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Biokaasua edistetään Keski-Suomessa nyt 
mm. osana CIRCWASTE -hanketta

• ”Circwaste - Kohti kiertotaloutta” edistää kiertotaloutta ja toteuttaa 
kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, 
ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden 
hyödyntämiseen. 

• Toiminta painottuu Pohjois-Karjalaan, Etelä-Karjalaan, Keski-Suomeen, 
Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan. 

• Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE IP -ohjelmasta. 
• Keski-Suomen liitto mukana alueellisena koordinaattorina ja omalla 

osahankkeella ”Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa”
• Osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja 

Gasum Oy, tässä mukana myös biokaasuun liittyviä toimenpiteitä. 
• http://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/biotalous/circwaste_-

_kohti_kiertotaloutta
• http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI

outi.pakarinen@keskisuomi.fi
@Outi_Pakarinen
Biokaasu Keski-Suomi facebook-sivu: https://www.facebook.com/biokaasuks/

http://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/biotalous/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta
http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI
https://www.facebook.com/biokaasuks/


Yksi näkemys biokaasuliiketoiminnan 
kokonaiskuvasta

Lähde: Mutikainen ym. 2016. Biokaasusta kasvua. 
Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet. 
Sitran selvityksiä 111. 

• Anaerobinen hajotus / 
mädätys / ”perinteinen 
biokaasuprosessi”

• Kaasutus: selvitetty 
Joutsenossa (Metsä Fibre, 
Helsingin Energia ja Gasum), 
http://theforestsdialogue.org/sites/
default/files/bio_sng_in_joutseno.p
df

• Metanointi: Selvitetty 
Joutsenossa (Gasum, Kemira, 
Lappeenrannan kaupunki): 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/jouts
enon-metanointilaitoksen-
toteutettavuusselvityksen-tulokset-
positiivisia-gasum-kemira-ja-
lappeenrannan-kaupunki-
selvittivat?publisherId=1889&releas
eId=61857339

http://theforestsdialogue.org/sites/default/files/bio_sng_in_joutseno.pdf
https://www.sttinfo.fi/tiedote/joutsenon-metanointilaitoksen-toteutettavuusselvityksen-tulokset-positiivisia-gasum-kemira-ja-lappeenrannan-kaupunki-selvittivat?publisherId=1889&releaseId=61857339


Biokaasulaitokset 
Suomessa

• Kaatopaikkakaasun talteenotto: 36 
kpl

• Yhteismädätyslaitoksia: 19 kpl
• Jätevedenpuhdistamojen laitoksia: 

18 kpl
• Teollisuuden: 5 kpl
• Maatalouden: 17 kpl

Lähteet: 
Suomen Biokaasuyhdistys ry, 
www.biokaasuyhdistys.net

http://www.biokaasuyhdistys.net/


Biokaasun tuotanto
• 2016 yhteensä noin 156 miljoonaa m3 (raakakaasua), 920 GWh

• Lämpöä tuotettiin 480 GWh
• Sähköä tuotettiin 143 GWh
• Ylijäämäpolttoon noin 115 GWh
• Liikenteessä käytettiin 24 GWh

• Biokaasun tuotannon potentiaali Suomessa noin 9,2 TWh, mistä 80 % 
maatalouden biomassoista 
• Keski-Suomen biokaasupotentiaali noin 460 GWh. Vuonna 2016 

tuotettiin noin 37 GWh.

Lähteet: 
Suomen Biokaasuyhdistys ry, www.biokaasuyhdistys.net
Huttunen & Kuittinen 2017. Suomen biokaasulaitosrekisteri no 20. 
Tähti & Rintala 2010. Biometaanin ja –vedyn tuotantopotentiaali Suomessa. Jyväskylän yliopiston Bio- ja 
ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja 90.

http://www.biokaasuyhdistys.net/


Biokaasun koostumus ja hiilidioksidin 
hyödyntäminen

• Kiinnostusta hiilidioksidin hyödyntämiseen ollut jo pidempään, mm. 2007 julkaisu: Rasi & Rintala 2007. 
Biokaasun tuotantoketjusta erotetun hiilidioksidin käyttökohteet ja puhdistusmenetelmät. Jyväskylän yliopisto.

