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Biokaasu/Gasum:
• 320 GWh/a 

biokaasun tuotantoa
• 425 000 tn/a 

jätteenkäsittelyä
• Kierrätysravinteita 

noin 30 000 
peltohehtaarille

Biokaasun 
potentiaali 
Suomessa 
noin 17 TWh/a



PANOSTUS BIOKAASUUN LUO 
SUOMEEN UUSIA 
INVESTOINTEJA JA 
TYÖPAIKKOJA

5



Kotimainen biokaasu on merkittävä osa 
kiertotaloutta

Biokaasun tuotanto mahdollistaa resurssiviisaan kiertotalouden.

• Biohajoavan jätteen ja sivuvirtojen mädätys mahdollistaa paitsi biokaasun 

hyödyntämisen energiana, myös ravinteiden palauttamisen lannoitteeksi 

ravintoketjuun. 

• Biokaasun tuotantopotentiaali on Suomessa yhteensä 17 TWh – yli puolet 

maakaasun nykykäytöstä. 

Biokaasu on liikenteen puhtain polttoaine

• Biokaasusta saadaan suurin hyöty liikenteen puhtaana käyttövoimana. 

Liikennekäytössä on myös biokaasun suurin kysyntäpotentiaali.

• Merkittäviä hyötyjä paikallisesti tuotetusta biokaasusta on saavutettavissa 

esimerkiksi joukkoliikenteen polttoaineena. 

Biokaasun käytössä voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa

infrastruktuuria

• Biokaasua voidaan käyttää kaikkiin samoihin kohteisiin kuin maakaasua ja sen 

siirrossa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa kaasuinfrastruktuuria. 



Biokaasulla puhtaasti kotimaista

• Gasumin Kierrätysbiokaasu-konsepti on uusi ja innovatiivinen tapa, joka 
tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuottaa omasta biohajoavasta 
jätteestään uusiutuvaa energiaa yrityksen omaan käyttöön. 

• Kesko ja Gasum aloittivat syksyllä 2015 yhteistyön, jossa kaupan 
biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien 
Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. 

• Gasum rakentaa parhaillaan jalostetun biokaasun tuotantolaitosta 
Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään. Vuonna 2016 valmistuvan 
biokaasulaitoksen vuotuinen tuotantopotentiaali 50 GWh vastaa 4 500 
auton tai 2 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Hanke on saanut 
myös hallituksen kärkihanke-rahoitusta.

• Gasum ja Soilfood-startup aloittivat huhtikuussa yhteistyön, jossa 
biokaasutuotannossa syntyvästä ravinnejäännöksestä jalostetaan 
ravinnerikasta lannoitetta pääosin suomalaisen maatalouden tarpeisiin. 
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Biokaasun liikennekäytön lisääminen on suuri 
mahdollisuus

• Biokaasu on tehokas ja edullinen liikenteen uusiutuva polttoaine, jonka 

avulla on mahdollista vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 

merkittävästi. 

• Liikennekaasun osalta uusiutuvan polttoaineen 40 prosentin tavoite on 

itseasiassa saavutettu jo nyt: vuonna 2015 yli 40 prosenttia Suomessa 

liikennekäyttöön myydystä kaasusta oli biokaasua.

• Liikenteen päästövähenemälle esitetyt tavoitteet huomioiden biokaasun 

nykyinen tuotantokapasiteetti riittää jo 70,000 henkilöauton vuotuiseen 

ajosuoritteeseen.

• Suomen myydyimmät henkilöautomallit ovat saatavilla kaasuversioina jo 

nyt. Tämän lisäksi kaasukäyttöisiä autoja on tarjolla myös muissa 

ajoneuvoluokissa, kuten joukko- ja raskaan liikenteen ajoneuvoissa.

• Tulevaisuudessa myös LNG:tä käyttävä raskas- ja meriliikenne voivat 

siirtyä käyttämään nesteytettyä biokaasua. 
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Gasum panostaa liikennemarkkinan 
kehittämiseen

• Kaasun liikennekäytön lisäämiseksi on tuettava kaasuajoneuvokannan 

kasvua ja kehitettävä polttoaineen jakeluverkostoa.

• Nykyisin Suomessa on 24 liikennekaasun tankkausasemaa. Gasumin 

tavoitteena on lisätä uusien tankkausasemien lukumäärää noin 35 

asemalla seuraavan kymmenen vuoden aikana.

• Gasum sai kesällä 2015 EU:lta tukea ensimmäisten neljän raskaan 

liikenteen LNG-tankkausaseman rakentamiseen.

• Liikennekaasuihin liittyvän verokohtelun ennustettavuus ja pysyvyys on 

varmistettava, jotta markkinan kehitys jatkuu.

• Julkisen sektorin hankintojen tulisi ohjata tehokkaammin kohti 

vähäpäästöisyyttä. Esimerkiksi kuntien tulisi siirtyä kohti vähäpäästöistä 

joukkoliikennettä, joka mahdollistaisi samalla alueen jätevesilietteiden ja 

biojätteiden hyödyntämisen liikennebiokaasun tuotannossa.
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Gasum investoi 35 uuteen 
kaasu-tankkausasemaan
Lisäksi rakenteilla on muiden 
toimijoiden asemia

20.4.2016

Lisää kaasuautojen tankkausasemia Suomeen

Suomen myydyimmät automallit 
myös kaasuversioina
Kaasuauto hankintahinnaltaan  
kilpailukykyinen

Raskaan liikenteen 
mahdollisuus nyt myös 
Suomessa
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