BIOKIERTO

JA BIOKAASU
BIOKIERTO.FI

Energian loppukäyttäjällä
on nyt mahdollisuus
varmistua kaasun
alkuperästä s. 10

Botnia
ravinteet
kiertoon
s. 24

Kiinnostus
Laatulannoite järjestelmää kohtaan
on nousussa s. 26

1

Suomen Biokierto
ja Biokaasu ry.
Eteläranta 10, 00131 Helsinki,
Finland
www.biokierto.fi
@SuomenBiokierto
@SuomenBiokierto

Perustettu 2019
HALLITUS 2022
Puheenjohtaja
Mika Arffman
Varapuheenjohtaja
Jussi Kankainen
Matti Oksanen
Ilkka Kovalainen
Niko Wassholm
Teija Paavola
Ari Suomilammi
Christoph Gareis
Johan Saarela
Mikko Saalasti

BIOKIERTO
JA BIOKAASU
1/2022

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry.

TÄSSÄ LEHDESSÄ
Hallituksen puheenjohtajan tervehdys ................................. 4
Lisäinfo SBB .......................................................................... 5
Biokiertoa koskevat ajankohtaiset
säädösvalmistelut: Suomi & EU ............................................ 6
Energiayhtiö St1:n ja ruokatalo Valion yhteisyritys Suomen
Lantakaasu Oy Valmiina lisäämään kotimaista
biokaasuntuotantoa ............................................................... 8
Energian loppukäyttäjällä on nyt mahdollisuus varmistua
kaasun alkuperästä ...............................................................10
Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden biometaanin resurssija kustannustehokkaaseen tuotantoon ..................................12
Espoo laittaa eloperäiset jätteet kiertämään ..........................16
Ilmastotyössä tarvitaan kestäviä uusiutuvia polttoaineita –
Joutsenmerkki auttaa erottumaan ....................................... 18
Kierrätyskasvualustat tukevat kestävän
ympäristörakentamisen tavoitteita ...................................... 20
Naturabiomat – Edelläkävijästä teknologiajohtajaksi ........... 22
Botnia ravinteet kiertoon ..................................................... 24
Kiinnostus Laatulannoite -järjestelmää
kohtaan on nousussa .......................................................... 26
Ilmastolannoite- hankkeessa kehitetään CO2laskentaohjeistusta ja -laskuria ............................................ 30

Perustettu 2019
ISSN 2242-5799 (painettu)
ISSN 2242-5802 (verkkolehti)

Päätoimittaja: Anna Virolainen-Hynnä
Kansikuva: Gasgrid Finland Oy kuvapankki
Taitto: EDIT, Graafinen suunnittelutoimisto
Inkeri Sormunen
2

3

Hallituksen
puheenjohtajan
tervehdys
MAALISKUUSSA käynnistyi neljäs vuoteni
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen
puheenjohtajana. Kuten olen aiemmissakin puheenjohtajan tervehdyksissäni todennut, niin
vuodet yhdistyksen puheenjohtajana ovat olleet
vähintäänkin vaiherikasta aikaa sekä yhdistyksessä ja toimialalla että laajemminkin maailmassa.
Ensimmäisenä vuonna ajettiin ylös uutta yhdistystä, kaksi seuraavaa olivat koronan vuoksi hyvin
poikkeuksellisia ja nyt neljännen kauden alussa
seuraamme, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan
vaikuttaa maailmaan.
KAIKISTA edellä mainitsemistani muutoksista ja epävarmuustekijöistä huolimatta, ja varmasti osaksi
myös niiden vuoksi, toimialamme on ottanut askeleita eteenpäin, vaikkakin toimialassa pitkään mukana
olleena, etenemisen toivoisi olevan huomattavasti ripeämpää.
MAATILOJEN ja maaseutuyritysten korotetut investointituet ovat olleet haettavissa puolen vuoden ajan ja
avustuksia on haettu aktiivisesti. Ensimmäisiä tukipäätöksiä on saatu kevään 2022 aikana. Raaka-aineiden
hintojen nousu ja nyt viimeisimpänä sodan vaikutukset ovat tuoneet epävarmuutta investointien käynnistymiseen. Aivan viime viikkoina maatalouden tuotantopanosten voimakkaan hintojen nousun myötä on tullut
esille epävarmuutta lainarahoituksen saamisessa.
BIOKAASU tuli jakeluvelvoitteen piiriin vuoden 2022 alusta. Ensimmäiset 10 jakelijaa hyväksyttiin vapaaehtoisen jakeluvelvoitteen piiriin maaliskuussa 2022. Alkuvuoden 2022 aikana maakaasun hinta ohitti
biokaasun hinnan liikennekäytössä. Yhä laajempi joukko eri toimijoita on ilmoittanut ottavansa käyttöön
biokaasua raskaan liikenteen ajoneuvoissaan. Suomeen on muodostunut useita yhteistyöryhmiä, jotka
kehittävät määrätietoisesti sekä biokaasun tuotantoa että jakelua ja kierrätysravinteiden valmistusta tiiviillä
kaupallisella yhteistyöllä eteenpäin. Biokaasun kysyntä teollisuudessa on ollut merkittävässä kasvussa
maakaasun hinnan nousun ja saatavuuden epävarmuuden vuoksi. Myös ilmastokysymykset nostavat biokaasun kysyntää.
Jotta nämä edellisessä kappaleessa mainitut hyvät uutiset saavat jatkoa, tarvitsemme kokemusta jakeluvelvoitteen ”tikettimarkkinoista” ja niiden vaikutuksista biokaasun hintaan, lisää tankkausasemia, jotta tarjontaa on riittävästi ja yhä laajempi joukko kuljetusyrittäjiä voivat ja uskaltavat investoida kaasukalustoon,
teknologiakehitystä ajoneuvovalmistajilta, lisää investointeja biokaasun tuotantoon sekä määrätietoista työtä
kierrätysravinnemarkkinoiden kehittämiseksi. Ja ennen kaikkea tarvitsemme toimialalle pitkän tähtäimen ennustettavuutta, mikä antaa selkänojaa pitkäaikaisten investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.
HYVIEN uutisten vastapainona on aina myös haasteita. Tällä hetkellä biokaasun tuotantoinvestoinnit painottuvat pieneen ja keskikokoiseen kokoluokkaan. Suuren kokoluokan investoinnit, erityisesti nesteytettyä
biokaasua tuottavat laitokset, eivät ole edenneet ja biokaasun kokonaistuotanto ei ole näin ollen kasvamassa lähiaikoina toivotulla tavalla. Ruotsin investointi- ja tuotantotuet ja niiden myötä parempi kokonaistukitaso verrattuna Suomeen ovat nostaneet esille kysymyksen siitä, minne investoinnit kannattaa tehdä? Myös
laajemmin Balticconnectorin kautta liikkuva biokaasu ja Keski-Euroopan kaasumarkkinat tuovat oman
mausteensa toimialan tulevaisuuteen. Oman mielenkiintoisen lisänsä haasteisiin tuo toimialan kehittymisen myötä eteen tulevat lainsäädännölliset yhteensovittamiskysymykset, kuten esimerkiksi jakeluvelvoite- ja kestävyyslainsäädännön sekä niihin liittyvien verotuslinjausten osalta on kevään aikana huomattu.
Kaikki edellä kuvaamani hyvät uutiset, ja toisaalta haasteet, kertovat mielestäni siitä, että toimialamme
kypsyy ja kehittyy joka tapauksessa koko ajan. Toisaalta tekemäni nostot kuvaavat mielestäni hyvin sen,
miten moninaisesta toimialasta on kysymys ja kuinka montaa asiaa pitää pystyä yhtä aikaa kehittämään,
jotta kokonaisuus etenee. Näinpäs meidän tuleekin kasvattaa ja tukea laajassa yhteistyössä hyviä asioita
yhä vahvempaan vauhtiin ja toisaalta taklata haasteita määrätietoisella otteella niin päivittäisessä työssämme kuin Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnassamme.

Lisäinfo SBB
SUOMEN BIOKIERTO & BIOKAASU RY SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY, SBB,
on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen
vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on varmistaa toimijoille
hyvät toimintaedellytykset sekä tuotteiden kilpailukyky.

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 lausuntoja 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)
Matti Oksanen (St1 Nordic Oy)
Ilkka Kovalainen (Hiilikierto Oy).

VALIOKUNNAT
Ravinnekiertovaliokunta 5/2021-5/2022:
• Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
• Kirsi-Maarit Lehto (henkilöjäsen, tutkimus)
• Mika Juvonen (Biokymppi Oy)
• Sonja Ahvenainen (Soilfood Oy)
• Katja Alhonoja (Gasum Oy)
• Toni Luoma (Kekkilä-BVB Oy)
• Gareis Christoph (HSY Jätehuolto)
• Matti Puranen (Labio Oy)
• Outi Pakarinen (henkilöjäsen, tutkimus)

Biokaasuvaliokunta 5/2021-5/2022:
• Venla Viskari (Ramboll Finland)
• Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
• Outi Pakarinen (henkilöjäsen, tutkimus)
• Toni Taavitsainen (Envitecpolis Oy)
• Maria Huusko (Suomen Kaasuenergia Oy)
• Olli Nevalainen (Gasum Oy)
• Lauri Penninkanga Demeca,
• Matti Puranen (Labio Oy)
• Ilona Järveläinen (St1 Nordic Oy)

Kirjoittaja: Mika Arffman
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Biokiertoa koskevat ajankohtaiset
säädösvalmistelut: Suomi & EU
Kansallisella tasolla huomio on kohdistunut ilmastopolitiikan päivitykseen.
EU-tasolla parlamenttia ja jäsenmaita on pitänyt kiireellisenä 55-ilmastopaketin
työstäminen. Kaikkien näiden päälle on tullut odottamatta toimenpiteet energian ja ravinteiden huoltovarmuuden varmistamiseksi.

KIINNOSTAVIA JA AJANKOHTAISIA KANSALLISIA ASIOITA:
• Suomen uuden maatalouden rahoituksen eli CAP-suunnitelman toimeenpanon on määrä käynnistyä vuonna 2023. Suomi toimitti oman suunnitelmaesityksensä komissiolle kommentoitavaksi loppuvuodesta 2021, ja
sai siihen komissiolta palautetta maaliskuussa. Palautteessa oli 27 keskeistä havaintoa ja 220 yksityiskohtaisempaa huomiota, joista keskeisimmät havainnot koskivat Ukrainan sodan vaikutuksia, suunnitelman taloudellisia
tavoitteita, ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä maaseutuasioita ja tilojen sukupolvenvaihdoksia. Mukana myös biokaasua koskevia huomautuksia.
• Huhtikuun alussa Suomen hallitus päätti kansallisen energia- ja ravinneomavaraisuuden ja huoltovarmuuden
parantamisesta sekä akuutin kustannusten nousun kompensoimisista. Vuosina 2022 ja 2023 kohdistetaan
lisämäärärahoja logistiikka-alan ja maatalouden kustannusten alentamiseen sekä uusiutuvaan energian tuotantolaitosinvestointeihin. Näiden päätösten myötä korvamerkittiin lisämäärärahat maatilojen ja maaseutuyritysten biokaasulaitosinvestointeihin, ja yleinen tukipotti teollisuuden energiainvestointeihin, josta myös isot
biokaasulaitokset voivat hakea tukea. Osana maatalouspakettia päätettiin maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöiden lisämäärärahoista ravinnekierrätyksen tukemiseksi. Kysynnän saralla kaasun jakeluinfratukeen ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukeen myönnettiin lisämäärärahoja.
• Tieliikenteen kustannusten alentamiseksi päätettiin alentaa tieliikenteen yleistä biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta vuosien 2022 ja 2023 osalta. SBB ei kannata ehdotusta määräaikaisesti alentaa yleistä biopolttoaineiden
jakeluvelvoitetta. SBB pitää kuitenkin hyvänä sitä, ettei jakeluvelvoitteen edistyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitteisiin eikä biopohjaisten polttoaineiden vähimmäisvelvoitteeseen puututtu, koska silloin päätös olisi osunut
suoraan biokaasuun. SBB pitää hyvänä sitä, että samalla hallitus päätti myös, että vuoden 2030 jakeluvelvoitteen tavoitetasoa nostetaan 34 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Tämän tarkoituksena on lisätä biokaasun
kysyntää, siis ainakin teoriassa. Biokaasu tuli mukaan jakeluvelvoitteeseen vuoden 2022 alussa. Liikennebiokaasun verottomuusetu poistui, kun tilalle tuli jakeluvelvoite. SBB ei kannata sitä, että jakeluvelvoitetta, jonka on
määrä olla pitkäaikainen ja ennakoitavissa oleva ohjauskeinoja, veivataan suuntaan ja toiseen.
• Biokaasun verotuksen tulkintoihin on päätetty tehdä muutoksia, josta kerrotaan lähiaikoina verohallinnon
energiaverotusohjeessa. Odotettavissa on muutoksia biokaasun sähköveroluokituksen ja biokaasun kestävyysjärjestelmävaatimuksiin.
• Lannoitelainsäädännön uudistuksen osalta eduskunnassa on jo käsittelyssä lannoitelakiehdotus, joka on
määrä saada voimaan heinäkuusta 2022 alkaen. Fosforin käytön asetuksen pitäisi pian tulla lausuntokierrokselle, jotta se voisi olla voimassa vuoden 2023 alusta alkaen. Vielä tämän vuoden puolella päästään antamaan
lausuntoja myös lannoitevalmisteita ja lannoitteiden laadun valvontaa koskeviin asetusluonnoksiin.

