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Jukka Metsälä

Kiertotaloutta kiitos!
KIERTOTALOUS LUO MAHDOLLISUUKSIA parantaa kansantalouttamme, kilpailukykyämme sekä lisätä toimintamme kestävyyttä. Kyse on
luonnonvarojen aiempaa kestävämmästä hyödyntämisestä, kierrätettävyydestä ja jätteiden vähentämisestä. Sitran arvion mukaan resurssien
kierron tehostaminen toisi Suomeen 1,5–2,5 miljardin euron vuotuisen
kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ja yhä ympäristötietoisempi kuluttajakysyntä vahvistavat kiertotalouden kehitystä.
Luken arvion mukaan biotalouden arvo on 16 prosenttia Suomen
bruttokansantuotteesta. Vihreän biotalouden – metsien ja peltojen –
lisäksi sinisen biotalouden merkitys kasvaa entisestään. Tällöin kyseessä
ovat myös laajasti ottaen kaikki veteen ja vesistöihin liittyvät resurssit.
Jätteiden syntyä ja -käsittelyä ohjaavat EU- ja kansalliset tavoitteet. Esimerkiksi komission kiertotalouspaketissa tavoitteena on, että vuonna
2030 yhdyskuntajätteistä kierrätettäisiin 65 prosenttia.
KIERTOTALOUTEEN POHJAUTUVAT RATKAISUT vaikuttavat positiivisesti koko ympäröivään ekosysteemiin. Biokaasun tuotannossa yhdistyvät biohajoavan materiaalin käsittely sekä energian ja ravinteiden
tuotanto. Biokaasutuotannon raaka-ainepohja on laaja, ja jätteiden,
vihreän ja sinisen biotalouden sivuvirtojen hyödyntäminen tuotannossa
lisää näiden käyttökohteita ja kasvattaa arvoa. Esimerkiksi biokaasun
tuotannossa syntyvä ravinnejäännös on mahdollista palauttaa lannoitteena ravintoketjuun tai jalostaa teollisuuden tarpeisiin korvaamaan
epäorgaanisia ravinteita. Biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa on
merkittävä, se kattaa noin kolmanneksen maantieliikenteen energiatarpeesta. Biokaasu vahvistaa kiertotaloutta hyödyntämällä paikalliset
resurssit ja luomalla uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa.
KAASUEKOSYSTEEMIN KASVUN AJUREITA ovat teollisuus sekä maantie- ja meriliikenne. Nesteytetty maakaasu (LNG) tuo vientiteollisuudellemme mahdollisuuden vähentää logistiikan ympäristökuormitusta
merkittävästi. LNG -laivat vastaavat myös tulevaisuuden päästövaatimuksiin. Maantieliikenteessä kiertotalouden hyödyistä on kyettävä
ottamaan enemmän irti. Kaasulla toimivat autot ja laivat voivat käyttää
suoraan uusiutuvaa biokaasua. Kiertotalouden ja kaasun kysynnän kehittymisestä on etua kansantaloudelle, yrityksille ja meille kuluttajille.
Lue lehdestä lisää biokaasusta ja kiertotalouden saloista!
Kirjoittaja toimii Gasumilla biokaasuliiketoiminnon johtajana.
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Kiertotalous
mullistaa lannoitteet
TEKSTI Matti Koskinen KUVITUS Terhi Ekebom / Napa Illustration

Ravinteiden kierrätys kiinnostaa EU:ta, Suomen
hallitusta, yrityksiä ja maatiloja. Eri toimijat
kehittävät kilvan keinoja, joilla jätevesien, lannan ja
teollisuuden sivuvirtojen ravinteet saadaan takaisin
peltoon ja pois vesistöjä rehevöittämästä.

