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Hallituksen
puheenjohtajan tervehdys
VIIMEISIMMÄT ja samalla Suomen Biokierto ja
Biokaasu ry:n ensimmäiset kaksi vuotta ovat olleet vaiherikasta aikaa. Kaksi vuotta sitten, kun
uuden yhdistyksen toimintaa käynnistettiin, järjestettiin Biotalouspäivät Jyväskylässä ja uutena
yhdistyksenä päästiin mukaan biokaasuohjelmaa
valmistelleeseen työryhmään, niin tuskin kukaan
osasi aavistaa, mitä vuosi 2020 tuo koronan myötä tullessaan.

KAIKESTA muutoksesta huolimatta nämä kaksi vuotta ovat olleet omalta osaltani hyvin antoisaa aikaa niin
asiantuntijana Envitecpolis Oy:ssä kuin Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:ssä, jossa reilu kuukausi sitten starttasi kolmas vuoteni hallituksen puheenjohtajana. Oli hienoa nähdä, että luottoa löytyy edelleen ja valinnan
jälkeen saamani palaute yhteistyön rakentajana lämmitti mieltä kovasti. Yhteistyön rakentaminen kun on ollut
koko puheenjohtajakauden keskeisin tavoitteeni ja mielestäni kahden ensimmäisen vuoden aikana olemme
yhdessä hallituksen, valiokuntien ja toiminnanjohtajan operatiivisen työn sekä laajan kansallisen ja EU-tason sidosryhmäyhteistyön kautta saaneet vietyä asioita oikeaan suuntaan. Positiivisin ja nöyrin mielin, mutta
nöyristelemättä jatkan hommia eteenpäin.

BIOKIERTO- JA BIOKAASUTOIMIALAN näkökulmasta tämä ja ensi vuosi tulevat olemaan erittäin merkittäviä.
Biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisten 24 toimenpiteen valmistelut ovat edenneet
viime vuoden alun koronahidasteen jälkeen määrätietoisesti eteenpäin. Investointien ja markkinoiden edistämisen näkökulmasta keskeisimpien elementtien eli erilaisten investointitukien ja jakeluvelvoitteen osalta
ollaan siinä tilanteessa, että osa tuista on jo valmiita ja haettavissa, osa on valmistumassa vuoden 2021 aikana
ja jakeluvelvoitelainsäädäntövalmistelu etenee määrätietoisesti. Edellä mainittujen toimenpiteiden valmistelu
ja tietoisuus siitä, että asiat etenevät, on näkynyt toimialalla voimistuvana positiivisena kuplintana jo jonkin
aikaa, viime loka-marraskuulta lähtien.

AIVAN viime aikoina on kuitenkin noussut esille tummia pilviä toimialan ylle. Hallituksen puoliväliriihessä sopimat leikkaukset ovat Maa- ja metsätalousministeriön osalta kohdistumassa vuodesta 2023 alkaen osittain
biokaasuun ja ravinnekiertokorvaukseen. Toisaalta liikenteen verouudistusta pohtinut työryhmä nosti esille
mm. kaasuajoneuvojen käyttövoimaveron korotuksen. Kolmantena huolestuttavana asiana voi todeta jo jonkin
aikaa esillä olleen biokaasun lämmityskäytön verotukseen liittyvän kysymyksen.

NÄENKIN tärkeänä, että pidämme edellä mainittuja asioita esillä ja pidämme huolta, että vahvassa nosteessa olevan toimialan kilpailukykyä ei vaaranneta harkitsemattomilla päätöksillä tässä vaiheessa. Itselläni on
edelleen vahva luotto siihen, että edellä mainitut tukiin ja lainsäädäntöön liittyvät asiat etenevät ja valmistuvat
suunnitellusti sekä tunnistetut uhat saadaan hallittua. Näin siksi, että poliittisilta päättäjiltä ja virkamiehiltä
saatu viesti on ollut jo useamman vuoden ajan laajasti yhteneväinen ja biokaasutoimialaa tukeva. Biokaasun
merkitys sekä ilmasto- että ympäristönäkökulmasta ja myös taloudellisten mahdollisuuksien osalta on laajasti
tunnistettu.

VUOSI sitten järjestettiin biokaasun ja nyt huhtikuussa ravinnekierron osalta laaja-alainen työpaja. Työpajojen
tavoitteena on ollut yhdessä laajalla toimijajoukolla löytää selkeät visiot ja tavoitteet toimialan edistämiselle
vuoteen 2030 saakka. Biokaasun osalta toimiala asetti keväällä 2020 tavoitteekseen neljän terawattitunnin
tuotantotavoitteen vuonna 2030 (https://biokaasu2030.fi/). Tavoite on kova, mutta realistinen, ja vaatii meiltä
kaikilta toimijoilta määrätietoista työtä. Ravinnekierron osalta työpajan tulokset ovat vielä jalostumassa ja
mielenkiinnolla odotammekin, mitä tuleman pitää. Työpajasta tähän mennessä tihkuneet viestit kertovat, että
työskentely onnistui hyvin ja määrätietoiset lopputulokset ovat luvassa. Odotamme niitä siis vielä hetken.

JOKA tapauksessa on tärkeää rakentaa vuosien 2021-2022 aikana selkeä näkymä siitä, miten etenemme kohti 2030 tavoitteita vuodesta 2024 eteenpäin, sen jälkeen, kun mm. valmisteilla olevat määräaikaiset tuet päättyvät. Ja miten sekä biokaasun ja -metaanin että kierrätysravinteiden ja maanparannusaineiden markkinoita
saadaan laaja-alaisesti edistettyä. Lisäksi on huolehdittava biokierto- ja biokaasutoimialan kokonaiskoordinaatiosta sekä kehittää sitä määrätietoisesti laajassa yhteistyössä, jotta tämä hyvinkin moniulotteinen, useille hallinnon- ja liiketoiminnan aloille ulottuva kokonaisuus kehittyy kannattavasti kohti tunnistettuja mahdollisuuksia.

Hallituksen puheenjohtaja
Mika Arffman
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Lisäinfo SBB
SUOMEN BIOKIERTO & BIOKAASU RY SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY, 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.

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 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

HALLITUS
SBB:n hallitus edustaa kattavasti koko sektoria ja yhdistyksen toimijoita. Hallituksen jäsenet:
puheenjohtaja Mika Arffman (Envitecpolis Oy)
varapuheenjohtaja Jussi Kankainen (Kekkilä-BVB Oy)
Niko Wassholm (Labio Oy)
Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
Ari Suomilammi (Gasum Oy)
Christoph Gareis (HSY Jätehuolto)
Johan Saarela (Ab Stormossen Oy)
Mikko Saalasti (Doranova Oy).

VALIOKUNNAT
Ravinnekiertovaliokunta 5/2021-5/2022:
• Venla Viskari (Ramboll Finland)
• Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
• Kirsi-Maarit Lehto
• Mika Juvonen (Biokymppi Oy)
• Toni Leinonen (Envitecpolis Oy)
• Sonja Ahvenainen (Soilfood Oy)
• Katja Alhonoja (Gasum Oy)
• Ilona Järveläinen (St1 Oy)
• Toni Luoma (Kekkilä-BVB Oy)
• Gareis Christoph (HSY Jätehuolto)

Biokaasuvaliokunta 5/2021-5/2022:
• Venla Viskari (Ramboll Finland)
• Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
• Outi Pakarinen
• Toni Taavitsainen (Envitecpolis Oy)
• Heikki Lindfors (Suomen Kaasuyhdistys ry)
• Maria Huusko (Suomen Kaasuenergia Oy)
• Matti Oksanen (Gasum Oy)
• Matias Westerholm (Wega Oy)
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A jan ko h t ais et
sääd ö kse t

Biokiertoa koskevat ajankohtaiset
säädösvalmistelut: Suomi & EU
Vuosi 2021 on ilmastoasioiden supervuosi. Kansallisella tasolla päätetään
keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotoimista ja Euroopan komissio antaa ns.
55-paketti heinäkuussa, joka sisältää muutosehdotukset päästökaupan muuttamisesta, uusiutuvan direktiivistä ja kevyiden ajoneuvojen päästöraja-arvoista.
Kansalliset ilmasto- ja energia-asiat
Syksyllä 2021 päätetään uusista Keskipitkän
aikavälin ilmastosuunnitelmasta (KAISU) sekä
ilmasto- ja energiastrategiasta. Ilmastotoimien
toimeenpanoa vauhditetaan myös kestävän
kasvun ohjelmalla, oikeudenmukaisen siirtymän
rahastolla, kehys- ja budjettipäätöksillä sekä ilmastorahastolla. Hallitus päivittää arvion ilmastotoimien toimeenpanon etenemisestä viimeistään kevään 2022 kehysriihen yhteydessä.
Liikenteen päästövähennysten osalta ollaan jo
pitkällä ja suuntaviivat ovat selkeät, mutta maatalouden päästövähennystyökalupakin sisältöä ei
ole juuri raotettu. Maatalouden osalta keskustelu
on ollut laaja-alaista, mutta konkretia puuttuu.
Julkista keskustelu on käyty erityisesti uudesta
maatalouspolitiikan ja -rahoituskehyksestä vuosille 2023-2027, maankäytön muutoksista energia- ja ilmastopolitiikassa ja metsien roolista.

