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

SUOMEN Biokierto ja Biokaasu ry arvioi,
että kotimainen biokaasun ja biometaanin
tuotanto kasvaa seuraavina vuosina. Viralliset tilastotiedot osoittavat, että biometaanin
tuotanto on kasvussa. Vuonna 2021 kasvua
edelliseen vuoteen 40 prosenttia. Kasvua,
ehkäpä jopa kunnon kasvuloikka, on luvassa myös seuraavina vuosina. Tänä vuonna
biokaasun ja biometaanin yhteistuotanto
ylittää viimein terawattitunnin, vuonna 2025
voidaan olla jo kahdessa terawattitunnissa.

HIENOJA lukuja! Ne ovat seurausta pitkäjänteisestä työstä, jota Suomessa on
tehty viime vuosina. Keväällä 2023 järjestetään eduskuntavaalit, jotka luovat puitteet
seuraavien vuosien toimintaympäristölle.
Myös jatkossa ajankohtaisia asioita ovat
esimerkiksi päätökset investointitukien
määrärahoista, energiaverotuksen muutoksista ja hallinnollisten menetelmien sujuvoittamisesta. Nämä vaikuttavat yritysten
investointisuunnitelmiin, sillä ne vaikuttavat
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tuotantokustannuksiin, hintoihin suhteessa
kilpaileviin vaihtoehtoihin ja kysyntään.

EDUSKUNTAVAALEJA silmällä pitäen meidän tulee tarjoilla päättäjille ratkaisuja, miten
omalta osaltamme voimme ylläpitää ja luoda hyvinvointia Suomeen. Vastavuoroisesti
meidän tulee pystyä osoittamaan, että toimialallamme on kasvuhalua ja -edellytyksiä.
Satsaukset ravinteiden kierrätykseen ovat
todellinen win-win-asia: samalla voidaan
vahvistaa energia- ja ravinneomavaraisuutta, lisätä tuotantopanosten kotimaisuusasetetta sekä luoda hyvinvointia niin taajamiin kuin taajamien ulkopuolelle. Suomen
Biokierto ja Biokaasu ry on paketoinut vaaliviestit Kestävästi Suomesta -sloganin alle.

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

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 5/2022-5/2023:
• Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
• Kirsi-Maarit Lehto (henkilöjäsen, tutkimus)
• Mika Juvonen (Biokymppi Oy), puheenjohtaja
• Sonja Ahvenainen (Soilfood Oy), varapuheenjohtaja
• Anna-Mari Satosalmi (Gasum Oy)
• Toni Luoma (Kekkilä-BVB Oy), varapuheenjohtaja
• Gareis Christoph (HSY Jätehuolto)
• Matti Puranen (Labio Oy)
• Outi Pakarinen (henkilöjäsen, tutkimus)

Biokaasuvaliokunta 5/2022-5/2023:
• Venla Viskari (Ramboll Finland)
• Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy)
• Outi Pakarinen (henkilöjäsen, tutkimus)
• Toni Taavitsainen (Envitecpolis Oy)
• Maria Elojärvi (Suomen Kaasuenergia Oy)
• Olli Nevalainen (Gasum Oy)
• Lauri Penninkanga (Demeca Oy)
• Matti Puranen (Labio Oy)
• Ilona Järveläinen (St1 Nordic Oy)
• Mathias Westerholm (Wega Oy)
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Ajan ko h t a i s et s ä ä dök s et

Biokiertoa koskevat ajankohtaiset
säädösvalmistelut: Suomi & EU
Kansallisella tasolla huomio kohdistuu syyskaudella valtion ensi vuoden budjetin
sekä siihen liittyvien säädösmuutosten käsittelyihin. EU-tasolla parlamenttia ja
jäsenmaita pitää kiireellisenä 55-ilmastopaketin työstäminen sekä energiakriisin nopeat toimet. Suomessa on alkanut jo kevään eduskuntavaaleihin liittyvät
keskustelut.

KIINNOSTAVIA JA AJANKOHTAISIA KANSALLISIA ASIOITA
VALTION vuoden 2022 budjettiesitys on biokaasulle ja ravinnekierrätykselle kohdistuvista määrärahojen
osalta oikean suuntainen ja linjassa aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa. Esityksestä puuttuu kuitenkin ajoneuvojen konversiotuki (LVM) sekä ravinnekiertokorvaus (MMM). Budjettiesitys ei vielä sisällä
vaikutuksia biokaasun lämmitys- ja työkonekäytön verotuksen muuttamisesta, mutta asia on budjettisidonnainen.
TOIMEENPANOSSA on nyt haasteita. Vuoden 2022 aikana biokaasulaitoksia koskevat investointitukipäätökset ovat viivästyneet. Syynä viivästyksiin ovat uuden EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantulon
viivästyminen. Myös ravinnekiertokorvaus odottaa uuden ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantuloa.
Kaasunjakeluinfran tukikilpailutusta ei myöskään järjestetä tänä vuonna, koska sillä saralla komission notifikaatioprosessi on viivästynyt. Myös esimerkiksi Ruotsilla on hankaluuksia EU:n valtiontukisäädösten
kanssa.
SYYSKUUN LOPUSSA SUOMEN HALLITUS ANTOI EDUSKUNNALLE LUKUISIA SÄÄDÖSMUUTOSEHDOTUKSIA. POIMINTOJA SYKSYLLÄ EDUSKUNNASSA KÄSITTELYSSÄ OLEVISTA SÄÄDÖSMUUTOKSISTA:

LÄMMITYKSESSÄ ja työkoneissa käytettävälle biokaasulle harkitaan valmisteveron kohdistamista
ensi vuoden alusta lähtien. Esityksen mukaan kestävä biokaasulle kohdistettaisiin EU:n energiaverodirektiiviin minimiverotaso (1,20€/MWh). Lisäksi tulisi myös hiilidioksidivero energiaveromallin mukaisesti sekä huoltovarmuusmaksu. Muutosesitystä perustellaan sillä, että näin vältyttäisiin komission notifikaatiolta ja minimoitaisiin riski saatujen veroetujen takaisinmaksuista. SBB ei kannata veromuutosta.
BIOPOLTTOAINEIDEN jakeluvelvoite on esitetty laskettavan vuoden 2023 osalta ja nostettavan vuosina 2024-2030. Määräaikaisella muutoksella tavoitellaan maltillista polttoaineiden hintakehitystä vuonna
2023, ja toisaalta päästövähennyspolulla pysymiseksi tulee vastaavasti tavoitetasoa nostaa seuraavina
vuosina. SBB ei kannata jakeluvelvoitteen määräaikaisten alentamista vuonna 2023, sillä se heikentää
alan investointinäkymiä. Sen sijaan SBB kannattaa 34 % tavoitetasoa vuodelle 2030.
EDUSKUNTA käsittelee syksyn aikana myös säädösehdotuksia, joilla toimeenpannaan CAP27-kokonaisuutta. Uudet maatalouden rahoituskehystä määrittelevät säädökset on tarkoitus olla voimassa ensi
vuoden alusta alkaen.
LANNOITELAINSÄÄDÄNNÖN alla oleva fosforin käytön asetus, joka myös linkittyy CAP27, on määrä
tulla voimaan 1.1.2023. Vielä lokakuun alussa ei ole julkaistu lopullista asetusehdotusta. Tämän vuoden
puolella päästänee vielä antamaan lausuntoja lannoitevalmisteita ja lannoitteiden laadun valvontaa koskevista asetusluonnoksista.
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#säädokset
KIINNOSTAVIA JA AJANKOHTAISIA EU-ASIOITA:
PÄÄTÖKSENTEKO hätätoimista kalliista energiasta etenee ennätysnopealla käsittelyllä. Säädökset
pyritään saamaan voimaan jo marraskuussa. Komissio haluaa puuttua korkeisiin sähkön hintoihin ja
vähentää energiahinnoista aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. Esitys tulee luultavasti vaikuttamaan biokaasun sähkötuottajiin.
KOMISSION 55-ilmastopaketin ehdotusten käsittely neuvostossa ja parlamentissa on jo pitkällä. Trilogit
ovat jo käynnistyneet henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöasetusehdotuksen sekä uusiutuvan direktiiviin muutoksen osalta. AFRI:n ja FuelEuMartimen osalta trilogit käynnistyvät myöhemmin. Pääsääntöisesti esitykset tukevat biokaasusektorin kasvunäkymiä, mutta esitysten yksityiskohdissa saattaa olla
haasteita, vähintään epäselvyyksiä.
RASKAIDEN ajoneuvojen CO2-päästöstandardien muutosesitystä on lykätty ensi vuoden puolelle.
Muutosesitys tulee vaikuttamaan suuresti ajoneuvomarkkinoihin, täten myös polttoaineiden valmistukseen. Ennustuksia tulevaisuuden käyttövoimien osuuksista on tällä hetkellä vaikea tehdä.
KOMISSIO tulee antamaan useita kiinnostavia ehdotuksia lähiaikoina mm. EURO 7, hiilenpoiston sertifiointi, biopohjaisten, biohajoaviin ja kompostoituviin muoveihin politiikkakehys sekä säädösmuutosesityksiä jätepuite- ja yhdyskuntajätevesidirektiiveihin. Puhdistamolietedirektiiviin on myös mahdollisesti
tulossa muutoksia.
KOMISSIO on käynnistänyt biokaasusektorin kanssa Biomethane Industrial Partnership (BIP) -yhteistyön, jolla tuetaan toimia EU:n biometaanin ja biokaasun tuotannon ja käytön nostamiseksi 35 miljardiin
kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä.
Kirjoittaja: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

