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# B I O K I E R T O 2 0 3 0Toiminnanjohtajan
katsaus

Käsissäsi on upea ja upouusi Bio-
kierto ja Biokaasu -lehti! Vuodes-
ta 2014 alkaen julkaistun Biokaa-
su-lehden nimi on päätetty nyt 
muuttaa Biokierto ja Biokaasu -leh-
deksi. Nimimuutoksella halutaan 
vahvistaa ymmärrystä siitä, että 
energia-, ravinne- ja hiiliasiat ovat 
vahvasti toisiinsa linkittyneitä ja 
niihin liittyviä kysymyksiä on oleel-
lista ratkoa yhdessä. 

VUODEN 2020 aikana biokaasu ja ravinne-
kierto ovat olleet hyvin esillä julkisessa kes-
kustelussa. Säädösvalmistelutyö onkin ollut 
ennätyksellisen kiireistä, mikä näkyy SBB:n 
lukuisina asiantuntijalausuntoina niin kansalli-
sille kuin Euroopan komission säädösvalmis-
telijoille.
 
Biokiertotoimiala on ollut aktiivinen myös oma-
ehtoisissa toimenpiteissään. Elokuussa 2020 
julkaistiin Biokaasu2030-julkilausuma, jonka al-
lekirjoittajia ovat Suomen Biokierto ja biokaasu 
ry (SBB), Bioenergia ry, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Kaasuyh-
distys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen 
Lähienergialiitto ry. Julkilausumassa ehdote-
taan, että kotimaisen biokaasun vuoden 2030 
tuotantotavoitteeksi asetettaisiin 4 TWh.  

Kesällä ja syksyllä 2020 SBB, Vesilaitosyhdis-
tys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Kes-
kusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittivät 
orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuottei-
den hyödyntämistä koskevan lainsäädännön 
nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mu-
kanaan tuomia muutoksia. Hankkeen lopputu-
loksena syntyi pitkä listaus keskeisistä muu-
toshankkeista ja toimenpidesuosituksia. 

TULEVA TALVI tulee olemaan niin ikään 
mielenkiintoinen ja tärkeä biokierron tulevai-

suusnäkymien osalta. Keskeisimmät asiat 
ovat päivittyvä kansallinen ilmastopolitiikka, 
biokaasuohjelman toimeenpano, kansallinen 
lannoitelainsäädäntöuudistus sekä EU-tason 
ratkaisut liikennebiokaasun asemasta osana 
liikennepoliittisia päätöksiä sekä uusituvan 
energian direktiivin uudelleen tarkastelu. 

TOIMIALAN TULEE OLLA AKTIIVINEN, jotta 
biokaasu- ja ravinnekiertoasiat huomioidaan 
riittävällä tasolla kansallisessa ja EU-tason 
päätöksenteossa. Edelleenkään ei voi liikaa 
korostaa yhteistyön merkitystä. On tärkeää, 
että toimiala kykenee muodostamaan yhteisiä 
viestejä ja osallistumaan aktiivisesti niin yh-
teiskunnalliseen keskusteluun kuin antamaan 
syötteitä päätöksentekoprosesseihin. Vahva 
etujärjestö on koko toimialan etu. Tervetuloa 
mukaan toimintaan! 

ANNA VIROLAINEN-HYNNÄ,
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n
toiminnanjohtaja

p.s. Biokierto ja Biokaasu -lehti tullaan jatkossa 
julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja 
syksyllä. Lehdessä pyritään monipuolisesti käsit-
telemään ajankohtaisia asioita. Jatkossa Biokierto 
ja Biokaasu -lehdessä tulee aina olemaan Suomen 
Biokierto ja Biokaasu ry:n laatima katsaus ajan-
kohtaisista säädösvalmisteluista. Lehteen otetaan 
vastaan asiantuntijakirjoituksia niin jäsenorga-
nisaatioilta kuin sidosryhmiltä. 

Lisäinfo SBB
SUOMEN BIOKIERTO & BIOKAASU RY SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY, SBB, 
on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen 
vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on varmistaa toimijoille 
hyvät toimintaedellytykset sekä tuotteiden kilpailukyky. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat 
biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä 
kierrätyskemikaalit.

YHDISTYS osallistuu alan kansainväliseen toimintaan verkottumalla alan ulkomaisten järjestöjen 
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 yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Toimialamme on 
vasta kehittymässä, minkä vuoksi esimerkiksi lainsäädännölliset puitteet ovat osin vasta muotoutu-
massa. 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
 
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) Ari 
Suomilammi (Gasum Oy), Christoph Gareis (HSY Jätehuolto), Johan Saarela (Ab Stormossen Oy) 
ja Mikko Saalasti (Doranova Oy).

VALIOKUNNAT
Kierrätysravinnevaliokunta 5/2020-5/2021: 
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. Johanna Penttinen-Källroos, Stormossen Oy Ab
8. Joona Piirala, Envitecpolis Oy
9. Kirsi-Maarit Lehto.

Biokaasuvaliokunta 5/2020-5/2021: 
1. Jussi Vainikka, Gasum Oy
2. Anne Kujanpää, Doranova Oy
3. Toni Hemminki, Wega Oy
4. Teija Paavola, Nurmon Bioenergia Oy
5. Outi Pakarinen
6. Antero Bäcklund, Lakeuden Etappi Oy
7. Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy
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Uudet toimialat ja ratkaisut haastavat usein ole-
massa olevaa lainsäädäntöä, politiikkaa ja käy-
täntöjä. Näin on tilanne myös biokierron saralla. 
Esimerkiksi vuonna 2017 hyväksytty Keskipit-
kän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU) ei 
vielä osannut ottaa huomioon biokaasun liiken-
nekäytön potentiaalia, minkä vuoksi se ei aseta 
kaasuajoneuvolukumäärille kattavia tavoitteita. 

Säädös- ja politiikkaviidakkoa tulee tarkastella 
eri tasoilla: olemassa olevien säädösten sovel-
taminen, EU-säädösten kansallinen toimeenpa-
no, sekä kansallisen ja EU:n tason säädösten 
uudistamistyöt. Pullonkauloja voi muodostua 
missä tahansa vaiheessa. On tärkeää, että sää-
dösvalmistelussa on aina käytettävissä ajan ta-
salla olevaa tietoa sekä realistiset näkemykset 
toimialan tulevaisuuspotentiaalista. Tässä työs-
sä SBB:n rooli on merkittävä. 

Biokiertosektorin toimintaympäristöön vaikut-
taa useat eri politiikat, joista keskeisimpiä ovat 
energia- ja ilmasto-, liikenne-, maatalous- ja ym-
päristöpolitiikat. Onkin selvää, että toimialaan 
vaikuttavia asioita käsitellään useassa eri minis-
teriössä ja virastoissa. Työn ja vastuun jakami-
nen ei ole aina selvää. 

LAAJAT HORISONTAALISET ASIAT
Kansallisella tasolla päivittyvä ilmastopolitiikkaa 
on nyt ajankohtainen asia. Suomen on määrä 
päättää uudesta ilmastopolitiikasta kesään 
2021 mennessä. Biokierron osalta on tärkeää 
seurata energia- ja liikenneasioiden ohella myös 
maataloutta ja ruokaketjua koskevaa päätöksen-
tekoa. On tärkeää, että biokierron mahdollisuu-
det tunnistetaan ja ne hyödynnetään päätet-
täessä päästövähennystoimenpiteistä. 

Neuvotteluita uudesta maatalouspolitiikasta eli 
CAP:sta (Common agriculture policy) on käyty 

sekä kansallisella että EU-tasolla jo pidemmän 
aikaan. Päätöksenteko on viivästynyt ja uusi 
ohjelmakausi tulee voimaan vasta 2023. Maa-
talouspolitiikassa päätetään seitsemän vuoden 
rahoituskaudesta. SBB pitää tärkeänä sitä, että 
uusi rahoituskehys luo hyvät puitteet kierrätys-
ravinteiden käytölle ja maatalouden sivuvirtojen 
käsittelylle biokaasulaitoksissa. Biokierto on 
huomioitu hyvin valmisteluissa, mutta lopulliset 
päätökset tehdään seuraavan kahden vuoden 
aikana. Nyt on syytä olla aktiviinen! 