#POLITIIKKA
on vuoden 2023 loppuun asti. SBB toivoo, että lannoitevalmisteita koskeva EEJ-kriteerien laadintatyö käynnistyisi vielä tämän vuoden puolella. Keväällä valmistuneessa Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2027
on hyviä toimenpiteitä ravinteiden kierrättämiseksi ja kierrätysravinnemarkkinoiden synnyttämiseksi.
• Kansallista ilmasto- ja energiapolitiikkaa päivitetään parhaillaan, jotta se olisi yhdenmukainen vuoden 2035
hiilineutraalisuustavoiteen kanssa. Talvella ja keväällä ministeriöt ovat pyytäneet lausuntoja luonnoksiin Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU), maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (MISU)
ja ilmasto- ja energiastrategiasta. Suunnitelmissa annetaan kymmeniä toimenpiteitä, joista osa ulottuu
2030-luvulle saakka. Toimenpiteiden joukossa on lukuisia suoraan ja välillisesti biokaasuun ja ravinnekierrätykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Biokierron osalta toimenpiteiden joukossa ei ole mitään yllättävää, eikä mitään
oleellista ole myöskään jäänyt puuttumaan. Eduskunta vahvistaa suunnitelmat myöhemmin tänä vuonna.
• Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023: biokaasun ja ravinnekierrätyksen osalta keskeiset asiat ovat kansallisen
kehitystyön koordinoinnin vahvistaminen. Tässä kansallisen Biokaasuohjelman jatkaminen olisi oiva keino.
Myös ravinteiden kierrätys tarvitsisi pitkän aikavälin toimenpideohjelman ja lisäbuustausta. 55-ilmastopaketin
kansallinen toimeenpano tulee olemaan seuraavan eduskunnan työlistalla. Tässä yhteydessä kansalliseen
lainsäädäntöön päivitetään muun muassa hiilidioksidin päästövähennystavoitteet, uusiutuvan energian tavoitteet, energiatehokkuustavoitteita ja lataus- ja jakeluinfran laajennukset. Kenties energiaveroremontti on taas
agendalle. Kansallisessa toimeenpanossa olisi tärkeä varmistaa, että kotimaiset kestävät ratkaisut saavat
etulyöntiaseman verrattuna muihin ratkaisuihin.

KIINNOSTAVIA JA AJANKOHTAISIA EU-ASIOITA:
• Euroopan komissio antoi 18.5. laajan REPowerEU-toimenpidesuunnitelman, joka tavoittelee riippumattomuutta Venäjän fossiilisesta energiasta lisäämällä uusiutuvan energian ja vedyn käytön, parantamalla energiatehokkuutta ja sujuvoittamalla lupamenettelyitä. Komissio haluaa kasvattaa biometaanin tuotantoa 35
miljardiin kuutiometriin EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Biometaanin toimintasuunnitelmassa annetaan
edistämistoimet, mm. kansallisten biometaaniohjelmien laatiminen ja eurooppalaisen Biomethane Alliance
-yhteistyökonsortion perustaminen.
• Komission 55-ilmastopaketin ehdotusten käsittely neuvostossa ja parlamentissa on jo pitkällä. EU:n puheenjohtajamaa Ranska on hoputtanut käsittelyä neuvostossa. Parlamentissa valiokuntaäänestykset ovat jo
plakkarissa ja seuraavaksi edetään täysistuntokäsittelyihin. SBB arvioi, että täysistunnossa tiukkaa vääntöä
on luvassa uusiutuvan energian direktiivimuutosehdotuksen sekä henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöasetusehdotuksen osalta, sillä valiokunnissa mielipiteissä on ollut paljon hajontaa.
• Komissio on antanut muutosehdotuksen teollisuuspäästödirektiivin muuttamiseksi. Tavoitteena on ottaa
ilmasto- ja kiertotaloustoimet paremmin huomioon. Komissio ehdottaa muun muassa, että ympäristöjärjestelmä tulisi pakolliseksi kaikille teollisille toimijoille (ei eläinsuojat) ja soveltamisalan piiriin tulisi suuret nautatilat ja sikojen ja siipikarjan soveltamisalankynnyksiä laskettaisiin. Eläinsuojien osalta tavoitteena on vähentää
ammoniakki- ja metaanipäästöjä. Lisäksi esitetään erilaisia teknisluontoisia päivityksiä.
• Komissio on aloittanut työn integroidun ravinnehuoltosuunnitelman laatimiseksi. Voimassa olevalla lainsäädännöllä on viime vuosikymmeninä puututtu ravinnekuormitukseen ja ravinnekierron tehottomuuteen. EU:n
tasolla tarvitaan kuitenkin lisätoimia elintarviketurvan parantamiseksi sekä ihmisten terveyden ja ekosysteemien suojelemiseksi. Integroidun ravinnehuoltosuunnitelman odotetaan vaikuttavan siihen, että ravinnekuormitus saadaan turvallisille tasoille (ts. maapallon kestävyyden rajoihin). Komission toimenpiteet ovat loppu
viimein lakiteknisiä, mutta vielä tässä vaiheessa ei olla antamassa säädösehdotuksia. Myöhemmin vuonna
2022 komissio kerää sidosryhmien näkemyksiä.

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

• Osana jätelainsäädännön uudistusta laaditaan ehdotusta kansalliseksi Ei enää jätettä -menettelyksi, mitä
valmistellaan YM:n vetämässä asiantuntijatyöryhmässä. SBB on mukana työryhmässä. Työryhmän toimikausi
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#BIOKAASU

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

Energiayhtiö St1:n ja ruokatalo Valion
yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy

Valmiina lisäämään
kotimaista
biokaasuntuotantoa
Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista
uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Yritys on saanut nimekseen Suomen Lantakaasu Oy. Yritys suunnittelee parhaillaan Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamista
Pohjois-Savoon. Edellytyksenä biokaasuntuotantoon investoimiselle on
biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä.

8

Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko
arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen sekä jakeluun. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä
ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja
polttoaineomavaraisuutta. St1:n ja Valion yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun tuotantoon ja
nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön
tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan
biokaasutarpeesta. St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa
raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta.

Pohjois-Savoon tulevan ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen vuosituotantokapasiteetiksi on suunniteltu 125 GWh ja tavoitteena on, että se aloittaa toimintansa vuoteen
2026 mennessä. Suunniteltu tuotantokapasiteetti on poikkeuksellisen suuri. Alustavien selvitysten perusteella mukana voisi olla noin 330 maatilaa. Mittakaavan myötä myös ilmastovaikutukset
ovat merkittävät. Laitoksen vuosituotannon on
arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 71 000
tonnia vuodessa, ja vähennykset kohdentuvat
sekä liikenteen että maatalouden sektoreille. Laitoskokonaisuuden avulla voitaisiin korvata fossiilisen dieselin käyttöä vuodessa noin 11,7 miljoonaa litraa eli 117 000 MWh:n verran.

”Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä panostuksia niin biokaasun raaka-aineen tarjonnan
varmistamiseen, investointien tukemiseen kuin
biokaasun liikennekäytön lisäämiseen. Oleellista on myös luoda kannusteet liikennöitsijöille
kaasukäyttöisen kaluston investointeihin, sillä
tavoite edellyttää 6000–8000 biokaasurekkaa
liikenteessämme vuoteen 2030 mennessä. Biokaasun käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan
saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä ja biokaasun rooli on keskeinen myös St1:n omassa
energiatransitiossa”, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Päästövähennysten lisäksi maataloussyötteiden
hyödyntäminen biokaasun tuotannossa loisi
heikosti kannattavalle maataloussektorille uutta
liiketoimintaa. Alueena Pohjois-Savo on muuttotappioista aluetta, jolla ei ole maataloussyötteitä hyödyntäviä biokaasulaitoksia, vaikka alueen
kotieläintuotanto on intensiteetiltään Suomen
huippua. Alueellisen taloudellisen tasa-arvon
kannalta olisikin tärkeää luoda Pohjois-Savoon
biokaasuliiketoimintaa ja lisätä siten alueen työllistävyyttä.

BIOKAASU PIENENTÄÄ
MYÖS MAATALOUDEN
PÄÄSTÖJÄ JA TUO SUORIA
HYÖTYJÄ MAATILOILLE

Biokaasu on uusiutuva kaasu,
jota tuotetaan orgaanisen materiaalin hajoamisesta.
Konkreettisesti biokaasua saadaan keräämällä kotitalouksien
jätteitä kuten jätevesiä ja ruokajätteitä yhdessä maatilojen
lannan kanssa ja hajottamalla
ne hapettomassa ympäristössä. Syntyvä kaasu muuttuu
biokaasuksi ja jäljelle jääneestä
massasta tulee pelloille levitettävää orgaanista lannoitetta.
Luonnonlannoitteilla lannoitetaan
uoantuotantoa ja näin kestävä
hiilikierto on valmis.

St1:n malli biokaasun kiertotaloudesta

Maataloudessa tilat ovat kuitenkin usein maantieteellisesti hajallaan ja siksi lannan ja ylijäämänurmen tehokas kerääminen ja hyödyntäminen
voi olla haastavaa. Suomen Lantakaasun innovoima hybridituotantomalli tuokin tämän energiantuotantopotentiaalin käyttöön: maatalouden
syötteet kiertävät biokaasulaitoksella ja palautuvat pelloille mahdollistaen uusiutuvan energian
talteenoton sekä ravinteiden palautumisen kasvien käyttöön. Tällä kiertolannoitteella voidaan vähentää voimakkaasti kallistuneiden, fossiilisista
raaka-aineista tuotettujen lannoitteiden käyttöä.

Maataloussyötteiden hyödyntäminen mahdollistaa myös merkittävät päästövähenemät liikenne- ja maataloussektoreilla. Vuonna 2020 Suomessa tuotettiin maatilojen biokaasulaitoksissa
ainoastaan 18 GWh biokaasua eli maatalouden
syötteissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia liikennepolttoaineiden tuotantoon. Tyypillisesti
biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vähentää
liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
90 % fossiiliseen dieseliin verrattuna. Parhaimmillaan lannasta tuotettu biokaasu voikin olla
jopa hiilinegatiivista, koska päästöjä voidaan vähentää myös maataloussektorilla.

SUOMEN LANTAKAASU OY LYHYESTI:
Suomen Lantakaasu Oy on energiayhtiö
St1:n ja elintarvikeyhtiö Valion 50–50
% omistama yritys. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa maitotilojen lannasta ja
maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa
biokaasua liikenteen polttoaineeksi. St1:n
vastuisiin kuuluu tekninen ja projektisuunnittelu sekä lopputuotteen jakelu. Valion vastuulle kuuluu syötteiden hankinta
ja raaka-ainelogistiikan suunnittelu.

Biokaasu pienentää myös maatalouden päästöjä ja tuo suoria hyötyjä maatiloille
9
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tymällä tilinhaltijaksi, jonka jälkeen on mahdollista
muun muassa tehdä tarvittavia peruutuksia, rekisterin sisäisiä siirtoja sekä ulkomaansiirtoja.