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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Biometaanin ja biokaasun
tuotanto kovassa kasvussa
Vuonna 2021 biometaanin tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta yli 40 prosenttia
ja liikennebiokaasun kysyntä 26 prosenttia. Kotimainen tarjonta ja kysyntä ovat
kasvamassa myös seuraavina vuosina. Biokaasun ja biometaanin kokonaistuotanto vuonna 2025 on lähes 2 terawattia, jos kaikki julkiset investointisuunnitelmat toteutuvat. Liikennekaasun kysynnän vahvistuminen erityisesti raskaassa
liikenteessä ja teollisuudessa ovat suuressa roolissa investointisuunnitelmien
realisoitumisessa – vakaan ja ennakoitavissa olevan toimintaympäristön merkitystä ei voi liikaa korosta.

BIOKAASUN JA BIOMETAANIN TUOTANTO KASVOI 2021
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 biometaanin tuotanto oli noin 156 GWh (+42 % vuoteen 2020 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 750 GWh (-2 %). Vuonna 2022 biokaasun ja biometaanin
kokonaistuotannon odotetaan menevän kirkkaasti yli terawattitunnin.
Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa läpi 2010-luvun, mutta vuosina 2018-2020 tapahtui kehityksessä notkahdus. Tämä johtuu osin pienentyneistä kaatopaikkakaasujen volyymeistä, osin tilastointimuutoksista.
Maatilojen biokaasun tuotanto ollut kasvussa viime vuosina.
Vuonna 2021 biometaani tuotannon osuus biokaasun ja biometaanin kokonaistuotannosta on noin 21 %. Nyt
edellisvuodesta tuotanto kasvoi jopa yli 40 %. Uutta biometaanin tuotantokapasiteettia on tullut erityisesti yhdyskuntien biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelyyn.

MYÖS KYSYNTÄ KASVOI VUONNA 2021
Tilastokeskuksen mukaan biokaasun ja biometaanin kulutus kasvoi Suomessa 11 % vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Kasvun taustalla oli biokaasulaitosten määrän nousu sekä biokaasun ylijäämäpolton väheneminen, sekä biometaanin kohdalla tietenkin liikennekaasun kysynnän kasvu.
Nykypäivänä biokaasulaitoksilla tuotetusta biokaasusta suurin osa hyödynnetään lämmön ja sähkötuotannossa.
Myös jatkossa biokaasusta tuotetaan kaukolämpöä, sekä sitä hyödynnetään jätevesipuhdistamoiden ja teollisuuden prosesseissa sekä maatiloilla.
Suurin osa Suomessa tuotetusta biometaanista hyödynnetään liikennesektorilla. Liikennebiokaasun kysyntä on
kasvussa, vuonna 2021 kasvua edellisestä vuodesta 26 %.

TUOTANTO ON LÄHES KAKSIKERTAISTUMASSA NELJÄSSÄ VUODESSA
Vuonna 2022 biometaanin tuotanto kasvaa, kun edellisvuonna valmistuneet laitokset saadaan täyteen vauhtiin,
ja ylipäätänsä kasvaneen kysynnän myötä laitosten käyntiaste on suhteellisen korkea.
Kun nyt tiedossa olevat julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat, vuosina 2023-2025 rakennetaan ja otetaan
käyttöön uutta kotimaista biometaanin tuotantokapasiteettiä yhteensä noin 740 GWh. Vastaavasti uutta sähkön
ja lämmön tuotantokapasiteettia on tulossa noin 145 GWh, josta huomattava osa on suunniteltu toimijoiden
omaan käyttöön. Kaikkiaan suunnitteilla ja rakenteilla vuosina 2023-2025 on 6 uutta biokaasulaitosta ja 18 biometaania tuottavaa laitosta, sekä lisäksi muutamiin olemassa oleviin biokaasulaitoksiin asennetaan biometaanin
jalostusyksiköt. Biometaanin käyttö kasvaa erityisesti liikenteessä ja teollisuudessa (kaasuverkkoon kytketyt
laitokset).
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#TILASTOT
Kuva 1: Biokaasun ja biometaanin tuotanto 2020-2026.Lähde: 2010-2017
Biokaasurekisteri, 2018-2021 Tilastokeskus ja 2022-2026 SBB.
Vuonna 2023 rakentuu lisää
biokaasukapasiteettiä yhdyskuntien ja puhdistamolietteiden käsittelyyn. Vuosina
2024-2025 tulee syntymään
uutta
tuotantokapasiteettiä
nimenomaan
maatalouden
jätteiden, tähteiden ja lannan
jalostamiseen. Tässä kyse on
nimenomaan keskisuuren ja
suuren mittakaavan laitoksista, ns. keskitetyt laitoksista,
joiden tuloa on odotettu kovasti viime vuodet.
Vuonna 2025 kotimainen biometaanin tuotanto olisi lähes
1000 GWh, siis jos nykyinen
tuotanto säilyy ja mikäli nyt tiedossa olevat julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat.
Samoilla oletuksilla biokaasun
tuotanto olisi noin 900 GWh. Näissä arvioissa on mukana vasta yksi Suomen lantabiokaasu Oy:n tuotantoyksikkö. Synteettisen metaanin, ns. sähköpolttoaine, tuotanto ei ole mukana arviossa, sillä arvio koskee ainoastaan
biomassapohjaista tuotantoa. Ensimmäinen synteettisen metaanin tuotantolaitoksen on määrä valmistua vuonna 2024 Harjavaltaan ja se tuottaisi synteettistä metaania noin 23 GWh.

GWh			

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Biometaani

110

156

256

664

955

997

Biokaasu

768

776

784

851

878

921

878

932

1 040

1 514

1 833

1 918

Synteettinen kaasu

0

0

0

0

23

200

Uusiutuvat kaasut yhteensä

878

932

1 040

1 514

1 856

2 118

Yhteensä		

Taulukko 1: biometaanin, biokaasun ja synteettisen metaanin tuotanto Suomessa. Lähde: vuodet 2020-2021 Tilastokeskus,
2022-2025 Suomen Biokierto. 2022-2025 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 18.9.2022).