otieläinten lantaa on käytetty
peltojen parannukseen vuosituhansia, ja Suomessakin
lanta oli ensisijainen lannoite 1950-luvulle saakka. Näin
kasvien pellosta ottamia ravinteita kuten typpeä, fosforia ja kaliumia saatiin palautettua maahan edistämään uuden sadon kasvua.
Viime vuosikymmenet yhä tehokkaampi maatalous
on nojannut mineraalisiin epäorgaanisiin lannoitteisiin, mutta ravinteiden kierrätys on hyvää vauhtia
palaamassa muotiin. EU:n kiertotalouspaketti pyrkii
ohjaamaan raaka-aineiden, myös ravinteiden, talteenottoon ja uusiokäyttöön. Orgaanisten lannoitteiden
asemaa pyritään parantamaan uudella lannoiteasetuksella. Ravinteiden kierrätyksen edistäminen on nostettu myös Suomen nykyisen hallitusohjelman Biotalous
ja puhtaat ratkaisut -painopistealueen yhdeksi kärkihankkeeksi.
Potentiaalia ainakin on runsaasti. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomessa syntyy
ravinnepitoisia biomassoja vuosittain yli
21 miljoonaa tonnia. Mukana on esimerkiksi
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noin 260 000 tonnia elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, lähes 670 000 tonnia yhdyskuntien jätevesilietettä
sekä 800 000 tonnia biojätettä. Ylivoimaisesti suurin
biomassan lähde on kotieläinten lanta, jota Suomessa
syntyy vuosittain yli 17 miljoonaa tonnia.
Kaikki tämä biomassa sisältää esimerkiksi fosforia
yli 26 000 tonnia. Väkilannoitteiden mukana Suomen
pelloille levitettiin vuonna 2015 noin 11 000 tonnia
fosforia. Kierrätysravinteissa on siis fosforia yli kaksinkertaisesti kivennäislannoiitteisiin nähden, ja tehokkaasti hyödynnettynä ne riittäisivätkin kattamaan Suomen maatalouden fosforintarpeen yksinään.

