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Uusia biokaasulaitoksia tarvitaan 
yli sata, jos tavoitteeseen halutaan 
päästä – isot tärkeimpiä 
 
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry arvioi yksityisten 
investointien suuruudeksi yli 800 miljoonaa euroa 2020-
luvulla. 
 
Hallitus on asettanut biokaasun tuotantotavoitteeksi neljä terawattituntia vuodelle 
2030. Se edellyttää yli sata uutta biokaasulaitosinvestointia eri puolelle Suomea 
2020-luvulla, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry arvioi. 
 
Suomessa käytetään energiaa vuodessa 370 terawattituntia ja nykyisin biokaasua 
tuotetaan yhden terawattitunnin verran. 
 
Biokaasusta tulisi tieliikennekäyttöön yli 60 prosenttia. Loput olisi käytettävissä 
teollisuudessa, muussa liikenteessä ja lämmityskäytössä. Liikennebiokaasua 
riittäisi vuosittain 5 000 raskaalle ajoneuvolle. 
 
Tavoite edellyttää 100–200 uutta biokaasulaitosinvestointia tai nykyisten laitosten 
laajennusta, mikä synnyttäisi noin 800 miljoonan euron edestä yksityisiä 
investointeja vuoteen 2030 mennessä. 
 
Isot maataloussyötteitä hyödyntävät laitokset vastaisivat 44 prosenttia biokaasun 
tuotannosta vuonna 2030, biojätteitä hyödyntävät laitokset 22 prosenttia ja 
keskikokoiset maataloussyötelaitokset 12 prosenttia. 
 
Typen ja fosforin kierron kannalta isot maataloussyötepohjaiset laitokset ovat 
tärkeimpiä erityisesti silloin, kun ravinteita halutaan kuljettaa kustannustehokkaasti 
pelloille, joissa tarve on suurin. 
 
Maataloudelle tulisi vuosittain kierrätettyä fosforia 6 800 tonnia ja typpeä 32 000 
tonnia, josta osa korvaisi mineraalilannoitteita. 
 
Tavoitteesta uuden teknologian osuus olisi neljännes. Se kattaa talteen otetusta 
hiilidioksidista valmistetun synteettisen metaanin ja puun kaasutuksesta saatavan 
biokaasun. 
 



Tavoite edellyttää julkista panostusta biokaasun tuotannon ja kysynnän lisäykseen 
läpi 2020-luvun. Investointituet ovat keskeisiä ja biokaasun jakeluvelvoite erittäin 
tärkeä. 
 
Biokaasulla voidaan vähentää päästöjä erityisesti liikenteessä ja maataloudessa. 
Syötteistä reilu 4,7 miljoonaa tonnia olisi lantaa ja vajaa 1 miljoonaa tonnia 
kasvibiomassoja. 
 
Suomen Biokierto ja Biokaasu arvioi, että vuonna 2030 puolet biokaasutuotannosta 
tuotettaisiin maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. 
 
Tämä vähentäisi maatalouden päästöjä noin 0,24 miljoonaa hiilidioksiditonnia, kun 
lannanvarastoinnin päästöt vähentyvät. 
 
Vähenemää ei ole otettu huomioon keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, 
jossa maatalouden päästövähenemäksi on arvioitu 0,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia 
2030 mennessä. 
 
Myöskään maatalouden ilmastotiekartan päästölaskennassa ei ole huomioitu 
biokaasutuotannon roolia lannankäsittelyssä, yhdistys toteaa. 
 
Biometaanin lisääntynyt käyttö tieliikenteessä voisi vähentää kansallisia 
hiilidioksidipäästöjä jopa noin 0,95 miljoonaa hiilidioksiditonnia, jos fossiilittoman 
liikenteen tiekartassa annettu kaasuajoneuvotavoite toteutuu. 
 
Biohajoavien jätteiden ja lietteiden biokaasukäsittely ja kaatopaikkakaasun 
kerääminen vähentää päästöjä myös jätesektorilla. 
 
Karjan lannasta voitaisiin saada Suomessa biokaasua 16 terawattitunnin verran 
vuodessa. Sillä ei pystytä täysin korvaamaan maakaasua, jota on käytetty 
vuodessa 20–25 terawattitunnin verran, projektipäällikkö Mikko Rahtola Lahden 
LAB-ammattikorkeakoulusta toteaa. 
 
Hän kertoi asiasta keskiviikkona Meten (Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut) 
järjestämässä maakaasusta biokaasuun -energiatilaisuudessa. 
 
Lannan lisäksi biokaasua voitaisiin saada suurempia määriä esimerkiksi nurmesta, 
mutta sen ympäristöhyödyt eivät ole yhtä suuret. 
 
LAB tutkii biokaasua, kohteena muun muassa kannattavuus, tuotannon eri 
kokoluokat ja eri syötteet. 
 
Biokaasun merkitys korostuu, kun Venäjän hyökkäyksen vuoksi venäläisestä 
maakaasusta halutaan eroon. Maakaasun osuus koko Suomen koko 
energiakulutuksesta on ollut kuutisen prosenttia ja siitä suurin osa on tullut 
 



Venäjältä ja käytetty teollisuudessa. Kaasusta kymmenesosasta tuotetaan 
sähköksi. 
 
Hallituksessa pohditaan parhaillaan biokaasun lisäämistä ja tukitoimia. Rahtolan 
mukaan biokaasun kannattavuus tulee muualtakin kuin energiasta, esimerkiksi 
ravinteista, ilmastohyödystä ja lannan levityksen vähenemisestä. 
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