LISÄTIETOA: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimissa tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka
ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 20.9.2022). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry uskoo, että kansalliset toimet ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi sekä koron elvytystuilla saadaan rakennettua lisäkapasiteettia Suomeen, parhaimmillaan
saadaan aikaan kunnon kasvupyrähdys.

Kirjoittaja: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
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BIOKIERRON VA ALIVIE STE JÄ

Satsaukset ravinteiden kierrätykseen ovat todellinen win-win: samalla voidaan vahvistaa energia- ja ravinneomavaraisuutta, lisätä tuotantopanosten kotimaisuusasetetta sekä luoda hyvinvointia niin taajamiin kuin taajamien ulkopuolelle. Koronaepidemia
ja energiakriisi ovat vahvistaneet toimialan kasvunäkymiä. Ravinteiden kierrätykseen
liittyy huomattava cleantech -vientipotentiaali, sillä samojen ongelmien kanssa painitaan kaikkialla. Seuraavina vuosina tehtävät päätökset määrittävät, millä aikataululla
kasvuloikka otetaan: heti, viiden vuoden päästä vai kiireellä pakon edessä vasta myöhemmin.

TOIMINTAKEHYS 2023-2026
Valtion tulo- ja menopuolet joutuvat tiukkaan syyniin seuraavina vuosina, mikä tulee luomaan rajoituksia erilaisille
tukitoimille.
Vuosina 2023-2026 tullaan päivittämään kansallisia säädöksiä 55-valmiuspaketin mukaisiksi. Muutoksia on luvassa
muun muassa sektoreiden päästövähennysvelvoitteisiin, energiaverotukseen, jakeluinfrastruktuuriin, päästökauppaan, energiainfrastruktuuriin ja uusiutuvan energian kestävyysvaatimuksiin ja edistämisen keinovalikoimaan.
Merkittävä osa näistä koskee biokaasutoimialaa joko suoraan tai välillisesti.

Ohjelmatyöllä tehokkaampaa koordinaatiota ja yhteistyötä
Suomen biokaasutoimiala toivoo, että kansallinen biokaasuohjelmatyö saa jatkoa.
Seuraavan eduskunnan tulisikin ehdottomasti laatia pitkän aikavälin kansallinen biokaasustrategia sekä kehityksen varmistamiseksi toimenpidesuunnitelma koskien seuraavaa neljää vuotta.
Kansallinen biokaasuohjelma on toimialan arvioiden mukaan ollut tehokas keino varmistaa biokaasun ja ravinnekierrätyksen huomioiminen, kun horisontaalisia säädöksiä on valmisteltu ja toimeenpantu eri hallinnonaloilla.
Kansallinen biokaasuohjelma sisältää 24 toimenpide-ehdotusta vuosille 2020-2023.

10

Kirittäjiä ohjelmatyöhön tulee myös Euroopan komission suunnalta. Komission REpowerEU-toimenpide-ehdotuksen mukaisesti jäsenmaiden tulisi laatia kansalliset biokaasu- ja biometaanistrategiat, jotka tarjoavat reitit tunnistetun kansallisen potentiaalin saavuttamiseksi vuoteen 2030 ja 2050 mennessä. Suomalainen biokaasusektori on
jo asettanut tavoitteeksi 4 terawattitunnin vuosituotantotason vuodelle 2030, mistä on hyvä lähteä kurkottelemaan
kohti 10 terawattituntia.
Ravinteiden kierrätystä ja markkinoiden kehittymistä voidaan puolestaan vauhdittaa päivittämällä nykyinen ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tarvitaan konkreettisia toimia kysynnän vahvistamiseksi
Seuraavan eduskunnan olisi erityisen tärkeää panostaa määrätietoisesti biokaasun ja kierrätysravinteiden kysynnän kasvattamiseen. Liikennebiokaasun kohdalla tämä tarkoittaa konkreettisesti kotimaisen biometaanin tuotannon kasvattamista saatavuuden vahvistamiseksi, kattavan jakeluinfran varmistamista, kannustavaa verotusta ja
riittävää määrää kaasuautoja.
Kierrätysravinteiden osalta on tarpeen nostaa lannoitevalmisteiden jalostusasetetta, lisätä valmisteiden saatavuutta valtakunnallisesti sekä parantaa valmisteiden käytettävyyttä ja laatua. Lisäksi tulee ottaa tarvittaessa käyttöön
lisätoimet kysynnän kasvattamiseksi, kuten kansallisen tavoitteen asettaminen kierrätysravinteiden käytölle tai
kannustavat verotusratkaisut.

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

LUE VAALIVIESTIT: www.biokierto.fi/yhdistys/viestit-paattajille/
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#BIOKAASU

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

Biokaasuntuotanto –
omavaraisuuden turvaajana

Omavaraisuus ja resurssien paras mahdollinen käyttö on varmasti kysymys, jota monet ovat pysähtyneet miettimään näissä koko maailmaa
koskevissa muutoksissa. Mahdollisesti tulevat sähkön jakelun rajoitukset
tuntuvat pysäyttäviltä aikana, jona sähköä tarvitaan jopa hammasharjaan.
Biokaasuntuotanto maatilalla voisi tässä tilanteessa olla yksi ylpeilyn aihe
tilalliselle, kuten aurinkopaneelit, jotka ovat nousseet ylpeilyn aiheeksi
kahvipöytäkeskusteluhin kiinteähintaisen sähkösopimuksen rinnalle.
MAATALOUDEN investointitukea voi saada jopa

50 % hankkeen arvosta, jolla nostetaan ministeri Lepän lausunnon mukaan biokaasun tuotantoa
ja kulutusta hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi
ministeri toteaa, että biokaasu tukee maatalouden kannattavuutta sekä siirtymää fossiilisista
raaka-aineista kohti uusiutuvia (Valtioneuvosto).
Maatilamittakaavan biokaasulaitoksessa usein
taloudellisesti kannattavin kaasun hyödyntämismuoto on lämmitysenergian tuotto kattilassa tai
CHP tuotanto, eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Resurssien parhaan mahdollisen käytön
näkökulmasta olen pohtinut, onko sähkön ja lämmön tuotto biokaasulla tilatasolla järkevin ratkaisu,
jos tila on kiinni sähköverkossa ja lämpöä voidaan
tuottaa esimerkiksi muulla biomassalla. Lisäksi
on huomioitava, että biokaasulaitoksen elinikä
on kymmeniä vuosia hyvällä pidolla ja laitoksen
osat tarvitsevat jatkuvaa huoltoa sekä uusintaa.
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CHP moottorikaan ei ole ikuinen erityisesti raakakaasua käytettäessä.

TOINEN resurssien parhaan mahdollisen käytön

kantapää on erilaisiin polttolaitoksiin ohjautuvat
ravinnepitoiset jakeet. Ruotsissa biokaasuntuotannon tukimekanismit ovat kannustaneet vahvasti energiaa sisältävät orgaaniset jakeet ensin
kaasuntuotantoon, josta ne jäävät ravinteeksi
kiertämään ekosysteemiimme. Suomessa kaukolämpöä tuottavat polttokattilat polttavat soveltuvia
jakeita, vaikka kaukolämmön tarvetta ei olisi kesäaikaan. Tuotettu ylilämpö ajetaan lauhduttimien
kautta ilmaan, tai polttoon menevä massa varastoidaan odottamaan talvea. Valitettavasti varastointijaksolla polttoarvo voi varastointiolosuhteista
riippuen heikentyä ja vähentää energiasaantoa
talviaikaan. Poltossa lisäksi massojen sisältämistä
ravinteista useimmat poistuvat ja lopputulokseksi

saadaan tuhkaa. Tuhkakin toki on puhtaana hyvä
pelloille ja metsälannoitteeksi, mutta monesti
huonompilaatuiset tuhkajakeet päätyvät erilaisiin
maatäyttöihin tai kaatopaikalle.

