätietoisesti eteenpäin.

Hallituksen puheenjohtaja
Mika Arffman

HALLITUS
SBB:n hallitus edustaa kattavasti koko sektoria ja yhdistyksen toimijoita. Hallituksen jäsenet:
puheenjohtaja Mika Arffman (Envitecpolis Oy), varapuheenjohtaja Jussi Kankainen (Kekkilä Oy),
Eljas Jokinen (Soilfood Oy), Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy) Matti Oksanen (Gasum Oy),
Christoph Gareis (HSY Jätehuolto) Leif Åkers (Ab Stormossen Oy) ja Mikko Saalasti (Doranova Oy).

VALIOKUNNAT
Kierrätysravinnevaliokunta 6/2019-4/2020: 
1. Sonja Ahvenainen, Soilfood Oy  2. Eeli Mykkänen, Gasum
3. Toni Luoma, Kekkilä Oy   4. Christoph Gareis, HSY
5. Teija Paavola, Nurmon Bioenergia Oy  6. Mika Juvonen, Biokymppi Oy
7.  Pauliina Saari    8. Johanna Penttinen-Källroos, Stormossen Oy Ab
9. Joona Piirala, Envitecpolis Oy
Biokaasuvaliokunta 6/2019-4/2020:
1. Jussi Vainikka, Gasum Oy   2. Anne Kujanpää, Doranova Oy
3. Christoph Gareis, HSY   4. Teija Paavola, Nurmon Bioenergia Oy
5. Sini Maunu-Carrion, Detector Oy  6. Outi Pakarinen
7.  Antero Bäcklund, Lakeuden Etappi Oy  8. Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy

SUOMEN BIOKIERTO
& BIOKAASU RY
SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY, SBB, on ravinteiden kierrä-
tyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhtei-
söjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen 
tavoitteena on varmistaa toimijoille hyvät toimintaedellytykset sekä 
tuotteiden kilpailukyky. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat bio-
kaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoiteval-
misteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit. 

YHDISTYS osallistuu alan kansainväliseen toimintaan verkottumalla alan ulkomaisten järjestö-
jen kanssa kuten European Biogas Association (EBA), The Natural & Bio Gas Vehicle Association 
(NGVA) sekä European Compost Network (ECN). 

YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 
Alan kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa ja hyvää yh-
teistyötä alan toimijoiden kesken. Toimialamme on vasta kehittymässä, minkä vuoksi esimerkiksi lain-
säädännölliset puitteet ovat osin vasta muotoutumassa. Myös tietoisuutta toimialasta tulee lisätä niin 
päättäjien, virkamiesten, yhteistyökumppanien kuin suurenkin yleisön keskuudessa. SBB:n tehtäviä: 
• SBB seuraa toimialaan liittyvää kehitystä eri maissa
• SBB jakaa puolueetonta ja ajankohtaista tietoa toimialasta jäsenistölle ja yleisölle
• SBB osallistuu alan säädösten, menettelytapojen ja teknologian kehittämiseen
   lausunto- ja työryhmätöiden kautta
• SBB neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä
   kysymyksissä
• SBB ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja toimialan muihin valtakunnallisiin ja   
   ulkomaisiin järjestöihin 
• SBB on aktiivinen viestijä
• SBB osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin
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OLEN Jussi Kankainen ja vastaan Kekkilän 
kompostointilaitoksista ja kierrätysliiketoi-
minnoista. Kekkilä yhdistyi Hollantilaisen 
kasvualustayhtiön BVB Substrates kanssa 
tämän vuoden alusta muodostaen Euroopan 
suurimman kasvualustayhtiön Kekkilä-BVB:n. 
Kasvualustoja toimitetaan ympäri maailman 
ammattiviljelijöille ja Euroopan tasolla kuluttajil-
le. Kekkilän tuottama komposti hyödynnetään 
pääosin ammattimaisessa viherrakentamises-
sa.

AJATTELIN tässä jutussa tuoda vähän esiin, 
mitä maailmalla tapahtuu kasvualustamarkki-
noilla ja miten kierrätysravinteet liittyvät siihen 
kokonaisuuteen. Lähtökohtaisesti SBB:n tavoi-
te on edistää kansallisesti kierrätysravinteiden 
käyttöä, mutta välillä on hyvä katsoa vähän suu-
remmilla laseilla.

KASVUALUSTOISSA on nähtävissä yleinen 
suuntaus kestävämpiin ratkaisuihin. Tämä tar-
koittaa yleisesti uusiutuvien ja kierrätettyjen 
raaka-aineiden nousua. Kestävyyden mittareil-
ta esim. elinkaarianalyysilta puuttuu vielä yhtei-
siä laskentaperiaatteita, joten vertaaminen voi 
olla hankalaa. Kasvuturve tulee kuitenkin ole-
maan vielä tärkeä kasvualustojen raaka-aine, 
mutta sen rinnalle tarvitaan uusia materiaaleja. 
Turpeen lisäksi pääasialliset kasvualustaraa-
ka-aineet ovat kookos, puun kuori, puukuitu ja 
komposti. 

OHESSA olevassa taulukossa on ennustettu eri 
kasvualustamateriaalien määrien kehitystä vuo-
teen 2050 mennessä. Orgaanisille kasvualusta-
materiaaleille tulee olemaan kysyntää ja tässä 
yhteydessä myös kierrätysravinteiden käyttö 
tulee kasvamaan.

GLOBAALISTI paikalliset raaka-aineet ovat olleet 
tärkeitä, ja niiden merkitys on kasvamassa. Mo-
nen materiaalin käyttö on viennin kannalta haas-
tavaa niiden korkean tilavuuspainon vuoksi. Näin 
esimerkiksi kompostia tai kuorta sisältävien se-
osten rahtikustannus kohoaa helposti liian suu-
reksi. Korkea biologinen aktiivisuus taas rajoittaa 
kuljetusta – esimerkiksi keskieurooppalaiset 
kasvualustavalmistajat käyttävät paljon kompos-
teja, mutta oikeastaan vain lähialueen asiakkaille 
toimitettaviin materiaaleihin, jotka kuljetetaan 
irtotoimituksena. Aktiivisen kasvualustan pak-
kaaminen muoviin viikkojen kuljetuksen ajaksi 
aiheuttaa hapenkulutuksen myötä anaerobiseksi 
kääntyvää mikrobitoimintaa, mikä näkyy käyttä-

jällä pahimmillaan kasvua haittaavana fytotok-
sisuutena.

TÄTÄ juttua kirjoittaessani haastattelin Kek-
kilä-BVB:n ammattiviljelypuolen tuotekehi-
tyspäällikköä Pekka Järvenpäätä, joka on 
perehtynyt uuteen EU:n lannoitevalmiste-
asetukseen. Tämä on tehty helpottamaan 
kierrätettyjen lannoitevalmisteiden sisämark-
kinakauppaa, joka on kirjavien kansallisten 
määräysten vuoksi ollut hankalaa. Asetukses-

Varapuheenjohtajan
ter veiset

sa on määritelty ainesosaluokittain vaatimuksia 
mm. kompostille ja mädätteille. Jätevesilietettä 
sisältävät tuotteet on kuitenkin jätetty asetuk-
sesta pois, joten niiden vienti maasta toiseen 
vaatii kohdemaan lainsää-
dännön tuntemista. Asetuk-
sen määrittämät haitallisten 
alkuaineiden enimmäispitoi-
suudet kasvualustoille ovat 
yleiseurooppalaisen mitta-
puun mukaan tiukkoja, mutta 
suomalaisille hyvinkin samaa 
tasoa kansallisen lannoiteval-
misteasetuksemme kanssa. Asetuksen myötä 
tulee myös selkeämmät kriteerit eläinperäisten 
sivutuotteiden sivutuotestatukselle ja niiden 
käyttö lannoitevalmisteina helpottuu. Helpotus 
koskee siis vain unionin sisämarkkinakauppaa 
– globaalisti rajoitukset eläinperäisten mate-
riaalien osalta ovat vaihtelevia ja osin erittäin 
tiukkoja. Kirjavat rajoitukset mm. erilaisten mi-

krobien esiintymiselle vaihtelevat myös paljon 
ja aiheuttavat kasvualustoja vieville hankaluuk-
sia ja pitkällisiä kirjeenvaihtoketjuja. Ravintei-
den kannalta nousua näkyy orgaanisten lan-

noitteiden osalla, ja erityisen 
kiinnostavaa on kierrätysperäis-
ten liukoisten fosforilannoittei-
den kehittäminen. 

MAAILMALLA tapahtuu tällä 
hetkellä nopeasti ja paljon. Nyt 
meillä on hyvä tilaisuus tehdä 
koko toimialalla hyvää yhteis-

työtä luomalla entistä innovatiivisempia tuottei-
ta ja ratkaisuja kierrätysravinteiden alalla sekä 
Suomen tarpeisiin että mahdollisesti tulevai-
suudessa myös muille markkinoille.