Irti mineraalisista lannoitteista
Laajemmin ravinteiden kierrätys on osa suurta yhteiskunnallista muutosta, siirtymää pois fossiilisesta taloudesta ja kohti kierto- ja biotaloutta, sanoo agronomi ja
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Gasumin biokaasulaitoksissa ravinteita on otettu
talteen jo pitkään, mutta yhtiö on viime aikoina investoinut ravinteiden jatkojalostukseen ja väkevöimiseen.
Tällä hetkellä Gasumin laitoksissa käsitellään vuosittain noin 450 000 tonnia biomassaa, ja siitä syntyvä
mädäte sopii lähialueiden peltolannoitteeksi sellaisenaan.
– Yksi biokaasulaitos voi tuottaa ravinteita noin
3 000 peltohehtaarille. Yhteensä Gasumin seitsemän
Suomessa olevaa biokaasulaitosta tuottavat noin
500 000 tonnia lannoitetta, mikä riittää noin 25 000
hehtaarin alalle, kertoo Gasumin tuotepäällikkö
Juhani Viljakainen puhelimessa.
Peltoalaa Suomessa on kuitenkin yhteensä yli
2,2 miljoonaa hehtaaria, joten ravinteiden kierrätyksessä on vielä paljon tehtävää. Hallitusohjelman tavoitteissa esimerkiksi todetaan, että vuoteen 2025 mennessä vähintään puolet Suomessa syntyvästä lannasta
ja yhdyskuntien jätevesilietteestä olisi ”kehittyneen
prosesessoinnin” piirissä. Se edellyttää muun muassa
laitoskapasiteetin voimakasta lisäämistä. Nyt käsitellään vain noin viisi prosenttia lannasta.
– Lannan kaasupotentiaalista on käytössä vain
muutama prosentti. Tulevaisuudenkuva on, että saadaan enemmän karjalantaa kaasutukseen, Viljakainen
toteaa.
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ravinteiden kierrätyksen erityisasiantuntija Mikko Rahtola Lukesta. Mitä enemmän ravinteita saadaan kiertoon, sitä vähemmän niitä tarvitsee hankkia neitseellisistä, fossiilisista lähteistä.
Esimerkiksi typpeä saadaan pelloille yleisimmin
lannoitteista, jotka on tehty pääosin maakaasusta tai
öljystä. Yleisin menetelmä on tuottaa ammoniakkia ilmakehässä olevasta typestä ja maakaasun vedystä, mikä nielee paljon energiaa.
– Viljapellolla käytettävien typpimäärien tuottaminen vastaa noin sataa litraa öljyä hehtaaria kohden.
Noin 17 prosenttia koko maatalouden energiankulutuksesta menee typpilannoitteen tekemiseen, Rahtola
sanoo.
Suurin osa muistakin maatalouden käyttämistä
tehoravinteista tulee ulkomailta kaivoksista. Maailmanlaajuisesti fosforia louhitaan pieniä määriä Kiinassa, Yhdysvalloissa, Jordaniassa ja Etelä-Afrikassa, mutta jopa 70 prosenttia globaalista tuotannosta tulee Marokosta. Käytännössä koko maailman ruoantuotanto
on jossain määrin riippuvainen Länsi-Saharan kaivosteollisuudesta.
Fosforia kaivetaan Suomessakin Siilinjärvellä, mutta kaivoksen omistaa ylikansallinen lannoitejätti Yara.
Esiintymiä on myös Lapin Soklissa. Suomen varantojen epäillään riittävän vain 25 vuodeksi.
– Fossiiliset neitseelliset mineraalivarat ovat rajallisia. Ne kestävät vielä joistain kymmenistä joihinkin satoihin vuosiin, Rahtola toteaa.
Toinen painava syy ravinteiden kierrättämiselle on
ympäristön suojelu. Jos pellolle tulevat ravinnevirrat
ovat jatkuvasti suurempia kuin sieltä lähtevät, osa ravinteista leviää myös luontoon. Jatkuvat typpi- ja
fosforikertymät aiheuttavat esimerkiksi vesistöjen rehevöitymistä: Vedet samenevat ja kasvavat umpeen,
leväkukinnot lisääntyvät ja kalat kärsivät.
Siksi olisi tärkeää, että ravinteet päätyisivät talteen
ja uudelleen käyttöön, eivätkä valuisi Itämereen ja
Suomen tuhansiin järviin.
Toinen ympäristöhaaste on ilmastonmuutos. Maaperässä on enemmän hiiltä kuin elävissä kasveissa yhteensä, ja kaksi kertaa enemmän kuin ilmakehässä.
Maan eloperäiseen ainekseen sitoutunutta hiiltä pääsee leviämään taivaalle, kun maata muokataan pelloksi. Esimerkiksi Suomen peltomailla on havaittu hiilen
määrän laskevan maan pintakerroksissa.
– Ainoa konsti puuttua tähän on sitoa hiiltä takaisin
maahan. Siinä isossa roolissa ovat kierrätysravinteet,
jotka sisältävät paljon hiiltä, Rahtola sanoo.
Maaperän mahdollisuudet sitoa hiiltä ovat valtavat
verrattuna siihen määrään, mitä ihmiskunta päästelee
ilmoille vuosittain. Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 tehtiin esitys maaperän hiilivarastojen lisäämisestä vuosittain neljällä promillella. Se tarkoittaisi
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noin viittä miljardia tonnia hiiltä, mikä vastaisi käytännössä kaikkia nykyisin ilmakehään jääviä hiilidioksidipäästöjä.

Tuotekehitystä tarvitaan
Vielä ollaan kuitenkin kaukana siitä, että fossiilisista
lähteistä valmistetut kemialliset lannoitteet voitaisiin
korvata kierrätysravinteilla.
– Logistiset virrat pitäisi saada paremmin hallintaan ja lannoittaminen optimoitua niin, että maahan
levitettäisiin oikeassa suhteessa oikeita lannoitteita. Tavoite on, että kierrätyslannoitteet olisivat yhtä helppoja
käyttää kuin fossiiliset lannoitteet, Rahtola sanoo.
Tarvetta on ainakin toisen polven kierrätyslannoitteiden tuotekehittelylle ja jatkojalostukselle, jota valtio
tukee vuoden 2018 loppuun jatkuvalla kokeiluohjelmalla. Sen kautta jaossa on yhteensä 12,4 miljoonaa
euroa innovaatiorahaa etenkin pienille ja keskisuurille
yrityksille ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja
jalostusmenetelmien kehitykseen.
Yksi ongelma on, etteivät olemassa olevat kierrätysravinteet välttämättä vastaa suoraan viljelijöiden tarpeisiin. Niiden kuljetus, säilytys ja levittäminen ovat
monimutkaisempia kuin perinteisten säkkeihin pakattujen väkilannoitteiden.