TEOLLISEN mittakaavan biokaasulaitoksessa

laitoksen toiminnan laajuus tuo investointipohjaa sekä ravinteiden jatkojalostamiseen että
biokaasun jalostamiseen. Nesteytetty biokaasu
on yksi realistisimmista vaihtoehdoista raskaanliikenteen uusiutuvaksi energialähteeksi, kunnes
sähkökäyttöisen raskaankaluston rajoitukset akkujen osalta ratkaistaan. Nesteytetyllä biokaasulla raskaan kuorman ajo on nykypäivää ja lisäksi
nesteytettyä maakaasua käytetään jo monissa
laivoissa Kyseinen raskaan liikenteen ja meriliikenteen uusiutuvien energialähteiden lisääminen
on yksi mahdollisista päästövähennyskeinoista,
sillä esimerkiksi Suomessa viidennes kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteestä (Autoalan
Tiedotuskeskus).

TURUN biokaasulaitoksellamme olemme ottaneet käyt-

töön typen haihdutus-strippausprosessin, jolla saamme
tuotettua jopa 15 % ammoniumtyppeä sisältävää kirkasta
nestejaetta. Laitteiston investointi on suuri ja operointikustannuksetkaan eivät jää huomaamatta. Isolla kaupallisella
biokaasulaitoksella ravinnejakeiden jalostukseen panostaminen on kuitenkin taloudellisesti järkevä ratkaisu. Yhden
yksittäisen biokaasulaitoksen ravinnejakeet jaellaan ympäröiville maatiloille jopa 100 km päähän, jolloin ravinnetuotteet ovat monien eri tilojen saatavilla. Maatilakohtaisessa
tai muuten pienemmässä biokaasulaitoksessa ravinne- ja
energiahyöty keskittyy vain tilan omaan käyttöön ja aivan
läheisimpiin maatiloihin.

SBB:n päivillä Oulussa Eero Jalava Sitralta puhui otsikol-

la: ”Ilman kasviravinteita ei ole ruokaa” ja päivien aikana
nostettiin esille, että maataloudella on merkittävä rooli tavoitellun päästövähenemän saavuttamiseksi. Kierrätyslannoitteiden päästöt ovatkin laskentavasta riippuen jopa 90
% pienemmät verrattuna mineraalilannoitteeseen. Lisäksi
puheenvuoroissa väläytettiin kalium pula tulevaisuudessa ja
eri ravinteiden talteenottoteknologioiden perään kyseltiin.

MIKÄ siis on järkevää tässä maailman tilanteessa ja järke-

vää meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta ilmaston lämmetessä jatkuvasti? Mikä todella on pitkällä aikajänteellä
maatalouden rooli päästövähenemän leikkauksessa niin,
että se on kannattavaa myös tilalliselle?

Kirjoittaja: Anna-Mari Satosalmi, Senior Manager,
Feedstock & Fertilizers, Gasum
Kuvat: Gasum kuvapankki
Maatilojen biokaasuinvestointien tuki nousee
(valtioneuvosto.fi)
Vähäpäästöisen liikenteen tiekartta Autoalan Tiedotuskeskus (aut.fi)
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#BIOKAASU

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

Tulevaisuudessa kaasu
virtaa vihreämmin

– Nesteytetystä maakaasusta
nesteytettyyn biokaasuun
Tilanne kaasumarkkinoilla
on ollut poikkeuksellinen
koko kuluvan vuoden.
Korkea hinta ja epävarmuus saatavuudesta ovat
vaikuttaneet merkittävästi
maakaasun kulutukseen.
Maakaasun käyttö Suomessa onkin kuluneen vuoden
aikana puoliintunut viime
vuoteen verrattuna.

Näiden epävarmuuksien vallitessa kaasunkäyttäjät ovat joutuneet arvioimaan riskien hallinnan
näkökulmasta keinoja, joilla tulevaan talveen ja
kaasun saatavuuden turvaamiseen voi varautua.
Samassa yhteydessä kiinnostus biokaasua ja synteettistä metaania kohtaan on kasvanut.
Osa kaasun käyttäjistä on tehnyt huoltovarmuusinvestoinnin nesteytetyn maakaasun (LNG)
käyttölaitteistoon, joka mahdollistaa putkiverkosta otettavan kaasun korvaamisen rekkatoimituksina toimitettavalla LNG:llä. Samalla investointia
on perusteltu mahdollisuudella ottaa joustavasti
käyttöön uusiutuvia kaasuja, kuten biokaasua.

SIIRTYMÄ UUSIUTUVAAN KAASUUN
TAPAHTUU VAIHEITTAIN
On todennäköistä, että viidessä vuodessa nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotantomäärät kasvavat
ja tulevina vuosikymmeninä nesteytetty maakaasu tullaan korvaamaan puhtaalla biokaasulla sekä
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synteettisellä metaanilla. Biokaasu on ratkaisu jo
nyt ja tulevaisuudessa synteettinen metaani tulee
vahvemmin mukaan keinovalikoimaan.
Nesteytetyn maakaasun korvaaminen muillakaasumuodoilla on tulevaisuutta, mutta yhtälössä on omat haasteensa, joista yksi on biokaasun
ja ylipäätään uusiutuvien kaasujen saatavuus.
Vaikka nesteytetyn biokaasun saatavuus on
vielä kovin rajallista, biometaaniin liittyviä uusia
investointihankkeita on onneksi jo vireillä ja lähdössä liikkeelle.
Maailmantilanteen vaikutukset kaasumarkkinaan näkyvät tällä hetkellä voimakkaasti kaasun
hinnassa. Maakaasun korkea hinta on tehnyt
biokaasun ja siihen liittyvät investoinnit kannattavammaksi vaihtoehdoksi – usko nesteytetyn
biokaasun saatavuuden parantumiseen on vahva.

BIOKAASUN MONINAINEN KÄYTTÖ
Tällä hetkellä biokaasua käytetään eniten maantieliikenteessä, mutta tulevaisuudessa käyttötarve kasvaa myös muilla toimialoilla. Tiedossa
on, että biokaasulle ja synteettiselle metaanille
on kysyntää esimerkiksi teollisuudessa.

Terminaalia hallinnoi tätä varten erityisesti perustettu Hamina LNG Oy. Yritys on osa Haminan
Kaasuklusteria, johon kuuluvat lisäksi kaasunmyyntiyhtiö Rohe Solutions Oy, uusiutuvan energian ja energiakaasujen edelläkävijä Haminan
Energia sekä Baltian johtava energiayhtiö Alexela.

Esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitoksissa
käyttökohteen oma LNG/LBG-terminaaliratkaisu mahdollistaa monipuolisemman uusiutuvan
kaasun toimitusvalikoiman ja parantaa näin ollen
huoltovarmuutta. LNG vauhdittaa osaltaan siirtymää uusiutuviin kaasuratkaisuihin. Jos biokaasun
tuotanto ei siirtymäkaudella riitä kattamaan koko
kulutusta, niin LNG toimii varmuusratkaisuna,
jota voidaan hetkellisesti siirtyä käyttämään biokaasun loppuessa.

BIOKAASUN TULEVAISUUS LNG RINNALLAAN
Odotukset ovat kovat, että biokaasua saadaan
markkinoille – nopeasti ja varmasti. Avainroolissa
ovat jo aiemmin mainittujen uusien investointien
käynnistyminen sekä kannattava kaasun nesteytys.

Kertaalleen kaasuratkaisuun tehdyllä investoinnilla
päästään siirtymään uusiutuvaan energiaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Investointi kaasuun
antaa täydet valmiudet ottaa käyttöön fossiiliton
ratkaisu nopeasti ja ilman lisäinvestointeja.