Kansallisella tasolla työstetään myös horison-
taalisia bio- ja kiertotalouspolitiikkoja, joissa oli-
si tärkeää huomioida biokierron nykyiset ja tu-
levaisuuden mahdollisuudet. Käytännön toimet 
tulevat näkymään esimerkiksi valtakunnallinen 
jätesuunnitelman 2023-2028 valmisteluissa ja 
erilaisina t&k-panostuksina.

Maatalouden metaanipäästöjä on tarkasteltu 
useassa vuonna 2020 julkaistussa Euroopan 
komission tiedonannossa. Pellolta pöytään stra-
tegiassa on mainittu, että komissio valmistelee 
vuonna 2021 EU:n hiiltä sitovaa viljelyä koske-
van aloitteen. Metaanistrategiassa on listattu 
niin ikään useita toimenpiteitä maatalouden 
päästöjen vähentämiseksi, kuten metaanipääs-
töjen mittarointiin liittyvän asiantuntijaryhmän 
perustaminen ja komission edistämistoimet 
hiiltä sitovan viljelyn laajempaa hyödyntämi-
seen jäsenvaltioissa. 

BIOKAASUN SÄÄDÖSYMPÄRISTÖN
MUUTOKSET
Biokaasun osalta kansalliset toimet on niputet-
tu yhteen kansalliseen biokaasuohjelmaan. Oh-
jelman avulla on helppo seurata, mitä tehdään 
ja koska. Osa tärkeistä asioista etenee myös 
omina kokonaisuuksinaan, kuten kansallinen 
energiaverouudistus.

Ajankohtaiset
säädökset

Fossiilittoman liikenteen tiekarttatyön kautta 
tulee pohdittavaksi laaja keinovalikoima liiken-
teen päästöjen vähentämiseksi. Harkittavia oh-
jauskeinoja ovat muun muassa jakeluvelvoite, 
hankintatuet, verotusmuutokset sekä erilaiset 
investointituet. Näistä päätetään poliittisella 
tasolla kesään 2021 mennessä. Osa työstä on 
jo käynnissä. Jakeluvelvoitetta koskeva säädös-
valmistelu on jo pitkällä. Monet ohjauskeinot 
etenevät jo etupainotteisesti, kuten romutus-
palkkio ja raskaiden ajoneuvojen hankintatuki. 

Uusituvan energian direktiivin kansallinen toi-
meenpano etenee myös; toivottavasti uutta 
kestävyyslakia sovelletaan jo 2021 vuoden 
alusta. Biokaasun ja uusiutuvien kaasujen alku-
perätakuujärjestelmään liittyvässä säädöskehi-
tystyössä tehdään vielä loppuhiontaa, ja toivot-
tavasti myös tämä työ on valmis kesään 2021 
mennessä. SBB arvion mukaan toiminnanhar-
joittajat tarvitsevat tiedotusta ja koulutusta kes-
tävyysvaatimuksien ja alkuperätakuujärjestel-
män osalta vuonna 2021. 

EU-tasolla huomioi kiinnittyy nyt Euroopan 
komission Smart mobility strategiaan, ja ensi 
vuoden puolella erityisesti henkilö- ja pakettiau-
tojen CO2-päästöjä koskevat asetuksen muu-
tosehdotukseen. Vuoden 2021 aikana työn alla 
ovat myös muun muassa uusiutuvan energian 
direktiivin tarkistaminen ja energiaverodirektii-
vin uudistus. 

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN SÄÄ-
DÖSYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Kansallisella tasolla ravinnekierrätyksen osalta 
seuraavan vuoden keskeisin muutostyö on kan-
sallisen lannoitelainsäädännön uudistaminen. 
Tässä työssä toimeenpannaan kansalliseen 
lainsäädäntöön EU-lannoitevalmisteasetus ja 
tiettyjä kokonaisuuksia jätedirektiivistä kuten 
EoW-asiat. Mahdolliset muutokset koskevat 
ainakin lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksia, 
tyyppinimiä ja valmistajia koskevia hallinnollisia 
menettelyitä. 

EU-tasolla ravinteiden kierron mahdollisuuksia 
on pystytty viime aikoina huomioimaan entistä 
paremmin politiikkavalmisteluissa, mistä hyvä-
nä esimerkkinä on keväällä 2020 annettu Pellol-
ta pöytään -strategia. Vuonna 2019 hyväksytty 
EU:n lannoiteasetus antaa myös hyvät lähtö-
kohdat orgaanisista jätteistä valmistettujen 
lannoitevalmisteisteiden markkinoiden kehit-
tämiseen. Ravinteiden kierrätyksen osalta työ 
jatkuu vuonna 2021 muun muassa EU:n jäteve-
silainsäädännön uudistuksen yhteydessä.

Komission biodiversiteettistrategiassa on 
vuodelle 2021 määritelty biokierron kannalta 
kiinnostavia toimenpiteitä, kuten maaperän 
suojelua koskevan teemakohtaisen strategian 
tarkistaminen sekä arviointi biomassan tarjon-
nasta ja kysynnästä EU:ssa ja maailmanlaajui-
sesti sekä niihin liittyvistä kestävyysnäkökoh-
dista.

TARVITAAN LISÄÄ ENNAKOITAVUUT-
TA JA YHTEISTYÖTÄ
Biokaasusektori on hyötynyt kansallisen biokaa-
suohjelman laadinnasta. Ohjelmatyö on omalta 
osaltaan tuonut tehokkaasti yhteen eri toimijat 
ja päätöksentekijät sekä lisännyt toimenpitei-
den ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä. Seuraa-
vaksi tulisi luoda selkeä kuva pitkällä aikavälillä 
tehtävistä biokaasusektorin edistämistoimista. 
Myös ravinteiden kierrätys hyötyisi kansallises-
ta pitkän aikavälin ohjelmasta, joka laadittaisiin 
yhdessä virkamiesten ja sidosryhmien kesken. 

On tärkeää, että Suomen erityispiirteet otetaan 
huomioon EU-tason päätöksenteossa. SBB 
voi omalta osaltaan osallistua tähän työhön 
suoraan ja eurooppalaisten kattojärjestöjensä 
kautta. Tämä lisäksi on oleellista, että biokier-
ron asiaa vievät eteenpäin myös muun muassa 
Suomen elintarviketeollisuus, energiateollisuus 
ja maataloustoimijat. Yhteistyötä tulee tehdä 
laajalla rintamalla. 

Teksti: Anna Virolainen-Hynnä

# P O L I T I I K K A

Biokierron säädösympäristö 
2020 ja 2021
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Biohiilen käyttöä on tutkittu maa- ja puutarhatalou-
dessa, mutta tällä hetkellä suurin mielenkiinto on 
viherrakentamisessa sekä erityisesti hule-, valuma- 
ja suotovesien käsittelyssä ja hiilikompensaation 
välineenä. Miten biohiili liittyy biokaasualaan? Tässä 
artikkelissa tuodaan esiin kaksi tutkimusesimerk-
kiä, toinen biohiilen tuotannosta ja toinen käytöstä. 
Esimerkit liittyvät Hämeen ammattikorkeakoulussa 
toteutettuihin tutkimushankkeisiin1-3). 

BIOHIILI – LIETEHIILI – BIOMÄDÄTEHIILI?
Pyrolyysi biohiileksi on noussut yhä enemmän esiin 
mädätteen kiintojakeen vaihtoehtoisena käsittely-
tapana. Biohiili-nimitys ei välttämättä anna oikeaa 
kuvaa mädätteestä tuotetusta hiilestä. Tuotteen 
nimitystä onkin syytä täsmentää, sillä biohiilen 
kuvaus on tehty puu- tai kasvibiomassapohjaisel-
le hiilituotteelle ja mädätteen kiintojakeesta tehty 
hiilituote vastaa huonosti biohiilen määritelmiin. 
Puhdistamolietepohjaisesta mädätteestä tuotet-
tua hiiltä on alettu nimittää lietehiileksi, mutta entä 
esim. biojätepohjaisesta mädätteestä tuotettu hiili 
– pitäisikö puhua biomädätehiilestä? Tätä käsitettä 
käytetään tässä artikkelissa.