# R AV I N T E E T K I E R T O O N

Varapuheenjohtaja
Jussi Kankainen, Liiketoimintapäällikkö 
Kekkilä Recycaling, Kekkilä-BVB 

Source: Chris Blok, Wageningen University & Research
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Suomen ravinnepitoisista biomassoista 70 % 
on kotieläinten lantaa. Lantaa muodostuu eniten 
kotieläintuotannon keskittymissä Pohjanmaan 
maakunnissa, Satakunnassa, Varsinais-Suo-
messa ja Pohjois-Savossa. Jälkimmäistä lukuun 
ottamatta lantafosforia muodostuu enemmän 
kuin alueen kasvintuotanto tarvitsee. Ylipäätään 
Suomen lantafosfori lähes riittäisi kasvintuotan-
tomme fosforitarpeeseen.

Jotta lannan ravinteet olisivat hyödynnettävissä 
tehokkaammin ja siellä, missä niille satovastetta 
saadaan, osa kotieläintuotannon keskittymien 
lannasta tulisi jalostaa väkevöidyiksi, kuljetet-
taviksi kierrätyslannoitteiksi. Biokaasulaitosten 
yhteydessä samalla voitaisiin tuottaa energiaa.

Kaikesta kotieläinten lannasta biokaasulaitoksiin 
ohjautuu nyt vain noin prosentti. Lantabiokaasun 
teoreettinen energiapotentiaali on kuitenkin 
noin 3,4 TWh, josta 1,8 TWh voidaan arvioida 
teknis-taloudellisesti käyttöönotettavaksi.

Hallitusohjelma edistää
biokaasua ja ravinnekiertoja
Antti Rinteen hallitusohjelmassa luvataan to-
teuttaa ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, 
jonka avulla lisätään biokaasun tuotantoa ja 
kulutusta sekä synnytetään markkinat kierrätys-
lannoitteille. Pohjatyötä tälle tehtiin jo edellisellä 
hallituskaudella (Luostarinen 2019a,b). Ravin-
nekiertojen edistämisessä lantabiokaasun tuki 
nousi tärkeäksi toimenpiteeksi.

Ravinnekiertojen kannalta lantabiokaasua tulisi 
edistää erityisesti suurissa laitoksissa, missä se 

suuren massamäärän vuoksi on myös kannat-
tavinta. Suuret laitokset pystyvät jalostamaan 
mädätteen kuljetettaviksi kierrätyslannoitteiksi 
ja tuottamaan merkittävät määrät biokaasua lii-
kenteen uusiutuvien polttoaineiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Silti myös pienemmillä maatilojen massoihin 
perustuvilla laitoksilla on oma roolinsa maatalou-
den ravinteiden ja hiilen kierron tehostamises-
sa. Muutokset ovat tällöin paikallisempia.

Haasteena kannattavuus
Kun syötteenä on kokonaan tai pääosin lanta, on 
suurenkin biokaasulaitoksen tulonmuodostus 
haastavaa. Maatalouden heikon kannattavuu-
den vuoksi tilat eivät voi maksaa lannasta port-
timaksua. Lannan energiapotentiaali on myös 
heikompi kuin esimerkiksi teollisuuden sivuvir-
roilla ja kierrätyslannoitevalmisteiden markkinat 
ovat kehittymättömät. Nyt tarjolla oleva inves-
tointituki ei yksin riitä kannattavuuteen.

Määräaikainen lisätuki, ns. lantabiokaasutuki, 
voisi edistää sekä biokaasun että kierrätyslan-
noitteiden markkinoiden kehittämistä ja lannan 
haitallisten vaikutusten vähentämistä. Määräai-
kaisuus tarkoittaisi sitä, että toiminnan odote-
taan tukiajan puitteissa muuttuvan markkinaeh-
toiseksi.

Ehdotus lantabiokaasutueksi
suurille laitoksille
Tuen määrää ja kustannusta valtiolle tarkastel-
tiin lantaa syötteenä käyttävien laitosesimerkki-
en avulla (kapasiteetit 50 000 - 300 000 t/vuosi). 

TUKI LANNASTA TUOTETTAVAN
BIOKAASUN TUOTANTOON

Kotieläintuotannon lannassa on merkittävä ravinne- ja biokaasupoten-
tiaali, joka tulisi hyödyntää nykyistä paremmin. Biokaasulaitoksia voi 
toteuttaa monessa mittakaavassa tilakohtaisesta suuriin, keskitettyihin 
laitoksiin. Kaikilla on kokonaisuudessa roolinsa, mutta suuret laitokset 
mahdollistavat kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja alueellisten 
lantakeskittymien haasteiden ratkaisun.

Vertailuna oli porttimaksullisten syötteiden laitos 
sekä lannan lisäksi nurmea ja porttimaksullista 
sivuvirtaa käsittelevä laitos. Biokaasu jalostettiin 
joko paineistetuksi tai nesteytetyksi liikennebio-
kaasuksi, ja mädäte jalostettiin linkouksen sekä 
nestejakeen haihdutuksen ja strippauksen avul-
la kierrätyslannoitteiksi (kuivajae, konsentraatti, 
ammoniumsulfaatti). Laskennassa huomioitiin 
laitosten investointi- ja käyttökustannukset, 
mutta ei tapauskohtaisesti vaihtelevia kuljetus-
kustannuksia.

Lantalaitokset eivät olleet kannattavia edes 
investointituen kanssa. Porttimaksuja kaikista 
syötteistä saava laitos puolestaan oli kannattava 
jo ilman investointitukea.

Lantabiokaasutueksi parhaiten toteutettavissa 
olisi lannasta tuotetulle biokaasulle kohdentuva 
tariffi. Tuen edellytyksenä tulisi kuitenkin olla 
mädätteen jalostaminen kierrätyslannoitteiksi 
ja etenkin lantafosforin päätyminen sitä aidosti 
tarvitseville peltolohkoille. Tarvittava tukimäärä 
kannattavuuteen (nollatulos) oli esimerkeissä 
0,3-2 e/kgCH4. Myös investointitukea (energia-
tuki) tulisi jatkaa ja kehittää tarvittavia vakuuksia.

Lantabiokaasutuen kustannus
Selvityksessä muodostettiin 13 biokaasulaitok-
sen esimerkkiverkosto, jossa kotieläintuotan-
non keskittymiin sijoitettiin kullekin alueelle tyy-
pillisiin lantatyyppeihin perustuvia suurehkoja 
biokaasulaitoksia (100 000 t/laitos; 1,3 miljoonaa 

lantatonnia). Lantojen (70 %) lisäksi syötteenä 
oli nurmea (20 %) ja elintarviketeollisuuden si-
vuvirtoja (10 %).

Laskelman mukaan verkostoa olisi tuettava 
vuosittain reilulla 5 miljoonalla eurolla. Lisäksi 
tarvittaisiin noin 88 miljoonan euron kerta-avus-
tukset investointeihin. Panostuksella saataisiin 
liikkeelle yhteensä 293 miljoonan euron koko-
naisinvestoinnit.

Samanaikaisesti on tärkeää tukea sekä liiken-
nebiokaasun että kierrätyslannoitevalmisteiden 
markkinoiden rakentumista, jotta lantabiokaasu-
tuotanto muuttuisi markkinaehtoisesti kannatta-
vaksi ja määräaikainen lantabiokaasutuki saavut-
taisi tavoitteensa.

Luostarinen ym. 2019a. Keinoja orgaanisten lan-
noitevalmisteiden käytön edistämiseen. Maa- ja 
metsätalousministeriön julkaisuja 2019:5. Maa- 
ja metsätalousministeriö, Helsinki.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/hand-
le/10024/161419 

Luostarinen ym. 2019b. Lantabiokaasutue toteut-
tamisvaihtoehdot. Luonnonvara- ja biotalouden 
tutkimus 40/2019. Luonnonvarakeskus,Helsinki
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544244

Kirjoittanut: Sari Luostarinen, Elina Tampio, Olli 
Niskanen; Luonnonvarakeskus

 – Tehoa ravinnekierrätykseen ja
lisää liikennebiokaasua

# B I O K I E R T O 2 0 3 0
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ENERGIAOMAVARAISUUS, ravinteiden yhä 
tehokkaampi kierrättäminen ja ostolannoite-
laskun pienentäminen, hajuhaittojen vähen-
täminen sekä lietteen levityskustannusten 
ja kuivikelaskun pienentäminen. Siinä listaa 
keskeisimmistä hyödyistä, joiden pohjalta kiin-
nostus maatilakohtaista biokaasuntuotantoa 
kohtaan yleensä on lähtenyt liikkeelle. Myös 
liikennepolttoaineen valmistaminen, omien työ-
koneiden muuttaminen biokaasukäyttöisiksi ja 
liikennebiokaasun myyminen tulevaisuudessa 
kiinnostavat maatiloja. Viime aikoina keskuste-
luun ovat nousseet myös hiilipäästöt ja tilakoh-
taisten biokaasulaitosten mahdollisuudet hiili-
päästöjen vähentämisessä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomeen on 
valmistunut useampia maatilamittakaavan bio-
kaasulaitoksia, missä monet edellä kuvatuista 
hyödyistä ovat toteutuneet ja edellytykset in-
vestoinnille ovat täyttyneet. Uusia laitoksia on 
rakentunut mm. Valtimolle, Utajärvelle, Vimpe-
liin, Toholammille ja Ruskoon. Myös Palopurolla 
Hyvinkäällä toimii maatilan yhteydessä maata-
louden syötteisiin pohjautuva biokaasulaitosyh-
tiö, missä tila on osakkaana.

