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Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tarkastella kiertotalouden, biotalouden ja maatalouden yhteyksiä sekä pohtia
biokaasulaitosten mahdollisuuksia maatalouden kannattavuuden ja energiaomavaraisuuden edistäjänä.
Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa
palveluilla ja älykkyydellä. Jätteen määrää pyritään vähentämään. Biotalous on biopohjaisten
materiaalien ja prosessien hyödyntämistä siten, että suositaan uusiutuvia luonnonvaroja ja kierrätystä.
Biotalous kuuluu kiertotalouteen.

Kiertotalous ja biotalous on otettu huomioon useissa poliittisissa linjanvedoissa viime aikoina, esim.
Sipilän hallituksen kärkihankkeissa. Maatalous on osa sekä kierto- että biotaloutta. Maatalous edustaa
biotaloutta luonnonvarojen käytön osalta ja kiertotaloutta etenkin ravinteiden kierrätyksen kannalta.
Koska kyseisiin aloihin satsaus on lisääntynyt, tulee miettiä maatalouden kehittämisen mahdollisuuksia
ja maaseudun elinvoimaisuuden lisäämistä. Yhtenä vaihtoehtona ovat biokaasulaitokset.

Maatilakohtaisilla biokaasulaitoksilla käytetään usein vain maatilan sisällä tuotettuja syötteitä kuten
lantaa ja ylijäämärehua. Yksinkertaisimmillaan biokaasulaitos ei vaadi laitoshyväksyntää tai
ympäristölupaa, pelkkä rakennuslupa riittää. Rakentamisen ja toiminnan tulee toki täyttää esim.
ympäristönsuojelulain tai nitraattiasetuksen vaatimukset.

Tutkimus perustuu kirjallisuuteen, tilastotietoon sekä haastatteluihin. Työssä on käytetty myös ArcMap-
ohjelmaa. Kirjallisuuden perusteella määritellään aiheeseen liittyvät käsitteet ja selvitetään mm. eri
syötteiden metaanin tuottopotentiaalia. Lisäksi katsastetaan biokaasutuotannon hyötyjä maatalouden
ympäristönäkökulmasta. Maatilakohtaisella tilastotiedolla mm. eläinmääristä voidaan arvioida, millä
alueella on suuri metaanintuottopotentiaali. Alalla toimivien henkilöiden haastattelut luotaavat sisäpiirin
näkemystä ja antavat hyviä käytännön vinkkejä laitosta suunnitteleville. Eläinten lannan lisäksi erilaisten
peltoalojen satoa voitaisiin hyödyntää biokaasulaitoksen syötteenä. Esimerkiksi kesantojen ja
suojavyöhykkeiden biomassa jää usein hyödyntämättä nykyään. Pohjois-Pohjanmaan alueella on
runsaasti biokaasun tuotantoon soveltuvia syötteitä, joiden metaanipotentiaalin perusteella maatilojen
energiaomavaraisuutta voitaisiin huomattavasti lisätä.

Haastattelujen tulokset osoittavat, että maatilojen biokaasulaitoksista on etua maatilayrittäjille.
Viljelijältä vaaditaan kuitenkin suurta kiinnostusta ja panostusta laitoksen perustamiseen sekä teknistä
osaamista etenkin omatekoisten laitosten kohdalla. Koska investointi on suuri, se kannattaa ajoittaa
uusien lämpökeskusten tai tuotantotilojen hankinnan yhteyteen. Mädätysjäännöksen lannoitehyöty ja siitä
saatava kustannussäästö on jäänyt liian vähälle huomiolle. Lisäksi biokaasun maineen sekä poliittisen
ilmapiirin parantaminen edesauttaisivat laitosten yleistymistä. Tulokset valaisevat maatilakohtaisten
biokaasulaitosten ongelmakohtia ja kehittämismahdollisuuksia. Tarvitaan kuitenkin poliittisia päätöksiä
mm. tukitason ja –ehtojen suhteen sekä maatalouden kannattavuuden paranemista, jotta investointi olisi
kannattava. Kehittämistä olisi erityisesti maatilojen yhteisissä laitoksissa sekä liikennepolttoaineen
saralla.
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Abstract

The aim of this study is to examine the relationships of circular economy, bioeconomy and agriculture.
The potential of the biogas facilities to improve the profitability of agriculture and the energy self-
sufficiency of a farm is also considered. Circular economy is an economy where material and value are
recycled and additional value is created to products by services and intelligence. The amount of waste is
decreased. Bioeconomy is the utilization of biobased materials and processes by preferring renewable
natural resources and recycling. Bioeconomy is included in circular economy.

Circular economy and bioeconomy are taken into account in several political statements lately, for
example in the key projects of Sipilä’s government. Agriculture is a part of both circular economy and
bioeconomy. Agriculture represents bioeconomy by using natural resources and circular economy
through recycling nutrients. The investments have increased in both circular economy and bioeconomy
and therefore the possibilities of developing agriculture and increasing the viability of rural area should
be addressed. One option is a biogas facility.

Farm-based biogas facility usually uses input materials produced in the farm, for example manure or
excess forage. This way biogas facility does not need facility approval or environmental permit, only
construction permit. Nevertheless, the construction and use of a facility needs to follow e.g.
environmental legislation and the requirements of nitrate regulation.

This study is based on literature, statistical data and interviews. Program ArcMap is used to produce
maps. Literature is used to define related concepts and examine e.g. the methane potential of different
input materials. In addition, the benefits of biogas are considered in the environmental point of view.
Farm-based statistical data of e.g. the number of animals is used to assess the methane production
potential of certain area. The interviews of people working in biogas facilities probe the inside view and
give practical advices to people who plan to construct a biogas facility. Besides manure, yield of different
field areas could be utilized as an input material to a biogas facility. For example, the biomass of fallow
land is often neglected nowadays. There are a lot of input materials which could be used to biogas
production in Northern Ostrobothnia. The energy self-sufficiency of farms could be significantly
increased based on the methane potential of agricultural input materials.

The results of the interviews show a clear benefit of a biogas facility to farmers. A great interest and
investment are required from a farmer to construct a facility and technical knowledge is an advantage
especially in the case of self-made facilities. Because of great financial investment, the purchase of a
biogas facility should be scheduled to the construction phase of a new heat facility or animal shelters. The
fertilizer benefit of the digestate and the financial savings have gained too little attention. In addition, the
improvements in the reputation of biogas and the political atmosphere would help biogas facilities to
become more common. The results of this study shed light to the bottlenecks and the possibilities on
farm-based biogas facilities. However, political decisions of financial support and terms are needed.
General improvement of the cost-effectiveness of agriculture is also needed to make the investment
profitable. Future developments lie in the cooperative facilities of several farmers and in the biofuels.
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TERMISTÖ

asetogeneesi = prosessi, jossa mikrobien toiminnan tuloksena hapoista ja alkoholista

tuotetaan asetaattia, vetyä ja hiilidioksidia

asetotrofiset metanogeenit = mikrobit, jotka käyttävät asetaattia tuottaakseen metaania

asidogeneesi = prosessi, jossa mikrobien toiminnan tuloksena ravintoaineista muodostuu

erilaisia happoja ja alkoholeja ja samalla muodostuu ammoniakkia, hiilidioksidia ja vetyä

biokaasu = kaasuseos, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa hapettomissa

olosuhteissa. Biokaasusta n. 50-70% on metaania ja 30-50% hiilidioksidia.  Biokaasussa

on myös pieniä määriä lukuisia muita aineita, kuten vettä, typpeä, happea, vetyä,

ammoniakkia ja rikkivetyä.

biokaasuprosessi = mädätysprosessi, jossa jätteet ja lietteet mädätetään organisoidusti

hapettomissa olosuhteissa

biokaasureaktori (mädätysreaktori) = reaktori, jossa mikrobit tuottavat biokaasua

hapettomissa oloissa mädätysreaktion avulla. Syöte voi olla nestemäistä (märkämädätys,

kuiva-ainepitoisuus maksimissaan 15%) tai kiinteämpää (kuivamädätys, kuiva-

ainepitoisuus 20-40%).

biotalous = talous, jossa biologisia resursseja ja jätteitä käytetään raaka-aineina

elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoon sekä teollisuus- ja energiantuotantoon. Biotalous

kattaa myös biopohjaisten prosessien käytön.

eläinsuoja = tilat, joissa eläimiä pidetään, esim. navetta, sikala, talli

entsymaattinen hydrolyysi = entsyymiavusteinen kemiallinen reaktio, jossa yhdiste

hajoaa lähtöaineikseen. Biokaasutuotannossa biomassa nesteytyy hydrolyysin avulla.

esisäiliö = biokaasuprosessissa ennen reaktoria oleva säiliö, jossa syöte varastoidaan ja

voidaan myös murskata ja sekoittaa



fytaasientsyymi = entsyymi, joka katalysoi orgaanisten molekyylien

fosforihappoesteriryhmien hydrolyysiä. Fytaasientsyymi pilkkoo kasviraaka-aineiden

fosforia käyttökelpoiseen muotoon ja sitä käytetään siipikarjan ja sikojen ruokinnassa

parantamaan fosforin saantia.

glyfosaatti = N-(fosfonimetyyli)glysiini, yhdiste, jota käytetään rikkakasvien

kemialliseen torjuntaan. Glyfosaatti kiinnittyy erääseen kasvien proteiinisynteesin

entsyymiin ja estää siten kasvien kasvun. Aineen turvallisuudesta ja käytön jatkamisesta

kiistellään.

hajalevitys = kuiva- tai lietelannan levitys kylvämättömän pellon pinnalle tai kasvuston

pintaan. Lanta kuljetetaan pellolle traktorin avulla säiliöperäkärryssä, josta levitys

tapahtuu.

hemiselluloosa = polysakkarideista koostuva heteropolymeeri, jota esiintyy kasvin

soluseinissä selluloosan ja ligniinin ohella

hygienisointi = toimenpide, jolla varmistetaan patogeenisten mikrobien tuhoutuminen,

esim. biojäte, puhdistamolietteet ja rasva- ja teollisuuslietteet tulee hygienisoida (70° 1 h)

ennen loppukäyttöä

jatkuvatoiminen täyssekoitteinen reaktori = reaktori, johon lisätään syötettä koko ajan ja

sekoitetaan perusteellisesti, ei siis toimi panosperiaatteella

juurikasjäte = juurikas on eräiden kasvien maanalainen mukulamainen osa. Useita lajeja

viljellään rehu- ja vihanneskasveina, esim. sokeri- ja rehujuurikas, punajuuri. Tästä

tuotannosta ylijäävän osat, esim. virheellisen muotoiset tai vääränkokoiset, ovat

juurikasjätettä.

jälkikaasuuntumissäiliö = varsinaisen bioreaktorin jälkeinen säiliö, jossa

mädätysjäännöksestä voidaan vielä kerätä talteen biokaasua

kaatopaikkakaasu = jätteen hajotessa hapettomissa olosuhteissa syntyvä kaasu, joka

koostuu pääosin metaanista (n. 40 - 50 %) ja hiilidioksidista (35 – 40 %). Pieni osa

kaatopaikkakaasusta sisältää muita yhdisteitä, kuten haisevia rikkiyhdisteitä.



karkearehu = kotieläimien ruokinnassa käytettävä rehu, kuten säilörehu, heinä,

kokoviljasäilörehu, olki. Karkearehu sisältää paljon kuitua. Karkearehun lisäksi

ruokinnassa käytetään viljoja sekä erilaisia teollisesti tuotettuja täysrehuja ja tiivisteitä.

kasvinsuojeluaineet = valmisteet, joilla suojellaan viljelykasveja tuhoeläimiltä tai

kasvitaudeilta, estetään rikkakasvien kasvua tai vaikutetaan kasvin elintoimintoihin

(kasvunsääteet)

kelluva kate = lietesäiliön nesteen pinnalle vähintään 10 cm paksuiseksi kerrokseksi

tasaisesti levitetty kate. Katteena voidaan käyttää turvetta, kevytsoraa,

polystyreenirakeita tai -soraa tai muuta vastaavaa irtomateriaalia tai kelluvaa levymäistä

katetta.

kerääjäkasvi = kasveja, joita kasvatetaan pellon lannoittamiseksi ja orgaanisen aineksen

lisäämiseksi. Kasvusto muokataan maahan. Kerääjäkasvi kerää maasta mineraalityppeä

ja estää sen kulkeutumista vesistöihin.

kesanto = peltoala, joka jätetään jonakin vuonna pois aktiiviviljelystä, ns. ”lepäämään”.

Kesantoa ei lannoiteta tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla eikä satoa yleensä korjata. Ala

voi olla viljan puimisen jälkeen sänkikesantona. Avokesannolla tarkoitetaan alaa, jolle ei

kylvetä mitään. Viherkesanto on ala, joka on yleensä nurmella.

kevennetty muokkaus = pellon muokkausta ilman kyntämistä. Kevennetty muokkaus

soveltuu hyvin eroosioherkille pelloille ja se lisää maan orgaanista ainesta. Rikkakasvien

torjuntatarve lisääntyy, jos kevennettyä muokkausta käytetään vuodesta toiseen.

kiertotalous = talous, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa

palveluilla ja älykkyydellä

kosteikko = viljelijä voi perustaa peltojen ulkopuolelle kosteikkoja, jotka pidättävät

yläpuoliselta valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa

kuivalanta = lanta, josta virtsa on erotettu. Kaikista kiinteistä lannoista (kuivalanta,

kuivikelanta, kuivikepohjalanta) sekä lietelannasta tai mädätetystä lannasta separoimalla

erotetusta kuivajakeesta käytetään yhteisnimitystä kuivalanta.



kuivamädätyslaitos = syöte laitetaan reaktoriin kiinteässä muodossa (kuiva-ainepitoisuus

20-40 %)

kuivikelanta = lanta, jossa virtsa on kokonaan imeytynyt kuivikkeeseen

kuivuri = viljan kuivaamo, jossa tuoreen viljan kosteusprosentti laskee säilyvyyden

parantamiseksi, kuivaus tapahtuu kylmällä tai lämpimällä ilmavirralla

kyntäminen = peltomaan pintaosa käännetään kyntöauralla, toimenpiteen jälkeen maa

pitää tasata äestämällä ennen kylvöä

letkulevitys = lietelannan levitys puomiin kiinnitettyjä, maan pinnalla kevyesti kulkevia

letkuja pitkin nauhamaisesti pellon pinnalle

lietelanta = juoksevassa muodossa oleva lanta ja virtsa ilman kuiviketta, esim.

lypsylehmien ja sikojen lanta

lietepumppu = pumppu, joka siirtää lietettä navetasta lietesäiliöön tai biokaasulaitokselle,

liete voidaan siirtää myös painovoimaisesti, mutta usein tarvitaan pumppu auttamaan ja

nopeuttamaan virtausta

lietesäiliö = varastosäiliö lietteelle. Liete valuu painovoimaisesti tai siirtyy pumppujen

avulla navetasta lietesäiliöön, joka on usein kattamaton, betoniharkoista muurattu lieriön

muotoinen säiliö. Myös mädätysjäännöksen varastointisäiliötä kutsutaan usein

lietesäiliöksi. Lietesäiliöstä liete (tai mädätysjäännös) levitetään pellolle esim.

hajalevityksellä.

ligniini = haaroittunut polymeeri, jolla ei ole yhtä tiettyä rakennetta. Ligniiniä on puussa

kuitujen sidosaineena sitoen selluloosan ja hemiselluloosan. Biokaasun tuotantoon

ligniini soveltuu huonosti, koska mikrobit eivät pysty sitä tehokkaasti hajottamaan.

luonnollinen kuorettuma = lietesäiliön nesteen pintaan lietelannasta muodostuva kelluva

kate silloin, kun se on kuorettunut eli muodostanut kuivan kuoren lietteen pinnalle

lypsykarjatila = tila, jonka päätuotantosuunta on lypsykarja



lypsyputkisto = navetan eläintilojen ja maitohuoneen välinen putkisto, jossa maito kulkee

lypsykoneelta säiliötankkiin, pestään kahdesti päivässä vedellä lypsyn jälkeen

maa- ja puutarhatalous = nautojen, sikojen, hevosten, siipikarjan, lampaiden,

turkiseläinten tai muiden vastaavien tuotantoeläinten kasvattamista ja pitämistä,

maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasvien viljelyä sekä pellon muuta

maatalouskäyttöä

maitotankki = jäähdytetty säiliö, johon lypsetyt maidot varastoidaan. Sijaitsee yleensä

navetan yhteydessä erillisessä maitohuoneessa, josta säiliöauto käy maidon hakemassa

joka toinen päivä.

metanogeeninen = metaania tuottava

metanogeneesi = prosessi, jossa mikrobien toiminnan tuloksena asetaattista, vedystä ja

hiilidioksidista tuotetaan metaania ja hiilidioksidia eli biokaasua

mikrobien inokulointi = mikrobien lisääminen syötteeseen. Syötteen mukana tulee

luontaisesti mikrobeja, mutta haluttuja mikrobeja voidaan myös tietoisesti lisätä

syötteeseen biokaasutuotannon tehostamiseksi.

mineraalilannoite = ”apulanta”, keinolannoite, lannoitetehtaalla tuotettu lannoite. Eniten

lannoitteena käytetään typpeä, fosforia ja kaliumia eli ns. makroravinteita. Lisäksi

voidaan lannoittaa hivenravinteilla. Peltojen lannoitusta suunnitellaan viljavuusanalyysin

perusteella, mikä viljelijöiden on otettava viiden vuoden välein.

murskain = laitteisto, jossa kiinteä aines murskataan mekaanisesti pienemmäksi,

esimerkiksi biojäte on hyvä murskata ennen biokaasulaitokseen syöttämistä. Murskaus

mahdollistaa mikrobien pääsyn laajemmalle pinta-alalle syötteessä ja tehokkaamman

biokaasutuotannon.

mädätysjäännös = bioreaktorista ulostuleva massa, jonka kuiva-ainepitoisuus on

alentunut syötteeseen verrattuna

märehtijä = eläin, jonka ruuansulatuselimistö koostuu kolmesta esimahasta: pötsistä,

verkkomahasta ja satakerrasta sekä varsinaisesta mahasta eli juoksutusmahasta.



Etumahoissa elää bakteereita ja alkueläimiä, joiden ansiosta märehtijät pystyvät

hyödyntämään runsaskuituista, muuten heikosti sulavaa ravintoa sekä huonolaatuista

valkuaista. Märehtijöitä ovat esimerkiksi lehmä, lammas ja vuohi.

märkämädätyslaitos = syöte laitetaan reaktoriin nestemäisenä. Etuina

kuivamädätyslaitokseen verrattuna ovat lyhyempi viipymäaika, syötteen

siirtomahdollisuus pumpuilla sekä syötteen tasaisempi laatu, mikä mahdollistaa

tasaisemman biokaasutuotannon.

naatit = juuresten maanpäälliset osat. Päätyvät usein kompostoitaviksi tai kynnetään

peltoon.

ohutsuolisulavuus = lihantuotantoeläimillä käytetty rehun ravintoarvo. Hyvä rehun

ohutsuolisulavuus korreloi positiivisesti eläimen kasvun kanssa.

peltolevitys = levitetään peltoon, esim. lanta, ja sen jälkeen yleensä kynnetään tai muuten

mullataan

porttimaksu = maksu, jonka syötteen toimittajat joutuvat maksamaan biokaasulaitokselle

puimuri (leikkuupuimuri) = maatalouskone, jolla korjataan vilja ja erotetaan jyvät oljista.

Viljakasvien lisäksi leikkuupuimuri soveltuu herneen, härkäpavun ja öljykasvien

korjuuseen.

pötsikäymisen mikrobivalkuainen = märehtijöiden etumahoissa esiintyvät mikrobit

hajottavat ravinnon proteiinia ja muita typpiyhdisteitä vapauttaen ammoniakkia.

Bakteerikasvusto sitoo ammoniakin omiin soluihinsa mikrobivalkuaiseksi, jota märehtijä

voi hyödyntää ruuansulatuksessaan.

rehunkäsittelykoneet = eläinten ruokinnassa käytetään erilaisia koneita, esim. täysrehun

siirto ruuveilla siilosta navettaan, jyvien jauhatus, säilörehun jakeluvaunu,

pienkuormaaja, paalin halkaisija. Koneet ovat sähkö- tai polttomoottorikäyttöisiä ja niistä

aiheutuu melua.

rejektivesi = mädätysjäännöksestä erotettu nestejae. Rejektivesi voidaan levittää pellolle

tai ohjata puhdistamolle.



ruokohelpi = heinäkasvi, jonka kasvattamista on kokeiltu energiantuotantoon Vapo Oyn

ja viljelijöiden välisillä sopimuksilla. Sopimusviljely on kuitenkin loppumassa

taloudellisesti kannattamattomana. Ruokohelpi esiintyy Suomessa luonnonvaraisena ja

soveltuu myös rehukäyttöön, tosin ravintoarvo on alhaisempi kuin esim. timoteillä.

sekoitin = biokaasureaktorin sisällä oleva laite, joka sekoittaa ainesta homogeenisuuden

ja mikrobien levittäytymismahdollisuuksien takaamiseksi

selluloosa = pitkäketjuinen polysakkaridi, joka on kasvien soluseinien rakenneaine.

Kasvinsyöjäeläimet pystyvät hajottamaan selluloosaa ruuansulatuksessaan mikrobien

avulla.

siirtolietso = laite, jonka moottorin tuottama puhallusteho siirtää viljaa esim.

perävaunusta siiloon

sijoituslevitys = lannan upotus maahan 2-10 cm syvyyteen vannas- tai painelevittimellä.

Lanta mullataan eli pellon pintaan tehdään viiltoja, joihin lanta sijoitetaan. Multauksen

etuina ovat typen haihtumisen, ravinteiden huuhtoutumisriskin sekä hajuhaittojen

väheneminen. Lannasta saadaan parempi lannoitusvaikutus ja säilörehun hygieeninen

laatu ja maittavuus karjalle paranevat.

silppuri = aineksen silppuamiseen käytettävä kone. Biokaasutuotannossa syötteen pitkät

korret tulee silputa ennen reaktoriin lisäämistä, jotta ne eivät haittaa sekoittimia ja

pumppuja. Maataloudessa nimitystä käytetään myös niittosilppurista, joka silppuaa

nurmikasveja pellolta karjan rehuksi.

sivuvirta = maatalouden sivuvirtoja ovat varsinaisen tuotannon ohella syntyvät

sivutuotteet, kuten viljan tuotannossa olki, lihantuotannossa lanta ja juuresten tuotannossa

maanpäälliset osat eli naatit.

suojavyöhyke = vesiuomaan tai vesistöön rajoittuvaa kaltevan pellon kaistale, joka

poistetaan viljelyksestä ja pidetään nurmipeitteisenä. Tavoitteena on vähentää pellon

aiheuttamaan vesistökuormitusta. Suojavyöhykealoja ei saa lannoittaa, mutta sato pitää

korjata. Maan köyhtyessä sadon määrä ja laatu alenevat, jolloin suojavyöhyke soveltuu

huonosti eläinten rehuksi. Suojavyöhykettä voidaan käyttää laitumena tai sato voidaan

käyttää esim. kuivikkeena, biokaasulaitoksella tai polttolaitoksella tai kompostoida.



säilörehu = nurmikasveista maitohappokäymisellä hapettomissa tiloissa siilossa, aumassa

tai paaleissa tuotettua rehua eläinten ruokintaan talvikaudelle. Säilörehun teossa voidaan

käyttää säilöntäaineita, kuten AIV-liuosta, maitohappoa tai melassia. AIV-liuoksen

kehitti  Artturi  Ilmari  Virtanen  v.  1928  ja  se  koostui  alun  perin  rikkihaposta  ja

suolahaposta, mutta nykyisin pääosin muurahaishaposta.

teurasjäte = lihantuotannossa ruhon osa, jota ei voida hyödyntää ravinnoksi

tp = tuorepaino, aineen tai tavaran paino tuoreena eli ennen käsittelyä

TS = total solids, aineen kokonaiskuiva-aineosuus, loppuosa vettä

tuleennuttaminen = viljojen saattaminen kemiallisesti puimiskypsiksi

tuleentua = viljojen sato kypsyy. Jyvien väri muuttuu vihreästä ruskeaksi ja maitomainen

sisus muuttuu kiinteäksi. Vilja on valmista korjattavaksi sen tuleennuttua. Lämpimät ja

kuivat säät syksyllä auttavat tuleentumisessa.

valkuaismetabolia = proteiineihin liittyvä aineenvaihdunta

viipymäaika = aika, jonka syöte viettää reaktorissa. Liian lyhyt viipymäaika johtaa siihen,

että mädätysjäännöksessä on vielä jäljellä metaanintuottopotentiaalia.

VS = volatile solids, aineen orgaaninen osuus, joka palaa tuhkaksi hehkutettaessa

yksimahainen eläin = eläin, jonka ruuansulatuskanavassa on vain yksi maha, esim. sika,

ihminen. Vrt. märehtijä, jonka ruuansulatuskanavaan kuuluu neljä mahaa.
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1 JOHDANTO
Pohjois-Pohjanmaan liitto on julkaissut Pohjois-Pohjanmaan biotalouden

kehittämisstrategian vuosille 2015-2020 yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Strategian

mukaisesti biotaloutta pyritään lisäämään maakunnan elinkeinotoiminnassa, maakunnan

kilpailukykyä parantamaan sekä kehittämään uusia biotalouteen perustuvia

liiketoimintamuotoja. Yhtenä teemana strategiassa on materiaali- ja ravinnekierrätys.

Strategian toteuttamiseksi on meneillään ”Kohti kestävää taloutta” –hanke (PPL 2016).

Tässä työssä selvitetään Pohjois-Pohjanmaan maataloussektorin biotaloutta ja erityisesti

biokaasupotentiaalia mahdollisten uusien laitosten taustatiedoksi ja maakunnan

biotalouden edistämiseksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

liiton hanketta varten.

Työn tavoitteena on luoda yleiskatsaus kirjallisuuden pohjalta biokaasun

syötemateriaaleihin ja tuotantoprosessiin erityisesti maatalouden näkökulmasta. Työssä

tarkastellaan myös maatalouden haitallisia ympäristövaikutuksia ja niiden

vähentämismahdollisuuksia biokaasuprosessin avulla. Biokaasuprosessilla tarkoitetaan

mädätysprosessia, jossa jätteet ja lietteet mädätetään organisoidusti hapettomissa

olosuhteissa. Prosessi tuottaa biokaasua, jonka sisältämä metaani on käytettävissä

energiantuotantoon. Työssä esitellään lisäksi maatalouden biokaasulaitosten säädökset ja

tukijärjestelmä, kuten myös laitosten tämänhetkinen määrä ja sijoittuminen Suomessa.

Tilastotarkastelussa aineistona käytetään Maaseutuvirastolta saatuja Pohjois-Pohjanmaan

alueella olevien maatilojen tietoja vuodelta 2016 mm. eläinmääristä ja peltopinta-aloista.

Tavoitteena on selvittää biokaasulaitoksiin kelpaavien maataloudesta peräisin olevien

syötteiden määrä ja laatu sekä alueellinen jakautuminen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Esimerkiksi lietelanta ja nurmikasvit sopivat hyvin biokaasutuotantoon. Kiinnostavia

ovat myös alat, joiden biomassa saattaa jäädä hyödyntämättä, esim. kesannot ja

suojavyöhykkeet. Tietyillä aloilla on biomassan korjuuvelvoite, mutta

kasvintuotantotiloilla sille ei ole käyttöä. Tiedoista tuotetaan kuntakohtaisia tilastoja ja

suurimittakaavaisia karttoja.
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Työssä pohditaan myös olemassa olevien biokaasulaitosten käyttökokemuksia perustuen

haastatteluihin ja vierailuun. Erityisesti paneudutaan biokaasutuotannon lisäämisen

hidasteisiin, mutta myös mahdollisuuksiin maatilojen kehittämisessä.

