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Biohajoavat massat Suomessa: nykytila 

• Kotieläinten lannat 15 500 000 t 
• Hävikkinurmet 700 000 t  
• Biohajoavat jätteet 340 000 t  
• Yhdyskuntien puhdistamoliete 4 700 000 t 
• Yhdyskuntien biojäte 370 000 t 

 
• Lisäksi muitakin massoja, kuten renderöitävät 

sivuvirrat ja metsäteollisuuden lietteet 
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Biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa 

9.10.2019 

Teoreettinen 24 TWh 
Teknistaloudellinen 10 TWh 

Marttinen ym. 2015: Rural biogas: feasibility and role in Finnish energy system  
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Kasvit = nurmet kesannoilta, suojavyöhykkeiltä ja muilta HVP-aloilta, viljojen olki 
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Ravinnekiertojen tehostaminen:  
Biomassojen fosfori vs. lannoitus kasvin tarpeen mukaan ELY-alueittain 

Kaikki biomassat Lanta 

Luke & SYKE: Ravinnelaskuri  9.10.2019 
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Esimerkkilaitos – lopputuotteiden jalostaminen 

Luostarinen ym. 2019. Lantabiokaasutuotannon tukimahdollisuudet.  
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Biokaasu keskiössä 

Luostarinen ym. 2019.  
Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseksi. 
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Laitoskoko, tavoitteet ja saavutettava muutos 

9.10.2019 Luostarinen ym. 2019. Lantabiokaasutuotannon tukimahdollisuudet.  
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Logistiikka biokaasulaitoksiin 

riippuu niiden 
ominaisuuksista sekä kuljetuksen hinnasta ja sen maksajasta 

– Jätteet ja sivuvirrat: kuljetus- ja käsittelymaksu 
• Kuljetussäde prosessointiin voi olla satoja kilometrejä, kilpailtu 

toiminto 
– Lanta: ei vastaavasti maksajaa, etenkin lietelanta laimeaa 

• Kuljetussäde prosessointiin korkeintaan muutamia kymmeniä 
kilometrejä (laitoskoosta riippumatta) 

 

9.10.2019 
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Logistiikka biokaasulaitoksista 

riippuu niiden raaka-
aineista ja ominaisuuksista 

– Biokaasu: 
• Sähkön ja lämmön tuotanto yleensä samalla tontilla 

– Oma käyttö tai johtaminen sähkö- ja/tai lämpöverkkoon 

• Liikennekaasun tuotanto 
– Laitoskoko? 
– Käyttövarmuus, päästöt 

9.10.2019 
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Logistiikka biokaasulaitoksista 

riippuu niiden raaka-
aineista ja ominaisuuksista  

– Mädäte: 
• Vastaako tuote loppukäyttäjän tarpeita, onko turvallinen ja toimiva? 
• Jalostaminen nykytilassa harvinaista 

– Meneekö varmasti sinne, missä tarvitaan? 
– Laimeita -> jalostustarve 

• Varastoinnin ratkaisut olennainen osa logistiikkaa 
– Päästöjen minimointi, oikea-aikainen käyttö 

9.10.2019 

Laitoskokonaisuuden oltava aidosti kestävä! 
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Kannattavuus? 

• Laitoskoko:  
– Suuruuden ekonomiaa etenkin, kun halutaan tuottaa merkittäviä määriä 

biokaasua ja jalostettuja kierrätyslannoitevalmisteita 
• Biokaasun käyttökohde: 

– Liikennekaasulla paras hinta, mutta autokannan kasvettava 
– Pienet laitokset? 

• Kierrätyslannoitevalmisteiden markkinat: 
– Välttämätön, kun tavoitellaan ravinnekiertojen tehostamista 
– Pelkkä mädäte ei ole vielä ratkaisu 

 
 

 9.10.2019 
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Luostarinen ym. 2019.  
Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseksi. 

Liikennekaasun 
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jakelun ja 
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Kannustimien / velvoitteiden kehittäminen 
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Pirkanmaa, biokaasu  
ja ravinnekierrot 

Määrä t/a N t/a P t/a 
Lanta 791714 3820 882 
Nurmet 17131 128 22 
Teollisuuden sivuvirrat 1291 4 2 
Puhdistamoliete 12131 44 123 
Yhdyskuntien biojäte 9553 75 17 
Yhteensä 831820 4071 1046 

9.10.2019 

Alue Lannoitus P (kg) Biomassat P (kg)  Yli-/alijäämä P (kg)  

Pirkanmaa 1 752 368 1 045 540 -706 829 

Luke & SYKE: Ravinnelaskuri  

-5 kg/ha 

Pirkanmaa potentiaalinen 
kierrätyslannoitevalmisteiden 

käyttäjä 
-> mineraalilannoitteiden 

korvaaminen 

Biokaasutuotantopotentiaali: 
Lanta 0,23 TWh 

Puhdistamoliete 0,02 TWh 
Biojäte 0,04 TWh 



Kiitos! 
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