Energian loppukäyttäjällä on nyt
mahdollisuus varmistua
kaasun alkuperästä
Luotettavan alkuperätakuujärjestelmän avulla energian käyttäjät voivat
varmistua, että nyt myös uusiutuvana markkinoitu ja myyty kaasu ja vety
on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Aiemmin alkuperätakuu on jo
vaadittu sähkön myyjiltä.
Kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy toimii
kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä. Uusi alkuperätakuurekisteri G-REX on otettu
käyttöön 1.4.2022 ja ensimmäiset rekisteröitymiset
tehty onnistuneesti. Velvoite varmentaa kaasun
ja vedyn alkuperä alkuperätakuulla alkaa 1.7.2022.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että heinäkuun
alun jälkeen ei voi markkinoida, myydä tai ilmoittaa
käyttävänsä uusiutuvaa kaasua tai vetyä muutamia
alkuperätakuulaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun
ottamatta.

MIKÄ ON ALKUPERÄTAKUU?
Alkuperätakuulla tarkoitetaan alkuperätakuurekisteriin muodostuvaa sähköistä asiakirjaa, joka toimii
näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä.
Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle kaasulle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä
alkuperätakuita ja vastaavasti alkuperätakuut käytetään peruuttamalla ko. määrä myönnettyjä alkuperätakuita.
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Jotta alkuperätakuita voidaan myöntää, on kaasun
tuotantolaitoksen oltava muun muassa todennettu
Energiaviraston edellyttämällä tavalla. Alkuperätakuurekisteriin hakeutuvan tuotantolaitoksen on tärkeä huomioida, että mahdollinen jo olemassa oleva
kestävyysjärjestelmän varmennus ei korvaa alkuperätakuulain edellyttämää todentamista. Artikkelin
julkaisuhetkellä Energiavirasto on hyväksynyt AFRY
Finland Oy:n, DNV Business Assurance Finland Oy
Ab:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n toimimaan arviointilaitoksina kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteriin
hakeutuville energiantuotantolaitoksille sekä Enemi
Oy:n vedyn rekisteriin hakeutuville energiantuotantolaitoksille.

ALKUPERÄTAKUUREKISTERIIN LIITTYMINEN
Rekisteriin voivat liittyä uusiutuvista energialähteistä
peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, käyttäjät
sekä markkinatoimijat riippumatta siitä onko kaasu
syötetty siirto- tai jakeluverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella (ns. offgrid-tuotanto). Alkuperätakuurekisteriin liitytään rekisteröi-

Tilinhaltijaksi liitytään täyttämällä palvelusopimus
liitteineen ja palauttamalla se lähtökohtaisesti
sähköpostitse Gasgridille. Allekirjoitus pyritään
tekemään sähköisesti pankkitunnuksin. Sopimuksen liitteineen voi lähettää myös allekirjoitettuna
paperiversiona kahtena kappaleena. Liitteiksi tarvitaan yhteystietolomake ja kaupparekisteriote tai
vastaava virallinen asiakirja sekä nimenkirjoitusoikeutettujen nimet. Todennäköisesti tarvitaan myös
valtakirja. Valtakirjalla annetaan esimerkiksi yrityksen pääkäyttäjälle valtuudet toimia rekisterissä.
Valtakirja voi koskea myös aggregaattoripalvelujen
hyödyntämistä: aggregaattorilla tarkoitetaan tilinhaltijaa, joka hoitaa useaa rekisteröityä tuotantolaitosta niiden omistajien puolesta. Aggregaattori
tarvitsee valtakirjan tuotantolaitoksen omistajalta
tai omistajilta. Tuotantolaitokset liitetään aggregaattorin tiliin, jonne myös alkuperätakuut myönnetään.
Aggregaattoria käytettäessä esimerkiksi rekisterin
tilinhaltijamaksut jakautuvat useamman tuotantolaitoksen kesken, mikä voi olla tarkoituksenmukaista erityisesti pienemmille laitoksille.

Lisätietoa kaasun ja vedyn alkuperätakuista sekä
muun muassa Energiaviraston hyväksymät palvelun
ehdot, palvelusopimus ja siihen liitettävät asiakirjamallit löytyvät Gasgrid Finlandin verkkosivuilta.
Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana
Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista,
luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa.
Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita
edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää.
Yhteystiedot:
Hakemukset tilinhaltijaksi
customerservice@gasgrid.fi
Lisätietoja: Heli Haapea, Gasgrid Finland Oy, p.
040 352 7643, heli.haapea@gasgrid.fi
www.gasgrid.fi

Alkuperätakuurekisteriin
liittyminen
• Täytä yrityksen tiedot palvelusopimukseen.
• Muista liitteet: Yhteystietolomake ja kaupparekisteriote
sekä mahdollinen valtakirja
• Lähetä sopimus ja liitteet customerservice@gasgrid.fi.
• Gasgrid Finland käynnistää sähköisen
allekirjoitusprosessin.
• Gasgrid Finland luo rekisteriin tunnukset yrityksen
pääkäyttäjälle.
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Innovatiivisia ratkaisuja
tulevaisuuden biometaanin
resurssi- ja kustannustehokkaaseen tuotantoon
Suomen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman kansallisen biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportin mukaan (28.1.2020)
biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät biokaasutoiminnan heikkoon kannattavuuteen. Tutkimuslaitosten vetämissä, parhaillaan
käynnissä olevissa hankkeissa, tähän ongelmaan pyritään vastaamaan
välittämällä tietoa innovatiivisista ja kustannustehokkaista biokaasuratkaisuista, sekä tutkimalla ja pilotoimalla teknologioita, jotka tähtäävät biokaasun tuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden nousuun.
BRANCHES-hankkeen tavoitteena on muun muassa
edistää innovatiivisia ja kustannustehokkaita teknologioita, maaseudun biotalousratkaisuja ja kestävää
maataloutta. Projektissa välitetään tietoa hyvistä
ratkaisuista, joilla voidaan parantaa maatilojen energiaomavaraisuutta sekä minimoida energiakustannuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa
parannetaan ja vahvistetaan tiedonsiirtoa käytännön
toimijoiden ja tutkijoiden välillä. Lähtökohtana on,
että tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua tietoa jaetaan laajasti myös tiedeyhteisön ulkopuolelle.
Hankkeessa tietoa käytännön toimijoille välitetään
kaksisuuntaisesti osallistamalla niin käytännön toimijoita kuin tutkijoitakin.
Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto
Keski-Suomessa (HABA) -hankkeessa tähdätään
biokaasun tuotannon resurssi- ja kustannustehokkuuden parantamiseen. HABA-hankekokonaisuudessa investoidaan biokaasun ja sen sivuvirtojen
jalostusasteen nostoon liittyvään tutkimusinfraan,
kehitetään ja pilotoidaan näitä teknologioita, tarkastellaan pilotoitavien teknologioiden kannattavuutta
laskennallisesti eri toiminta- ja markkinaympäristöissä sekä pyritään löytämään teknologioiden
mahdollistamia uusia arvoketjuja ja liiketoimintamahdollisuuksia eri sovelluskohteissa.
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INNOVATIIVISISTA BIOKAASURATKAISUISTA
TARVITAAN TIETOA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE
BRANCHES-projektissa kootuissa yhteenvedoissa
biokaasua on tuotettu yksittäisillä maatiloilla maatilan oman lämmön- ja sähkön tarpeeseen, mutta
myös myytäväksi ulkopuolisille energian- tai liikennepolttoaineen muodossa. Lisäksi biokaasun
tuotannosta löytyy esimerkkejä, jossa useampi
maatila on lyönyt hynttyyt yhteen lannan hyödyntämiseksi, jolloin biokaasua tuotetaan keskitetysti
alueella, jossa tiloja on useampia. Tällöin tuotettu
energia käytetään alueellisesti ja syntynyt rejekti
hyödynnetään tiloilla. Joissain tapauksissa kunta
on lähtenyt mukaan tukemaan toimintaan esimerkiksi osallisena biokaasuosuuskunnassa, alueellisen energiajärjestelmän rakentamisen kautta tai
kaasun/energian sopimusostajana. Kannattavuuden edellytyksenä onkin, että biokaasun tuotanto
ja kysyntä kohtaavat.

#T&K

ja näin madaltamaan myös liikenteen päästöjä maitoketjussa. Yksi esimerkki biokaasusta sähkö- ja lämpöenergiaa tuottavista maitotiloista on Vuorenmaan tila
Haapavedellä, joka on hiljattain alkanut myös jalostaa
raakabiokaasua biometaaniksi, jota logistiikkaketjussa toimiva maitoauto on sitoutunut tankkaamaan,
taaten tasaisen kysynnän tuotetulle biometaanille.
Sähkön- ja lämmöntuotanto mahdollistavat tilalle
energiaomavaraisuuden ja myytävä biokaasu tuo
uuden tulovirran. Lisäksi biokaasun tuotantoprosessin yhteydessä lannan sisältämät ravinteet saadaan
muutettua pelloille paremmin liukenevaan muotoon,
jolloin ravinteet saadaan kiertolannoitteina paremmin talteen ja väkilannoitteiden ostotarve vähenee.
Vuorenmaan tilalla liikennepolttoaineena käytettävä
biometaani tankataan kaasumuodossa, kun taas
esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulun HABITUS
(Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa) -hankkeessa on kehitetty tekniikkaa biometaanin
nesteyttämiseksi tiloilla kustannustehokkaasti, mikä
mahdollistaisi liikennepolttoaineen kuljettamisen
kauemmaksi.
Qvidjan tilalla Paraisilla biokaasulaitoksen tuottamaa
biometaania hyödynnetään tilan omissa ajoneu-

voissa, mutta kaasua voidaan myydä myös muille.
Tilalla on myös Q Powerin biologisen metanoinnin
koelaitos, jossa elektrolyysilaitteistolla tuotettu sekä
puukaasulaitoksesta saatava vety hyödynnetään
metaanin tuotannossa. BRANCHES-hankkeessa
esimerkkejä innovatiivisista ja kustannustehokkaista teknologioista kerätään Suomen lisäksi myös
projektin partnerimaista. Hyviä kokemuksia biokaasun tuotannosta löytyy esimerkiksi Puolasta,
jossa Ryszard Strugin karjatilalla biokaasuprosessin
käyttöönottaminen paransi merkittävästi tilan energia- ja lannoiteomavaraisuutta ja näin ollen myös
pienensi kustannuksia.
Paikallisella syötteellä toimivan biokaasulaitoksen
käyttöönotto antaa pienille kunnille ja yrityksille
mahdollisuuden hiilineutraaliin lämmön ja sähköntuotantoon samalla paikallisia orgaanisia sivuvirtoja kierrättäen. Saksan Theumassa kunnallishallinto
ja maatalousosuuskunta ovat tehneet yhteistyötä
maatalouden sivuvirtoja hyödyntävän biokaasulaitoksen ja siihen liittyvän jakeluinfrastruktuurin rakentamisessa jo vuosien ajan. Kaikki alkoi biokaasulaitoksen rakentamisesta, minkä jälkeen ryhdyttiin
rakentamaan lämpöverkkoa ja pien-CHP-yksiköitä

Puolan Boleszynistä biokaasua ja lannoitteita tuotetaan mm. sianlannasta. Kuva: Biogal