Biokaasun verotukseen muutoksia
jollain aikavälillä
Jakeluvelvoite tuo mukanaan valmisteveron liikennebiokaasulle. Valtionvarainministeriön (VM)
vetämä virkamiestyöryhmä ehdotti syksyllä
2020 valmisteveron ulottamista myös lämmönja sähköntuotannolle joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta, mutta poliittisia päätöksiä ei vielä ole
tehty tältä osin. Euroopan komissio arvio parhaillaan energiaverodirektiiviä, mikä voi myöhemmin
tuoda muutoksia esimerkiksi polttoaineiden miniverotasoihin.
Toukokuussa 2021 VM:n vetämä virkamiestyöryhmä antoi ehdotuksia liikenteen verotuksen
muuttamisesta. Ehdotusten joukossa on muun
muassa liikennekaasujen verotuksen muuttami-
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nen samalle tasolle muiden polttoaineiden kanssa. Uusia liikenneveromuutoksia ei kuitenkaan
tulla toteuttamaan ennen vuotta 2024.
Muita ajankohtaisia biokaasun verotuksen liittyviä asioita ovat: päätös kaasuajoneuvojen työsuhdeverotusedun käyttöönotosta vuonna 2021,
tiekartta energiaverotuksen muuttamisesta tämän vaalikauden aikana ja verotuksen käytännön
kysymykset heinäkuussa 2021 käyttöön otettavan uusiutuvien kaasujen alkuperätakuujärjestelmän osalta.

Liikennepolitiikka
Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030
mennessä. Biokaasu ja kaasuajoneuvojen lisäämiseksi tullaan esimerkiksi laajentamaan kaasujakeluinfraa, satsaamaan liikennebiokaasun tuotantoon, sekä antamaan erilaisia ajoneuvojen
hankintatukia. Tukien ja kannusteiden osalta päätöksiä tehdään jo keväällä ja kesällä 2021.
Syksyllä päätetään lisätoimien tarpeesta, kun
tiedetään Euroopan Komission ehdotukset
päästökaupan laajentamisesta liikennesektorille ja kevyiden ajoneuvojen CO2-päästönormien
muuttamisesta. Mahdollisia uusia kansallisia
päästövähennystoimenpiteitä ovat esimerkiksi
jakeluvelvoitetason nostaminen (nyt 30 % vuodesta 2030 alkaen), kansallinen tieliikenteen
päästökauppa sekä liikenneverotusmuutokset.

Jakeluvelvoite
Suomen hallitus esittää, että biokaasu otetaan
osaksi kansallista biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta tammikuusta 2022 alkaen. Esityksen

#POLITIIKKA
mukaan jakeluvelvollisia olisivat vuodessa yli 9
gigawattituntia sekä halutessaan myös 1-9 gigawattituntia maakaasua, biokaasua ja muuta
kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia kaasumaisia liikennepolttoaineita jakelevat toimijat.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n
muistilista vuodelle 2021
• Otetaan biokaasun jakeluvelvoite käyttöön
tammikuusta 2022 alkaen (TEM)

Jakeluvelvoitelain muuttamisen yhteydessä
toimeenpannaan myös uusiutuvan energian direktiivin ovat uudet tiukemmat raaka-aineiden
rajoitukset ravinto- ja rehukasvien, ruoka- ja eläin
rasvojen sekä korkean ILUC-riskin polttoaineiden
osalta. Nämä rajoitukset eivät niinkään koske
biometaania, mutta muita polttoainevaihtoehtoja
kyllä.

• Ratkaistaan biokaasun verokysymykset
toimialan kasvua tukien: liikennebiokaasulle
maakaasun verotaso ja säilytetään
verottomuus biokaasun lämmitys- ja
sähkökäytössä (VM)

Eduskunta on käsitellyt jakeluvelvoitelain muuttamisehdotusta huhti-toukokuussa. Eduskunnassa
on puhututtanut muun muassa jakeluvelvoitteen
tavoitetaso, biopolttoaineiden saatavuus, polttoaineiden hintataso, kustannusvaikutukset, investointimahdollisuudet ja kestävyyteen liittyvät kysymykset. SBB:n arvion mukaan lakimuutoksen
käsittely on edennyt eduskunnassa suhteellisen
joutuisasti. Biokaasun jakeluvelvoitteen käyttöönottoaikatauluun vaikuttaa eduskuntakäsittelyn ohella liikennebiokaasun verotuskysymykset,
jotka tulee ratkaista ennen kuin biokaasu voi olla
mukana jakeluvelvoitteessa.

• Otetaan biokaasun alkuperätakuu käyttöön
heinäkuusta 2021 alkaen (TEM)

Ravinteiden kierrättäminen
Kesään 2022 mennessä Suomen lannoitelainsäädäntö päivitetään vastaamaan uutta EU-lannoitevalmisteasetusta ja tiettyjä kokonaisuuksia
jätedirektiivistä. Lannoitelain muutosehdotus
on lausuntokierroksella alkukesästä; asetusten
laadintatyö hieman myöhemmin käynnistyy.
Uudistuva lannoitelainsäädäntö tuo mukanaan
muutoksia ainakin lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksiin, tyyppinimien käyttöön ja valmistajia
koskeviin hallinnollisiin menettelyihin.
Euroopan komissio on muuttamassa yhdyskuntajätevesidirektiiviä, jonka osalta se parhaillaan
kerää sidosryhmien näkemyksiä. Puhdistamolietedirektiiviä on myös arvioitu, ja sitä tullaan luultavasti myös ehdottamaan muutettavaksi. Vuoden
loppuun mennessä komissio antaa tiedonannon
EU:n maaperästrategiasta, jossa muun muassa
toimenpiteitä maaperän hedelmällisyyden turvaamiseksi.

• Huolehditaan, että liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien hinnat pysyvät
Suomessa kilpailukykyisinä fossiilisiin
polttoaineisiin nähden (VM)

• Ryhdytään fossiilittoman liikenteen tiekartan
toimenpiteisiin viipymättä ja täysimääräisenä
(LVM)
• Asetetaan kansallinen biokaasun tuotantotavoite 4 TWh vuodelle 2030 ilmasto- ja
energiapolitiikan päivityksen yhteydessä
(TEM, YM)
• Toimeenpannaan biokaasuohjelma täysimääräisesti ja ajallaan (TEM, MMM, LVM,
VM, YM)
• Huomioidaan kierrätysravinteet ja
-lannoitteet lannoitelainsäädäntöuudistuksessa (MMM)
• Kannustetaan ravinteiden kierrättämiseen
maatalouden rahoituskehyksellä (CAP27)
(MMM)
• Varmistetaan riittävät investointitukimäärärahat biokaasu- ja ravinnekiertoinvestoinneille (TEM, MMM, YM)
• Jatketaan hallinnollisten menettelyiden
sujuvoittamista erityisesti lannoitteiden,
lietteiden ja EoW-asioiden osalta.
(YM, MMM 2021-2023)
• Laaditaan toimiva ohjauskeinopaketti
vuoden 2021 loppuun mennessä maatalousbiomassojen hyödyntämiseen biokaasulaitoksissa (otetaan huomioon mm. jakeluvelvoite, verotusratkaisut, investointituet,
ravinnekiertokorvaus) (MMM, TEM, LVM,
VM, YM)