Tarvetta on ainakin toisen
polven kierrätyslannoitteiden
tuotekehittelylle ja
jatkojalostukselle.

Lannasta löytyisi fosforia koko
Suomen tarpeisiin
Suomessa syntyy kotieläinten
lantaa vuodessa on noin

20 miljoonaa tonnia.

Lannan sisältämä
fosfori voisi täyttää
Karjatalous on alueellisesti
keskittynyttä: lantafosforista

fosforintarpeen.

42 % syntyy Pohjanmaalla
ja 17 % Lounais-Suomessa.

Maasta louhittavat
fosforivarannot ovat rajalliset,
ja 70 % fosforista
tulee Marokon

Länsi-Saharasta.
– Kierrätysravinteiden käyttömäärät ovat täysin erilaisia. Normaalia peltolannoitetta käytetään ehkä
300—600 kiloa peltohehtaaria kohden. Nestemäisiä
mädätteitä levitetään karjalannan levittimillä, ja käyttömäärät ovat keskimäärin noin 20 kuutiometriä hehtaarille, Gasumin Viljakainen sanoo.
Biokaasulaitoksen mädäte on itse asiassa monin tavoin karjalantaa parempi kasviravinne. Se sisältää ravinteita paremmassa suhteessa ja kasvien kannalta paremmassa muodossa kuin lanta. Hygienisoitu mädäte
sisältää myös vähemmän rikkakasvien siemeniä ja
haitta-aineita, ja on jopa vähemmän haisevaa tavaraa.
Lietemäinen mädäte voidaan myös lingota kiinteäksi
kuivalannoitteeksi, joka muistuttaa tavallista karjalantaa.
Pidemmälle jalostetut toisen polven kierrätysravinteet on väkevöityjä, jolloin käyttömäärät ovat puhdasta
lietettä pienempiä. Logistiikka tehostuu, kun ravintei-

koko Suomen

EU on lisännyt fosforin
kriittisten raaka-aineiden
listalle.
Maatalouden osuus
Suomen rannikkovesien
fosforikuormasta on noin

64–82 %.

Hallitusohjelman tavoitteena on saada

50 % lannasta ja yhdyskuntien
jätevesilietteestä kierrätyksen piiriin vuoteen
2025 mennessä.
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den mukana kulkee vähemmän vettä ja pienempi määrä lannoitetta riittää suuremmalle peltoalalle. Gasum
väkevöi esimerkiksi Turun biokaasulaitoksessa typpivettä maatilojen täydennyslannoituksen tarpeisiin.
Toinen haaste on levityskalusto. Karjatiloilla lietelannan levitys on tuttua puuhaa, mutta kasvinviljelytiloilla on totuttu raemuotoisiin lannoitteisiin.

Kierrätysravinteiden
kauppaaminen on
enemmän palvelumuotoilua
kuin pelkkää säkkien tai
tynnyrien siirtelyä.
– Monesti on totuttu käyttämään apulantaa, eikä
tilalla välttämättä ole tarvittava varastoja tai levityskalustoa, sanoo kierrätysravinteita myyvän ja kehittävän Soilfood-yhtiön toimitusjohtaja Eljas Jokinen.
Soilfood vastaa myös Gasumin Riihimäen ja Oulun
biokaasulaitosten lannoitevalmisteiden myynnistä. Ravinteiden raaka-aineita yritys saa myös muun muassa
hiivateollisuudesta, metsäteollisuudesta sekä bioetanolin valmistuksesta.