Työssä käytettyjen kirjallisuuskatsauksen, tilasto- ja karttatarkastelun sekä haastattelujen

perusteella luodaan arvio koko maakunnan biokaasupotentiaalista ja mahdollisten

laitosten määristä ja sijoittamisalueista. Aineiston perusteella ei anneta tarkkoja

kustannuslaskelmia yksittäisille laitoksille eikä tarkkoja sijoittamissuosituksia, koska

niiden tekeminen edellyttäisi paikallisten olosuhteiden tuntemista. Koko Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan mittakaavassa pyritään osoittamaan alueita, joille selvitysten

tekeminen olisi hyvä kohdentaa.
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2 MAATALOUDEN ROOLI KIERTOTALOUDESSA

2.1 Mitä on kiertotalous?

Euroopan komission (2014) mukaan ”Kiertotaloudessa tuotteiden lisäarvo säilytetään

mahdollisimman pitkään, ja siinä eliminoidaan jäte. Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun, jotta ne voidaan

käyttää yhä uudestaan tuottavalla tavalla, ja siten saavutetaan lisäarvoa.”

Kiertotaloudessa pyritään huolehtimaan siitä, että tuotteen materiaalit pysyvät kierrossa.

Tämä tapahtuu ottamalla jo tuotteen suunnittelussa ja markkinoinnissa huomioon

materiaalien kierrossa pysyminen. Tavoitteena on minimoida pois putoavat resurssit.

(YM 2016a). Tuotteelle luodaan lisäarvoa palveluilla, esim. huoltoliiketoiminnalla ja

älykkyydellä. Kiertotalouden ydintä on ravinteiden kierrätys ja ympäristöhaittojen

vähentäminen (Aho ym. 2015). Etenkin tuotteiden orgaanisen osuuden kierrättämisessä

olisi kehitettävää. Lineaarisessa mallissa tuote päätyy jätteeksi, mutta kiertotaloudessa

tuotteen kierrätys mahdollistaa jätteen määrän vähentämisen (kuva 1). Jätteen

hyötykäytöllä päästään määrän vähentämiseen ja jäte voidaan nähdä tuotteena.

               LINEAARINEN MALLI

KIERTOTALOUS

Kuva 1. Tuotteen elinkaaren lineaarinen malli sekä kiertotalous (muokattu Aistrich
2015).
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Kiertotaloutta ei pidä nähdä vain kierrätyksenä, vaan tuotteet ja niiden elinkaari tulee

suunnitella siten, että kierrosta pois tipahtaminen minimoituu. Tämä edellyttää

uudenlaista ajattelua jo tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa, jotta raaka-aineet

saadaan talteen tuotteen ensimmäisen käytön loputtua. Ghisellini ym. (2016) kokosivat

yhteen kiertotalouden perustan osa-alueet ja niiden rajoitukset tai haasteet (taulukko 1).

Taulukko 1. Kiertotalouden perusta ja sen rajoitukset tai haasteet (muokattu Ghisellini
ym. 2016).

Kiertotalouden perusta Rajoitukset tai haasteet

Suunnittelu

Optimaalinen tuotteen elinkaari
Tuotteen purkamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen
suunnittelu
Kestävien tuotteiden suunnittelu
Uuden kulutusbisnesmallin suunnittelu

Vähentäminen
Ekotehokkaan ja ekokestävän strategian heiluriefektistä
ylipääseminen

Uudelleenkäyttö

Materiaalien maksimaalinen tekninen
uudelleenkäytettävyys
Kuluttajien vaatimusten kasvattaminen tuotteiden ja
materiaalien uudelleenkäytöstä
Yritysten vastaanottomekanismien kehittäminen
Tuotteiden korjauksen ja sekundäärisen käytön
varmistaminen alkuperäisen käytön jälkeen
Uusiutumattoman energian verotus työn ja uusiutuvien
energioiden sijaan

Kierrätys

Kierrätettyjen materiaalien paikallisten markkinoiden
vahvistaminen
Materiaalien globaalin kaupan riskit.
Muovijäte: epäkäytännöllisyys johtuen kontaminanteista
Selluloosa: käyttökelpoista 4-6 kertaa
Harvinaiset metallit (suurtuotannon etujen puuttuminen)
Elintarvikejäte: orgaanisen aineen kierrätys edellyttää suuria
sijoituksia tutkimukseen ja kehitykseen
Kelvollinen LCA-mallinnus uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen

Materiaalien
uudelleenluokittelu
     - tekninen Uudelleenkäyttö
     - ravinteet Turvallinen palauttaminen biosfääriin tai biojalostukseen
     - uusiutuva energia Osuuden lisääminen verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin

Kiertotalous edellyttää kulutuksen uudelleen suuntaamista, markkinoiden vahvistamista

sekä sellaisten fasiliteettien luomista, mitkä mahdollistavat tuotteiden tai niiden raaka-
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aineiden keräyksen ja kierrätyksen. Valtioiden sitoutuminen kiertotalouden periaatteisiin

on vielä alussa, mutta kiertotalous tarjoaa kehyksen nykyisten bisnesmallien

parantamiseen kohti ehkäisevää ja uudelleenluovaa ekoteollisuuden kehitystä. Samalla

ihmiskunnan hyvinvointi lisääntyy perustuen parantuvaan ympäristön tilaan (Ghisellini

ym. 2016).

Kiertotalous on noussut viime aikoina esiin voimakkaasti eri tahojen, esim. Sitra (2014),

Valtioneuvosto (Seppälä 2016), VTT (2015) ja EK (2016), toimesta. Kiertotalous on osa

kestävää tulevaisuutta ja se nähdään myös uutena työllistäjänä. Euroopan komissio

(2015) on julkaissut kiertotalouspaketin, joka sisältää toimintasuunnitelman kestävien

toimien edistämiseksi keskeisillä aloilla, esim. tuotesuunnittelussa, tuotantoprosesseissa

ja jätehuollossa. Yhtenä painopistealueena ovat biomassa ja biopohjaiset tuotteet.

Biopohjaiset materiaalit tarjoavat mahdollisuuksia monien tuotteiden valmistukseen sekä

energian tuotantoon. Tämä osa kiertotaloutta on biotaloutta. Komissio pitää tärkeänä

biopohjaisten materiaalien tehokasta käyttöä ja tämän edistämiseksi ehdotetaan

toimenpiteinä biomassan kaskadikäytön ohjeistamista, parhaiden toimintatapojen

jakamista sekä innovaatioihin kannustamista biotaloudessa. Jätteitä koskevia säädöksiä

tarkennetaan ja niihin sisällytetään puupakkausten kierrätystavoite sekä biojätteen

erilliskeräyssäännös. Biomassan kaskadikäytöllä tarkoitetaan materiaalin hyödyntämistä

jalostuksen lisäksi uudelleenkäytön ja kierrätyksen muodostamissa ketjuissa.

Elintarvikepuolella biomassa kaskadikäyttö on haasteellista materiaalin pilaantumisen

takia, mutta esim. puubiomassalla on monia kaskadikäyttömahdollisuuksia (Koistinen

2016).

Kiertotalouteen liittyy olennaisesti resurssitehokkuus sekä tehokas jätehuolto.

Ympäristöministeriö (2016b) valmistelee uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuosille

2017-2022. Suunnitelman painopisteet ovat rakennus- ja purkujäte, biohajoavat jätteet ja

ravinteiden kierto (ml. lietteet), sähkö- ja elektroniikkaromu sekä yhdyskuntajäte.

Suunnitelman tavoitteissa mainitaan jätehuollon olevan osa suomalaista kiertotaloutta.

Aiempi, vuoden 2016 loppuun asti voimassa oleva, valtakunnallinen jätesuunnitelma

keskittyi jätteen määrän vähentämiseen ja kierrätykseen (YM 2008).

Kiertotalous on huomioitu myös Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeissa: ”nro3

Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”. Kärkihankkeen tavoitteena on

hyödyntää kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen



21

toimenpiteinä valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja, lisätään

ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi,

toteutetaan kokeiluohjelma pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen ja maa-

aineskierrätykseen sekä vauhditetaan puhtaita cleantech-ratkaisuja (VN 2016).

2.2 Biotalous on kiertotaloutta

Biotalous määritellään taloudeksi, jossa biologisia resursseja ja jätteitä käytetään raaka-

aineina elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoon sekä teollisuus- ja energiantuotantoon.

Biotalous kattaa myös biopohjaisten prosessien käytön tehden eri teollisuudenaloista

ympäristöä säästävämpiä (Euroopan komissio 2012).

Suomen kansallisen biostrategian (Biotalous 2014) mukaan ”Biotaloudella tarkoitetaan

taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja

palveluiden tuottamiseen.” Ideana on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja

siirtyä kestävän kehityksen mukaisesti uusiutuviin luonnonvaroihin eli fossiilitaloudesta

biotalouteen. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän,

peltojen, vesistöjen ja meren eloperäinen aines eli biomassa. Suomessa on runsas

biotalouspotentiaali, mutta sen hyödyntämistä voitaisiin lisätä, etenkin hyötysuhdetta eli

saada enemmän arvoa vähemmästä määrästä. Biotalouden ideologiaan kuuluu myös

luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys.

Biotalous on monijakoinen konsepti, jolle ominaista on biomassan hyödyntäminen raaka-

aineena joko suoraan tai jonkin teollisen prosessin sivutuotteena. Biotalous on osa

kiertotaloutta (kuva 2), mutta biotalouteen kuuluu laajemmin kaikki biomassan käyttö ja

sen jalostaminen. Biologisten materiaalien kierrätys on haastavampaa kuin teknisten

materiaalien (Braungart ym. 2007) ja usein biologisista materiaaleista saadaan talteen

vain ravinteet, joita voidaan käyttää uuden biomassan tuotantoon. Lisäarvoa toisi tilanne,

jossa bioteknisillä menetelmillä biologisen materiaalin yhdisteet saataisiin kierrätettyä

muuhun käyttöön tarvitsematta palata alkuainetasolle, kuten puupohjaisessa

biotaloudessa (esim. Hagemann ym. 2016). Toisaalta tuotteet, kuten tekstiilit, jotka ovat

niin puhtaita ja ilman kemikaaleja, että niitä voidaan hyvällä omallatunnolla

kompostoida, edustavat bio- ja kiertotaloutta parhaimmillaan (McDonough & Braungart

2002).
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Kuva 2. Kiertotalouden ja biotalouden yhtymäkohdat (muokattu Ellen MacArthur
Foundation 2015).

Biotalouteen kuuluva biomassan käyttö ei sinänsä ole uusi asia, mutta biotalouden

määrittelyyn liitetään usein myös ainekiertojen sulkeminen, hiilijalanjäljen ja

ympäristövaikutusten pienentäminen sekä resurssiniukkuus ja energian käytön

vähentäminen. Tällöin biotalouden määritelmä palvelee kestävän kehityksen mukaista

ajattelutapaa. Biomassa päätyy biotalouden eri osa-alueiden käyttöön: elintarvike- tai

rehuteollisuuteen, kemianteollisuuteen, polttoaineiden tai energian tuotantoon

(Leviäkangas 2014).

Biotalous voidaan nähdä myös eri yritysten resurssien yhdistäjänä. Esimerkiksi

teurastamon sivutuotteet voidaan hyödyntää lemmikkieläinten rehun tuotannossa.

Yhteisöllisyysajatus pätee myös energiantuotantoon. Tietyt alueet (kylät) voisivat olla

energiaomavaraisia pohjautuen bioenergiaan, jolloin alueiden kilpailukyky paranee

(Müller ym. 2011).



23

Biotalousstrategian tavoitteena on nostaa Suomen biotalouden tuotos 60 miljardista 100

miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa.

Biotalousala kehittyy nopeasti ja sen uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia etenkin

teknologian kehityksen kautta. Olemassa olevan teollisuuden kilpailukyky sekä toiminta-

ja kasvuedellytykset ovat biotalouden kehittämisen kulmakivenä. Uudet

liiketoimintamahdollisuudet perustuvat biomassojen viisaaseen hyödyntämiseen

(Biotalous 2014). Suomen biotaloudesta n. 50% perustuu metsäteollisuuteen. Keskeisiä

ovat myös maatalous ja elintarviketeollisuus. Kehitettävää olisi biopolttoaineiden

käytössä sekä maatalouden non-food tuotteissa, kuten kuitujen tuottamisessa tekstiilejä

tai komposiittimateriaaleja varten (Teräs ym. 2014).

2.3 Maatalous elinkeinona

Maatalous on elinkeino, joka tuottaa, jalostaa ja myy kasvi- ja eläinkunnasta saatavia

tuotteita. Elintarvikkeiden lisäksi maatilat tuottavat mm. rehua eläinten ravinnoksi.

Kasvintuotannossa on Suomessa noin 2,3 miljoonaa hehtaaria (7,5 % Suomen pinta-

alasta). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain eli ELY-keskuksittain jaoteltuna

eniten käytössä olevaa maatalousmaata oli vuonna 2016 Varsinais-Suomessa (kuva 3).

Maatalousmaaksi lasketaan kaikki maatalouskäytössä olevat alat, esim. pellot ja laitumet.

Pelloista puolet on vilja-, öljy- ja valkuaiskasvien viljelyssä. Eniten viljellään ohraa.

Kotieläintuotannossa eniten on lypsykarjatiloja. Lihoista tuotetaan eniten sianlihaa (TEM

2016a).

Kuva 3. Käytössä oleva maatalousmaa vuonna 2016 alueittain (Luke 2016a).
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Eteläisessä ja läntisessä Suomessa eniten on viljantuotantoa sekä sika- ja

siipikarjataloutta. Pohjoisessa ja idässä maidontuotannon osuus kasvaa. Pohjois-

Pohjanmaalla kotieläimistä eniten on nautoja (kuva 4) ja maakunnan maidontuotanto on

merkittävää. Sikoja on Pohjois-Pohjanmaalla kaikista eläimistä noin neljännes.

Maatiloilla on myös puutarhatuotantoa sekä sivuelinkeinona esim. koneurakointia,

maatilamatkailua, tuotteiden jalostamista ja myyntiä sekä hevostaloutta. Suomi on

maataloustuotteiden suhteen kohtuullisen omavarainen, mutta esimerkiksi ruista on tuotu

koko 2000-luvun ajan. Maataloudella on yhteiskunnallista merkitystä pitäessään

maaseudun elinvoimaisena (TEM 2016a).

Kuva 4. Kotieläinten yksilömäärä Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2015 (Luke 2016a).
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Yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla viljelijöiden keski-ikä oli 50,8 vuotta vuonna

2015 (Luke 2016b). Tilat ovat joko kasvintuotantotiloja tai eläintuotantotiloja riippuen
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Suomen maataloustukijärjestelmä perustuu EU:n maatalouspolitiikkaan. Tuet ovat joko

kokonaan EU:n rahoittamia suoria tukia (esim. perustuki), osittain EU:n rahoittamia

maaseudun kehittämisohjelman tukia (esim. luonnonhaittakorvaus ja ympäristökorvaus)

tai kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia (esim. pohjoinen hehtaarituki). Viljelijä

pystyy hakemaan useita erilaisia eläinperusteisia ja peltoalaan perustuvia tukimuotoja,

joille on omat ehtonsa ja tavoitteensa. Esimerkiksi ympäristökorvauksella edistetään

ympäristönsuojelutavoitteita, luonnon monimuotoisuutta ja maatalousmaiseman hoitoa

(Mavi 2016b). Luonnonhaittakorvausta maksetaan epäsuotuisten alueiden ja

vuoristoalueen viljelijöille ja sen tavoitteena on turvata maataloustuotannon jatkuminen

ja estää maatalousmaan hylkääminen viljelykäytöstä (Mavi 2016c). Kaikille peltoaloille

ilmoitetaan pellonkäyttömuoto, esim. rehuohra, viherkesanto, ruokaperuna tai

monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet.

Tukien tarkoituksena on ylläpitää tuotannon peruskannattavuutta, mutta lisäksi tukea voi

saada tilan kehittämisen investointeihin. Nuorille viljelijöille maksetaan myös

aloitustukea. Tukien osuus maatilojen kokonaistuotosta oli keskimäärin 34 % vuonna

2014. Tuotantokustannukset ovat markkinatuottoja suuremmat ja ilman maataloustukea

alkutuotannon jatkuminen Suomessa olisi epävarmaa. Suorat tuotantokustannukset

vuonna 2014 ilman viljelijän palkkaa ja pääoman tuottoa olivat noin 5,1 miljardia euroa,

markkinatuotot noin 3,8 miljardia euroa ja kaikki tuet investointituet mukaan lukien olivat

noin 2 miljardia euroa. (MMM 2016a).

2.4 Maatalouden, biotalouden ja kiertotalouden yhteys

Maatalous luokitellaan biomassan käytön takia biotaloudeksi. Maaseutuelinkeinojen

monipuolistuminen esim. bioenergiayrittäjyydeksi, maisemanhoitopalveluksi tai

luonnontuotejalostamiseksi tukee biotalouden ajatuksia. Biotalous tarjoaa uusia

mahdollisuuksia etenkin maataloussektorille (Langeveld ym. 2010), koska biomassan

käyttö biojalostamoissa on optimaalisinta siellä, missä on tuotantokin (Papendiek ym.

2011).

Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian (PPL 2015) mukaan biotalous nähdään tärkeänä

osana maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehitystä. Maataloussektorin osalta

kilpailukyky perustuu luomutuotteiden ja erikoiskasvien kysynnän lisääntymiseen.
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Maidontuotannossa maakunta on johtavassa asemassa muuhun maahan verrattuna. Lihan

lähiruokamarkkinat, ruokaperunan jalostaminen ja siemenperunatuotanto nähdään

kilpailukykyisinä suuntina.

Maatalouden sivuvirrat soveltuvat hyvin bioenergian tuottamiseen. Bioenergian

tuottajana ja hyödyntäjänä Suomi on edelläkävijä, etenkin puuhun pohjautuvissa

energiamuodoissa. Liikennepolttoaineita (esim. biodiesel) tuotetaan puupohjaisesti ja

puuteollisuuden sivuvirrat ohjataan energiantuottoon voimalaitoksille. Jatkossa

maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat hyödynnetään tehokkaammin

energiantuotannossa ja samalla parannetaan ravinteiden kierrätystä (Biotalous 2014).

Maatalouden sivuvirtoja ovat varsinaisen tuotannon ohella syntyvät sivutuotteet, kuten

viljan tuotannossa olki, lihantuotannossa lanta ja juuresten tuotannossa maanpäälliset osat

eli naatit.

Maatalouden sivuvirtojen jalostuksella biokaasuksi on pieni energiataloudellinen

merkitys tällä hetkellä, mutta siihen liittyy muita hyviä puolia, kuten vähähiilinen

energiatalous, ympäristöhaittojen vähentäminen, materiaalitehokkuus ja tilojen

kannattavuus (PPL 2015).

Maataloudessa käytetään paljon lannoitteita hyvän satotason takaamiseksi.

Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu myös ravinteiden kierrätys. Maataloudessa tämä

toteutuisi esim. palauttamalla maatalouden sivuvirtojen sisältämät ravinteet takaisin

peltoon. Ravinteiden kierrätys voisi tapahtua bioenergian käytön kautta (taulukko 2).

Tuotteiden elinkaari korostuu etenkin kiertotaloudessa. Biotalouden ja maatalouden

kohdalla kyse voisi olla luonnosta kerättävän tai maatilalla tuotettavan raaka-aineen

jalostamisesta ja tuotteistamisesta, jolloin siitä voisi muodostua sivuelinkeino viljelyn

rinnalle. Biotalouden tulevaisuuden haasteiksi ja mahdollisuuksiksi nousee biologisten

raaka-aineiden biokemiallinen käsittely, jolloin raaka-aineiden talteenotto ja kierrätys

parantuvat. Maataloudessa tätä voitaisiin verrata mädätykseen, jossa jäteraaka-aineesta

tuotetaan multaa ja kierrätetään ravinteita. Biomassan kaskadikäyttö-konsepti toteuttaa

näitä ajatuksia. Biomassa voisi toimia ensin primäärikäytössään, jossa pyritään

mahdollisimman tarkkaan hyödynnettävyyteen. Ohimenevä tai ylijäävä osuus käytetään

seuraavaksi parhaalla tavalla ja lopuksi materiaali kierrätetään tai käytetään

energiantuotantoon (Odegard ym. 2012).
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Taulukko 2. Esimerkkejä kiertotalouden, biotalouden ja maatalouden yhteneväisyyksistä.

Kiertotalous Biotalous Maatalous
ravinteiden kierrätys

tuotteiden elinkaari

raaka-aineiden talteenotto

vähentäminen

bioenergia

luonnontuotteet

biokemiallinen yhdiste

ekotehokkuus

lannoitteet

sivuelinkeinot

mädätys

jalostaminen

Edellisen perusteella voidaan sanoa, että kiertotalouden punaisena lankana on jo

tuotteiden suunnittelussa tehostaminen, raaka-aineen kierrätys, talteenotto ja

uudelleenkäyttö. Biotaloudessa samasta bioraaka-aineesta pyritään löytämään enemmän

arvoa ja hyödynnettävyyttä. Maataloudessa avainsanana on jalostaminen, mikä parantaisi

kannattavuutta.

Kiertotalous, biotalous ja maatalous ovat osin päällekkäisiä konsepteja ja niillä on paljon

yhteneväisyyksiä, mutta jokaisella käsitteellä on myös omia osa-alueitaan (kuva 5).

Kiertotalouden ja biotalouden käsitteet ovat laajat ja ne ovat täynnä innovatiivisia

mahdollisuuksia. Maatalous on tavallaan vanhanaikaista tuotantoa, joka toteuttaa tiettyjä

kierto- ja biotalouden osa-alueita.

Kuva 5. Kiertotalouden, biotalouden ja maatalouden konseptien päällekkäisyys.
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Maatalous on elinkeino, jonka kannattavuus on laskussa ja sen merkitys työllistäjänä

hiipuva. Suomi on maailman pohjoisimpia maataloustuotantomaita, tuotteet ovat

arvostettuja ja puhtaita. Maatalouden tulevaisuus on kuitenkin epävarma ja siihen tulisi

ammentaa kiertotalouden ja etenkin biotalouden tuomista mahdollisuuksista, esim. uusien

tuotteiden kehittäminen ja jalostaminen.

Kiertotalous ja biotalous näkyvät vahvasti Suomen poliittisissa linjanvedoissa. Maatalous

tulisi saada mukaan kehitykseen ja huomata sen potentiaali esim. ravinteiden

kierrätyksessä ja biopolttoaineiden valmistamisessa. Maatalouden tehostaminen, esim.

sivuvirtojen paremmalla hyödyntämisellä, toisi lisäarvoa ja parantaisi kilpailukykyä.
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3 MAATALOUDEN HAITALLISET
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Maataloudesta aiheutuu päästöjä veteen, ilmaan ja maahan ja lisäksi siitä on melu- ja

hajuhaittoja. Suurimmaksi ongelmaksi nähdään hajakuormituksena pelloilta vesistöihin

pääsevät ravinteet (Alakukku 2012).

3.1 Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus

Maatalous on huomattava vesistöjen kuormittaja. Maataloudesta tuleva hajakuormitus

saa alkunsa voimaperäisistä viljelytoimenpiteistä, kuten maanmuokkauksesta ja

lannoituksesta. Suurin osa peltojen eroosiosta ja ravinnehuuhtoutumasta muodostuu

syyssateiden ja lumen sulamisen aiheuttamien suurten valumahuippujen aikoina.

Vuosikuormitukseen vaikuttavat syksyllä tapahtuvat pellon muokkaustoimenpiteet,

pellon kaltevuus, maalaji ja vesitalous. Maatalouden aiheuttamalle vesistökuormitukselle

on tyypillistä sää- ja hydrologisista tekijöistä johtuva suuri vuosivaihtelu (Tattari 2015).

Suurin osa pelloista rajoittuu peruskuivatusuomaan ja osa myös suoraan vesistöön.

Maankuivatus on edellytyksenä kasvinviljelylle Suomessa. Suurin osa pelloista on

salaojitettu, vajaa kolmasosa avo-ojitettu ja vain pienellä osalla viljely on mahdollista

ilman paikalliskuivatusta. Uomaverkoston ansiosta kuivatusvesillä on lyhyt matka ja

ajallinen viive vesistöihin. Pääosa peltoalueiden valunnasta poistuu uomaverkostossa

(Tattari ym. 2015).

Maatalousmaan kiintoainekuormitus vesistöön arvioidaan olevan 610 kg/ha/vuosi,

kokonaisfosforin 1,1 kg/ha/vuosi, kokonaistypen 15 kg/ha/vuosi sekä orgaanisen aineen

220 kg/ha/vuosi (Tattari ym. 2015). Pelloilta huuhtoutuva eroosioaines madaltaa vesistöä

ja aiheuttaa sameutta (Alakukku 2012).

Vesistöön päätyvä orgaaninen aines kuluttaa hajotessaan veden happea. Hapettomissa

oloissa ravinteet vapautuvat pohjasta (sisäinen kuormitus). Orgaanisen aineksen määrän

lisääminen pelloilla olisi eduksi, koska orgaaninen aines ylläpitää maan kasvukuntoa,

parantaa rakennetta ja vähentää tiivistymis- ja eroosioriskiä. Lisäksi maan kyky pidättää

vettä ja ravinteita paranee. Hajotustoiminta ylläpitää luontaista ravinteiden kiertoa.

Viljely- ja pellonmuokkaustoimenpiteillä olisi pyrittävä ehkäisemään hiilen vähentymistä



30

maaperästä (Tattari ym. 2015). Pellon orgaanisen aineksen lisäys auttaa myös

pidättämään kasvinsuojeluaineet pellolla ja vähentämään niiden aiheuttamaa

vesistökuormitusta (Rojas ym. 2013).

3.2 Maatalouden päästöt ilmaan

Maatalouden hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa työkoneiden (traktorit ym.) ja

kuljetusten (esim. maidon säiliöauto, rehukuljetukset ym.) päästöistä. Kasvibiomassaan

sitoutunut hiili vapautuu suurimmaksi osaksi, kun rehu syötetään eläimille. Eläinten

biomassaansa sitoma hiili on määrältään vähäisempää kuin uloshengityksen mukana

vapautuva hiilidioksidi. Hajoava kasvibiomassa vapauttaa hiilidioksidia ja lanta myös

metaania (Thangarajan ym. 2013). Etenkin metaanin talteenotto on hyödyllistä, koska sen

on arvioitu olevan kymmenen kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi

(Rodhe 1990). Tämän hetkisten tietojen perusteella metaanin haitallisuusastetta on

nostettu ja metaanin arvioidaan olevan 28 kertaa hiilidioksidia tehokkaampi

kasvihuonekaasu (GHG Protocol 2016).

Lannan ja virtsan lisäksi eläimet tuottavat ruuansulatuksessaan metaania, joka vapautuu

eläimen röyhtäillessä (taulukko 3). Etenkin märehtijöiden, kuten naudan tai lampaan,

ruuansulatuksen metaanin tuotto on runsasta, koska selluloosaa hajottavat mikrobit ovat

metanogeenisiä. Nauta voi tuottaa metaania satoja litroja ja lammas kymmeniä litroja

vuorokaudessa. Maailman vuotuisista metaanipäästöistä märehtijöiden tuottama osuus on

noin viidesosa (Vanhatalo ym. 2012).

Taulukko 3. Eri eläinten ruuansulatuksen ja lannan tuottaman metaanin määrä (kg/vuosi)
(Kaparaju & Rintala 2011). Emolehmä on vasikkaansa imettävä lehmä.