HAMINAN ENERGIATERMINAALI TUO UUDEN
VAIHTOEHDON KAASUN HANKINTAAN SUOMESSA
Uusiutuvia kaasuja voidaan tulevaisuudessa
varastoida esimerkiksi lokakuussa 2022 kaupalliseen käyttöön otetussa Haminan energiaterminaalissa. Haminan LNG-terminaalista putkiverkkoon höyrystettävä LNG avaa aivan uuden
hankintakanavan turvaamaan kaasun saantia
Suomen kaasuverkossa.

Toisaalta myös kaasulaitteiston ja toimitusten
varmatoimivuus ovat käyttäjille tärkeässä roolissa. Mahdolliset häiriöt biokaasun tuotannossa tai
syötteiden saatavuuteen liittyvät ongelmat eivät
saa olla huoltovarmuuden tai käytön esteenä.
LNG mahdollistaa jokaiselle toimialalle tarvittavan kaasun saannin, myös mahdollisten saatavuusongelmien varalle. Olemassa oleva ja tulevaisuudessa rakennettava infra tukevat biokaasun ja
uusiutuvien kaasujen käytön skaalaamista.
LNG kannattaakin laittaa töihin vihreämmän ja
puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että biokaasun saatavuuden
eteen on tehtävä hartiavoimin töitä – yhdessä.
Kirjoittaja: Sanna Kokkonen, toimitusjohtaja,
Rohe Solutions Oy.
Kuvat: Rohe ja Canva

Haminan kaasuterminaalissa voidaan varastoida
30 000 m³ LNG:tä sekä syöttää sitä Suomen
maakaasun siirtoverkkoon päivittäisellä 4 800
MWh kapasiteetilla. Muita terminaaliyhtiön tarjoamia palveluita ovat LNG-rekkojen lastaus, laivojen purkaminen ja lastaus sekä laivojen bunkraus.
Haminan terminaali on Suomen ensimmäinen
siirtoverkkoon liitetty LNG-tuontiterminaali. Nykyisellä höyrystys- ja verkkoonsyöttökapasiteetilla terminaalista voidaan syöttää siirtoverkkoon
noin 1,7 TWh maakaasua ja uusiutuvaa kaasua
vuosittain. Terminaali avaa tulevaisuudessa uuden tuontikanavan myös uusiutuville kaasuille ja
toimii niiden varastona.
Haminan Kaasuklusterissa yhdistyvät globaali
energiaosaaminen, Suomen ainoa kaasuverkkoon kytketty energiaterminaali sekä kattava
energiapalveluvalikoima liiketoimintojen tueksi.
Tämän hankintakanavan mahdollistuminen on
merkittävä askel suomalaiselle energiakentälle.
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O NI N T E E T K I E R T O O N

KIERTOKASVU KEHITTÄMÄSSÄ

uusia kierrätyslannoitteita
maatalouteen yhteistyössä
kunnallisen jätehuoltoyhtiön kanssa
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n operoima Kukkuroinmäen biokaasulaitos
Lappeenrannassa jalostaa tulevaisuudessa kierrätyslannoitetta paikallisille
maatiloille. Uuden tuotteen taustallaon Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja
Kiertokasvun yhteistyöprojekti.
Vuonna 2019 käyttöönotetussa biokaasulaiYhteistyökumppanina tuotteistus- ja tuotekehitoksessa paikallisista jätevirroista tuotetaan tyshankkeessa toimii Kiertokasvu, jonka rooli
biokaasua, joka jalostetaan edelleen liikenneprojektissa on toimia asiantuntijaorganisaatiopolttoaineeksi kaasukäyttöisiin autoihin. Biojätena. Käytännössä Kiertokasvu vastaa tuote- ja
reaktorin nestejaetta on jo hyödynnetty osittain laadunhallinnasta, kuten tuotekehityksestä,
peltolannoitteeksi. Jatkossa myös prosessissa
laadunvalvonnasta, kenttäkokeista ja kierrätyssyntyvä lietereaktorin orlannoiteasiakaskohteiden
gaaninen lannoite voidaan
kartoittamisesta ja kontakKierrätyslannoitteiden
hyödyntää, jolloin biokaatoinnista.
sulaitoksen lopputuotteet
käytöllä on vaikutusta
saadaan hyödynnettyä sata”Yhteisessä
projektissa
myös ympäristön ja
prosenttisesti.
tutkitaan biokaasulaitoksen
lopputuotteiden käsittelykestävän kehityksen
Jätevesilietereaktorin provaihtoehtoja.
Tavoitteena
näkökulmasta.
sessien käynnistys- ja muuon luoda laadukkaita lopputosvaiheiden aikana mädätuotteita paitsi paikallisiksi
tysjäännös on toistaiseksi
uusiksi peltolannoitteiksi,
päätynyt kompostointilaitokselle ja palautunut
myös vaihtoehtoisesti ravinneliuoksiksi teolliosittain kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.
suuden tarpeisiin tai maanparannusaineiksi kunKiertokasvun kanssa käynnistyvän yhteistyön
tien viherrakentamiskohteisiin”, Kiertokasvun
sekä laitoksen lietteenkäsittelylinjan uuden hytoimitusjohtaja Ari-Pekka Hongisto kertoo.
gienisointiyksikön käyttöönoton myötä lopputuotteet saadaan entistä monipuolisemmin hyöYmpäristöministeriö on myöntänyt Kuntien ildynnettyä paikallisina kierrätysravinteina.
masto- ja kiertotaloushankkeet -avustushaussa
Etelä-Karjalan Jätehuollolle 70 000 euroa val”Laitoksen orgaanisten lopputuotteiden tuotetionavustusta kierrätyslannoitteen tuotteistamikehitys ja hygienisointiprosessi on ollut vaativa, seen. Hankkeen tuloksia on mahdollisuus hyömutta olemme löytäneet kumppanin, jolla on
dyntää ja soveltaa myös muilla alueilla.
vahva tahto ja asiantuntemusta kehittää uusia
kierrätystuotteita myös haastavammista orgaanisista sivutuotevirroista”, biokaasulaitoksen
käyttöpäällikkö Vesa Kaipia kertoo.
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Kiertokasvu kehittämässä uusia kierrätyslannoitteita maatalouteen yhteistyössä kunnallisen
jätehuoltoyhtiön kanssa.
KUNNALLISET YHTIÖT VOIVAT TOIMIA
SUUNNANNÄYTTÄJINÄ KIERRÄTYSLANNOITEMARKKINOIDEN KEHITYKSESSÄ
Toimialan erityispiirre on se, että lähes jokainen
biokaasuprosessi on omanlaisensa. Samoin
paikalliset ja alueelliset hyödynnettävissä olevat jäte- ja sivuvirrat poikkeavat monesti toisistaan, puhumattakaan kierrätysravinnetuotteiden
markkinointikanavista. Innovatiiviset ja ennakkoluulottomat kunnalliset toimijat voivat tiiviissä
yhteistyössä pk-yrityssektorin sekä tutkimus- ja
oppilaitosten kanssa olla tulevaisuudessa merkittäviä suunnannäyttäjiä paikallisten laadukkaiden kierrätysravinnelopputuotteiden kehittäjänä.
Omavaraisuus ja huoltovarmuus lannoitetuotannossa vahvistuu pala palalta, alue alueelta,
kun toimialalla toimivat tahot yhdistävät voimavaransa ja kehitysprojekteihin saadaan monipuolista asiantuntijuutta.
KOTIMAISELLE
KIERRÄTYSLANNOITTEELLE ON KYSYNTÄÄ
Aiemmin kierrätyslannoitteita hyödynsivät lähinnä luomutilat ja jätevesilietepohjaisten lopputuotteiden arvo on ollut useimmissa tapauksissa
pitkään negatiivinen. Kemiallisesti valmistettujen
lannoitteiden hinnat ovat tänä keväänä nousseet
rajusti ja niiden saatavuus on rajattua, jolloin
kierrätyslannoitteiden kysyntä on räjähtänyt nousuun. ”Olemme todella iloisia, että pystymme
jatkossa tuottamaan paikallisesti laadukasta peltolannoitetta oman maakunnan viljelijöiden käyttöön. Tässä ollaan nyt kiertotalouden ytimessä”,
Vesa Kaipia sanoo tyytyväisenä.
Kierrätyslannoitteiden käytöllä on vaikutusta
myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkö-