Teksti: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
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Teolliset symbioosit Lahdessa
luovat edellytyksiä kiertotaloudelle
Lahden Kujalan käsittelykeskukseen on keskittynyt joukko kiertotalousmallia liiketoiminnassaan hyödyntäviä yrityksiä. Alueen keskiössä toimii Salpakierto Oy, entinen Päijät-Hämeen jätehuolto Oy, joka
vaihtoi nimeään vuoden 2021 alussa vastaamaan paremmin muuttunutta liiketoimintaympäristöä kiertotalousmallin mukaiseksi.
KÄSITTELYKESKUKSESSA vastaanotetaan ja
välivarastoidaan yhdyskuntien sekä kaupan- ja
teollisuuden erilaisia materiaalivirtoja. Materiaalit
hyödynnetään tai jalostetaan alueella toimivissa
yrityksissä ja toimitetaan eteenpäin asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille. Alueen ekosysteemi on
esitetty alla olevassa kuvassa Teolliset symbioosit
- Kujalan käsittelykeskus Lahti.
KESKITTYMÄ oli merkittävässä roolissa valittaessa Lahtea Euroopan ympäristöpääkaupungiksi
vuodelle 2021. Euroopan Ympäristöpääkaupunki
on Euroopan komission järjestämä kilpailu, jossa
jaetaan vuosittain nimitys yhdelle kaupungille,
joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii
esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää
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innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.
Ennen vuotta 2021 tunnustuksen on saanut 11
eurooppalaista kaupunkia. Lahden kanssa ympäristöpääkaupunkivuodesta kilpailivat ranskalaiskaupungit Lille ja Starsbourg. Valinnan myötä
Lahdesta tuli ensimmäinen tittelin voittanut suomalaiskaupunki.
POIKKEUKSELLISTA ympäristöpääkaupunkivuotta on juhlittu poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tuskinpa kukaan osasi ennustaa hakemisvaiheessa
vierailumahdollisuuksien järjestämisen ja hyvien
käytänteiden jakamisen face-to face olevan käytännössä mahdotonta. Syksyä kohti mentäessä
valoa tunnelin päässä on kuitenkin nähtävissä
rokotustilanteen parantuessa vauhdilla, joten vie-

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

Biokaasu- ja kompostoinitlaitos LABIO Oy Kuva: Tuotantoyhtiö Vimma

railut päästäneen käynnistämään. Lahdessa kierrätystoiminnan kehittämisessä mukana olleiden
yritysten osalta voidaan saavutuksesta kuitenkin
olla yhteisesti ylpeitä!
YKSI Kujalan käsittelykeskuksessa olevista toimijoista on vesihuoltoyhtiö Lahti Aqua Oy:n ja Salpakierto Oy:n tytäryhtiö LABIO Oy,
joka käsittelee alueella syntyvät biojätteet ja puhdistamolietteet kuivamädätys- ja kompostointilaitoksessaan. Niistä tuotetaan biokaasua
yhteistyössä Gasumin kanssa,
vuosittain jopa 50 GWh:n verran.
Kaasumäärällä ajaa vuosittain noin
4 500 henkilöautoa. Lisäksi lopputuotteina syntyy maanparannusaineita viljelijöille sekä raaka-aineita
mullan valmistukseen.
MARKKINATILANNE koronavaikutusten johdosta
on ollut viime aikoina hankala biojätteitä käsitteleville yrityksille jätemäärien pudottua merkittävästi.
Toinen haastava asia on ollut puhdistamolietteitä
sisältävien kompostien ja mädätysjäännösten
kiinnostavuuden hiipuminen. Lietepohjaisille tuotteille tulee tulevaisuudessa löytää uusia käyttökohteita nykyisten kohteiden rinnalle, varmistaen
samalla kestävä käyttö hiilijalanjäljen minimoimiseksi ja erityisesti hiilen sitomiseksi joko maaperään tai kasveihin.
VUONNA 2020 RaKiKy-hankkeen lopputuloksena
syntynyt Putretti®- metsälannoite on erinomainen esimerkki siitä, kuinka teollinen yhteistyö

parhaimmassa tapauksessa toisi uutta liiketoimintaa yritysten lopputuotteiden hyödyntämisen
kautta. Orgaanisen metsälannoitteen raaka-aineina käytetään Lahti Energian puunpoltosta syntyvää tuhkaa ja LABIOn kompostia. Hankkeen
toteutuksesta vastasivat LADEC, Aalto-yliopisto
ja Luke.
NYKYINEN lannoitevalmistelaki ei
vielä tunne orgaanista metsälannoitetta, joten lannoitevalmistelain
kokonaisuudistuksen tulisi mahdollistaa orgaanisen lannoitteen käyttö
myös metsissä. Tarve on olemassa ja
kiinnostus sidosryhmissä herätetty.
Kompostissa olevan hiilen sitominen
puustoon ja juuriin vuosikymmeniksi
sekä köyhien metsämaiden lannoittaminen hidasliukoisilla ravinteilla
antaisi lisäpotkua kasvuun pitkäksi
aikaa. Lannoitteen vaikutusta puustoon tutkitan
parhaillaan Luken koemetsässä. Lisätutkimuksia
tullaan tekemään uusien hankkeiden kautta mm.
mikromuovien ja lääkeainejäämien sekä markkinaselvityksen osilta. Hankkeet olisivat osittain
jatkumoa RaKiKy-hankkeelle ja tuloksena voisi
syntyä Kujalan alueelle uudentyyppinen lannoitetehdas. Mielenkiinnolla odotamme lainsäädännön
muutosten tuomia mahdollisuuksia lopputuotepuolelle.
Teksti: Niko Wassholm, LABIO Oy
Linkkejä:
www.labio.fi www.greenlahti.fi
https://www.youtube.com/watch?v=VIjgm3g_O9c
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Suomesta
ravinnekierrätyksen mallimaa
Kaikille on selvää, että kestävä talous vaatii kierrätystä. Termit, kuten jätteiden kierrätys tai uusiutuva energia, tulevat aiheesta heti
mieleen. Mutta kuka ajattelee välittömästi maatalouden elintarviketuotannossa tarvittavien aineiden, kuten ravinteiden tai orgaanisen aineen, kiertoa?
TOSIASIA on, että suuri osa lannoituksesta
tapahtuu edelleen teollisesti tuotetuilla ravintoaineilla ja merkittävä osa jätteiden arvokkaasta
orgaanisesta aineesta päätyy polttamiseen.
Voidaan olettaa, että esimerkiksi fosfaattimalmi loppuu maailmassa todennäköisesti aikaisemmin kuin raakaöljy. Tiedetään myös, että
typpilannoitteiden teollinen tuotanto kuluttaa
huomattavia määriä energiaa. Suomi voisi oikeastaan tyydyttää maatalouden ravinteiden tarpeet suurelta osin kierrätyslannoitteiden avulla
– fosforin osalta täysin
ja typen osalta osittain.

On aika korjata tämä käyttämällä orgaanisia kierrätyslannoitteita. Pitää lisäksi muistaa, että tällä
tavalla maahan lisätty hiili pysyy sitoutuneena
maaperässä ainakin tietyn ajanjakson eikä siten
edistä ilmastonmuutosta.

SUOMI ilmoitti ryhtyvänsä ravinnekierrätyksen
mallimaaksi jo vuonna 2011, mutta ei siitä lähtien ole tullut paljon lähemmäksi tätä tavoitetta.
Ympäristöpolitiikan pääpaino on toistaiseksi ollut uusiutuvissa energialähteissä. Onneksi sen
yhteydessä yksi painopiste on biokaasun tuotannon edistämisessä,
Politiikan ja viranomaisten
mutta nyt on aika ottaa
puolella vision toteuttahuomioon tässä ”siminen edellyttää yhteistyötä vutuotteena” syntyvät
kierrätyslannoitteet.

KIERRÄTYSLANNOITTEET ovat
usein orgaanisia, joten
niiden käytöllä lisätään
maatalouden, ympäristönmyös orgaanista ainetta. Tällä on monia
Orgaanisen
jätteen
suojelun, rahoituksen ja
positiivisia vaikutuksia
käsittely muillakin protaloustieteen aloilla.
maaperässä. Se paransesseilla (esim. komtaa maaperän rakenpostointi) tuottaa myös
netta ja vähentää siten
korkealaatuisia kierräeroosiota sekä lisää maaperän hedelmällisyyttyslannoitteita. SBB kehittää siksi parhaillaan
tä. Se vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja
vision kierrätyslannoitteille ja toimenpidesuosiedistää maaperän elämää. Mineraalilannoitteituksia sen saavuttamiseksi. Muun muassa seuden vuosikymmenien käytön takia maaperän raavat tavoitteet ovat ratkaisevia.
humuspitoisuuden säilyttäminen on laiminlyöty.
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KIERRÄTYSLANNOITTEILLE on annettava
markkina-asema, joka antaa niille mahdollisuuden kilpailla perinteisten lannoitteiden kanssa.
Osittain kierrätyslannoitteet on vielä mukautettava käyttötarkoituksiin ja tapauskohtaisesti
levitystekniikka on sovellettava lannoitteeseen.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on varmistettava, että kierrätyslannoitteiden alueellisesti
erilainen tuotanto ja kysyntä sovitetaan yhteen.
Kuten ennen mineraalilannoitteiden käyttöä
maataloudessa ja viherrakentamisessa, kierrätyslannoitteiden käyttö pitäisi jatkossa olla ylei-

nen tapa. Kierrätyslannoitteilla on jo suuri potentiaali ja hyväksyntä etenkin luomuviljelyssä.
POLITIIKAN ja viranomaisten puolella vision
toteuttaminen edellyttää yhteistyötä maatalouden, ympäristönsuojelun, rahoituksen ja taloustieteen aloilla. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on mainittava, että vision saavuttaminen
on iso askel Suomelle kohti omavaraisuutta ja
paikallisten yritysten tukea. Tällä toimialalla on jo
nyt monia lupaavia yrityksiä ja työpaikkoja.
Teksti: Christoph Gareis, HSY
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Ravinteiden
kierrätyksen
kuningastuote –