Eläin Ruuansulatus Lanta
kg CH4/eläin/vuosi kg CH4/eläin/vuosi

Lypsylehmä 132,9 9,5
Sonni 77,7 4,5
Emolehmä 76,1 2,7
Hieho 70,5 2,9
Vasikka 49 1,9
Emakko 1,5 4
Sika 1,5 5
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Suomen tuottamasta kokonaismetaanin määrästä 41,6 % on peräisin märehtijöiden

käymisreaktioista (Suomen tilastokeskus 2014).  Märehtijöiden metaanipäästöjä voidaan

vähentää lisäämällä ruokintaan hyvin sulavia, tärkkelyspitoisia karkearehuja sekä rasvoja.

Nämä edesauttavat propionihapon syntymistä käymisessä, mikä sitoo vetyä ja siten

vähentää metaanin muodostumista (Vanhatalo ym. 2012).

Maataloudesta aiheutuu ilmaan hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen lisäksi pölyhaittoja.

Raskaat työkoneet nostattavat tiepölyä asfaltoimattomilta peltoteiltä, joskin haitta jäänee

paikalliseksi. Viljelijät saattavat altistua jauhopölylle kotieläintiloilla, jos ruokinnassa

käytetään jauhettua viljaa. Viljelijöiden tulee huolehtia omasta työsuojelustaan (oma

huomio).

3.3 Maatalouden maaperään suuntautuva kuormitus

Maatalouden ympäristökuormitukseen voidaan laskea myös erilaiset kasvinsuojeluaineet

sekä työkoneiden käytöstä ja erilaisista kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Esimerkiksi

rikkakasvimyrkky glyfosaatin käyttö kasvinsuojelussa ja viljojen tuleennuttamisessa on

herättänyt keskustelua viime aikoina runsaasti (European Commission 2016).

Kasvinsuojeluaineita on havaittu jokivesissä yleisesti ja järvivesissäkin havaittavia

määriä, mutta ne eivät aiheuta laajoja ongelmia. Suomalaiset viljelijät ovat yleensä

valveutuneita ja kasvinsuojeluaineiden käytön ohjeita ja rajoituksia noudatetaan

(Karjalainen ym. 2014).

Työkoneiden rikkoutumisesta johtuvat öljyvahingot ym. aiheuttavat maaperän

likaantumista. Vanha konekanta ja koneiden pelloille rikkoontuminen ovat riskejä.

Maatalouden työkoneita huolletaan yleensä talviaikaan, jotta ne olisivat kasvukaudella

kunnossa. Koneyrittäjät tarjoavat usein myös koneiden korjauspalveluita viljelijöille.

Isojen tilojen ympäristöluvissa annetaan määräyksiä öljyjen ym. kemikaalien käsittelystä

ja varastoinnista (Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014).

Maaperään kohdistuva ravinnekuorma voi ylittää luontaisen tason, mikäli ravinteita

lisätään enemmän, mitä maaperä pystyy käsittelemään. Ylilannoitus aiheuttaa kasvien

kasvun vaikeutumisen (Taiz ym. 2014) sekä huuhtoutumisriski vesistöön lisääntyy

(Tattari ym. 2015). Maataloudesta aiheutuva ravinnekuormitus maaperään pysynee

kohtuullisena maataloustukeen kuuluvilla aloilla, koska maataloustukiehdot määrittelevät
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suurimman sallitun lannoitemäärän ja peltojen ravinnetasoa seurataan viljavuusnäytteillä

viiden vuoden välein (Mavi 2014).

3.4 Maatalouden meluhaitat

Nykyaikaisella maatilalla melua aiheutuu erilaisista työkoneista ja laitteista, esim.

traktori, puimuri, viljan siirtolietso, kuivuri, lietepumput, lypsyputkiston pesulaite sekä

rehunkäsittelykoneet. Meluhaitat eivät liene niin suuria, että ne aiheuttaisivat haittaa

naapureille, mutta viljelijät voivat tarvittaessa käyttää kuulosuojaimia.

3.5 Maataloudesta aiheutuvat hajuhaitat

Suuret eläinyksiköt voivat tuottaa merkittäviä hajuhaittoja tilan lähellä asuville, mikä on

näkynyt ympäristölupien valitusprosesseissa (esim. KHO:2015:168). Hajuhaittoja ja

niiden vähentämistä on selvitetty mm. Arnoldin ym. (2006) tutkimuksessa. Hajuhaittoja

on perinteisesti pyritty vähentämään määrittämällä vähimmäisetäisyydet (noin 300-450

m) eläinsuojan ja asutuksen välille. Ison emakkosikalan hajuhaitta ulottui tutkimuksessa

yli kilometrin ja keskikokoisen sikalan noin 300 m etäisyydelle. Broileritilojen

ympäristössä merkittävää hajuhaittaa ei todettu. Hajuhaittaa voidaan vähentää kattamalla

avoin lietesäiliö kelluvalla katteella tai luonnollisella kuorettumalla. Turpeen lisäys

lietteeseen vähentää hajua. Lietesäiliön ja eläinsuojan ilmanvaihtoa vähentämällä voidaan

vähentää haisevan poistoilman virtausta. Ympäristönsuojeluasetuksessa (1250/2014)

määrätään lietesäiliöt kattamaan kiinteästi tai kelluvalla katteella, jolla tarkoitetaan 10 cm

paksuista kerrosta esim. turvetta tai muuta irtomateriaalia tai levymäistä katetta.

Kelluvaksi katteeksi katsotaan myös kuorettunut naudan lietelanta.

Vanhoja eläinsuojia laajennettaessa saatetaan joutua lisäämään myös lietesäiliöitä. Uusi

lietesäiliö voidaan rakentaa myös kauemmas tilasta peltojen lähelle, mistä liete levitetään

peltoon lannanlevitysaikaan. Tästä keskellä talvea tapahtuvasta lietteensiirrosta

välivarastoon tulee hajuhaittoja (oma huomio).



33

3.6 Maataloustukien säädökset ympäristökuormituksen
vähentämiseksi

Vesiensuojelun edistämiseksi on säädetty toimenpiteitä mm. maatalouden

ympäristötuessa ja vesiensuojelun valtakunnallisissa suuntaviivoissa (YM 2007).

Maatalouden ympäristötuella on ollut tarkoitus korvata viljelijälle aiheutuvia

kustannuksia toimenpiteistä, joilla edistetään ympäristönsuojelua. Ympäristötuki on

havaittu jo varhaisessa vaiheessa olevan tehoton vesiensuojelutavoitteiden toteuttaja

(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2008) eikä maatalouden hajakuormitusta ole pystytty

vähentämään valtakunnallisista suuntaviivoista huolimatta (SYKE 2015). Vesiensuojelun

valtakunnallisia suuntaviivoja tuleville vuosille ei ole vielä asetettu, mutta vuonna 2015

hyväksytyt vesien- ja merenhoitosuunnitelmat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat

ulottuvat vuosille 2016-2021. Kyseiset suunnitelmat toteuttavat hallituksen kärkihanketta

”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” (YM 2015).

Maanviljelijät sitoutuvat maataloustukien yhteydessä valitsemaan ympäristötuen

lisätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ravinteiden pääsyä vesistöihin.

Lisätoimenpiteitä ovat vähennetty lannoitus, typpilannoituksen tarkentaminen

peltokasveilla, ravinnetaseet, lannan levitys kasvukaudella, peltojen talviaikainen

kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus, viljelyn monipuolistaminen, laajaperäinen

nurmituotanto sekä kerääjäkasvien viljely. Ympäristötuen ehtojen mukaisesti fosforia saa

käyttää pelloille enintään 60 kg/ha (puutarhakasveilla 120 kg/ha) ja typpeä 170 kg/ha.

Fosforin lannoitusmäärät riippuvat maan viljavuudesta ja viljelykasvista.

Typpilannoitusmäärät vaihtelevat pellon sijainnin, maalajin ja viljelykasvin mukaan

(Mavi 2014). Valtioneuvoston asetuksessa 1250/2014 ”eräiden maa- ja

puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta” on mainittu tarkemmin

sallitut lannoitemäärät. Kyseinen asetus ohjeistaa myös, että lantaa ei saa levittää 1.11.-

30.3. välisenä aikana. Kuivalantaa voidaan säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa ennen

levitystä. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava

maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta letkulevitystä tai

hajalevitystä. Myöskään sijoituslevitys ei edellytä pellon kyntämistä lannan levityksen

jälkeen.

Suuren tilan ongelmaksi voi nousta eläinten suuri määrä peltopinta-alaa kohti, jolloin

sallitut lannanlevitysmäärät peltohehtaaria kohti ylittyvät. Esim. yksi lypsylehmä tuottaa
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lietelantaa  noin  25,5  m3/vuosi ja lannassa on 0,5 kg/m3 fosforia ja 1,7 kg/m3 typpeä

(taulukko 4). Yksi lypsylehmä tuottaa siis lannassaan vuodessa 12,75 kg fosforia ja 43,35

kg typpeä. Jos otetaan huomioon ympäristötuen ehtojen mukaiset maksimilannoitemäärät

(60 kg P/ha ja 170 kg N/ha), niin hehtaaria kohti saisi olla n. viisi lehmää fosforin osalta

ja neljä typen osalta. Maksimilannoitemäärät ovat kuitenkin sallittuja vain

tietyntyyppisillä pelloilla, joten sallittu eläinmäärä hehtaaria kohden on alhaisempi.

Lypsylehmien lisäksi pitää huomioida nuorkarjan ja mahdollisten muiden eläinten

tuottama lanta. Ehtoja on tiukennettu, esim. nykyisin huomioidaan karjanlannan

fosforista 100 %, kun se aiemmin oli 85% (VN 1250/2015).

Taulukko 4. Eri lantalajien fosforin ja liukoisen typen pitoisuudet kuutiossa lantaa sekä
eläinkohtainen tuotos vuodessa (VN 1250/2015). Eläinkohtainen tuotos vuodessa
perustuu lannan varastoimiseen vaadittujen tilavuuksien määräyksiin (naudalle ja sialle
ilman kuiviketta, muille kuivikkeen kanssa).

Lantalaji Kokonaisfosforia
kg/m3

Liukoista
typpeä kg/m3

Tuotos vuodessa
m3/eläin

Naudan kuivikelanta 1,0 1,1 15,8
Naudan lietelanta 0,5 1,7 25,5
Naudan virtsa 0,1 1,5 8,7
Sian kuivikelanta 2,8 1,2 1,0
Sian lietelanta 0,8 2,2 2,4
Sian virtsa 0,2 1,6 1,6
Lampaan kuivikelanta 1,3 1,0 1,3
Hevosen kuivikelanta 0,5 0,4 17
Kanan kuivikelanta 5,6 4,2 0,04
Broilerin kuivikelanta 3,6 2,7 0,015
Kalkkunan kuivikelanta 4,4 3,2 0,06
Ketun kuivikelanta 12,7 1,4 0,5
Minkin kuivikelanta 12,1 0,9 0,25

Karjatalouden lannan typpi- ja fosforikuormitusta voidaan vähentää myös

ravitsemuksellisesti. Lypsylehmien rehun typestä n. 75% erittyy lannan ja virtsan

mukana, yksimahaisilla sioilla ja siipikarjalla 60-85%. Rehun typen hyötykäyttöä voidaan

parantaa aminohappojen hyvällä ohutsuolisulavuudella ja välttämättömien

aminohappojen oikealla suhteella yksimahaisilla eläimillä. Märehtijöiden, kuten

nautaeläinten, valkuaismetabolia on monimutkaisempaa, koska tärkein valkuaislähde on

pötsikäymisen mikrobivalkuainen. Rehun raakavalkuaista pienentämällä voidaan

märehtijöiden typpipäästöjä vähentää. Fosforin erittymistä lantaan on onnistuttu

vähentämään lisäämällä sikojen ja siipikarjan rehuun fytaasientsyymiä, joka auttaa

parantamaan kasviperäisen fosforin hyväksikäyttöä. Märehtijät pärjäävät ilman
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lisäkivennäisfosforia. Kotieläinten oikealla ruokinnalla voidaan vähentää virtsaan ja

lantaan erittyvän typen ja fosforin määrää huomattavasti (Vanhatalo ym. 2012).

3.6.1 Suojavyöhykkeiden ja kosteikoiden potentiaali biomassan tuottajina

Viljelijä voi valita pellonkäyttömuodoksi myös suojavyöhykkeen, jolla tarkoitetaan

vesiuomaan tai vesistöön rajoittuvaa kaltevan pellon kaistaletta, joka poistetaan

viljelyksestä ja pidetään nurmipeitteisenä. Tavoitteena on vähentää pellon aiheuttamaan

vesistökuormitusta. Viime vuosina on ympäristötukijärjestelmän piirissä ollut n. 8 000 ha

suojavyöhykettä (0,4 % koko maatalousmaasta) koko Suomessa, mutta määrää voitaisiin

huomattavasti lisätä (Tattari ym. 2015). Suojavyöhykealoja ei saa lannoittaa, mutta sato

pitää korjata. Maan köyhtyessä sadon määrä ja laatu alenevat, jolloin suojavyöhyke

soveltuu huonosti eläinten rehuksi. Suojavyöhykettä voidaan käyttää laitumena tai sato

voidaan käyttää esim. kuivikkeena, syötteenä biokaasulaitoksella tai polttolaitoksella tai

kompostoida.

Viljelijä voi perustaa peltojen ulkopuolelle kosteikkoja, jotka pidättävät yläpuoliselta

valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa. Maatalouden

vesiensuojelukosteikkoja on toteutettu koko ympäristöohjelmien aikana kuitenkin hyvin

vähän ja niiden kokonaismäärä on edelleen niin pieni, että valtakunnan tasolla niiden ei

voida katsoa pienentäneen maatalouden kiintoaine- ja ravinnekuormitusta (Tattari ym.

2015)

3.6.2 Ympäristölupien ehdot ympäristökuormituksen vähentämiseksi

Tilakoon ja eläinmäärien kasvaessa kuormitus kohdentuu entistä pienemmälle pinta-

alalle. Ympäristölupa tarvitaan, kun toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista,

esim. lypsylehmien määrän ylittäessä 50 eläintä tilalla (ympäristönsuojeluasetus

713/2014). Ympäristöluvan ehdoissa määritellään ympäristön pilaantumista ehkäisevät

toimenpiteet, esim. lannan varastointi ja käsittely. Ympäristöluvassa huomioidaan

eläinten kokonaismäärä ja sen perusteella määritetään esim. vaadittavan lietesäiliön koko.

Lietesäiliöön saatetaan laskea lannan ja virtsan lisäksi esim. maidon tilatankin pesuvedet,

mikä lisää hieman tarvittavan säiliön kokoa.
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4 BIOKAASUN TUOTANTO MAATALOUDEN ERI
TUOTTEISTA

Maatalouden ympäristökuormitusta on rajoitettu esim. ympäristötukien säännöksillä.

Yhtenä ratkaisuna vähentää maatalouden ympäristökuormitusta on biokaasun tuotanto

lannasta ja kasvibiomassasta. Biomassasta ja lannasta talteen otettu metaani vähentää

kasvihuonekaasupäästöjä ja siitä saadaan tuotettua sähköä ja lämpöä tai voidaan käyttää

liikennepolttoaineena. Mädätysjäännös on hyvää lannoitetta ja lisää pellon orgaanisen

aineksen määrää. Tilat, joilla ei ole tarpeeksi peltopinta-alaa lannan levitykseen, saavat

biokaasulaitoksesta lannan loppusijoituspaikan edellyttäen, että laitos huolehtii

jäännöksestä.

Maatalouden biomassaan perustuva biokaasulaitos vähentäisi hajuhaittoja, koska

biokaasuprosessissa liete suljetaan umpinaiseen säiliöön. Mädätysjäännös tuottaa

vähemmän hajuhaittoja kuin liete (Lampinen 2012).

Mitä suurempi eläintila, sitä suurempi on ympäristön kuormitus. Suurella tilalla tulee

myös määrällisesti enemmän sivuvirtoja, esim. pilaantunutta rehua tai ruokintapöydälle

jäänyttä syömätöntä rehua. Sivuvirrat kasataan usein pihalle odottamaan pellolle levitystä

tai siirretään kuivalantalaan. Biokaasuprosessissa saadaan kaikki biomassa

hyötykäyttöön (esim. pilaantunut rehu), ravinteet kiertoon ja vapautuva biokaasu talteen.

Biokaasulaitoksessa on mahdollista tuottaa sähköä ja lämpöä maatilan tarpeisiin, jolloin

investointi maksaa itsensä takaisin energiansäästönä. Mikäli lantaa ja kasvibiomassaa

kerättäisiin suurempia määriä usealta maatilalta, mahdollistuisi esim.

liikennepolttoaineen tuotanto myyntiin ja sitä kautta maatilat saisivat lisätuloja.

4.1 Biokaasulaitosten teknologia

Biokaasuprosessi perustuu anaerobiseen mädätykseen, jossa mikrobitoiminnan tuloksena

syötteestä vapautuu biokaasua. Biokaasu on pääosin metaania, mutta sisältää myös

hiilidioksidia ja muita kaasuja, kuten typpi- ja rikkiyhdisteitä. Biokaasulaitokseen on siis

luotava hapettomat olosuhteet metaanin tuottamiseksi. Mikäli olosuhteet ovat aerobiset,

hajotustoiminnan seurauksena syntyy hiilidioksidia (Kymäläinen 2015).
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Biokaasulaitosten yksiköt koostuvat esikäsittelylaitteistosta, kuten murskaimista tai

silppureista, esisäiliöstä sekoittimineen, varsinaisesta biokaasureaktorista,

jälkikaasuuntumissäiliöstä ja mädätysjäännöksen käsittelystä (lietesäiliö ja levitys) (kuva

6). Aina ei käytetä jälkikaasuuntumissäiliötä, vaan mädätysjäännös päätyy reaktorista

suoraan lietesäiliöön. Prosessissa voi olla myös kaasun puhdistus- ja varastointiyksiköt.

Saksa on edelläkävijä maatalouden biokaasulaitoksissa ja nykykäsityksen mukaan paras

ratkaisu olisi kaksi sarjaan kytkettyä reaktoria ja katettu lietesäiliö

(jälkikaasuuntumissäiliö), jotta prosessi olisi optimaalinen (Weiland 2010). Tosin

yhdelläkin reaktorilla päästään hyvään syötteen hajotustulokseen, kunhan viipymäaika on

tarpeeksi pitkä (Ruile ym. 2015).

Kuva 6. Maatilakohtainen biokaasulaitos (Latvala 2009, s.26).

4.1.1 Syötemateriaalien esikäsittely

Biokaasulaitoksen raaka-aineeksi kelpaa kaikki orgaaninen biomassa ja jäte, esim. lanta,

olki, nurmi, naatit, jopa levät (Zhang ym. 2016). Raaka-aine esikäsitellään ennen

reaktoriin laittamista. Maatalouden raaka-aineista lietelantaa ei tarvitse esikäsitellä, mutta

kuivikelanta ja kasvibiomassa tulee silputa aineksen homogeenisuuden ja laitteiden

toimintavarmuuden takaamiseksi. Pieni partikkelikoko takaa myös enemmän pinta-alaa

mikrobien kasvualustaksi. Hygienisointia ei lannalle ja kasvibiomassalle vaadita, mutta

biojäte, puhdistamolietteet sekä rasva- ja teollisuuslietteet tulee hygienisoida (70° 1 h)

ennen loppukäyttöä (Luostarinen & Jaakkola 2015). Etenkin märkämädätys edellyttää



38

aineksen hienontamista. Esimerkiksi juurikasjätteen kohdalla laitteisto vaatii jätteen

esimurskaamista (Sybimar Oy 2014). Kuivamädätysprosessissa biomassan

esikäsittelytarve on vähäisempää.

Mekaanisen esikäsittelyn lisäksi syötettä voidaan tarvittaessa lämpökäsitellä, käsitellä

kemiallisesti (hapoilla tai emäksillä) tai biologisesti tai näiden yhdistelmillä.

Tarkoituksena on saattaa raaka-aine mahdollisimman hyvin mikrobeille soveltuvaan

muotoon. Esim. ligniinin ja hemiselluloosan liukoisuuden lisäämiseksi raaka-aine

voidaan käsitellä kemiallisesti ja lämpökäsitellä (Zhang ym. 2016).

Esikäsittelyä ja varastointia varten biokaasulaitoksella tulee olla asianmukaiset säiliöt ja

käsittelylinjat. Etenkin maatalouden lanta ja nurmibiomassa tulisi saada mahdollisimman

pian reaktoriin, jotta hajoamista ei ehtisi tapahtua. Välivarastoinnissa muodostuvia

kaasuja on myös mahdollista ottaa talteen (Luostarinen & Jaakkola 2015).

4.1.2 Biokaasulaitosten tyypit

Biokaasulaitokset voidaan jakaa kahteen luokkaan: kuivamädätyslaitoksiksi ja

märkämädätyslaitoksiksi. Märkämädätyksessä syötteen kiintoainepitoisuus on

maksimissaan 15% TS (total solids, kokonaiskiintoaine) ja lietettä sekoitetaan prosessin

aikana. Märkämädätyksessä kuiva-ainepitoisuus pyritään pitämään matalana vettä

lisäämällä, jotta aines on sopivan juoksevaa pumpattavaksi (Luostarinen & Jaakkola

2015). Yleisin märkäprosessi on jatkuvatoiminen, täyssekoitteinen reaktori

(CSTR=continuosly/completely stirred tank reactor). Prosessiin voidaan syöttää myös

kuivaa syötemateriaalia ja lisätä nestettä, esim. mädätysjäännöksen nestejaetta tai

prosessivesiä (Luostarinen 2015).

Kuivamädätyksessä syötteen kiintoainepitoisuus on n. 20-40% TS eikä sitä sekoiteta,

vaan puristetaan ja viedään hitaasti reaktorin läpi (Pöyry Environment Oy 2007).

Kuivaprosessia voidaan operoida joko jatkuvatoimisena tai panosprosessina. Haasteena

on massojen siirtely ja sekoitus sekä mikrobien inokulointi koko materiaaliin ja siten

biokaasun vapautumisen varmistaminen. Kuivamädätysprosessi ei ole Suomessa

yleistynyt samassa tahdissa kuin märkämädätys (Luostarinen 2015), mutta

kuivamädätykseen liittyvät yleisötapahtumat ovat herättäneet kiinnostusta (esim.
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ProAgria 2014) ja valmiita laitosratkaisuja on tarjolla (esim. Metener 2017).

Kuivamädätystä tutkii mm. Luonnonvarakeskuksen (Luke) Sotkamon tutkimusasema.

4.1.3 Mikrobien biokaasutuotanto

Syötteen massasta suurin osa on vettä ja loput kuiva-ainetta (TS). Kuiva-aine voidaan

jaotella orgaaniseen kuiva-aineeseen (VS, volatile solids) ja tuhkaan. Biokaasu

muodostuu orgaanisen aineen hajotessa (n. 70%:sti) mikrobitoiminnan tuloksena

anaerobisissa oloissa. Mädätysjäännös sisältää epäorgaanisen aineen eli tuhkan, vettä

sekä hajoamattoman orgaanisen aineen. Säilörehussa on suurempi orgaanisen kuiva-

aineen määrä kuin lannassa, joten myös biokaasun tuotanto on parempi säilörehulla (kuva

7) (Kymäläinen & Luostarinen 2015).

Kuva 7. Lannan ja säilörehun koostumuksen vertailu, VS = volatile solids, orgaaninen
kuiva-aine (muokattu Kymäläinen & Luostarinen 2015).

Eri syötteitä yhdistämällä (yhteiskäsittely) saadaan varmistettua mikrobien ravinteiden

saanti ja sopiva hiili-typpi -suhde. Eri syötteiden mukana tulevat erilaiset mikrobikannat

ovat myös eduksi prosessille (Kymäläinen & Luostarinen 2015, Zhang ym. 2016).

Biokaasuprosessin edetessä mikrobiyhteisö muuttuu yksipuolisemmaksi, koska

anaerobiseen selluloosan hajotukseen erikoistuneet mikrobit yleistyvät. Syötteen

mikrobikannan koostumuksella on merkittävä vaikutus prosessin aikaiseen

mikrobiyhteisöön ja siten metaanin tuottoon. Tosin samanlaisilla prosessiolosuhteilla ja

samalla syötteen mikrobikannalla voidaan silti saada erilaiset reaktoritoiminnat (Han ym.

2016).
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Biokaasun tuotanto perustuu orgaanisen aineksen anaerobiseen hajotukseen mikrobien

toimesta (kuva 8). Ensimmäinen vaihe on entsymaattinen hydrolyysi, jossa hiilihydraatit,

proteiinit ja rasvat pilkkoutuvat sokereiksi, aminohapoiksi, rasvahapoiksi ja alkoholeiksi.

Toisessa vaiheessa (asidogeneesi) näistä pilkkoutumistuotteista muodostuu erilaisia

happoja ja alkoholeja ja samalla muodostuu ammoniakkia, hiilidioksidia ja vetyä.

Kolmannessa vaiheessa (asetogeneesi) hapoista ja alkoholeista tuotetaan asetaattia, vetyä

ja hiilidioksidia. Reaktioihin osallistuu hapettuneita yhdisteitä, kuten nitraattia, sulfaattia

ja karbonaattia. Viimeisessä vaiheessa (metanogeneesi) edellisistä tuotteista muodostuu

metaania ja hiilidioksidia eli biokaasua (Le Mer & Roger 2001). Asetotrofisten

metanogeenien kasvu on hidasta ja parhaan tuoton saavuttamiseksi tulee syötteen

viipymäaika olla tarpeeksi pitkä (Kymäläinen 2015). Mitä pidempi viipymäaika on, sitä

vähemmän mädätysjäännöksessä on metaanipotentiaalia jäljellä. Lähes täydelliseen

syötteen hajoamiseen vaaditaan enemmän kuin 100 päivän viipymäaika (Ruile ym. 2015).

Kuva 8. Biomassan anaerobisen hajoamisen vaiheet (muokattu Kymäläinen 2015).

Biokaasureaktorin lämpötilan tulisi olla 35-43°C (mesofiilinen prosessi) tai 50-55°C

(termofiilinen prosessi). Termofiilisessä prosessissa aktiivisina ovat eri mikrobit kuin

mesofiilisessä (Ryckeboer ym. 2003). Termofiilisen prosessin metaanin tuotto ja

hiilidioksidin konversio on tehokkaampaa (Bassani ym. 2015).
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Maatalouden biokaasulaitoksissa termofiilisen prosessin käyttäminen ei ole välttämätöntä

syötteen hajoamisen ja metaanin tuoton kannalta, vaan lämpötila riippuu ennemminkin

laitosmallista, typpikuormasta ja hygieniavaatimuksista (Ruile ym. 2015). Termofiiliseen

käyttölämpötilaan liittyy myös riski instabiilista prosessista, etenkin käytettäessä suuria

syötemääriä ja ammoniakkipitoista syötettä. Ammoniakki inhiboi mikrobien toimintaa jo

4g/l konsentraatioissa (Angelidaki ym. 2005).

Reaktori vaatii useimmiten ulkoisen lämmönlähteen ja eristyksen, koska anaerobisessa

hajoamisessa energia sitoutuu pääasiassa metaaniin eikä vapaudu lämpönä. Erityisen

tärkeää mikrobien toiminnan kannalta on pitää lämpötila tasaisena, esim. sekoituksella,

huolehtia sopivasta pH-tasosta, ravinteiden ja hivenaineiden saannista sekä inhiboivien ja

toksisten aineiden poistosta (Kymäläinen 2015).