Suomessa Valion maitotiloilla on tällä hetkellä noin
20 biokaasulaitosta, joissa biokaasusta tuotetaan
sähkö- ja lämpöenergiaa maatilojen omaan käyttöön. Valion tähtäimessä on laajentaa ja kasvattaa
maitotilojen biokaasuverkostoa merkittävästi lähitulevaisuudessa, jotta tiloilla syntyvä lanta saadaan
hyötykäyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita
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kaasun hyödyntämistä varten. Theumassa haasteena vastaaville kokonaisuuksille nähtiin sekä iso
investointi, joka vaatii kannustimia, että ylläpitokustannukset ja osaavan henkilökunnan tarve. Puolan
Boleszynissä keskitetty biokaasun ja lannoitteen
tuotanto on ollut erityisen tärkeää sikatiloille, sillä se
mahdollistaa lannassa olevien ravinteiden käsittelyn.
BIOMETAANIN KUSTANNUS- JA RESURSSITEHOKASTA TUOTANTOA JALOSTUSASTEEN
NOSTOLLA
Vaikka olemassa olevia esimerkkejä hyvistä biokaasuratkaisuista jo löytyy, biokaasun ja biometaanin tuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden
parantaminen tarvitsee edelleen uusien teknologisten ratkaisuiden pilotointia. Yksi HABA-hankkeessa pilotoitavista ja tutkittavista teknologioista
on mädätyksen vetyrikastus laboratorio- ja pilot-kokoluokassa. Mädätyksen vetyrikastuksessa biokaasua jalostetaan syöttämällä vetyä mädätysreaktoriin (in-situ metanointi), jolloin reaktorissa olevat
mikrobit muuttavat syötetyn vedyn metaaniksi
käyttäen prosessissa muodostuvaa hiilidioksidia
hiilen lähteenään.
Mädätyksen vetyrikastus tähtää sekä biometaanin tuotannon tehostamiseen kasvattamalla mädätyksessä muodostuvan metaanin määrä että
kaasun puhtausasteen nostoon vähentämällä tuotekaasusta erotettavan hiilidioksidin määrää. Vetyrikastuksessa hyödynnettävää vetyä voidaan tuottaa
esimerkiksi elektrolyysin kautta, jolloin vettä hajotetaan vedyksi ja hapeksi uusiutuvan sähkön, kuten
tuuli- tai aurinkosähkön, avulla. Vetyrikastuskokeet
laboratoriokokoluokassa ovat alkaneet. Pilot-kokoluokan kokeet aloitetaan mädätysprosessin ylös-

ajolla loppukeväällä. Molempien kokoluokkien kokeissa syötteenä käytetään erilliskerättyä biojätettä.
Mädätyksen vetyrikastuksen lisäksi biokaasun metaanipitoisuutta pyritään hankkeessa nostamaan
membraanikontaktorilla siirtämällä biokaasusta hiilidioksidia kalvon läpi absorbenttiliuokseen. Alustavissa kokeissa 40 %:n hiilidioksidipitoisuus biokaasussa on saatu laskettua minimaalisen pieneksi
ja metaanipitoisuus puolestaan nousemaan yli 99
%:iin. Koetoiminta siirtyy syksyllä pilot-mittakaavaan, jossa metaanipitoisuuden noston lisäksi keskitytään kalvojen likaantumisen vähentämiseen.
Lisäksi hankkeessa selvitetään, onko hiilidioksidin
sidontaan hyödynnetty absorbentti lannoitekäyttöön soveltuva ja voidaanko liuoksesta vapauttaa
puhdas hiilidioksidi hyötykäyttöön.
Kiinnostus hiilidioksidin hyötykäyttöön kasvaa.
Korkean hiilidioksidipitoisuutensa vuoksi biokaasu
on erinomainen hiilidioksidin lähde. Nykyisin käytäntönä on, että biometaanin jalostuksessa erotettu hiilidioksidi vapautetaan ilmakehään. Tämä
hukkavirta voitaisiin kuitenkin hyödyntää, mikäli
erotetusta hiilidioksidista saataisiin myyntikelpoista. HABA-hankkeessa investoidaan pilot-laitteistoon, jolla biokaasusta erotettu hiilidioksidi voidaan
puhdistaa, paineistaa ja nesteyttää pullopatteriin
kaasuksi, joka olisi puhtaudeltaan myyntikelpoiseksi sopivaa. Hankkeen aikana pilot-kokeita hiilidioksidin tuotteistamiseksi tehdään kaupunkikokoluokan
biokaasulaitoksella.
Biokaasun tuotannossa syntyy biokaasun lisäksi
myös ravinnerikas vesipitoinen mädätysjäännös.
Typpipitoinen nestejae, rejektivesi, soveltuu käytettäviksi esimerkiksi lannoitteena tai ravinneliuokse-

Vetyrikastuskokeet laboratoriokokoluokassa ovat alkaneet. Kuvassa mädätysreaktoriin syötetään vetyä.
Kuva: Ilmari Laaksonen, Luke.

BRANCHES

(Boosting RurAl Bioeconomy Networks following multi-actor
approaCHES) on Euroopan Unionin rahoittama Horizon 2020
hanke (Coordination and Support Action, CSA) (No. 101000375)

• Hankkeen kesto on kolme vuotta 1.1.2021-31.12.2023.
• Konsortioon kuuluu 12 jäsentä viidestä Euroopan maasta: Suomi, Saksa, Italia, Puola ja Espanja.
Lisäksi viisi muuta maata (Tšekki, Latvia, Liettua, Portugali ja Slovakia) osallistuvat käytännön tiedon siirtoon.
• Suomessa projektista vastaa: Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.
• Projektin verkkosivut: https://www.branchesproject.eu/

Hankkeen koordinaattorin yhteystiedot: Johanna.Routa@luke.fi
na ja kuivajae puolestaan maanparannusaineena.
Mädätysjäännöksen jatkokäsiteltävyys helpottuu,
kun neste- ja kuivajae saadaan erotettua mahdollisimman hyvin toisistaan. Jatkokäsittelyn helpottamiseksi kuivajae pitäisi saada mahdollisimman
kuivaksi ja nestejae puolestaan mahdollisimman
kiintoainevapaaksi. Käytännössä mädätysjäännöksen käsittelyssä on kuitenkin haasteita sekä suurilla
että pienillä biokaasulaitoksilla. HABA-hankkeessa
mädätysjäännöksen
jatkokäyttömahdollisuuksia
pyritään parantamaan parantamalla mädätysjäännöksen neste-kiintoaine-erotusta muun muassa kemikaloinnin ja suodatusapuaineiden avulla. Kokeellisesti neste-kiintoaine-erotus tehdään pääasiassa
ruuvipuristimella. HABA-hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa kuivajakeen kuiva-ainepitoisuutta ollaan
pystytty nostamaan. Nestejakeen kiintoainepitoisuus on vielä jäänyt liian korkeaksi, joten sen osalta
tutkimus HABA-hankkeessa jatkuvat.

tantopotentiaalin kasvattamiseen ja hyödyttävät
biokaasulaitoksia kaikissa kokoluokissa. Pienissä
laitoksissa kustannustehokkaampi biokaasun jalostus liikennepolttoaineeksi voi muuttaa aiemmin kannattamattoman hankesuunnitelman kannattavaksi.
Suuremmassa kokoluokassa arvonluonti aiemmalle
biokaasuntuotannossa syntyvälle hukkavirralle, kuten hiilidioksidille, voi vaikuttaa investointipäätökseen positiivisesti. Hankkeen tulokset ovat julkisia
ja tarkoitus on, että yritykset ja yksittäiset toimijat
voivat hankkeen päätyttyä hyödyntää syntynyttä tietopohjaa uuden liiketoiminnan kehittämisessä.

HABA-hankkeessa pilotoitavat teknologiat biokaasun ja sen tuotannossa syntyvien sivuvirtojen
jalostusasteen nostoon tähtäävät biokaasun tuo-

Kirjoittajat: Heidi Saastamoinen, Kirsikka Kiviranta, Saija Rasi, Hanna Kyllönen, Antti Grönroos,
Eliisa Järvelä, Juha Heikkinen

Lähteet:
Työ- ja elinkeinoministeriö (2020). Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%20tyoryhman%20loppur%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

HABA

• HABA (Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa) hankkeen
päärahoittaja on Keski-Suomen liitto, joka rahoittaa hanketta REACT-EU-välineen määrärahoista
osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
• Myös päätoteuttaja Teknologian tutkimuskeskus VTT, osatoteuttajat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulu (Jamk) sekä osallistuvat yritys- ja kuntarahoittajat Alva-yhtiöt Oy, Betolar Oy, CarbonReUse Finland
Oy, Doranova Oy, Elonen Oy Leipomo, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Gasum Oy, Jyväskylän kaupunki, Mustankorke
Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, St1 Oy, Stora Enso Oyj ja Vantaan Energia Oy rahoittavat hanketta
• Hankkeen kesto on kaksi vuotta 1.9.2021-31.8.2023
• Projektin verkkosivut https://www.habahanke.fi/
• Hankkeen koordinaattorin yhteystiedot: Kirsikka.kiviranta@vtt.fi
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#KAASUAUTOT

Espoo laittaa eloperäiset
jätteet kiertämään
Espoossa on runsaasti hyödyntämiskelpoisia biomassoja, joilla voi korvata tuontiöljyä ja maakaasua Venäjältä. Kehittämispäällikkö Tiia Tuuri kokoaa Espooseen alan ekosysteemiä, joka tuottaa vähäpäästöisiä polttoaineita ja saa arvokkaat ravinteet kiertämään.
Farmari-Golfinsa Espoon Vermon pihaan kurvannut
Juhani Piekkala kytkee kaasupistoolin tottuneesti ja
valitsee napista biokaasuvaihtoehdon. Pian kaasutankki on jälleen täynnä. 16 kilon tankillinen biokaasua
kevensi lompakkoa vain reilulla 30 eurolla.
Lähiseudulla syntyvistä biojätteistä ja vedenpuhdistamon lietteestä jalostettava biokaasu on todellista lähipolttoainetta. Kun autonvaihto tuli Juhani Piekkalalle
vuonna 2019 ajankohtaiseksi, oli kaasuauto kestävän
kehityksen mukaiseen elämäntapaan pyrkivälle perheelle luonteva valinta. Autoon on alusta alkaen tankattu vain kotimaista biokaasua.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt monet
autoilijat miettimään, miten korvata venäläisperäiset
fossiiliset polttoaineet. Biokaasu on kustannustehokas vaihtoehto ekoautoilijalle. Uudet sähköautot ovat
hintavia, kaasuautojen hinnat taas vastaavat bensiinikäyttöisiä. Vanhan bensiinikäyttöisen auton voi myös
konvertoida kaasukäyttöiseksi.
Biokaasun kysyntä onkin nopeassa kasvussa. Espoon
kaupungin kehittämispäällikkö Tiia Tuurin tehtävänä on
tehostaa kaupungin eloperäisten massojen kierrätystä.

Pääkaupunkiseudulla kotitalouksien biojätteet ja vedenpuhdistamoiden lietteet kiertävät kunnallisesta jätehuollosta vastaavan HSY:n toimesta jo varsin hyvin.
Biokaasun saatavuuden turvaamisessa on kuitenkin
vielä paljon tehtävää. Tiia Tuuri esittelee Espoon kaupungin tuoretta biomassakartoitusta. Se paljastaa,
että vehreässä Espoossa on hyödyntämiskelpoisia
biomassoja käyttämättä vielä toinen mokoma, järviruo’osta aina hevosenlantaan ja yritysten eloperäisiin
jätteisiin.
– Haluamme laajentaa biomassojen käyttöä. Energiakäytön lisäksi myös ravinteet pitäisi saada hyötykäyttöön. Fossiilisten lannoitteiden saatavuus on sodan
takia heikentynyt, Tiia Tuuri toteaa.
Tuurin työlistalla on myös lähes päästöttömän polttoaineen menekin edistäminen. Liikenne aiheuttaa
kolmanneksen Espoon päästöistä. Hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä kannattaa
liikenteen sähköistymisen rinnalla hyödyntää myös
biokaasua, kannustaa Tuuri.
– Liikennekäytössä biokaasun jalostusarvo on kaikkein
korkein. Ja kun kysyntää on, tulee myös biomassojen
kierrätyksestä taloudellisesti kannattavaa, Tuuri pohtii.

Espoossa on yli 30 maatilaa. Niiden ympärille voisi rakentaa esimerkiksi energia- ja ravinneomavaraista elintarviketuotantoa. Myös kaupungin oma puutarha Vantinpuistossa voisi olla potentiaalinen kohde
pienelle biokaasulaitokselle, kertoo Tiia Tuuri.

Kuvaaja Jussi Helimäki
Biokaasun menekkiä – ja samalla biomassojen kierrätysintoa – on viimeisten kuukausien aikana parantanut fossiilisten polttoaineiden roima hinnannousu.