SUOMALAINEN maatilakenttä on ollut jo pi-
demmän aikaa rakennemuutoksessa ja muutos 
näyttää jatkuvan kiivaana. Tilojen koko on kasva-
nut ja kasvaa koko ajan, mikä osaltaan on vaikut-
tanut maatilakokoluokan biokaasuinvestointien 
liikkeelle lähtöön. Pistemäinen ympärivuotinen 
energiakäyttö on yhä suurempaa ja toisaalta 
muodostuvat liete- ja lantamäärät mahdollista-
vat yhä paremmin biokaasun kannattavan tuo-
tannon. 

YKSI keskeisimmistä haasteista maatilamit-
takaavan biokaasun tuotannossa on edelleen 
kuitenkin tapauskohtainen kannattavuus. Ener-
giatuotannossa muodostuu sähkön lisäksi mer-
kittävä määrä lämpöä, jolle useassa kohteessa 
on haasteena löytää euroiksi muutettava käyt-
tökohde. Ravinnevaikutukset ovat myös hyvin 
tapauskohtaisia ja niistä on ollut vielä rajalli-
sesti tutkittua tietoa saatavissa eli, mitkä ovat 
biokaasulaitoksen todelliset euromääräiset 
ravinnevaikutukset kussakin kohteessa. Tieto li-
sääntyy koko ajan biokaasulaitosten käyttökoke-
musten karttuessa ja mm. Toholammilla olevalta 
Wensströmin tilan biokaasulaitokselta on saatu 
tänä kesänä positiivisia viestejä lannoitelaskun 

merkittävästä pienentymisestä. Samaa viestiä 
on kuultu jo pidemmän aikaa Suomussalmella 
toimivasta Huutolan tilan biokaasulaitoksesta, 
missä vuosittainen lannoitelasku on ollut 5000 
– 10000 € pienempi kuin ennen biokaasulai-
tosta. Biokaasulaitoksen mädätejäännöksestä 
valmistetun kuivikkeen käyttö ja sitä myötä saa-
tavat säästöt kiinnostavat tiloja. Raakalannasta 
separoitavan kuivikkeen käytöstä tietoa ja koke-
muksia on jo saatavilla, mutta biokaasulaitoksen 
mädätejäännöksestä valmistetusta kuivikkeesta 
tutkimustietoa on hyvin vähän. Näin ollen kuivi-
kevaikutuksen huomioiminen kannattavuuslas-
kelmissa on tehtävä varovaisesti ja huomioitava 
aina tapauskohtaisesti tilan omat ajatukset kier-
rätyskuivikkeen käytöstä.  

MAATILAMITTAKAAVAN biokaasulaitosten 
investointiavustukset ovat olleet jo useamman 
vuoden hyvällä tasolla ja useat investoijat ovat 
saaneet täyden 40 %:n investointiavustuksen. 
Toiseksi keskeiseksi haasteeksi maatilamitta-
kaavan biokaasuinvestointien toteutumisessa 
on muodostunut yksityisrahoitus. Monilla maa-
tiloilla on taustalla isoja laajennusinvestointeja, 
lainakanta on suuri ja vakuudet ovat käytössä. 
Biokaasuinvestoinnit ovat vielä suhteellisen tun-
temattomia, pidempiaikaisia käyttökokemuksia 
on vielä rajallisesti ja tämän vuoksi pankit ovat 
olleet rahoituksessaan varovaisia.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa biokaa-
su on nostettu vahvasti esille. Hallitusohjelma 
mukaisesti on käynnistetty lokakuussa 2019 
Biokaasuohjelman valmistelutyöryhmän työ. 
Useissa viime aikaisissa keskusteluissa maa-
tilallisten kanssa onkin noussut esille odottava 
tunnelma ko. työryhmän ja hallituksen biokaasu-
linjauksia kohtaan. Esillä ovat olleet myös toiveet 
siitä, että toimialaa kehitetään määrätietoisesti 
eteenpäin siten, että edellytyksiä eri kokoluokan 
ml. maatilamittakaavan biokaasuinvestointien 
toteuttamiseksi saadaan parannettua edelleen.

INVESTOINTIEN määrän kasvaessa, käyttöko-
kemusten ja yleisen tietoisuuden karttuessa, 
teknologian kehittyessä, maatilojen kokoluokan 
edelleen kasvaessa sekä ilmastotyön edetessä 
näyttää vahvasti siltä, että maatilamittakaavan 
biokaasuinvestoinnit tulevat yleistymään. Vah-
vana tavoitteena onkin hyvä pitää sitä, että bio-
kaasusta tulee maatiloille maidon, lihan ja kas-
vintuotannon rinnalle uusi myytävä tuote, mikä 
osaltaan parantaa maatilojen kilpailukykyä.

Kirjoittaja: Mika Arffman ja Toni Taavitsainen, 
Envitecpolis Oy

Maatilamittakaavan
biokaasun tuotanto 

#biokierto2030
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Tuotetulla biokaasulla ja Kiteen suljetun kaatopai-
kan kaasulla tehdään sähköä ja lämpöä. Sähköä 
myydään suoraan Kiteen Lämmölle ja Lassila&Ti-
kanojalle sekä verkon kautta BioKympin Farmivir-
tana Oulun Energialle. CHP-laitosten tuottamasta 
lämmöstä osa hyödynnetään omassa tuotannossa 
ja osa myydään Kiteen kaupungin kaukolämpö-
verkkoon Laitoksen jätteen käsittelykapasiteetti on 
tällä hetkellä n. 22 000 t/v. Kaasua tästä määrästä 
on tuotettu n. 10 000 MWh ja lannoitteita reilut 25 
000 tonnia. Lähivuosien ta-
voitteena on tuplata energian 
tuotanto kannattavan ajoneu-
vokaasun tuotannon mah-
dollistamiseksi. Kassavirta 
koostuu tällä hetkellä kierrä-
tyslannoitteiden ja energian 
myymisestä sekä portti-
maksuista. Tulevaisuudessa 
ansaintaa tulee toivottavasti 
myös liikennebiokaasusta.

Liikennebiokaasuin-
vestointien kannat-
tavuutta voidaan 
parantaa oikeilla 
tukiratkaisuilla
BioKymppi on haaveillut 
liikennebiokaasun tuotta-
misesta alusta saakka. Ny-
kyisessä hallitusohjelmassa 
biokaasu onkin erittäin vah-
vasti esillä. Jospa nyt myös 
Pohjois-Karjalaan saataisiin liikennebiokaasun tuo-
tanto ja jakelu aikaiseksi. Tähän saakka siitä ei ole 
mitenkään saanut kannattavaa edes paperilla, ellei 
huijaa itseään tai käytä luovan laskutaidon omaa-
vaa konsulttia apuna. 

Liikennebiokaasuinvestoinnit vaativat toteutuak-
seen jonkinlaisia tuki-instrumentteja. Itse en ole 
tuotantotukien kannattaja. Investointituet ovat vält-
tämättömiä ainakin pienille yksityisille laitoksille; 
lähtökohtaisesti alkuun riittävän suuret investointi-
tuet ja sitten liiketoiminnan olisi kannateltava itse 
itsensä. Lannasta tuotetulle biokaasulle suunniteltu 

energiapreemio on tuotantotukimuodoista järkevän 
kuuloinen. Jätteitä käsitteleville laitoksille ei niitä 
pidä kuitenkaan suunnata. 

Paikallisliikenteestä vetoapua bio-
kaasuekosysteemin kehittämiseksi
Liikennebiokaasun laajeneminen kaasuverkon ul-
kopuolelle pidetään muna–kana ilmiönä. Tästä on 
turha keskustella, vaan muna (tarjonta) ja kana 
(kysyntä) pitää synnyttää yhtä aikaa. Monellakaan 

paikkakunnalla tämä 
ei onnistu ilman julkis-
ten toimijoiden apua. 
Joukkoliikenne Vaasan 
mallin mukaisesti on 
tästä hyvä esimerkki. 
Siellä munan synnytti 
Stormossen, paikalli-
nen biokaasulaitos ja 
kana oli tässä tapauk-
sessa Vaasan kaupunki, 
joka hankki 12 kaasu-
käyttöistä bussia. 

Vaasan mallia toivoisin 
käytettävän myös muis-
sa kaupungeissa, kuten 
Joensuussa. Puhtaiden 
ajoneuvojen direktiivi 
tuo julkisille toimijoille 
kovia vaatimuksia lähi-
vuosina. Biokaasu on 
hyvä ratkaisu, sillä pääs-
töjen vähentämisen 

lisänä saadaan positiivista näkyvyyttä ja positiivisia 
aluetalousvaikutuksia. Kaasuautojen teknologia ei 
vanhene eivätkä ailahtelevat öljyn maailmanmark-
kinahinnat vaikuta.  