4.1.4 Lopputuotteet ja niiden käsittely

Biokaasuprosessin lopputuotteena ovat biokaasu ja mädätysjäännös. Mädätysjäännöstä

muodostuu karkeasti saman verran kuin syötettä, koska vain pieni osa kuiva-aineesta

vapautuu biokaasuna. Mädätysjäännös sisältää syötteen ravinteet ja mahdollisesti

prosessiin lisätyt ravinteet. Mädätysjäännöksen koostumukseen vaikuttavat syötteen laatu

ja käytetty prosessi. Mädätysjäännös on juoksevampaa ja tasalaatuisempaa kuin syöte ja

se soveltuu hyvin kasvilannoitukseen. Biokaasuprosessi tuhoaa taudinaiheuttajia ja

rikkakasvin siemeniä, etenkin lämpötilan noustessa yli 55°C (Nicholson ym. 2004,

Ryckeboer ym. 2002). Lisäksi se parantaa typen liukoisuutta, joskin massan pH:n nousu

lisää riskiä typen haihtumiseen ammoniakkina (Paavola & Kapuinen 2015).

Mädätysjäännöksestä voidaan erottaa kuiva- ja nestejae eri menetelmillä. Yleensä typpi

pyritään saamaan nestejakeeseen ja fosfori kuivajakeeseen. Jos syötteenä ovat pelkästään

lanta ja kasvibiomassa, ei hygienisointia tarvita ja mädätysjäännös voidaan levittää

pelloille lannoitteeksi sellaisenaan. Jos syötteessä on mukana biojätettä tai

puhdistamolietteitä, käyttökohteille on rajoituksia. Esim. puhdistamolietteiden mukana

tulevia raskasmetallien pitoisuuksia tulee seurata, jotta peltoon ei päädy haitallisia määriä

(Paavola & Kapuinen 2015). Biojäte ja puhdistamoliete syötteenä vaativat hygienisointia

70°C:ssa 1 h. Hygienisoimisen on todettu hävittävän bakteerit, mutta lämpöä kestävien

sienten ja niiden itiöiden hävittämiseksi suositellaan vielä kuukauden aumakompostointia



42

(Schnürer & Schnürer 2006). Mikrobien hajotustoiminta tehoaa myös rikkakasvien

siemeniin.

Biokaasulla tarkoitetaan biokaasuprosessin kaasumaista lopputuotejaetta. Raakakaasun

metaanipitoisuus on n. 45-75 % ja sen määrä pyritään nostamaan jalostamalla 95-99

%:iin. Puhdistettu biokaasu sisältää metaania, hiilidioksidia ja typpeä ja se soveltuu

liikennepolttoaineeksi, lämmitykseen ja sähkön tuotantoon (Lampinen & Rautio 2015).

Maatiloilla käytetään biokaasua eniten lämmöntuotantoon polttamalla. Sähköntuotantoa

varten tarvitaan generaattori ja liikennepolttoainetuotanto edellyttää kaasun puhdistus- ja

paineistuslaitteistoja (Huttunen & Kuittinen 2016).

4.2 Maataloussektorin eri syötteiden biokaasupotentiaali

Kaikki biomassa sekä lanta tuottavat biokaasua mikrobien hajotustoiminnan seurauksena.

Eläinten lannan ja virtsan lisäksi biokaasutuotantoon soveltuisivat teurasjätteet ja kuolleet

eläimet. Eläinbiomassan käyttöön liittyvät kuitenkin hygieniavaatimukset tautien

leviämisen estämiseksi eikä käyttö tavanomaisella maatilamittakaavan

biokaasulaitoksella tule kyseeseen. Kasvibiomassa puolestaan kelpaa sellaisenaan.

Kasvibiomassaa voidaan kasvattaa suoraan biokaasutuotantoon, mutta myös kaikki

sivuvirrat, kuten oljet, voidaan hyödyntää. Viljojen oljet ja perunan varret kynnetään

useimmiten peltoon, mutta ne soveltuisivat biokaasuntuotantoon. Kasvibiomassaa

voitaisiin korjata myös aloilta, joiden sato jäisi muuten korjaamatta tai sille ei ole käyttöä,

esim. kasvintuotantotilojen suojavyöhykkeet ja kesannot. Edellä mainitut alat ja

sivuvirrat ovat hyödyntämätöntä potentiaalia, joita voisi käyttää biokaasun tuotantoon.

Maatalous tuottaa paljon lantaa, mutta esim. nurmella on lantaa suurempi

biokaasupotentiaali (taulukko 5). Nurmella tarkoitetaan maataloudessa kaikkia yksi- tai

monivuotisia heinäkasveja, joita viljellään eläinten ruokintaan tai laitumeksi. Nurmeksi

merkitään maataloustukia hakiessa myös viherkesannot, luonnonlaitumet ja

siementuotannon alat. Nurmikasveja ovat esimerkiksi timotei, nurminata ja raiheinä.

Nurmi on kiinnostava maataloustuote, koska kasvibiomassan orgaanisen aineen määrä on

suurempi kuin lannan ja siten myös metaanintuotto on suurempi (Kymäläinen &

Luostarinen 2015).
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Maataloudessa syntyy arviolta 20 Mm3 lietettä vuodessa. Tämä on noin 95% kaikesta

Suomessa syntyvästä lietteestä. Muusta lietteestä n. 69,7% on peräisin yhdyskunnista,

20% haja-asutuksesta, 5,6% elintarviketeollisuudesta ja 4,6% maaseutujen

pienteollisuudesta (Pöyry Environment Oy 2007). Suurin osa maatalouden tuottamasta

lietteestä ja kuivalannasta menee suoraan peltolevitykseen, vaikka sitä voitaisiin käyttää

biokaasun tuotantoon.

Taulukko 5. Eri materiaalien biokaasupotentiaali. VS = volatile solids, orgaaninen aine,
tp = tuorepaino (Kymäläinen & Luostarinen 2015).

Materiaali m3CH4 / t VS m3CH4 / t tp
Lehmän lietelanta 120-300 10-20
Sian lietelanta 180-490 12-24
Lehmän kuivalanta 126-250 24-55
Sian kuivalanta 162-270 33-39
Siipikarjanlanta 150-300 42-156
Olki 240-320 199-260
Nurmi 213-410 72-104
Ruokohelpi (tuore) 253-351 47-116
Maissi 312-410 -
Sokerijuurikkaan naatit 340 34

Eri biomassoja voidaan sekoittaa keskenään ja etenkin lantaa käyttävä biokaasuprosessi

hyötyisi kasvibiomassasta. Esimerkiksi juurikasjäte soveltuu hyvin biokaasuprosessiin

(Sybimar Oy 2014). Pienikin kasvibiomassan lisäys nostaa huomattavasti metaanin

tuottoa reaktorissa (Kymäläinen & Luostarinen 2015). Biomassan kasvatus varta vasten

biokaasutuotantoon ei ole kestävällä pohjalla, kun taas jätemateriaalin, kuten lannan,

käyttö on järkevää. Nurmen käytön lisäämistä biokaasutuotannossa on tutkittu mm.

Seppälän ym. (2014) toimesta. Etelä-Suomessa ovat yleistyneet tilat, joiden

päätuotantosuunta on kasvintuotanto. Tällaiset tilat voivat viljellä vain viljaa eikä tilalla

ole eläimiä, joten peltojen kylvö vuosittain nurmelle on vähentynyt. Viljan viljelyssä on

eduksi viljelykierto, joka tarkoittaa sitä, että pelloille kylvetään välillä muitakin kasveja

kuin viljaa, esim. nurmikasveja. Biokaasutuotantoon voisi soveltua viljelykierron takia

nurmelle kylvetyt pellot, viherkesantopellot ja suojavyöhykkeet, joiden sadolle ei ole

välttämättä käyttöä (Seppälä ym. 2014). Kesanto on peltoala, joka on poissa aktiivisesta

viljelystä, ”lepäämässä”. Avo- ja sänkikesannoilla ei ole juurikaan kasvustoa, mutta

viherkesannot ovat yleensä nurmella.
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4.3 Biokaasutuotannon ympäristövaikutukset

Biokaasutuotannon ympäristövaikutuksia käsitellään seuraavaksi liikennepolttoaineen

tuotannosta aiheutuvina ympäristövaikutuksina sekä biokaasun tuotannosta aiheutuvina

kasvihuonekaasupäästöinä. Lisäksi tarkastellaan mädätysjäännöksen etuja ravinteiden

kierrätyksessä.

4.3.1 Liikennepolttoainetuotannon ympäristövaikutukset

EU:n tavoitteena on korvata 10% kaikesta liikenteessä käytetystä bensiinistä ja dieselistä

biopolttoaineilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi biopolttoaineet tulee tuottaa kestävästi

(European Commission 2009). Suomessa liikenteen osuus biokaasun

kokonaiskulutuksesta oli 4 % vuonna 2015. Biokaasua käytetään suurimmaksi osaksi

sähkön ja lämmön tuotantoon kaikilla laitoksilla. Liikennebiokaasulle tulee olemaan

enemmän tarvetta, kunhan jakeluverkosto laajenee ja kaasuautot yleistyvät (Huttunen &

Kuittinen 2016). Biokaasutuotanto ei kuitenkaan saa kilpailla ruuantuotannon kanssa ja

tuotanto pitää saada taloudellisesti kannattavaksi ja ekologisesti kestäväksi. EU:n ns.

jakeluinfradirektiivin (direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin

käyttöönotosta 2014/94/EU) velvoittamana Suomeen on laadittu asiantuntijaryhmän

toimesta ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030, jossa pohditaan myös

biokaasun nykytilannetta ja suunnitelmia. Kotimaisen biokaasun osuus

liikennekaasumarkkinasta visioidaan kasvavan nykyisestä 35 %:sta 70 %:iin vuoteen

2030 mennessä (LVM 2015).

Seppälä ym. (2014) raportissa selvitettiin nurmen soveltumista biokaasutuotantoon ja

etenkin kustannustehokkuutta liikennepolttoaineeksi. Tutkimus tehtiin Etelä-Suomessa,

jossa pääpaino on siirtynyt karjataloudesta kasvintuotantoon. Nurmen lisääminen

viljelykiertoon (eli vuoroviljely viljan ja nurmen kanssa) parantaa viljelyominaisuuksia

(maan rakennetta ja viljavuutta) ja vähentää kasvitauteja, mutta sadolle ei välttämättä ole

käyttöä. Kiinnostus nurmen viljelyyn nousee, jos viljan hinta putoaa. ”Biokaasunurmi”

on viljelijälle hyvä vaihtoehto siinä tapauksessa, että viljan viljelylle tarvitaan taukoa

maan tiivistymisen tai kasvitautien takia. Lisäksi nurmipeltoa voidaan viljellä jopa 3-5

vuotta ilman kyntämistä eikä satoa tarvitse kuivata kuivurissa, joten työkustannukset ovat

alhaisemmat. Viljan viljely on kannattavampaa kuin biokaasuksi kasvatettavan nurmen,

joten biokaasunurmi tuskin kilpailee peltoalasta viljan kanssa. Nurmialaa voitaisiin
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vallata kesannolta ja muilta aloilta, joiden sadolle ei ole käyttöä, esim. suojavyöhykkeet

kasvinviljelytiloilla. Taloudellisesti kannattava biokaasulaitos tarvitsisi laskennallisesti n.

1000 ha nurmialaa eivätkä kuljetusetäisyydet saa nousta korkeiksi. Raportissa todettiin,

että ainakin alkuun biokaasulaitoksen tulisi saada kustannustukea, jotta laitos saataisiin

kannattavaksi. Maanviljelijöille puolestaan porttimaksut eivät ole houkutteleva

vaihtoehto.

Biopolttoaineiden elinkaarianalyysejä on tutkittu mm. Börjesson & Tufvesson (2011)

toimesta ja biokaasu on todettu varsin kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi taloudellisesti.

Biokaasulaitoksen energiatase saattaa olla negatiivinen, mutta tasoittuu

keinolannoitteiden tarpeen vähenemisen kautta. Kaparaju & Rintala (2011) puolestaan

laskivat biokaasulaitoksen energiantuotannon täyttävän maatilan tarpeen ja tuottavan

ylimääräistä myyntiin asti, esim. liikennepolttoaineeksi.

4.3.2 Biokaasun tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt

Biomassan ja lannantuotanto, raaka-aineen kuljetus, reaktorin toiminta sekä

mädätysjäännöksen kuljetus tuottavat biokaasulaitoksen kasvihuonepäästöt. Biokaasun

eduksi voidaan laskea keinolannoitteiden käytön väheneminen, mikä tuottaa huomattavia

säästöjä kasvihuonekaasupäästöissä keinolannoitteiden valmistuksen ja käytön

vähenemisen kautta. Biokaasu on kasvihuonekaasupäästöjä ajatellen parempi ratkaisu

kuin bioetanoli tai biodiesel, joiden raaka-aineeksi viljeltävien kasvien viljelystä

aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä on tutkittu Sinkon ym. (2010) toimesta.

Tutkimuksessa todettiin, että viljelyn päästöt ylittivät Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin 2009/28/EY mukaiset oletusarvot. Biokaasun tuotanto on kestävämmällä

pohjalla kuin muiden biopolttoaineiden, koska raaka-aineeksi kelpaa myös lanta eikä

kasvipohjaista raaka-ainetta välttämättä viljellä varta vasten biokaasutuotantoa ajatellen.

Biopolttoaineiden ilmastovaikutukset riippuvat tuotannon lisäksi myös epäsuorasti

kilpailusta raaka-aineista (esim. vilja biopolttoaineeksi vai ravinnoksi), tuotantoalasta ja

muista hyödykkeistä. Biomassalla voidaan korvata päästöintensiivisiä materiaaleja ja

energiaa, mikä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta (Soimakallio ym. 2009). Kaparajun

& Rintalan (2011) tutkimuksen mukaan lypsykarjatilan (lannantuotanto 2000 m3)

biokaasulaitos vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä 177 Mg hiilidioksidiekvivalenttia

vuodessa (taulukko 6). Energiaa ko. laitos tuottaisi 62,8 MWh sähkönä ja 115,2 MWh
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lämpönä vuodessa. Sikaloiden tuotannot ovat hieman pienemmät johtuen sianlannan

alemmasta metaanintuottopotentiaalista.

Taulukko 6. Suomalaisten eläintilojen laskennalliset tuotannot ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuodessa, jos tilalla on biokaasulaitos (Kaparaju &
Rintala 2011).

Eläintila Lannantuotanto
m3/vuosi

Sähkön-
tuotanto
MWh/vuosi

Lämmön-
tuotanto
MWh/vuosi

Vähentynyt
päästömäärä
Mg CO2
ek./vuosi

Lypsylehmätila 2000 62,8 115,2 177
Emakkotila 2000 21,8 36,3 87,7
Sikatila 2500 47,7 79,5 125,6

Biokaasutuotannon päästöiksi on huomioitava myös metaanin hukka tuotannon aikana.

Arviolta 1% tuotetusta biokaasusta hukataan metaanipäästönä. Hyvin toimivan laitoksen

päästöt ovat tätä alhaisemmat, mutta voivat nousta, mikäli laitoksen toiminnassa on

häiriöitä tai teknologia on vanhentunutta. Jos hukka on 10% tuotetusta biokaasusta, sen

vaikutus ilmastonmuutokseen (global warming potential) voi jopa kaksinkertaistua

riippuen biokaasulaitoksen toimintatavasta (Börjesson & Tufvesson 2011). Myös

mädätysjäännöksestä vapautuu metaania riippuen jäännöksen hajotusasteesta.

Kasvibiomassalle riittää 60 päivän aika reaktorissa, jotta saavutetaan korkea hajotusaste

eikä mädätysjäännöksen säiliötä tarvitse kattaa. Lantasyöte aiheuttaa suuret

metaanipäästöt vielä lietesäiliössä, joten säiliön tulisi olla katettu ja varastointia tulisi

jatkaa 50 päivää 37°C:ssa (Muha ym. 2015). Baldén ym. (2016) tutkimuksissa

mädätysjäännöksen metaanipäästöt olivat 12% siitä, mitä reaktori tuotti. Syötteenä

käytettiin lehmänlantaa ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

4.3.3 Mädätysjäännöksen ravinnepitoisuus

Biokaasuprosessista tuleva mädätysjäännös sisältää edelleen suurimman osan ravinteista

ja se voidaan käyttää lannoitteena pelloille. Jäännöksen nestepitoisuus ja liukoisen typen

määrä on yleensä suurempi raakasyötteellä, mikä on eduksi kasvien ravinteidensaannille

(Lampinen 2012). Insamin ym. (2015) mukaan mädätysjäännöksen käsittelyllä, kuten

nesteen ja kiinteän jäännöksen erottelulla, kuivattamisella tai kompostoinnilla voisi olla

lisäetuja, kuten esim. lannoituksen täsmentäminen, parempi hygienia ja ravinteiden

stabilisointi. Typpi jää yleensä nestejakeeseen (rejektiveteen) vastaten määrältään
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mineraalilannoitteiden typpeä ja sato-odotukset ovat vastaavat kuin mineraalilannoitteita

käytettäessä. Täydennystyppilannoite on suositeltavaa, kun lannoitteena käytetään

kiinteää mädätysjäännöstä (Marttinen ym. 2013). Fosforin kierrätys on lisäksi oleellinen

etu. Mädätysjäännöksen liukoisen fosforin pitoisuus on suurempi kuin

mineraalilannoitteiden (Hupfauf ym. 2016). Mädätysjäännöksen etuja lannoitteena on

tutkittu laajasti myös Virkajärvi ym. (2016) toimesta.

Mädätysjäännöksen käyttäminen keinolannoitteiden sijaan parantaa myös maaperän

viljelyominaisuuksia, kuten vähentää tiivistymistä ja lisää hiilipitoisuutta (Lampinen

2012). Maaperään sitoutunut orgaaninen hiili auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta

(Bolan ym. 2013).
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5 MÄDÄTYSLAITOKSET SUOMESSA
Mädätysprosessilla toimivia laitoksia ovat jätevedenpuhdistamot, kaatopaikkalaitokset,

yhteismädätyslaitokset sekä maatilalaitokset. Mädätysprosessissa syntyvä kaasu sisältää

muiden kaasujen ohella metaania, jota käytetään energiantuotantoon. Mädätysprosessissa

syntyvän kaasun koostumus riippuu käytetystä syötemateriaalista. Kaatopaikkakaasussa

ja puhdistamolietekaasussa on enemmän komponentteja kuin maatalouden biokaasussa.

5.1 Erilaisten mädätyslaitosten vertailu

Viimeisen kymmenen vuoden ajalta tarkasteltuna koko Suomen mädätyslaitosten määrä

on nousussa (kuva 9). Kaatopaikkalaitoksia on eniten ja niiden määrä on noussut eniten,

mutta myös yhteismädätyslaitosten ja maatilalaitosten määrä on nousussa. Teollisuuden

jätevedenpuhdistamoita on kaksi (Apetit Suomi Oy ja Chips Ab) eikä niiden määrä ole

muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kuva 9. Koko Suomen mädätyslaitosten lukumäärä vuosina 2005-2015 (Huttunen &
Kuittinen 2016, Huttunen & Kuittinen 2014, Huttunen & Kuittinen 2012, Kuittinen ym.
2010, Kuittinen ym. 2008, Kuittinen ym. 2006).

Koko Suomessa oli vuonna 2015 kaikista laitoksista eniten kaatopaikkalaitoksia, joista

Pohjois-Pohjanmaalle sijoittui yksi (taulukko 7). Maatiloilla toimivia biokaasulaitoksia

oli koko Suomessa 10 kpl, joista kolme Pohjois-Pohjanmaalla. Maatilalaitoksia ja

yhteismädätyslaitoksia on suunnitteilla koko Suomessa kymmeniä ja Pohjois-

Pohjanmaallakin muutamia (Huttunen & Kuittinen 2016).
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Taulukko 7. Eri mädätyslaitosten lukumäärät koko Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla
sekä suunnitteilla olevien määrät (Huttunen & Kuittinen 2016).

Laitoksia
koko
Suomessa

Laitoksia
Pohjois-
Pohjanmaalla

Suunnitteilla
koko
Suomessa

Suunnitteilla
Pohjois-
Pohjanmaalla

Kaatopaikkalaitokset 40 1 - -
Yhteismädätyslaitokset 14 0 24 2
Yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamot 15 0 - -
Maatilalaitokset 10 3 17 2
Teollisuuden
jätevedenpuhdistamot 2 0 - -

Vaikka kaatopaikkalaitosten määrä on noussut, on niiden tuottaman kaatopaikkakaasun

kokonaismäärä laskenut (kuva 10). Tämä johtunee siitä, että kaatopaikoille vietävän

orgaanisen aineksen määrä on alentunut lajittelun ja kierrätyksen myötä ja siten

kaatopaikkakaasun tuotanto on vähentynyt. Muiden laitosten biokaasun tuotanto on

noussut. Painopiste biokaasun tuotannossa siirtynee tulevaisuudessa

kaatopaikkalaitoksista muihin laitoksiin.

Kuva 10. Eri laitosten tuottaman kaasun kokonaismäärä (milj.m3) Suomessa vuosina
2005-2015 (Huttunen & Kuittinen 2016, Huttunen & Kuittinen 2014, Huttunen &
Kuittinen 2012, Kuittinen ym. 2010. Kuittinen ym. 2008, Kuittinen ym. 2006).
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Kun tarkastellaan muista laitoksista erikseen maatilalaitoksia ja teollisuuden

jätevedenpuhdistamoita (kuva 11), huomataan paremmin niiden nykytrendi.

Maatilalaitosten tuotantomäärä on kasvussa. Tuotantomäärän kasvuun lienee vaikuttanut

myös teknologinen kehitys. Teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden biokaasun

tuotantomäärä on laskussa, mikä johtunee tuotantoprosessien kehittymisestä ja jätteen

määrän vähenemisestä.

Kuva 11. Maatilalaitosten ja teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden tuottaman kaasun
kokonaismäärä (milj.m3) Suomessa vuosina 2005-2015 (Huttunen & Kuittinen 2016,
Huttunen & Kuittinen 2014, Huttunen & Kuittinen 2012, Kuittinen ym. 2010. Kuittinen
ym. 2008, Kuittinen ym. 2006).

Eri laitosten tuotantoa vertailtaessa kaatopaikkalaitokset tuottavat eniten kaasua.

Kaatopaikkakaasu käytetään pääasiassa lämmöntuotantoon (taulukko 8).

Kokonaisenergiamäärästä sähkön osuus on n. 23 % ja lämmön n. 76 %. Mekaanisen

energian tuottoon bio- tai kaatopaikkakaasua ei käytetä ollenkaan. Maatilalaitosten osuus

energian kokonaistuotannosta on n. 0,6% (Huttunen & Kuittinen 2016).

Taulukko 8. Eri laitosten tuotanto vuonna 2015 (Huttunen & Kuittinen 2016).

Kaasua
tuotettu
milj. m3

Kaasua
hyödynnetty
milj. m3

Sähköä
tuotettu
GWh

Lämpöä
tuotettu
GWh

Metaani-
pitoisuus %

Kaatopaikkalaitokset 83,256 67,943 83,6 193,3 25-64
Yhteismädätyslaitokset 38,082 35,412 24,8 171,9 58-70
Yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamot 29,803 26,716 37,5 110,1 60-68
Maatilalaitokset 0,971 0,970 1,165 3,739 53-71
Teollisuuden
jätevedenpuhdistamot 0,761 0,709 - 4,3 65,76
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2005 2007 2009 2011 2013 2015

m
ilj

.m
3 Maatilalaitokset

Teollisuuden
jätevedenpuhdistamot



51

5.2 Maatilojen biokaasulaitokset Suomessa

Biokaasulaitosrekisterissä (Huttunen & Kuittinen 2016) ei ole kaikkia

maatilamittakaavan laitoksia. Ainakin Siikajoella on yksi omarakenteinen maatilalaitos

Ryytilän tilalla (Haverinen 2014) ja Bio Haapavesi Oy:n laitos Haapaveden

Lumimetsässä, mutta näiden toiminnasta ei ole tietoja. Muut Pohjois-Pohjanmaan

maatilalaitokset sijaitsevat Haapajärven ammattioppilaitoksella, Nivalassa Junttilan

tilalla ja Haapavedellä Virtaalan tilalla. Yhteensä Suomessa on kymmenkunta pääasiassa

maatalouden syötteellä toimivaa biokaasulaitosta (taulukko 9). Muutamalle tilalle on

laitos rakennettu miltei valmiiksi, mutta niitä ei ole otettu käyttöön (Salmela Orivedellä

ja Penttilä Siikajoella). Lisäksi on pilot-mittakaavan koereaktoreita

Luonnonvarakeskuksen Sotkamon toimipisteessä ja Turun ammattikorkeakoululla.

Laitoksia on suunnitelma-asteella useita kymmeniä (Huttunen & Kuittinen 2016).

Taulukko 9. Maatilamittakaavan biokaasulaitokset koko Suomessa ja niiden
tuotantotietoja (Huttunen & Kuittinen 2016, Haverinen 2014). CH4% tarkoittaa metaanin
prosenttiosuutta biokaasusta.

Rakennus-
vuosi

Reaktorin
tilavuus m3

Biokaasun
tuotanto
1000 m3

Sähköä
MWh

Lämpöä
MWh

CH4

%
Toiminnassa olevia
Ammattiopisto Livia,
Tuorla 2012 360 107 60 398 58
Haapajärven
ammattiopisto 2007 150 10 0 51 60
Huutola, Suomussalmi 2012 500 68 136 196 58
Junttila, Nivala 2000 2 x 50 50 116 166 67
Juntula, Suomussalmi 2009 70 16 0 98 71
Kalmari, Laukaa 2002 1000 270 166 1253 60
Koivunen, Virrat 2005 320 200 402 574 58
Kotimäki, Halsua 2003 250 150 17 600 60
Luke, Maaninka 2009 300 62 24 275 55
Virtaala, Haapavesi 2004 200 36 84 119 67
Ei toiminnassa
Salmela, Orivesi 2007 250
Penttilä, Siikajoki 2013 700
Kanniala, Siikajoki 2017
Hannula, Ylivieska
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Syötteenä laitoksissa käytetään pääasiassa lietettä ja erilaista kasvibiomassaa, joissakin

myös vähäisiä määriä tilan ulkopuolisia elintarvikejätteitä, kuten rasvajätettä.

Suurimmaksi osaksi tuotettu biokaasu käytetään tilojen omiin tarpeisiin lämmön ja

sähkön tuotantoon. Yhdellä tilalla myydään sähköä myös valtakunnan verkkoon.

Kahdella laitoksella, Kalmarin tilalla Laukaassa sekä Haapajärven

ammattioppilaitoksessa, tuotetaan myös liikennepolttoainetta. Kiinnostusta

liikennepolttoaineen tuotantoon on muillakin tiloilla. Kaikki laitokset ovat

märkämädättämöitä, mutta kuivamädättämöitä on kokeiluvaiheessa Kalmarin ja Juntulan

tilalla. Ainakin yksi tila on luopunut biokaasulaitoksesta (Ylivieskan Hannulan tila)

jatkuvien toimintaongelmien takia (Huttunen & Kuittinen 2016). Biokaasulaitosten

verkosto on vielä harva koko Suomessa (kuva 12).

Kuva 12. Biokaasulaitosten sijoittuminen Suomessa.
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Maatilalaitosten määrän voidaan olettaa kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Tähän

on vaikuttanut myös kokemusten karttuminen ja laitosten rakentamiskustannusten

aleneminen. Karkea arvio laitoksen kustannuksista on 200 000 – 300 000 € (Vinkki

2016), mutta omarakenteiset laitokset käytetyillä osilla tulevat huomattavasti

edullisemmiksi.