EKOPOLTTOAINE ON MYÖS HALVIN
Juhani Piekkala kertoo, että täydellä kaasutankilla ajaa
noin nelisensataa kilometriä. Bensiiniautoilijana polttoainekulut olisivat helposti kaksinkertaiset. Ennen
ekopolttoaineella ajo merkitsi taloudellista uhrausta,
mutta viime syksystä alkaen biokaasu on ollut tankkausasemilla fossiilista maakaasua halvempaa.
Erityisesti raskaan kuorma-autokaluston sähköistäminen on teknisesti haastavaa. Siellä biokaasu onkin
tällä hetkellä käyttövoimien ykkösvaihtoehto. Espoon
kaupungin tuore elinkaarilaskelma kertoo, että biokaasu on nyt taloudellisesti kannattavin polttoaine kaupungille hankittavaan raskaaseen kalustoon.
Kaasu-Golfinsa Vermossa tankannut Juhani Piekkala paljastuu juttutuokion aikana todelliseksi biokaasuasiantuntijaksi. Kaasuauton hankinnan myötä
hän kiinnostui alasta, ja työskentelee tätä nykyä Työtehoseuran asiantuntijana edistämässä uusiutuvan
energian käyttöä. Parhaillaan työpöydällä on muun
muassa uuden biokaasulaitoksen kannattavuusselvitys Vihdin seudulle.

HYÖDYNTÄMINEN ALKUVAIHEESSA
Myös biokaasun hinta on viime kuukausina ollut noususuunnassa. Piekkalan mielestä se on hyvä asia, sillä
se kannustaa lisäämään tuotantoa. Gasumilla on Suomessa ja Ruotsissa 17 biokaasulaitosta, ja pienempiä
tuottajia toimii ympäri maan.
– Mutta ihan alkuvaiheessa vielä ollaan, Piekkala arvioi.
Markkinoilla on kuitenkin vipinää esimerkiksi maitotilojen lehmänlannan hyödyntämiseksi energiantuotannossa. ST1 aloitti vasta yhteistyön Valion kanssa, SEO
taas Arlan kanssa.

Kuvaaja Marko Oikarinen
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Kuvaaja Jussi Helimäki

– Nyt biokaasulla ja kierrätyslannoitteilla voi tehdä bisnestä, Juhani Piekkala toteaa.
Espoon biomassakartoitus listasi monia uusia käyttökohteita tällä hetkellä hyödyntämättömille biomassoille.
”Espoon kaupungilla on suuri rooli potentiaalin hyödyntämisessä. Se vaatii yhteistyötä kaupungin sisällä,
muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä yksityisten toimijoiden kanssa”, todetaan biomassakartoituksen yhteenvedossa.
Tiia Tuurin työ biomassojen kierrätyksen edistämiseksi onkin ajankohtaisempaa kuin koskaan.
Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen parantaa
huoltovarmuutta ja tuo uusia työpaikkoja. Kun eloperäinen jäte jalostetaan biokaasuksi ja ravinteet kierrätetään uusiolannoitteiksi, vähenee samalla merenrantakaupungin ravinnekuorma Itämereen.
– Biokierron lisääminen on myös Itämeren suojelua,
Tiia Tuuri muistuttaa.
Mitkä ovat Juhani Piekkalan vinkit Espoon biomassojen kierron tehostamiseksi?
Piekkala kannustaa ottamaan hyödyntämättömät
raaka-ainevarat käyttöön, mutta nykyistäkin biomassan kierrätystä on varaa tehostaa. Nyt esimerkiksi
biokaasua jalostetaan teollisuuden energianlähteeksi,
mutta arvokkaampaa se olisi liikenteessä.
– Espoossa biokaasutuotantoa on aika paljon, mutta
liikennepolttoaineeksi siitä päätyy melko vähän.
Myös kaikki kaupunkilaiset voivat kantaa kortensa kekoon kierrätyksen tehostamiseksi.
– Pääkaupunkiseudun asukkaiden biojätteestä yli 60
prosenttia päätyy edelleen sekajätteen joukkoon,
Piekkala harmittelee.

Märkä biojäte sekajätteen seassa heikentää jätevoimaloiden energiatehokkuutta, ja ravinteetkin jäävät
hyödyntämättä.
Teksti: Petja Partanen
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Ilmastotyössä tarvitaan kestäviä uusiutuvia
polttoaineita –

Joutsenmerkki auttaa
erottumaan

Biopolttoaineet ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa, mutta uusiutuvissakin tuotteissa on eroja. Joutsenmerkki on riippumaton tunnustus
kestävistä raaka-aineista ja tuotantotavoista. Tunnettu ja arvostettu ympäristömerkki voi tuoda vetoapua kestävien biopolttoaineiden markkinointiin.
Päästöjä on vähennettävä ja fossiilisista energianlähteistä irtauduttava. Korvaaviin tuotteisiin
siirryttäessä ei kuitenkaan parane mennä ojasta
allikkoon esimerkiksi hakkaamalla sademetsiä
polttoaineiden raaka-ainetuotannon tieltä. Se
on keskeistä myös tuotteiden koko elinkaaren
ja monet eri ympäristövaikutukset huomioivan
Joutsenmerkin kriteereissä.

Nestemäisissä liikennepolttoaineissa Joutsenmerkin kriteerit sallivat tällä hetkellä myös uusiutuvien ja fossiilisten raaka-aineiden sekoitteet.
Seuraavassa kriteeriuudistuksessa uusiutuvien
raaka-aineiden vaatimus kuitenkin kiristynee
muita polttoainetyyppejä vastaavaksi. Esimerkiksi öljyhiekkaa tai liuskeöljyä ei sallita seosten
raaka-aineiksi tälläkään hetkellä.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin tavoitteena on auttaa kuluttajia tunnistamaan
ympäristölle paremmat valinnat ja tukea yritysten ja toimialojen kehitystä ympäristölle myönteisempään suuntaan. Kun hyvät vaihtoehdot on
helppo tunnistaa, ympäristölle parempia valintoja
on myös helpompi tehdä.

Riippumatta polttoaineen raaka-aineista, Joutsenmerkin hakijan on osoitettava, että tuote
vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi. Laskentamenetelmät ovat uusiutuvien polttoaineiden RED-direktiivin mukaisia, mutta vaatimustaso tiukempi. Joutsenmerkittyjen polttoaineiden
on myös täytettävä relevantit polttoainestandardit tai kaasuverkoston laatuvaatimukset.

Joutsenmerkin eri tuoteryhmille asettamien vaatimusten painopisteitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, kiertotalous, kemikaalit ja biodiversiteetti. Polttoaineissa nämä kaikki ovat keskeisiä.
KESTÄVÄT RAAKA-AINEET,
PIENEMMÄT ILMASTOPÄÄSTÖT
Liikenteessä, lämmityksessä tai teollisuudessa
käytettäville kaasumaisille tai nestemäisille polttoaineille voidaan myöntää Joutsenmerkki. Mitä
se käytännössä tarkoittaa?

Kaiken Joutsenmerkityn liikennekaasun sekä
lämmityksessä ja teollisuudessa käytettävien
nestepolttoaineiden tulee koostua sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista. Koska uusiutuvissakin raaka-aineissa on eroja, Joutsenmerkki
asettaa vaatimuksia myös raaka-aineiden alkuperälle ja jäljitettävyydelle. Esimerkiksi palmuöljyn ja soijaöljyn tai niiden sivuvirtojen käyttö on
kielletty.
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riittää. Esimerkiksi biokaasua tuotetaan Suomessa tällä hetkellä noin yksi terawattitunti vuodessa. Arviot tuotannon kestävästä kasvupotentiaalista hieman vaihtelevat, mutta vähintäänkin
tuotannon kymmenkertaistamista nykyisestä pidetään realistisena. Se vastaisi noin neljännestä
Suomen tieliikenteessä kulutetusta energiasta
tai alle puolta Suomen nykyisestä maakaasun
kulutuksesta.
Kysyntää vähäpäästöiselle polttoaineelle siis
varmasti riittää, riippumatta esimerkiksi kaasuautojen suosion kehityksestä. Kotimaisilla biopolttoaineilla voi olla tärkeä rooli myös huoltovarmuuden parantamisessa.
NÄKYVYYTTÄ JA USKOTTAVUUTTA
YMPÄRISTÖMERKISTÄ
Kuluttajien keskuudesta löytyy jo tahtoa tehdä ympäristölle ja ilmastolle parempia valintoja. Kirjavat
ympäristöväitteet kuitenkin hämmentävät monia.

Joutsenmerkkiä hallinnoiva Ympäristömerkintä
Suomi, Kuluttajaliitto ja Marttaliitto selvittivät hiljattain kuluttajien kokemuksia markkinoinnissa
käytetyistä ympäristöväitteistä. Kantarin toteuttamassa kyselyssä selvisi esimerkiksi, että 81
prosenttia kuluttajista pitää ympäristölle hyvien
valintojen tunnistamista vaikeana. Vain kolman-

nes
vastaajista
piti yritysten itsensä esittämiä
ympäristöväitteitä luotettavina.
Virallisiin ympäristömerkkeihin
sen sijaan luotti
2/3 vastaajista.
Jo u t s e n m e r k k i
voi siis auttaa
paitsi tuotteiden
kehitystyössä, myös kuluttajien luottamuksen
lunastamisessa. Yli 90 prosenttia suomalaisista
tunnistaa merkin, ja Taloustutkimuksen vuosittaisessa Brändien arvostus -tutkimuksessa Joutsenmerkki sijoittuu säännöllisesti Suomen arvostetuimpien brändien joukkoon, vuonna 2021
sijalle 7.
Tästä brändiarvosta voisi hyötyä useampikin suomalainen biopolttoaineiden tuottaja.

Kirjoittaja:
Mikael Heiskanen, viestintäsuunnittelija
Ympäristömerkintä Suomi, www.joutsenmerkki.fi

Lopputuloksena on polttoaine, jonka ympäristökuormitus on aidosti pienempi, jonka käyttöönotto on helppoa ja jonka ilmastohyötyihin loppukäyttäjäkin voi luottaa.
Joutsenmerkittyjen polttoaineiden kolmas, vuonna 2017 julkaistu kriteeriversio on voimassa
vuoteen 2023. Lisätietoa merkin kriteereistä ja
hakemisesta on saatavilla Joutsenmerkin verkkosivuilla. Tulevista kriteeriuudistuksista ja lausuntokierroksista tiedotetaan sivujen Ajankohtaista-osiossa.
KYSYNTÄ SEURAA TARJONTAA
Joutsenmerkittyä biokaasua tuotetaan Suomessa tällä hetkellä kuudessa Gasumin tuotantolaitoksessa, muun muassa kotitalouksien biojätteistä ja jätevesilietteestä.

Kestäviä biopolttoaineiden raaka-aineita ei ole
rajattomasti, mutta Suomessa kasvunvaraa vielä
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# K A S V U A L U S T AT