Palvelumuotoilu apuun
Jokisen mukaan viljelijät ovat ottaneet uudenlaiset ravinteet mielenkiinnolla vastaan, mutta monilla tiloilla
niiden käyttöönotto ei vielä ole mahdollista. Siksi Soilfood tarjoaa kokonaispalvelua, joka lähtee lannoitustarpeen kartoituksesta ja oikean ravinnetasapainon
suunnittelusta.
– Esimerkiksi lanta ei ole täydellinen lannoite, mutta se on täydellinen komponentti. Me mittaamme, mitä maassa on ja mitä viljeltävä kasvi tarvitsee. Näin lietettä voidaan täydentää muilla ravinteilla, Jokinen
kertoo.
Kierrätysravinteiden kauppaaminen on enemmän
palvelumuotoilua kuin pelkkää säkkien tai tynnyrien
siirtelyä. Soilfood pyrkii esimerkiksi ratkomaan maatilojen logistiikkaongelmia. Yhtiö hakee lietteen suoraan
biokaasulaitoksista ja myy lannoitteen peltoon levitettynä. Tavoitteena on tehdä kierrätystuotteet helppokäyttöisiksi.
– Mutta euro on tässäkin vaikutusvaltainen konsultti. Kierrätyksen tulee olla paljon edullisempaa. Vielä
toistaiseksi kestävyydestä ja ekologisuudesta ei makseta ylimääräistä, Jokinen sanoo.
Yksi kulttuurinen este liittyy puhdistamolietteeseen.
Yhdyskuntien jätevesien, siis viemäriveden, puhdistamisesta jälkeen jäävä liete voidaan hyödyntää biokaa8 G A S E T T I 3/2017
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sun tuotannossa, mutta sen käyttö asettaa rajoituksia
talteen otettujen ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä. Laki sallii puhdistamolietteestä saatujen ravinteiden käytön muun muassa viljapelloilla ja öljykasvien
kasvatuksessa, mutta elintarviketeollisuudessa siihen
suhtaudutaan ennakkoluuloisesti.
Gasum käyttää tällä hetkellä puhdistamolietettä
kuudella seitsemästä biokaasulaitoksestaan, mutta Viljakaisen mukaan suunnitelmissa on keskittää toiminta
muutamaan laitokseen. Lopuista laitoksista tulee puhdistamolietevapaita.
– Kyseessä on enemmän imagohaitta kuin oikea
haitta, mutta siihen on reagoitava vahvasti, Viljakainen
sanoo.
Puhdistamolietettä käsittelevissä laitoksissa investoidaan vielä jälkikäsittelylaitteistoihin, joilla mädätettä voidaan jatkojalostaa. Näin voidaan samanaikaisesti
vahventaa ravinnepitoisuuksia ja päästä eroon puhdistamolietteen maineesta.
Toinen kehitysaskel on kierrätysravinteiden laatusertifikaatti. Sellaista valmistelee parhaillaan tuottajayhteisö, muun muassa biolaitos- ja biokaasuyhdistykset, ja alkuselvityksen on määrä olla valmis vuoden
2018 aikana.
Kierrätysravinteille on jo olemassa eräänlainen
laatusertifikaatti. Lannoitevalmistelain mukaan Suomessa valmistettavan tai maahan tuotavan tuotteen tulee kuulua kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon. Uuden tyyppinimen hyväksynnän tekee elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Viljakaisen
mukaan sertifikaattijärjestelmälle on kuitenkin
tilausta.
– Laki määrää vain raja-arvot, jotka lannoitteen on
täytettävä. Laatujärjestelmä tuo enemmän tietoa ja
mahdollistaa eri lannoitteiden jakamisen eri luokkiin.
Se viestii, että tuote on turvallinen ja tasalaatuinen,
hän sanoo.
Yhtenä esikuvana toimi Ruotsissa käytetty Revaqlaatujärjestelmä, joka ottaa huomioon paitsi mädätteen laadun, myös yhdyskuntien jäteveden puhdistuksen. Revaq-sertifioidun jätevesikäsittelyn piirissä on jo
puolet ruotsalaisista kotitalouksista.
Soilfoodin Jokinen näkisi mielellään sertifikaatin
syntyvän alan eri toimijoiden yhteistyönä. Toimiakseen
sertifikaatin pitäisi olla uskottava asiakkaiden ja asiakkaiden asiakkaiden, eli elintarviketeollisuuden keskuudessa, hän huomauttaa
– Tällä hetkellä järjestelmää valmistelevat biolaitokset ja lannoitevalmistajat. Se kaipaisi vuoropuheluun myös elintarviketeollisuutta mukaan, Jokinen
toteaa.
LÄHTEET: LUONNONVARAKESKUS, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS, MAASEUDUN
TULEVAISUUS, HELSINGIN SANOMAT, YLE, GASUM, EU-KOMISSION TIEDOTUS
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K-ryhmä vähentää hävikkiä kiertotalouden keinoin
YHÄ USEAMPI ruokakaupan asiakas arvostaa vastuullisuutta: Taloustutkimuksen teettämässä Suomi Syö -tutkimuksessa 46 prosenttia alle 25-vuotiaista pitää tärkeänä
osana elintarvikeketjun vastuullisuutta ruokahävikin pienentämistä. K:n Ruokailmiöt 2017 tutkimuksen mukaan
jopa 47 prosenttia suomalaisista pyrkii vähentämään ruokahävikkiä.