5.3 Case: Virtaalan tilan biokaasulaitos

Haapavedellä sijaitsevalla Virtaalan tilalla on 70 lypsylehmän lisäksi vaihteleva määrä

nuorkarjaa. Tilalle on perustettu märkämädätteinen biokaasulaitos vuonna 2004 (kuva

13).  Reaktori  on  betoninen,  neljä  metriä  korkea  säiliö,  jonka  tilavuus  on  200  m3.

Kaasuvarasto (150 m3) on suoraan reaktorin päällä. Laitos käyttää lypsylehmien lietettä,

nuorkarjan kiinteämpää lietettä sekä ruokinnasta ylijäänyttä rehua. Lietteet siirtyvät

pumpun avulla putkia pitkin suoraan reaktoriin ja rehu syötetään traktorin

etukuormaajalla murskaimeen (kuva 14) ja sekoitetaan joukkoon. Päivässä reaktoriin

syötetään n. 10 m3 lietettä ja rehua. Syötteen viipymä on 18 vrk ja reaktorin lämpötila

mesofiilinen 37-39°C (Vinkki 2016).

Kuva 13. Virtaalan tilan biokaasureaktori ja generaattorirakennus.



54

Kuva 14. Rehun syöttö.

Syntyvä kaasu puhdistetaan (lähinnä rikkivedystä) ja syötetään maakaasugeneraattoriin

(kuva 15 prosessikaaviosta). Reaktori tuottaa lämpöä ja sähköä 21 000 kWh vuodessa ja

tila on siten energiaomavarainen (tarve 20 000 kWh). Ylijäämä hukataan lämpönä.

Mädätysjäännös ajetaan lauhduttimen kautta lietesäiliöön ja lämpö otetaan talteen.

Kesällä maatilan lämmitystarpeen täyttämiseen riittää moottorin hukkalämpö.

Mädätysjäännöksen varastointiin on kolme lietesäiliötä, joista jäännös ajetaan kesällä

tilan pelloille. Jäännös on huomattavasti hajuttomampaa kuin liete (Vinkki 2016).

Kuva 15. Virtaalan biokaasulaitoksen prosessikaavio. Kaasu syötetään generaattoriin ja
mädätysjäännös pumpataan lietesäiliöön.
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Laitosta on vuosien mittaan paranneltu, mm. lisätty lämmöneristystä ja lietepumppuja

uusittu syötteen tasalaatuisuuden parantamiseksi. Kaasun suodatusmenetelmiä

parantamalla on saatu rikkivetypitoisuus alemmaksi ja kaasu palamaan puhtaammin.

Parannukset ovat johtaneet siihen, että samasta määrästä syötettä saadaan enemmän

kaasua. Syötteen määrä riittäisi kaksi kertaa isompaan reaktoriin, mutta vielä ei ole

päätetty laajentaa. Tämä on johtanut alhaiseen viipymään, jolloin syötteen koko

potentiaalia ei ole hyödynnetty. Jatkossa tilalla on tarkoitus tuottaa myös

liikennepolttoainetta (Vinkki 2016).

Tilalliset lähtivät mukaan biokaasuntuotantoon laitteiston toimittajan (nykyisin Demeca

ja Metaenergia) ehdotuksesta. Biokaasulaitos toimii uuden navetan lämpökeskuksena.

Laitos toimii hyvin ja kaasun tuotanto ja puhtaus on parantunut. Käyttökokemukset ovat

olleet positiivisia ja laitos on helppokäyttöinen (Vinkki 2016).
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6 MAATALOUDEN BIOKAASULAITOKSIIN
LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA TUKIJÄRJESTELMÄ

EU:n ja Suomen biotalousstrategiat puoltavat ravinteiden kierrätystä ja uusiutuvia

energiamuotoja, mutta biokaasulaitosten kompastuskivet ovat monimutkaisissa

säädöksissä ja laeissa. Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin biokaasulaitokset kuitenkin

sopivat hyvin ja rahoitustakin on saatavilla useilta eri tahoilta, esim. valtionavustusta

myönnetään biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja

innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 (VNA 382/2016).

6.1 Säädökset koskien biokaasulaitoksia

Maatilojen biokaasulaitoksilla ei yleensä käsitellä biomassaa, jossa olisi vaarallisten

tautien tartuntariskiä tai biojätettä tai puhdistamolietteitä. Tämän vuoksi esim.

hygienisointivaatimukset ovat alhaisemmat kuin vaikkapa puhdistamolietelaitoksilla.

Maatalouden biokaasulaitoksiin vaikuttavat seuraavat lait, asetukset ja direktiivit:

• Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) ja –asetus (YSA 713/2014)

• Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) eli ”YVA-laki” ja –

asetus (713/2006)

• Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn

rajoittamisesta (931/2000) eli ”nitraattiasetus”

• Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston

ulkopuolisilla alueilla (209/2011) eli ”hajajätevesiasetus”

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) ja –asetus (MRA 895/1999)

• Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

• Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

• Jätelaki (646/2011) ja –asetus (179/2012)

• Sivutuoteasetus (1069/2009/EY)

• Lannoitevalmistelaki (539/2006) ja –asetus (13/07)

• Maa- ja metsätalousministeriön asetukset lannoitevalmisteista (MMMa 12/12)

Ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukaan biokaasulaitos ei saa aiheuttaa haittaa

ilmalle, maaperälle tai vedelle. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan toiminnolle on
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haettava ympäristölupaa mm. silloin, kun jätettä hyödynnetään tai käsitellään

laitosmaisesti tai ammattimaisesti. Lisäksi energiantuotanto ja tietyn kokoiset eläinsuojat

vaativat ympäristöluvan. Ympäristönsuojelussa noudatetaan ennaltaehkäisyn ja haittojen

minimoimisen periaatetta, varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta, parhaan

käyttökelpoisen tekniikan periaatetta, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatetta

sekä aiheuttamisperiaatetta eli toiminnan harjoittaja vastaa ympäristövaikutuksista

(SYKE 2013).

Mikäli toiminto aiheuttaa merkittävää rasitusta ympäristölle, tulee ympäristöluvan lisäksi

tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Biokaasulaitosten kohdalla

arviointimenettely tulee sovellettavaksi, kun laitos on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin

vuotuiselle jätemäärälle. Maatilojen laitokset ovat yleensä tätä pienempiä (SYKE 2013).

Nitraattiasetus pureutuu vesiensuojeluun. Nitraattiasetuksen mukaan lannan

varastointitilojen tulee olla riittävän suuret 12 kuukauden aikana kertyneille lannalle ja

virtsalle. Rakenteiden tulee olla sellaisia, ettei lantaa pääse ympäristöön. Lisäksi asetus

sisältää määräyksiä lannoitteiden ja lannan levittämisestä, määristä sekä lannan

varastoinnista patterissa (SYKE 2013).

Hajajätevesiasetus puolestaan koskee biokaasulaitoksen talousjätevesiä viemäriverkoston

ulkopuolisilla alueilla. Jätevedet tulee käsitellä asianmukaisesti, esim.

kiinteistökohtaisella jätevedenkäsittelyjärjestelmällä. Asetus ja ympäristönsuojelulain

muutos ovat lausuntokierroksella määräysten kohtuullistamiseksi ja astunevat voimaan

1.1.2017 (YM 2016c).

Biokaasulaitos tulee rakentaa maankäyttö- ja rakennuslakia sekä –asetusta noudattaen.

Lisäksi tulee huomioida, että rakentaminen ja toiminta eivät rasita kohtuuttomasti

naapureita (Laki eräistä naapuruussuhteista sekä Valtioneuvoston päätös melutason

ohjearvoista) (SYKE 2013).

Jätelain ja –asetuksen tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa haittaa

terveydelle ja ympäristölle. Keräyksestä, kuljetuksesta ja laitoksen käytöstä ei saa

aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä (ml. melu, haju,

viihtyisyyden väheneminen). Laitoksen on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan

(SYKE 2013). Jätelakiin liittyy läheisesti Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
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(331/2013). Kyseisen asetuksen myötä orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikoille on

kiellettyä vuoden 2016 alusta lukien (YM 2013). Asetus ei varsinaisesti koske maatilojen

biokaasulaitoksia, koska maatilojen orgaanista jätettä harvoin kuljetetaan kaatopaikoille

asti. Jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa kuitenkin kasvaa ja tilausta

maatilalaitoksillekin tulee olemaan tulevaisuudessa enemmän.

Sivutuoteasetuksessa on säädöksiä eläinsivutuotteiden keräämisestä, varastoinnista,

kuljetuksesta, käytöstä, esikäsittelystä, käsittelystä ja hävittämisestä. Biokaasulaitos

tarvitsee Eviran laitoshyväksynnän, jos laitos käsittelee eläinperäisiä sivutuotteita ja

luovuttaa käsittelyjäännöstä tilan ulkopuolelle. Tilan oman lannan käsittelyyn ei

kuitenkaan laitoshyväksyntää tarvita. Mikäli lanta ei sisällä vakavan tartuntataudin

leviämisriskiä, lanta voidaan käyttää biokaasuprosessissa esikäsiteltynä tai

käsittelemättömänä, mutta lopputuotetta pidetään edelleen käsittelemättömänä lantana.

Käsittelyksi lasketaan termofiilinen mädätys suljetussa laitoksessa (2 vkoa yli 55°C) tai

painesterilointi. Ruokajätettä, käsiteltyjä entisiä elintarvikkeita ja sivutuotteita, jotka ovat

lähtöisin ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä, voidaan toimittaa kansallisten

vaatimusten mukaan toimivaan biokaasulaitokseen. Elintarvikkeiden

hygienisointiprosessi käsittää kuumentamisen 70°C:een vähintään 60 minuutin ajan.

Aineksen palakoon tulee olla alle 12 mm (SYKE 2013).

Lannoitevalmistelaki (593/2006) ja –asetus (13/07) koskee biokaasulaitoksia, jos

laitoksella valmistetaan käsittelyjäännöksestä lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta.

Lannoitevalmisteen tulee kuulua jonkin lannoitevalmistelain

lannoitevalmistetyyppinimiluettelossa olevan tyyppinimen alle. Kullekin tyyppinimelle

on määritelty valmistusmenetelmät, ravinteiden ja muiden ominaisuuksien

vähimmäispitoisuudet, mahdolliset käytön rajoitukset, tuoteselosteessa ilmoitettavat

tiedot sekä viranomaisvalvonnan analyysimenetelmät (SYKE 2013).

Lannoitevalmisteiden tyyppinimiä on tarkennettu MMM:n asetuksissa 19/09 ja 20/09.

Maa- ja metsätalousministeriön asetukset lannoitevalmisteista (MMMa 12/12) koskevat

biokaasulaitoksia siten, että lietteen käyttöön liittyy rajoituksia peltomaan

raskasmetallipitoisuuksista. Lyijyn ja elohopean levitysmäärien rajoituksia on alennettu

verrattuna edelliseen asetukseen (SYKE 2013).
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Neuvoston direktiivi ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä

puhdistamolietettä maanviljelyssä (86/278/ETY) eli ns. puhdistamolietedirektiivi ei

vaikuta maatalouden biokaasulaitoksiin, mikäli laitos ei ole yhteistoiminnassa

jätevesilaitoksen kanssa.

Edellisten säädösten (yhteenveto taulukossa 10) lisäksi biokaasulaitos tarvitsee lisäksi

seuraavat asiakirjat:

• Rakennuslupa tai toimenpidelupa

• Omavalvontasuunnitelma

• Riskienhallintasuunnitelma

• Elinkeinoilmoitus

• Räjähdyssuojausasiakirja

• Pelastussuunnitelma

• Ilmoitus pelastusviranomaiselle

• Vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupa

Taulukko 10. Biokaasulaitoksia koskevat säädökset ja niiden sisältö.

Säädös Sisältö
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus Ympäristöhaittojen vähentäminen,

ympäristöluvitus
YVA-laki Suurien laitosten ympäristövaikutusten

arviointi
Nitraattiasetus Lannan varastoinnin ja levittämisen

säädöksiä vesien suojelemiseksi
Hajajätevesiasetus Viemäriverkoston ulkopuolisten

jätevesien käsittely
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus
Laki eräistä naapuruussuhteista
Vnp melutason ohjearvoista

Laitoksen rakentamisen ja toiminnan
aikaiset säädökset, esim. naapureille
kohdistuva haitta

Jätelaki ja –asetus Jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvan
ympäristön pilaantumisen ja
terveyshaitan ehkäiseminen

Sivutuoteasetus Eläin- ja elintarvikesivutuotteiden
käsittely hygienisoimalla, ei koske lantaa

Lannoitevalmistelaki ja -asetus
MMM asetus lannoitevalmisteista

Käsittelyjäännöksen valmistaminen
lannoitevalmisteiksi
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6.2 Biokaasulaitosten tukimahdollisuudet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 on haettavissa

investointitukea maatilan energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin.

Tuen määrä on 40% hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea korotetaan 20 %, mikäli

investointi toteutetaan Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden yhteydessä. Tuen

edellytyksenä on uusiutuvan energianlähteen käyttäminen. Investointi on tukikelpoinen

vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa, esim. navetan

sähköt. Jos investointi tähtää energian myyntiin tilan ulkopuolelle, ei investointi ole

tukikelpoinen. Jos kyseessä on sähköntuotanto biomassasta, tulee tilan käyttää

lämpöenergiaa vähintään 10 prosenttia energian kokonaistuotannon määrästä (Mavi

2016d).

Maaseudun kehittämisohjelmasta maaseudun yritykset voivat hakea perustamistukea,

investointitukea tai tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Perustamistuki on

5 000 – 35 000 euroa. Investointituen määrä on 20-40 % kustannuksista riippuen

yrityksen koosta ja tukialueesta. Toteutettavuustutkimuksen tukitaso on 40-50 %

hyväksyttävistä kustannuksista (Mavi 2016d).  Vuoden 2016 lopussa tuli voimaan Maa-

ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä

yksikkökustannuksista (1559/2016), mikä nosti tukitasoja. Investointien odotetaan

vilkastuvan (Taavitsainen 2017).

Yritys- ja hanketukea voidaan myöntää myös vesiensuojeluun ja ravinteiden

kierrätykseen (maaseutuohjelman erillisrahoitus). Tukimuodossa pyritään erityisesti

lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräiseen hyväksikäyttöön. Tuen

suuruus on investoinneissa 75% ja kehittämishankkeissa jopa 100 % (Mavi 2016d).

Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta voi hakea

tukea biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja

innovaatiotoimintaan sekä investointeihin. Tuen taso on hanketyypistä riippuen 15-80 %

(MMM 2016b).

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää energia- ja investointitukea erilaisiin hankkeisiin.

Biokaasuhankkeiden investointien tukitaso oli 20-30% vuonna 2016. Uusiutuvan

energian ja uuden energiateknologian investointituki liittyy Sipilän hallituksen
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energiakärkihankkeisiin ja sitä voi hakea liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden

tuotantoon ja uuden energiateknologian kokeiluhankkeisiin (yli 5 milj. euron

investoinnit) (TEM 2016b).

Mikäli biokaasulaitos tuottaa sähköä myyntiin, on laitoksen mahdollista päästä

syöttötariffijärjestelmään, jota Energiavirasto hallinnoi. Tuotantoon saa tukea, mutta

ehtona on, että laitos ei sisällä käytettyjä osia ja sen generaattoreiden yhteenlaskettu

nimellisteho on vähintään 100 kVA (Energiavirasto 2016, Laki uusiutuvilla

energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 1396/2010). Käytännössä yksittäinen

maatila on liian pieni yksikkö saadakseen tuotantotukea.

Valtioneuvostolta on tullut selonteko kansallisesti energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen

2030 (TEM 2017). Biokaasun tuotannosta ja käytöstä tehtyjen linjausten mukaisesti

liiketoiminnan odotetaan kasvavan, lupamenettelyn helpottuvan ja kaasukäyttöisten

ajoneuvojen yleistyvän. Maatilakohtaisten biokaasulaitosten tuottaman biokaasun

tunnustetaan olevan kustannustehotonta kalliiden laitteiden takia. Maatilojen

biokaasutuotannolla on kuitenkin energiatalouden ohella muita etuja, kuten ravinteiden

kierrätyksen tehostaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, paraneva hygienia

ja hajuhaittojen väheneminen. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti biokaasun käyttö

liikenteessä ja työkonepolttoaineena ovat lupaavimpia suuntia, myös maatilakohtaisten

jakeluasemien osalta.
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7 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS JA MENETELMÄT

7.1 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan maakunta ulottuu Pyhäjärveltä Kalajoelle ja Iistä Kuusamoon (kuva

16). Maakunnan etelä- ja keskiosia halkovat joet ja maasto on melko tasaista.

Jokilaaksojen maaperä soveltuu hyvin maanviljelyyn. Rannikko on matala johtuen

maankohoamisesta. Sisempänä mannerta suot ovat yleisiä. Korkeusvaihtelu on suurinta

maakunnan pohjoisosissa, Koillismaalla (PPL 2016). Kasvukausi lyhenee pohjoista kohti

mentäessä. Maakunnan eteläosissa kasvukausi on n. 155-165 päivää, mutta Oulusta

koilliseen n. 135-155 päivää. Etelä-Suomessa kasvukauden pituus on n. 170 päivää ja

Lapissa 110 päivää (Ilmatieteen laitos 2016). Lyhyt kasvukausi aiheuttaa alkutuotannolle

rajoituksia.

Maakunnan pinta-ala on n. 44 000 km2, josta maa-alueita n. 35 500 km2 ja sisävesiä n. 1

900 km2. Väkiluku on n. 410 000 asukasta. Työpaikoista 5,1 % on alkutuotannon, 21,9

% jalostuksen ja 71,9 % palvelualojen työpaikkoja (Suomen Tilastokeskus 2016).

Kuva 16. Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja sen kunnat.
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Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa (taulukko 11). Maakunnan keskus on Oulu, jossa on

suurin väkiluku. Maapinta-alaltaan suurin kunta on Pudasjärvi. Maatalousmaata on eniten

Nivalassa, jonne sijoittuu myös eniten maatiloja.

Taulukko 11. Pohjois-Pohjanmaan kunnat, niiden väkiluku, maapinta-ala,
maatalousmaan osuus maapinta-alasta prosentteina sekä tilojen lukumäärä. * tiedot
Suomen Tilastokeskus 2016, ** tiedot Kuntaliitto 2016, *** tiedot Luke 2016a.

Kunta Väkiluku* Maapinta-ala km2** Maatalousmaa %*** Tiloja kpl***
Alavieska 2 687 251,3 21,6 131
Haapajärvi 7 438 765,7 11,7 179
Haapavesi 7 167 1 049,8 12,2 205
Hailuoto 993 201,2 11,6 30
Ii 9 663 1 553,2 1,6 85
Kalajoki 12 621 922,5 18,2 100
Kempele 17 066 110,1 21,7 56
Kuusamo 15 688 4 977,1 1,1 174
Kärsämäki 2 658 695,9 10,7 126
Liminka 9 937 637,0 14,5 122
Lumijoki 2 076 213,9 27,1 81
Merijärvi 1 134 229,9 12,1 55
Muhos 9 063 783,7 10,1 136
Nivala 10 876 527,9 34,0 341
Oulainen 7 610 587,8 11,0 139
Oulu 198 525 3 031,6 3,1 281
Pudasjärvi 8 257 5 637,3 0,7 128
Pyhäjoki 3 211 542,6 9,2 102
Pyhäjärvi 5 505 1 311,3 4,9 131
Pyhäntä 1 587 810,7 2,1 36
Raahe 25 165 1 014,3 9,7 192
Reisjärvi 2 894 474,4 15,9 127
Sievi 5 124 787,3 1,3 177
Siikajoki 5 466 1 051,4 18,5 230
Siikalatva 5 677 2 172,6 8,0 301
Taivalkoski 4 199 2 438,0 0,6 73
Tyrnävä 6 793 491,8 23,6 170
Utajärvi 2 861 1 671,0 2,7 95
Vaala 3 074 1 302,1 5,0 92
Ylivieska 15 039 568,7 13,0 145

Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeinorakenteen perusteella (taulukko 12) voidaan löytää

alkutuotantovaltaiset kunnat. Alkutuotantoon luetaan maa-, metsä- ja kalataloustoimialat.
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Alkutuotannon osuus työpaikoista on suurin Merijärvellä ja pienin Oulussa. Pienissä

kunnissa korostuu alkutuotannon merkitys työllistäjänä.

Taulukko 12. Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeinorakenne. Luku ilmaisee
alkutuotannon, jalostuksen ja palvelujen osuutta kaikista työpaikoista prosentteina.
Tiedot ovat vuodelta 2014 (Suomen Tilastokeskus 2016).

Kunta

Alkutuotannon
työpaikkojen
osuus %

Jalostuksen
työpaikkojen
osuus %

Palvelu-
työpaikkojen
osuus %

Alavieska 26,8 22,3 49,3
Haapajärvi 11 24,6 62,8
Haapavesi 14,3 33,3 51,4
Hailuoto 22 7 69,6
Ii 6,9 24,7 66,6
Kalajoki 16,7 28,6 53,4
Kempele 1 31 66,8
Kuusamo 7,1 15,9 76
Kärsämäki 30,1 14,9 53
Liminka 8,3 12,5 77,5
Lumijoki 18,8 17,9 59,9
Merijärvi 32,5 11,6 54,2
Muhos 9,3 11,9 77,4
Nivala 15,2 26,5 56,5
Oulainen 7,5 19,7 71,6
Oulu 0,8 18,1 80,1
Pudasjärvi 13,8 19,8 65
Pyhäjoki 13,5 29,7 55,1
Pyhäjärvi 12 25,8 60,8
Pyhäntä 9,8 56,6 32,5
Raahe 2,4 43,4 53,4
Reisjärvi 27,2 16,1 55,6
Sievi 12,4 24,9 31,6
Siikajoki 22,9 17,6 57,3
Siikalatva 24,2 15,2 59,2
Taivalkoski 13,7 18,1 67,4
Tyrnävä 16 17,9 64,9
Utajärvi 14 18,7 66
Vaala 17,3 13,9 67,2
Ylivieska 3,1 20,9 74,9
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7.2 Työssä käytetyt menetelmät

Karttatarkastelua ja tilastointia varten tilattiin Pohjois-Pohjanmaan maatiloista

tilastotietoja Maaseutuvirastolta (Mavi), Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira) ja

Maanmittauslaitokselta (MML). Tiedot koskivat vuoden 2015 vähintään tilatukea

saaneita maanviljelijöitä. Tiedot tilattiin tilatunnuksista, kunnista, tilan

sijaintikoordinaateista, tilan tuotantosuunnasta, peltojen käyttömuodosta ja pinta-alasta

sekä kotieläinten lajeista ja määristä.

Karttatarkastelu suoritettiin Esrin (Environmental Systems Research Institute) ArcMap

10.3 –ohjelmalla, jonne ladattiin tausta-aineistoa AAVA:n (avointen tutkimusaineistojen

julkaisualusta) Paitulista (paikkatietoaineistojen latauspalvelu) sekä em. maatila-aineisto.

ArcMap soveltuu mm. verkostoanalyyseihin, kuten optimaalisten reittien ja

palvelualueiden määrittelyyn sekä kohteiden saavutettavuuden analysointiin.

Rasterianalyyseistä tiheyspintojen analyysiä on käytetty tässä työssä. Tiheysanalyysin

avulla esitetään jonkin ilmiön alueellista esiintymistiheyttä. ArcMap-ohjelmalla voi

tuottaa myös 3D-visualisointeja ja –analyysejä, kuten näkyvyys- ja meluanalyysejä tai

vaikkapa veden valuntaan tai auringon säteilyyn liittyviä analyysejä. Ohjelmasta löytyy

analyysityökalu myös jonkin ilmiön alueellisen jakautumisen tutkimiseen, esim.

esiintyykö jokin pistejoukko satunnaisesti, hajautuneesti vai ryhmittäisesti tilassa

(Antikainen ym. 2014).

Maaseutuvirastolta saatua tilastoaineistoa (peltopinta-alat, eläinten määrä, tilojen sijainti)

käsiteltiin yhdistämällä luokkia, esim. siipikarjaan laskettiin kuuluvaksi kanat, kukot ja

kalkkunat. Tarkempi selvitys luokkien yhdistämisistä löytyy liitteestä 1.

Yhdistämisperusteena käytettiin samankaltaisia biomassan- tai

lannantuotantopotentiaalia, esim. alle 12 kk vasikoiden lannantuotto on sama riippumatta

niiden tulevaisuudesta lypsylehmänä tai lihantuotannossa.

Maaseutuviraston rekisterin mukaan vuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaalla oli

tilatunnuksen omaavia tiloja 4 734 kpl. Tiloja poistettiin aineistosta karttatarkasteluja

varten, esim. ei-aktiiviset tilat, joilla ei ollut viljelypinta-alaa eikä tuotantoeläimiä (54

tilaa, esim. maatilamatkailutiloja). Lisäksi poistettiin tilat, joiden koordinaatit eivät olleet

tiedossa (17 kpl, suurin osa kasvihuoneviljelytiloja) tai koordinaatit olivat virheellisiä (14

kpl) sekä 153 kpl tiloja, joiden kokonaisviljelypinta-ala oli alle 5 ha. Nämä pienet tilat
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eivät saa muuta kuin tilatukea ja toiminta voidaan katsoa harrastelijamaiseksi.

Biokaasutuotantoon soveltuvan biomassan tuotannon voi olettaa olevan vähäistä eivätkä

laitoksen toimintaedellytykset täyty. Tiloja jäi poistojen jälkeen 4 496 kpl.

Maanviljelijöiden ja muiden alalla toimivien henkilöiden (8 hlöä) haastattelu tehtiin 17.-

24.11.2016. Haastattelu päätettiin ottaa osaksi työtä, koska haluttiin kerätä

kokemuspohjaista tietoa alalla toimivilta henkilöiltä. Olemassa olevista laitoksista

koottiin pohjatietoa kirjallisuudesta ja muodostettiin haastattelukysymykset (liite 2).

Haastattelu haluttiin suorittaa avoimilla kysymyksillä (kvalitatiivinen tutkimus), koska

haluttiin painottaa henkilöiden omien mielipiteiden, kokemuksien ja suositusten esille

tuomisen mahdollisuutta. Haastattelutulosten toivottiin palvelevan Pohjois-Pohjanmaan

liiton hankkeen tietotarpeita. Haastattelut suoritettiin puhelimitse keskustellen ja

vastauksista kirjoitettiin yhteenveto (kpl 10). Haastatteluiden tarkemmat tulokset löytyvät

liitteestä 3. Viljelijät halusivat esiintyä nimettöminä. Virtaalan tilalla Haapavedellä

käytiin tutustumiskäynnillä 24.8.2016.
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8 TILASTOAINEISTON TULOKSET

8.1 Maatalouden kotieläimet Pohjois-Pohjanmaalla

Sikalat ja kanalat keskittyvät Pohjois-Pohjanmaalla joihinkin kuntiin, mutta nautoja on

kohtuullisen tasaisesti koko maakunnan alueella (taulukko 13). Kaiken kaikkiaan

maakunnassa on eniten nautakarjaa (yhteensä n. 137 000 yksilöä).

Taulukko 13. Kaikki Pohjois-Pohjanmaalle rekisteröityjen kotieläinten yksilömäärät.
Hevosista ilmoitettu lisäksi hevosjalostusyhdistyksen rekisterissä olevat yksilöt. Tiedot
Luke:n (2016a) ja Pohjois-Pohjanmaan hevosjalostusyhdistyksen mukaan.