Kierrätyskasvualustat
tukevat kestävän
ympäristörakentamisen
tavoitteita
Koko Euroopassa on pula lannoitteista, sillä suuri osa Euroopan typpi- ja kaliumlannoitteiden tuotannon raaka-aineista on peräisin Venäjältä. Mineraalilannoitteet ovat erityisen tärkeitä maanviljelyssä. Viherrakentamisessa on jo
entuudestaan pitkä ja monipuolinen kokemus kierrätysravinteiden käytöstä, ja tällä kaudella Kekkilä on päättänyt siirtyä käyttämään pelkästään kierrätysravinteita viherrakentamisen kasvualustoissa. Näin yritys pyrkii omalta
osaltaan säästämään mineraalilannoitteet ruuantuotannon turvaamiseen.
Epävakautta lannoitesektorilla aiheuttava maatamisen kokonaispäästöjä. Tuotteet valmistetaan
ilmantilanne siis ohjaa viherrakentamista kasKekkilän multa-asemilla ja raaka-aineiden kulvattamaan kierrätyslannoitteiden käyttöä, mutta
jetusmatkat minimoidaan hyödyntäen mahdollisimman läheltä saatavia materiaaleja. Tuotteimyös Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen
den lopulliseen kiertotalousasteeseen vaikuttaa
2035 mennessä ohjaa alaa kehittämään toimintatapojaan ja etsimään entistä kestävämpiä raamerkittävästi kierrätysraaka-aineiden alueellinen
ka-aineita. Valtakunnallisaatavuus.
sen tavoitteen ohella tätä
Toiminnassamme
työtä kirittää yksittäisten
KIERRÄTTÄMÄLLÄ
kuntien vielä kunnianhiKESTÄVÄÄ
materiaalit
päätyvät
moisemmat
tavoitteet.
KASVUVOIMAA
kasvualustojen
raakaEsimerkiksi Lahti on aset– Uutuustuotteiden päätanut tavoitteekseen olla
raaka-aineena käytetään
aineiksi ja lopulta osaksi
hiilineutraali jo vuonna
ravinteikasta kompostia,
kaupunkiympäristöä
2025.
joka lannoitustehon lisäksi
parantaa maan rakennetViherrakentaminen näytta. Olemme käyttäneet
teleekin omaa rooliaan rakentamisen kokonaisviherrakentamisen kasvualustoissa pääosin kotipäästöjen pienentämisessä. Alalla kestävä ymmaisia kierrätysravinteita jo pitkän aikaa. Tämän
päristörakentaminen - toimintamalli (KESY) on
vuoden aikana tulemme siirtymään pelkästään
ohjannut useimpia viheralan toimijoita jo pitkään
kierrätysravinteiden käyttöön. Kompostin etuna
käytäntöihin, joiden avulla suunnitellaan, rakensuhteessa mineraalilannoitteisiin on, että se sinetaan ja kunnossapidetään ympäristöä, estäen
sältää runsaasti maaperälle hyödyllisiä mikrobetai minimoiden rakentamisen haitallisia vaikutukja. Lisäksi se parantaa maan mururakennetta ja
sia.
vähentää siten eroosioherkkyyttä. Kompostissa
vain osa ravinteista on välittömästi vesiliukoisesKekkilä tukee asiakkaiden kestävyystavoitteita
sa muodossa eli ravinteet liukenevat hitaasti kastuomalla markkinoille kaksi uutta viherrakentamivien käyttöön ja ravinnevalumat vähenevät.
sen kiertotaloustuotetta. Näissä tuotteissa kierrätysraaka-aineiden osuus on korkea, vaihdellen
Tuotteiden valmistuksessa huomioidaan erityi70–80 % välillä, ja ne on tarkoitettu erityisesti
sesti materiaalitehokkuus: uusiutumattomien
kohteisiin, joissa pyritään minimoimaan uusiuraaka-aineiden käytön vähentäminen, paikallisten
tumattomien raaka-aineiden käyttöä sekä rakenmateriaalien uusiokäyttö ja ravinteiden kierrätys.
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Kekkilä Kestävä kasvualusta PLUS on seulottu ja kalkittu kasvualusta nurmi- ja istutusalueiden perustamiseen. Kekkilä Kasvunparantaja PLUS on hoitotuote, joka sopii lannoittavaksi
katemullaksi nurmikoille ja erilaisille istutusalueille. Tuote sopii myös paikkauskylvöihin tai
maanparannukseen istutusalueilla.
Kierrätämmekin moninaisia materiaaleja, kuten
kasvihuoneviljelyn kasvijätettä, metsäteollisuuden sivujakeita sekä rakennuskohteista maamassoja. Toiminnassamme materiaalit päätyvät
kasvualustojen raaka-aineiksi ja lopulta osaksi
kaupunkiympäristöä. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan, kertoo Kekkilä Kierrätyspalveluiden
myynti- ja kehityspäällikkö Toni Luoma.
LAADUNVALVONTA JA VANKKA
KOKEMUS MAHDOLLISTAVAT
KIERRÄTYSRAAKA-AINEIDEN KÄYTÖN
Kekkilällä on kierrätysravinteiden valmistuksesta
ja käytöstä viherrakentamisen tuotteissa kokemusta jo yli 20 vuoden ajalta. Kekkilällä onkin
toiminnassa neljä omaa kompostointilaitosta ja
lisäksi yritys hankkii komposteja viherrakentamisen tuotteisiin myös muilta toimijoilta.

KEHITYS EI PYSÄHDY
Vuoden 2022 aikana Kekkilä kasvattaa kierrätysraaka-aineiden keskimääräisen osuuden viherrakentamisen kasvualustoissa 47 %:iin. Kierrätysraaka-aineiden käyttö ei kuitenkaan rajoitu
kasvualustatuotannossa ainoastaan viherrakentamiseen, vaan Kekkilä-BVB on merkittävä toimija myös kuluttaja- ja ammattiviljelyn kasvualustojen valmistajana, ja haluaa edistää asiakkaiden
ympäristötavoitteita myös näiden tuotteiden
kehitystyöllä.

Kierrätysraaka-aineita käytettäessä raaka-aineiden puhtaus ja turvallisuus on kaiken perusta.
Toimintaa ohjaa tiukat laatustandardit. Kasvualustojen ja käytettyjen raaka-aineiden laatua
seurataan omavalvonnan sekä ulkopuolisen
viranomaisvalvonnan toimesta. Kasvualustat
suunnitellaan ja valmistetaan kasvien ravinnetarpeiden ja kohteen vaatimusten mukaan.

Kasvualustavalmistuksessa kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien tutkimus etenee ja näiden
materiaalien osuutta tuotteissa pystytään tulevaisuudessa kasvattamaan varmasti. Ravinnekierron näkökulmasta kompostointi on menetelmä,
jonka avulla orgaaniset sivuvirrat saadaan ominaisuuksiltaan korvaamattomaksi kasvualustojen
raaka-aineeksi. Kompostien merkitys ei Suomen
mittakaavassa siis suinkaan vähene kasvualustatuotannossa tulevaisuudessa, vaan kasvattaa
rooliaan, jotta mineraalilannoitteiden käyttö pystytään minimoimaan, ja toisaalta jotta viherrakentaminen alana pystyy tukemaan valtakunnallisia ponnisteluja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
ja kestävää ympäristörakentamista.

Kohteessa kestävä ja toimiva kasvualusta sekä
kerralla onnistunut rakennuskohde ovatkin tärkeä
osa Kekkilän KESY toimintamallin tavoitteita.

Kirjoittaja: Saara Rytsy ja Petra Salonen,
Kekkilä-BVB Oy
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# R AV I N T E E T K I E R#TROAV
O NI N T E E T K I E R T O O N

NATURABIOMAT –

Edelläkävijästä
teknologiajohtajaksi

Biomuovien ja erilaisten biohajoavien muovien käyttö on lisääntynyt. Kuluttajille tutuin käyttökohde lienee kauppojen vihannes- ja hedelmäpussit
sekä erikseen myytävät biojätteen kierrätykseen suunnatut biopussit.
Myös biopohjaisten materiaalien kierrätykseen tulee kiinnittää huomioita,
muutoin hyvä ajatus pakkauksen ja tuotteen pienemmästä hiilijalanjäljestä
jää tosiasiallisesti toteutumatta.
Biohajoava materiaali ei hajoa yhtä nopeasti
kaikissa olosuhteissa, vaan hajoaminen vaatia
tietyt ominaisuudet (aika, lämpö, kosteus, valo).
Biomuovi usein tuntuu ja näyttää perinteiseltä
muovimateriaalilta; myös jätteiden käsittelylaitteiston on vaikea tehdä eroa biomuovin ja tavallisen muovin välillä. Käsittelylaitteisto ei myöskään
osaa tehdä eroa materiaalin biohajoavuuden
suhteen. Ongelma on erityisesti anaerobisen eli
biokaasukäsittelyn yhteydessä, sillä siinä jätteen
käsittelyaika on suhteellisen lyhyt kompostointiin
verrattuna.

UUDISTUNUT JÄTELAKI KASVATTAA
BIOJÄTEVIRTAA JA HAASTAA
JÄTTEENKÄSITTELYPROSESSIT
Biojätteen käsittelymenetelmät sekä keräykseen
käytetyt laitteet ovat muuttuneet merkittävästi
niistä ajoista, kun biojätteen keräys on Suomessa aloitettu. Toimintaa on myös tehostanut keräykseen käytetyt laitteet sekä kuljetuskaluston
kehittyminen. Korkeammalla prosessilämpötilalla
toimivan teollisen kompostoinnin osuus on vähentynyt ja tilalle on tullut anaerobinen mädätysprosessi, joka toimii merkittävästi alhaisemmas-

sa lämpötilassa. Muuttuneet prosessilämpötilat
vaikuttavat myös tärkkelyspohjaisten pussien
toimivuuteen jätteenkäsittelyprosessissa. Tästä
johtuen jätteenkäsittelyn kannalta on myös erittäin suuri merkitys, millaista suojasäkkiä keräysastioissa käytetään.

tehdä entistä ohuempia, helposti avautuvia ja
käyttötarkoitukseen parhaalla mahdollisella tavalla sopivia tuotteita.
BIOMAT®-suojasäkkiä on kehitetty yhdessä arvoketjun osapuolten kanssa, jotta säkin toimivuus olisi mahdollisimman optimaalinen koko
biojätteen arvoketjussa aina keräyksestä, kuljetukseen ja kierrätykseen asti.

EI ENÄÄ VENYVIÄ SUOJASÄKKEJÄ
Naturabiomat on testannut säkkivalinnan vaikutusta yhdessä Kiteen BioKymppi Oy:n kanssa,
millä on voitu todentaa materiaalien välisten
erojen merkityksen jätteenkäsittelyprosessissa.
Uusien BIOMAT®-bioastian suojasäkkien ei havaittu aiheuttavan vastaavien tärkkelyspohjaisten
materiaalien kaltaisia venymisongelmia esikäsittelyssä.

Kirjoittaja: Jukka Kallionpää,
Naturabiomat Finland Oy

LISÄTIETOA:
Naturabiomat Finland Oy on itävaltalaisen perheomisteisen konsernin tytäryhtiö. Naturabiomat
tunnetaan alan innovatiivisena edelläkävijänä ja
sillä on yli 25-vuoden kokemus uusiutuvien raaka-aineiden kehityksestä ja muuntamisesta biohajoaviksi sekä kompostoituviksi tuotteiksi. Yritys
valmistaa biohajoavia ja kompostoituvia pusseja
ja säkkejä BIOMAT®-tuotemerkillä. Naturapackaging®-brändin valikoimasta löydät biohajoavat
ratkaisut pakkausmateriaaleihin.
www.naturabiomat.com

OK COMPOST HOME – KESTÄVÄÄ LAATUA
KESTÄVÄSTI TUOTETTUNA
BIOMAT®-biopussit sekä biojäteastioiden suojasäkit ovat OK Compost Home -sertifioituja.
Sertifikaattimerkintä sekä rekisteröintinumero
takaavat sen, että tuotteet ovat jäljitettäviä ja
valmistusprosessi läpinäkyvä. Lisäksi valmistuksessa käytettyjen uusiutuvien raaka-aineiden
osuus on ohuemmissa suojasäkeissä 60%, joka
on selvästi korkeampi muihin markkinoilla oleviin
tuotteisiin verrattuna.

Uuden valmistustekniikan sekä raaka-aineiden
optimoinnin ja kehittämisen myötä biohajoavasta ja kompostoituvasta kalvosta on mahdollista

www.kiertokasvu.fi

SIVUVIRRAT TUOTTAMAAN

Prosessilaitteita ja
kemiaa biokaasun
tuotantoon

Yhdistämme uudella tavalla paikalliset jäte- ja
sivuvirrat. Tarjoamme kokonaispalveluratkaisut
ravinnekierron tehostamiseen ja uusiutuvan
energiantuotannon kasvaviin tarpeisiin.
Mikäli etsit luotettavaa
kumppania
auttamaan
Kiertotalousperiaatteen
mukaisia
kokonaispalveluratkaisuja
yrityksesi
sivuvirtojen tuotehallinnassa
ja hyö- jätteistä
raaka-aineeksi
ja kierrätyslannoitteeksi.
dyntämisessä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