RAAKA-AINE JA PYROLYYSIOLOSUHTEET
MÄÄRITTÄVÄT HIILITUOTTEEN 
Ravinnekierron kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat, 
päätyvätkö raaka-aineiden ravinteet hiilituottee-
seen ja ovatko ne kasveille käyttökelpoisessa muo-
dossa. Kuvassa 1 on esitetty pyrolysoinnin mas-
sa- ja hiilisaannot (%) korkean lämpötilan hitaassa 
pyrolyysissä (n. 600 ⁰C, 20 min), kun raaka-aineina 
oli HS-Veden puhdistamolietepohjainen mädäte ja 
BioKymppi Oy:n biojätepohjainen mädäte. Biomä-
dätehiilen hiilisaanto (49%) oli hivenen korkeampi 
kuin lietehiilen C-saanto (37%).  Merkittävin ero hii-
lien välillä tulee esiin, kun verrataan pitoisuuksia (% 
kuiva-aineessa): lietehiilen hiilipitoisuus (n. 20%) 
on erittäin alhainen ja vastaavasti tuhkapitoisuus 
korkea (n. 80%), kun ne biomädätehiilellä olivat 
70% (C) ja 25% (tuhka). Pääravinteista typestä pää-

tyi hiileen n. 20-30%, kun taas fosforista n. 100% 
molemmilla mädätepohjaisilla raaka-aineilla. 
    

Lietehiilen lannoiteominaisuudet osoittautuivat 
puupohjaisia biohiiliä paremmiksi raiheinän kas-
vatuskokeissa. Kasvianalyysien mukaan kaikkien 
ravinteiden, mukaan lukien fosforin pitoisuudet oli-
vat lietehiililannoitetuissa kasveissa typpeä lukuun 
ottamatta verrokkia korkeampia, eli kasvit kykenivät 
käyttämään kasvualustassa tarjolla olevia ravintei-
ta. Kasvatuskokeet antavat vahvan indikaation, että 
typpeä lukuun ottamatta kasviravinteet säilyvät tai 
jopa muuttuvat pyrolyysissä kasveille käyttökelpoi-
seen muotoon, mikä lisää liete- ja biomädätehiilien 
kiinnostavuutta lannoitevalmisteena.

LIETEHIILI
PARANTAA BIOKAASUPROSESSIA
Biokaasualalla seurataan mielenkiinnolla HSY:n lie-
tehiilihanketta4), sillä pyrolysointi nähdään yhtenä 
mahdollisena ratkaisuna poistaa mikromuovit ja 
orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietepohjaisista 
mädätteistä, ja täten parantaa niiden käyttömahdol-
lisuuksia etenkin peltoviljelyssä. Yksi biohiilen mah-
dollinen käyttösovellus on biokaasuprosessin te-

Biohiilellä monia kytkentöjä
biokaasutuotantoon

Kiinnostus biohiileen on noussut viime vuosina, kun on tunnistettu sen 
merkittävä potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä ja hiilinieluna, 
kuin myös uusien kiertotalousratkaisujen mahdollistajana. Nämä hyödyt 
saavutetaan parhaiten, kun tuotettua biohiiltä ei käytetä energiana vaan 
hiiltä sitovissa käyttökohteissa. 

hostaminen. HAMKissa testattiin HSY:n lietehiiltä 
yhdyskuntabiojätteen mädätyksessä laboratoriota-
son koereaktoreissa. Lietehiilen määrä syötteessä 
oli 10 % biojätteen kuiva-aineesta, ja verrokkina oli 
reaktori ilman hiililisäystä. Reaktorien syötekuormi-
tusta nostettiin portaittain (2¨5,5 kgVS/m3vrk) n. 5 
kk:n koejakson aikana. Viimeisen kuormitusnoston 
jälkeen verrokkireaktori ajautui häiriötilaan, meni 
hapoille ja kaasutuotto loppui, kun taas lietehiiltä 
sisältävä reaktori jatkoi normaalia toimintaa osoit-
taen näin merkittävän prosessia stabiloivan vaiku-
tuksen. Lisäksi, lietehiililisäys alensi merkittävästi 
biokaasun rikkivetypitoisuutta ja paransi hivenen 
metaanipitoisuutta. Lietehiili luonnollisesti kon-
sentroitui reaktoripoisteeseen, jossa se oli n. 30% 
kuiva-aineesta. Kasvatuskokeiden mukaan lietehii-
lipitoisen reaktoripoisteen lannoiteominaisuudet 
olivat hyvät. 

Tässä esiin nostettujen esimerkkien lisäksi, biohiili- 
ja biokaasutuotanto voivat kytkeytyä ja täydentää 
toisiaan monin eri tavoin, liittyen energiaan, raa-
ka-aineisiin, tuotteisiin ja niiden käyttöarvoon. Tu-

levaisuudessa biohiili- ja biokaasutuotantolaitokset 
voisivatkin yhdessä synnyttää uudenlaisen biojalos-
tamon, joka tehostaa kiertotalouden toteutumista 
hiilinegatiiviseen suuntaan.

Artikkelissa on yhdistetty koetuloksia kolmesta 
HAMKin hankkeesta. 
1) Biohiilestä bisnestä Hämeeseen; EAKR-hanke, 
2018-2020. 
2) Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa; hal-
linnoijana ja päätoteuttajana BioKymppi Oy; Ravin-
teiden kierrätyksen kokeiluohjelma, 2018-2020. 
3) Carbon4.0 Analysis and utilization of biological data 
in complex carbon ecosystems. OKM. 2019-2020.
4) www.hsy.fi/lietehiili

Teksti: Maritta Kymäläinen, Annakaisa Elo,
Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Aino Kainulainen; HSY
Kuvat: Mervi Rosti, Ilona Lahti, Annakaisa Elo
ja Jarkko Nummela
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Kuva kasvatuskokeesta (HAMK Lepaa), jossa verrattiin risuista ja kierrätyspuusta valmistettua biohiiltä sekä 
lietehiiltä. Raiheinäsatoa korjattiin kahden viikon välein kuuden viikon kasvatuksessa.

Kuva 1. Liete- ja biomädätehiilien pyrolyysisaannot
(n. 600 ⁰C, 20 min)
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SUOMALAISEN ruoantuotannon ympäristö-
kestävyyden merkittävimpiä osa-alueita ovat 
ilmasto, rehevöityminen, happamoituminen ja 
monimuotoisuus. Nämä osa-alueet linkittyvät 
toisiinsa monin tavoin, mikä tarkoittaa, että 
myös biokaasun tuotannon ja ravinnekierrätyk-
sen kestävyyttä on tarkasteltava kokonaisuute-
na ja osaoptimointia vältettävä. 

RUOKAJÄRJESTELMÄ on yksi kiertotalouden 
tärkeimmistä osa-alueista. Alkutuotanto toimii 
jo nyt merkittävänä ravinteiden kierrättäjänä 
ihan perustoiminnassaan. Alkutuotanto sulkee 
myös yhteiskunnan toimintojen vuotoja hyödyn-
tämällä erilaisia teollisuuden sivuvirtoja suoraan 
rehuna ja kierrättämällä siten näiden virtojen 
sisältämät ravinteet takaisin kasvintuotantoon. 
Lisäksi alkutuotannossa hyödynnetään iso osa 
erilaisten orgaanisten massojen prosessoin-
tilaitosten tuottamista ravinteista. Toimintaa 
voidaan kuitenkin vielä tehostaa kierrättämällä 
lannan ja orgaanisten massojen ravinteita en-
tistä tehokkaammin ja optimoidummin sekä 
hyödyntämällä lannan ravinteiden lisäksi myös 

sen energiasisältö sähkönä, lämpönä ja liikenne-
polttoaineena. 

ALKUTUOTANNON biomassat sisältävät noin 
80 % nykyteknologialla tuotettavissa olevasta 
biokaasun potentiaalista (10 TWh) Suomessa. 
Luken ravinnelaskurin mukaan kierrätettävästä 
fosforista 74 % ja typestä 82 % on lannoissa. 
Lanta on siten todella merkittävä resurssi sekä 
ravinteiden, orgaanisen aineen että energiapo-
tentiaalin näkökulmasta. 