– MYYMÄTTÄ JÄÄNEET tuotteet annetaan ensisijaisesti
ruoka-apuun, mutta yhteistyömme Gasumin kanssa
mahdollistaa sen, että voimme hyödyntää syömäkelvottoman biojätteen fiksulla tavalla, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.

K-RUOKAKAUPOISSA hävikkiä pyritään vähentämään.
Yksi innovaatio on kierrättää kaupoissa syntyvä syömäkelvoton biohajoava jäte biokaasun valmistukseen. Biojätettä kerätään tällä hetkellä noin 200 K-ruokakaupasta ja
Kesko Logistiikan keskusvarastolta. Tämä vähentää K-ryhmän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 540 tonnia. Se vastaa noin 4,5 miljoonaa kilometriä autolla-ajoa. Syntyvä
biokaasu käytetään sen jälkeen uusien Pirkka-tuotteiden
valmistuksessa energiana.

Biojätteen kerääminen
vähentää K-ryhmän vuosittaisia
hiilidioksidipäästöjä 540 tonnia.
Se vastaa noin 4,5 miljoonan
kilometrin autolla-ajon
aiheuttamia päästöjä.

HELI BLÅFIELD

PIRKKACOCKTAILPIIRAKAT
valmistetaan Keskon
hävikkiruoasta tehdyllä
biokaasulla.
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Ympäristötietoisella
kasvukäyrällä
TEKSTI Vesa Vainio

Laakkosen bio- ja maakaasua käyttävien automallien valikoima on
edustava ja laajenee koko ajan. Kiinnostus vaihtoehtoisiin käyttöenergioihin
kanavoituu kiihtyvänä kysyntänä ja kauppoina.