kulmasta. ”Orgaanisten maanparannusaineiden
ja lannoitteiden käytöllä on monia hyötyjä kemiallisesti valmistettuihin lannoitteisiin verrattuna.
Kierrätyslannoitteiden käytön myötä maahan
saadaan palautettua orgaanista ainesta, joka
ruokkii maaperän pieneliöstöä. Orgaaniset lannoitteet myös parantavat viljelymaan rakennetta
ja sadontuottokykyä”, Ari-Pekka Hongisto kertoo.
Ruthon Groupiin kuuluva Kiertokasvu tarjoaa
kier totalousperiaatteen mukaisia kokonaispalveluratkaisuja ravinnekierron tehostamisen
sekä uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin.
Asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöity palvelukokonaisuus rakentuu materiaalien hallinnasta, asiantuntijapalveluista sekä tarvittaessa
materiaalien fyysisestä käsittelypalvelusta. Ratkaisuissa yhdistämme uudella tavalla paikalliset
orgaaniset jäte- ja sivutuotevirrat.

Kirjoittaja:
Ari-Pekka Hongisto puh. 040 358 0077
sähköposti: ari-pekka.hongisto@kiertokasvu.fi
Ruthon Groupiin kuuluva Kiertokasvu tarjoaa kiertotalousperiaatteen mukaisia kokonaispalveluratkaisuja
ravinnekierron tehostamisen sekä uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin.
Asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöity palvelukokonaisuus rakentuu materiaalien hallinnasta, asiantuntijapalveluista sekä tarvittaessa materiaalien fyysisestä
käsittelypalvelusta. Ratkaisuissa yhdistämme uudella
tavalla paikalliset orgaaniset jäte- ja sivutuotevirrat.
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KOTIELÄINKESKITTYMÄN

ravinteiden käytön optimointia
kokonaiskestävyys huomioiden
Kotieläintalouden vesistövaikutusten,
lannan kuljetusrallin vähentämisen ja
kustannustehokkuuden lisäksi Biopir
Oy:n biokaasulaitoskokonaisuuden
toteutusta on ohjannut kokonaisvaltainen tavoite ympäristöhyötyjen
maksimoinnista ja ympäristöriskien
minimoinnista.
KOTIELÄINTALOUDEN keskittymissä peltomaiden
fosforitila on usein monin paikoin korkea aiempien
vuosikymmenten tarpeettoman korkean lannoitteiden käytön vuoksi. Vaikka peltojen fosforitila on jo
pääosin kääntynyt laskuun, niin vesistövaikutukset
näkyvät hitaasti. Tehokkaampaa toimintamallia kotieläinkeskittymän vesistövaikutusten vähentämiseksi kehitettiin Kestävä sikatuotanto agrisymbioosien
kautta -hankkeessa Ukipoliksen, Luken ja Syken
yhteistyönä esimerkkikohteena Saaristomeren valuma-alueella sijaitseva Vakka-Suomi. Hankkeen

päättymisen jälkeen Biopir Oy lähti viemään hankkeen tuloksia käytäntöön ja rakensi toimintamallin,
jolla tehostetaan lantafosforin siirtoa fosforin tarvealueille ja lantatyppi hyödynnetään kevyellä levityskalustolla ja ilman kuljetusrallia lähialueen pelloilla.
TOIMINTA käynnistyi, kun Biopir Oy investoi Pirteä
Porsas Oy:n emakkosikalan yhteyteen biokaasulaitoksen, useita katettuja varastoaltaita sekä
mädätysjäännöksen separointilaitteiston vuonna
2020. Emakkosikalan lietteiden lisäksi laitoksella
käsitellään osa läheisten lihasikaloiden lietteistä,
yhteensä noin 20 000 tonnia/vuosi. Muodostuva
biokaasu hyödynnetään emakkosikalan sähkön ja
lämmön lähteenä, ja sikala onkin pitkälti energiaomavarainen.
BIOKAASUPROSESSIN jälkeen mädätysjäännöstä
laskeutetaan katetussa varastosäiliössä ja kirkastunut pintaneste pumpataan seuraavaan säiliöön.
Laskeutettu mädäte on kuiva-ainepitoisuudeltaan
noin 8 % ja se erotellaan ruuviseparaattorilla neste- ja kuivajakeeseen. Separaattorin tehokkuus
paranee, kun mädätteen kuiva-ainepitoisuutta
nostetaan. Näin isompi osa fosforista
saadaan erotettua väkevämpänä jakeena ja kuljetustehokkuus paranee.
Nyt noin 50 % käsiteltävien lantojen
fosforista kuljetetaan Saaristomeren
valuma-alueen ulkopuolelle fosforia
tarvitseville alueille.

Kuva 1. Biopir Oy:n mädätetuotteiden varastoaltaat katettiin heti rakentamisvaiheessa. Etualalla biokaasureaktori, jonka päällä on biokaasuvarasto (kuva: Doranova Oy).
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KEVÄÄLLÄ 2022 otettiin käyttöön uudenlainen toimintatapa mädätteestä
erotetun nestejakeen siirtoon ja hyödyntämiseen pelloilla. Biopir Oy investoi laitoksen lähialueelle nestejakeen
siirtoputkistoa 4 km. Putkiston toiminta-alueella on noin 450 ha peltoa.
Siirtoputkistoa myöten nestejakeet
pumpataan laitoksen varastoaltaista
ja levitetään vetoletkulevittimellä typpilannoitteeksi suoraan peltoon. Noin
80 % laitoksen käsittelemästä massamäärästä saadaan peltokäyttöön
ilman maantiekuljetuksia, ja samalla
poistuvat raskaiden lietteenlevityslait-

Kuva 2. Biopir Oy:n biokaasulaitoskokonaisuus on sijoitettu emakkosikalan kanssa samalle
tontille (kuva: Doranova Oy).
teistojen aiheuttamat peltomaan tiivistymisongelmat. Maan rakenteen paranemisen myötä myös
ravinteiden vesistöpäästöriskit vähenevät.
VETOLETKULEVITYKSEN käyttöä on aiemmin rajoittanut alueen lohkorakenne (pienehköt lohkot),
peltojen korkeat fosforiluvut ja sikalietteen ravinnesuhteet, jotka eivät ole mahdollistaneet riittävää levitysmäärää per hehtaari. Biokaasuprosessi nostaa
lietelannan liukoisen typen pitoisuutta, jolloin mädätteestä voidaan erottaa lietelantaa typpirikkaampaa, mutta vähäfosforista nestejaetta. Erotettua
nestejaetta voidaan levittää viljoille 40 - 50 m3/ha,
kun lietelantaa ei ole voinut levittää lantapoikkeuksenkaan turvin kuin 15 – 20 m3/ha. Siirtoputkisto
tehostaa levitystä merkittävästi muutenkin, koska
erillistä välisäiliötä ei tarvita ja vetoletkulevitystä tekevä traktori voi siirtyä lohkolta toiselle pelkästään
putkiston liitäntäpistettä vaihtamalla. Siirtoputkistoa hyödyntäen vetoletkulevityksen teho voi olla
jopa 100 – 150 m3/h, mikä parantaa ravinteiden
käytön oikea-aikaisuutta erityisesti keväällä, kun
kaikki viljelytoimenpiteet pitäisi tapahtua muutamassa päivässä.
JATKOSSA siirtoputkistot rakennetaan myös biokaasulaitoksen ja läheisten lihasikaloiden välille, mikä
tehostaa toimintaa entisestään. Laitoksen ympä-

