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Toiminnanjohtajan
tervehdys
Käsissäsi on upea Biokierto ja Biokaasu -lehti, johon
olemme koonneet kiinnostavia juttuja ja biokiertoalan
kuulumisia.

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).

kuluvan vuoden aikana yhdessä si-

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.
.

dosryhmien kanssa. Toivomme, että

SBB:N TEHTÄVIÄ:

Tässä lehdessä esitellään Ravinnekierto2030-visio, jota Suomen Biokierto ja
Biokaasu ry on työstänyt aktiivisesti

Ravinnekierto2030-visio johtaa yhtä
konkreettisiin toimiin ja tavoitteiden
asetantaan, kuin mitä onnistuttiin saada aikaan biokaasun visiotyön osalta. Suomen hallituksen syksyisen budjettiriihen yhteydessä
vahvistettiin viimein 4 TWh biokaasun tuotantotavoite vuodelle 2030.
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on viimein saanut koottua biokaasun tilastoja kattavaksi paketiksi. Päivitettyjä tilastoja esitellään tässä lehdessä, mutta päivitetyt tilastot löytyvät myös

• 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

yhdistyksen nettisivuilta. Pyrimme jatkossa kertomaan myös entistä täsmällisempää tietoa

HALLITUS

valmisteilla olevasta tuotantokapasiteetistä. Näin voimme selkeämmin osoittaa, että alalla ta-

SBB:n hallitus edustaa kattavasti koko sektoria ja yhdistyksen toimijoita.

pahtuu nyt hienoja juttuja ja moni asia menee nyt vauhdilla eteenpäin.

Hallituksen jäsenet:

Tuleva talvi tulee olemaan niin ikään mielenkiintoinen ja tärkeä biokierron tulevaisuusnäkymien osalta. 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 yhteiskunnalliseen keskusteluun kuin antamaan syötteitä
päätöksentekoprosesseihin.
Uskon, että vuonna 2022 kuullaan lisää hyviä uutisia kotimaan biokaasusektorilta: mitkä toimijat ovat mukana biokaasun jakeluvelvoitteessa, minne syntyy uusia biokaasun jakeluasemia,
minne päin syntyy uutta tuotantokapasiteettiä.
Yhteistyöterveisin,
Anna Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja
4

Lisäinfo SBB

puheenjohtaja Mika Arffman (Envitecpolis Oy)
varapuheenjohtaja Jussi Kankainen (Kekkilä 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)
• Maria Huusko (Suomen Kaasuenergia Oy)
• Olli Nevalainen (Gasum Oy)
• Matti Oksanen (St1 Oy)
• Matias Westerholm (Wega Oy)
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#POLITIIKKA

Biokiertoa koskevat ajankohtaiset
säädösvalmistelut: Suomi & EU
Kesän ja syksyn aikana ilmasto- ja energia-asiat ovat puhututtaneet kansallisesti ja EU-tasolla. Näin jatkuu osin myös vuonna 2022. Ensi vuonna EU-tasolla
keskitytään myös ilman ja veden laatuun sekä kaasuinfraan liittyviin kysymyksiin. Kansallisella tasolla työtä riittää kierto- ja biotaloudessa. Pian pitäisi päästä
lausumaan lannoitelain muutosehdotuksesta ja uudesta ”fosforin käytön asetuksesta”. Syksyn aikana ministeriöt pyytävät lausuntoja Valtakunnallisen jätesuunnitelmaan 2023-2027 sekä kansalliseen biotalousstrategiaan. Vuoden 2021
aikana pitäisi saada valmiiksi myös biokaasun verotusasiat.
Valtion budjetti 2022
ja pari muuta esitystä
Valtioneuvosto antoi 27.9. eduskunnalle hallituksen esityksen valtion vuoden 2022 talousarviosta. SBB:n arvioin mukaan biokaasun ja
ravinnekiertoasioiden osalta hallituksen talousarvioesitys on linjassa hallitusohjelman, biokaasuohjelman, fossiilittoman liikenteen tiekartan ja
kestävän kasvun ohjelman kanssa.
Ministeriöiden määrärahojen lisäksi talousarvioesityksen liittyy erinäisiä säädösmuutoksia,
jotka vaikuttavat valtion tulo- tai menopuoleen.
Biokierron kannalta keskeisimpiä ovat muun
muassa energiaverotusta koskevien säädösten
muutokset, työsuhdeajoneuvoveroetu osana
ansiotuloverotuksen muutoksia, biokaasun alkuperätakuulainsäädännön vahvistaminen sekä
erilaiset investointituet.
Biokaasun verotukseen tullaan esittämään muutoksia. Hallitus linjasi budjettiriihessään, että ainoastaan liikennebiokaasulle langetettaisiin vero,
mutta muilta osin biokaasu säilyisi verottomana.
4.11. eduskuntaan mennyt hallituksen lakimuutosesitys piti kiinni syksyn ilmastopäätöksistä.
Jakeluvelvoitteen käyttöönotto edellyttää muutoksia biokaasun verotukseen, joten verotusasiat
tulee saada nakuteltua vielä tämän vuoden puolella. Hallituksen esityksessä on mukana myös
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kiertotalousteollisuuden pääseminen mukaan
alempaan sähköveroluokkaan muun teollisuuden
tapaan. SBB:n mielestä tämä tärkeä juttu, ja biokaasu tulisi lukea yksiselitteisesti kierrätysteollisuudeksi.
Syyskuun budjettiriihen yhteydessä linjattiin
myös Suomen ilmastopolitiikasta. Biokaasu ja
ravinnekierto olivat hyvin mukana ratkaisuiden
joukossa. Biokierron kannalta keskeisin päätös
oli asettaa kotimaisen biokaasun tuotantotavoitteeksi 4 TWh. SBB toivoo, että tavoite naulattaisiin päivittyvään Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan (KAISU).

Tuet laitosinvestointeihin
Vuosina 2021-2023 on haettavissa erilaisia tukiaja avustuksia uusien biokaasu- ja kiertotalouslaitosten sekä kaasuinfran rakentamiseen. Nämä
rahoitusmahdollisuudet liittyvät hallitusohjelman
toimeenpanoon, kuten biokaasuohjelman toimenpiteisiin, ja osin myös väliaikaisiin koronaelvytysmäärärahoihin. Nyt on jo haettavissa korotetut investointituet maatiloille sekä maaseudun
mikro- ja pienyrityksille. Näissä molemmissa uudelle biokaasulaitokselle myönnettävä tukitasoa
on korotettu 50 prosenttiin.

Alkuvuodesta 2022 tulee haettavaksi Suomen
elpymis- ja palautumissuunnitelman mukainen
energiainvestointituki uusiutuvan energian investoinneille, jossa tukitasoksi on esitetty energiatehokkuustoimenpiteille enintään 30 %, energiainfrastruktuurihankkeessa enintään 50 % ja
energiainvestointihankkeessa ja vetyhankkeessa
enintään 45 %. Energiainvestointitukiesitys on
vasta valmistelussa, joten niin soveltamisalaan
kuin tukitasoihin voi vielä tulla muutoksia.
SBB pitää tärkeänä, että biokaasulaitosinvestoinnit voivat saada investoitutukia ja myönnettävät
tukitasot ovat riittävän korkeita. Biokaasu on uutta liiketoimintaan ja tarvitsee vielä buustausta
alkusysäyksen synnyttämiseksi; investointituet
ovat tärkeässä roolissa, kunnes biokaasun ja
kierrätysravinteiden ja -valmisteiden kysyntä saadaan riittävän korkealle tasolle. SBB pitää myös
tärkeänä, että hankkeiden toteutumista seurataan, rahoitus kohdistuu toteuttamiskelpoisille
hankkeille ja riittävät viranomaisresurssit varmistetaan hakemus- ja luvituskäsittelyihin. Myös eri
ohjauskeinojen yhteensovittamiseen tulee kiinnittää huomioita ohjauskeinojen valmistelun ja
toimeenpanon yhteydessä.