Jakeluasemien toimivuus ja hyvä pal-
velutaso tulee varmistaa
Tankkausasemien toimintavarmuus ja kaasun laatu 
uhkaavat kaasuautoilun uskottavuutta. Kun pitkän 
harkinnan jälkeen autoileva asiakas on päättänyt 
hankkia kaasuauton, ajaessaan tankkausasemalle 
hän odottaa saavansa kaasua tankin täyteen ja olet-
tavansa, että auto toimii moitteettomasti tankkauk-

sen jälkeen. Kummankaan vaatimuksen täyttämi-
nen ei pitäisi olla ylitsepääsemätöntä. Valitettavasti 
kaikki asemat eivät aina pysty täyttämään näitä vaa-
timuksia. Jakeluasemien laatu- ja turvallisuusasiat 
tulee saada riittävää painoarvoa myönnettäessä 
jakeluinfratukea. Myös toimialan yhteisille vapaaeh-
toisille laatutoimille voisi olla sijaa. 

Ravinnejakeiden jalostamoiseen on
panostettava - kierrätyslannoitteet
kunniaan ja luonto kiittää
Kaasun lisäksi kaikista biokaasulaitoksesta tulee 
ulos vähintäänkin mädätysjäännöstä joko hygieni-
soituna tai sellaisenaan. BioKymppi jo heti alkuvai-
heessa piti kiinni ravinnekierrätystavoitteestaan, 
eikä lähtenyt sotkemaan puhdistamolietepohjaisia 
tuotteita puhtaampien luomukelpoisten jakeiden 
kanssa. 

Tällä hetkellä kaksilinjaisella laitoksella tuotetaan 
kolmea erilaista hygienisoitua lannoitevalmistetta. 
Luomulinjan lannoitteet ovat kiinteässä ja neste-
mäisessä muodossa. Tavanomaiseen viljelyyn vilja- 
ja energiakasveille soveltuvaa puhdistamolietettä 
sisältävää lietemäistä lannoitetta valmistuu toisel-
ta linjalta. Luomukelpoisista lannoitteista saadaan 
kuljetuskustannukset ja nimellinen korvaus itse 
lannoitteesta. Tavanomaiseen viljelyyn soveltuva 
lannoite on ilmaista ja se kuljetetaan viljelijälle veloi-
tuksetta. Viljelijöiden maksukyky on hyvin rajallinen 
nykypäivän; toivottavasti tilanne paranee pian. 

Kierrätyslannoitteiden kehittäminen on tehtävä 
maatilamittakaavaa isompien biokaasulaitosten 
toimesta. Tähän kehittämistyöhön erilaiset kehit-
tämistuet ja erityisesti viime hallituskaudella ollut 
ravinteiden kierrätyksen kokeiluhanke ovat olleet 
erinomaisia rahoitusinstrumentteja. Kokeiluhank-
keessa saa myös epäonnistua. Kehittämishank-
keissa onnistuminen sallitaan, mutta yrityskohtai-
nen hyötyminen on jo vähän arveluttavaa. Toivon, 
että myös jatkossa on kokeiluhankkeita, ja niiden 

hallinnoinnissa pk-yritysvetoisuus katsotaan posi-
tiivisena tukitasoja määriteltäessä. BioKympillä on 
ollut ravinnekierrätyksen kokeiluhankerahoitukses-
ta hallinoitavana kaksi isoa hanketta, joissa mo-
lemmissa on ollut lähes kymmenen osatoteuttajaa 
yrityksistä, yhdistyksistä sekä koulu- ja tutkimus-
laitoksista.

Maatalouden ympäristötukijärjestel-
mien tuettava kierrätyslannoitteita ja 
lannan prosessointia
Biokaasulaitosten talous lantaa käsittelevissä lai-
toksissa tulee nojautumaan alkuvaiheessa lähes 
täysin energian myyntiin. Mikäli laitos on riittävän 
iso ja se on päättänyt investoida lannan proses-
sointiteknologioihin, mahdollisuus saada myynti-
tuloja myös lannoitteista on olemassa. 

Lietelannan sijoittamisesta peltoon sekä ravin-
teiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisestä 
maksetaan viljelijöille tukea. Mikäli kierrätyslan-
noitteita tai lantaa konsentroidaan, niiden ravinne-
pitoisuudet nousevat ja tuen edellyttämiä minimi 
levitysmäärää ei voida täyttää. Tämä asia pitää 
ottaa huomioon määriteltäessä seuraavan kerran 
ympäristötuen täydentäviä ehtoja.  

Yhteistyössä on voimaa
Kun erilaisia kannustus- ja ohjausinstrumentteja 
mietitään lainsäädäntöä laadittaessa, tulisi niiden 
kannustaa tekemään järkeviä ratkaisuaja tekniikan, 
talouden ja ympäristön näkökulmasta. Yhteistyö-
hön mahdollistaminen ja kannustaminen erikoko-
isten ja erilaisten toimijoiden kesken tuo yleensä 
parhaan lopputuloksen niin kansantalouden kuin 
kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Lop-
pukaneettina haluan vielä sanoa, että  kansainvälis-
tä osaamista on osattava hankkia, tarpeetonta by-
rokratiaa tulee välttää viimeiseen saakka ja otetaan 
biokaasuliiketoiminnan edistämiseen ohjenuorak-
si vanha sanonta: ”Yhteistyössä on voimaa”! 

Liikennebiokaasun tuotannosta
kannattavaa myös pienille laitoksille? 
Kiteellä on toiminut lähes kymmenen vuotta yksityinen BioKymppi Oy:n omistama 
biojätteitä ja lietteitä käsittelevä biokaasulaitos. Laitoksen perustamisen ja suun-
nittelun tärkeimpänä lähtökohtana oli kierrättää kaikki ravinteet mahdollisimman 
tehokkaasti maa- ja puutarhatalouden käyttöön. 

Kirjoittaja: Mika Juvonen, yrittäjä, BioKymppi Oy
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SUOMESSA on muutamia kotieläintuotannon 
keskittymiä, joissa lantaravinteiden hyödyntä-
mistä on varaa optimoida sekä ympäristön että 
talouden näkökulmasta. Näillä alueilla lannan hyö-
dyntäminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 
ja suhteettoman paljon työtä kotieläintiloille, mikä 
haittaa tilojen kehittämistä ja keskittymistä pää-
tarkoitukseensa. Haaste voidaan ratkaista biokaa-
sulaitoskäsittelyllä, mutta ei ”pelkällä” biokaasu-
laitoksella. Jos tavoitteena on ratkaista alueellisia 
ravinneylijäämiä, tulee biokaasulaitoksen mahdol-
listaa ylijäämäravinteiden siirto tarvealueille kus-
tannustehokkaasti loppukäyttäjille soveltuvassa 
muodossa ja loppukäyttäjien tarpeet huomioi-
den. Tämä onnistuu vain, jos biokaasulaitoksen 
toinen lopputuote, mädätysjäännös, jatkojalos-
tetaan alkuperäisiä raaka-aineita selvästi tiiviim-
miksi ja väkevämmiksi ravinnetuotteiksi, joita on 
kustannustehokasta kuljettaa pidemmälle.

ETELÄ-POHJANMAATA kutsutaan ruokamaa-
kunnaksi ja se onkin kotieläintalouden ja elintar-
viketeollisuuden keskittymä, jossa tämä sektori 
myös työllistää suhteellisesti kaikkein eniten 
koko Suomessa. Nurmon Bioenergia Oy:n bio-

kaasulaitoksen ensi askeleet otettiin jo yli 10 
vuotta sitten. Hankkeella todettiin jo silloin olevan 
monia positiivisia ympäristövaikutuksia, mutta 
aika ei ollut vielä kypsä maatalouden massavirtoi-
hin perustuvalle biokaasulaitoskonseptille. Ympä-
ristökestävyyden vahvistamisen tarpeet, osana 
vastuullista elintarviketuotantoa, nosti hankkeen 
kuitenkin uudelleen agendalle reilut kolme vuot-
ta sitten, jolloin Atria Tuottajat lähti toteuttamaan 
Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon -esiselvit-
yshanketta. Ko. hankkeen tavoitteena oli selvittää 
Etelä-Pohjanmaan mahdollisuudet ja reunaehdot 
kansainvälisesti innovatiivisen alkutuotannon ja 
elintarviketalouden konseptin/keskittymän ra-
kentamiselle, jolla voidaan parantaa ruokajärjes-
telmän ympäristökestävyyttä eri osa-alueet huo-
mioiden ja mahdollistaa osaltaan suomalaisen 
ruoantuotannon kehittyminen (lisätietoa Biokaa-
su 1/2018). Tämän esiselvityshankkeen rinnalla 
ja sen jälkeen on edelleen jatkettu erityisesti al-
kutuotannon ravinteita sisältävien massavirtojen 
jalostusteknologioiden kehittämistä yhdessä 
Euroopan eturivin tutkimuslaitosten ja pilottiyri-
tysten kanssa EU:n Horisontti 2020 -tutkimusoh-
jelmaan kuuluvassa Systemic – Circular Solutions 

for Biowaste -hankkeessa 
(https://systemicproject.
eu/), jossa Atria Tuottajat 
on yksi hankkeen 15 varsi-
naisesta partnerista ja ainut 
Suomesta. 