LANTA

Ravinteiden kierrätys on ollut Suomessa erityisenä painopisteenä jo
yli kymmenen vuotta. Kuitenkin meillä on vielä paljon tehtävää ennen
kuin ravinteet saadaan suuressa mittakaavassa kiertämään. Asian
vauhdittamiseksi laadittu ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma
ulottuu vuoteen 2030 ja nyt onkin aika aloittaa todellinen siirtymä kiertotalouteen myös ravinteiden osalta.
Suurin potentiaali ravinteiden kierrätykseen on
maataloudessa ja erityisesti kotieläinten lannan
ravinteiden hyödyntämisessä. Suurimpina esteinä lannan ravinteiden kierrätykselle ovat käytännöissä sekä lannan epätasaisessa alueellisessa
jakautumisessa. Viljelijän näkökulmasta lannan
käyttö eroaa oleellisesti mineraalilannoitteiden
käytöstä. Vallitsevat maatalouskäytännöt, opittu
kulttuuri sekä hankittu laitteisto tukevat mineraalilannoitteiden käyttöä pääasiallisena lannoitteena. Sen lisäksi mineraalilannoitteet ovat kierrätyslannoitteita edullisempia. Toinen keskeinen
este lannan ravinteiden laajamittaiselle kierrättä-
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miselle on alueelliset erot lantamäärissä ja sitä
myötä myös esimerkiksi peltojen fosforiluvuissa. Tietyillä alueilla lantaa on liikaa, mutta sitä ei
myöskään voida kustannustehokkaasti kuljettaa
käytettäväksi alueilla, jossa sille olisi kysyntää.

Ravinnevalumat ja lannan
kasaantuminen haaste koko
Itämeren alueelle

Lannan epätasainen jakaantuminen ei suinkaan
ole kansallinen ongelma. Sitä ratkotaan myös
muissa Itämeren alueen valtioissa. Ravinnevalumien estäminen ja erityisesti lannan käytön

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

tehostaminen on ollut EU:n Itämerenohjelman teemana jo yli kymmenen vuoden ajan.
Ohjelma on rahoittanut useita eri lähtökohdista maatalouden ympäristötoimiin keskittyviä
hankkeita. Näiden hankkeiden tuloksia yhteen
kokoamaan ja niistä politiikkaohjauksen suosituksia luomaan syntyi Itämeren alueen laajuinen
SuMaNu-hanke. SuMaNun juuri julkaistut suositukset keskittyvät maatilatasolla, systeemitasolla ja neuvonnassa tarvittaviin parannuksiin. Suosituksissa peräänkuulutetaan mm. velvoittavaa
fosforilainsäädäntöä ja tarkempaa ravinnekirjanpitoa, biomassojen ja kierrätettävien ravinteiden
turvallisuus- ja hygieniariskien minimoimista,
neuvonnan tehostamista sekä markkinoiden
luomista kierrätysravinteille. SuMaNu-hankkeen
tulosten lisäarvo on paitsi laajassa kansainvälisessä tietopohjassa, myös kokonaisvaltaisemmassa näkökulmassa lannan ja ravinteiden
hallintaan, joka nostaa typen ja kasvihuonekaasujen rinnalle fosforin sekä ilmansaasteiden
ja muiden terveysriskien hallinnan tärkeyden.

Lantakeskustelussa kuultua

SuMaNu-hanke kävi alustavien suositusten puitteissa palautekeskustelut kaikissa hankkeen
maissa. Suomen kansallisessa keskustelussa
sivuttiin myös lannan energiantuotantomahdollisuuksia. Osallistujat kokivat, että poliittisilla
ratkaisuilla on edistetty alueellista keskittymistä
ja tilakoon kasvua jo useiden vuosikymmenien
ajan. Investoinnit on tehty vuosikymmeniksi, minkä lisäksi toiminnan laajentamiseen on
edelleen taloudellisia ajureita. Mutta toisaalta
keskittyminen mahdollistaa myös keskitettyjä
ratkaisuja lannan hyödyntämiseksi.
Lannan jatkojalostuksen kannattavuuden koettiin nousevan, jos siihen liitetään biokaasutuotanto, joka mahdollistaa erilaisten lantojen ja
muiden biomassojen yhteiskäsittelyn. Mädätejäännöksestä voi vielä erotella fosforin omaan
kuljetettavaan jakeeseensa. Mädätteen typpi
on myös nopeasti käyttökelpoisessa muodossa kasveille. Vaikka biokaasun tuotanto lisääkin
lannan prosessoinnin kannattavuutta, on väkilannoitteiden alhainen hinta vaikea vastustaja.
Keskustelussa nähtiinkin, että tilojen pitäisi saada jokin kannuste tai etu kierrätyslannoitteiden
käyttöön, esimerkiksi ympäristökorvausohjelman kautta.

Monihyötyisyys lannan käytön
kannattavuuden nostajana

Niin SuMaNun kansallisessa keskustelussa kuin
SuMaNu-hankkeen Lantawebinaarissakin tuli
esille kasvanut kiinnostus maan kasvukunnon
hoitoon ja maan orgaanisen aineksen lisäykseen
ja sitä kautta myös orgaanisten kierrätyslannoitteiden ja lannan käyttöön. Lannoitevalmisteiden
ja lannan sisältämien ravinteiden rahallisen arvon lisäksi pitäisi saada arvo myös orgaaniselle
ainekselle. Lisää tutkimustietoa tarvitaan myös
siitä, millaisia satovasteita lisääntyneen orgaanisen aineksen avulla saadaan ja miten kauan
sen saavuttaminen kestää. Kaikkien keskusteluiden yhteinen viesti oli kuitenkin se, että
lanta on erittäin monihyötyinen tuote, josta on
saatavissa energiaa, maaperän kasvukuntoa ja
kasviravinteita. Nyt on ylitettävä ne käytännön ja
politiikkaohjauksen esteet, jotka estävät lannan
maksimaalisen hyödyntämisen.
Kaiken kaikkiaan olemme Suomessa edenneet
asiassa oikeaan suuntaan ja yhteinen tahtotila,
tavoite ja suuntaviivat alkavat hahmottua. On
selkeästi tunnistettu, että ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi tarvitaan laajamittaisia järjestelmätason toimia sekä riittävän kohdennettuja
paikallisia ja alueellisia investointeja. Näin kuntavaalien alla on hyvä muistuttaa kaupunkeja ja
kuntia niistä mahdollisuuksista, joita ravinnehaasteiden ja energiaratkaisujen yhteensovittaminen mukanaan tuo. Siinä voi olla kasvun
siemenet usealle paikkakunnalle. Samaan aikaan meillä on sekä kansallisesti että EU-tasolla useita politiikkaohjelmia loppusuoralla (EU:n
ilmastopaketti, yhteinen maatalouspolitiikka,
kansallinen ilmastolaki ja keskipitkän aikavälin
ilmastosuunnitelma). Nyt on aika koordinoida
näkemykset ja toimet yhteen niin, että ravinteiden kierrätyksestä saadaan Suomelle tuntuva
elvytysbuusti.

Teksti:
Paula Biveson
Projektijohtaja,
kv. hankkeet
Baltic Sea Action Group

Kaj Granholm
Projektipäällikkö
Baltic Sea
Action Group
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Kohti vihreämpää
kaupunkiympäristöä
Niityt ja ravinnekierrätys lisäävät rakennetun ympäristö
monimuotoisuutta maan päällä ja pinnan alla
Keskustelu Suomen ravinteiden kierrätyksen ympärillä painottuu usein voimakkaasti maaseutuun
ja maatalouden kierrätyslannoitteisiin. Kasvualustoissa kierrätetyt ravinteet päätyvät kuitenkin
myös takaisin rakennettuun ympäristöön. Kun
luonnonkasveista koostuvia niittyalueita tai viherkattoja saadaan yhä enemmän kaupunkeihin,
myös luonnon monimuotoisuus lisääntyy.

perustettu niittyalue tuottaa tärkeitä ekosysteemipalveluita ja niillä on merkittävä tehtävä, paitsi uhanalaisten kasvien kasvupaikkana myös pölyttäjien,
muiden hyönteisten, lintujen ja nisäkkäiden elinympäristönä. Lisäksi niitty toimii virkistyskäytössä, osana hulevesien hallintaa sekä luo maiseman
estetiikkaa. Monin paikoin niityt ovat osa myös
tärkeää kulttuurimaisemaa.