Fokus 55-valmiuspaketin
käsittelyssä
Euroopan komission heinäkuussa antama 55-valmiuspaketti sisältää 17 erillistä säädösehdotusta. SBB:n arvion mukaan biokierron kannalta
keskeisimmät muutosesitykset koskevat energiaverodirektiiviä, taakajankoasetusta, uusiutuvan
energian direktiiviä sekä liikennettä koskevat
ehdotukset (vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, meriliikennettä koskeva FuelEU sekä
henkilö- ja pakettiautojen päästönormit). Myös
päästökauppamuutosehdotuksia tulee seurata
tiiviisti.
55-valmiuspaketin esitykset menevät seuraavaksi jäsenmaiden ja EU-parlamentin käsittelyyn, ja
muuttuvat lainsäädännöksi vasta neuvotteluiden
jälkeen. Näin ollen uudet säädökset voisivat tulla
voimaan 2025 tienoilla. Jäsenmaiden mielipiteet
muutosehdotuksista alkavat valmistua, ja ehdotusten käsittely on alkamassa neuvoston työryhmissä. Osa asioista voi edetä vauhdikkaasti ensi
vuoden puolella, kun EU:n neuvoston puheenjohtajamaan valtikkaa pitää Ranska tammi-kesä-

kuun ajan. Suomen kannat ovat olleet eduskuntakäsittelyssä loka-marraskuussa.
Suomalaiset europarlamentaarikot ovat saaneet vastuuta parlamentissa. Esimerkiksi Mauri
Pekkarinen valittiin EU-parlamentin teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnan neuvottelijaksi
EU:n päästökauppajärjestelmästä, ja Elsi Katainen valittiin neuvottelijaksi liikennevaliokunnassa
FuelEU Maritime -asetuksesta.

EU-tasolla tulossa toimia
ilmaan ja veteen liittyen
Ensi vuonna Euroopan komission odotetaan antavan muun muassa muutosehdotukset raskaiden ajoneuvojen CO2-päästöstandardiasetuksen
ja ilmanlaatu- ja vesisäädösten osalta.
Vielä joulukuussa 2021 odotetaan Euroopan
komission antavan ns. kaasupaketin, jonka antamista on siirretty jo useaan kertaan. Paketin
odotetaan sisältävän useita erilaisia säädösmuutosehdotuksia. Aikaisemmin on kerrottu, että
paketti keskittyy kaasujen tulevaisuuteen Euroopassa sekä markkinarakenteiden kehittämiseen.
Joskin nyt pelkona on, että komission huomio
menee akuuttiin maakaasun hinnan nousun setvimiseen.
EU:n metaanistrategian mukaisesti komissio on
harkitsemassa säädösmuutoksia ainakin metaanipäästöjen mittaamiseen ja raportointiin, metaanivuotojen tunnistamiseen ja korjaamiseen
sekä teollisuuspäästödirektiiviin. Nämä toimet
koskevat erityisesti energiatuotannon ja teollisuuden metaanipäästöjä, mutta eivät välttämättä
(toivottavasti) samalla tavoin biokaasua.
Metaanistrategia esittää toimenpiteitä myös
maatalouden metaanipäästöjen vähentämiseen, miltä osin komissiolta odotetaan toimia
esimerkiksi hiiltä sitovan viljelyn laajempaa hyödyntämiseen jäsenmaissa sekä tarjota tulevien
politiikka-aloitteiden kautta kohdennettua tukea
vauhdittaakseen kestävistä lähteistä, kuten lannasta ja orgaanisesta jätteestä ja jäännöksistä,
tuotetun biokaasun markkinoiden kehitystä.
Nämä saavat kannatusta SBB:ltä.
Kirjoittaja: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
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RAVINNEKIERTO2030
- visio on lanseerattu

RAVINTEITA päätyy Suomessa edelleen merkittäviä määriä loppusijoitukseen, päästöinä
ympäristöön, tai muuten käyttökelvottomaan muotoon. Kierrätysravinteiden läpimurtoa ei
ole vielä tapahtunut ja ravinteet keskittyvät yhä alueellisesti. Tällä julkilausumalla me allekirjoittajat haluamme peräänkuuluttaa päättäjiltä ja virkamiehiltä toimenpiteitä ravinnekierron
edistämiseksi. Julkilausumassamme käsitellään asiaa vesien ja ilman suojelun, resurssien
tehokkaan käytön, kiertotalouden sekä kierrätysravinnemarkkinoiden kehittymisen näkökulmasta. Julkilausuma rakentuu kuvauksesta nykytilan ravinnekierrätyksen haasteista ja toisaalta potentiaalista, sekä konkreettisista tavoitteista ja toimenpiteistä, jotka antavat suuntaviivat ja mahdollistavat visiomme toteutumisen vuoteen 2030 mennessä.
TÄLLÄ julkilausumalla me allekirjoittajat osoitamme sitoutuvamme vähentämään ravinnehävikkiä ja edistämään ravinteiden kierrätystä Suomessa. Odotamme viranomaisilta ja päättäjiltä konkreettisia toimenpiteitä ja sitoutumista ravinnehävikin minimointiin ja ravinnekierrätykseen kannustamiseen laajasti ja alueellisesti kohdennetusti.

VISIO:
Ravinnehävikin minimointi vähentää päästöjä veteen ja ilmaan sekä luo ansaintamahdollisuuksia. Ravinnehävikin minimointi toteutetaan kuluttajien, kuntien ja yritysten
yhteistyönä. Laitetaan biojätteet, lietteet sekä maatalouden ja teollisuuden sivuvirrat
turvalliseen, tehokkaaseen ja hallittuun kiertoon – samalla edistetään ravinne- ja energiaomavaraisuutta, kohennetaan tuottavuutta sekä parannetaan maaperän kasvukuntoa ja biodiversiteettiä.

KIERRÄTYSRAVINTEISIIN perustuvien lannoitteiden käyttö vähentää lähtökohtaisesti
ravinnehävikkiä, sillä siten saadaan sivuvirtaiset
ravinteet kasvien käyttöön ja vähennetään mineraalilannoitteiden tarvetta. Kierrätysravinteiden roolin vahvistamisella voidaankin kehittää
kotimaista ruoantuotantoa omavaraisemmaksi
ja kestävämmäksi: ulkopuolisista ja uusiutumattomista tuotantopanoksista riippumattomammaksi. Vaikka mineraalilannoitteita tarvitaan
tulevaisuudessakin, voidaan niitä korvata kierrätyslannoitteilla merkittävästi. Kierrätyslannoitteiden sisältämän orgaanisen aineksen ansiosta ne parantavat lisäksi maan multavuutta
ja biologista monimuotoisuutta, mikä parantaa
maan kykyä sopeutua erilaisiin sääolosuhteisiin.
Säänkestävyyttä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Ilmastonmuutoksen hillinnässä
kierrätysravinteiden käytöllä on myös mahdollis-

ta vähentää tuotantoketjujen kasvihuonekaasupäästöjä, kun otetaan hiilen sitominen maaperään ja lannoitteiden koko elinkaari huomioon.
Ravinteiden kierrätys biokaasutuksen kautta
edistää myös uusiutuvan energian tuotannon
tavoitteita ja päästösäästöjä energiasektorilla.
KIERRÄTYSRAVINNEMARKKINAT ovat kuitenkin edelleen kehittymättömät. Haasteita ovat
muun muassa huono hintakilpailukyky suhteessa mineraalilannoitteisiin, kierrätyslannoitteiden
tuotannon kannattavuus sekä kehitystarpeet
niin valmistusteknologiassa kuin tuotteiden optimoinnissa käyttäjän tarpeiden mukaisiksi. Maatalouden lisäksi käyttökohteita on muun muassa
viherrakentamisessa ja teollisuudessa. Ruokajärjestelmässä kuluttajille ei myöskään välity riittävästi tietoa tuotantopanosten kestävyydestä.

