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& biokaasu
Mitä, miksi ja miten



Mitä biokaasu on?
• Biokaasu syntyy pieneliöiden hajottamasta orgaanisesta aineesta 

hapettomissa olosuhteissa. Biokaasulaitoksen raaka-aineeksi käy lähes 
kaikki biohajoava materiaali. Biokaasu on pääosin metaania ja hiilidioksidia.

• Biokaasua muodostuu merkittäviä määriä myös kaatopaikoilla,
joista se voidaan ottaa talteen ja hyödyntää esim. teollisuudessa.

• Mihin biokaasua käytetään?
• Biometaaniksi jalostettuna ajoneuvojen polttoaineena

• Lämmön- ja sähköntuotantoon sekä korvaamaan 
fossiilisia polttoaineita teollisuudessa



Biokaasussa
on ainesta
• Suomessa tuotetaan 

1 TWh biokaasua vuodessa:

vain 10 % koko teknis-
taloudellisesta potentiaalista *

• voisi korvata viidenneksen
liikenteen polttoaineista **

• voisi kattaa lähes koko 
maatalouden energiantarpeen ***

* Luke 2018, Biokaasuyhdistys 2019 ** LVM 2018 *** Luke 2018

https://www.kaasuyhdistys.fi/wp-content/uploads/2018/12/Biokaasun-rooli-kiertotaloudessa-Saija-Rasi.pdf
http://www.biokaasuyhdistys.net/tietoa-biokaasusta/tuotanto/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161210/LVM_13_18_Toimenpideohjelma%20hiilettomaan%20liikenteeseen%202045%20Liikenteen%20ilmastopolitiikan%20tyoryhman%20loppuraportti.pdf
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/542787/luke-luobio_47_2018.pdf


Mistä biokaasua tehdään?
Biokaasun raaka-aineita

Vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia 
ja käsittelymenetelmiä

Lanta Lannoitus, maanparannus 

Nurmi, olki Energia- ja kuivikekäyttö

Kotitalouksien ja muiden 
yhdyskuntien biohajoava jäte

Aumakompostointi, lannoitus

Teollisuuden biohajoava jäte, 
esim. teuras- ja rasvajäte

Nestemäinen polttoaine, rehu

Jätevesiliete
Maanparannus, energia- ja 
lannoitekäyttö



Miten biokaasua tehdään?

Mädäte

BIOKAASU

Raaka-
aineet

Biokaasu-
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(Kaasuuntumaton 
osa materiaalista)

Reaktori



Mädäte

BIOKAASU

Lannoite ja maanparannus

Kiinteä biopolttoaine lämpölaitokseen

Lämpö & sähkö

Jalostus 
biometaaniksi

Täyttöaines viherrakentamiseen

Paineistettuna henkilö-
autojen polttoaineeksi

Nesteytettynä raskaan 
liikenteen polttoaineeksi

Mihin biokaasua käytetään?

CO2 talteenotto

-

tori



Biokaasun hyödyt

Jätteet kestävästi 
hyötykäyttöön

Hiilineutraali sähkön ja 
lämmön lähde

Kotimainen, 
100 % uusiutuva

Lisää energia-
omavaraisuutta

Työllistää 
paikallisesti

Vähentää
CO2-päästöjä

Sivutuotteina lannoitetta
ja maanparannusainetta



Biometaani auton tankissa
Biokaasuauto
• säästää polttoainekustannuksia

• vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

• tuottaa merkittävästi vähemmän lähipäästöjä

• toimii myös bensiinillä tai dieselillä

• soveltuu talvi- ja kesäkäyttöön ongelmitta

• on turvallinen käytössä

• ei edellytä uuden auton hankintaa:
muunnokseen saa 1 000 € tuen (2021 asti)

• Muutostyö maksaa 3 000–4 000 €



Biokaasun 
tuotanto ja käyttö
Kaaviot esittävät biokaasun käytön lämmön 
ja sähkön tuotannossa, sekä biometaaniksi 
puhdistetun biokaasun vuotuiset määrät 
Suomessa.

• Merkittävin osa biokaasusta hyödynnetään 
lämmön tai sähkön tuotannossa 

• Biokaasun liikennekäyttö on lisääntynyt, 
mutta edelleen Suomessa alkutekijöissään

Luke 2018

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/542787/luke-luobio_47_2018.pdf


• Maatilan yhteydessä

• Raaka-aine maatilalta

• Pieni laitos, alle 300 000 m3/v

• Jätevedenpuhdistamon yhteydessä

• Raaka-aineena jätevesiliete

• Keskisuuri/suuri laitos, yli 300 000 m3/v 

• Jätehuollon yhteydessä

• Raaka-aine biojätepohjaista

• Tyypillisesti suuri laitos, 
yli 1 000 000 m3/v 

• Teollisuuden yhteydessä

• Raaka-aineena tehtaan sivuvirrat

• Keskisuuri/suuri laitos, yli 300 000 m3/v 

• Laitokset hyödyntävät tuotettua biokaasua usein sähkön tai lämmöntuotannossa

• Useat laitokset tuottavat energiaa yli oman tarpeen

• Kaikki laitostyypit voidaan varustaa jalostamaan myös liikennebiokaasua

• Laitostyypit jaettu kokoluokkiin vuotuisen biokaasun tuotantomäärän mukaan 

Biokaasulaitosten perustyyppejä



• Perinteisesti pelloille levitettävää lantaa hyvin saatavilla syötteeksi koko maassa