NURMON Bioenergia Oy:n 
biokaasula i toskonsept i 
on nyt etenemässä kohti 
toteutusta. Tämän kesän 

aikana rakentamisen edellyttämät prosessit on 
saatu päätökseen eli laitoksen sijoitusalueella 
on voimassa oleva asemakaava ja laitokselle on 
myönnetty ympäristö- ja rakennusluvat. Laitos-
konseptin kokonaiskustannusarvio on 33 miljoo-
naa euroa, johon Työ- ja elinkeinoministeriö on 
myöntänyt energiainvestointitukea 9,3 miljoonaa 
euroa. Laitoksen käsittelykapasiteetti on 240 
000 t/a ja se tulee koostumaan suurelta osin ko-
tieläinten lannasta. Maatalouden massavirtojen 
käsittelyyn keskittyvän biokaasulaitoskonseptin 
liiketoimintalogiikka on täysin erilainen kuin yh-
dyskunnan jätteitä käsittelevien laitosten. Maata-
louden massoista ei ole mahdollista saada port-
timaksutuloja, joten liiketoiminnan on pyörittävä 
energian myyntituloilla, minkä voi mahdollistaa 
nykyhinnoilla ainoastaan biokaasun hyödyntä-
minen liikennepolttoaineena. Paineistetun bio-
kaasun (CBG) tuottaminen ei kuitenkaan vielä 
mahdollista riittävää käyttöä järkevän takaisin-
maksuajan varmistamiseksi, koska kaasua käyt-
täviä henkilöautoja on koko maassa vasta luokkaa 
8 000 kpl (laitoksen tuottama energiamäärä, 100 
GWh, vastaa 6 000 henkilöauton keskimääräistä 
energiankulutusta). Nurmon laitoksessa onkin 
päädytty biokaasun nesteytykseen (LBG), jolloin 
sitä voidaan hyödyntää myös raskaan liikenteen 
polttoaineena ja kuljettaa käyttökohteisiin poltto-
nesteitä vastaavalla tehokkuudella. Yhden pitkän 
matkan rekan vuosikäyttö voi vastata jopa 80 
henkilöauton keskimääräistä kulutusta ja kalus-
to uusiutuu 3-4 vuoden välein. Lisäksi laitoksen 
käsittelemät raaka-aineet jalostetaan maanpa-
rannusaineeksi ja väkevöidyiksi kierrätysravinne-

tuotteiksi (Taulukko), jotka vastaavat paremmin 
kasvintuotannon tarpeita, samalla mahdollistaen 
ravinteiden kustannustehokkaan siirron ylijäämä-
alueilta tarvealueille. Ennakkoarvioiden mukaan, 
laitoksessa prosessoidaan vuositasolla ~1 000 t 
typpeä ja 300 t fosforia, mikä kattaa lähes puolet 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella lasken-
nallisesti muodostuvasta lantafosforiylijäämästä.

TOTEUTUESSAAN Nurmon Bioenergia Oy:n 
laitoskonsepti on ensimmäinen alkutuotannon 
massavirtoja LBG:ksi ja kierrätysravinteiksi ja-
lostava laitos Suomessa, mahdollisesti jopa 
ensimmäinen maailmassa. Laitoshankkeen pää-
omistajan Heikas Oy:n koordinoiman Kiertora-
vinne -hankkeessa tehdyn tuottajakontaktoinnin 
perusteella alueen lannan laitoskäsittelystä kiin-
nostuneiden tilojen lantamäärä on vuositasolla 
yhteensä jopa 400 000 tonnia. Myös kierrätysra-
vinnetuotteet kiinnostavat laajasti. Rakennustyöt 
käynnistetään, kun LBG:n myynnin esisopimuk-
set saadaan kasaan. 

Lopuksi voi todeta, että yksinkertaista ns. lanta-
biokaasu ei ole missään mittakaavassa, kun sekä 
biokaasu- että kierrätysravinnemarkkinat ovat 
vasta alkutekijöissään. Todella monen asian on 
loksahdettava kohdalleen ennen kuin investointi 
on mahdollista käynnistää.

Kirjoittaja: Teija Paavola, projektipäällikkö,
Atria Tuottajat / Nurmon Bioenergia Oy

Iso, keskitetty biokaasulaitos on paljon muuta kuin ”pelkkä” biokaasulai-
tos. Oikein toteutettuna se voi ratkaista alueelliset lantaravinnehaasteet ja 
tukea alkutuotannon kehittymistä.

Havainnekuva kapasiteetiltaan 240 000 tonnia vuodessa käsittelevästä
nesteytettyä biokaasua ja kierrätysravinteita tuottavasta laitoskonseptista.

Keskitetty biokaasulaitos alueellisten
ravinnehaasteiden ratkaisijana

Lannoittava
maanparannusaine

 (kuivajae)

Ominaisuus/Tuote Väkevöity orgaaninen
lannoite

(NPK-konsentraatti)

Kuiva-ainepitoisuus (%)         20 – 25         30

Kokonaistyppi (kg/m³ tai kg/t)         25 – 30    10

Vesiliukoinen typpi (kg/m³ tai kg/t)                 20**                3 – 4**

Fosfori (kg/m³ tai kg/t)                 2,5                6 – 7 

Kalium (kg/m³ tai kg/t)                    5       1

Arvo (€/m³ tai €/t)*                   34      18

Arvo (€/kuorma) Nestemäiset 50 t,

kuiva 40 t                 1700    728

#BIOKIERTO2030
Taulukko. Nurmon biokaasulaitoksen tuottamien kierrätysravinnetuotteiden arvioidut ominaisuudet ja arvo.

*Laskennassa käytetty: N=1 €/kg, P=2 €/kg, K=1 €/kg
**Kasveille käyttökelpoinen typpipitoisuus on noin 20 % korkeampi kuin vesiliukoisen typen analyysitulos
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Suomalainen Quanturi Oy on kehittänyt langatto-
maan anturiteknologiaan perustuvia mittauslait-
teistoja vuodesta 2016. Kompostiolosuhteisiin 
soveltuvia antureita Quanturin tuotevalikoimassa 
on ollut parin vuoden ajan. Mitta-anturien lisäksi 
järjestelmään kuuluu tietokoneella tai älypuheli-
mella käytettävä palvelu, jolla voi nähdä aumojen 
lämpötilahistorian.

”Etämittaus korvaa manuaalisen mittauksen 
kokonaan, ja sillä saadaan automatisoitua myös 
raportointia. Automaattisella monitoroinnilla toi-
minnan virhemahdollisuudet pienenevät, proses-
sien laatu paranee ja saadaan kustannussäästö-
jä.”, luettelee Quanturin toimitusjohtaja Nadine 
Pesonen.

Etämittaus säästää aikaa
Jätteenkäsittelylaitoksilla on alettu tunnistaa uu-
den sovelluksen hyödyt. Yksi etämittausta hyö-
dyntävä yritys Suomessa on Stormossen Oy. 
Langattomat anturit ovat käytössä Koivulahdella 
Stormossenin biokäsittelylaitoksen biojäte- ja lie-
teperäisissä maanparannuskompostiaumoissa. 

”Säästämme paljon aikaa, kun ei tarvitse mi-
tata manuaalisesti käsimittarilla. Lämpötilojen 
seuranta reaaliajassa on suuri etu. Jos lämpötila 
kompostiaumassa on liian matala tai korkea, voi 
heti ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Tarkoituk-
semme on hankkia lisää mittareita, jotta voimme 
valvoa samaan aikaan useampia aumoja.”, ker-
too Stormossenin laatupäällikkö Johanna Käll-
roos-Penttinen. 

Quanturin mittausjärjestelmiä on käytössä eri 
kokoisissa käsittelylaitoksissa. Järjestelmä on 
laajennettavissa yksinkertaisesti mittausanturien 
määrää lisäämällä. 

Automaattinen seuranta
valvoo laatua
Quanturin palvelu jalostaa kerättyjä lämpötilatie-
toja edelleen aumojen automaattiseen seuran-
taan. Aumalle asetetaan seurantaprofiili, jossa 
määritellään tavoitearvot lämpötilalle ja vaaditulle 
kestolle, esimerkiksi 30 vuorokautta yli 55 °C läm-
pötilassa. Palvelu valvoo profiilin toteutumista ja 
hälyttää poikkeamista. Seurannan päätyttyä kom-
postierästä saa raportin lämpötilahistorioineen. 