Käy lukemassa lisää julkilausumasta
sekä sen allekirjoittajista

www.ravinnekierto2030.fi

NYKYTILA:
Ravinnerikkaita biomassoja syntyy Suomessa vuosittain noin 21 miljoonaa tonnia,
josta käsitellään biolaitoksissa nykytilanteessa vain noin kymmenesosa. Ravinteet
eivät siis vielä kierrä tehokkaasti, ja samalla puutteellisesti hallittu ravinteiden käsittely ja käyttö aiheuttavat päästöjä veteen ja ilmaan. Viljely perustuu myös yhä paikoittain arvokkaiden, neitseellisten mineraalilannoitteiden käyttöön, joiden tuotanto on
resurssi- ja energiaintensiivistä. Ulkopuolisten ravinteiden tuominen ruokajärjestelmään lisää ravinnehävikin riskiä ja lisäksi yksipuolinen mineraalilannoitteiden käyttö
heikentää maan kasvukuntoa.
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#INVESTOINNIT

Vuodet eivät ole sisaruksia
keskenään biokaasutoimialalla
Kaksi vuotta sitten starttasi biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän työ. Tiiviissä tahdissa aktiivisella, ja jopa nälkäisellä, otteella saatiin kasattua hyvä laaja
tilannekuva suomalaisen biokaasutoimialan nykytilasta haasteineen ja kehittämiskohteineen sekä selkeä 24 kohdan listaus keskeisimmistä lähitulevaisuuden toimenpiteistä. Työryhmän raportti luovutettiin tammikuun 2020 lopussa
työ- ja elinkeinoministeri Lintilälle.
KAIKKI näytti toimialan ja pääasiakaskenttämme,
eli maataloussyötepohjaisia biokaasuinvestointeja
suunnittelevien toimijoiden, näkökulmasta lupaavalta. Sitten iski korona, joka vei virkamiesten valmisteluresurssit niin kaavailtujen tukien, lakien kuin verojenkin osalta. Epätietoisuutta kesti maaliskuulta aina
syyskuulle saakka, kunnes ministeriöt tiedottivat valmistelujen etenemisestä ja jakeluvelvoitteeseen liittyvä valmisteluraportti julkistettiin. Samoihin aikoihin
oli julkistettu mahdollisuus elpymisrahojen hyödyntämisestä biokaasuinvestointien vauhdittamiseksi.
Vihdoinkin lokakuusta 2020 alkaen alkoi positiivinen
lumipallo pyöriä eteenpäin. Näin jälkikäteen voikin
todeta, että vuosi 2020 oli sekä biokaasutoimialan

että myös yrityksemme biokaasuliiketoiminnan näkökulmasta aikamoinen vuoristorata, jonka syvimpien monttujen kohdalla oli pakko miettiä vakavasti,
että onko toimialalla laajemmin tulevaisuutta ja onko
meidän palveluillemme oikeasti tarvetta?
NÄIN vuosi lumivyöryn käynnistymisestä voi todeta, että vyöry etenee ja kasvaa edelleen. Ensimmäisenä asiakaskentässämme nytkähtivät liikkeelle
keskikokoiset biokaasuinvestoinnit, joiden osalta
biokaasun mukaan tuleminen jakeluvelvoitteen piiriin nähdään merkittävänä mahdollisuutena. Mitä
tämä tulee käytännössä tarkoittamaan, emme vielä
tarkalleen tiedä, mutta nyt lainsäädäntö on voimassa
ja vuosi 2022 tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen ”tikettimarkkinoiden” kehittymisen osalta, kun biokaasu tulee jakeluvelvoitteen piiriin
1.1.2022 alkaen.
TOISENA kokonaisuutena lähtivät liikkeelle pienet eli pääasiassa maatilojen biokaasulaitosinvestoinnit, joiden taloutta ja toimintaa oli suunniteltu jo pidempään, mutta viimeinen silaus vielä
puuttui. Tämä viimeinen investointeja liikkeelle
nytkäyttänyt asia oli maatilojen korotettu investointituki (50 %:a), jota on haettavissa vuoden
2022 loppuun saakka tai niin pitkään kuin määrärahaa riittää. Kolmantena nyt lokakuun 2021
lopussa avautuu haettavaksi maaseutuyritysten
korotettu investointituki (50 %:a), mikä tulee olemaan yhdessä jakeluvelvoitteen kanssa merkittävä mahdollisuus keskikokoisille biokaasulaitoksille tänä ja ensi vuonna tai tämänkin tuen osalta
niin pitkälle kuin määrärahaa riittää. Suurten
biokaasulaitosten osalta TEM:n energiatukiin tuli
merkittävästi lisää määrärahoja elpymisrahoituksen kautta ja verkkaisesta tahdista huolimatta
myös ravinnekiertokorvauksen valmistelu on
etenemässä MMM:ssä.
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OLEMME olleet avustamassa mm. asiakkaitamme
investointitukihakemusten laadinnassa koko yrityksemme 13 vuotisen historian ajan. Esimerkiksi maatilojen biokaasulaitoksiin on haettu avustuksia matkan varrella 29 kohteeseen, joista 15 kappaletta on
tällä hetkellä toiminnassa tai rakenteilla. Nämä määrät tulevat kasvamaan tasaisesti tulevaisuudessa
maatilojen korotetun investointituen ansiosta sekä tilojen kokoluokan kasvaessa jatkuvasti. Edellä kuvatut
tuki-instrumentit huomioiden tuntumamme on, että
myös keskikokoisten biokaasulaitosten tukihakumäärät tulevat kasvattamaan osuuttaan merkittävästi
lähitulevaisuudessa, jopa jo tämän syksyn nimissä.
LUMIVYÖRYN edetessä ja toimenpiteiden konkretisoituessa on noussut esille useita kehittämiskohteita
ja toisaalta saatu jälleen huomata
se, miten moniulotteisesta asiasta
biokaasussa on kysymys. Esimerkiksi tukien, lakien ja verotuksen
yhteensovittaminen vaatii ministeriörajat ylittävää yhteistyötä, jotta eri
näkökulmat tulee huomioitua ja ne
olisivat ennen kaikkea investointeja
suunnitteleville tahoille mahdollisimman selkeitä. Toisaalta nyt haettavana
olevat tai haettavaksi tulevat tuet ovat
määräaikaisia.
VIIMEINEN vuosi on osoittanut,
että suunta on tällä hetkellä hyvä.
Toimialan ja valtioneuvoston asettamaan tavoitteeseen biokaasun tuotannon kasvattamisesta 1 TWh:sta
-> 4 TW:iin vuoteen 2030 mennessä
on otettu hyviä käytännön askeleita.
Biokaasun ja biometaanin markkinat
ovat selkeytyneet mm. henkilö- ja pakettiautojen sähköistymisen osalta.
Toisaalta tämä on tuonut haasteita,
mutta myös selkeät reunaehdot, joiden kautta lopputuotteiden markkinoita on mahdollista hahmottaa mm.
nesteytetyn biometaanin osalta yhä
tarkemmin. Kierrätysravinteiden ja
-lannoitteiden markkinoihin liittyvät
haasteet ovat myös yhä paremmin
tunnistettu. Ilmaston ja ympäristön
merkitys biokaasutoimialan keskeisinä ajureina täsmentyy koko ajan.
NYT onkin edelleen tärkeää, että
biokaasutoimialan kokonaisuus py-

syy laajan syötepohjan ja eri kokoluokkien näkökulmasta kasassa. Viranomaisten puolelta tarvitaan
määrätietoista kokonaiskoordinaatiota sekä viestintää jo olemassa oleville, tulevilla ja vielä tiedossa olemattomille ohjauskeinoille. Lisäksi tarvitaan
koko toimialalta yritykset, viranomaiset, poliitikot
ja muut sidosryhmät mukaan lukien vahvaa halua
määrittää vuosille 2023-2030 selkeät tavoitteet ja
toimenpiteet, jotta nyt käynnissä oleva lumivyöry
jatkaa laajentumistaan ja määrätietoista matkaansa
myös vuoden 2022 jälkeen.
Kirjoittanut: Mika Arffman ja Toni Taavitsainen
Envitecpolis Oy

Puhtaamman
ympäristön &
ilman puolesta

Naturally!