LANTAKETJUN hallinta alusta loppuun onkin 
tehokkaan peltokasvien tuotannon, optimoidun 
ruokinnan ja hukkien minimoinnin ohella yksi 
ruoantuotannon ympäristökestävyyden kulma-
kivi. Aluksi optimoidulla ruokinnalla varmiste-
taan, että lantaan ei päädy tarpeetonta typpeä 
ja fosforia ilma- ja vesistöpäästöriskiä aiheutta-
maan. Tämän jälkeen huolellisesti suunnitellulla 
ja operoidulla biokaasun ja kierrätysravinteiden 
tuotannolla lantaketjun päästöjä voidaan edel-
leen merkittävästi vähentää ja parantaa koko 
ruokaketjun ympäristökestävyyttä.

Biokaasu osana ympäristökestävää
ruoantuotantoa 
Biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantolaitos palauttaa yhteiskunnan 
orgaanisten virtojen sisältämiä ravinteita ja orgaanista ainetta takaisin 
ruoantuotantoon ja tuottaa uusiutuvaa energiaa, ja on parhaimmillaan 
merkittävä ympäristöpäästöjen vähentäjä. Kokonaisuus on kuitenkin 
suunniteltava ja operoitava huolellisesti.

luonnollisesti hajalevitettävä, mutta välitön mul-
taaminen on niiden kohdalla tärkeää. 

KESTÄVÄN biokaasun tuotannon toteutusmal-
lit riippuvat alueellisista erityispiirteistä ja siitä 
mitä toiminnalla halutaan saavuttaa. Keskitetyt 
ratkaisut ovat tarpeen erityisesti ravinteiden 
ylijäämäalueilla mahdollistaen kustannuste-
hokkaan lannan jalostamisen kierrätysravinne-
tuotteiksi ja siirtämisen tarvealueille. Samalla 
voidaan tuottaa polttoainetta jopa raskaalle lii-
kenteelle. Toisaalta ravinnehaasteita ei ole selä-
tettävänä kaikkialla Suomessa, jolloin tilakohtai-
set ratkaisut voivat vähentää osaltaan lannan 
varastoinnin ja ruokaketjun energiankulutuksen 
päästöjä. Lannan prosessointi ei myöskään ole 
mikään itsetarkoitus siellä missä lannan hyö-
dyntäminen sellaisenaan on järkevää.

Teksti: Teija Paavola, kehityspäällikkö, 
Atria Tuottajat

# B I O K I E R T O 2 0 3 0

LANNAN biokaasutusta suunniteltaessa olen-
naista on huomioida, että mikäli lannan varas-
toinnin aiheuttamat metaanipäästöt halutaan 
välttää, on lanta saatava biokaasulaitokseen tuo-
reena. Lisäksi käsittelyaika laitoksessa on oltava 
riittävän pitkä, etteivät päästöt vain siirry lantava-
rastosta mädätysjäännösvarastoon. Laitoksen 
teknisessä suunnittelussa on myös huomioitava 
mm. oikeat materiaalit, laitteiden ja koneiden 
hyötysuhteet ja mahdolliset metaanihävikit 
sekä niiden käytettävyys/huollettavuus. Lopuksi 
on vielä huolehdittava, että ravinteet päätyvät oi-
keaan paikkaan oli kyse sitten lantaperäisistä tai 
muuta alkuperää olevista ravinteista. Sijoitusle-
vitystä tulisi suosia aina kun se on mahdollista ja 
syyslevitystä ilman ravinteita käyttävää kasvus-
toa on syytä välttää. Ammoniakkipäästöriskin 
kannalta olennaista on myös välttää lannan ja 
mädätteiden tai niistä jalostettujen ravinnetuot-
teiden tarpeetonta sekoittamista, käsittelyä ja 
hajalevitystä. Kuivalantamaiset tuotteet on toki 

Tulevaisuudessa kierrätysravinteiden siirtokalusto voi kulkea päästöttömästi nesteytetyllä biokaasulla. Kuvan-
mukaisella logistiikkajärjestelmällä lietelantaa tai mädätysjäännöstä/rejektivettä sijoitetaan keskimäärin 80 m3 
tunnissa. Kuva: Tuukka Kiviranta, Atrian arkisto. 

Biokaasulaitos voi muuttaa tilan energiaomavaraisek-
si ja huolellisesti kokonaisuus huomioiden toteutet-
tuna parantaa ruoantuotannon ympäristökestävyyttä 
merkittävästi. Lannan varastoinnin metaanipäästöt väl-
tetään, kun lanta käsitellään tuoreena biokaasulaitok-
sessa riittävän pitkällä viipymällä. Typen haihtumisen 
ja sadevesien aiheuttaman laimentumisen välttämi-
seksi mädätevarastot katetaan.

Kuva: Havainnekuva emakkosikalan yhteyteen raken-
teilla olevasta BioPir Oy:n biokaasulaitoksesta, Doran-
ova Oy. 
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saadaan erotettua myös ammoniakkivesi. Sitä 
käytetään ympäristöä hyödyttäviin tarkoituksiin, 
esimerkiksi paperiteollisuuden vedenpuhdis-
tukseen ja teollisuuden tuotantolaitosten savu-
kaasujen typenoksidien poistoon. Ammoniak-
kivesi määrä vastaa jopa kymmentä prosenttia 
Suomen ammoniakkiveden käyttötarpeesta.
 
VIIME vuosina teollisuuden kiinnostus biokaasua 
ja muita uusiutuvan energian tuotteita kohtaan 
on kasvanut. 

RAVINTEIDEN kierrätys vähentää teollisesti 
valmistettujen lannoitteiden tarvetta. Näin syn-
tyy energiapositiivinen ketju, joka ei ainoastaan 
vähennä päästöjä vaan auttaa pääsemään mo-
nista päästöistä kokonaan eroon. Turun seudulla 
toteutettu kiertotalousketju on malliesimerkki 
siitä, mitä Suomessa ja maailmalla voidaan tehdä 
kestävän tulevaisuuden hyväksi jo tänään. 

BIOKAASUN tuotannon haasteena on raaka-ai-
neiden riittävyys, koska tuotanto vaatii suuret 
volyymit, jotta biomassojen käsittelyssä ja bio-
kaasun tuotannossa saavutetaan kustannuste-
hokkuus. Mittakaavaetua ja tehokkuutta parantaa 
biokaasulaitosten verkosto, jolloin biomassojen 
käsittelyä voidaan optimoida laitosten välillä. 

TÄLLÄ hetkellä yksityistalouksien tuottamasta 
biojätteestä 60 prosenttia menee sekajätteeseen 
ja siksi paljon hyvää raaka-ainetta jää keräämät-
tä. Biojätteen keräystä tulee tehostaa tai siirtyä 
erilaisen tekniikan käyttöön. Suomessa uuden-
laisen tekniikan käyttöönottoa edistää Gasumin 
ja Oulun Energian hanke, jossa sekajätteestä 
erotetaan biojäte, ja siitä tehdään biokaasua en-
nen kuin sekajäte poltetaan. Tämä tulee olemaan 
suuri askel haja-asutuksen biojätteen hyötykäy-
tön tiellä.

JÄTE ei enää ole ongelma vaan mahdollisuus ja 
tärkeä raaka-aine. Yhteistyön avulla voimme ra-
kentaa kestävämpää ja puhtaampaa huomista.
Pidetään maailma kierrossa – muista lajitella 
jätteesi! 

#puhtaampihuominen
#kiertotalous
#biokaasu
#kierrätysravinteet
#jointhecycle

Kiertotaloudessa kaikki voittavat – 
Join the cycle
Kiertotalous, jossa raaka-aineet ja energia kiertävät kestävästi, on yksi lähivuosien 
tehokkaimmista keinoista taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Se on erinomai-
nen keino vähentää päästöjä. Monet kaasuratkaisut perustuvat kiertotalouden mal-
leihin, jossa kaikki voittavat – erityisesti ympäristö.

BIOKAASUN tuotantoprosessi on hyvä esi-
merkki kiertotaloudesta. Biokaasu on vähäpääs-
töistä polttoainetta, jota tuotetaan maatalouden, 
teollisuuden ja kotitalouksien jätteistä. Näin bio-
hajoava aines saadaan hyödynnettyä uudelleen 
energiana, jolloin jätteen polttamisesta hukkaan 
päätynyt energia ja pienhiukkaspäästöt laskevat. 
Sivutuotteena syntyvä ravinnejäännös on mah-
dollista palauttaa lannoitteena ravintoketjuun 
tai jalostaa teollisuuden tarpeisiin korvaamaan 
mineraalisia ja fossiilisia ravinteita ja lannoitteita.