Lappeenrannassa nähdään
niittyjen monet mahdollisuudet

Suomessa monet kaupungit ovat ottaneet kaupunkivihreän lisäämisen ja monimuotoisuuden
kasvattamisen osaksi tavoitteitaan. Lappeenranta
on yksi niittyjen aktiiviseen lisäämiseen pyrkivä
kaupunki, jossa niityt liittyvät läheisesti kaupungin Greenreality-brändiin. Lappeenrannassa onkin
laadittu erillinen niittyverkoston kehittämisselvitys
sekä tavoiteohjelma jo kaksi vuotta sitten. Hankkeen tavoitteena on lisätä
luonnon monimuotoisuutta,
virkistysympäristöä,
monipuolisempaa maisemaa sekä
nostaa viheralueiden arvoa ja
merkitystä.

Kaikki perinnebiotoopit on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa uhanalaisiksi vuonna 2018. Muun muassa
kedot, tuoreet niityt sekä järven- ja joenrantaniityt
arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi. Kaupunkiin

Lappeenrantaan
perustettavat maisemaniityt ovat
puuttomia tai puoliavoimia,
kasvilajistoltaan monipuolista
kukkivaa niittykasvillisuutta,
joita hoidetaan niittämällä tai
laiduntamalla. Yhdeksi pilottiniittykohteeksi on valikoitunut Lappeen vanha pappila
keskustan tuntumassa, joka
sijaitsee hiekkakankaalla, ja
on aikaisemmin toiminut viljelys- ja laidunmaana. Niittyjä
aiotaan perustaa esimerkiksi
myös ajoratoja erottaville viherkaistoille.
Lappeenrannassa niittyhankkeiden eduiksi lasketaan hiilinielujen lisäämisen ja luonto-
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Kompostilla paitsi lannoitetaan kasvualusta, mutta myös lisätään kasvualustaan pieneliöille, kasveille ja sienille
tärkeää orgaanista ainesta. Orgaaninen
aines parantaa veden pidättymistä ja kulkua, toimii ravinnevarastona ja vähentää
ravinnehuuhtoumia sekä kohentaa maan
rakennetta.
Ravinnekierrätyksen näkökulmasta, oli
kyse uusniittyjen rakentamisesta, tai perinteisemmästä puistorakentamisesta ja
nurmista, viherrakentaminen on kierrätysravinteiden väylä takaisin urbaaneihin
ympäristöihin.
Teksti: Jussi Kankainen Kekkilä-BVB Oy

Hyvänä kiertotalousesimerkkinä Kekkilän
Teuvan kompostointilaitos käsittelee Närpiön seudun kasvihuoneviljelyn kasvustoja kasvualustajätteitä, joista laitoksella
erotellaan muovit ja syntyy luomuun hyväksyttyä viherkompostia.

arvojen vaalimisen lisäksi myös kustannussäästöt,
joita kevyempää kunnossapitoa vaativat niityt luovat. Suunnitelmissa on huomioitu myös niittyjen
käyttökelpoisuus hyvin pienistä kohteista aina laajoihin kokonaisuuksiin.

Viherrakentamisen kasvualustoissa
keskiössä monimuotoisuuden
lisääminen ja
kiertotalouden ratkaisut
Niittyjen merkitys kaupunkivihreässä on tunnistettu myös Kekkilän toiminnassa, ja eri tyyppisille
niityille on jo olemassa omat kasvualustansa biodiversiteettikohteen kasvuympäristövaatimusten
täyttämiseksi.

Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen on keskeisessä roolissa Kekkilän kasvualustatuotannossa.
Yrityksen omilla kompostointilaitoksilla käsitellään
vuosittain noin 100 000 tonnia orgaanisia sivuvirtoja, ja näistä syntyy yhteensä noin 65 000 tonnia
komposteja. Kompostointilaitoksilta kompostit
toimitetaan pääsääntöisesti Kekkilän multa-asemille, joilla luonnonmukaista maaperää mukaileva
kasvualusta saadaan aikaiseksi sekoittamalla kierrätyslannoitteet oikeassa suhteessa hiekkaan ja
muihin raaka-aineisiin.
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Yhteenveto vuoden 2020 kokemuksista:

Laatulannoite-sertifikaatti
on tae korkeasta laadusta

Vuonna 2020 Laatulannoite-järjestelmän piirissä on arviolta noin 9 % Suomessa kierrätetyistä yhdyskuntien biojätteistä ja lietteistä (käsittelymäärät
vuodelta 2018). Analyysitulokset osoittavat selkeästi, että järjestelmän piirissä olevien tuotteiden raskasmetallipitoisuudet ovat huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin mitä lainsäädäntö asettaa.
Laatulannoite-järjestelmän vuosi 2020 sujui hyvin, vaikka kyseessä oli vasta ensimmäinen virallinen toimintavuosi. Kaikki mukana olleet tuotteet täyttivät järjestelmät
asettamat
vaatimukset
niin sisäisen auditoinnin
osalta, perusparametrien
raja-arvojen kuin ulkoisen näytteenoton osalta.
Orgaanisten haitta-aineiden analyysit tehtiin yhtä
lukuun ottamatta kaikille
tuotteille.

mänhaltijalle vähintään neljä kertaa vuodessa.
Perustaparametrejä ovat hygienia parametrit,
ravinnepitoisuudet ja raskasmetallit. Orgaaniset haitta-aineet tulee
puolestaan
analysoida
ja tulokset tulee raportoida vähintään kerran
vuodessa. Vähintään yksi
vuoden aikana tehdyistä
analyyseistä tulee tehdä
näytteestä, jotka ovat ulkopuolisen näytteenottajan ottama.

Vuoden 2020 aikana järjestelmässä mukana olevien tuotteiden osalta
toteutettiin yhteensä 61 analyysiä ja 14 analyyseistä tehtiin ulkoisen näytteenottajan ottamista
näytteistä.

Laatulannoite-järjestelmässä olevat tekevät sisäisen auditoinnin vuosittain ja ulkoisen auditoinnin joka toinen vuosi.

Laatulannoite
järjestelmä
on Suomen Biokierto
ja Biokaasu ry:n
ylläpitämä järjestelmä.

Laatulannoite-järjestelmä on
kolmannen osapuolen tarkastama
laatujärjestelmä
Laatulannoite-järjestelmä on Suomen Biokierto
ja Biokaasu ry:n ylläpitämä järjestelmä. Laatujärjestelmä on avoin kaikille kierrätyslannoitevalmisteille.
Laatulannoite-järjestelmä edellyttää, että jokaisen tuotteen kohdalla perusparametrit
analysoidaan ja tulokset raportoidaan järjestel16

Vuosi 2021
Vuonna 2021 tulee olemaan mielenkiintoinen.
Kaksi uutta toimijaa on ilmoittanut ottavansa
Laatulannoite-järjestelmän käyttöönsä. Myös
taustatyö Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi käynnistyy. Laatulannoite-järjestelmää
tullaa päivittämään osana Interreg-rahoitteista
Sustainable Biogas -hanketta. Päivitystyön tavoitteena on varmistaa, että Laatulannoite-järjestelmä on ajan tasalla muutettavan lannoitelainsäädännön velvoitteiden osalta.

Laatulannoite- laatujärjestelmän Ohjausryhmän ja
Laatukomitean jäsenet ajanjaksolle 5/2021-5/2022 on nimetty.
Ohjausryhmän kokoonpano on:
Virolainen-Hynnä Anna
(Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri)
Gareis Christoph
(Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY)
Hyttinen Tanja (Biolan Oy)
Berlin Titta (Maa- ja metsätalousministeriö)
Malila Riikka (Ympäristöministeriö
Regårdh Elina (Viherympäristöliitto)
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Savela Pertti (ProAgria Keskusten Liitto)
Virtanen Mika (MTK).