BIOKAASU
ON TÄTÄ PÄIVÄÄ
Meidän biokaasua voit nyt tankata

Pietarsaaressa, Jepualla ja Isossakyrössä.
Nyt on siis oiva aika hankkia, menopeli millä
edullisista ajokilometreistä saat nauttia!
Puhtaamman ympäristön puolesta on
helpompi toimia, kun et jälkeesi jätä ilmansaasteita, säästät myös ajokustannuksissa!

Västra Jeppovägen 288 (Valtatie 19 varrella)
www.jeppobiogas.fi
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# Y H T E I S T YÖ

Kohti uusia yhteistyömalleja
biokaasu tuotannon ja käytön
edistämiseksi Pohjanmaalla
Energiamurroksen edetessä, kestävästi ja paikallisen kiertotalouden mukaisesti tuotetulle biokaasulle on yhä enemmän tarvetta.
POHJANMAAN seudun biokaasusektori juontaa juurensa 30 vuoden taakse, jolloin kunnallisomistuksessa oleva yritys Stormossen aloitti
toimintansa 1990. Biokaasuyhtiö Jeppo Biogas
on ollut toiminnassa 2013 lähtien. Vuonna 2020
Pohjanmaan alueella tuotettiin biokaasua vajaa 50
GWh, josta Jeppo Biogasin osuus oli 30 GWh ja
Stormossenin osuus 16 GWh. Myös alueen kunnat ovat tukeneet kehitystä energiavalinnoillaan.
Esimerkiksi, Vaasan kaupunki hankki ja otti käyttöön 12 biokaasubussia 2017.
POHJANMAAN seudun biokaasusektorilla onkin
nyt oiva mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, saatavilla on runsaasti raaka-aineita sekä osaamista.
Alueelle on pidemmän aikaa toivottu yhteistä
suunnitelmaa tuotannon sekä jakelun vauhdittamiseen. Vastauksena tähän, EAKR-rahoitteisessa, Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet
Pohjanmaalla hankkeessa, pyritään luomaan
edellytyksiä biokaasuliiketoiminnan ja biokaasun
käytön lisäämiselle Pohjanmaalla teknistaloudellisten selvitysten, mittausten ja yhteisten toimintamallien luomisen kautta. Vaasan yliopiston VE-

BIC tutkimusalustan toteuttamassa hankkeessa
ovat yhteistyökumppaneina Jeppo Biogas, Remeo, Stormossen, Vaasan kaupunki, Wasaline,
Westenergy, Wärtsilä sekä Österbottens Svenska Producentförbund.
KESKEINEN haaste Pohjanmaalla, kuten yleisesti biokaasusektorilla, on se, että tuotannon
lisäämiseen vaadittavat investoinnit edellyttävät
tarpeeksi sitoutuneita loppukäyttäjiä. Loppukäyttäjiä voivat olla mm alueen teollisuus, rahtiliikenne, autot sekä kasvihuoneet, niin yksityiset kuin
yritykset tai julkinen sektori. Esimerkiksi, tämän
vuoden syyskuussa Vaasan ja Uumajan välisen
meriliikennöintinsä aloittanut, maailman ympäristöystävällisin matkustaja-alus Aurora Botnia
voi käyttää biokaasua nesteytetyn maakaasun
lisäksi.
YKSI hankkeen keskeisitä tavoitteista onkin ratkoa käyttäjien ja tuottajien tarpeiden kohtaamiseen liittyvää, ”muna vai kana” ongelmaa. Tähän
tarvitaan monen, yhteiskunnan eri tasoilla vaikuttavan sidosryhmän vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Yhteistyömalleihin liittyviä työpajoja onkin tähän
mennessä pidetty kaksi, maaliskuussa ja syyskuussa 2021. Niihin kutsuttiin mm. Pohjanmaan
energia-alan toimijoita, rahtiliikenne yrityksiä,
maanviljelijöitä, kasvihuoneyrittäjiä, kunnallisia
virkamiehiä ja päätöksentekijöitä, kaupunginkehittäjiä, ELY:n asiantuntijoita, kaasumarkkinoiden
lainsäädännön asiantuntijoita ja kaasuautoilun
edustajia.
TYÖPAJOJEN tavoitteet ovat muodostuneet
hankeen alussa tehdyn nykytila-analyysin, alan
toimijoiden haastattelujen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen myötä.
Työpajojen toteuttaminen on vaatinut eri tiedekuntien välistä yhteistyötä. Kauppatieteiden ja
tekniikan osaamisen yhdistäminen mahdollistikin
nk. skenaariotyöskentelyn, jossa vuoropuheluja
voitiin käydä konkreettisten, teknistaloudellisten
laskelmien ympärillä.
HANKKEEN ensimmäinen työpaja järjestettiin
25.3.2021 biokaasun nesteytyslaitoksen perustamisen ympärille. Laitoksen kooksi määriteltiin 50-100 GWh tai yli 100 GWh ja sen tyypiksi arvioitiin todennäköisesti kiinteä vaihtoehto.
”Kaasuhubin” perustaminen saikin kannatusta
ja suunnitelmaa haluttiin jatkojalostaa seuraavassa työpajassa. Ensimmäisessä työpajassa myös
kaasuputken rakentaminen nousi esiin. Toinen
tarve oli saada maaseudun raaka-aineet käyttöön
ja kiertoon ilman pitkiä kuljetusmatkoja. Täten
myös pienen mittakaavan keskitetty biokaasun
puhdistus ja jalostus päätettiin nostaa tarkem-
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paan tarkasteluun.
TOISEN työpajan 29.9.2021 tavoitteena oli yhteistyömallien rakentaminen kestävän biokaasun
hyödyntämisen vauhdittamiseksi. Tätä työpajaa
varten tehtiin alustavat laskelmat kolmea skenaariota varten: Pieneen (maatila)mittakaavaan
sopiva keskitetty biokaasun puhdistus ja jalostus,
keskitetty nesteytyslaitos 50-100 GWh/ sekä alueellinen kaasuputkiverkosto. Skenaariotyöskentely tuotti paljon keskustelua ja näiden pohjalta
alkoivat keskeiset yhteistyömallit hahmottua, tulokset julkaistaan osana hankkeen loppuraporttia
vuoden 2022 alkupuolella.
YLEINEN mielipide onkin ollut, että Pohjanmaalla
on tartuttava heti toimeen ja että se vaatii monen
eri tahon yhteistyötä niin kuntarajojen sisä- kuin
ulkopuolella. Haasteina nähdään hinta, markkinoiden valmius, markkinatoimijoiden monopoliasemat, toimijoiden sitoutuneisuus, jatkuvuuden
varmistaminen, kysyntään ja tarjontaan liittyvien
haasteiden voittaminen, sekä kokonaisuuden
hallinnointi. Uudenlaisella yhteistyöllä nämä
ovat voitettavissa! Biokaasuratkaisujen tuomina
mahdollisuuksina nähdäänkin mm. positiiviset
ympäristövaikutukset, energiaomavaraisuus, työpaikkojen luonti, raaka-aineiden hyödyntäminen,
aluebrändin rakentaminen, vientimahdollisuudet,
sekä toimittamisvarmuuden kasvattaminen.
Kirjoittaja: Petra Berg Tutkija - Markkinoinnin ja
viestinnän akateeminen yksikkö ja VEBIC Vaasan yliopisto
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TEKNOLOGIARATKAISUJA
RAVINNEKIERTOJEN
SULKEMISEEN
Systemic – Circular solutions for biowaste hankkeen tavoitteena on ollut
löytää keinoja nopeuttaa yhteiskunnan siirtymää kohti kiertotaloutta kehittämällä orgaanisten jätteiden ja sivutuotteiden energian ja ravinteiden
talteenottoa, ravinnetuotteiden laatua ja kierrätystä.
HANKKEESSA on tutkittu kattavasti raaka-ainepohjaltaan erilaisten mädätteiden jatkojalostusmahdollisuuksia niin teknisen toimivuuden, tuotteiden
laadun ja käyttökelpoisuuden kuin taloudellisten
näkökulmien kautta. Lisäksi on huomioitu alueelliset ja paikalliset ominaispiirteet, jotka vaikuttavat
ravinteiden kierrätyksen tehostamistarpeisiin ja
toisaalta myös mahdollisuuksiin.
TUTKIMUSTA on tehty systemaattisesti useiden
vuosien ajan laitosmittakaavassa viiden erilaisen
demolaitoksen kanssa. Kyseiset demolaitokset
ovat biokaasulaitoksia, joiden kapasiteetti on 80
000 – 180 000 tonnia/vuosi. Syötepohjat koostuvat erilaisista yhdistelmistä mm. lantaa, puhdistamolietettä, biojätettä ja teollisuuden sivuvirtoja.