KAUPALLISTEN biokaasulaitosten toiminta 
alkoi Suomessa viisitoista vuotta sitten, kun 
Gasumin Vehmaan biokaasulaitos alkoi ottaa 
vastaan aluksi sikatuotannon lietteitä ja myö-
hemmin teollisuuden biolietteitä. Aiemmin vain 
jätevedenpuhdistamoilla oli Suomessa ollut bio-
kaasulaitoksia, joiden alkuperäinen tavoite oli 
lietemäärän vähentäminen.

NYKYÄÄN biokaasulaitos tuottaa sekä ravintei-

ta maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin sekä 
biokaasua teollisuuteen, maantieliikenteeseen 
ja merenkulkuun.
 
TÄRKEÄ osa biokaasulaitoksen toimintaa on 
kaikkien jakeiden jatkojalostaminen. Turun seu-
dulla käytetään vuosittain noin 30 miljoonaa 
kuutiometriä vettä, joka päätyy lopulta Turun 
Seudun Puhdistamolle. Jätevedenpuhdistamolla 
jätevedestä erotetaan liete, joka kuljetetaan bio-
kaasurekalla Gasumin Turun biokaasulaitokselle. 
Siellä lietteestä sekä kotien ja yritysten biojät-
teistä tuotetaan uusiutuvaa polttoainetta eli nes-
teytettyä biokaasua (LBG) raskaan liikenteen ja 
meriliikenteen käyttöön. Turun biokaasulaitoksen 
tuotannolla voidaan kattaa esimerkiksi 120 rekan 
vuotuinen polttoainetarve. 
 
BIOKAASUN tuotannon yhteydessä syntyy 
myös teollisuuden tarvitsemia ravinnetuotteita 
sekä multaa. Turun biokaasulaitoksen tuotannon 
prosessia on kehitetty niin, että biojätevirrasta 

# B I O K I E R T O 2 0 3 0

Teksti: Rauni Karjala, Senior Manager, Gasum
Kuvat: Gasum kuvapankki
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Vaasan seudun jäteyhtiö Stormossen on perusta-
misestaan saakka toiminut alalla edelläkävijänä ja 
kokeillut uusia ideoita ennakkoluulottomasti. Niin-
pä talouspäällikkö Håkan Hagberg kuunteli kiin-
nostuneena, kun alkuvuodesta 2019 Pirkanmaan 
Jätehuollon liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko 
Nissinen heitti ilmoille ajatuksen kunnallisten jä-
teyhtiöiden yhteisestä maanlaajuisesta biokaasun 
jakeluketjusta.

- Ajatus oli, että yhteisen brändin avulla olisi hel-
pompi saavuttaa tunnettavuutta. Kun yksi jäteyhtiö 
mainostaa biokaasua alueellaan, myös muut ket-
jun jäteyhtiöt hyötyvät siitä, Hagberg sanoo.

Usean jäteyhtiön edustajat kokoontuivat pohti-
maan asiaa syyskuussa 2019. Kaikki eivät kuiten-
kaan vielä silloin olleet valmiita luopumaan omista 
paikallisista biokaasubrändeistään.

Hagberg ehdotti, että Stormossen, Pirkanmaan 
Jätehuolto ja Etelä-Karjalan Jätehuolto menisivät 
ensimmäisinä saman ketjun alle kolmistaan. Mui-
den on helppo liittyä valmiiseen konseptiin myö-
hemmin.

- Sillä tiellä nyt olemme. Ensimmäiset BIG-bio-
kaasuasemat on avattu Vaasan seudulla ja Ete-
lä-Karjalassa. Pirkanmaalla ensimmäinen asema 
avataan ensi vuoden alussa. Parin vuoden sisällä 
BIG-asemia on jo yhdeksän.

BIG-brändin haltijoiksi toivotetaan lisää yhteistyö-
kumppaneita. Tavoitteena on valtakunnallinen bio-
kaasun tankkausasemien ketju.

BIOKAASUN MYYNTI KASVAA
Lokakuussa Stormossen luopui omasta Gas-
tor-brändistään ja tankkausasemat saivat BIG-brän-
din mukaisen ulkoasun. Tamperelaisen Mainostoi-
misto Meran ehdottama BIG koettiin parhaaksi 
vaihtoehdoksi, koska se on helposti tunnistettava, 

ja nopealla vilkaisulla muistuttaa bio-sanaa. 

I-kirjaimen tilalla on omenankara muistuttamas-
sa polttoaineen alkuperästä. Brändi on yhteinen, 
mutta kukin jäteyhtiö valmistaa biokaasua omissa 
biokaasulaitoksissaan paikallisista biohajoavista 
jätteistä.

Stormossen avasi ensimmäisen biokaasun tank-
kausasemansa vuonna 2017 Vaasan pohjoiselle 
sisääntuloväylälle ja toisen kesällä 2020 eteläiselle 
sisääntuloväylälle. 

Biokaasun myynti kasvaa Hagbergin mukaan
tasaisesti.
- Kevään koronatilanteen aiheuttaman notkahduk-
sen jälkeen heinäkuussa biokaasua tankattiin Stor-
mossenin alueella ensimmäistä kertaa yli tuhat 
kertaa, ja tankkausten määrä on pysynyt korkeana 
myös sen jälkeen. 

Kesällä avattu asema ABC Kiitokaaressa on myös 
löytänyt asiakaskuntansa, sillä siellä tehdään tällä 
hetkellä noin 40 % kaikista tankkauksista.

UUSIA BIOKAASUBUSSEJA VAASAAN
Stormossen on valmistanut ja myynyt paikallista 
biokaasua sekä yksityisasiakkaille että Vaasan kau-
pungin paikallisliikenteen 12 biokaasubussille.
Kaupungin suunnitelmissa on tilata kolme uutta 
biokaasubussia, jotka alkaisivat liikennöidä vuonna 
2022. 

- Vaasa toimii esimerkkinä muille kaupungeille. 
Toiveena on, että voimme lisätä kaasubussien 
määrää ilman, että biokaasun tuotannossa tai 
tankkauspisteiden määrässä tulee raja vastaan, 
Vaasan kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö 
Pertti Hällilä sanoo.

Stormossenin alueella liikennöi tällä hetkellä kaksi 
kaasukäyttöistä jäteautoa. Vireillä olevan jätelain 
muutoksen toivotaan tuovan muutoksen jätteen-
kuljetusjärjestelmään, jonka seurauksena kaasu-
käyttöisten jäteautojen määrä moninkertaistuisi 
Vaasan seudulla.

Elokuussa liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti, 
että kaasukäyttöisille kuorma-autoille suunnitel-
laan hankintatukea. Jos tuki toteutuu ja kaasukuor-
ma-autojen määrä alkaa kasvaa, myös biokaasun 
valmistajien täytyy reagoida nopeasti. 

Tällä hetkellä Stormossenin biokaasulaitoksen 
tuotantokapasiteetti riittää, mutta kolmannen re-
aktorin rakentamisen ajankohtaa pohditaan.

- Se on jatkuvan tarkastelun alla, sillä rakentaminen 
kestää pari vuotta. Pitää olla hereillä, varsinkin jos 
kuorma-autojen hankintatuki toteutuu, Stormos-
senin uusi toimitusjohtaja Aimo Latvala sanoo. 

Latvala aloitti Stormossenin toimitusjohtajana ke-
säkuussa Leif Åkersin jäätyä eläkkeelle. 

PÄÄTÖKSIIN TOIVOTAAN
JOHDONMUKAISUUTTA
Latvala näkee biokaasuautoilun kehittämisen kes-
keisenä liikenteen päästötavoitteisiin pääsemiseksi.

- Suomen politiikka haluaa selvästi tukea kaasuau-
toilua, vaikka ohilaukauksia välillä tuleekin. En-
sin päätetään, että sähköautoja tuetaan, mutta 
kaasuautoja ei, ja seuraavassa lauseessa jo tode-
taan, että kaasuautoilua halutaan tukea. Toivoisin 
päätöksiin johdonmukaisuutta, jos hiilineutraaliin 
tulevaisuuteen aiotaan päästä. 