Eteläisessä Norjassa sijaitseva jätteenkäsittelylai-
tos Agder Renovasjon IKS korvasi manuaalisen 
mittauksen Quanturin etämittauksella. Järjes-
telmän myynyt edustaja Thomas Helle kertoo 
loppuasiakkaan pitäneen kompostin seuranta-
profiilin määrittämistä ja prosessin seuraamista 
helppona. Laitoksessa kompostoidaan vuosittain 
kuusi tuhatta tonnia orgaanista biojätettä ja neljä 
tuhatta tonnia viherkompostia noin 74 000 asuk-
kaan talousalueelta.

Dokumentoinnilla jäljitettävyyttä
Jäljitettävän prosessin kulku voidaan osoittaa 
jälkeenpäin dokumentoimalla ja tallentamalla 
eräkohtaiset lämpömittaukset, poikkeamat ja nii-
den korjaustoimenpiteet. Kompostointiprosessin 
jäljitettävyys on usein kirjattu jo laitoksen omaan 
laatujärjestelmään, mutta sitä voidaan edellyttää 
myös viranomaisvalvonnassa. Esimerkiksi kom-
postoitaessa puhdistamolietettä lannoitevalmis-
teiden raaka-aineeksi prosessissa on saavutet-
tava säädösten mukainen hygienisointilämpötila.

Etämittaus ja sen mahdollistama prosessin au-
tomaattinen seuranta suoraviivaistaa dokumen-
tointityötä, kun eräkohtaiseen raporttiin saadaan 
valmiina lämpömittausten kirjaukset ja tavoitear-
vojen toteumat. Korjaustoimenpiteiden kirjausta 
varten raportissa eritellään myös poikkeamat ta-
voitelämpötilasta.

Teollinen internet tuottaa
lisäarvoa
Kompostin etämittaus on yksi esimerkki teol-
lisen internetin (IoT, Internet of Things) sovel-
luksista. Teollisen internetin tuottama lisäarvo 
perustuu sen avulla kerättyyn dataan ja siitä ja-
lostettuun loppukäyttäjää hyödyttävään tietoon. 
Teollinen internet yhdistää eri teknologioita 
uusilla tavoilla ja pyrkii helpottamaan rutiineja. 
Käytännössä tämä tarkoittaa turvallisuutta, ta-
loudellisuutta ja toiminnan järkiperäistämistä.

”Quanturin älykkäiden mittausratkaisujen läh-
tökohtana on asiakkaan tarpeiden kuuntelemi-
nen, sovellusympäristön ymmärtäminen sekä 
ratkaisujen etsiminen. Pilvipalveluun kerätty 

tieto käsitellään muotoon, jossa asiakas voi 
hyödyntää tietoa esimerkiksi vaaratilanteiden 
ennakointiin, laadun parantamiseen tai proses-
sin seurantaan ja ohjaamiseen.”, kertoo Quantu-
rin Nadine Pesonen.

Quanturi on valmistanut jo yli 13 000 lämpöan-
turia. Kompostin etämittauksen lisäksi Quan-
turin ratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti 
heinä-, rehu- ja viljavarastojen valvonnassa 
sekä energiateollisuudessa turpeen, hakkeen 
ja pellettien lämpötilan seurannassa.

Kirjoittaja: Juha Tanskanen Quanturi Oy

Nettiin kytketyt
kompostiaumat 

Kompostin etämittaus langattomilla antureilla on jo todellisuutta monis-
sa biokäsittelylaitoksissa. Automaattinen monitorointi helpottaa kompos-
tiaumojen laadunvalvontaa ja mahdollistaa prosessien jäljitettävyyden.
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Kompostierän seurannassa valvotaan asetettujen tavoitelämpötilojen toteutumista.
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BIOKAASULAITOKSEN TURVALLISUUS:
laitossuunnittelu ja
arkikäytännöt avainasemassa 

Biokaasu on uutisissa. Uusia laitoksia avataan. Hal-
litus pyrkii biokaasun avulla vihertämään kotimai-
sen maatalouden ja liikenteen ilmastoneutraaliksi. 
Maanviljelijät näkevät keinon ansaita lisätienestiä 
ennen vähäarvoisista raaka-aineista. Teollisuus ha-
luaa vihertää omaa toimin-
taansa ja tukea kotimaista 
alkutuotantoa. Kotimaista, 
ekologista, järkevää.

Sekä myös paljon muuta. 
Biometaani on herkästi 
syttyvää, ja sen ohella tuo-
tantoprosessissa syntyy 
myrkyllisiä kaasuja. Syöt-
teet ja mädäte voivat sisäl-
tää taudinaiheuttajia. Laitokset ovat syötteiltään, 
tekniikaltaan ja muilta ratkaisuiltaan keskenään 
erilaisia. Riskit ovat moninaiset, mistä syystä yh-
teistyö ja tiedonvaihto laitoksen laitostoimittajan, 
toiminnanharjoittajan ja viranomaisten kesken on 
tärkeää.

Näkymättömiä vaaroja
Suurin osa biokaasun energiasisällöstä on metaa-
nin muodossa. Metaani on monikäyttöinen ja hel-
posti säätyvä polttoaine, jonka vaarat tunnetaan 
hyvin. Biokaasuprosessissa mikrobitoiminta syn-
nyttää biometaanin ja kierrätyslannoitteen lisäksi 
sivutuotteina haitallisia yhdisteitä. 

Haitallisista yhdisteistä voidaan nostaa esimerkik-
si rikkivety. Rikkivety ärsyttää jo pienissä pitoisuuk-
sissa limakalvoja ja hengitysteitä, mutta hajuaisti 
saattaa lamautua suuremmissa pitoisuuksissa. 
Korkeissa pitoisuuksissa altistus voi johtaa tajutto-

muuteen ja kuolemaan no-
peasti. Rikkivety on lisäksi 
hieman ilmaa raskaampaa, 
joten se ei kerrostu eikä 
tuuletu itsestään. Muita 
laitoksella esiintyviä ter-
veydelle haitallisia kaasuja 
voivat olla mm. hiilimo-
noksidi, rikkidioksidi ja 
ammoniakki. Näiden hai-
tallisten kaasujen terveys-

vaikutukset ovat osin toistensa kaltaisia; ärsytys-
tä, hengenahdistusta ja tajunnan tason laskua. 
Jos biokaasua on tarkoitus nesteyttää laitoksella, 
LBG:hen liittyvät erittäin matalat lämpötilat ja sii-
hen liittyvät paleltumariskit vaativat varautumista.

Biokaasulaitoksella piilee biologisia riskejä. Bio-
kaasulaitoksen syötteinä käytetään lantaa, jätteitä, 
jätevesiä ja lietteitä, jotka voivat tuoda mukanaan 
bakteereja, viruksia, homeita ja loisia. Osa näistä 
mikrobeista on peräisin eläin- tai ihmisjätöksistä, 
ja ne voivat aiheuttaa tauteja tai infektioita. Osa 
mikrobeista taas erittää ihmiselle myrkyllisiä yh-
disteitä. Altistuksesta johtuvia tyypillisiä oireita 
ovat mahatauti tai haavaan tarttunut tulehdus.

Riskit ovat moninaiset, 
mistä syystä yhteistyö ja 

tiedonvaihto laitoksen
laitostoimittajan,

toiminnanharjoittajan
ja viranomaisten

kesken on tärkeää.

BIOKAASULAITOKSEN riskienhallinta 
alkaa laadukkaalla suunnittelulla. Laitos-
paikka tulee valita niin, ettei siitä aiheudu 
tarpeetonta riskiä toimijoille tai sivullisille. 
Kaasuvaraston ja palokuormien ympärillä 
tulee olla riittävä suojaetäisyys tai suojaava 
rakenne. Kaasupalon tai -räjähdyksen mah-
dollisuus tulee arvioida, ja sitä tulee ehkäis-
tä ja sen vaikutukset minimoida. Altistusta 
biologisille riskeille tulee ehkäistä. Kontami-
naatioriski tulee minimoida määrittelemällä 
laitoksen ”likainen” ja ”puhdas” puoli, ja 
pitää näiden työvälineet ja -vaatteet eril-
lään. Vaarallisten kaasujen kerääntymisen 
ehkäisyksi pitää huolehtia tilojen riittävästä 
ilmanvaihdosta.

BIOKAASULAITOKSESSA käytettävien 
laitteiden ja materiaalien tulee olla tarkoi-
tukseen sopivia. Raakabiokaasu sisältää 
syövyttäviä yhdisteitä, ja niitä sietävät vain 
sopivat materiaalit. Suomessa laitosten 
tulee kestää myös alle -20 °C lämpötiloja. 
Laitoksen sähkölaitteet pitää valita sen mu-
kaan, etteivät ne mahdollisen kaasuvuodon 
tapahtuessa aiheuta räjähdysriskiä.

HUOLTO- ja muissa poikkeustilanteissa 
voidaan joutua menemään normaalisti sul-
jettuihin prosessitiloihin. Tällöin käytetään 
henkilökohtaisia kaasunilmaisimia, jotka 
hälyttävät välittömästi, kun haitallisia aineita 
on ilmassa. Näitä käytettäessä suositellaan 
huomioitavaksi myös tilanne, jossa työnte-
kijä menettää tajuntansa, jolloin altistushä-
lytys voidaan esimerkiksi lähettää työparille 
tai keskusvalvomoon. Lisäksi huoltotilan-
teessa suositellaan hengityksensuojainta, 
kun se on tarpeen.