KOKONAISVALTAINEN
KUMPPANUUS

ASIANTUNTIJAPALVELUT

MATERIAALIEN
HALLINTA

MATERIAALIEN
KÄSITTELY

asiakaspalvelu@kiertokasvu.fi | +358 40 358 0077 |
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BOTNIA RAVINTEET KIERTOON
Biokaasujärjestelmä tuottaa yhteiskunnalle monia
hyötyjä. Nykyisin biokaasun tuotantoa arvostetaan lähinnä sen tuottamien ilmastohyötyjen ansiosta, joita ovat lämpö, sähkö ja ajoneuvokaasu.
Botnia ravinteet kiertoon -hankkeessa olemme
kuitenkin tutkineet, miten mädätysjäämät eli jätteet voidaan käyttää uudelleen. Tämän tavoitteena
on parantaa biokaasun tuottajien taloutta sekä kehittää hyvä, kestävän kehityksen tuote perustuen
kierrätettyihin ravinteisiin, kuten fosforiin ja typpeen. Paremmin käytettävä mädätysjäämä lisää
maatalouden omavaraisuutta sekä kiertotaloutta.
Vuoden 2019 syksyllä aloimme kartoittaa mädätysjäämien määrää sekä nykyistä osaamista Botnia-Atlantica-ohjelman alueella. Tämän perusteella olemme
sitten tutkineet, miten kompostointia voidaan tehostaa, mikromuovien esiintymistä sekä lääkeaineiden
hajoamisastetta. Koeviljelmät sekä Suomessa että
Ruotsissa ovat osoittaneet, miten erilaiset mädätysjäämätuotteet toimivat lannoitteena eri viljelykasveilla.
Voimme myös esitellä arviointeja kierrätystekniikoista
sekä ensimmäisen markkinointistrategian näille käytössä oleville ja uusille tuotteille.
Hanke on toteutettu yhdessä kohderyhmiemme eli
yritysten, jotka tuottavat biokaasua, yrittäjien, jotka
voivat kehittää kaupallistetun mädätysjäämätuotteen,
loppuasiakkaiden ja alan organisaatioiden kanssa.
Työskentely on toteutettu projektitapaamisten, workshoppien sekä referenssi- ja ohjausryhmien kokouksien avulla. Lisäksi olemme kertoneet tuloksista yleisölle, päätöksentekijöille ja rahoittajille. Kaikki toiminta
on ollut rajat ylittävää, ja olemme pyrkineet parantamaan projektin laatua käyttämällä osallistavia menetelmiä tasa-arvoisen yhteistyön varmistamiseksi.
TULOSTEN YHTEENVETO

Lääkeaineiden väheneminen
hapettomassa mädätyksessä
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Novia-ammattikorkeakoulu on tutkinut 12 tavallisen
lääkeaineen hajoamista hapettomassa mädätyksessä
55 °C lämpötilassa. Eri lääkeaineiden hajoamisasteessa ilmeni suurta hajontaa. Esimerkiksi parasetamoli ja
trimetopriimi-antiobiootti hajosivat täysin hapettoman
mädätyksen aikana. Diklofenaakin, jota käytetään
muun muassa kipua lievittävässä Voltaren-geelissä,
kohdalla mitattiin vain 30 % vähennys lääkeaineessa 30 päivän kuluessa ja 23 % vähennys 45 päivän
kuluessa. Hormonin 17α-etinyyliestradioli, jota käytetään esimerkiksi monissa ehkäisypillereissä, vähennys oli keskimäärin 72 % 30 päivän jälkeen ja 52
% 45 päivän jälkeen. Vähentynyt hajoaminen pitkän
mädätyksen jälkeen voi johtua useista syistä, esimerkiksi farmaseuttiset hajoamistuotteet regeneroituvat
takaisin emolääkkeeksi.

Tämä ja monet aiemmat tutkimukset osoittavat, että
anaerobinen mädätys ei ole tehokas menetelmä lääkeainejäämien poistamiseen viemärilietteestä ja on
kehitettävä täydentävä jälkikäsittely lääkeainejäämien
vähentämiseen, kun lääkeaineita ei haluta levittää
ympäristöön.

Näkyvä muovi
On kehitetty menetelmä näkyvien muoviepäpuhtauksien määrittämiseksi. Tavoitteena on osoittaa näkyvän
muovin ilmeneminen biokaasulaitoksessa sekä se,
missä kohtaa prosessia voidaan parhaiten vähentää
muovin määrää. Menetelmä itsessään on yksinkertaistettu, jotta biokaasulaitokset voivat suhteellisen
helposti ja nopeasti analysoida muovin määrän mädätysjäämissä ja verrata sitä standardien arvoihin.

Menetelmät mikromuovien
määrittämiseen
Mikromuovien esiintymistä mädätysjäämissä ja rejektivedessä on tutkittu. Mädätysjäämänäytteiden
esikäsittelymenetelmiä on testattu Novialla, mutta
täysin tyydyttävää tulosta ei ole saatu. Menetelmää
on edelleen parannettava ei-toivotun orgaanisen materiaalin poistamiseksi näytteistä ennen mikroskoopilla tarkastelua ja visuaalista tutkimista. Kaupallinen
laboratorio ALS Scandinavia on parhaiten selvittänyt
mikromuovien määrittämistä mädätysjäämä- ja rejektivesinäytteistä ja sitä voidaan suositella muille
biokaasulaitoksille, jotka haluavat selvittää mikromuovien määrää.
Hankkeen aikana on tutkittu mädätysjäämät ja rejektivesi kolme kertaa biojätereaktorista ja kaksi kertaa
viemärilietereaktorista. Mikromuovia on löydetty kaikista näytteistä, ja hiukkasten ja muovityyppien määrä
on vaihdellut paljon eri näytteenottoaikoina.

Koeviljelmät käyttäen mädätysjäämiä lannoitteena
Ruotsin maatalousyliopisto on suorittanut viljelykokeita yhteistyössä luonnonvara-alan koulujen kanssa
Suomessa ja Ruotsissa. Lietelanta voidaan ehkä korvata maanparannuskompostilla viljeltäessä maissia,
vaikka kompostissa on pieniä pitoisuuksia typpeä.

Maissia viljeltäessä NPK tuotti suurimman sadon.
HEMAB:n biolannoite ja biohiili täydennettyinä talteen otetulla ammoniumsulfaatilla tuottivat hieman
pienemmän sadon ja lannoittamatta jättäminen tuotti
pienimmän sadon. HEMAB:n biolannoite soveltuu paremmin maissille kuin ruoholle, koska ruoho ei päässyt paksun lannoitteen läpi.

Menetelmä optimoituun
kompostointiprosessiin
Ab Stormossen Oy on testannut menetelmää entistä
varmemman ja luotettavamman tavan löytämiseksi
lämpötilan mittauksessa biokaasulaitosten mädätysjäämien kompostoinnissa. Johtopäätöksenä on, että
kompostointiprosessia pystytään valvomaan, säätämään ja seuraamaan paremmin päivitetyllä menetelmällä. Sillä saadaan selkeämpi kuva prosessin lämpötiloista, säästetään aikaa ja vaatimusten täyttäminen
helpottuu.

Struviitti
Struviittia (magnesiumammoniumfosfaattia) on yritetty ottaa talteen rautapitoisista mädätysjäämistä.
Kaasufaasia muuttamalla on vaikutettu mädätysjäämien olosuhteisiin joko struviitin tai vivianiitin (rautafostaafin) saamiseksi pääasialliseen saostukseen.
Vivianiitille optimaaliset olosuhteet on suhteellisen
helppo saavuttaa (koska viemäriliete sisältää rautaa puhdistusprosesseista), kun taas struviitti vaatii
enemmän sekä voimakkaasti pelkistävien olosuhteiden että riittävän suuren rikkipitoisuuden osalta.

puolestaan merkitsee mahdollisuutta myydä hiilidioksidin kompensointioikeuksia ja luoda näin lisätuloja.
Ammoniakin strippaustekniikan käyttö ammoniumsulfaatti-typpilannoitteen valmistuksessa on teknisesti
mahdollista. Tekniikka on kaupallisesti saatavilla ja sitä
on testattu. Tämän tekniikan testaukseen suositellaan
pilottimittakaavaa. Kiteytetty ammoniumsulfaatti on
helpompi varastoida ja myydä viljelykaudella tai kuljettaa pitempiä matkoja bulkkiostajalle kuin juokseva
ammoniumsulfaatti.

Markkinointistrategia
Tuotteiden on oltava sellaisessa muodossa, että niitä
on helppo käyttää, ja hintatason on oltava kohtuullinen. Laajemmin ajatellen mädätysjäämien käyttö- tai
jalostustapaa ei pitäisi määrittää mädätysjäämien alkuperän, vaan kasviravinteiden puhtauden ja laadun
perusteella. Teollisten sovellusten voidaan odottaa
olevan vakaampia ja hinnaltaan kilpailukykyisempiä
kuin maanviljelyssä käytettävät sovellukset, mutta niiden kysyntä on todennäköisesti rajallisempaa.
Talteen otettujen lopputuotteiden hintatasoa on arvioitu fossiilisten vaihtoehtojen perusteella, ja ne ovat
nykyään kalliimpia. Sekä typpi- että fosforilannoitteiden saatavuus on voimakkaasti sidoksissa ympäröivän maailman riskitekijöihin. Jos otettaisiin käyttöön
kiintiöt talteen otetun typen ja fosforin sekoittamista
varten, kierrätetyistä mädätysjäämätuotteista tulisi
kilpailukykyisempiä. Tässä on otettava huomioon
myös loppukuluttajan näkökulma.

Kierrätystekniikat
Tekniseltä kannalta lietteen pyrolyysi (hapettoman
ympäristön kuumennus) on kaupallinen ratkaisu,
joka poistaisi monet ongelmat mädätysjäämien epäpuhtauksien osalta, mutta kustannukset ovat suuret.
Lietebiohiilen käyttöalueita on selvitettävä. Se toimii
fosforilannoitteena, mutta fosfori on suhteellisen tiukasti sitoutunutta rautapohjaisten saostuskemikaalien
vuoksi. Myönteistä on se, että lietteen pyrolyysi on
sisällytetty Europeans Biocharin metodologiaan. Se

TIETOJA RAVINTEET KIERTOON -HANKKEESTA

Hankkeen toteuttaa Stormossen Suomessa vuosina
2019–2022. 933 681 euron rahoitus tulee seuraavilta: Botnia-Atlantica-ohjelma, Västerbottenin alue,
Länsi-Norrlannin alue, Pohjanmaan liitto, Härnösands
Energi & Miljö ja VAKIN. Kumppaneita ovat Suomessa
Oy Stormossen Ab ja Novia-ammattikorkeakoulu sekä
Ruotsissa BioFuel Region ja SLU.
https://biofuelregion.se/projekt/botnia-naring-i-kretslopp/
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Kiinnostus Laatulannoite
-järjestelmää kohtaan
on nousussa
Lannoitteiden hinnan nousu on lisännyt kiinnostusta kierrätyslannoitevalmisteita kohtaan, mutta kierrätysravinteiden todellinen läpimurto edellyttää hyväksyntää kaikkien ruuan arvoketjun toimijoiden keskuudessa.
Kierrätyslannoitteiden laatuun tulee satsata. Vapaaehtoista Laatulannoite-järjestelmää voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin. Laatulannoite-järjestelmän profiilia tullaan nostamaan ja mukaan halutaan lisää käyttäjiä.
Mukana kehitystyössä entistä laajempi joukko sidosryhmiä.
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KIINNOSTUSTA KIERRÄTYSLANNOITEVALMISTEITA
KOHTAAN KASVANUT LANNOITTEIDEN HINTOJEN
NOUSUN MYÖTÄ
Suomessa lähes kaikki ruuan tuotannossa vuosittain tarvittavasta fosforista ja huomattava
osa myös typestä ja kaliumista voitaisiin saada
kierrätyspohjaisesti. Tätä potentiaalia ei kuitenkaan ole valjastettu, sillä lannoitteiden käyttäjät
ovat mieluummin valinneet lannoiteratkaisuksi
edulliset väkilannoitteet. Niiden käyttö on ollut helppoa, tuotemerkit tuttuja ja valmisteet
imagoltaan laadukkaita, ja viljelijöillä on niiden
levitykseen vaadittava laitteisto, välineistö ja
tietotaito. Samaan aikaan kierrätysravinteiden,
-lannoitteiden ja -maanparannusaineiden markkinoissa ei ole juuri tapahtunut muutoksia viime
vuosina.

MARKKINOIDEN SYNNYTTÄMINEN
VAATI MONIA TOIMIA
Kierrätysravinteiden ja -lannoitevalmisteiden
markkinat ovat kehittymättömät. Syyt ovat uusille ratkaisuille tutun monisyiset: tarjolla ei ole
oikeanlaisia valmisteita, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan eikä oikeaa määrää.

Kiinnostus kierrätyslannoitevalmisteita kohtaan
on nyt kuitenkin ennätyksellisen korkea, ja usea
valmistaja on myynyt varaston tyhjäksi jo ennakkoon. Vuosien 2021-2022 energiakriisi ja Ukrainan sota ovat lisänneet nopeasti kiinnostusta
kierrätysravinteiden ja -lannoitevalmisteita kohtaan. Energian korkea hinta on nostanut myös
fossiilisella energialla valmistettavien lannoitevalmisteiden hintoja ja Venäjältä ei tuontilannoitteita nyt saada. Vuoden 2022 ensimmäisellä
neljännekselle maatalouden tuotantopanosten
hinnat ovat nousseet 97 % ja eläinten rehut 29
% viime vuoteen verrattuna.