aasuautojen ympärillä käy yhä kovempi
kuhina. Menossa on myynnin osalta
kaikkien aikojen ennätysvuosi, ja parempaa on luvassa. Tähän saakka yritykset ovat kantaneet päävastuun kaasuautoilun yleistymisestä, mutta yksityiset
kuluttajat astuvat nyt väkevämmin esiin.
Ympäristöystävällisyys, taloudellisuus ja
biokaasun käyttömahdollisuus puhuttelevat autoilijoita.
Laakkonen, johon kuuluvat Autotalo Laakkonen Oy ja Veljekset Laakkonen Oy, edustaa Suomessa useita tunnettuja automerkkejä. Niiden mallistosta löytyy monia vaihtoehtoja, jotka
mahdollistavat bio- ja maakaasun käyttämisen. Aluejohtaja
Harri Pasanen Jyväskylästä on havainnut lähiaikoina kiinnostuksen huomattavan kohoamisen.
– Tällä hetkellä asiakkaamme ovat hyvin kiinnostuneita
vaihtoehtoisista energiamalleista, joista kotimainen ja usein
paikallinen biokaasu herättää erityisesti lämpimiä tunteita.
Laakkonen on Pasasen mukaan vastannut kasvavaan kysyntään kaasuautojen saatavuutta parantamalla. Siinä on ollut alueellisia painotuksia, sillä tankkausasemaverkosto on ohjannut
kiinnostuksen kohdistumista. Jakelupisteiden voimakas lisääntyminen näkyy välittömästi automyynnin markkinoinnissa.
– Sosiaalinen media on ollut tässä mielessä hyvin onnistunut
kanava. Eri toimijat ovat olleet hyvin aktiivisia, ja biokaasuautoilua on viety eteenpäin laajana rintamana.

Vahvaa panostusta mallistoon
Kaasuautomallisto soveltuu kaikille, sillä kahta polttoainetta
hyödyntävä moottori mahdollistaa todella pitkän toimintamatkan. Esimerkiksi Škoda Octaviassa on 15 kilon kaasutankki ja
50 litran bensiinisäiliö, jolloin auton toimintamatka on ajotavasta riippuen jopa 1 300 kilometriä.
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Audi, Opel, SEAT ja Škoda ovat eurooppalaisia automerkkejä, joista jokainen marssittaa myyntirivistöön useita kaasukäyttöisiä malleja. Opel tarjoaa tutuista Astrasta, Zafirasta ja
Combo Vanista kaasuversiot, joita markkinajohtaja Škodalla
edustavat Octavia ja Citigo.
Markkinointijohtaja Tea Koivisto nostaa esiin Audin A3
Sportback- ja A4 Avant g-tron -mallit, jotka puristavat hiilidioksidipäästöt 100 gramman tuntumaan kilometriltä ja jopa
sen alle. SEATilla puolestaan on iskeä viivalle markkinoiden
laajin bio- ja maakaasuautomallisto Suomessa. Koivisto ja
Pasanen näkevät kaasuautoilun tulevaisuuden hyvin valoisana.
– Me uskomme Laakkosella vahvasti siihen, että kaasuautot
ovat yksi merkittävä mahdollisuus vaikuttaa ympäristötavoitteiden täyttymiseen. Niinpä näemme reilusti nousevia kasvukäyriä lähivuosien kaasuautomyynnissämme.

”Asiakkaamme ovat hyvin
kiinnostuneita vaihtoehtoisista
energiamalleista. Biokaasu
herättää erityisesti lämpimiä
tunteita.”

GALLUP

Kaasukaupan vauhti kiihtyy
Eri automerkkien maahantuojat ja kauppiaat odottavat tulevaa
vuotta kaasu kielellä. Millaiset ovat kaasuautojen myyntinäkymät
ja kasvuodotukset vuodelle 2018?
JUKKA KIURU,

JUSSI KOSTIAINEN, MARKKI-

SEAT-LIIKETOIMINNAN

NOINTI- JA TUOTE JOHTAJA,

JOHTAJA, SEAT SUOMI

ŠKODA, HELKAMA-AUTO OY

Kaasuautoilun suosio nousee, mikä näkyy kaasuautojen myyntimäärissä. Markkinan ennustetaan jatkavan voimakasta kasvuaan, ja meillä on erinomaiset valmiudet olla
mukana tukemassa tätä.
SEATin bio- ja maakaasua käyttävä mallisto kattaa Miin, Leonin ja uuden Ibizan. Ensi
vuonna bio-maakaasuversio tulee myös juuri
markkinoille tulleeseen uuteen Aronaan.
SEATilla on Suomen laajin kaasuautomallisto,
jonka avulla uskomme kasvun olevan osaltamme ensi vuonna satoja prosentteja.