Laatukomitean kokoonpano:
Virolainen-Hynnä Anna
(Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri)
Alhonoja Katja (Gasum Oy)
Wäänänen Mikko
(Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY)
Unnbom Mari (Helsingin yliopisto)
Ylivainio Kari (Luonnonvarakeskus)
Lindell Paula (Suomen Vesilaitosyhdistys)

Viljelijä,

kaipaako pelto ravinteita?
Ranu-maanparannusrae

on tutkittu, edullinen ja laatusertifioitu
kierrätystuote Etelä-Pohjanmaalta

Torniainen Merja (Ruokavirasto)
Äystö Lauri (Suomen ympäristökesku

Lisätietoa:

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

Ympäristösi hyväksi.
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Osaaminen ja yhteistyö avainasioita

Biokaasuekosysteemin
edistämisessä
Keski-Suomessa biokaasun tuotantoa ja käyttöä on pohdittu jo
pitkään, ensimmäisistä selvityksistä lienee aikaa ainakin parikymmentä vuotta. Edistystä on viime vuosina tapahtunut, esimerkiksi
biokaasun tuotanto on lisääntynyt, tankkausasemaverkosto kehittynyt ja ajoneuvojen määrä kasvanut.
KESKI-SUOMEN biokaasupotentiaali on selvitetty vuonna 2009 ja sen jälkeen muutaman
kerran tarkastettu. Kovin isoja muutoksia näissä
potentiaalitarkasteluissa ei ole, jos biokaasun
tuotantoon soveltuvissa biomassoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Isoimmat hyödyntämättömät biokaasun tuotantoon soveltuvat
raaka-aineet on Keski-Suomessa maatalouden
biomassoissa, kuten lannassa. Teknistaloudellista biokaasupotentiaalia laskiessa eroja voi tulla,
sillä vuosien varrella tekniikat kehittyvät ja myös
taloudellinen kannattavuus muuttuu.
KESKI-SUOMESSA tuotetaan tällä hetkellä
noin 50 GWh biokaasua (sisältää myös kaatopaikkakaasun) ja tuotanto voitaisiin noin kymmenkertaistaa (Biokaasun nykytilaselvitys Keski-Suomessa). Alueella on vahva tahtotila edistää
biokaasun tuotantoa ja käyttöä, ravinnekierto
huomioiden.
KESKI-SUOMESSA käytettiin vuonna 2019
energiaa 21,9 TWh (Keski-Suomen energiatase).
Tästä teollisuus haukkasi 58 %, rakennusten
lämmitys 22 %, muu sähkön kulutus 6 % ja tieliikenne 14 %. Jos Keski-Suomen biokaasupotentiaali (noin 460 GWh) saataisiin tuotantoon,
voisi sillä korvata esimerkiksi 5 % teollisuuden
lämmöntarpeesta tai 56 % rakennusten lämmitykseen käytetystä öljystä tai 15 % tieliikenteen
energiatarpeesta. Biokaasun osalta on hyvä
muistaa, ettei tuotannon ja käytön tarvitse tapah-
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tua samalla alueella, vaan kaasua voidaan siirtää
putkissa, kaasukonteissa paineistettuna tai nesteytettynä tankkiautoilla.

METAANIN tankkausasemaverkostossa on
tapahtunut kehitystä. Tällä hetkellä (5/2021) biokaasua saa auton tankkiin viideltä eri tankkausasemalta ja nesteytettyä metaania raskaaseen
kalustoon näistä yhdeltä. Vuonna 2020 kerrottiin
kahdesta uudesta infratukea saaneesta tankkausasemasta, eli Wega Groupin asemasta Hirvaskankaalle ja Lievestuoreen Lämpö Oy:n asemasta Laukaaseen. Muitakin asemahankkeita on
ollut suunnitteilla.
KAASUN käyttö liikenteessä vaikuttaisi etenevän hyvin Keski-Suomessa. Logistiikka-alan yritykset ovat enenevässä määrin kiinnostuneita
kuljetusten hiilijalanjäljen pienentämisestä ja biometaani on yksi sopiva vaihtoehto raskaampaankin kalustoon. Kaasukäyttöisille kuorma-autoille
on saatavilla hankintatukea korkeampaa hankintahintaa kompensoimaan. Traficomin tilastojen
perusteella Suomessa oli noin 260 kaasukäyttöistä kuorma-autoa vuoden 2021 alkupuolella, näistä Keski-Suomessa 22. Mustankorkean jätekuljetuksia hoitaa jo 13 biokaasukäyttöistä jäteautoa.
MITÄHÄN sitten seuraavaksi? Lahdessa asfalttiasema ilmoitti siirtyvänsä biokaasun käyttäjäksi,
tämä olisi mahdollista Keski-Suomessakin. Pesuloissa ja pulverimaalamoissa käytetään neste-

#BIOKIERTO2030

Jyväskylän kaupunki
on jo esimerkillisesti
edistänyt biokaasun
käyttöä julkisissa
hankinnoissa.
Kuvat: Outi Pakarinen
kaasua, nämä olisivat myös kohtuullisen helppo
vaihtaa biokaasulla toimiviksi. Jyväskylän kaupunki on jo esimerkillisesti edistänyt biokaasun käyttöä julkisissa hankinnoissa, ja iso bussiliikenteen
kilpailutus on käynnistymässä vielä tänä vuonna.
Aika näyttää, mikä on uusien bussien käyttövoima,
biokaasulle siellä olisi iso mahdollisuus.

LISTASIN jossain vaiheessa Keski-Suomen potentiaaliin raaka-ainepotentiaalin lisäksi vahvuuksiksi yritys- ja osaamispotentiaalin. Alueella on
useita yrityksiä, jotka kehittävät liiketoimintaansa
biokaasun tuotantoon, käyttöön tai ravinnekiertoihin liittyen. Valtra esimerkiksi on jatkanut biokaasukäyttöisen traktorin kehitystyötä.
INVESTOINTIEN ja yritystoiminnan lisäksi
alueella on vahvaa osaamista ja tahtoa yhteistyöhön. TKI-toimijat ovat yhdistäneet voimansa
ja osaamisensa ja yhteistyöhankkeita on viritteillä

VTT:n, JAMK:n ja Luke:n kesken. Jyväskylän yliopisto ja Luke tutkivat, miten biokaasuprosessissa muodostuvilla orgaanisilla hapoilla voitaisiin
liuottaa metalleja jätevirroista. Alueen toimijat
myös verkostoituvat kansallisesti ja ylimaakunnallista biokaasuyhteistyötä käynnistellään.

BIOKAASUN nykytilaselvityksessä on arvioitu,
että Keski-Suomeen voitaisiin saada vuoteen
2030 mennessä 165 GWh lisää biokaasun tuotantoa. Tämä vastaisi noin 70 miljoonan euron
investointeja. Biokaasun tuotannon ja käytön
edistämisellä, sekä ravinnekiertoratkaisuihin panostamalla on mahdollista luoda uusia työpaikkoja, vahvistaa aluetaloutta ja vähentää päästöjä. Keski-Suomen liitossa tätä edistetään mm.
Circwaste -hankkeessa.

Teksti: Outi Pakarinen

Kumppanisi Biokaasuasioissa:
Asiantuntijapalvelut
Projektipalvelut
Huolto- ja Korjauspalvelut
Kalibrointipalvelut
Laitosauditoinnit
www.viafingas.fi
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Suomen biokaasun tuottajat
samalle kartalle
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimeksiannosta Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä päivitti yhdistyksen nettisivuilla olevan
Suomen biokaasulaitokset -kartta sekä kirjoitti lyhyen katsauksen biokaasulaitosten kehityksestä ja tuotannon näkymistä lähitulevaisuudessa.
BIOKAASULAITOSTEN MÄÄRÄN KEHITYS
Jätevedenpuhdistamojen yhteydessä toimivat lietemädättämöt alkoivat yleistyä Suomessa isoimmilla
puhdistamoilla 1980-luvulla ja ne saavuttivatkin nopeasti hallitsevan roolin Suomen biokaasutuotannon
alkuvuosikymmenillä. Lietemädättämöjen lukumäärä (16 puhdistamolla) on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan n. 20 vuoden ajan. Kaatopaikkakaasun keräys laajeni merkittävästi 2000-luvun alussa, ja alkoi hallita
biokaasutuotantoa pitkälle, aina vuoteen 2016 saakka. Muiden biokaasulaitosten (isot yhteiskäsittelylaitokset ja maatilalaitokset) määrä alkoi kasvaa selvästi vasta vuoden 2010 jälkeen. Esimerkkinä v. 1998
biokaasun tuotantoa tilastoitiin 26 paikasta, joista suurin osa oli lietemädättämöjä ja kaatopaikkakaasun
keräyspaikkoja, yhteensä 20 kpl. Vuonna 2020 tuotantolaitoksia oli noin nelinkertainen määrä, yhteensä
109 kpl, joista enää selvästi vajaa puolet oli kaatopaikkakaasun keräystä ja lietemädättämöjä (49 kpl). Voimakkainta laitosmäärän kasvu on ollut isoissa yhteiskäsittelylaitoksissa, ja hitaasti kasvaen myös maatilakohtaisissa laitoksissa.
Biokaasulaitosten lukumääräkehityksen lisäksi laitosten kokoluokan ja tuotantoteknologian kehitys on lisännyt biokaasun tuotantoa suhteessa enemmän kuin laitoslukumäärä antaa ymmärtää. Biokaasun tuotanto on
vastaavassa ajassa, vuodesta 1998 vuoteen 2020, kasvanut noin viisinkertaiseksi.