• Biokaasu sisältää yleensä 45–65 % metaania, 30–40 % hiilidioksidia ja 1-15 % typpeä (kaatopaikkakaasu). Lisäksi 
kaasussa on mm. rikkivetyä, ammoniakkia, vetyä, hiilimonoksidia, tyydyttyneitä tai halogenoituja hiilivetyjä sekä 
happea.

• Kun biokaasua puhdistetaan ja jalostetaan ajoneuvokäyttöön, sivutuotteena syntyvän poistokaasun 
hiilidioksidipitoisuus voi olla yli 90 %.  

• Biokaasua voidaan käyttää lämmön- ja sähköntuotantoon myös ilman metaanipitoisuuden korottamista. 
Biokaasun polttoprosessin jälkeen hiilidioksidipitoisuus savukaasussa on yleensä alle 15 %.

• Hiilidioksidin talteenoton kannattavuus eri vaiheista riippuu hiilidioksidin hyödyntämistavasta.
• Hiilidioksidin puhdistamisen taloudellisuus riippuu usein hiilidioksidin tuottajan ja loppukäyttäjän välisestä 

etäisyydestä ja kuljetuskustannuksista (Rasi & Rintala 2007).

• 2016 yhteensä noin 156 miljoonaa m3 (raakakaasua), 920 GWh (64 miljoonaa m3 CO2)
• Biokaasun tuotannon potentiaali Suomessa noin 9,2 TWh, mistä 80 % maatalouden biomassoista (630 

miljoonaa m3 CO2). 



• Gasumin asemia 24, muiden 
toimijoiden 12

• Kaasun jalostus 
liikennepolttoaineeksi 15 
kohteessa 
• Eri tekniikoita (vesipesu, 

membraani, PSA, 
amiinipesu)

• verkkoon syöttö 5 kohteessa

Kaasuverkko ja (bio)kaasun liikennekäyttö

Kartat: Suomen Biokaasuyhdistys ry, www.gasum.fi

http://task37.ieabioenergy.com/plant-
list.html: tiedot kaasun 
jalostusyksiköistä vuodelta 2015, sen 
jälkeen ainakin Vaasassa amiinipesu, 
Jyväskylässä, Haukivuorella ja 
Kauhajoella PSA, Riihimäellä 
vesipesu?, Oulussa ?)

http://www.gasum.fi/
http://task37.ieabioenergy.com/plant-list.html


Hiilidioksidista tuottoa?

Olettamus: Biokaasun käyttö 
liikenteessä 9,3 TWh, CO2 
1,2 milj. tonnia, CO2–kaasu 
hyödynnetään teollisuudessa 
ja sen hinta on noin 200 € 
tonnilta.

Lähde: Mutikainen ym. 2016. 
Biokaasusta kasvua. 
Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien 
mahdollisuudet. Sitran selvityksiä 111. 



Hiilidioksidin hyödyntäminen
• Tietääkseni Suomessa ei hyödynnetä biokaasun sisältämää hiilidioksidia

• Toimijoiden kommentteja: 
• ”On ollut välillä puhetta. Helpoin olisi paikallinen käyttö sovelluksessa, jossa voi hyödyntää ilma-

hiilidioksidiseosta. Puhtaana on vaikea saada talteen.”
• ”Meillä ei hyödynnetä hiilidioksidia. En myöskään tiedä tapauksia, että näin tehtäisiin. 

Hyötykäyttömahdollisuus on helpoin siten, että kasvihuoneen tarvitsema lämpö tehdään 
biokaasua polttamalla ja savukaasut (tai osa) johdetaan kasvihuoneeseen. Tässä on haittana 
mahdolliset haju- ja makuhaitat kasvatettaviin tuotteisiin.”

Sybimarin suljetun kierron konsepti. 
Käytännössä kasvihuoneeseen ohjataan 
kalanviljelyssä syntyvää CO2 sisältävää ilmaa, 
sillä voimalaitoksessa poltetaan biokaasun 
lisäksi myös kaatopaikkakaasua (s-posti: Jyrki 
Suominen 21.8.2017).
www.sybimar.fi 



Biokaasulaitosten hiilidioksidin hyödyntämisen 
esimerkkejä maailmalta

• Esimerkiksi Hollannissa on laitoksia, missä CO2 hyödynnetään 
esimerkiksi kasvihuoneissa, nämä saavat myös parempia kannustimia 
(Mutikainen ym. 2016)

• Italiassa ”hiilinegatiivinen” biokaasulaitos, CO2 teollisuuteen: 
https://waste-management-world.com/a/carbon-negative-anaerobic-
digestion-biogas-upgrading-plant-opened-in-italy