Kunta
Hevoset
(maatila)

Hevoset
(kaikki)

Lampaat
ja vuohet Porsaat Siat Siipikarja Lehmät Sonnit Vasikat

Alavieska 34 76 784 314 639 15 2166 298 1360
Haapajärvi 23 171 35 1176 285 88 3737 413 1657
Haapavesi 44 181 540 378 65 59 5657 1184 3477
Hailuoto 16 23 158 0 0 32 613 118 291
Ii 43 162 112 0 0 0 853 44 1144
Kalajoki 26 287 522 4587 12673 4450 5547 1678 5221
Kempele 57 148 77 0 0 12 103 24 80
Kuusamo 62 141 460 0 0 22 2334 740 1607
Kärsämäki 9 30 57 4796 2986 2724 3081 213 1295
Liminka 32 172 13 0 0 272 1368 91 443
Lumijoki 15 79 19 0 0 20 1084 214 746
Merijärvi 21 37 92 0 0 5 926 105 514
Muhos 68 283 510 0 0 0 2233 431 1381
Nivala 55 169 67 1541 4180 3976 7930 1524 5035
Oulainen 50 134 47 0 0 76 1711 151 702
Oulu 81 1298 1533 0 0 81 2395 357 1331
Pudasjärvi 65 145 2332 91 13 154 2054 133 777
Pyhäjoki 12 59 4 0 5284 468 945 73 461
Pyhäjärvi 24 86 388 36 813 0 1822 354 1037
Pyhäntä 15 35 0 0 0 0 610 83 204
Raahe 62 325 1307 513 471 1471 1832 206 974
Reisjärvi 10 73 4 0 0 59 4311 618 2243
Sievi 66 117 1186 64 139 1110 3727 658 1809
Siikajoki 108 283 1054 7595 3592 79 4848 2352 5829
Siikalatva 175 256 494 0 0 4 6189 808 3246
Taivalkoski 7 36 5 0 0 14 819 62 316
Tyrnävä 18 159 27 0 0 0 1039 587 712
Utajärvi 4 37 543 992 242 23 1377 179 729
Vaala 14 42 520 0 0 6 2705 74 1000
Ylivieska 81 254 128 0 647 8 2170 312 1030
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Tarkastelussa ovat mukana kaikki maatilat, joten mukana ovat myös maatiloilla

lemmikkinä tai kotitarvetuotantoa varten pidetyt eläimet. Asukasluvultaan pienissä

kunnissa, kuten esim. Reisjärvellä on vähäisessä määrin muita eläimiä kuin nautoja. Kun

naudat lasketaan kaikki yhteen, huomataan nautojen keskittyvän maakunnan eteläisiin

osiin. Siikalatvalla, Haapavedellä, Kalajoella, Siikajoella ja Nivalassa on kussakin yli

10 000 nautaa. Luokitukseen ”Lehmät” kuuluvat kaikki yli 12 kk ikäiset emolehmät,

lypsylehmät ja hiehot. Sonnit käsittävät kaikki urospuoliset, yli 12 kk ikäiset yksilöt ja

vasikat kaikki alle 12 kk. Siipikarjaan luetaan kaikenikäiset kanat ja kalkkunat.

Hevosten kohdalla Maaseutuvirastolta saatu aineisto ei ollut kattava, koska hevoset eivät

ole välttämättä maatalousyrittäjien omistuksessa. Tarkemmat hevosten määrät

(kuntakohtaisesti) saatiin Pohjois-Pohjanmaan hevosjalostusyhdistykseltä. Pohjois-

Pohjanmaan maatalousyrittäjillä oli hevosia 1297 vuonna 2015, mutta

hevosjalostusyhdistyksen tietojen mukaan hevosia on kaikkiaan 5298. Ero johtuu siitä,

että hevosten omistajat ovat nykyisin suurilta osin muita kuin maanviljelijöitä. Hevoset

ovat siirtyneet maatalouden työjuhdista harrastuseläimiksi ja omistajat ovat yksityisiä

ihmisiä. Myös ravihevoset saattavat olla muiden kuin maatalousyrittäjien omistuksessa.

Aineistoon tuo epävarmuutta se, että hevoset tilastoidaan hevosjalostusyhdistyksessä

johonkin kuntaan omistajan mukaan, vaikka hevonen saattaisi sijaita muualla.

Esimerkiksi Oulussa on 1298 hevosta omistajien kotikunnan mukaan, mutta osa hevosista

saattaa olla lähikuntien talleissa. Koska hevosten määrä on merkittävä, niiden tuottama

lanta on merkittävä syöte biokaasulaitokselle - etenkin, kun hevoset eivät välttämättä ole

maatalouden piirissä ja niiden lannan käsittely on ongelmallista ”kaupunkilaisille”

tallinpitäjille. Muiden kotieläinten tilastoinnissa ei liene epätarkkuuksia. Hevosenlannan

hyödyntäminen on ollut esillä viime aikoina, esim. Envitecpolisin HELMET-hanke, jossa

etsitään ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon

helpottamiseksi (Envitecpolis 2017). MTT on koordinoinut InnoEquine-hanketta, jossa

on autettu hevosyrittäjien tallien lantahuoltoa (MTT 2017). Hevosenlantaan perustuvia

biokaasuselvityksiä on tehty esim. Roininen (2014) ja Hanski (2013) toimesta ja tuotantoa

tutkii Luken Sotkamon tutkimusasema sekä Metener Oy.

Turkiseläimiä ei lasketa maatalouden piiriin kuuluviksi. Suomen Turkiseläinten

Kasvattajain liiton (2017a) mukaan suomalainen turkiselinkeino on keskittynyt

Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaan kunnista Kalajoelle (n. 70 tilaa). Turkiseläimiä ei ole
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tässä tutkimuksessa otettu huomioon, mutta niiden lantaa voitaisiin käyttää biokaasun

tuotantoon. Turkistuottajilla on kiinnostusta bioenergia-alaan (Suomen Turkiseläinten

Kasvattajain liitto 2017b).

8.2 Maatalouskäytössä olevat peltoalat Pohjois-Pohjanmaalla

Taulukossa 14 on esitetty peltoalat, joilta voisi saada biomassaa biokaasutuotantoon joko

koko sadon (esim. kesannon nurmi) tai osittain (viljojen oljet).

Taulukko 14. Biokaasutuotantoon hyödynnettävissä olevat alat hehtaareina Pohjois-
Pohjanmaalla vuonna 2015. Luokkia on yhdistelty (Mavi 2016a).

Kunta Kesanto
Suoja-

vyöhyke
Maan-

parannus
Peruna
ja muut Viljat

Ruokohelpi
ja kumina

Rypsi
ja rapsi

Alavieska 129,41 131,88 10,65 2,91 2488,85 0 0
Haapajärvi 149,91 192,59 92,76 13,16 3691,71 79,95 79,52
Haapavesi 398,97 275,95 129,23 6,88 3173,42 54,89 54,48
Hailuoto 34,1 52,75 31,28 1,87 777,81 5,77 0
Ii 46,16 154,59 6,79 1,9 186,32 58,46 0
Kalajoki 432,94 339,92 198,78 1687,95 7080,46 15,66 80,73
Kempele 157,57 98,59 72,54 0,63 1534,55 0 0
Kuusamo 187,01 76,78 0 2,66 217,83 0 0
Kärsämäki 274,28 114,85 11,07 4,01 2132,81 11,9 26,55
Liminka 289,75 229,67 403,55 47,98 5107,19 13,38 144,26
Lumijoki 120,57 236,18 233,15 316,74 2530,77 23,03 0
Merijärvi 96,29 204,48 36,46 1,54 798,48 15,55 0
Muhos 309,97 195,03 182,21 1,26 3383,78 37,38 0
Nivala 469,14 203,64 82,2 18,6 9385,69 126,32 215,04
Oulainen 404,05 244,69 216,53 15,75 2959,4 30,36 67,46
Oulu 567,14 638,87 164,97 14,43 2270,33 113,99 0
Pudasjärvi 89,91 211,51 0 9,36 24,36 11,82 0
Pyhäjoki 117,58 96,63 71,25 100,39 2770,38 27,11 10,72
Pyhäjärvi 195,94 278,48 136,26 33,04 2334,46 9,93 0,58
Pyhäntä 53,01 42,21 34,11 0,44 341,69 0 18,2
Raahe 656,87 213,43 321,81 22,44 4758,41 21,74 219,58
Reisjärvi 68,02 109,13 24,38 5,46 2568,04 54,14 77,79
Sievi 313,37 684,19 98,21 1,22 3227,28 69,22 218,59
Siikajoki 572,67 311,68 414,44 159,94 8791,34 168,92 279,15
Siikalatva 579,23 602,45 381,56 11,72 5728,6 217,28 132,84
Taivalkoski 8,04 10,04 0 1,7 2,34 0 0
Tyrnävä 473,09 102,2 471,62 1223,52 7307,5 29,59 10,41
Utajärvi 131,43 96,48 59,36 12,43 1811,28 17,52 0
Vaala 135,74 207,95 27,25 9,06 1479,17 61,15 33,43
Ylivieska 350,73 257,67 283,05 0,25 3806,64 38,6 193,09
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”Kesanto” sisältää avo-, sänki- ja viherkesannon. Etenkin viherkesantoalalta on nurmea

korjattavissa. Suojavyöhykealojen sato ei ole kovin laadukasta rehua karjalle eikä

kasvintuotantotiloilla sitä voida juurikaan hyödyntää. Sekä kesanto- että

suojavyöhykealat voitaisiin kokonaisuudessaan hyödyntää biokaasuntuotantoon.

”Maanparannus” tarkoittaa saneerauskasvien tai viherlannoitusnurmen viljelemistä

varsinaisen satokasvin sijasta tarkoituksena parantaa maan kasvukuntoa ja rakennetta.

Näiltä aloilta voitaisiin ainakin osittain kerätä biomassaa.

Perunan ja muiden juuresten ja vihannesten viljelyssä tulee biomassaa, joka perinteisesti

kynnetään peltoon. Naatit ja esim. jäteperuna voitaisiin myös kerätä biokaasuntuotantoon.

Samaten viljojen oljet sekä kuminan, rypsin ja rapsin käyttämättä jäävät osat olisivat

joutilasta biomassaa. Ruokohelpialat ovat poistumassa energiantuotantokäytöstä, mutta

monivuotisen kasvin sato voitaisiin siirtää biokaasuntuotantoon.

Biokaasuntuotantoon soveltuvia peltoaloja ovat edellä mainittujen lisäksi kaikki

aktiiviviljelyssä olevat alat. Näiden sato tarvitaan kuitenkin muuhun käyttöön (taulukko

12).

Nurmelle kylvettyjen peltoalojen sato hyödynnetään suurimmaksi osaksi eläinten rehuna,

joten biokaasuntuotantoon aloilta ei saada biomassaa (taulukko 15). Laitumet ovat

nurmelle kylvettyjä monivuotisia aloja, jotka toimivat eläinten kesäaikaisina laitumina.

Riistapelloilla viljellään juureksia ja viljaa, mutta satoa ei yleensä kerätä, vaan se jätetään

riistan syötäväksi. ”Seos” sisältää kasvustot, joissa viljellään yhtä tai useampaa kasvia

(esim. viljoja, apilaa), jotka korjataan nuorena kasvustona eläinten rehuksi. Marjojen

viljelystä tulee vähäisessä määrin biokaasutuotantoon soveltuvaa biomassaa. Luokassa

”muut” on monenlaisia aloja (ks. liite 2), joita osaa voisi hyödyntää, mutta niiden pinta-

alat eivät ole merkittäviä.

Niiden alojen, joiden sato voitaisiin ottaa kokonaan tai osittain biokaasuntuotantoon

(taulukko 14), kokonaismäärä on alhaisempi kuin esim. nurmialojen (taulukko 15). On

huomioitava, että eri käytössä olevien alojen määrät vaihtelevat vuosittain ja esim.

eläköityvät viljelijät saattavat laittaa pellot kesannolle eläimistä luopuessaan. Suuret

kotieläinmäärät tarkoittavat suurta lantamäärää, mutta myös sivuvirtojen määrää, esim.

pilaantunut tai syömätön rehu.
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Taulukko 15. Niiden peltojen, joiden tuottama biomassa ei ole tällä hetkellä
hyödynnettävissä biokaasuntuotantoon, käyttömuoto ja ala hehtaareina Pohjois-
Pohjanmaalla vuonna 2015. Luokkia on yhdistelty (Mavi 2016a).

Kunta Nurmi Laidun Riistapelto Seos Marjat Muut
Alavieska 2170,69 163,13 36,98 291,66 6,94 20,21
Haapajärvi 3819,87 325,31 82,74 346,77 6,31 13,23
Haapavesi 6791,02 607,41 61,15 1308,94 14,66 12,33
Hailuoto 1228,75 140,15 13,52 53,83 1,85 1,56
Ii 1825,29 66,35 23,96 99,45 1,77 2,9
Kalajoki 5570,27 517,04 108,32 596,02 61,76 14,08
Kempele 434,08 40,4 38,09 0 6,09 1,21
Kuusamo 4478,72 192,48 36,23 219,49 1,02 6,23
Kärsämäki 3718,92 331,44 16,56 785,67 22,46 3
Liminka 2535,82 249,96 166,87 75,93 0,72 5,66
Lumijoki 1892,72 212,63 104,88 97,6 4,44 20,02
Merijärvi 1196,47 105,31 22,26 348,14 3,35 0,76
Muhos 3199,98 354,04 117,75 259,78 0,28 7,13
Nivala 6394,85 326,76 193,29 543,83 4,86 35,47
Oulainen 2125,88 164,91 98,97 173,17 5,06 2,43
Oulu 5344,82 347,15 113,3 350,21 18,91 12,34
Pudasjärvi 3103,09 266,26 38,88 251,57 0,07 4,49
Pyhäjoki 1525,41 143,39 55,01 106,01 0,73 1,06
Pyhäjärvi 2766,58 294,85 94,13 135,74 82,08 17,51
Pyhäntä 909,57 79,63 20,73 215,79 3,51 17,5
Raahe 3079,07 247,66 151,92 213,84 0,88 20,97
Reisjärvi 3283,13 154,74 28,52 1124,08 0,94 42,55
Sievi 4148,02 221,11 170,85 924,91 14,82 24,35
Siikajoki 7159,54 519,69 279,24 706,55 16,82 28,83
Siikalatva 7451,97 909,19 234,5 1242,05 96,91 60,82
Taivalkoski 1392,16 53,54 9,56 31,16 1,32 4,05
Tyrnävä 1568,2 166,92 116,75 105,63 6,89 5,94
Utajärvi 1972,33 130,15 68,45 179,78 14,92 5,56
Vaala 3769,76 554,69 21,2 271,87 0,49 5,97
Ylivieska 2042,22 114,82 111,45 213,15 10,53 25,36
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9 MAATILOJEN JA SYÖTERESURSSIEN SIJAINNIN
KARTTATARKASTELU

Karttatarkastelussa on mukana 4 496 maatilaa, joiden sijoittuminen painottuu maakunnan

etelä- ja keskiosiin (kuva 17). Maatilojen tihentymät ovat potentiaalisia biokaasulaitosten

sijoituspaikkoja (maatilakohtaiset laitokset tai yhteislaitokset), koska syötteeksi

soveltuvaa biomassaa ja lantaa on riittävästi. Alueilla, joilla maatilojen väliset matkat

ovat pitkiä, tulee kyseeseen lähinnä maatilakohtaiset laitokset. Sijaintitieto ei kerro

maatilan tuotantosuuntaa, kotieläinten määrää tai peltopinta-alaa, joilla on olennainen

merkitys biokaasulaitoksen sijoittamista harkittaessa. Esimerkiksi suurten kotieläintilojen

lannantuotto riittäisi jo yksinään syötteeksi biokaasulaitokselle. Syötteen määrän tarve

riippuu reaktorin koosta ja tilan energiantarpeesta. Toiminnassa olevien maatilalaitosten

reaktorien koko vaihtelee 50-1000 m3 (taulukko 9) ja syötteenä on 20-70 lehmän ja lisäksi

nuorkarjan lannantuotanto (Haverinen 2014).

Kuva 17. Kartta-analyysissa mukana olevien tilojen sijoittuminen Pohjois-Pohjanmaalle.
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9.1 Lannan metaanintuottopotentiaali

Lannan metaanintuottopotentiaalia varten tarvittiin eläinkohtainen tuotantoarvio

vuodessa. Arviot tuotannosta vaihtelevat kirjallisuuslähteissä. Tässä työssä käytettiin

Sankari & Imppolan (2011) sekä Tähti & Rintala (2010) arvioita (taulukko 16).

Taulukko 16. Eri kotieläinten lannan metaanintuottopotentiaali m3/vuosi (Sankari &
Imppola 2011). *Laskettu Tähti & Rintala (2010). **itse arvioitu kirjallisuuden
perusteella.

Eläin CH4 m3 / vuosi
Lehmä 176
Sonni 114*
Vasikka 30*
Sika 40
Porsas 10**
Hevonen 150
Lammas 15
Siipikarja 0,75

Eläinkohtaisten tuotantoarvioiden avulla saatiin laskettua maatilakohtainen

metaanintuotto. Suuria keskittymiä voidaan havaita maakunnan eteläisissä osissa (kuva

18) Nivalan, Ylivieskan, Sievin ja Haapajärven alueella sekä Kalajoella. Maakunnan

pohjoisosien lannan metaanipotentiaali ei kartassa näy, mutta tulos johtuu maatilojen

harvalukuisuudesta ja pitkistä välimatkoista. Yksittäisillä, suurilla maatiloilla lannan

tuotanto saattaa silti olla biokaasulaitokselle riittävä. Yhden metaanikuutiometrin

sisältämä energianmäärä on n. 10 kWh eli saman verran kuin litralla öljyä. Esimerkiksi

100 lehmän tilalla lannan metaanintuottopotentiaali on 17 600 m3 vuodessa ja tällä

tuotettaisiin laskennallisesti 176 000 kWh vuodessa. Jos metaani tuotetaan sähköksi,

hyötysuhde on n. 30% eli 52 800 kWh, mikä riittänee täyttämään 100 lehmän maatilan

energiantarpeen. Tilan on mahdollista päästä omavaraiseksi energian tuotannon suhteen.

Biokaasulaitoksen kannattavuudessa tulee huomioida lisäksi laitoksen itse kuluttama

sähkö (esim. lämmitys, syötteen sekoitus), syötteen määrä ja laatu sekä

rakentamiskustannukset. Takaisinmaksuaika olisi hyvä saada n. 10 vuoteen

kannattavuuden takaamiseksi (Motiva Oy 2013). Esimerkkejä kannattavuus- ja

energiataselaskelmista löytyy runsaasti, esim. Heiskanen (2011), Winquist ym. (2015),
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Marttinen ym. (2011), Kalmari (2006), Kiviranta (2011), Taavitsainen (2011), Kalmari

& Luostarinen (2011) sekä Luostarinen (2013).

Kuva 18. Kaikkien kotieläinyksilöiden lannan metaanipotentiaali Pohjois-Pohjanmaan
alueella m3 CH4/vuosi.

9.2 Biokaasuntuotantoon hyödynnettävissä olevat peltoalat

Kiinnostuksen kohteina olivat peltoalat, joilta voitaisiin biomassaa hyödyntää

biokaasuntuotantoon. Kesantoaloja (avo-, sänki- ja viherkesannot) löytyy 30%:lla

maatiloista. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 7688 ha ja tilakohtainen keskiarvo 5,5 ha.

On huomioitava, että kesantoalat eivät välttämättä ole yhtenä peltolohkona, vaan

sirpaleisemmin maatilalla. Kesantoalaa on luonnollisesti eniten suurilla maatiloilla,

joiden kokonaispeltopinta-ala on suuri. Suurin maatilakohtainen kesantopinta-ala oli 69,6

ha ja kyseessä oli yli 300 ha viljanviljelytila.

Kesannot sijoittuvat melko tasaisesti koko maakunnan alueelle, mutta esimerkiksi

Haapavedellä on useita maatiloja, joilla on suuret pinta-alat kesannolla (kuva 19).

Suurimmat kesantopinta-alat olivat viljantuotantotiloilla, mutta myös liha- ja
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lypsykarjatiloilla on paljon kesantoalaa. Eläköityvillä viljelijöillä lienee myös

keskimääräistä enemmän kesantoa, jos maanviljelyä ollaan lopettamassa.

Maataloustukisäädökset rajoittavat sitä pinta-alaa, minkä saa ilmoittaa kesannoksi ja tuen

määrä on alhaisempi kuin aktiiviviljelypelloilla.

Kuva 19. Kesantopeltojen sijoittuminen Pohjois-Pohjanmaalla (ha). Mukana ovat yli
hehtaarin alat.

Suojavyöhykkeitä löytyy yli tuhannelta maatilalta Pohjois-Pohjanmaalla eli n. 24%:lla

maatiloista. Suojavyöhykkeiden yhteenlaskettu pinta-ala Pohjois-Pohjanmaalla on n.

6599 ha ja keskimäärin 6 ha / maatila. Suojavyöhykealat sijoittuvat pääasiassa vesistöjen,

esim. jokien varsille (kuva 20). Eniten suojavyöhykealaa, 90,22 ha, oli eräällä

kalajokisella maatilalla.
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Kuva 20. Suojavyöhykkeiden sijoittuminen Pohjois-Pohjanmaalla (ha). Mukana ovat yli
hehtaarin alat (maksimi 90 ha).

Maataloustukimuotona suojavyöhykesopimukset uusittiin vuonna 2015 (Mavi 2015).

Tukea maksetaan enemmän kuin tavalliselle peltoalalle eikä suojavyöhykeala rajoita

esim. luonnonhaittakorvauksen maksamista. Tukimuotona suojavyöhykeala voi olla siis

houkutteleva, mutta sen sato-odotukset ovat vähäiset ja sadon korjuuvelvoite kuitenkin

vaatii töitä.

Viljanviljelyä on reilulla 68% eli 3052 maatilalla Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 92 523

ha. Näistä on 530 tiloja,  joilla on yli  50 ha viljalla.  Maatiloilla on keskimäärin 30,3 ha

viljalla, mutta hajonta on melko suurta. Eniten suuria viljatiloja on Oulun seudulla.

Maakunnan pohjoisosissa luonnonolosuhteet vaikeuttavat viljanviljelyä eikä yli 50 ha

viljatiloja löydy pohjoisesta ollenkaan.

On huomioitava, että osa viljasta päätyy eläinten ruokintaan eikä elintarvikekäyttöön.

Suurten karjatilojen on edullista tuottaa eläinten rehu itse eli suurimmat viljanviljelyalat

sijoittuivat juuri suurten karjatilojen yhteyteen. Eniten vilja-alaa, 368 ha, oli eräällä

suurella sikatilalla. Sellaiset tilat, jotka tuottavat viljaa omien eläinten ruokintaan,

käyttävät todennäköisesti oljet kuivikkeena tai ne kynnetään peltoon. Elintarvikekäyttöön
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menevä vilja myydään eteenpäin eikä jäljelle jäävälle oljelle liene juuri käyttöä, vaan se

kynnetään peltoon. Olki voitaisiin käyttää biokaasuntuotantoon.

Tiheyskartan laskenta perustuu esiintymisten välisiin etäisyyksiin. Pohjois-Pohjanmaan

viljapeltojen tiheyskartan perusteella viljanviljely keskittyy Oulun seudulle sekä

Kalajoki-Haapajärvi –akselille (kuva 21). Biokaasulaitoksen sijoittamista ajatellen tiheys

on tärkeä funktio, koska kuljetuskustannukset eivät saa nousta suuremmiksi kuin

biokaasusta saatava tulo.

Kuva 21. Kaikkien Pohjois-Pohjanmaan viljapeltojen sijoittuminen tiheyskarttana.

Erilaisten peltoalojen satomäärät vaihtelevat. Aktiiviviljellyt, lannoitetut alat tuottavat

suuremman sadon kuin esimerkiksi kesannot. Peltojen käyttömuoto saattaa vaihdella

vuosittain ja satokin on riippuvainen esim. lämpösummasta ja sateista. Hehtaarikohtaista

metaanintuottopotentiaalia on näiden seikkojen takia vaikea laskea. Esitetyt kartat

osoittavat alueet, joilla kannattaisi alkaa selvittää biokaasulaitosten kannattavuutta,

rakentamismahdollisuuksia, tarkempia syötemääriä ja etenkin mahdollisuuksia

maatilojen yhteislaitoksille. Maatilakohtaiset laitokset tuottavat helposti yhden tilan
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tarvitseman lämmön ja sähkön, mikäli syötettä on tarpeeksi. Maatilojen yhteislaitokset

tulisivat kuitenkin edullisemmiksi, koska rakentamiskustannukset ovat korkeat.

Peltohehtaaria kohden on vaikea antaa tarkkoja arvioita metaanintuotantopotentiaalista,

koska sadon määrä vaihtelee alueittain, vuosittain ja kasvilajin mukaan. Tässä työssä on

arvioitu varovasti metaanintuottopotentiaalia sellaiselle biomassalle, jota ei muuten

hyödynnetä esim. korjuun tai varastotappioiden takia (taulukko 17). Perunan sadosta n.

10% menee jäteperunaksi ja tämä määrä voitaisiin siirtää suoraan biokaasuntuotantoon.

Nurmelle on käyttöä eläinten rehuna, mutta varovasti arvioiden kaikesta nurmialasta 5%

voitaisiin siirtää biokaasuntuotantoon (Sankari & Imppola 2011). Tässä työssä laskettiin

nurmialaksi myös laitumet, maanparannusalat ja seoskasvustot.

Oljen hyödyntäminen eläinten rehuna tai kuivikkeena on vähäistä satoon nähden.

Varovasti arvioiden noin puolet olkisadosta olisi mahdollista käyttää

biokaasuntuotantoon. ”Muu biomassa” käsittää suojavyöhykkeet, kesannot, kuminan,

rypsin ja rapsin sekä ruokohelven alat, joiden satotuotanto on arviolta neljäsosan

nurmialan tuotannosta (oma arvio).

Taulukko 17. Erilaisten peltoalojen hehtaarikohtaiset metaanintuottoarviot.

Biomassa Metaanintuotto
m3/ha

Arvioperuste Lähde

Peruna 165 Satomäärä 30 t/ha, 55 m3 CH4/t,
mahdollista käyttää 10%

Sankari &
Imppola 2011

Nurmi 104 2080 m3 CH4/ha, mahdollista käyttää
5%

Sankari &
Imppola 2011

Olki 200 Sato  2  t/ha,  CH4 tuotanto 200 m3/t tp,
mahdollista käyttää 50%

Välttilä 2014

Muu
biomassa

260 Sato  1/4  nurmesta,  CH4 tuotanto 520
m3/ha, mahdollista käyttää 50%

Sankari &
Imppola 2011

Edellä esitetyn metaaniarvion mukaan voidaan todeta kasvibiomassan

metaanipotentiaalia löytyvän eniten Lumijoen ja Limingan seudulta sekä Kalajoki-

Nivala-Haapajärvi –akselilta (kuva 22). On huomioitava, että arvio on hyvin varovainen

ja koskee vain sellaisia biomassoja, joita ei tällä hetkellä juuri hyödynnetä, kuten olkia.



79

Kuva 22. Kasvibiomassan yhteenlaskettu metaanipotentiaali Pohjois-Pohjanmaalla m3

CH4/vuosi.