Ratkaisuna ongelmaan olisi, että kierrätysravinnemarkkinoiden kehittämiseen satsattaisiin pitkäjänteisesti ja laaja-alaisin toimin. Tarvittaisiin
toimivaa lannoitelainsäädäntöä, t&k-panostusta
tuotekehitykseen sekä viestinnällisiä toimia.
Myös sujuvat lupamenettelyt ovat tärkeitä, jotta
uudet tuotantolaitokset saadaan rakennettua.

Kierrätyslannoitevalmisteiden
valmistaminen
on myös huonosti kannattavaa, sillä tuotantokustannukset ovat korkeat ja lopputuotteesta
maksettavat hinnat liian alhaiset. Liiketoiminnan
huono kannattavuus on vienyt paukkuja tuotekehityksestä, mikä näkyy tuotteiden alhaisena
jalostusasteena. Myös muutoksessa oleva lainsäädäntö on nostanut investointien riskitasoa,
mikä on hidastanut investointien toteutumista.

LAATULANNOITE-JÄRJESTELMÄ VASTAMAAN PAREMMIN KOKO RUOKAKETJUN TARPEITA
Kierrätyslannoitteiden käytön lisääminen edellyttää myös yleisen hyväksynnän saamista, missä
valmisteiden korkea laatu on keskeisessä roolissa. Myös viestinnän tehostamiselle on tarvetta,
jotta tietoisuus saadaan lisääntymää. Laatulannoite-järjestelmä, joka kehitettiin vuosina 2017-

2020, pyrkii osaltaan ratkaisemaan
näitä haasteita. Sidosryhmät ovat
olleet alusta alkaen mukana Laatulannoite-järjestelmän ylläpidossa ja
kehitystyössä: Ruokavirasto, Maa- ja
metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Ympäristökeskus, Suomen Luonnonvarakuskus,
MTK, ProAgria, Viherympäristöliitto,
Vesilaitosyhdistys ja useat yritykset.
Nyt mukana on tullut myös Vilja-alan
yhteistyöryhmä VYR ry.
Sustainable Biogas on Interreg
Central Baltic -ohjelman rahoittama
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena
on edistää biokaasun kestävyyttä
vesiensuojelun näkökulmasta ja
vähentää ravinnepäästöjä sen koko
elinkaaren aikana. Hankkeessa
kehitetään myös kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoita, missä
yhteydessä kehitetään Laatulannoite-järjestelmää.
Kehitysehdotukset Laatulannoite-järjestelmän
kehittämiseksi annetaan toukokuussa 2022.
Laatulannoite-järjestelmän halutaan
vastaavan entistä paremmin valmistajien ja sidosryhmien tarpeisiin.
Päivitystarvetta luo niin ikään jäte-,
tuote- ja kemikaalilainsäädännöissä
tapahtuvat muutokset. Kansallinen
lannoitelaki tulee lähivuosina edellyttämään laatujärjestelmän käyttöönottoa kaikilta lannoitevalmistajilta,
joten kysyntää Laatulannoite-järjestelmällä luulisi olevan. Jatkossa
Laatulannoite-järjestelmän
tulee
antaa selkeää lisäarvoa suhteessa
lainsäädännön asettamaan laatuvaatimuksiin.

Biokaasua,
kiitos!
Tulit läheltä
tai kaukaa,
matka taittuu
mukavasti,
kun tankissa on
kotimaista ja
täysin uusiutuvaa
polttoainetta!
Tervetuloa
tankkaamaan
meillä!
Tuusula

Lisätietoa:
www.laatulannoite.fi
www.sustainablebiogas.eu

Tuusulan kaasutankkausasema
palvelee osoitteessa
Puistometsäntie 1, Tuusula!
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Erinomaista
pumppausteknologiaa

→
→

→

→

→

Paikallista polttoainetta ja multaa Jyväskylästä.
mustankorkea.fi

WANGEN PUMPEN

RUTHON
SERVICES

Biokaasuteollisuuden
johtava pumppuvalmistaja

→

MOBIILISEPAROINTI &
LANNAN VÄLITYSPALVELU
Mobiiliseparointipalvelu
maatiloille, biokaasulaitoksille ja teollisuudelle

Mahdollistaa maatiloille
toiminnan tehostamisen
viljelypinta-alaa lisäämättä

Uusi kokonaispalveluratkaisu
maatalouden sivuvirtojen
hyötykäytön edistämiseksi

Ei vaadi kalliita investointeja
omaan tuotantolaitteistoon
ja kalustoon

Tulevaisuuden raakaaineita kierrätyslannoitteisiin
ja biokaasulaitoksille

• Anaerobisille mädätyslaitoksille

Ota yhteyttä
Heikki Ala-Mäyry, myyntipäällikkö heikki.ala-mayry@ruthonservices.fi
+358 45 135 3745
www.ruthonservices.fi

• 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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Nesteytetystä
maakaasusta
biokaasuun.
Rohe on joustava vaihtoehto
nesteytetyn maakaasun ja
biokaasun hankintaan
maalla ja merellä läpi Suomen.

Rohe – Rohkeasti vihreämpi.
www.rohe.fi
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Ilmastolannoite-hankkeessa
kehitetään CO2laskentaohjeistusta ja -laskuria
Ruuan ilmastopäästöjä halutaan vähentää, minkä vuoksi ruokaketjun toimijat ovat kiinnostuneet tietämään, missä päästöjä syntyy ja miten niitä
voisi vähentää. Lannoitteet vaikuttavat osaltaan ruuan ilmastopäästöihin.
Orgaanisten lannoitteiden ja -maanparannusaineiden hiilijalanjälki on pienempi kuin mineraalipohjaisilla lannoitteilla, joiden valmistus kuluttaa paljon fossiilista energiaa. Myös mineraaliresurssit ovat rajalliset.
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ONGELMANA on, ettei Suomessa eikä muuallakaan maailmassa ole tällä hetkellä olemassa
työkalua, jolla kierrätyslannoitteiden valmistajat
voisivat luotettavasti ja läpinäkyvästi laskea ja
osoittaa, mitkä ovat niiden valmistamien lannoitevalmisteiden ilmasto- ja ympäristöhyödyt.
Erilaisia elinkaarilaskelmia on kyllä tehty lannoitevalmisteille, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

lannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen
laskemiseen. Tavoitteena on, että laskentaohjeistus on yhdenmukainen olemassa olevien ja
tunnettujen laskentakäytäntöjen kanssa. Hankkeessa kehitetään myös helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskurin demoversio. Lisäksi hankkeen
avulla pyritään lisäämään tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteista ja niiden hyvistä ominaisuuksista.

SUOMEN BIOKIERTO JA BIOKAASU RY yhdessä 12 kumppanin kanssa kehittävät laskentaohjeistus, jota voidaan hyödyntää kierrätys-

HANKE toteutetaan 1.12.2021 – 30.5.2023. Laskentaohjeistus ja laskuri ovat kaikkien saatavilla
tällä sivustolla myös hankkeen jälkeen. Hanke on

Syntyykö
tehtaallanne
lannoitteiden
raaka-aineita?
saanut EIP-rahoitusta. Mukana olevat kumppanit: Positive Impact Oy, BioKymppi Oy, Lakeuden Etappi Oy, Nanopar Oy, Gasum Oy,
Jepuan Biokaasu Oy, Kekkilä-BVB Oy, Envitecpolis Oy, Hiilikierto Oy / Pohjoinen Kierto,
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry ja Suomen
Vesilaitosyhdistys ry. Suomen Biokierto ja
Biokaasu ry toimii hankkeen vastuullisena
toteuttajana. Positive Impact Oy toimii hankkeessa hiilijalan- ja hiilikädenjäljen asiantuntijana.
LISÄTIETOA:
www.ilmastolannoite.fi

Suomalaiset maanviljelijät tarvitsevat nyt
kipeästi typpeä, fosforia, kalkkia ja hiiltä, sillä
suurin osa lannoitteista on tuotu idästä.
Kotimainen Soilfood jalostaa teollisuuden
sivuvirtoja kuten jauheita, pölyjä ja lietteitä
ja tekee niistä kierrätyslannoitteita. Kaikkien
teollisuusyritysten on nyt syytä tarkastella
sivuvirtojaan. Niiden hyödyntäminen lannoitteissa vahvistaa maamme huoltovarmuutta.
Soilfoodin palveluihin luottavat jo kymmenet
pohjoismaiset teollisuusyritykset ja tuhannet
viljelijät.
Jätä yhteystietosi, niin selvitetään yhdessä,
syntyykö tehtaallanne raaka-aineita
soilfood.fi/teollisuus
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Anna
puutarhallesi

mahdollisuus!
Ranu on laatusertifioitu
kierrätyslannoite.
Myynnissä jäteasemilla!

2022

Oulu & online 20.-21.9.2022

Ajankohtaista asiaa biokaasusta
ja ravinteiden kierrätyksestä
WWW.BIOKIERTO.FI
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PUHDASTA PAIKALLISTA
BIOKAASUA
www.big.ﬁ
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Nordic Biogas Conference 2022

The Nordic model for biogas solutions – Meeting society’s grand challenges
The Conference is held in Linköping, Sweden, 4–5 of October 2022
with a reception in the evening on the 3rd and study visits on the 6th

Join the Conference – Register now!
Konferenssin
mainos tähän

Conference fee 5 000 SEK excl. VAT (6 250 SEK incl. VAT), including:

 Two-day conference with

plenary and parallel sessions
 Poster conference, sponsor
exhibition and vehicle exhibition
 Study visits
(limited number of seats available)

 Lunch and coffee breaks

according to the programme

 Welcome reception on the 3rd of October
 Conference dinner on the 4th of October
 Conference proceedings

Find more information and register on our website nordicbiogasconference.com

laatulannoite.fi

We already have a great list of speakers and it is growing by the day. Come and join the
conference and listen to some of the most prominent persons from the sector, among them:
Lorie Hamelin,
senior researcher
at the Federal
University of
Toulouse and
advisor to the
Biogas Solutions
Research Center.

“It’s great to be back at NBC,
after mostly 10 years – we
were understanding the role of
biogas in larger system transition and premises to ensure
sustainability then, now it’s about
making it a reality at scale.“
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Jens Måge is
Technical Advisor
at Avfall Norge
and board member
of the European
Compost Network.

“I am thrilled about going to the 8th Nordic Conference in Linköping. I strongly
believe in the Nordic model for collaboration and developing the circular biogas and biofertiliser value chains which
the World needs to solve the big challenges on energy, carbon and nutrients.
I look forward to meeting the biogas
community, investors and researchers.”

Johan Englund,
responsible for
Public Affairs in
Sweden for the gas
company Gasum.
with 15 years
experience of the
energy sector.

“There is so much happening right
now when it comes to the political
framework, and there are such great
opportunities ahead. There are also
challenges so I really look forward to
the conference and the opportunity to discuss these matters.”
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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.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:llä on sekä organisaatio- että henkilöjäseniä
Organisaatiojäsenet (tilanne 25.5.2022) ovat:
Oy Banmark Ab
Biokasvu Oy
BioKymppi Oy
BioSairila Oy
Demeca Oy
Doranova Oy
DTS Finland (Digi Toilet
Systems Oy)
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Envitecpolis Oy
Gasum Oy
Helsingin SeudunYmpäristöpalvelut -kuntayhtymä
Honkainfra Oy
Humuspehtoori Oy
Jeppo Biogas Ab
Jubilo Oy
Kekkilä-BVB Oy

Kiertokasvu Oy
Labio Oy
Lakeuden Etappi Oy
Leppäkosken Lämpö Oy
Länsi-Suomen Prosessivesi Oy
Naturabiomat Finland Oy
Nurmon Bioenergia Oy
Mäntsälän Biovoima Oy
Mustankorkea Oy
Nanobar Oy
PGF Pro-Group Finland Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
PK Biogas AbOy
Pohjoinen Kierto
Rambol Finland Oy
Recomill 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

LIITY JÄSENEKSI:
biokierto.fi/jasenyys/liity-jaseneksi
Löydät meidät verkosta
BIOKIERTO.FI
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Facebook ja Twitter
@suomenbiokierto