• Taloudellinen kannattavuus?

https://waste-management-world.com/a/carbon-negative-anaerobic-digestion-biogas-upgrading-plant-opened-in-italy


Keski-Suomessa
On raaka-ainetta biokaasun tuotantoon. Biokaasupotentiaali on 460 GWh (46 
miljoonaa öljylitraa) vuodessa. 
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Biokaasun tuotantoa on kuitenkin mahdollista 
merkittävästi tehostaa
 Hyödyntämällä liikennekaasusta erotettu CO2 synteesien kautta

 noin 40 vol-% kaasusta (65% massasta)
 0,5 TWh/a 66 kt CO2/a
+ 103 MW sähköä  +0,3 TWh/a kaasua

 Tehostamalla tuotantoprosessia
suoraan vedyn avulla

Annual utilisation rate Purified CO2
6000 h/a 10963 kg/h

65.8 kt/a

Electrolysis
Electricity 103 MW CH4 Steam

618 GWh/a CO2 to 3994 8977 kg/h
SNG 24.0 54 kt/a

55.5 5 MW
H2O H2 (4H2 + CO2 --> CH4 + 2H2O) 333.07 28 GWh/a

17955 kg/h 2009 kg/h
107.7 kt/a 12.06 kt/a

65 % 67 MW
401.7 GWh/a Purified CO2

14617 kg/h MtG process
87.7 kt/a

99% O2 Heat MeOH to gasoline
15946 kg/h 36 MW

95.7 kt/a 216.3 GWh/a MeOH Steam
CO2 to 10641 5985 kg/h
MeOH 63.8 36 kt/a

58.792 1.5 MW
(3H2 + CO2 --> CH3OH + H2O) 352.75 9 GWh/a



138.9.2017 13

Vetyboostauksen vaikutus

18 %

90 %

27 %

20 %



Mäntsälän Biovoima Oy:lle kärkihanketukea

TEM 30.1.2017
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-tukee-yhtatoista-
energiateknologian-karkihanketta-vuonna-2017



Qvidja Krafin biometanointi
• Kehittää mikrobipohjaista metanointia
• Hiilidioksidi ja vety yhdistetään metaaniksi 

bioreaktorissa mikrobien avulla. 
• Lisäksi Qvidja Kraft kehittää teknologiaa, jossa 

tuotetaan metaania synteesikaasusta.
• Metanointi tapahtuu noin 50–60 asteen 

lämpötilassa ja normaalissa ilmanpaineessa. 
• Teknologia rakennetaan skaalautuvaksi. 
• Toiminta ja testausalusta rakennetaan Paraisille 

Qvidjaan.
• käynnistysvaiheessa oleva 

kuivamädätysreaktori, jonka kapasiteetti on 
600-1000 t biomassasyötettä vuodessa.

• Lisäksi alueella on tulossa 160 kW Fiskarssin
voiman toimittama kaasutuskontti. 

Tiedot: Anni Alitalo, www.qvidjakraft.fi

http://www.qvidjakraft.fi/


Hiilidioksidin hyödyntämisen näkökulmia

• Biokaasun (metaanin) tuotannossa ja käytössä paljon hyödyntämätöntä 
potentiaalia → hiilidioksidi toistaiseksi hyödyntämättä

• REDII direktiiviehdotus kannustaisi hyödyntämään hiilidioksidin liikenteessä tai 
energiasektorilla
• Kestävyyskriteerit tulee täyttää, jotta bioenergiatuotteet voidaan laskea 

mukaan uusiutuvan energian tavoitteisiin ja jotta ne voivat hyötyä 
uusiutuvan energian tuista

• REDII: päästölaskennassa hyöty CCR:stä allokoidaan biomassapolttoaineelle 
tai biopolttoaineelle, jonka tuotantoon talteenotto (CCS) liittyy

• Nykyiseen RED metodiin verrattuna rajoitettu niin, että hyöty voidaan 
laskea ainoastaan, jos CCR:n avulla talteenotetulla biogeenisellä hiilellä 
korvataan fossiilista hiiltä energia- tai liikennesektorilla (aiemmin hyöty 
voitiin laskea myös muilta sektoreilta) (Lähde: Koponen & Sokka. 
Tutkimusraporttiluonnos. VTT 2017).
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