• Eläintuotanto alueellisesti keskittynyttä: lannan käsittely biokaasulaitoksissa 
tasaisi ravinteiden alueellista jakautumista

Maatilabiokaasulaitokset: mittakaavoja

Pieni maatilalaitos (< 5 000 tpa) 

• voi tuottaa biokaasulla energiaa 

• vähentää lannan haju- ja kasvihuonekaasupäästöjä

Paikallinen laitos (< n. 50 000 tpa) 

• voi käsitellä usean tilan lannat ja kasvibiomassat. 

• tuottaa biokaasua yli oman tarpeen

• ravinteet voidaan jakaa osakastiloille

Suuri laitos (> n. 50 000 tpa) 

• voi käsitellä alueellisesti biomassat ja lannat, 

• tuottaa biometaania liikenteelle 

• Tuottaa jalostettuja lannoitetuotteita laajalla levikillä

* Luke 2018

Biomassojen määrät
ELY-keskuksittain
Suomessa

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540214/luke-luobio_45_2017.pdf


Pirkanmaa 
ja lähialueet: 

Biokaasu-
laitokset

© Google Maps
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Tampere

Virrat

Hämeenlinna

Pori

Ikaalinen
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Koivusen
maatila

Valmiit
biokaasu-
laitokset

Gasum
Honkajoki

Tampereen
Vesi

Tampereen
Vesi

Gasum HuittinenApetit Oyj

Emomylly Oy

Maatila

Jätevedenpuhdistamo

Jätehuolto

Teollisuus

Jalostaa liikennepolttoainetta

Forssan vesihuolto

Envor Biotech Oy

HS-Vesi Oy

St1 Renewable Energy Oy



Tampere

Virrat

Pori

Ikaalinen

Hämeenlinna

© Google Maps

Vireillä
olevat
biokaasu-
laitokset

Tampereen Seudun 
Keskuspuhdistamo 

Oy (2024*)

Arvioitu valmistumisvuosi*

Vesilahti-
Lempäälän

Biopower Oy 
(2021*)

PJH Oy
(2020*)

Maatila

Jätevedenpuhdistamo

Jätehuolto

Teollisuus

Jalostaa liikennepolttoainetta

Punkalaitumen
Bioenergia
(2020*)

VSS 
Biopower Oy

(2019*)

Envor Pori
(202?*)

SATbioGAS Oy
(2020*)



Taustakartta © Google Maps
Ravinnekartta: Sweco 2017

Pirkanmaan 
raaka-aine-
potentiaali
suuntaa-antava kartta

0-3 tonnia/vuosi

3-7 tonnia/vuosi

7-15 tonnia/vuosi

15-30 tonnia/vuosi

30-100 tonnia/vuosi

100-260 tonnia/vuosi

Typen tuotto Pirkanmaalla
maatalouden, kotitalouksien
ja jätevesien biomassoista

Hämeenlinna

Tampere

Virrat

Ikaalinen

Pori

https://circpirkanmaa.files.wordpress.com/2017/05/pirkanmaan_ravinnekartoitus-emir.pdf


Biomassapotentiaali
Suomessa
• Maatalousperäisiä biomassoja syntyy 

runsaasti eri puolella Suomea
• Lantaa syntyy tonnimääräisesti paljon, 

mutta biokaasupotentiaalia ajatellen 
peltokasvien merkitys kasvaa 

• Pirkanmaan biomassapotentiaali 
määrältään hyvää keskitasoa

• Pirkanmaalla tarjolla monipuolinen 
kirjo biomassaa

Esimerkki:
biomassatyypit eri etäisyyksillä 
Nokian Kolmenkulmasta* 

* Sweco 2018

http://circhubs.fi/wp-content/uploads/2017/11/Business-Tampere_Biomassojen_materiaaliselvitysraportti_FINAL.pdf


© Google Maps

Maakaasuverkko 
ja tankkausasemat 
Pirkanmaalla (2019)

• Nokia (Leppäkosken Lämpö)

• Koukkujärvi, Nokia (PJH, suunnitteilla)

• Lielahti, Tampere (Gasum)

• Nekala, Tampere (Gasum)

• IKEA, Tampere (Gasum, suunnitteilla)

• Sääksjärvi, Lempäälä (Lempäälän Lämpö)

• Hämeenlinna (Gasum)