TÄRKEIN varautumiskeino riskeihin on 
ammattitaitoinen henkilökunta, joka tun-
tee riskit ja osaa toimia kaikissa tilanteissa. 
Poikkeustilanteita varten tulee olla toiminta-
ohjeet, ja henkilökunnan tulee olla koulutet-
tu niitä varten. Paras tapa ehkäistä riskejä 
biokaasulaitoksella onkin pätevä osaaja, 
joka tuntee laitoksella piilevät vaarat ja tie-
tää kuinka toimia niiden välttämiseksi.

Kirjoittaja: Heikki Lindfors, Suomen
Kaasuyhdistys ry

Riskeihin varaudutaan
laitossuunnittelusta arkikäyttöön

Varoitus rikkivedystä. Kuva: Hannu Kauppinen
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Yhteistyöllä alueen
biokaasupotentiaali käyttöön

”Keski-Suomi tähyää biokaasun ykkösmaakunnaksi - uusia autojen tankkaus-
pisteitäkin tulee lisää” uutisoi YLE 14.5.2016. Tämä juttu oli alueen toimijoiden 
yhteistyönä järjestämästä biokaasuautoilutilaisuudesta tehty. Vuonna 2016 lii-
kennebiokaasua sai Keski-Suomesta Kalmarin maatilalta Laukaasta ja Joutsan 
Ekokaasun biokaasulaitokselta Joutsasta. 

edistäminen sekä biojätteiden eril-
liskeräyksen tehostaminen. Tällä 
hetkellä Keski-Suomessa menee 
sekajätteen joukossa arviolta jopa 
noin 13 000 tonnia biojätettä polt-
toon. Jos tämä määrä saataisiin 
erilliskerättyä ja käsiteltyä biokaa-
sulaitoksissa, saisi siitä polttoai-
neet jopa 1000-1300 kaasuautolle. 
Myös muita biokaasukäsittelyyn 
sopivia biomassoja Keski-Suomes-
ta löytyy, ja biokaasun tuotanto 
voitaisiin jopa kymmenkertaistaa 
nykyisestä.

Syyskuun alussa laskin Traficomin 
tilastotietokannasta vuoden 2019 
aikana ensirekisteröidyistä henki-
löautoista kaasuautojen osuudet maakunnittain 
(tilanne siis vuoden alusta elokuun loppuun). 
Toki määrät ovat vielä pieniä, joten kovin pitkäl-
le meneviä johtopäätöksiä niistä ei voida tehdä. 
Etelä-Karjala oli tässä tilastossa ykkönen, 2,84 
% kaasuautojen osuudella ja Keski-Suomi tuli 
hienosti toisena, 2,59 % osuudella. Keski-Suo-
messa ei kuitenkaan ole kaasuverkkoa, toisin 
kuin Etelä-Karjalassa, joten ehkä voidaan ainakin 
hieman pilke silmäkulmassa väittää, että Kes-
ki-Suomi on jo biokaasun, ainakin liikennebio-
kaasun ykkösmaakunta. 

Biokaasun tuotannossa ja käytössä 
monia mahdollisuuksia
Biokaasua voidaan käyttää myös sähkön ja 
lämmön tuotantoon, sekä teollisuuden proses-
seissa nestekaasua korvaamaan. Biokaasua 
voidaan siirtää putkea pitkin ja puhdistettuna ja 
paineistettuna konteissa ja nesteytettynä säiliö-
autoissa. Biokaasun tuotannossa on huomioita-
va kokonaisuus ja ravinteiden kestävä kierto on 
varmistettava. Ei ole yhtä ainutta oikeaa ratkai-
sua biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyen, 
vaan ne vaihtelevat riippuen paikasta ja ajasta. 
Ajalla tarkoitan sitä, että esimerkiksi 10 vuotta 
sitten laskettu teknistaloudellinen potentiaali on 
voinut muuttua, koska tekniikat kehittyvät ja  ta-
louteen taas vaikuttavat myös monet poliittiset 
ohjauskeinot. Mädättämällä tuotettavan bio-
kaasun lisäksi biokaasua voidaan tuottaa myös 
kaasutusprosessilla ja synteettisesti. Nämä tek-
niikat luonnollisesti lisäävät biokaasupotentiaalia, 

mutta niidenkin käyttöönotossa on omat huo-
mioonotettavat asiansa. 

Keski-Suomen biokaasukuulumisia voit seurata 
Facebookissa Biokaasu Keski-Suomi sivulla, ht-
tps://fi-fi.facebook.com/biokaasuks/.

Keski-Suomen Circwaste -hankkeen tekemisiä 
pääset lukemaan https://www.keskisuomi.
fi/maakunnan_kehittaminen/keski-suomen_
liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kierto-
taloutta. Voit lukea aiempia Keski-Suomen 
biokaasuekosysteemiin liittyviä juttuja vanhem-
mista Biokaasu -lehdistä (alkaen 1/2016).

Kuva 1. Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrä Keski
Suomessa. (Lähde: Traficomin ajoneuvotietokanta).

Kuva 2. Ensimmäiset biokaasubussit tulivat Jyväskylän 
katukuvaan kesällä 2019. Kuva: Katja Kauppila
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Uusien tankkausasemien myötä 
kaasuautojen määrä lähtenyt nope-
aan kasvuun
Reilussa kolmessa vuodessa tuon jutun jälkeen 
on tapahtunut paljon. Mustankorkean biokaa-
sulaitos on valmistunut ja Mustankorkea on 
avannut Jyväskylään kaksi biokaasun tankkaus-
asemaa. Myös Gasum on avannut Jyväskylään 
kaasun tankkausaseman, mikä palvelee myös 
raskasta liikennettä.

Vuoden 2018 lopussa Keski-Suomessa oli jo 
lähes 400 kaasukäyttöistä henkilöautoa. Kasvu 
on ollut nopeaa viime vuosina, sillä vielä vuoden 
2016 lopussa kaasukäyttöisiä henkilöautoja oli 
noin 100 kappaletta (Kuva 1). Saa nähdä mihin 
lukemaan pääsemme vuoden 2019 lopussa. 

Julkiset ajoneuvo- ja
kuljetushankinnat luovat
kysyntää biokaasulle
Pelkästään henkilöautojen määrän kasvuun ei 
biokaasuliiketoimintaa voi ainakaan kovin hel-
posti rakentaa. Yksi henkilöauto kuluttaa noin 
10 MWh biometaania vuodessa (laskettuna 
kaasuauton kulutuksella 4 kg/100 km, metaanin 
energiasisältö 13,9 kWh/kg ja 18 000 km ajo-
suoritteella), joten noiden 400 auton polttoaine-
tarve olisi noin 4 GWh vuodessa. Jo pelkästään 
Mustankorkean biokaasulaitos tuottaa ainakin 
15 GWh liikennebiokaasua vuodessa. 

Yksi hyvä keino lisätä biokaasun liikennekäyttöä 
ovat kuntien ja muiden toimijoiden julkiset han-
kinnat. Jyväskylän kaupunki onkin lähtenyt tähän 
ennakkoluulottomasti mukaan. Kaupunki edellyt-
ti jo ennen oman biokaasun tuotannon alkamista 
biokaasukäyttöisiä jätekuljetuksia. Myöhemmin 
jätekuljetusten kilpailutusten siirryttyä Mustan-

korkean hoidettavaksi, on biokaasukäyttöisiä jä-
teautoja tullut lisää, nyt niitä on yhteensä jo kah-
deksan. Biokaasulla kulkevia leasing-autoja on jo 
yli kolmekymmentä, mm. kotisairaanhoidossa. 
Kesällä 2019 Jyväskylään tulivat ensimmäiset 
biokaasubussit (Kuva 2). Tällä hetkellä meneillä 
olevassa bussien kilpailutuksessa käyttövoimak-
si käy biokaasun lisäksi sähkö tai uusiutuva die-
sel. Ehkä jo loppuvuodesta tiedämme, onko Jy-
väskylässä ensi vuonna lisää biokaasubusseja. 
Jyväskylä on jo etupainotteisesti laittanut puh-
taiden ajoneuvojen hankintadirektiivin hienosti 
käytäntöön.

Alueellisella yhteistyöllä
biokaasun mallimaakunnaksi
Alueen toimijoiden välinen yhteistyö on ensi-
arvoista biokaasun tuotannon ja käytön edistä-
miseksi. Keski-Suomessa tätä työtä on tehty 
jo pitkään mm. erilaisissa kansallisissa ja kan-
sainvälisissä hankkeissa, mitkä ovat koonneet 
alueen toimijat yhdessä kehittämään biokaasue-
kosysteemiä. Tällä hetkellä edistämistyötä 
tehdään mm. Keski-Suomen liiton Circwaste 
-hankkeessa. Yhtenä painopisteenä Circwaste 
-hankkeessa on biokaasun tuotannon ja käytön 

Kirjoittaja: Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto
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Ei kahta ilman kolmatta, kuten sanonta kuuluu. 
Se sopinee hyvin myös Stormossenin Gas-
tor-tankkausasemien rakentamiseen. Ensimmäi-
nen asema vihittiin käyttöön keväällä 2017, jolloin 
Vaasan kaupunki otti käyttöön 12 biokaasubussia. 
Toista asemaa rakennetaan parhaillaan.