Keskustelu fossiilivapaista polttoaineista ja erityi-
sesti sähkö- ja kaasuautojen ympäristöystävälli-
syydestä käy vilkkaana. Latvala ja Hagberg eivät 
kuitenkaan asettaisi niitä vastakkain.

- Ne ovat toisiaan tukevia vaihtoehtoja hiilineut-
raalin tavoitteen saavuttamiseksi. Molempia tarvi-
taan, Latvala toteaa.

Hagberg on tyytyväinen omaan kaasuautoonsa. 
Säästöä on tullut noin sata euroa kuussa, kun ajo-
kilometrejä kertyy 25 000 vuodessa. 

- Ja saa tankata hyvällä omallatunnolla, kun polttoai-
ne on ympäristöystävällistä. Yhdellä tankkauksella 
ajaa 450 kilometriä, ja vaikka kaasu loppuisikin, voi 
jatkaa bensiinillä. Tankkausasemia on useita 450 ki-
lometrin säteellä, ja niitä tulee koko ajan lisää.

Teksti: Laura Keskitalo
Kuva: Mikko Lehtimäki

Yhteinen jakelubrändi
lisää biokaasun
tunnettavuutta

Taulukko. Nurmon biokaasulaitoksen tuottamien kierrätysravinnetuotteiden arvioidut ominai-
suudet ja arvo.
Ominaisuus/Tuote Väkevöity orgaaninen lannoite 
(NPK-konsentraatti) Lannoittava maanparannusaine (kuivajae)
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
*Laskennassa käytetty: N=1 €/kg, P=2 €/kg, K=1 €/kg
**Kasveille käyttökelpoinen typpipitoisuus on noin 20 % korkeampi kuin vesiliukoisen typen 
analyysitulos

BIG-biokaasubrändi syntyi, kun kolme jäteyhtiötä päätti yhdistää voimansa. Pian 
Vaasan ja Lappeenrannan välille alkaa ilmestyä samannäköisiä tankkausasemia, 
jotka tunnistaa neonvihreästä ja mustasta värimaailmasta sekä valkoisesta ome-
nankarasta.

# L I I K E N N E
Stormossenin toimitusjohtaja Aimo Latvala tankkaa paikallisista biojätteistä valmistettua biokaasua uudella
BIG-tankkausasemalla Mustasaaressa.
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OMAN hankintapäätökseni tärkein perustelu oli 
mahdollisuus liittää pakettiin myös biokäymälä, 
joka osittain ratkaisi tonttini vajavaiset viemäri-
ratkaisut. Laitteisto toimitetaan yhdessä, hen-
kilöautoon mahtuvassa laatikossa, jota pystyy 
tasamaalla käsittelemään yksi keskimääräisen 
voimakas henkilö.

HOMEBIOGASIN fermentori on toiminnaltaan 
melko yksinkertainen. Rakenteet ovat vahvas-
ta kumimateriaalista ommeltuja säkkejä, joi-
den käyttöiäksi on arvioitu 10 vuotta. Mädäte 
kipataan syöttösuppilosta runsaan tuhannen 
litran vetoiseen mädätyssäkkiin, biokäymälän 
tuotteen syöttöä varten on erillinen letku, joka 
yltää aina mädätyssäkin pohjalle. Mädätyssäk-
kiin on systeemiä koottaessa pumpattava ensin 
tarpeeksi vettä, minkä jälkeen bakteeriymppi, 
jollaista Homebiogas tarjoaa pakastekuivattuna 
ratkaisuna. Toimiva vaihtoehto on myös tuore 
sian- tai naudanlanta, jota veteen sekoitettuna 
tulee prosessin käynnistykseen syöttää mel-

kein sata kiloa. Suuressa säkissä syntyvä bio-
kaasu ohjautuu letkua hiilisuodattimen kautta 
kaasusäkkiin, joka on kiinnitetty mädätyssäkin 
päälle. Kaasusäkin päällimmäiseen osaan on 
ommeltu taskut viidellekymmenelle hiekkasä-
kille, joiden paino muodostaa säkin täyttyessä 
kaasuun painetta, joka saa sen virtaamaan ulos-
ottoletkuun, mikäli venttiili on auki. Itse olen tä-
hän mennessä käyttänyt syntynyttä biokaasua 
vain ulkona hellassa mehun keittämiseen, mutta 
markkinoilla on myös systeemiin yhteensopivia 
kaasulämmittimiä, aggregaatteja sekä valaisi-
mia. 

MÄDÄTETTÄ systeemiin lisättäessä täydestä 
mädätyssäkistä poistuu suotovettä, jota laiteval-
mistaja suosittelee käyttämään puutarhalannoit-
teeksi. Lannoitekäyttö ei kuitenkaan fekaalisten 
mikrobien vuoksi ole sopivaa systeemi ollessa 
osa vessan viemäröintiratkaisua. Poistuva vesi 
kuuluu käsitellä harmaaveden tavoin. Meillä se 
imeytetään naatti-, heinä ja lehtitunkion pohjaan 

Kotitalouden edullinen
biokaasuratkaisu

Keväällä hankin mökilleni Sloveniaan valmiin, pienen kapasiteetin bio-
kaasujärjestelmän. Israelilaisen Homebiogasin laitteisto on helppokäyt-
töinen eikä asentamiseen ei juurikaan tarvita rakennusalan osaamista. 
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ja siitä seuraavana vuonna kompostiin. Tälläkin 
tavoin ravinnekierto on mahdollista.

TOIMIAKSEEN riittävällä nopeudella laitteiston 
keskilämpötilan tulisi pysyä yli +20 asteessa, 
mikä alitetaan täälläkin talven kuukausina. Val-
mistaja tarjoaa ratkaisuksi lämpökaapelia, joka 
upotetaan mädätteen joukkoon. Itse yritän käyt-
tää hyväksi prosessin omaa lämpöä ja rakennan 
oljesta ja styroksista kuoren suojaamaan laitteis-
toa lämmön hukalta.

BIOKAASUJÄRJESTELMÄNÄ Homebiogas ei 
pysty kattamaan kotitalouden energiatarvetta, 
vaikka systeemistä onkin saatavissa jonkin ver-
ran ilmaista kaasua. Ennen kaikkea mädätys on 
hyvä menetelmä biojätteen käsittelyyn ja vessan 
viemäröintiin. Systeemiä rakennettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota alustan tasai-
suuteen ja pohjamaan vaakaus on tarkistettava 

senttimetrien tarkkuudella. Laitteiston koottua-
ni havaitsin kaasun pakenevan syöttösuppilon 
kautta taivaan tuuliin ja sai tyhjentää tuhat litraa 
sitä itseään välivarastoon korjatakseni Home-
biogasin paremmalle tantereelle. Uudessakaan 
paikassa kaikki ei mennyt putkeen vaan rintee-
seen tasoittamallani sijalla laitteiston kuorma 
painoi mädätyssäkin vinoon pehmeämmän 
maa-aineksen upottaessa painon alla.

TÄHÄNASTISEN kokemuksen perusteella voin 
suositella kotitalouden pienkaasujärjestelmää 
mukavana harrastuksena.

Teksti ja kuvat: Matti Ranta-Krenkku

Matti on Slovakiassa asuva matkanjärjestäjä, joka on 
erikoistunut bio- ja uusiutuvan energian ekskursiohin.

Yhteystiedot: matti@normidmatkat.fi
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Orgaanisten jätteiden
hyödyntäminen osana
kiertotaloutta

Siitä lähtien on aina välillä tullut varoituksia tie-
tyn raaka-aineen loppumisesta (öljy, fosfori jne.). 
Se on muistuttanut meitä siitä, että maasta ei 
voida ikuisesti kaivaa elä-
mällemme tärkeitä ainei-
ta. Orgaanisten jätteiden 
kierrätys Euroopassa alkoi 
oikeastaan niiden haital-
lisestä käyttäytymisestä 
loppusijoituksessa ja siitä, 
että tuli yhtä vaikeammak-
si löytää maa-alueita kaa-
topaikoille. Alussa oli aika 
haastavaa keksiä käsitte-
lyn lopputuotteille hyödyntämismahdollisuuksia. 
Oli unohdettu esimerkiksi ikivanhan tuotteen, 
kompostin, monet hyvät ominaisuudet. 