Kaikilla demolaitoksilla on käytössä ja/tai on otettu
käyttöön erilaisia ravinteiden talteenottoteknologioita. Tutuimpia esimerkkejä ovat erilaiset typen
strippausmenetelmät, haihdutus ja kalvotekniikat,
joilla mädätteistä voidaan tuottaa väkevöityjä nestemäisiä ravinnetuotteita ja parhaimmillaan puhtaudeltaan maastoon johdettavissa olevaa vettä.
Tarkasteluissa on mukana myös vielä osittain kehitysasteella olevia teknologioita, joilla mädätteestä
erotetusta kuivajakeesta pyritään tuottamaan mineraalilannoitteita vastaavia kuivia tuotteita, kuten
fosforisuoloja, tai joilla voidaan tuottaa vähäravinteisia kuituja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten kasvihuoneiden kasvualustoihin.

DEMOLAITOSTEN lisäksi hankkeessa on ollut
ravinteiden talteenottoon. Nutricas antaa myös inmukana yli 10 muuta laitostoimijaa, joiden osalta
vestointi- ja käyttökustannusarviot kyseisille teknoon arvioitu toiminnan tehostamismahdollisuuksia
logioille. On kuitenkin muistettava, että nämä ovat
nimenomaan ravinteiden kierrätyksen optimoinnin
vain suuntaa antavia arvioita, jotka on investointia
näkökulmasta. Samalla on saatu käytännön tietoa
suunniteltaessa tapauskohtaisesti tarkennettava
eri maiden paikallisista olosuhteista ja ravinnekierteknologiatoimittajilta. Nutricas perustuu kuitenkin
rätystä edistävistä tai haittaavista tekijöistä. Hanktäyden mittakaavan laitoksilta saatuihin tietoihin
keessa on tehty myös varsin laajasti kokeellista
täydennettynä erittäin laajalla kirjallisuuskatsauktutkimusta mm. ravinteiden käyttökelpoisuudesta,
sella (saatavilla verkkosivuilla), joten teknologioiden
orgaanisen aineen pysyesiarviointia ja vertailua
vyydestä, haitallisista yhsen avulla voi tehdä. KanNutricas
-työkalulla
voi
testata
disteistä ja ympäristövainattaa siis pitää Systemikutuksista. Näitä tuloksia
erilaisia teknologiavaihtoehtoja cin verkkosivut mielessä,
on myös mallinnettu elinlisää hankkeen tuotoksia
oman laitoksensa ravinteiden
kaaritarkastelujen avulla.
tulee loppuvuoden aikatalteenottoon.
na julkisesti saataville!
SYSTEMIC -HANKE on
nyt lähestymässä lopVUOSINA 2017 – 2021
puaan ja erittäin kattava tietopaketti on tulossa kaiktoteutettua ja EU:n Horisontti 2020- tutkimus- ja
kien kiinnostuneiden saataville. Jo nyt hankkeen
innovaatioohjelmasta rahoitettua (sopimusnro:
verkkosivuilta https://systemicproject.eu/ löytyy
730400) Systemic -hanketta on koordinoinut Wapaljon materiaalia, kuten jo julkaistut raportit, kugeningenin yliopisto Hollannista. Atrian lisäksi
vaukset mukana olleista laitoksista, tietokortteja
mukana on ollut 13 erityyppistä hankepartneria
teknologioista ja lopputuotteista, videoita jne. VäBelgiasta, Hollannista, Saksasta, Italiasta, UK:sta
lilehdelle BDP (Business Development Package)
ja Itävallasta.
tulee saataville erityisesti toiminnanharjoittajille
tarkoitettua liiketoiminnan kehittämistä tukevaa
Kirjoittaja: Teija Paavola, kehityspäällikkö, Atria
materiaalia, kuten Nutricas -työkalu, jolla voi testata
Tuottajat
erilaisia teknologiavaihtoehtoja oman laitoksensa

https://systemicproject.eu/

Groot Zevert Vergisting is part of the Horizon 2020 SYSTEMIC project which is
demonstrating a variety of technologies for the recovery of mineral nutrients (N, P, K)
and works on the production of a number of (nutrient-depleted) organic soil improvers

www.systemicproject.eu

GNS is part of the Horizon 2020 SYSTEMIC project which is demonstrating a variety

@systemic_eu

production of a number of (nutrient-depleted) organic soil improvers and fertilisers.

of technologies for the recovery of mineral nutrients (N, P, K) and works on the

and fertilisers. The implementation of nutrient-recovery technologies allows plant

The implementation of nutrient-recovery technologies allows plant owners to process

owners to process biowaste into user-specific products for the regional market.

biowaste into user-specific products for the regional market.
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SYSTEMIC receives funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme
for Research and Innovation under Grant Agreement no. 730400.
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Benefits
1. Less transport and associated costs and CO2 emissions
2. Phosphate fertiliser for agriculture abroad
3. Fertilisers tailored to crop needs, reducing losses
to the environment
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SYSTEMIC receives funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme
for Research and Innovation under Grant Agreement no. 730400.
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KAIVOSVERO, HIILITULLI,
ENERGIAKRIISI…
– kierrätyslannoitteiden
näytön paikka?
Kaivoslakia uudistetaan parhaillaan ja lisäksi kaivosvero on tulossa käyttöön vuonna 2023. Merkitykset kallioperän louhimiseen perustuvan fosforilannoitteen hintaan ja saatavuuteen ovat vielä epäselviä. Lannoitteiden
korkeat hinnat ovat tänä vuonna muutenkin koetelleet maataloustuottajia.
Nyt kun kysyntä vaihtoehtoisille lannoitteille voi
kasvaa, aukenee tilaisuus osoittaa kierrätyslannoitteiden tärkeä rooli huoltovarmuuden ja ruoantuotannon turvaamisessa. Olisi kaikkien edun mukaista
saada maataloustuotanto kestävälle pohjalle niin
kannattavuuden kuin ympäristön näkökulmasta, ja
siinä ravinteiden kierrätys on oleellisessa osassa.

tajille, joilla tuotanto perustuu väkilannoitukseen.
Vielä on epävarmaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tai mitkä ovat lopulta vaikutukset kotimaiseen
ruoantuotantoon ja viime kädessä ruoan hintaan.
On puhuttu jopa lannoitekriisistä, jonka taustalla on
siis energian nopea hinnannousu ja poikkeusajan
vaikutukset tuotantokapasiteettiin. Typpilannoitteen
tuotanto perustuu pitkälti maakaasun käyttöön, joten etenkin typpilannoitteen tuotanto on kallistu”Mitä jos kierrätysravinteet
nut maakaasun nopean
olisivatkin todella ensisijaisia
hinnannousun myötä.