RUTHON
SERVICES

ristölupa ja tekniikka mahdollistavat myös lietteen
käsittelymäärien kasvattamisen. Lisäksi fosforin
erotusta on tarkoitus vielä tehostaa. Biopir Oy on
arvioinut, että laitos voi tulevaisuudessa siirtää
fosforia 25 – 30 tonnia vuodessa ylijäämäalueelta
fosforin tarvealueille. Myös biometaanin tuotanto
on harkinnassa.
KOTIELÄINTALOUDEN vesistövaikutusten, kuljetusrallin vähentämisen ja kustannustehokkuuden lisäksi Biopir Oy:n biokaasulaitoskokokonaisuuden
toteutusta on ohjannut kokonaisvaltainen tavoite
ympäristöhyötyjen maksimoinnista ja ympäristöriskien minimoinnista. Biokaasulaitoksella lietteet
käsitellään tuoreena, jolla minimoidaan raakalannan
varastoinnin aiheuttamat metaani- ja typpipäästöt tiloilla. Lisäksi syötteiden viipymä laitoksella
kaasunkeräyksen piirissä on käsittelymäärien lisäämisen jälkeenkin 50 vuorokautta, millä vältetään
mädätysjäännöksen metaanipäästöt. Kaikki varastosäiliöt on myös katettu sadevesien aiheuttaman
laimentumisen ja ammoniakkipäästöjen estämiseksi. Valinnolla on pyritty ennakoimaan myös tulevaisuuden kiristyvää sääntelyä.

Kirjoittaja: Teija Paavola,

kehityspäällikkö, Atria Tuottajat

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

Ota yhteyttä
Heikki Ala-Mäyry, myyntipäällikkö heikki.ala-mayry@ruthonservices.fi
+358 45 135 3745
www.ruthonservices.fi
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Mädätejäännökset
kierrätyslannoitetuotteiksi
turvallisesti ja kannattavasti Mikkelissä
Nanopar Oy:n Paskíer®Prosessi
demonstraatiokäyttöön EcoSairilaan

Mikkelissä sijaitseva EcoSairila vahvistaa kiertotalousosaamistaan uudella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäsairila Oy:n yhteistyöhankkeella,
BioLuuppi-kehittämisympäristöllä.
NANOPAR voitti hankkeen prosessiteknologiakilpailutuksen ja vastaa mädätteen tuotteistamiseen tarvittavan teknologian toimittamisesta
Sairilaan. Biokaasukontin Sairilaan puolestaan
toimittaa Metener Oy.
NANOPAR OY tulee toimittamaan EcoSairilan
demonstraatioympäristöön loppuvuonna 2022
kehittämänsä Paskíer®Prosessin. Prosessillamme jalostetaan näyte-eriä Sairilan biokaasulaitoksen mädätejäännöksestä kierrätyslannoitetuotteiksi, ja samalla sillä testataan mädätteiden
käsittelyä ja tuotteistamista mahdollisimman
turvallisiksi ja tuotannoltaan kestäviksi kierrätyslannoitteiksi.
PASKÍER® on vuosien 2018–2020 aikana hallituksen kärkihankkeen, “ravinteiden kierrätyksen
kokeiluohjelman”, puitteissa kehitetty prosessi,
jolla orgaanisista sivuvirroista tuotteistetaan kierrätyslannoitetuotteita. Prosessin pilottilaitteisto
sijaitsee Puumalassa, ja sillä on testattu menestyksekkäästi erilaisten orgaanisten sivuvirtojen
tuotteistamista kierrätyslannoitteiksi. Pilottilaitteistolla saatuja lannoitetuotteita on muun muassa käytetty jo useamman vuoden Puumala Golfin
viheriöillä.
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PROSESSISSA lietteet tai mädätejäännökset
kuivataan yli 90 prosentin kiintoainepitoisuuteen, jonka jälkeen ne murskataan, lisätään tarvittaessa ravinteita, sekoitetaan, rakeistetaan ja
pakataan. Kuivauksessa käytetään patentoitua,
vakuumiavusteista PSS-Nanopar keskiaallon
infrapunakuivainta, joka on energiatehokkain
markkinoilla oleva kuivausmenetelmä.
DEMONSTRAATIOYMPÄRISTÖ on BioCir- ja
BioLuuppi-hankkeiden yhteistyötä, joka sai rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta Euroopan
aluekehittämisen rahastosta (EAKR). Lisäksi
hanketta ovat rahoittaneet Etelä-Savon Energia
Oy, Suur-Savon Energiasäätiö sr, BioHauki Oy ja
Juvan Bioson Oy.
Lisätietoja hankkeesta:
https://www.xamk.fi/tiedotteet/ecosairilaan-rakentumassa-uusi-kierto-ja-biotalouden-kehittamisymparisto/
Kerromme mielellämme lisää
Paskíer®Prosessista:
Jaakko Kuntonen, toimitusjohtaja,
040 522 5635 ja Mari Tarkkonen,
markkinointipäällikkö 046 6433726

Prosessilaitteita ja
kemiaa biokaasun
tuotantoon

→
→

→

Paikallista polttoainetta ja multaa Jyväskylästä.
mustankorkea.fi

→

→

→

Nesteytetystä
maakaasusta
biokaasuun.
Räätälöidyt, kestävät ja
toimitusvarmat kaasupohjaiset
energiaratkaisut maalla
ja merellä läpi Suomen.
Tulevaisuudessa kaasu
virtaa vihreämmin.
www.rohe.fi
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HUMUSPEHTOORI-HACKATHON –
Typen poisto kompostointikentän
valumavesistä ja sen hyödyntäminen
kierrätyslannoitteiden valmistuksessa
Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo ja Maaseutuverkosto järjestävät yhdessä kaksi
hackathonia ravinteiden kierrätykseen liittyen, joissa Yara ja Humuspehtoori etsivät ratkaisijoita itse määrittämiinsä haasteisiin. Hackathon-kilpailuun osallistuminen on täysin maksutonta ja sen tarjoamat hyödyt korvaavat moninkertaisesti osallistujatiimien käyttämän
ajan. Hackathonit ovat kaikille avoimia, eivätkä vaadi osallistujilta olemassa olevaa liiketoimintaa – päinvastoin se auttaa osallistujatiimejä muovaamaan ideasta bisnestä!
MISTÄ ON KYSE?

BioPaavon Hackathonissa Humuspehtoorin kanssa
pyritään löytämään uusia kustannustehokkaita ideoita, teknologisia ratkaisuja ja kaupallisia yhteistyökumppaneita Humuspehtoorin kompostointikentän
valumavesien käsittelyyn, typen poistoon ja talteenottoon sekä hyödyntämiseen kierrätyslannoitteiden
valmistuksessa.

maanparannusaineiksi, luomulannoitteiksi ja mullan
raaka-aineeksi. Yritys toimii Pälkäneellä, ja lisäksi
Janakkalaan on valmisteilla uusi kiertotalouspuisto
sekä bioenergian viljelyalue. Yrityksen tavoitteena on
tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään sekä
toimia bio-kiertotalouden edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.