Kaasu-verkko

Paikkakunta		

Biometaanin tuotanto (m3/h) Valmistusmisvuosi

1

Laukaa, Kalmarin tila 			

21		

2002

2 Kyllä

Kouvola, Gasum Oy			

180		

2011

3 Kyllä

Espoo, HSY				

450		

2012

4

Forssa, Envor Group Oy		

10		

2013

5

Joutsa, Joutsan Ekokaasu Oy 		

60		

2014

6 Kyllä

Lahti, Gasum Oy			

570		

7

Laukaa, Kalmarin tila 			

36		

2014

8

Nykarleby, Jepuan Biokaasu Oy 		

240		

2014

2014		

9 Kyllä
Virolahti, Haminan Energia Oy		
20		
2015
								(ei toiminnassa enää)

20

10

Huittinen, Gasum				

2016

11 Kyllä

Riihimaki, Gasum 			

50		

2016

12

Haukivuori, Biohauki			

10 		

2017

13

Mustasaari, Stormossen Oy

			

2017

14
15

Oulu, Gasum
				
Jyväskylä, Mustankorkea Oy		
200		

2017
2017

16
17
18

Hyvinkää, Nivos Oy			
60		
Mäntsälä, Mäntsälän Biovoima Oy			
Turku, Gasum					

2019
2020
2020

Taulukko. Biometaania (CBG) jalostavat biokaasulaitokset Suomessa v. 2020.
Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry.

BIOKAASUN KEHITYSNÄKYMÄT LÄHITULEVAISUUDESSA
Biokaasun tuotannossa on potentiaalia sekä kysynnän että raaka-aineiden saatavuuden osalla. Suomen
tiukat päästötavoitteet saattavat lisätä kysyntää nopeasti, mikäli lainsäädännöstä ja ohjauskeinoista saadaan
ennakoitavia. Biokaasulle on hallitusohjelman mukaan tulossa jakeluvelvoite, joka oletettavasti lisää kaasukäyttöisten autojen houkuttelevuutta. Myös kaasuautojen konversiotuki voi lisätä kaasun käyttöä. Koronaepidemiasta johtuen vuosi 2020 ei ollut kuitenkaan kaasuautojen määrän lisääntymisen suhteen niin hyvä,
kuin mitä 2019 antoi odottaa. Raskaassa liikenteessä kaasukäyttöisyys voi lisääntyä hankintatukien ja kaasun
hyvän raskaaseen kalustoon soveltuvuuden vuoksi.
2020-luvulla on kuitenkin odotettavissa, että liikennebiokaasun kysynnän kasvun myötä biometaania (CBG)
jalostavien laitosten määrä Suomessa kasvaa. Lukumääräiseen kehitykseen on vaikuttamassa mm. pienmittakaavainen biometaanin kustannustehokas jalostus, mikä on vielä haasteena. Vuonna 2020 biometaanilaitosten määrä oli kaikkiaan 18 kpl. CBG:n ohella nesteytetyn LBG:n kehitysnäkymät voivat nostaa
biokaasun kysyntää merkittävästi ja osaltaan suunnata tuotantoa isompiin laitoksiin.
Biokaasun tuotanto Suomessa oli vuonna 2019 n. 1 TWh, ja sen teknistaloudelliseksi potentiaaliksi on arvioitu noin 10 TWh. Toimialan itse asettama tavoite vuodelle 2030 on, että biokaasun tuotanto olisi 4 TWh. Keskeistä tavoitteen saavuttamisen kannalta on, että maatalouspohjaiset syötteet saadaan liikkeelle ja prosessoinnin piiriin. Kun katsotaan tämän hetken tuotantokapasiteettia, maatalousbiomassojen osuus on hyvin
pieni. Myös maatilakohtaisten laitosten kapasiteetti on vain muutamia prosentteja kaikesta kapasiteetista.
Näiden laitosten lukumäärä on kuitenkin noin 20 prosenttia kaikista biokaasulaitoksista.
BIOKAASU MUKAAN ENERGIAINTEGRAATIOON
Tällä hetkellä biokaasusektori on kovin rikkonainen eikä elimellinen osa Suomen energiantuotantoa. Tämä
pitäisi saada muutettua, jotta biokaasun tuotannosta saataisiin kaikki hyöty irti, eikä metaania tarvitsisi polttaa
piipun päässä. Biokaasun tuotantoa ja kysyntää tulee vauhdittaa eri ohjauskeinoin. Ohjauskeinovalikoiman
tulisi olla nykyistä ennakoitavampaa; nyt ennakointi on mahdotonta ja investoinnit sen vuoksi liian riskialttiita
investoijille.
Edellä on tarkasteltu biokaasutuotantoa puhtaasti biokaasun ja energian näkökulmasta. Biokaasutuotannon yhteydessä ei tule kuitenkaan koskaan unohtaa toista lopputuotetta, mädätettä ja sen mahdollistamaa
ravinnekiertoa. Edellä mainittuun ohjauskeinovalikoimaan on sisällyttävä myös tavoite mädätteen käytön
edistämiseksi. Kaiken kaikkiaan tulevan vuosikymmenen biokaasun tuotannon nuolen kärkinä Suomessa ovat
biokaasulaitosten eko- ja tuotantotehokkuuden parantaminen kaikissa kokoluokissa sekä liikennebiokaasun ja
ravinnekierron parempi huominen.
SUOMEN BIOKAASULAITOKSET KARTALLA
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n nettisivuilla saatavilla
olevan Suomen biokaasulaitoskartan tietoja on päivitetty. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) biotalouden
opiskelijaryhmä teki päivitysprojektin osana uusiutuvan
energian opintokokonaisuuttaan. Tietoja kerättiin laitoksille suunnatulla kyselyllä sekä selvittämällä uusia laitoksia
netistä ja SBB:n avustuksella.
Teksti
HAMKin opiskelijaryhmä: Ari Mannio, Markku Lammela,
Tapio Kiiskinen ja Jani Huusko
Tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen, HAMK Bio
Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, SBB ry
Kuva. Suomen biokaasulaitokset kartalla. Voit tutustua karttaan SBB:n nettisivuilla. Biokaasulaitostietoja voi edelleen
päivittää ja tietoja toivotaan etenkin uusista, kuin myös
rakenteilla olevista laitoksista, jotta saadaan kaikki Suomen
biokaasulaitokset ajan tasaisesti kartalle! Nettisivuilta
löytyy lomake tietojen päivitystä ja täydennystä varten.
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Paperiteollisuuden lietteet
kannattaisi käsitellä
yhteismädätyslaitoksissa
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa agrologiksi opiskeleva Henna Pitkänen tutki opinnäytetyössään, onko metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteitä järkevää hyödyntää biokaasulaitoksessa. Lisäksi pyrittiin saamaan selville keinoja, mitkä edistäisivät lietteiden hyödyntämistä.
KEMIALLISEN sellun lietteitä ei ole järkevää hyö-

dyntää yksinään biokaasulaitoksessa. Syynä on
niiden huono taloudellinen kannattavuus ja vähäinen metaanintuotto. Mahdollisuutena nähdään sen
sijaan yhteismädätyslaitos, jonne voitaisiin tuoda
erilaisia massoja mm. maataloudesta ja muista
teollisuuden sivuvirroista. Yhteismädätyslaitoksen
bisnesmallia pitäisi kehittää. Ulkopuoliselta toimijalta odotetaan pääomaa, kokemusta, näyttöä, teknologiaosaamista ja optimistista asennetta.

METSÄTEOLLISUUDEN näkökulmasta lietteistä

tulisi päästä eroon mahdollisimman edullisesti ja
helposti, mutta vastuullisesti. Vaihtoehdot lietteiden käsittelylle ovat poltto tai kaasutus, kompostointi, kuivaus ja pelletöinti sekä mädätys (biokaasulaitos). Metsäyhtiöiden omissa tutkimuksissa
lietteiden käsittelylle biokaasulaitosvaihtoehtoa on

POLTTO (TAI KAASUTUS)
KOMPOSTOINTI
KUIVAUS JA PELLETÖINTI

MÄDÄTYS,
KUIVAUS JA

tutkittu useasti, mutta aina on päädytty siihen, ettei
se ole taloudellisesti järkevää. Kuitenkin, jos joku
toinen toimija perustaisi yhteismädätyslaitoksen,
niin sinne oltaisiin valmiita tarjoamaan massoja
(lietteitä). Teemahaastatteluissa asiantuntijat esittävät, että laitoksen toimija saisi riittävän investointituen, jottei tulot perustuisi isoihin porttimaksuihin.
Näin saataisiin massat liikkeelle.