9.3 Maakunnan kokonaisbiokaasupotentiaali

Tässä työssä lasketun kokonaismetaanipotentiaalin arvio koko Pohjois-Pohjanmaan

osalle on 54 133 847 m3, josta lannan osuus on 18 015 269 m3 ja kasvibiomassan

36 118 578 m3. Varovaistenkin arvioiden mukaan kasvibiomassan metaanipotentiaali on

noin kaksinkertainen lannan metaanipotentiaaliin verrattuna. Tämä johtuu

kasvibiomassan suuremmasta orgaanisen aineksen pitoisuudesta ja siten substraatin

suuremmasta tarjonnasta mikrobien metaanintuotantoon. Ne kunnat, joissa on paljon

viljanviljelyä ja siten suuri oljentuotanto, tuottavat suuren arvion myös kasvibiomassan

metaanipotentiaalissa (taulukko 18). Perunaviljely nostaa Tyrnävän ja Kalajoen

kasvibiomassan metaanipotentiaalia. Kokonaismetaaninpotentiaalia tarkasteltaessa esille

nousevat Kalajoki, Nivala ja Siikajoki, joissa maatalous on voimakasta.

Koska yksi metaanikuutiometri vastaa n. 10kWh energiamäärää, maakunnan

metaanintuotantopotentiaalin energiamäärä on 541 338 470 kWh. Maatalouden

biokaasulla voitaisiin siten laskennallisesti tuottaa sähköä 162 401 541 kWh eli 162

GWh.  Pohjois-Pohjanmaan maakunnan energiataseen mukaan sähkön kokonaiskäyttö oli
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6290 GWh vuonna 2010 (PPL 2012). Biokaasulla tuotetun sähkön osuus tästä olisi n.

2,5% edellä esitetyn potentiaalin mukaisesti. Tässä ei ole huomioitu lämmöntuotantoa.

Yhdellä metaanikuutiometrillä voidaan korvata litra öljyä. Vaikka maatalouden

biokaasun tuotanto ei ole kovin suurta, sen vaikutukset hiilijalanjäljen pienentämiseen

ovat merkittävät fossiilisten polttoaineiden korvaamisen sekä metaanin talteenoton

kautta. Huttunen & Kuittinen (2016) mukaan maatalouden biokaasun tuotanto vuonna

2015 oli 971 000 m3 (taulukko 8). Tällä tuotantomäärällä on voitu korvata 971 000 l öljyä.

Taulukko 18. Pohjois-Pohjanmaan lannan ja kasvibiomassan metaanipotentiaali
kunnittain.

Kunta
Lannan
metaanipotentiaali m3

Kasvibiomassan
metaanipotentiaali m3 Yhteensä

Alavieska 501 259 841 582 1 342 841
Haapajärvi 781 705 1 341 441 2 123 146
Haapavesi 1 255 742 1 758 088 3 013 831
Hailuoto 134 864 330 635 465 499
Ii 168 898 313 287 482 185
Kalajoki 1 852 448 2 625 087 4 477 534
Kempele 32 978 420 158 453 136
Kuusamo 559 571 616 224 1 175 794
Kärsämäki 777 036 1 040 743 1 817 779
Liminka 269 631 1 544 519 1 814 150
Lumijoki 240 110 909 286 1 149 396
Merijärvi 194 900 425 723 620 622
Muhos 500 972 1 229 641 1 730 613
Nivala 1 800 673 2 913 690 4 714 363
Oulainen 347 672 1 066 445 1 414 117
Oulu 536 427 1 425 814 1 962 241
Pudasjärvi 445 652 462 020 907 671
Pyhäjoki 401 443 827 314 1 228 757
Pyhäjärvi 433 538 906 936 1 340 474
Pyhäntä 125 192 226 766 351 958
Raahe 428 739 1 630 199 2 058 938
Reisjärvi 898 082 1 054 230 1 952 312
Sievi 819 807 1 532 642 2 352 449
Siikajoki 1 438 035 3 041 791 4 479 826
Siikalatva 1 312 119 2 616 649 3 928 768
Taivalkoski 161 828 156 571 318 399
Tyrnävä 274 247 2 045 251 2 319 498
Utajärvi 311 068 668 967 980 035
Vaala 524 421 889 595 1 414 015
Ylivieska 486 214 1 257 284 1 743 498



81

Kokonaismetaanipotentiaalin karttatarkastelussa havainnot ovat riippuvaisia etäisyydestä

toisiinsa (kuva 23). Kuntakohtainen tilastotarkastelu käsittää vain koko kunnan sisällä

olevan arvion, mutta tiheystarkastelu paljastaa maantieteelliset keskittymät. Jälleen

maakunnan eteläosat Kalajoki-Nivala-Haapajärvi –akselilla osoittavat

metaanintuotannon tihentymät. Limingan-Kempeleen seutu erottuu myös. Maakunnan

pohjoisosat Oulusta Kuusamoon puolestaan ovat metaanintuotantopotentiaalissa

vähäisemmässä asemassa.

Kuva 23. Kasvibiomassan ja lannan yhteenlaskettu kokonaismetaanipotentiaali Pohjois-
Pohjanmaalla m3 CH4/vuosi sekä nykyisten, varmuudella toiminnassa olevien laitosten
sijainti.

Uusien laitosten sijoittamisessa on hyvä tarkastella alueen metaanintuottopotentiaalia.

Nykyisten maatilamittakaavan biokaasulaitosten verkosto koko Suomessa on harva.

Pohjois-Pohjanmaalla on vain kolme varmuudella toiminnassa olevaa laitosta: Virtaalan

tilalla Haapavedellä, Junttilan tilalla Nivalassa sekä Haapajärven ammattiopistolla

Haapajärvellä. Metaanintuottopotentiaalin perusteella uusia laitoksia kannattaisi sijoittaa

niihin kuntiin, missä potentiaalia on eniten. Olemassa olevien laitosten ja

kokonaispotentiaalin perusteella uusia laitoksia kannattaisi sijoittaa esimerkiksi

Kalajoelle, Liminkaan ja Kempeleeseen. Lumijoella on jo laitoksia ja uusia rakenteilla.
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Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kokonaismetaanipotentiaali 54 133 847 m3 voidaan

muuttaa energiamääräksi 541 338 470 kWh. Jos tämä energiamäärä tuotetaan sähköksi,

se on 30 % hyötysuhteella 162 401 541 kWh. Jos oletetaan isohkon maatilan kulutukseksi

50 000 kWh sähköä vuodessa, ko. sähköntuotanto riittäisi 3 248 maatilalle. On

huomioitava, että tämä laskelma perustuu monelle oletukselle ja arviolle. Syötteen

määrän ja sen metaanipotentiaalin lisäksi biokaasulaitoksen sijoittamiseen vaikuttavat

maatilojen koko, niiden väliset etäisyydet sekä biokaasun käyttötarkoitus.

Sijoitussuosituksia on tämän selvityksen perusteella vaikea tehdä, koska laitoksen

kannattavuus tarvitsee paikallisia selvityksiä. Selkeästi selvitykset kannattaa painottaa

suuren metaanipotentiaalin seuduille (kuva 21), etenkin, kun kyseessä ovat suuren

mittakaavan laitokset, joilla on hyvä verkosto. Harvaan asuttujen Pohjois-Pohjanmaan

kuntien maatilat Ii-Kuusamo akselilla hyötyisivät todennäköisesti enemmän

maatilamittakaavan laitoksista. Maakunnan ylittävän yhteistyön mahdollisuudet tulee

myös selvittää.
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10 HAASTATTELUIHIN PERUSTUVAT SUOSITUKSET
Biokaasulaitoksia ja laitostoimittajia edustavia henkilöitä (8 hlöä) haastateltiin

puhelimitse laitosten käyttökokemuksista ja kehittämismahdollisuuksista. Haastatelluista

yksi oli laitossuunnittelija, neljä maanviljelijöitä, joilla laitos oli toiminnassa, kaksi

maanviljelijöitä, joilla laitoksen rakentaminen oli jäänyt kesken ja yksi oli maanviljelijä,

jolla laitoshanke oli vasta alussa. Haastateltaviksi valittiin nimenomaan

maatilamittakaavan laitosten parissa toimivia henkilöitä Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalta

sekä Kainuusta. Pohjois-Pohjanmaan aluerajat ylitettiin, koska laitoksia on niin vähän.

Haastatteluiden perusteella koottiin yhteen suosituksia. Tieteelliseen analyysiin

haastatteluiden määrä ja menetelmä eivät yllä, mutta niiden perusteella voidaan antaa

käyttäjäkokemuksiin perustuvia suosituksia. Haastattelua on tarkemmin kuvattu

menetelmät-osiossa (kpl 7.2). Kysymykset ja tarkemmat tulokset löytyvät liitteistä 2 ja 3.

10.1 Suositukset

Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että biokaasulaitos lisäsi maatilojen

omavaraisuutta lämmön ja sähkön suhteen. Liikennepolttoaineen tuotantomahdollisuus

on hyvä lisä, koska maatilojen polttoainekulut ovat huomattavat. Maanviljelyn

kannattavuus on heikentynyt, joten kustannussäästöt ovat suuri etu. Suuri investointi

biokaasulaitokseen kannattaa ajoittaa lämpökeskuksen uusimisen tai uusien

tuotantotilojen rakentamisen yhteyteen.

Biokaasulaitoksen eduksi nähtiin energiaomavaraisuuden lisäksi mädätysjäännösestä

koituvat hyödyt. Mineraalilannoitteita ja rikkaruohomyrkkyjä tarvitaan vähemmän

(kustannussäästö), koska mädätysjäännöksen typen liukoisuus on parempi ja rikkaruohon

siemenet kuolevat biokaasuprosessissa. Mädätysjäännöksen etuna on myös hajuttomuus,

joka mahdollistaa levittämisen pellolle lähelle asutusta.

Laitos on mahdollistaa rakentaa omatekoisena käytetyillä osilla, jolloin

rakentamiskustannukset ovat alhaisemmat kuin laitostoimittajilta tilattuna.

Jälkimmäiseen tapaukseen sisältyy kuitenkin mahdollisuus investointitukiin.

Tuotantotukien tehorajat ovat liian korkeat tavallisille maatiloille, mutta harva maatila

pyrkii sähkön tuotantoon tilan ulkopuolelle.



84

Omatekoisten laitosten rakentaminen vaatii viljelijältä kiinnostusta ja panostusta asiaan.

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on hyvä varata mahdollisuus laitteiston

parantamiseen ja huoltamiseen, esim. reaktorin eritys ja lämmitys, syötteen murskaus-

lisäys- ja sekoitustavat, putkiston puhdistus, tiivisteiden uusinta ja vesilukot hajuhaittojen

vähentämiseksi. Laitos tulee suunnitella siten, että sen käyttö ei lisää viljelijän työmäärää.

Varajärjestelmistä tulee huolehtia, jotta laitokseen ei tule pitkiä toimintakatkoksia.

Syötteen ja mädätysjäännöksen kuljetus ja käsittely tulee olla helppoa ja taloudellista, ts.

syötteestä saatavan energian hyöty ei saa kulua kuljetuskustannuksiin. Optimaalisinta

olisi, mikäli liete saataisiin putkea pitkin suoraan laitokseen ja laitos tuottaisi itse

pumppuihin käytetyn sähkön. Lietteen metaanipotentiaali on pieni, mutta määrä suuri,

joten sen kuljettaminen ei kannata. Muun syötteen, esim. biojätteen tai nurmibiomassan

kuljettaminen on kannattavampaa.

Liikennepolttoaineen tuottamiseen tarvittavan laitteiston hankintakustannukset ovat

suuret eikä liene yksittäiselle maatilalle kannattavaa. Harvaan asutulla maaseudulla

bioliikennepolttoaineen tuotantoa järkevämpää voi olla sähkön tuottaminen ja sähköllä

toimivat kulkuvälineet. Liikennepolttoaineen tuotannossa maatilojen välinen yhteistyö

olisi paikallaan, jolloin laitoksen syötemäärät ja tuotantovarmuus nousisivat ja

taloudellinen kannattavuus paranisi. Yhteistyölaitokset pelkkään lämmöntuotantoonkin

soveltuisivat hyvin esim. kaukolämpölaitoksiksi.

Biokaasulaitosten lupa- ja tukiprosessiin toivottiin joustavuutta, yksinkertaistamista ja

yhtenäistä linjaa. Viranomaisilta toivottiin myös enemmän neuvontaa. Uusien, isojen

maatilojen tai maatilayhtymien yhteyteen kannattaisi jo suunnitteluvaiheessa lisätä

biokaasulaitos tai ainakin valmiudet sen rakentamiseen myöhemmin. Samalla

vähennettäisiin myös lupabyrokratiaa, kun samaan ympäristölupaan sisältyisi eläinsuoja

sekä biokaasulaitos. Viime aikoina on perustettu suuria yhteisnavetoita (esim. Milkkivei

Oy Kiuruvedellä) ja samaan yhteyteen biokaasulaitoksen rakentaminen olisi järkevää.

Kuivamädätyslaitokset ovat vasta hiljattain herättäneet mielenkiintoa Suomessa.

Märkämädätyslaitokset lienevät yleisempiä lietteen suuren määrän takia. Kuivamädätys

voisi olla yksi tulevaisuuden suunta etenkin alueilla, joilla kasvintuotanto on runsasta.

Kuivamädätykseen kelpaavat oljet ja muu kortinen biomassa ilman käsittelyä.
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Kuivamädätyksen etuna on myös helppo käytettävyys panosprosessina, mutta biokaasun

saanto saattaa olla alhaisempi kuin märkämädätyksessä.

Jokaisella suurella maatilalla olisi hyvä määrittää biokaasulaitoksen kannattavuus,

etenkin lämpölaitoksen uusimisen tai uusien tuotantotilojen rakentamisen yhteydessä.

Laskelmassa tulisi määrittää metaanintuottopotentiaali sopivista syötteistä ja tarkastella

etenkin hukkaan menevien sivuvirtojen määriä. Huomioitava on myös, onko teknisesti ja

ajankäytöllisesti mahdollista kerätä koko maatilan biomassa, esim. perunanvarret tai

kesantonurmi. Naapuriyhteistyö ja liikennepolttoaineen tuotanto ovat seuraavia

kehitysaskelia.

10.2 Biokaasulaitoksen hyödyt ja haasteet

Maatalouden biokaasulaitosten hyödyt ja haasteet ovat tulleet esille kirjallisuuden ja

haastatteluiden kautta. Yhteenveto on esitetty taulukossa 19.

Taulukko 19. Biokaasulaitoksen hyödyt ja haasteet.

Hyödyt Haasteet

maatilan energiaomavaraisuus (lämpö, sähkö)
investoinnin ajoittaminen

työläs investointitukihakemus

liikennepolttoaineen tuotantomahdollisuus
laitteiston kallis hankinta

tuotantotukien tehoraja

mineraalilannoitteiden ja rikkaruohomyrkkyjen
tarpeen väheneminen mädätysjäännöksen tuotteistaminen

maatilan kannattavuuden paraneminen
syötteen kuljetuskustannukset

alhainen maidon tuottajahinta

uudet liiketoimintamahdollisuudet yleinen ilmapiiri ja yhteistyökuviot

laitoksen rakentaminen onnistuu tee-se-itse-
ratkaisunakin

paneutuminen asiaan vaatii aikaa

ennakoimattomat ongelmat

uusien teknisten ratkaisujen
kehittäminen

mädätysjäännöksen levittäminen onnistuu
lähelle asutusta (vrt. raakalietteen hajuhaitat) peltopinta-alan riittävyys
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11 YHTEENVETO JA POHDINTA
Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille

luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Jätteen määrä pyritään minimoimaan.

Kiertotalouden periaatteet huomioidaan jo tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa,

jotta materiaalien kierrättäminen onnistuu helposti ja ympäristöä säästäen. Kiertotalous

on viime aikoina huomioitu useissa poliittisissa linjanvedoissa sekä kansallisella että

EU:n tasolla ja rahoitusinstrumentteja on luotu kiertotaloutta toteuttavia hankkeita varten.

Biotalous on biopohjaisten materiaalien ja prosessien hyödyntämistä siten, että suositaan

uusiutuvia luonnonvaroja ja kierrätystä. Biotalous on osa kiertotaloutta, mutta

biotalouteen kuuluu laajemmin kaikki biomassan käyttö ja sen jalostaminen.

Biotaloudessa pyritään kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan: sulkemaan

ainekierrot, pienentämään hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia, vähentämään

energian käyttöä sekä resurssiniukkuuteen. Suomen biotalousstrategian tavoitteena on

nostaa tuotosta ja luoda uusia työpaikkoja.

Maatalous on elinkeino, joka jalostaa ja myy biopohjaisia tuotteita. Biotalouden ja

kiertotalouden periaatteet toteutuvat maataloudessa esim. ravinteiden kierrätyksen kautta.

Maatalouden nykyistä heikkoa kannattavuutta voitaisiin parantaa panostamalla etenkin

biotalouteen, esim. biopohjaisten energiamuotojen kautta. Yhtenä vaihtoehtona ovat

maatilakohtaiset biokaasulaitokset, jotka tuovat monia etuja viljelijälle sekä ympäristölle.

Maataloudesta aiheutuu päästöjä veteen, ilmaan ja maahan ja lisäksi siitä on melu- ja

hajuhaittoja. Peltoviljelyn aiheuttamaa vesistökuormitusta on pyritty rajoittamaan

maataloustukien säädöksillä. Karjan, etenkin märehtijöiden, tuottama metaanimäärä on

huomattava ja vaikuttaa kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Koska eläinten

metaanintuottoa on vaikea säädellä, metaanin talteenotto lannasta ja polttaminen on

ratkaisu.

Eläinten lannan lisäksi biokaasua voidaan tuottaa maatalouden sivuvirroista, kuten esim.

pilaantuneesta rehusta, oljesta ja juuresjätteestä. Syöte saattaa vaatia esikäsittelyä, esim.

silppuamista tai murskausta. Biojäte, puhdistamolietteet sekä rasva- ja teollisuusjätteet

vaativat lisäksi hygienisointia. Maatilan sisällä tuotetut syötteet, kuten lanta ja

kasvibiomassa, eivät yleensä vaadi hygienisointia.
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Biokaasulaitos voi toimia kuiva- tai märkämädätysperiaatteella, panos- tai

jatkuvatoimisella prosessilla. Biokaasulaitoksen käyttö on verraten yksinkertaista ja

biokaasun tuotanto kohtuullisen tasaista, jotta sillä voidaan turvata maatilan

energiantarve. Biokaasun tuotanto perustuu mikrobien biomassan hajotustoimintaan.

Mitä suurempi on syötteen orgaaninen aines, sitä suurempi on biokaasun tuotanto.

Biokaasuprosessin lopputuotteena ovat biokaasu ja mädätysjäännös. Biokaasua yleensä

jalostetaan metaanin osuuden nostamiseksi ja se soveltuu hyvin liikennepolttoaineeksi,

lämmitykseen ja sähkön tuotantoon. Mädätysjäännös käytetään usein lannoitteena ja sen

etuna on hajuttomuus ja parantunut typen liukoisuus. Rikkakasvien siemenet tuhoutuvat

myös prosessissa, joten kasvinsuojeluaineiden tarve vähenee. Koska metaani saadaan

talteen, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Biokaasulaitosten määrä on Suomessa hitaassa nousussa. Etenkin kaatopaikkalaitokset

ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä. Maatilalaitokset ovat mittakaavaltaan pieniä

verrattuna esim. kaatopaikkalaitoksiin, joten niiden biokaasuntuotantomäärätkin ovat

verraten pieniä. Laitoskustannusten lasku ja rohkaisevat esimerkit ovat lisänneet

kiinnostusta maatilamittakaavan laitoksiin. Maatilakohtainen laitos vaatii usein vain

rakennusluvan, mutta laitos- tai ammattimainen toiminta edellyttää ympäristölupaa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn raja on 20 000 tonnin jätemäärän käsittely

vuodessa. Eviran laitoshyväksyntä tarvitaan, jos laitos käsittelee eläinperäisiä

sivutuotteita, kuten teurasjätteitä. Lupien tarve vähenee, kun maatilalla käytetään vain

omia maatalouden syötteitä ja mädätysjäännös jää omille pelloille. Biokaasulaitoksen

rakentamiseen voi hakea taloudellista tukea eri instansseilta, esim. investointitukea

maaseudun kehittämisohjelmasta.

Vuoden 2016 tilastotietojen valossa Pohjois-Pohjanmaa todettiin karjatalousvaltaiseksi

alueeksi. Sikalat ja kanalat keskittyivät tiettyihin kuntiin (Haapajärvi, Kalajoki,

Kärsämäki, Nivala, Pyhäjoki, Raahe, Sievi, Siikajoki), mutta nautoja oli melko tasaisesti

joka kunnassa. Siikalatvalla, Haapavedellä, Kalajoella, Siikajoella ja Nivalassa oli

kussakin yli 10 000 nautaa. Lampaita ja vuohia oli etenkin Oulussa, Pudasjärvellä,

Raahessa, Sievissä ja Siikajoella (yli 1000 kussakin). Hevosia oli ylivoimaisesti eniten

oululaisilla hevosenomistajilla.
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Pellonkäyttömuototietojen valossa voidaan arvioida eri alueiden

metaanintuottopotentiaalia biokaasuntuotantoon soveltuvien alojen perusteella.

Peltoalasta eniten on nurmella, joka käytetään suurimmaksi osaksi eläinten ruokintaan.

Kesanto- ja suojavyöhykealat puolestaan soveltuisivat hyvin biokaasuntuotantoon

kokonaan. Vilja-aloilta puolestaan voitaisiin hyödyntää oljet. Suurin lannan

metaanintuottopotentiaali sijoittuu maakunnan eteläisiin osiin Kalajoki-Haapajärvi –

akselille. Viljanviljely puolestaan keskittyy Oulun seudulle ja samaiselle Kalajoki-

Haapajärvi –akselille. Karttatarkasteluiden perusteella maakunnan pohjoisosat ovat

epäedullisia biokaasun tuotantoa ajatellen johtuen maatilojen harvalukuisuudesta ja

pitkistä välimatkoista. Yksittäisillä, suurilla maatiloilla voi kuitenkin olla mahdollisuus

taloudelliseen biokaasun tuotantoon.

Viljelijöiden kiinnostus biokaasulaitokseen juontaa juurensa tilan kannattavuuden

parantamisesta ja mahdollisuudesta energiaomavaraisuuteen. Rakentaminen vaatii

sinnikkyyttä raskaan tuki- ja lupaprosessin takia sekä tilalle soveltuvien teknisten

ratkaisujen kehittämisessä. Liikennepolttoaineen tuotanto kiinnosti monia, mutta sen

kustannukset ovat vielä liian suuret.

Energiaomavaraisuuden lisäksi viljelijät korostivat mädätysjäännöksen lannoitehyötyä

sekä kustannussäästöjä keinolannoitteissa sekä kasvinsuojeluaineissa. Tuotantohintojen

ja tukitasojen nousu sekä tukiehtojen helpottaminen omatekoisten laitosten suuntaan

lisäisivät biokaasulaitosten houkuttelevuutta. Mädätysjäännöksen ja biokaasun

tuotteistaminen ja markkinointi kuluttajille voisi olla kehittämisen arvoinen suunta.

Yhteislaitokset edellyttäisivät yhteistyötä edesauttavaa ilmapiiriä ja kenties uusia

yritysmuotoja.

Tulevaisuudessa biokaasun merkitys korostunee entisestään energiantuotannossa.

Valtioneuvoston linjauksissa biokaasu nähdään lupaavana biopolttoaineena, joskin

laitoskustannukset ovat vielä liian suuret maatilakohtaisten laitosten yleistymiselle.

Energiayhtiöiden, kuten Gasumin, kautta on tulossa uusia biokaasulaitoksia ja Oulun

Ruskoon biokaasun jakelupiste (Gasum 2017). Valio Oy puolestaan investoi

uudenlaiseen laitokseen Nivalaan, jossa edistetään lietelannan ravinteiden kierrätystä

tuottaen samalla biokaasua (Valio Oy 2017). Uusien laitosten rakentaminen ja yleisen

taloudellisen tilanteen paraneminen rohkaissevat myös maatilakohtaisten

biokaasulaitosten investointeihin.
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Pohjois-Pohjanmaan maatalous nojaa pitkälti karjatalouteen johtuen historiallisista

seikoista, mutta myös kasvukauden pituudesta ja siihen liittyvästä vähäisemmästä

kasvintuotannosta verrattuna Etelä-Suomeen. Etenkin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

eteläosissa on suuria karjatihentymiä ja lannan käyttäminen biokaasun tuotantoon olisi

volyyminsa takia järkevää. Pohjois-Pohjanmaan rooli bio- ja kiertotalouden edistäjänä

korostuu juuri näillä alueilla. Biokaasun tuottaminen liikennekäyttöön ja erityisesti

työkoneille on vielä varsin vähäistä. Pitkät etäisyydet maaseudulla ja etenkin Kainuussa

puoltavat paikallisten ratkaisujen kehittämistä maatalouden kannattavuuden

parantamiseksi. Maataloudessa on paljon käyttämätöntä potentiaalia, mutta sen

valjastamiseksi tarvitaan yleisen ilmapiirin suuntaamista myönteisemmäksi ja

viranomaisyhteistyön kehittämistä biokaasulaitosten yleistymisen mahdollistamiseksi.
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Liite 1. Maaseutuvirastolta (2016a) saadun aineiston alkuperäiset luokat ja uusi luokitus
eläin- ja kasviaineistolle