  - Ajatuksena oli koko ajan, että tarvitsemme 
ainakin kaksi tankkausasemaa. Se lisää järjestel-
män uskottavuutta, sanoo Stormossenin toimi-
tusjohtaja Leif Åkers.

Paikka valittiin jo muutama vuosi sitten, ja kaikki 
luvat saatiin kuntoon viime vuonna. Prosessi oli 
tällä kertaa paljon helpompi, sillä yhdestä ase-
masta oli jo kokemusta.

  - Aiemmasta työstä on ollut paljon apua. Pää-
töksentekijät ovat jo kertaalleen tehneet saman-
laiset päätökset, ja me tiedämme, miten edetä, 
Åkers kertoo.

Biokaasua yhä useammalle
Stormossenin ensimmäinen tankkausasema 
sijaitsee Koivulahden jätekeskuksen vieressä 
ja tavoittaa Vaasasta pohjoiseen tai pohjoisesta 
Vaasaan kulkevat autoilijat.

  - Pyrimme nyt tavoittamaan sekä pohjoisesta että 
etelästä saapuvat työmatkalaiset, Åkers selittää.

Yhteiskunnassa käydään vilkasta keskustelua 
fossiilivapaista polttoaineista ja ympäristöystäväl-
lisistä vaihtoehdoista, joten Åkers on vakuuttunut 
biokaasun suosion kasvusta.

  - Sähköautoista puhutaan paljon, mutta bio-
kaasuauto on hyvä vaihtoehto niille, joilla ei ole 
varaa sähköautoon tai jotka pitävät biokaasua ym-
päristölle parempana, Åkers sanoo.

Åkers ei kuitenkaan halua vertailla sähkö- ja bio-
kaasuautoja.

  - Sähköautot ovat joissain tilanteissa parempia. 
Mutta sähkö- ja biokaasuautojen vastakkainaset-
telu on väärin, sillä molempia tarvitaan. Myös 
vety- ja etanoliautoja tarvitaan, kunhan etanoli 
valmistetaan kestävällä tavalla. 

Erilaisia ratkaisuja
Uusi tankkausasema avataan ABC Kiitokaaren 
huoltoasemalle Runsoriin Vaasaan. Näin ollen 
biokaasu täytyy ensin kuljettaa sinne Stormos-
senilta.

  - Tämä on meille uutta. Tarvitsemme kaasunkul-
jetukseen soveltuvat autot ja koulutetut kuljetta-
jat, Åkers kertoo.

Kaasukuljetukseen mahtuu 3000 kiloa, minkä pi-
täisi riittää arviolta 180 tankkaukseen.

  - Suunnitelmien mukaan säiliö vaihdetaan kerran 
kuussa, mutta toivottavasti saamme vaihtaa sen 
useammin, Åkers sanoo.

Asiakkailta vuosien mittaan saatu palaute on huo-
mioitu toisen tankkausaseman rakentamisessa.

  - On toivottu, että uusi tankkausasema sopisi 
liikuntarajoitteisille paremmin. Olemme ottaneet 
tämän toiveen ja muutaman muun teknisen yksi-
tyiskohdan huomioon toisen aseman suunnitte-
lussa, Åkers kertoo.

Katto vastassa
Stormossenin Koivulahden tankkausasemalla on 
nykyään 700 tankkausta kuukaudessa. Nykyisel-
lä tuotannolla kaasua riittää kuukaudessa 12 bus-
siin ja 1300 autoon. Tankkaajien määrä kuitenkin 
kasvaa jatkuvasti, ja Åkers arvioi kapasiteetin tu-
levan vastaan 3–4 vuodessa.

  - Biokaasulaitos käy nyt täydellä teholla. Siksi 
yhtiön hallitus tutkailee nyt kolmannen reaktorin 
rakentamista, Åkers sanoo.

Biokaasun jakelu
laajenee Vaasassa

Kolmas reaktori tarvitsee kuitenkin enemmän 
biojätettä, jota voidaankin tarkemmalla lajitte-
lulla ohjata pois jätteenpoltosta. Lisäksi muiden 
jäteyhtiöiden kanssa keskustellaan niiden biojät-
teen vastaanottamisesta.

  - Biokaasulla on myönteinen imago. Ihmiset ym-
märtävät lajittelun tärkeyden, kun sen tuloksena 
saadaan jokin lopputuote, Åkers kertoo.

Toiveissa on myös, että jätehuoltomääräyksiä uu-
distetaan vuoden 2020 aikana.

  - 5000 tonnia biojätettä joutuu Stormossenin 
alueella vuosittain poltettavan jätteen pariin. Jos 
pystymme tarkemmalla lajittelulla hyödyntämään 
puolet tästä biojätteestä, saamme siitä polttoai-
netta 175 autolle, jotka ajavat vuodessa 20 000 
km, Åkers selittää.

Suuria visioita
Parhaillaan rakennettava tankkausasema on 
viimeinen suurhanke, joka ehtii valmistua toi-
mitusjohtaja Leif Åkersin uran aikana. Åkers jää 
eläkkeelle ja päättää pitkän uransa Stormosse-
nilla keväällä 2020. Visiot eivät kuitenkaan pääty 
tähän.

  - Mietinnässä on kolmas tankkausasema Palo-
saarelle. Olemme jo keskustelleet asiasta Stati-
on 1:n kanssa, jolla on hyvä sijainti. Tämä tank-
kausasema olisi enemmän yksityisautoilijoita ja 
takseja varten, Åkers kertoo.

Olet kehittänyt Stormossenin toimintaa ajasta, 
jolloin suurin osa kaikesta jätteestä päätyi kaa-
topaikalle, aina tähän päivään asti, jolloin kierrä-
tysaste on lähes 99 %. Miltä se tuntuu, kun nyt 
toinen tankkausasema pian avataan?

  - Hyvältä. Olen pitkään pyrkinyt suunnittelemaan 
ja toteuttamaan mahdollisuuksia biokaasun tank-
kaamiselle. Tavoitteenani on ollut itsekin ajaa 
kaasuautoa, Åkers kertoo.

Åkers on erittäin tyytyväinen omaan kaasuau-
toonsa. Hän ajoi sillä viime vuonna 25 000 km ja 
joutui ainoastaan kahdesti tankkaamaan bensaa 
– ja senkin lähinnä, jotta tankissa ollut bensiini 
joskus vaihtuisi. Kaasutankillisella pääsee maan-
tieajossa 500 kilometriä.

  - Kodin lähellä olisi hyvä olla tankkausasema. 
Jos on lyhyt matka töihin, voi aina tankata lähellä, 
Åkers sanoo.

Biokaasua saa kohta Vaasan seudulla entistä helpommin, kun Stormossen Oy 
avaa toisen tankkausasemansa. Vuodenvaihteesta alkaen biokaasua voi tankata 
myös Vaasan eteläisellä sisääntuloväylällä. Visiot eivät kuitenkaan rajoitu tähän, 
sillä ajatus kolmannesta tankkausasemasta pitää pintansa.

# L I I K E N N E
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SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY on 
perustettu tammikuussa 2019. Yhdistyksen perus-
tamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry (perus-
tettu vuonna 2005) sekä Suomen Biokaasuyhdis-
tys ry (perustettu vuonna 1991), joiden toiminta 
päättyy vuoden 2019 aikana. Yhdistymisen myötä 
saadaan saman katon alle ravinteiden kierrosta ja 
biokaasusta kiinnostuneet tahot, millä voidaan var-
mistaa aiempaa tehokkaampi ja proaktiivisempi 
toimialan kehittäminen.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:llä on sekä organisaatio- että 
henkilöjäseniä.Organisaatiojäsenet (tilanne 1.11.2019) ovat: 

Oy Banmark Ab
Biokasvu Oy
BioKymppi Oy
BioSairila Oy
Detector Oy
Doranova Oy
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Envitecpolis Oy
Gasum Oy
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Jeppo Biogas Ab
Jubilo Oy
Kekkilä Oy
Oy Konwell Ab
Lakeuden Etappi Oy
Nurmon Bioenergia Oy
Mustankorkea Oy
Quanturi Oy
Soilfood Oy
St1 Oy
Sulapac Oy
Ab Stormossen Oy
Suomen Kiertovoima ry, KIVO
Suomen Biokiertotuote Oy
Tampereen Öljytukku Oy
Vogelsang Oy
Ålandskomposten AB

LIITY JÄSENEKSI: www.biokierto.fi/jasenyys/liity-jaseneksi
Löydät meidät verkosta BIOKIERTO.FI
Facebookista nimellä @ SUOMENBIOKIERTO