Humuspehtoori oy on kotimainen kierrätyslannoitteiden valmistaja, joka kierrättää kompostikentällä
suomalaisten broilerikasvattamoiden, hevostallien,
jätevesipuhdistamoiden sekä kartonki- ja paperitehtaiden sivutuotteita. Materiaalit päätyvät tuotteina

Humuspehtoori haluaa Hackathonin avulla löytää uusia ideoita ja kaupallisia yhteistyökumppaneita typen
poistoon ja talteenottoon kompostointikentän valumavesistä ja hyödyntämiseen kierrätyslannoitteiden
valmistuksessa. Tavoitteena on löytää uusia kustan

www.kiertokasvu.fi

SIVUVIRRAT TUOTTAMAAN

Yhdistämme uudella tavalla paikalliset jäte- ja
sivuvirrat. Tarjoamme kokonaispalveluratkaisut
ravinnekierron tehostamiseen ja uusiutuvan
energiantuotannon kasvaviin tarpeisiin.

Mikäli etsit luotettavaa
kumppania
auttamaan
totalousperiaatteen
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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nustehokkaita teknologisia ratkaisuja, jotka tehostaisivat typen talteenottoa, ja mahdollistaisivat typen
palauttamisen takaisin kierrätyslannoitteiden valmistukseen nykyistä tehokkaammin.
Humuspehtoorin nykyinen vedenpuhdistusjärjestelmä käsittelee veden kemiallisbiologisesti kesäaikaan.
Typen poisto tapahtuu osin kosteikoissa sekä kampa-

ojastossa. Ajan saatossa kosteikon kyky sitoa ravinteita on heikentynyt, samalla kun puhdistamolietteen
laatu on vahvistunut. Nykyinen järjestelmä on palvellut jo 12 vuotta ja Humuspehtoori etsiikin nyt uusia
ratkaisuja vedenpuhdistustekniikan päivittämiseksi.
Toiveissa on automatisoidumpi ratkaisu, joka vaatii
vähemmän päivittäisiä henkilöresursseja ja on muutenkin kustannustehokkaampi.

AIKATAULU
Hae mukaan innovaatiokilpailuun 30.10.2022 mennessä.
Alustavassa ehdotuksessasinun tulee kuvata lyhyesti ideasi ja tiimi, jolla osallistut haasteeseen.
www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/humuspehtoorihackathon
Jatkoon valitut ideat ja tiimit julkaistaan viimeistään
02.11.2022. Kick-off-tilaisuus järjestetään ti 15.11.2022
klo 13–16, jolloin osallistujatiimit tapaavat toisensa ja
toimeksiantajayrityksen edustajat. Kick-off tilaisuudessa Humuspehtoori Oy kertoo osallistujatiimeille
lisää toimeksiannosta. Tilaisuuteen voi osallistua
BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta.
Hackathon-päivä järjestetään 01.12.2022, ja päivän
päätteeksi valitaan voittaja(t). Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta. Tarjolla on myös iltaohjelmaa yhdessä YaraHackathonin
kanssa 30.11.2022.

TUOMARISTO
Tuomaristoon kuuluu edustajia Humuspehtoorilta,
BioPaavo by Jamkista, Maaseutuverkostosta, Suomen biokierto ja biokaasy ry:stä, Kasvu Openista sekä
1–2 muusta asiantuntijaorganisaatiosta.
LISÄTIETOJA
Annimari Lehtomäki, Johtava asiantuntija, BioPaavo:
annimari.lehtomaki@jamk.fi, puh. 050 464 2563
Suvi Matsinen, Toimitusjohtaja, Humuspehtoori Oy:
suvi.mantsinen@humuspehtoori.fi,
puh. 050 465 1191

SUOMEN
BIOKIERTO &
BIOKAASU RY
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UKRAINAN KRIISIN OPETUKSIA
Ukrainan sota on suuri inhimillinen tragedia, mutta se on antanut
meille ajattelemisen aihetta myös monella muulla tavalla.
Ensimmäistä kertaa erityisesti energia- ja raaka-ainehuoltoon
liittyvät kysymykset saavat ansaitsemansa huomion.
Me olemme joutuneet ymmärtämään, kuinka riippuvaisia 
olemme Venäjästä, mutta myös muista maista.
SUURIN osa Suomessa kulutetusta maakaasusta on tähän mennessä tullut Venäjältä. Venäläistä maakaasua ei käytetä pelkästään Euroopan kotitalouksien ja talouden energiahuoltoon, vaan se on myös
perusta tärkeiden tuotteiden valmistukseen Venäjällä ja Euroopassa. Muuten 40 % eurooppalaisten
ydinvoimaloiden polttoainesauvoista tulee myös Venäjältä ja Kazakstanista. Näistä ydinvoimalaitoksista 18:aa ei voi operoida millään muulla polttoainesauvalla.
On käymässä selväksi, että kiertotalous tarjoaa myös ratkaisun moniin näistä kysymyksistä. Suomessa saatavilla olevan biomassan käyttö biokaasun tuotantoon voi olla merkittävä osa Venäjän fossiilisen
maakaasun korvaamista. Viimeistään tähän mennessä pitäisi olla kaikille selvää, kuinka tärkeää esimerkiksi orgaanisen jätteen erilliskeräys on tästä syystä.
Noin ¾ Suomeen tuoduista lannoitteista tulee Venäjältä.

Päätuontimaat vuonna 2020
Lannoitteet, valmistelut (Sitc 56)
Saksa (14 milj. €)

7,6%
4,9%
Venäjä
(140 milj. €)

Viro (9 milj. €)
Muut maat (21 milj. €)

11,4%
Venäjä
Saksa
Viro
Muut maat

Lähde: Tulli
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Tähän mennessä typpilannoitteita, joiden tuotanto
kuluttaa valtavia määriä
energiaa (n. 11 000 kWh per
tonni typpeä), on valmistettu maakaasun avulla.
Ukrainan kriisin seurauksena lannoitteiden hinnat
ovat tästä syystä nousseet
aiemmin käsittämättömiin
korkeuksiin.

Sekä suomalaisen maatalouden turvallisuus että
ympäristön kestävyys ovat vaakalaudalla. Kierrätyslannoitteet, kuten komposti tai biomassan
mädätyksestä, voivat parantaa maatalouden
omavaraisuusastetta ja ekologista tasapainoa.
Koko Suomen fosforitarvetta voitaisiin jopa kattaa biomassan sisältämällä fosforilla.
Lisäksi näiden orgaanisten lannoitteiden käyttö
lisää maaperän humuspitoisuutta ja parantaa siten maaperän hedelmällisyyttä ja terveyttä. Tämä
myös edistää maaperän elämää ja hidastaa lajien hälyttävää vähenemistä. Viimeisenä, mutta ei
vähäisimpänä, tästä johtuva hiilen palautuminen

maaperään hidastaa myös ilmastonmuutosta.
On siis aika tunnistaa ja edistää olemassa olevan
biomassan tehokkaamman keräämisen ja käytön
tarve. Tähän voi vaikuttaa koko yhteiskunta yksittäisistä kansalaisista yrityksiin ja instituutioihin.
Yhdessä voidaan saavuttaa siirtyminen kestävämpään maataloustuotannon turvallisuuteen ja
Suomi selviää vahvempana Ukrainan kriisistä.

Kirjoittaja: Christoph Gareis, Toimintovastava
biokierrätys, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä
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PUHDASTA PAIKALLISTA
BIOKAASUA
www.big.ﬁ

Varma ja vastuullinen biokaasu- ja
kompostointilaitos Lahden Kujalassa
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www.labio.fi

Naturabiomat Finland Oy
naturabiomat.com

Jukka Kallionpää
0400 811703
j.kallionpaa@naturabiomat.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.

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

Kiertokasvu Oy
Kuljetus Tero Liukas oy
Labio Oy
Lakeuden Etappi Oy
Lampin Voima 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
Pyhäjärven Biokaasu Oy
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 Biovoima 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
Wega Group Oy
Ålbiocom AB

LIITY JÄSENEKSI:
biokierto.fi/jasenyys/liity-jaseneksi
Löydät meidät verkosta
BIOKIERTO.FI
Facebook ja Twitter
@suomenbiokierto
28