MÄDÄTTEEN osalta toivotaan selkeyttä. Mitä

vaatimuksia lainsäädäntö asettaa? Voidaanko mädätettä jatkojalostaa? Onko mahdollista saada
rahallista tukea lopputuotteiden valmistamiseen?
Tutkimukselta ja teknologialta odotetaan mm. parempia metaanin saantoja lietteistä, lietteiden sisältämän veden osuuden vähentämistä (hukkaamatta
ravinteita) ja lietteiden sisältämien raskasmetallien
kustannustehokkaampaa erottelua. Yhteismädä-

Tuhkaa ja energiaa
(tuhka-maanrakennusaine
ja lannoite
Maanrakennus- tai
Maanparannusaine,
lannoite
Biopellettejä

PELLETÖINTI

Energiaa ja mädätettä
(biokaasua, hiiilidioksidia,
biometaania, sähköä,
lämpöä, biopellettejä,
lannoitetta ja uusia
innovaatioita)
Lietteiden käsittelyn vaihtoehdot
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Äänekosken sellutehdas. Kuva: Henna Pitkänen

tyslaitoksen toteutuessa kuljetuskustannukset
tarvitsisivat tukea. Haastateltavat toivoivat myös
pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta tukien suhteen.

RAVINNEKIERRÄTYKSEN kannalta kemiallisen

sellun lietteet eivät ole merkittäviä, mutta sijaitsevat pistemäisesti eli ovat kerättynä yhteen paikkaan. Olisi hyvä, että lietteiden sisältämän energian
lisäksi hiili ja ravinteet saataisiin talteen. Biokaasulaitosinvestointeja ei pitäisi edistää vain biokaasun
vuoksi, hyödyn täytyy olla ympäristövaikutuksia
suurempi.

TUTKIMUS on kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus, jossa pyrittiin ymmärtämään ilmiötä laajemmin.
Primääriaineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluin.
Haastateltaviksi valittiin asiantuntijat, joilta uskottiin
saatavan parasta ja luotettavinta tietoa. He edustivat
tutkimuslaitosta, edunvalvontajärjestöä, biokaasuteknologian asiantuntijayritystä sekä metsäyhtiöitä.

SUOMELLE laaditaan kansallinen biokaasuohjelma. Sen tavoitteena on edistää toimia, mitkä
mahdollistavat ottamaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaalin, lisätä Suomen elinvoimaisuutta
ja päästä lähemmäksi ilmastotavoitteita. Kaiken
tämän takana on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma.

TUTKIMUKSEN tuloksia ja johtopäätöksiä voi-

daan hyödyntää suunniteltaessa ohjaavia keinoja,
kun pyritään lisäämään biokaasulaitosinvestointeja.
Niitä voidaan käyttää taustaksi sille päätökselle,
kannattaako metsäteollisuuden lietteiden hyödyntämistä biokaasulaitoksessa edistää. Yleisesti on
tiedossa biokaasulaitosten huono kannattavuus.
Tämän tutkimuksen kautta voidaan saada lisää ymmärrystä ja löytää uusia keinoja, kuinka biokaasun
tuotantopotentiaali saadaan käyttöön.

OPINNÄYTETYÖN pohdintaosiossa mietitään,

kuinka paljon biokaasupotentiaalia olisi merestä ja
järvestä kerättävillä biomassoilla (kasveissa sekä
pohjaan kertyneissä massoissa). Toivottavasti kiertotalouden ja ravinnekierron merkitys kasvaa entisestään.

LISÄTIEDOT:

Pitkänen, H. 2021. Biokaasupotentiaali käyttöön
metsäteollisuuden lietteistä. Opinnäytetyö. Luonnonvara- ja ympäristöala, maaseutuelinkeinojen
tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö on tallennettu
Theseus-tietokantaan osoitteessa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202102202500

23

Erinomaista
pumppausteknologiaa
WANGEN PUMPEN

Biokaasuteollisuuden
johtava pumppuvalmistaja

• Anaerobisille mädätyslaitoksille
• Liete-erottimille
• Elintarviketeollisuuden jätteille
• Raaka-ainesubstraateille
• Panimoiden jätevesille
• Lietelingoille

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
FlowExperts Oy
Puh. 020 792 0630, sales@flowexperts.fi
Taivaltie 5, 01610 Vantaa • www.flowexperts.fi
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Master Builders Solutions – Brand Manual
2. Basic elements

Logo: MBCC Group as endorsement

Kestävät betoninsuojapinnoitteet
biokaasulaitoksiin ja muualle teollisuuteen
Master Builders Solutions dominates
the communication with the customer.
MBCC Group has a subordinate role
and is placed as endorsement.

It must be set clearly smaller than the
www.master-builders-solutions.com/fi-fi
Master Builders Solutions logo:
– Size: 1/2 width of the Master Builders
Solutions logo. (minimum size: 18 mm
wide.) Exceptions are noticed in this
styleguide.

Width = X

1.Standard: logo as endorsem
A brand of

– Co-branding notice: Arial regular,
minimum font size: 5 pt
A text version of the endorsement is used if
space is at a premium (e.g. business cards,
online banners):
– Arial regular
– minimum font size 5 pt.

Tilaa kiertotalouden erikoislehti

UUSIOUUTISET

Nyt kesän kampanjahintaan!
alk. 59 €/vuosi

The co-branding notice and the text endorsement are never translated.

Width = 1/2 X

2. Second version: text endors

a Short version: when the text

A brand of MBCC Gro

b Long version: when the text

Tartu
tarjoukseen!

Master Builders Solut

Exceptions must be agreed: please
see the imprint for relevant contacts.
Only use the original logo files.
The logos should never be recreated!

”Hyvä, että kiertotaloudella on oma teemalehti!”
Uusiouutiset on lukijatutkimuksen mukaan tärkeä, tarpeellinen ja ajankohtainen kiertotalouden ja jätehuollon tietolähde sekä ammattilaisille,
opiskelijoille että kiertotaloudesta muuten kiinnostuneille.
”Uusiouutiset on ehdottomasti ympäristö- ja kiertotalousalan ykkösjulkaisu!”
”Tätä lehteä jaksaa vapaa-ajallakin lueskella, paras ammatillinen lehti,
mitä olen lukenut.”
”Kiertotalous on nouseva trendi, omaa mediaa tarvitaan. Toivon
Uusiouutisille pitkää ikää.”
”Erittäin hyvä ja ajankohtainen lehti. Kiinnostavat, asiantuntevasti
kirjoitetut jutut. Saan hyvää taustatietoa omaan työhöni.”
(Lähde: Uusiouutisten lukijatutkimus, JHelske Research 2021)

www.uusiouutiset.fi/tilausasiat
Tilaa myös maksuton uutiskirje:

”Erinomainen
tietolähde
jätealalle!”

www.uusiouutiset.fi/tilausasiat/uutiskirje/
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Kaasua,
kiitos!
Ajat sitten
henkilö- tai jakeluliikenteen autoa…

Tankkaat biotai maakaasua…

Tulet läheltä
tai kaukaa…
Tuusula

Olet enemmän
kuin tervetullut!

Me kaikki teemme arjessamme
valintoja, joilla rakennetaan
parempaa huomista. Siksi jokainen
meistä voi olla puhtaan energian
tekijä. On vain tehtävä päätös ja
ryhdyttävä sanoista tekoihin.
Tule mukaan: www.st1.fi
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Löydät kaasutankkausasemamme
osoitteesta Puistometsäntie 1,
Tuusula samalta tontilta Nesteen
tulevaisuuden liikenneaseman
kanssa. Kaasua ja kahvia yhdellä
pysähdyksellä. Tervetuloa!

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä
kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019
perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten
valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön
ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:llä on sekä organisaatio- että
henkilöjäseniä. Organisaatiojäsenet (tilanne 17.5.2021) 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
Labio Oy
Lakeuden Etappi Oy
Leppäkosken Lämpö Oy
Länsi-Suomen Prosessivesi Oy
Nurmon Bioenergia Oy
Mäntsälän Biovoima Oy
Mustankorkea Oy

Nanobar Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Quanturi Oy
Rambol Finland Oy
PK Biogas AbOy
SATbioGAS Oy
Soilfood Oy
SSAB Europe Oy
St1 Oy
Sulapac Oy
Ab Stormossen Oy
Suomen Kiertovoima ry, KIVO
Suomen Biokiertotuote Oy
Suomen Kaasuenergia Oy
Suomen Kaasuyhdistys ry
Tampereen Öljytukku Oy
Vaisala Oyj
Viafin GAS Oy
Vogelsang Oy
Wega Group Oy
Ålbiocom AB
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LIITY JÄSENEKSI:
biokierto.fi/jasenyys/liity-jaseneksi
Löydät meidät verkosta
BIOKIERTO.FI
Facebook ja Twitter
@ SUOMENBIOKIERTO
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