Nytkin puhutaan usein ensisijaisesti ravinteiden 
kierrätyksestä orgaanisten jätteiden hyödyntä-
misen yhteydessä. Tämä on kyllä hyvin tärkeä 
argumentti, koska fosforivarat maailmassa lop-
puvat ehkä nopeammin kuin öljyvarat, ja fosforia 
tarvitaan ruokatuotannossamme. Toista tärkeää 
ravinnetta eli typpeä on tietysti runsaasti ilmassa, 
mutta sen tekninen valmistus vaati hyvin paljon 
energiaa. 

HUMUKSEN MERKITYS
MAAPERÄLLE UNOHDETTU
Orgaanisten jätteiden käsittelystä saatavat tuot-
teet sisältävät ravinteiden lisäksi paljon orgaani-

sia aineita mm. humusmuodossa. Esi-isämme 
ymmärsivät vielä niiden edut maaperälle. Ne 
ovat edellytys mururakenteeseen, pidättävät vet-

tä ja ravinteita sekä pitävät 
maaperän ja kasvit tervei-
nä. Koska alueittain on 
vuosikymmeniä käytetty 
vain mineraalisia lannoit-
teita, huomataan nyt maa-
perän humuksen häviämi-
sen huonot vaikutukset. 

Yhtä selkeästi tulee esiin 
myös se, että eliölajien 

monipuolisuus maaperässä on tärkeä tekijä sen 
tuottoisuuteen ja ympäristömukaisuuteen. Lajien 
hävittäminen on ehkä suurin uhka ihmiskunnal-
le. Humus tekee maaperästä eliöille miellyttävän 
ympäristön. 

HIILI NOUSSUT VALOKEILAAN
ILMASTONMUUTOKSEN MYÖTÄ
Vasta ilmastonmuutos on nostanut vielä yhden 
näkökulman orgaanisten aineiden kierrätyksestä 
valokeilaan: hiilen. Ruvetaan ymmärtämään, että 
meidän täytyy yleensä miettiä hiilen käytöstä. 
Kyse on hiilitaloudesta. Hiiltä ei saa olla liikaa il-
massa, sen täytyy kiertää ja sitä tulee mielellään 
sitoa. Orgaanisten jätteiden kierrätystuotteiden 
käyttö tarkoittaa usein hiilen sitomista humus-
muodossa maaperään. Tutkimukset näyttävät, 
että se pysyy siellä jopa useita kymmeniä vuosia. 

Uskon kyllä, että yhä 
useampi on

ymmärtänyt, mitä
sana kiertotalous

oikeastaan tarkoittaa:
kestävää elämää

Vuonna 2015 Ranskassa laadittiin kansainvälinen 
aloite, että ilmastonmuutos voidaan torjua, jos 
maatalouskäytössä olevan maaperän humuspi-
toisuus nostettaisi neljä promillea vuodessa. Or-
gaanisten aineiden kierrätys on siinä ydinroolissa. 
Samalla orgaanisten jätteiden eri käsittelyproses-
seilla voidaan tuottaa korkealaatuisia uusiutuvia 
polttoaineita, kuten biokaasua ja etanolia. 

BIOKIERRÄTYS AVAINROOLISSA
Suomessa orgaanisten aineiden kierrätyksessä 
on vielä paljon potentiaalia. Vain noin 20–30 pro-
senttia biojätteistä kerätään erikseen, ja lannassa 

olevaa potentiaalia biokaasutuotantoon käyte-
tään vain harvoin. On vielä iso haaste toteuttaa 
kiertotaloutta myös orgaanisille aineille. Olemme 
nähneet koronan aikana, kuinka suuriin elämä-
tapamuutoksiin pystymme. Kannattaa ryhtyä 
asennemuutokseen tässäkin asiassa, koska siitä 
seuraa paljon hyvää. 

Uskon kyllä, että yhä useampi on ymmärtänyt, 
mitä sana kiertotalous oikeastaan tarkoittaa: 
kestävää elämää!

Teksti: Christoph Gareis, HSY

Kiertotalous on oikeastaan aika vanha käsite, mutta vasta viime aikoina on 
tultu tietoiseksi, mitä se tarkoittaa. Jo 1990-luvulla Saksan hallitus joutui 
reagoimaan vihreän liikkeen vahvaan kasvuun ja päätti hyvin nopeasti kier-
totalouslaista (”Kreislaufwirtschaftsgesetz”). Lain sisältö käsitteli kuitenkin 
pääosin pelkästään jätehuoltoa.  
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BIOLOGINEN KIERTO
KIERTOTALOUDESSA



20 21

Ympäristöministeriö asetti keväällä 2020 kestä-
vän elvytyksen työryhmän laatimaan ehdotuksia 
koronakriisin jälkeisistä elvytystoimista, jotka vas-
taavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhty-
miseen. Työryhmä julkaisi raporttinsa lokakuussa.

Osana ruokajärjestelmän murroksen vauhdit-
tamista ryhmä ehdottaa kotimaisen biokaasun 
markkinoiden edistämistä kasvattamalla sekä ky-
syntää että tarjontaa. 
Ryhmä suosittaakin, 
että otettaisiin käyt-
töön kertaluonteinen 
investointituki nykyis-
ten biokaasulaitosten 
jalostusarvonlisän pa-
rantamiseen.

Ryhmän ehdotuksen 
mukaan investointitu-
kea voisi hakea hank-
keille, joilla edistetään 
mädätteen jalostamis-
ta pitkiä matkoja kuljetettavissa olevaksi raemai-
seksi kierrätyslannoitteeksi, jolla voidaan korvata 
fossiilisista valmistettuja keinolannoitteita. Ryh-
män näkemyksen mukaan tuotettavan lannoitteen 
NPK-suhteen tulisi olla yli 10 %.

HEIKOILLE TUOTTEILLE EI
RIITÄ MARKKINAA
Näen, että annettu suositus on erittäin odotettu ja 
toteutuessaan se kehittäisi alaa hyvään suuntaan. 
Nykyisellään märkämädätyslaitosten mädätys-
jäännökset sisältävät jopa 95 % vettä, ja jalosta-

mattomien mädätysjäännösten ravinnearvot ovat 
lähellä karjanlannan arvoja. Tällaisenaan niitä niistä 
ei voida pyytää tuotehintaa ja rahtikin viljelijälle jää 
biokaasulaitoksen kustannettavaksi.

Saturoituneimmilla markkina-alueilla osa laitoksis-
ta maksaa viljelijälle jopa levityksen. Vastaavasti 
viljelijällä ei ole intressiä maksaa tuotteesta tai 
rahdista, jos pelkkä levityskustannus vastaa tuot-

teesta saatavaa lannoitusarvoa. 
Lisäksi viljelijöiden tietoisuus 
levityskaluston aiheuttamasta 
peltomaan tiivistymisriskistä 
on lisääntynyt, jolloin kierrätys-
lannoitetta ei nähdä ainoastaan 
positiivisena vaihtoehtona. Osa 
viljelijöistä vierastaa lisäksi ai-
kataulujen luovuttamista ulko-
puolisen urakoitsijan käsiin; var-
sinkin keväällä pelto voi kuivua 
nopeasti ja kasvukauden ollessa 
lyhyt kylvöille halutaan ajallaan.

Yhteenvetona uskaltaisin lausua, että mädätys-
jäännösten markkina on viime vuosina jämähtänyt 
paikalleen ja joillain alueilla jopa kehittynyt väärään 
suuntaan. Tämä on surullista kun huomioidaan, 
kuinka positiivisesta asiasta on kaiken kaikkiaan 
kyse!

Meidän pitää muistaa, että viljelijä on ennen kaik-
kea kuluttaja-asiakas, joka ostaa itselleen sopivia 
tuotteita ja palveluita. Biokaasualan tuote- ja pal-
velukehitykseen on otettava asiakaslähtöinen 
ote.

Kierrätyslannoitemarkkinan
luomisessa pitää nyt 
siirtyä puheista tekoihin
Suomessa tavoitellaan huomattavaa biokaasun tuotannon ja jakelun lisäys-
tä osana biotaloutta. Merkittävästi kasvavat tuotantomäärät tarkoittavat 
merkittävästi enemmän mädätysjäännöksiä osin jo nyt saturoituneeseen 
markkinaan. Nyt on hyvä aika lähteä yhdessä nostamaan sivuvirtojen arvoa 
ja luomaan toimivia lannoitemarkkinoita. 