Uusi luokitus Kasviluokka
Kesanto 9402 Viherkesanto
Kesanto 9403 Sänkikesanto
Kesanto 9404 Avokesanto
Laidun 6112 1-vuotiset laidunnurmet
Laidun 6122 Monivuotiset laidunnurmet
Laidun 6220 Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v)
Laidun 6300 Luonnonlaidun ja -niitty
Laidun 6710 Hakamaa, avoin
Laidun 9423 Monimuotoisuuspelto, maisema
Laidun 9424 Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi
Laidun 9801 Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Laidun 9803 Erityistukisopimusala, pelto
Maanparannus 5850 Saneerauskasvi (valkosinappi)
Maanparannus 5851 Saneerauskasvi (öljyretikka)
Maanparannus 5853 Saneerauskasviseos
Maanparannus 6050 Viherlannoitusnurmi
Marjat 5301 Mustaherukka
Marjat 5302 Punaherukka
Marjat 5303 Valkoherukka
Marjat 5305 Karviainen
Marjat 5310 Vadelma ja mesivadelma
Marjat 5311 Mansikka
Marjat 5312 Mesimarja
Marjat 5313 Pensasmustikka
Marjat 5314 Marja-aronia
Marjat 5318 Saskatoon (Marjatuomipihlaja)
Marjat 5319 Muut marjakasvit
Kumina 5806 Kumina
Muut 1700 Tattari
Muut 1800 Maissi
Muut 2110 Ruokaherne
Muut 2200 Härkäpapu
Muut 2400 Virna
Muut 2410 Mesikkä
Muut 2420 Mailanen
Muut 2430 Apila
Muut 3330 Rehujuurikasvit
Muut 3340 Rehukaali
Muut 4300 Auringonkukka
Muut 4525 Kuituhamppu
Muut 4913 Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju)
Muut 5101 Tarhaherne
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Muut 5102 Pensaspapu
Muut 5210 Omena
Muut 5212 Pihlaja (marjantuotanto)
Muut 5220 Muut hedelmät
Muut 5410 Koristekasvit, alle 5 v.
Muut 5443 Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.
Muut 5451 Tyrni
Muut 5846 Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)
Muut 5847 Yrttikasvit väh. 5 v.
Muut 6401 Muut rehukasvit
Muut 6402 Rehurapsi
Muut 6561 Apilan siemen, valvottu tuotanto
Muut 9061 Aitohunajakukka
Muut 9630 Kasvimaa
Muut 9820 Suojakaista
Muut 9830 Maisemapiirre
Nurmi 6111 1-vuot. kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehunurmet
Nurmi 6113 1-vuotiset siemennurmet
Nurmi 6121 Moniv. kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Nurmi 6123 Monivuotiset siemennurmet
Nurmi 6210 Pysyvä kuivah.,säilör., tuorer. (väh 5, alle10 v)
Nurmi 6562 Timotein siemen, valvottu tuotanto
Nurmi 9405 Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.)
Nurmi 9805 Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
Nurmi 9812 Monivuotinen ympäristönurmi
Peruna 3110 Ruokaperuna
Peruna 3120 Ruokateollisuusperuna
Peruna 3130 Tärkkelysperuna
Peruna 3150 Varhaisperuna (katteenalainen)
Peruna 3160 Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon)
Peruna 3190 Tärkkelysperunan oma siemenlisäys
Riistapelto 9422 Monimuotoisuuspelto, riista
Ruokohelpi 4900 Ruokohelpi
Rypsi ja rapsi 4110 Kevätrypsi
Rypsi ja rapsi 4120 Syysrypsi
Rypsi ja rapsi 4210 Kevätrapsi
Rypsi ja rapsi 4220 Syysrapsi
Seos 1545 Seoskasvusto (viljat)
Seos 1555 Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
Seos 1601 Vihantavilja (ohra)
Seos 1602 Vihantavilja (kaura)
Seos 1603 Vihantavilja (vehnä)
Seos 1604 Vihantavilja (ruis)
Seos 1605 Vihantavilja (viljaseos)
Seos 2120 Rehuherne
Seos 2170 Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
Seos 2175 Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/öljykasvit)
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Seos 2180 Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 %+viljaa
Seos 2185 Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
Seos 2195 Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
Suojavyöhyke 9810 Suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen 2015)
Suojavyöhyke 9811 Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015)
Vihannekset ja juurekset 5103 Valko- eli keräkaali
Vihannekset ja juurekset 5104 Kiinankaali
Vihannekset ja juurekset 5105 Kukkakaali
Vihannekset ja juurekset 5106 Porkkana
Vihannekset ja juurekset 5108 Lanttu
Vihannekset ja juurekset 5109 Nauris
Vihannekset ja juurekset 5111 Palsternakka
Vihannekset ja juurekset 5114 Purjo
Vihannekset ja juurekset 5116 Kurpitsa
Vihannekset ja juurekset 5119 Raparperi
Vihannekset ja juurekset 5120 Punajuurikas ja keltajuurikas
Vihannekset ja juurekset 5121 Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli)
Vihannekset ja juurekset 5124 Punakaali
Vihannekset ja juurekset 5125 Savoijinkaali (kurttukaali)
Vihannekset ja juurekset 5128 Parsakaali
Vihannekset ja juurekset 5129 Kyssäkaali
Vihannekset ja juurekset 5143 Kesäkurpitsa
Vihannekset ja juurekset 5146 Rapeakeräsalaatti
Vihannekset ja juurekset 5149 Tilli
Vihannekset ja juurekset 5150 Persilja
Vihannekset ja juurekset 5157 Valkosipuli
Vihannekset ja juurekset 5198 Muut vihannekset
Viljat 1110 Syysvehnä
Viljat 1120 Kevätvehnä
Viljat 1142 Kevätspelttivehnä
Viljat 1210 Ruisvehnä
VIljat 1220 Kevätruis
Viljat 1230 Syysruis
Viljat 1310 Rehuohra
Viljat 1320 Mallasohra
Viljat 1400 Kaura
Viljat 1900 Muut viljat
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Uusi luokitus Eläinten luokitus
Hevoset Hevoset
Lampaat ja vuohet Lampaat
Lampaat ja vuohet Vuohet
Lehmät Alle 24kk poikinut emolehmähieho
Lehmät Emolehma 24kk-
Lehmät Hiehot 12kk-24kk (ei poikineet), emolehmäksi
Lehmät Hiehot 24kk- (ei poikineet), emolehmäksi
Lehmät Hiehot 24kk- (ei poikineet), lihantuotantoon
Lehmät Hiehot 24kk- (ei poikineet), maidontuotantoon
Lehmät Lehmävasikat ja hiehot 12kk-24kk, lihantuot./emol.
Lehmät Lehmävasikat ja hiehot 12kk-24kk, lypsylehmiksi
Lehmät Lypsylehmä 24kk-
Lehmät Muu nauta 6-24 kk
Lehmät Muu nauta yli 24 kk
Porsaat Nuoret siitossiat
Porsaat Porsaat
Siat Emakot
Siat Karjut
Siat Lihasiat
Siat Lihasiat
Siipikarja Kalkkunat
Siipikarja Kananppoikaset
Siipikarja Kanat
Siipikarja Kukot
Siipikarja Muu siipikarja
Sonnit Sonni väh. 12kk, alle 16kk, lihantuotantoon
Sonnit Sonni väh. 12kk, alle 16kk, lihantuotantoon
Sonnit Sonni väh. 16kk, alle 21kk, jalostukseen
Sonnit Sonni väh. 16kk, alle 21kk, lihantuotantoon
Sonnit Sonni väh. 24kk, jalostukseen
Sonnit Sonni väh. 24kk, lihantuotantoon
Vasikat alle 12 kk Lehmävasikat 6kk-12kk, emolehmäksi
Vasikat alle 12 kk Lehmävasikat alle 6kk, emolehmäksi
Vasikat alle 12 kk Lehmävasikat ja hiehot 6kk-12kk, lihantuot./emol.
Vasikat alle 12 kk Lehmävasikat ja hiehot 6kk-12kk, lypsylehmiksi
Vasikat alle 12 kk Lehmävasikat ja hiehot alle 6kk, lihantuot./emol.
Vasikat alle 12 kk Lehmävasikat ja hiehot alle 6kk, lypsylehmiksi
Vasikat alle 12 kk Muu vasikka alle 6 kk
Vasikat alle 12 kk Sonni alle 6kk, jalostukseen
Vasikat alle 12 kk Sonni alle 6kk, lihantuotantoon
Vasikat alle 12 kk Sonni alle 6kk, lihantuotantoon
Vasikat alle 12 kk Sonni väh. 6kk, alle 8kk, jalostukseen
Vasikat alle 12 kk Sonni väh. 6kk, alle 8kk, lihantuotantoon



112

Vasikat alle 12 kk Sonni väh. 6kk, alle 8kk, lihantuotantoon
Vasikat alle 12 kk Sonni väh. 8kk, alle 12kk, jalostukseen
Vasikat alle 12 kk Sonni väh. 8kk, alle 12kk, lihantuotantoon
Vasikat alle 12 kk Sonni väh. 8kk, alle 12kk, lihantuotantoon
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Liite 2. Haastattelukysymykset maatilojen biokaasulaitosten parissa toimiville

henkilöille

1. Miten idea laitoksesta lähti? Olitko aiemmin tutustunut laitoksiin, missä?
2. Onko laitos ollut kannattava sijoitus? Minkälainen takaisinmaksuaika?
3. Minkälaisia käyttökokemuksia on? Mitä parannettavaa tai neuvoja annettavana?

Voiko suositella? Mitä tekisitte nyt toisin?

4. Lupaprosessi? Viivästyminen? Ongelmia? Onko apua saatu? Saiko tukia?
5. Mitä hyötyjä tai haittoja laitoksesta on ollut? Onko naapureilta tullut palautetta?
6. Miten syöte lisätään käytännössä? Aiheuttaako talvi ongelmia? Onko muita

syötteitä kuin liete? Sivuvirtoja?
7. Onnistuisiko laajentaminen? Muiden tilojen lannan tai kasvibiomassan

vastaanotto? Muunlainen yhteistyö? Onko mielestäsi muita tiloja tarpeeksi
lähellä (mikä on max matka)? Porttimaksut?

8. Onko ollut suunnitelmissa liikennepolttoaineen tuottaminen? Miten etenee?
Omaan vai muiden käyttöön?
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Liite 3. Haastatteluiden yksityiskohtaisemmat tulokset ja kokemukset

Yleisenä havaintona haastattelujen perusteella nousi esille, että biokaasu on hyvä

perhetilan ylläpitoa tukeva energiamuoto. Suuriin voittoihin ei biokaasulaitoksella päästä,

mutta tila saattaa olla omavarainen lämmön ja sähkön suhteen. Etenkin suurilla tiloilla on

myös kiinnostusta liikennepolttoaineen tuotantoon, koska polttoainekulut ovat

huomattavat.

Laitoksen rakentaminen kiinnostaa ikääntyviä viljelijöitä, mutta moni hanke on tyssännyt

jo suunnitteluvaiheessa siihen, että tilalla tehdään sukupolvenvaihdos ja nuori isäntä on

haluton investoimaan laitokseen. Sukupolven vaihtuessa aloittava isäntä joutuu ottamaan

velkaa maatilan hankintaan. Maatalouden kannattavuus on heikentynyt mm.

polttoainekustannusten nousun myötä eikä ylimääräinen investointi biokaasulaitokseen

houkuttele. Laitosten hankinta tulisikin ajoittaa uusien tuotantotilojen rakentamiseen

energiamuotoratkaisuksi tai vanhoille tiloille, kun lämpökeskuksen uusinta tulee

ajankohtaiseksi. Biokaasulaitos tulee vain hieman kalliimmaksi kuin esim.

hakelämpölaitos, mutta etuina ovat mm. lannoitesäästö ja typen liukoisuuden

paraneminen verrattuna raakalietteeseen.

Biokaasulaitoksen eduksi nähtiin energiaomavaraisuus, mineraalilannoitteiden ja

rikkaruohomyrkkyjen tarpeen vähäisyys sekä mädätteen hajuttomuus, joka mahdollistaa

levittämisen myös lähelle asutusta. Eräällä tilalla naapuri oli kieltänyt raakalietteen

levityksen kesämökkinsä viereiselle pellolle, mutta mädätysjäännöstä oli lupa levittää.

Rakentamisaikaiset ongelmat

Laitosten rakentamisen yhtenä ongelmana on tukimuotojen vähyys. Tilan ulkopuolelle

sähköä tuottaville biokaasulaitoksille vaaditaan tuotantotukien saamiseksi 100 kVA

tehorajaa, joka on liian korkea tavallisille maatiloille. Tuki vaatii lisäksi uusien osien

käyttämistä, jolloin kustannukset nousevat.

Tilakohtaiset laitokset voivat saada investointitukea, mutta moni viljelijä on tuskastunut

tukihakemuksiin. Vaihtoehdoksi jää siten omakustanteisuus, kierrätysosat sekä vanhojen

rakenteiden käyttäminen, esim. lietesäiliöt ja -kanaalit. Tällainen tee-se-itse –laitos vaatii

viljelijältä suurta kiinnostusta ja innostusta asiaan. Kun viljelijä on itse mukana laitoksen
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ideoimisessa ja rakentamisessa, hän on yksityiskohdista perillä ja osaa jatkossa myös itse

huoltaa ja korjata laitosta. Rakennusaikana tulee erilaisia ongelmia ratkottavaksi, etenkin,

jos laitos on omatekoinen ja käytetään vanhoja rakenteita osana laitosta. Viljelijällä olisi

hyvä olla rakentamiskokemusta ja kekseliäisyyttä, koska moniin rakentamisajan teknisiin

ongelmiin ei ole valmista ratkaisua olemassa. Ongelmaksi nähtiin myös laitteiston

hankinnan vaikeus (omatekoisella laitoksella) ja siihen kuluva aika.

Rakentamisteknisiä ongelmia koitui eräässä tapauksessa, kun liimapuuta oli käytetty

reaktorin rakenteissa. Puuosat eivät kestäneet ja ne jouduttiin vaihtamaan ja tästä tuli

suuret kustannukset. Reaktorin lämmitystä on syytä miettiä tarkkaan ja huomioida

rakentamisessa myös mahdollisuus myöhemmin lisätä eristystä tai lämmitystä. Eräällä

laitoksella huomattiin vasta jälkeenpäin, että lattialämmitys sisätiloissa olevalle

reaktorille olisi ollut paikallaan putkien jäätymisen estämiseksi.

Vaikka rakentaminen tehtäisiin suunnitelmien mukaan, saattaa laitosta käytettäessä tulla

vastaan seikkoja, joita ei ole osattu ottaa huomioon. Eräs viljelijä antoi ohjeeksi, että

laitteisto tulee rakentaa siten, että jokainen osa on mahdollista huuhdella vedellä

tukkeumien avaamiseksi. Vesilukot ovat myös suositeltavia hajuhaittojen

vähentämiseksi. Eräällä laitoksella biokaasun kokoojaputkeen kertyi kondensiovettä,

jonka poistamiseksi piti kehittää oma ratkaisunsa. Epäpuhtautena esiintyvä rikkivety

saattaa myös haurastuttaa tiivisteitä.

Yksi laitos oli rakennettu jotakuinkin valmiiksi, mutta sitä ei oltu koskaan otettu

kaasuntuotantokäyttöön viljelijän aikapulan ja viimeistelytöiden puuttumisen takia.

Laitoksen käynnistäminen vaatisi lisää motivaatiota, asiaan paneutumista ja aikaa, mikä

tuntui ylivoimaiselta maatilan pyörittämisen ohella. Ilman asiantuntija-apua ei laitosta

saatane toimintaan. Laitosta oli rakennettu osin käytetyistä ja osin uusista osista, mutta

helpommaksi olisi tullut ”avaimet käteen” –ratkaisu joltakin laitostoimittajalta. Laitokset

kustannukset olisivat kuitenkin nousseet liikaa.

Laitoksen käyttöön liittyvät ongelmat

Laitoksen tulee olla helppokäyttöinen ja yksinkertainen. Esimerkiksi syötteen lisäämisen

tulisi olla helppoa ja vain vähän aikaa vievää. Liete voidaan pumpata suoraan navetan

lietekuiluista, mutta esim. rehu tulee lisätä reaktoriin muuta kautta. Jos syötteenä on
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rehua, se tulisi murskata ja sekoittaa hyvin, jotta sen huono liikkuvuus ei aiheuta

ongelmaa. Eräs viljelijä oli kehittelemässä laitetta, joka murskaa ja sekoittaa rehun muun

syötteen sekaan. Kaikessa on mielessä energiatehokkuus, ts. murskain ei saa olla niin

energiasyöppö, että se vie laitoksesta saadun hyödyn. Laitteiston rakentamisessa on

tärkeää myös se, ettei laitos lisää työmäärää ja siten rasita viljelijää.

Varajärjestelmien tulee olla kunnossa, jotta laitoksesta ei aiheudu vaivaa eikä tuotantoon

tule katkoksia. Korjaaminen ja huolto voivat viivästyä ja toiminta katketa, jos viljelijän

jaksaminen on muutenkin koetuksella. Maatalousyhtymät, joissa on useampi henkilö

mukana, helpottavat vastuun jakamista ja edesauttavat laitoksen toimintaa.

Laitosten toimintaongelmien on todettu johtuvan mm. teknisistä vioista halpojen osien

takia, tosin eräs viljelijä oli ollut tyytyväinen kiinalaisiin osiin ja kaasukupuun. Käytön

aikaisia ongelmia voi olla vaikea ennakoida. Esille tuli esimerkiksi sellainen ongelma,

että lehmien ollessa kesällä laitumella vain nuorkarjan lanta meni biokaasulaitokselle.

Koska nuorkarjan lanta ei ole niin juoksevaa kuin lypsylehmien, painovoimaisesti

toimiva lieteputki tukkeutui ja laitoksen toiminta lakkasi. Laitoksen toimintaa voidaan

monitoroida esimerkiksi reaktorin lämpötilaa tai kaasunmuodostusta seuraamalla.

Laitoksen toimintatauosta tuli eräällä tilalla ongelma lietteen voimakkaan kuorettumisen

takia, mikä johti sekoittimen toimintahäiriöön. Korjaus aiheutti viivästymistä laitoksen

toiminnassa.

Biokaasu liikennepolttoaineeksi

Monilla tiloilla olisi kiinnostusta liikennepolttoaineen tuotantoon. Ongelmaksi nähdään

kuitenkin polttoainelaitteiston kallis hankintahinta pelkästään omaan käyttöön. Eräs tila

oli hakenut ELY-keskukselta rahoitusta, mutta sitä ei myönnetty.

Tankkauspisteiden perustaminen ja polttoaineen myynti ei ole järkevää, jos tila on

sijainniltaan epäedullinen. Asiakkailla tulee liian pitkä matka tankkauspisteelle eikä esim.

harvaan asutulla Kainuun maaseudulla liene tarpeeksi asiakkaita. Yhtenä vaihtoehtona on

sähköauto, jonka akkujen lataamisen voi tehdä biokaasulla tuotetulla sähköllä. Tällöin

riittää laitteistoksi sähkögeneraattori eikä kallista laitteistoa biokaasun käsittelemiseksi
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polttoaineeksi tarvita. Sähkömoottorin hyötysuhde on myös parempi kuin

polttomoottorin.

Liikennepolttoaineen tuotanto voitaisiin ratkaista siten, että usean maatilan tuottama

biokaasu kuljetettaisiin käsittelylaitokselle, jossa raakakaasu puhdistettaisiin ja

nesteytettäisiin. Biokaasun tankkaus autoihin tapahtuisi käsittelylaitoksella tai

nesteytettyä kaasua voitaisiin kuljettaa muille tankkauspisteille tai esim. myydä

maakaasun tavoin teollisuuteen. Tällaisen verkoston rakentaminen vaatisi kuitenkin

suurta kaasuvolyymiä ja tuotantovarmuutta sekä ulkopuolisen toimijan polttoaineen

käsittelyyn ja jakeluun. Ideaalitilanne olisi, jos kaasua tuottavat maatilat sijaitsisivat

lähekkäin ja kaasu voitaisiin toimittaa putkistoa pitkin käsittelylaitokselle.

Lupaprosessi

Viranomaisten asennetta moni viljelijä kritisoi. Tukien ja esim. ympäristölupien

hakeminen pitäisi saada joustavammaksi ja viranomaisilta tulisi saada enemmän

neuvontaa siihen, miten laitos voidaan toteuttaa täyttääkseen lupaehdot. Lupaprosessin

yksinkertaistamista kannatti moni viljelijä. Kritiikkiä saivat myös lupakäsittelijöiden

väliset näkemyserot käytännön toteutuksesta ja lupaehtojen toteutumisesta. Viljelijöiden

mielestä linja tulisi olla yhtenäinen viranomaisten välillä eikä pompottamista luukulta

toiselle saisi tapahtua.  Viranomaisten asenne pitäisi saada laitoksia edistäväksi eikä sitä

hidastavaksi. Tukien hakemisen lisäksi haastavaksi koettiin investointitukien sitominen

tiettyyn aikatauluun, mikä aiheutti myös hankaluuksia budjetin kanssa.

Lupahakemus ja rakentaminen ovat eniten aikaa ja työtä vieviä osioita. Helpoin ratkaisu,

mutta hintavin, lienee valmis laitteisto laitostoimittajalta, joka hoitaa vielä

lupahakemuksenkin (esim. rakennus- ja ympäristölupa). Viljelijän innostus saattaa kaatua

jo lupaprosessin kankeuteen. Isot laitokset vaativat ympäristöluvan (laitos- tai

ammattimainen tuotanto, yleensä syötemäärä yli 50 000 t vuodessa), mutta pienemmille

riittää kunnan rakennuslupa. Luvituksen ja rakentamisen jälkeen laitoksen käyttäminen

ei lisää työmäärää eikä vie juurikaan aikaa, kunhan se on saatu toimimaan kunnolla.

Laitoshankintojen houkuttelevuuden lisääminen
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Syöttötariffin rajaaminen suurille, energiaa myyville laitoksille on polkenut biokaasun

mainetta ja kannattavuuteen ei uskota. Laitosten etuja tulisi paremmin markkinoida, esim.

mädätysjäännöksen arvo nousee käsittelyn myötä puolitoistakertaiseksi

lannoitusvaikutuksen paranemisen myötä. Tätä mädätysjäännöksen lannoitehyötyä

verrattuna raakalietteeseen moni viljelijä korosti. Keinolannoitteiden käytöstä oli monissa

tapauksissa luovuttu kokonaan ja saatu säästö lyhensi laitoksen takaisinmaksuaikaa

huomattavasti. Keinolannoitteiden hinnat ovat nousseet viime aikoina (MTK 2015) eikä

mädätysjäännöksen etuja voi vähätellä.

Biokaasulaitoksen myötä tila voi saavuttaa energiaomavaraisuuden, mutta myös säästää

mineraalilannoitelaskussa ja kuljetusten vähenemisessä. Mädätysjäännös sopii

lannoitteeksi monille aloille eivätkä hajuhaitat ole rajoitteena. Eräs viljelijä kertoi, että

syksyllä levitetty mädätysjäännös antaa selkeän edun kevään kasvulle.

Mädätysjäännöksen hiilijalanjälki on pienempi ja esim. Hinku-hankkeessa (Kohti

hiilineutraalia kuntaa) mukana olevat kunnat voisivat maksaa tukea mädätysjäännökselle

tai edesauttaa sen markkinointia ympäristöarvoja painottaen. Biokaasulaitosten mainetta

pitäisi parantaa. Jo ”mädättämö”-sana herättää vastustusta naapureissa ja laitoshankkeet

voivat kaatua.

Biokaasulaitoksen hankinnan houkuttelevuutta voisi lisätä maidon tuottajahinnan nousu

sekä korkeammat tukitasot. Polttoainekustannukset sekä energian hinnan nousu syövät

maatilojen kannattavuutta. Pienetkin biokaasulaitokset olisivat houkutteleva vaihtoehto,

mikäli tukitasoa nostettaisiin ja ehtoja helpotettaisiin omatekoisten, maatilakohtaisten

ratkaisujen suuntaan. Jos tukitaso on n. 10-15 %, ei sillä ole merkitystä maanviljelijälle.

Jos tuki olisi n. 40%, kannattaisi jo nähdä raskaan lupaprosessin vaiva.

Tulevaisuuden suunta

Suositeltavinta olisi joko pieni, yhden maatilan tarpeet täyttävä (halpa) laitos tai sitten

ison yhtymän ja suuren volyymin laitos, esim. oppilaitokset, joilla lämmitettäviä

rakennuksia on useita ja samassa paikassa. Mikäli laitos tuottaisi pelkästään lämpöä, sen

syöttäminen kaukolämpöverkkoon olisi yksi vaihtoehto. Kunnallisia laitoksia, esim.

yhteismädättämöitä, tätä tarkoitusta varten onkin, mutta ei liene yhtään maatilasyötteellä

toimivaa. Uusien, isojen maatilojen tai maatilayhtymien yhteyteen kannattaisi jo

suunnitteluvaiheessa lisätä biokaasulaitos tai ainakin valmiudet sen rakentamiseen
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myöhemmin. Samalla vähennettäisiin myös lupabyrokratiaa, kun samaan

ympäristölupaan sisältyisi eläinsuoja sekä biokaasulaitos.

Pienten tai keskikokoisten maatilojen yhteislaitokset saattavat olla haasteellisia toteuttaa.

Haastatteluissa ilmeni, että naapurit eivät olleet olleet kovin kiinnostuneita olemassa

olevista laitoksista. Naapurikateus sekä pienikin kitka henkilöiden välillä voivat estää

yhteistyön. Maatalousyhtymät ja uusien yritysten perustaminen voisivat edesauttaa

yhteistyön sujumista, jos näin vältyttäisiin eripuralta laitoksen johtamisessa. Viime

aikoina on perustettu suuria yhteisnavetoita (esim. Milkkivei Oy Kiuruvedellä) ja samaan

yhteyteen biokaasulaitoksen rakentaminen olisi järkevää.

Entisajan talkoo- ja yhteistyöhenki ei ole voimissaan. Kehittämiskelpoisin suunta lienee

yksittäisten maatilojen omat laitokset sekä uusien, rakennettavien isojen

maatilayksiköiden omat tai yhteistyössä toimivat laitokset (esim. karjatila yhteistyössä

juureksia tuottavan maatilan kanssa). Yhteistyöhön soveltuisivat parhaiten tilat, jotka

ovat suurin piirtein samankokoisia ja sijaitsevat lähellä toisiaan. Traktorin maantiekulutus

on niin suurta, että syötteen kuljetusetäisyys ei voine nousta muutamaa kilometriä

suuremmaksi. Kuorma-autokuljetuksella päästäisiin pidempiin matkoihin, mutta tuskin

kymmentä kilometriä pidempiin matkoihin. Syötteestä saatavan energian hyöty kuluu

helposti kuljetuskustannuksiin. Mikäli liete saataisiin putkea pitkin suoraan laitokseen ja

laitos tuottaisi itse pumppuihin käytetyn sähkön, voisi yhteistyö olla kannattavaa. Lietteen

metaanipotentiaali on pieni, mutta määrä suuri, joten sen kuljettaminen ei kannata. Muun

syötteen, esim. biojätteen tai nurmibiomassan kuljettaminen on kannattavampaa.

Pienet maatilat, joille biomassan hävittäminen aiheuttaa kaatopaikkakustannuksia (esim.

hevostiloilla huono heinä), hyötyisivät vastaanottopisteestä, jonne biomassan saisi viedä

ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Pienillä tiloilla ei välttämättä ole peltopinta-alaa,

mihin biomassan voisi levittää tai se on viljelyteknisesti haastavaa. Biokaasulaitos voisi

olla isolla maatilalla ja pienet maatilat voisivat olla ”satelliittitiloja”, joiden syöte

voitaisiin ottaa vastaan laitokselle. Ongelmana tässä on syötteen epätasainen ja epävarma

virta, joka edellyttäisi varastotiloja biokaasulaitoksella.

Alueellisia eroja tuntui maanviljelijöiden vastausten perusteella olevan. Kainuussa

etäisyydet ovat pitkät maatilojen välillä ja esimerkiksi liikennepolttoaineen valmistus ja

jakelu eivät olisi niin kannattavalla pohjalla suurten kuljetuskustannusten vuoksi.
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Maakunnan eteläisimmässä osissa syötepotentiaalia riittäisi, mutta pellon pinta-ala alkaa

olla vähissä. Jäännöksen kuivaaminen ja tuotteistaminen esim. puutarhoja palveleviksi

tuotteiksi tai maanparannusaineeksi voisi olla yksi mahdollinen tie. Tuotteistaminen

vaatisi tosin kehitystyötä ja rahoitusta. Eräs viljelijä oli selvittänyt biokaasun pakkaamista

kaasupulloihin ja markkinointia esim. kotitalouksiin grillikaasuksi, mutta idea jumittui

ilmeisesti hankalaan lupaprosessiin.

Kuivamädätyslaitokset ovat vasta hiljattain herättäneet mielenkiintoa Suomessa.

Märkämädätyslaitokset lienevät yleisempiä lietteen suuren määrän takia. Kuivamädätys

voisi olla yksi tulevaisuuden suunta etenkin alueilla, joilla kasvintuotanto on runsasta.

Kuivamädätykseen kelpaavat oljet ja muu kortinen biomassa ilman käsittelyä.

Märkämädätykseen tällainen aines tulisi silputa. Kuivamädätyksen etuna on myös helppo

käytettävyys panosprosessina, mutta biokaasun saanto saattaa olla alhaisempi kuin

märkämädätyksessä. Kuivamädätyslaitos on kohtuullisen helppo toteuttaa ja eräällä

maatilalla olikin kokeiluasteella omatekoinen kuivamädätysreaktori.

Jokaisella suurella maatilalla olisi hyvä määrittää biokaasulaitoksen kannattavuus,

etenkin lämpölaitoksen uusimisen tai uusien tuotantotilojen rakentamisen yhteydessä.

Laskelmassa tulisi määrittää metaanintuottopotentiaali sopivista syötteistä ja tarkastella

etenkin hukkaan menevien sivuvirtojen määriä. Huomioitava on myös, onko teknisesti ja

ajankäytöllisesti mahdollista kerätä koko maatilan biomassa, esim. perunanvarret tai

kesantonurmi. Naapuriyhteistyö ja liikennepolttoaineen tuotanto ovat seuraavia etappeja.
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