Tampere

Nokia

Lempäälä

Hämeenkyrö

Viiala

Sahalahti

Maakaasuverkko



Biokaasulaitoksen
suunnittelussa 
huomioonotettavaa
• Ansaintalogiikka: nykyisin kannattavuus perustuu tyypillisesti 

jätevirroista perittävään porttimaksuun

• Sijoituksessa huomioitava syötevirtojen 
logistiikka sekä alueen kaavoitus

• Käyttökustannukset arvioitava realistisesti

• Tukipolitiikka ja sen suuntaukset tulee huomioida 
kehitysvaiheesta lähtien

• Biokaasu tuottaa parhaiten arvoa liikennepolttoaineena

• Mädätteen nykyiset ja mahdolliset hyödyntämistavat 
selvitettävä



Ratkaistavia haasteita
laitosprojektissa
• Laitosinvestointi on usein merkittävä

• Toimialaosaamista edellytetään hankinnasta operointiin

• Lopputuotteiden kysyntä on epävarmaa ja materiaalivirtojen 
logistiikka haastavaa

• Etenkin pienille laitoksille biokaasun jalostuslaitteisto 
on merkittävä investointi

• Biometaania ei toistaiseksi huomioida uusiutuvien 
polttoaineiden jakeluvelvoitteen täyttämisessä

• Ympäristöluvituksen lisäselvitykset voivat aiheuttaa
viivästyksiä ja kustannuksia



• Alueellisesti biokaasuautoilua voidaan edistää esimerkiksi

• liikennesuunnittelulla (omat kaistat, kevennetyt pysäköintimaksut)

• painottamalla vähäpäästöisyyttä julkisissa liikennehankinnoissa

• lisäämällä tietoutta kaasuautoilusta hankintakynnyksen 
madaltamiseksi

• Valtakunnallisesti biokaasun käyttöä voidaan edistää

• pitkäjänteisellä tuotantoa lisäävällä tukipolitiikalla

• jatkamalla liikenteen infratukea jakeluverkon laajenemiseksi

• luopumalla biokaasuautojen käyttövoimaverosta

• tukemalla kaasualan ja etenkin mädätteen
hyötykäyttöä edistävää tutkimusta

Miten edistää biokaasun käyttöä
alueellisesti ja valtakunnallisesti?



Lue lisää
valtakunnallisia linkkejä
Yleistä
Gasumin biokaasusivut
Suomen biokaasulaitokset 
kartalla
Suomen Biokierto & Biokaasu Ry
Biokaasulaskuri

Kaasuautoilu
biokaasuauto.fi
cbg100.net (liikennekaasutietoa)
ekoautoilu.fi
Suomen kaasutankkausasemat
Auton muunnos kaasukäyttöiseksi 
Kaasuauton muuntotuki 
Kaasuautoilijat ry
Kaasua tankkiin! (Facebook-ryhmä)

Kannattavuusselvityksiä
Envitecpolis
Luke

Kotimaisia laitostoimittajia
Doranova
Demeca (maatilalaitokset)
EcoProtech
Watrec

https://www.gasum.com/kaasusta/biokaasu/biokaasu/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13rXLSSjC122A6tKMt7MladExekzAaQeu&ll=63.4191854169752,28.272398967054528&z=6
https://biokierto.fi/
http://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_mtt_laskuri
http://www.biokaasuauto.fi/
https://www.cbg100.net/
https://www.ekoautoilu.fi/
https://www.gasum.com/yksityisille/tankkaa-kaasua/tankkausasemat/
https://terragas.fi/
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki
http://kaasuautoilijat.fi/
https://www.facebook.com/groups/kaasuatankkiin/
https://envitecpolis.fi/
https://www.luke.fi/palvelut/osaamisalueet/biomassat-ja-energia/
https://www.doranova.fi/
https://demeca.fi/biokaasu/
http://www.ecoprotech.fi/
https://watrec.fi/


Lue lisää
Pirkanmaa
Paikallista toimintaa
biobisnesta.fi
Bioenergia ja biopolttoaineet
Punkalaitumen biokaasuhanke
HAMKin biokiertoprojekti

Alan toimijoita Pirkanmaalla
Pirkanmaan Jätehuolto
Gasum
Leppäkosken Lämpö
Lempäälän Lämpö
Tampereen yliopisto
Luonnonvarakeskus
VTT
Sweco
Ramboll
Doranova

Paikallisia selvityksiä
ELYn ravinneselvitys
Pirkanmaan ravinnekartoitus
Biomassaselvitys Tampereen
seudulla

http://biobisnesta.fi/
https://circpirkanmaa.fi/bioenergiajabiopolttoaineet/
https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9360
https://www.hamk.fi/projektit/biokierto/
http://pjhoy.fi/
https://www.gasum.com/
https://leppakoski.fi/kaukolampo-ja-maakaasu/maakaasu/
https://www.lempaalanlampo.fi/content/fi/1003/20028/Kaasu.html
https://www.tuni.fi/fi
https://www.luke.fi/
https://www.vtt.fi/
https://www.sweco.fi/
https://fi.ramboll.com/
http://www.doranova.fi/
http://www.doria.fi/handle/10024/124381
https://circpirkanmaa.files.wordpress.com/2017/05/pirkanmaan_ravinnekartoitus-emir.pdf
https://circhubs.fi/biomassaselvitys-tampereen-seudulla/
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