Jo nyt biokaasualan luvuista on nähtävissä, että 
tulevaisuudessa kaikelle heikkolaatuiselle mä-
dätteelle ei riitä markkinaa, ja hyötykäytön kus-
tannukset nousevat biokaasulaitoksen näkökul-
masta entisestään. On oltava kaukonäköinen ja 
lähdettävä tekemään kehitystyötä. Jotta voimme 
luoda toimivan lannoitemarkkinan, on kriittistä 
nostaa biokaasulaitosten ravinnetuotteiden ar-
voa. Samalla pitää selkiyttää alan viestintää ja 
tehdä selkeä ero tuotteisiin, jotka sisältävät yh-
dyskuntapuhdistamolietettä.

Lannoitteet voisivat olla yhtä lailla biokaasualan 
arvokkaita lopputuotteita, siinä missä sähkö, läm-
pö ja biometaani jo nyt ovat. Mikäli kestävän elvy-
tyksen työryhmän suositus etenee, kohdistetaan 
tuki jo olemassa oleviin ja luvitettuihin biokaasu-
laitoksiin.

TEHDÄÄN LANNOITTEISTA
VILJELIJÖILLE HOUKUTTELEVIA!
Kestävän ruoantuotannon ja lannoitteiden oma-
varaisuusasteen nostamisen vuoksi on tärkeää 
saada typpi, fosfori ja orgaaninen aines hyöty-
käyttöön lannoitteiksi ja maanparannukseen. 

Viljelijälle kierrätyslannoite on houkutteleva sil-
loin, kun sen hinta-laatusuhde on kohdallaan eikä 
sen käyttäminen vaadi merkittäviä investointeja 
esimerkiksi lietealtaisiin, peltoliittymiin tai levi-
tyskalustoon. Helppokäyttöisyys varmistaa myös 
sen, ettei viljelijä ole riippuvainen ulkopuolisten 

levittäjien aikatauluista keskellä kiireistä kylvöai-
kaa.

Soilfoodilla on käynnissä T&K-hanke, joka tähtää 
kierrätyslannoitteiden jalostusasteen nostoon. 
Tutkimme parhaillaan, millä prosessiparannuksil-
la mädätysjäännöksestä voidaan tuottaa mahdol-
lisimman hyvä ja ravinnepitoisuudeltaan korkea 
pellettilannoite.

Viljelijöiden tarpeisiin vastaava kehitystyö pyrkii 
tuottamaan kierrätyslannoitteen, joka soveltuu 
suoraan nykyisiin viljelykäytänteisiin. Pellettimuo-
toinen, kylvölannoittimella levitettävissä oleva 
tuote tekee siirtymän väkilannoitteista kierrätys-
lannoitteisiin helpommaksi.

Teksti: Eljas Jokinen
Kuvat: Soilfood
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Eljas Jokinen, Soilfood

Kuvassa märkämädätyslaitoksen mädätysjäännös.
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Laatulannoite-laatujärjestelmän 
ensimmäinen puolivuotta
on ollut menestys
Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatujärjestelmässä 
asetetut vaatimukset. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat hyödyntää Laatu-
lannoite-tuotemerkkiä niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka 
ovat laatujärjestelmän piirissä. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki 
halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuh-
teisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja 
työkalu kierrätyslannoitevalmisteiden 
käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille.  
Laatulannoite-laatujärjestelmän piiris-
sä olevien tuotteiden laatua valvotaan 
säännöllisesti – valmistaja raportoi jär-
jestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatu-
tiedoista useamman kerran vuodessa. 
Laatujärjestelmän vaatimukset ovat 
lannoitelainsäädäntöä kattavampia.

Laatulannoite -järjestelmän piirissä on tällä hetkel-
lä kahdeksan kierrätyslannoitevalmistetta ja uusia 

tuotteita on tulossa järjestelmän piiriin lähiaikoi-
na. Ensi vuonna käynnistyy Laatulannoite -järjes-

telmän jatkokehitystyö osana John 
Nurmisen Säätiön koordinoimaa In-
terreg-rahoitteista Sustainable Biogas 
-hanketta. Kehitystyössä järjestelmää 
yhteensovitetaan uudistuvan lannoite-
lainsäädännön vaatimusten kanssa. 

TULOKSET OVAT LUPAAVIA 
Laatulannoite-järjestelmä on ollut vi-
rallisesti käytössä maaliskuusta 2020 

alkaen. Tulokset ovat olleet hyviä. Lakeuden Etapin 
kehityspäällikkö Antero Bäcklundin mukaan Laatu-

ECOLAN AGRA® 8-4-2 
-orgaaniselle kivennäis-
lannoitteelle on myönnetty 
Laatulannoite-sertifikaatti

lannoite-sertifioinnin ja siitä tiedottamisen jälkeen Ranu-maanparannus-
ainesäkin myynti on kaksinkertaistunut. ”Kokisin, että Laatulannoite-ser-
tifikaatti on onnistunut hälventämään ennakkoluuloja.”, sanoo Bäcklund. 
Tietoisuus Laatulannoite-järjestelmästä onkin kasvanut ensimmäisten 
tuotteiden sertifiointien myötä, mutta vielä riittää tekemistä viestinnän 
ja markkinoinnin saralla. 

Sidosryhmät ovat kattavasti edustettuna Laatulannoite-järjestelmän ylläpi-
dossa ja kehittämisessä. Laatulannoite-järjestelmän hallinnollinen rakenne 
on määritelty järjestelmän säännöissä. Laatukomitea toimii asiantuntijata-
hona ja valmistelee asiat ohjausryhmälle, joka tekee päätökset. Molem-
mat toimielimet aloittivat työnsä toukokuussa.

Ohjausryhmä koostuu seuraavista organisaatioista: Suomen Biokierto 
ja Biokaasu ry, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, 
Biolan Oy, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Vihe-
rympäristöliitto, ProAgria Keskusten Liitto sekä Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK. Laatukomiteassa on edustajat seuraavista organisaatioista: Suomen Biokierto ja 
Biokaasu ry, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Ruokavirasto. Suomen Vesilaitosyh-
ditys, Gasum Oy, Luonnonvarakeskus sekä Helsingin yliopisto. 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää osana yhdis-
tyksen toimintaa ja palvelutarjontaa. Laatulannoite-järjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille on kehitetty 
laajassa sidosryhmäyhteistyössä 2.7.2018 – 29.2.2020, jonka päärahoittaja oli Ympäristöministeriö.

Lisätietoa:
www.laatulannoite.fi
 
Teksti: Anna Virolainen-Hynnä, Laatulannoite-järjestelmän ylläpitäjä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Tilaa nyt kiertotalouden 
erikoislehti

Uusiouutiset!
Voit tilata Uusiouutiset-lehden:
• sähköpostitse tilaukset@uusiouutiset.fi
• puhelimitse (03) 4246 5370
• nettilomakkeella www.uusiouutiset.fi  

> tilausasiat

Saat 7 painettua numeroa
+ sähköisen uutiskirjeen.
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Laatulannoite-
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Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravin-
teiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä 
kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 
2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan 
yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu lii-
kennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset 
lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyske-
mikaalit.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:llä on sekä organisaatio- että 
henkilöjäseniä.Organisaatiojäsenet (tilanne 1.11.2020) ovat: 

Oy Banmark Ab
Biokasvu Oy
BioKymppi Oy
BioSairila Oy
Demeca Oy
Doranova Oy
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Envitecpolis Oy
Gasum Oy
Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Jeppo Biogas Ab
Jubilo Oy
Kekkilä-BVB Oy
Kiertokasvu Oy
Lakeuden Etappi Oy
Nurmon Bioenergia Oy
Mäntsälän Biovoima Oy
Mustankorkea Oy

Nanobar Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Quanturi Oy
Rambol Finland Oy
SATbioGAS Oy
Soilfood Oy
SSAB Europe Oy
St1 Oy
Sulapac Oy
Ab Stormossen Oy
Suomen Kiertovoima ry, KIVO
Suomen Biokiertotuote Oy
Suomen Kaasuyhdistys ry
Tampereen Öljytukku Oy
Vaisala Oyj
Vogelsang Oy
Wega Group Oy
Ålbiocom AB
 

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