KAIVOSVERO
VALMISTELUSSA
Hallitusohjelmassa on
sovittu kaivoslain uudistamisesta – parhaillaan
lannoituksessa, ja väkilannoitteet
käynnissä oleva prosesMITEN EU:N HIILITULLI
taas niitä täydentäviä?”
si tuo mukanaan lisäraVAIKUTTAA
joituksia ja -kustannukLANNOITTEISIIN?
sia kaivoksille. Lisäksi
Energia- ja fossiiliriippuvalmistelussa on kaivosveron käyttöönotto, josta
vaisten tuotantoketjujen perustukset näyttäytyvät
päätettiin syksyn budjettiriihessä. Suomessa ei ole
siis parhaillaan epävakaina. Vaikka Siilinjärvellä tuoollut aiemmin kaivosveroa, eli kaivosyhtiöt eivät ole
tetaankin fosforilannoitetta, on suomalainen maajoutuneet maksamaan erillistä korvausta louhimistalous myös hyvin riippuvainen tuontipanoksista.
taan mineraaleista. Vaikka tavoite lähtötilanteessa
Merkittävin tuontipanosten ryhmä on nimenomaan
kerättäville veroeuroille ei ole päätä huimaava – 25
kemikaalit, joihin lannoitteetkin kuuluvat. Euroopan
miljoonaa euroa – voi uudistuksilla olla vaikutuksia
komissio antoi kesällä 2021 ehdotuksen hiilitullista
kotimaisen kaivosteollisuuden tulevaisuuden näkyosana EU:n ilmastopakettia.
miin. Miten käykään mineraalifosforin saatavuudelle, kun kaivosteollisuuden piiriin kuuluu myös Yaran
Lannoitteet olisivat ehdotuksen mukaan hiilitullin
Siilinjärvellä sijaitseva EU:n ainoa fosfaattikaivos?
kohteena heti ensimmäisessä vaiheessa, energiaVai asemoidaanko kaivosveron soveltamisalaa
ja päästöintensiivisiä kun tuotannoltaan ovat. Sen
enemminkin akkuteollisuuteen liittyvän kaivostoimyötä myös tuontilannoitteiden hinnat voivat siis
minnan näkökulmasta?
nousta, joten kannattaakohan niidenkään varaan
laskea?
Kaivoslaki ja -vero eivät ole ainoita väkilannoiteteollisuutta kurittavia muutoksen tuulia, eikä teollisuus
KESTÄVÄ RATKAISU LÄHELTÄ:
suinkaan ainoa kärsijä. Väkilannoitteiden tänä vuonKIERRÄTYSLANNOITTEET JA -RAVINTEET
na ennätyksellisen korkealle pompanneet hinnat aiSamaan aikaan kun fosfori on hupeneva ja rajallinen
heuttavat epäilemättä huolenaiheita maataloustuotluonnonvara, ja väkilannoitetypen tuotanto pääosin
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fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa, ei ravinteista
ole varsinaisesti kuitenkaan huutavaa pulaa – jos ne
vain kierrätettäisiin. Kierrätysravinteiden käyttöä voisi lisätä merkittävästi korvaamaan väkilannoitteita.
Panostamalla ravinteiden kierrätykseen voidaan parantaa kotimaisen ruoantuotannon huoltovarmuutta
ja varmistaa toimintaedellytykset myös jatkossa.
Samalla negatiiviset vaikutukset vesistöihin ja ilmastoon vähenisivät.
Ympäristöhyödyt ovat selvät. Ravinteet saatettaisiin
tarkemmin kiertoon, mineraalilannoitteiden tuotannon tarve vähenisi ja päästösäästöjä saataisiin
myös jätesektorilla sekä kasvattamalla maaperän
hiilinieluja kierrätyslannoitteiden sisältämän orgaanisen aineksen ansiosta. Ravinteiden kierrätysaste

kasvaisi ja tasaisempi jakautuminen mahdollistuisi,
jos sivuvirtaisten biomassojen prosessoinnin, sekä
kierrätysravinnevalmisteiden kuljetuksen ja markkinoiden toimintaedellytykset saataisiin kuntoon.
Mitä jos kierrätysravinteet olisivatkin todella ensisijaisia lannoituksessa, ja väkilannoitteet taas niitä
täydentäviä? Teollisuuden verotus, saati energian
hintakriisi eivät silloin koettelisi maataloutta niin
voimakkaasti. Ja tosiaan, samalla kun tuotetaan
kierrätyslannoitteita, tuotetaan usein myös puhdasta kotimaista uusiutuvaa energiaa, josta meillä on
oikeasti myös pulaa.
Kirjoittaja: Iiris Ryske ravinnekierrätyksen
asiantuntija, SBB

Kestävän
muutoksen
edelläkävijä
Tarjoamme kattavat ratkaisut bio- ja
kiertotalouden edistämiseksi.
Palveluvalikoimassamme mm.
•
•
•
•

bio- ja kiertotalouden strategiat
markkinakartoitukset ja hankesuunnittelu
luvitus ja laitoshyväksynnät
ympäristöselvitykset

Tutustu palveluihimme fi.ramboll.com/kiertotalous

Bright ideas.
Sustainable change.
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# T I L A S TOT
Isojen yhteiskäsittelylaitosten ja maatilakohtaisten laitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina.
Olemassa oleviin yhteiskäsittelylaitoksiin on tehty myös tuotantokapasiteetin laajennuksia. Biometaanin jalostusyksiköiden lukumäärä on myös kasvanut, ja kasvu on vain kiihtynyt viime vuosina.

Biometaanin ja biokaasun
tuotanto kasvaa
Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa läpi 2010-luvun. Biometaanin tuotanto
on monikertaistumassa lähivuosina, myös biokaasun tuotantokapasiteettiin on tulossa
lisäystä. Samoin biokaasulaitosten lukumäärät ovat kasvussa. Tuotannon kasvu on seurausta määrätietoisista edistämistoimista, mitä Suomessa on tehty viime vuosina. Vielä
työ on kuitenkin kesken, jotta kotimainen biokaasun ja biometaanin tuotanto saavuttaa
4 TWh vuonna 2030 – ja jotta biokaasu saadaan mukaan ilmastotalkoisiin.
TUOTANTO JA KULUTUS KASVUSSA LÄPI 2010-LUVUN

Vuonna 2020 biometaanin tuotanto oli noin 110 GWh ja biokaasun tuotanto noin 768 GWh. Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa läpi 2010-luvun, mutta vuosina 2018-2020 tapahtui kehityksessä notkahdus. Tämä johtuu osin pienentyneistä kaatopaikkakaasujen volyymeistä, osin tilastointimuutoksista.
Suurin osa biokaasusta hyödynnetään lämmön ja sähkötuotannossa. Suurin osa biometaanista hyödynnetään liikenteestä. Liikennebiokaasun osuus oli reilu 10 prosenttia kaikesta biokaasun ja biometaanin käytöstä vuonna 2020. Edelleen suhteellisia suuria määriä biokaasua soihdutetaan, eli ylijäämäkaasu poltetaan
hiilidioksidiksi.
Biometaanin tuotanto puolestaan lähti kasvuun vuonna 2018, ja kasvu on jatkunut myös vuosina 2019 ja
2020. SBB arvioi, että biometaanin tuotannon kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, biokaasun tuotannossa
hyödyntäminen
ja biometaanin
tuotanto kasvussa,
on odotettavissa ainoastaan pientä kasvua. Biokaasun
Liikennebiokaasun
kysyntä on päädriveri
biometaanin tuotannon
kasvulle. Myös teollisuuden kysynnän uskotaan
kasvavan
lähivuosina,
mutta vielä
ei ole täysin selvää, että
edelleen
hukataan
energiaa
soihtupoltolla.
suuntautuuko kysyntä paineistettuun, nesteytettyyn vai raakakaasuun.

Tilastointitarkkuudessa eroavaisuuksia vuosien välillä.

Kuva: biokaasun ja biometaanin
tuotannon kehitys vuosina 2010-2020
(GWh). Lähde: Tilastokeskus ja
Biokaasulaitosrekisterit 2010-2017,
Itä-Suomen Yliopisto.
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SBB:n arvion mukaan biojätteiden käsittelymäärät biokaasulaitoksissa tulevat kasvamaan tämän vuosikymmenen aikana, mutta puhdistamolietteiden käsittelymääriin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Kaatopaikkakaasujen määrät tulevat vähenemään. Yleisesti tiedetään, että suurin biokaasun tuotantopotentiaali
on maatalouden syötteissä, erityisesti lannassa ja erilaisissa nurmisyötteissä ja oljessa. Toistaiseksi nämä
ovat suurimmilta osin olleet vielä hyödyntämättä Suomessa erityisesti keskisuuressa ja isossa biokaasulaitosmittakaavassa. SBB uskoo, että muutoksia on luvassa pian, sillä usea toimija on ilmaissut kiinnostuksestaan lähteä investoimaan jossain vaiheessa.

BIOKAASULAITOSTEN MÄÄRÄT OVAT OLLEET KASVUSSA VIIME VUOSINA

Kasvua on havaittavissa myös, kun tarkastellaan reaktorilaitosten lukumääriä. Vuoden 2021 alussa kaatopaikkakaasun keräämöitä oli kaikkiaan 33 ja reaktorilaitoksia oli 79 laitosta, joista 21 laitoksella jalostetaan
biometaania.
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Käytössä 2019
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Taulukko: biokaasulaitosten lukumäärä vuosina 2019-2021. Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

BIOMETAANIN TUOTANTO ON MONIKERTAISTUMASSA LÄHIVUOSINA

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Mikäli julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat, niin vuonna 2025 olisi käytössä uutta kotimaista biometaanin tuotantokapasiteettia lähes 428 GWh ja
biokaasun noin 137 GWh. Tällöin SBB:n arvion mukaan vuonna 2025 kotimaisen biometaanin tuotanto olisi
noin 538 GWh ja biokaasun 905 GWh eli yhteensä 1 442 GWh, mikäli nykyinen tuotantolaitoskapasiteetti
pysyy muuttumattomana.
Tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea,
tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 5.11.2021). SBB:n laatimissa tuotantoarvioissa ei vielä ole mukana Kestävän kasvun ohjelman ja muiden koronaelvytystukien vaikutuksia. SBB uskoo, että elvytystuilla saadaan rakennettua lisäkapasiteettia Suomeen, parhaimmillaan saadaan
aikaan kunnon kasvupyrähdys.

Suomen biokaasun tuotantotavoite on 4 TWh vuodelle 2030. Ensi vuoden aikana on tarpeen tarkkaan arvioida, mikä on ohjauskeinojen vaikuttavuus ja päästäänkö niillä asetettuihin tavoitteisiin päästään. SBB on jo
aloittanut arvioinnin ja on jo havainnut selkeitä kehitystarpeita. Näihin palataan ensi vuoden puolella.
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Suurin osa biokaasusta tuotetaan jätevesilietettä ja biojätettä käsittelevis0
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2013
sä biokaasulaitoksissa sekä kerätään
kaatopaikkakaasuina vanhoilta kaato- Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi
paikoilta. Suurin osa biometaanista
tuotetaan niin ikään biojätteen ja lietteiden yhteiskäsittelylaitoksissa.

Biokaasulaitostyypit (lukumäärä)
Maatilatason laitokset		
Isot keskitetyt maatalouslaitokset
Teollisuuslaitokset			
Isot yhteiskäsittelylaitokset		
Lietelaitokset			
Kaatopaikkakaasujen keräyspisteet
			

On selvää, että mikäli kaasuautoilua halutaan lisätä, tulee varmistaa myös liikennebiokaasun saatavuus. 538
GWh biometaania riittäisi esimerkiksi noin 20 000 henkilökaasuautolle ja 850 raskaalle kaasukäyttöiselle ajoneuvolle. Toki biometaania voidaan tuoda ja tuodaankin jatkossa Suomeen, mutta kotimaisen liikennebiokaasun tuotantoon kannattaa satsata, sillä näin saada myös aluetalous- ja ympäristöhyötyjä.
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NYT BIOKAASUA TUOTETAAN
PÄÄOSIN BIOJÄTTEISTÄ JA
LIETTEISTÄ

SBB:n keräämän tiedon mukaan parhaillaan on suunnitteilla reilu parikymmentä uutta biokaasulaitosta ja
useita nykyisten laitosten laajennussuunnitelmia. Suurin osa nyt suunnitteilla olevista uusista laitoksista tuottaisi biometaania. Osa tulee toteutumaan ja osa taas ei, mutta varmasti tullaan kuulemaan myös täysin uusia
avauksia, kun koronaelvytystuet viimein tulevat kaikkien kokoluokkien ja laitostyyppien haettaviksi.

GWh

Biometaanin
tuotanto 2020

Uutta tuotantokapasiteettia Uusi tuotantokapasiteetti
Uutta tuotantokapasiteettia			
valmisteilla 2023-2025 *
käytössä vuonna 2025*
valmisteilla 2021-2023 *

Biometaani

110		

+ 158		

Biokaasu

768		

+ 76			

+ 270		
+ 61		

538
905

878		

+ 234			

+ 330		

1 442

Taulukko: valmisteilla oleva biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteetti ja arvio vuoden 2025 tuotannosta.
Luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen
investointi-ilmoitus (tilanne 5.11.2021). Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Kirjoittaja: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Taustatietoa: Biokaasun tilastointi siirtyi vuonna 2018 Tilastokeskukselle. Tätä ennen tilastoinnista vastasi Itä-Suomen yliopisto. Vuoronvaihto toi muutoksia tilastointitarkkuuteen, tilastoinnin kattavuuteen ja luokitteluihin.
Tässä artikkelissa biokaasulla tarkoitetaan nimenomaan raakabiokaasua, jota voidaan sellaisenaan hyödyntää sähkön ja lämmön tuotannossa. Biometaani puolestaan on puhdistettua biokaasua.
Lisää tilastotietoa löytyy www.biokierto.fi-sivuilta.
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Kohti ruoantuotannon omavaraisuutta
kuntatasolla – case Saltvik
Saltvikin maatalouden ylimääräiset biomassat voisivat toimia energianlähteenä ja korvata paikallisen ruoantuotannon fossiilisen energian kulutusta. Bonuksena olisi myös ravinneomavaraisuuden kasvaminen ja
ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen, mikä olisi hyvä asia rannikkoseutulaisille tärkeän Itämeren hyvinvoinnille. Agroekologisen symbioosin
mahdollisuuksia voi selvittää mallinnuksen ja tapaustutkimuksen avulla.
AGROEKOLOGINEN SYMBIOOSI
Ruoantuotannon haasteena on paitsi tuottaa ruokaa yhä kasvavalle väestölle, myös vaalia samalla
ympäristön tilaa ja käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla. Agroekologinen symbioosi on kehitetty
Helsingin yliopiston ja ruoantuotannon toimijoiden
yhteistyönä vastaamaan tähän haasteeseen.
Agroekologinen symbioosi tarkoittaa paikallista
kiertotaloudellista toimintamallia, jossa ruoantuotannon toimijat tekevät yhteistyötä ja sivuvirtoihin
perustuva biokaasuntuotanto on integroitu ruoantuotantoon. Keskeistä siinä on kierrättää ravinteita
ja tuottaa uusiutuvaa energiaa biokaasulaitoksessa
symbioosin käyttöön. Tavoitteena on muodostaa
ravinne- ja energiaomavarainen ruoantuotantojärjestelmä, eli vähentää riippuvuutta ulkopuolisista
tuotantopanoksista, etenkin niistä fossiilisperäisistä: energiasta ja väkilannoitteista.
Iiris Ryskeen Pro gradu -tutkielmassa agroekologisen symbioosin toimintamalli sovitettiin Ahvenanmaalla sijaitsevaan Saltvikin kuntaan. Tutkimuksen
tiedot olivat peräisin lähinnä Luonnonvarakeskuk-
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sen ylläpitämästä tilastotietokannasta, jota täydennettiin kirjallisuudesta peräisin olevin arvioin sekä
erinäisin oletuksin. Energian tuotanto laskettiin
tutkimuksessa perustuen kotieläinten lannan sekä
ylijäämänurmen biometaanintuottopotentiaaliin.
KASVINTUOTANNON SUOSIMINEN
VAPAUTTAISI TILAA MONIHYÖDYLLISTEN
VIHERLANNOITUSNURMIEN VILJELYYN
Ruoantuotanto on Saltvikissa tällä hetkellä painottunut kotieläintuotantoon, jolloin suurin osa biokaasutettavasta materiaalista olisi lantaa. Tutkimus
osoittikin ensinnäkin potentiaalin tuottaa alueen
maatalouden sivuvirroista bioenergiaa yli puolet
paikallisen ruoantuotannon fossiilisen energian
kulutuksesta ilman maatalouden rakenteen muutosta. Tutkimuksessa mallinnetut muut skenaariot
muodostettiin kuitenkin siten, että ruoantuotannon
rakenne muutettiin asteittain kasviperäisemmäksi.
Kotieläinten vähentäminen ja proteiinikasvi- sekä
viherlannoitusnurmialan lisääminen nostivat tulosten mukaan huomattavasti kunnan energia- ja ravinneomavaraisuutta.

Skenaarioissa kasviperäisempi ruoantuotanto jätti nia oletuksia ja arvioita. Tarvitaan lisätutkimusta
tilaa pitää viljelykierrossa monihyödyllisiä viherlannoi- yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta
tusnurmia ilman että ruoantuotannon määrä väheni. ravinne- ja energiavirrat voidaan laskea tarkemmin
Nurmisadosta saisi tuotettua biokaasuttamalla rei- ja löytää hyväksyttäviä toimintamalleja.
lusti enemmän energiaa kuin
lannasta, minkä vuoksi sillä
Yleistyksistä ja epävarNurmisadosta
on tärkeä rooli energian tuomuuksista huolimatta tuttannon kannalta. Viherlannoikimuksen mallinnus tarjoaa
saisi tuotettua
tusnurmet sitovat myös ilmanäkökulman paitsi Saltvibiokaasuttamalla
reilusti
kehästä typpeä, joka päätyisi
kin, myös muiden vastaaenemmän energiaa
biokaasulaitoksessa sivutuotvien alueiden energian ja
teena syntyvään mädätysruoan tuotannon paikalliselkuin lannasta.
jäännökseen. Mädätysjäänle tasapainottamiselle, kun
nöstä voidaan hyvin käyttää
tavoitteena on kestävä, uuravinnerikkaana ja maata parantavana lannoitteena, siutuvaa energiaa tuottava ja ravinteita tehokkaasti
jonka typpi-fosfori-suhde nousee lannoitukseen so- kierrättävä ruokajärjestelmä.
pivammaksi, kun lannan ohella käytetään riittävästi
kasvimassaa syötteenä. Siten ravinteiden tehok- Kirjoittaja: Iiris Ryske ravinnekierrätyksen
kaampi kierrätys parantaisi paikallista ravinneomava- asiantuntija, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
raisuutta ja vähentäisi tarvetta ostolannoitteelle.
		
TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS
Maataloustieteiden maisterintutkielmassa sovitettiin teoreettisella mallinnuksella agroekologinen
symbioosi osaksi Ahvenanmaalla sijaitsevan Saltvikin kunnan maataloutta. Tapaustutkimuksessa tarkasteltiin paikallisen ruoantuotannon biomassa- ja
energiavirtoja, optimoitiin ruoantuotantoa ja haettiin
suuntaviivoja ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi skenaarioiden avulla.

LISÄTIEDOT:
Ryske, I. 2021 Kohti energiaomavaraista ruoantuotantoa maatalouden sivuvirtojen biokaasutuksella. Pro gradu -tutkielma.
Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.
Tutkielma on ladattavissa ja luettavissa Helsingin yliopiston
Helda-tietokannassa:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/331623

Tutkimuksen skenaarioissa tehtiin tuloksiin vaikuttavia ratkaisuja ja yleistyksiä, jotka on syytä huomioida
tuloksia tarkastellessa. Esimerkiksi skenaarioissa
tarvittava ala muutoksille otettiin viljan- ja rehuntuotannosta, ja huomiotta jätettiin maataloustuotannon
rakenteeseen normaalisti vaikuttavat asiat, kuten
taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Tutkimuksen
haasteita olivat datan tarkkuuden puutteet kuntatason tarkastelussa, jolloin jouduttiin tekemään mo-

SALTVIK
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Erinomaista
pumppausteknologiaa

Master Builders Solutions – Brand Manual
2. Basic elements

Logo: MBCC Group as endorsement
WANGEN PUMPEN

Biokaasuteollisuuden
johtava pumppuvalmistaja

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.

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

• Raaka-ainesubstraateille
• Panimoiden jätevesille
• Lietelingoille

A brand of

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

Master Builders Solut

• Liete-erottimille
• Elintarviketeollisuuden jätteille

1.Standard: logo as endorsem

– 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.

• Anaerobisille mädätyslaitoksille

Width = X

Exceptions must be agreed: please
see the imprint for relevant contacts.

Tule osaksi
kiertotalouden tarinaa –
Join the Cycle!

Only use the original logo files.
The logos should never be recreated!

• Toimita biohajoava jäte biokaasun tuotantoon
• Käytä biokaasua polttoaineena
• Käytä kierrätysravinteita maataloudessa ja teollisuudessa

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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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.

Kumppanisi Biokaasuasioissa:
Asiantuntijapalvelut
Projektipalvelut
Huolto- ja Korjauspalvelut
Kalibrointipalvelut
Laitosauditoinnit

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:llä on sekä organisaatio- että
henkilöjäseniä. Organisaatiojäsenet (tilanne 17.11.2021) 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

www.viafingas.fi

PUHDASTA
ENERGIAA

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
PK Biogas AbOy
Pohjoinen Kierto
Quanturi Oy
Rambol Finland Oy
Rohe Solutions Oy
Sammatin Tila Oy
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

www.kiertokasvu.fi

Kiertotalousperiaatteen mukaisia
kokonaispalveluratkaisuja
- jätteistä raaka-aineeksi ja
kierrätyslannoitteeksi.
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PUHDASTA PAIKALLISTA
BIOKAASUA tarjoavat
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LIITY JÄSENEKSI:
biokierto.fi/jasenyys/liity-jaseneksi
Löydät meidät verkosta
BIOKIERTO.FI
Facebook ja Twitter
@ SUOMENBIOKIERTO
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