Škoda Octavia on ollut tämän
vuoden markkinajohtaja
kaasukäyttöisten autojen
myynnissä huikealla yli 70 prosentin markkinaosuudella. Ensi vuodelle haemme lisää kasvua
ja volyymiä.
Ensi vuodelle ehdotettu romutuspalkkio,
joka on kaasuautoille 2 500 euroa, tuo kasvua
yksityisasiakkaiden kauppaan. Yritysautoissa
odotamme kasvua erityisesti vähäpäästöiseltä
Octavia G-TEC -mallilta (CO2-päästöt 99 g/km).
Citigo G-TEC on puolestaan oivallinen vaihtoehto yritysten tuotantoautojen tarpeisiin.

Tankki täyteen – lisää asemia tulossa

25

tankkausasemaa

Hallituksen tavoite
vuoteen 2030 mennessä:

50 000

kaasuautoa.
Gasumilla Suomessa vuoden
2017 lopulla.

Neljä tankkausasemaa
palvelee

raskasta kalustoa.

Gasumin tavoite:

35

uutta tankkausasemaa.

89 euroa/kk
Uuden kaasukäyttöisen auton ostaja ja
kuluttaja voi tankata rajattomasti kotimaista
biokaasua määräaikaisella sopimuksella.

Kaasutankkausasemat

www.gasum.com &
tankille.fi – puhelimeen
ladattavasta sovelluksesta.

Suunnitteilla asemat mm.
pääkaupunkiseudulle Espooseen,
Turkuun, Ouluun, Lahteen,
Seinäjoelle ja Kuopioon.

Muilla toimijoilla on

13

tankkausasemaa.

Karttatietoa ja muuta infoa
eurooppalaisista kaasun jakeluasemista

www.ngva.eu

Bio- ja maakaasun
maantieteellinen saatavuus
laajenee merkittävästi.
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Vastuullisuutta
isossa mittakaavassa
TEKSTI Anu Vallinkoski KUVAT Sami Heiskanen

IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto uskoo,
että menestyvää liiketoimintaa ei pysty tulevaisuudessa
harjoittamaan, ellei yritys kanna vastuutaan ympäristöstä
ja ihmisistä. Viimeisimmässä kiertotaloushankkeessaan
Ikea lyöttäytyi yhteen Gasumin kanssa.
aasun voimalla huristelevat
autoilijat pääsevät pian tankkaamaan menopelinsä samalla, kun piipahtavat Espoon
Ikeassa ostoksilla. Gasum
avaa kaasutankkausaseman
Espoon Lommilassa sijaitsevan tavaratalon kylkeen ensi
vuoden alkupuolella.
Tulevaisuudessa asemia nousee kaikkien viiden
Suomen Ikea-tavaratalon tuntumaan.
Asemilla voivat tankata kaikki kaasua polttoaineenaan käyttävät autot pakettiautoista henkilöautoihin.
– Teemme Gasumin kanssa yhteistyötä myös biokaasun tuotannossa. Gasum käyttää raaka-aineena
muun muassa Ikean ravintoloista kertyvää biojätettä.
Olemme laskeneet, että 25 henkilöautoa ajaa keskimäärin vuoden ravintoloistamme syntyvällä biojätteellä, Ikean vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto kertoo.
Hänen mukaansa yhteistyö Gasumin kanssa on
vain yksi esimerkki Ikean harjoittamasta kiertotaloudesta. Ikea koettaa minimoida jätteen ja energiahukan

määrää muun muassa kierrättämällä ja inspiroimalla
kuluttajia tekemään arjessaan kestäviä valintoja.
– Tomat-suihkepullomme syntyvät suurelta osin
Ranskan ja Italian Ikeoiden muovijätteestä. Täällä
Suomessa taas otamme vastaan käytettyjä Ikea-tuotteita ja annamme niistä asiakkaillemme hyvityksen.
Myymme kiertoon tuodut tuotteet uudelleen edullisesti. Lisäämme hyvityksen päälle vain arvonlisäveron,
Suvanto kertoo esimerkkejä.

Asiakkaat penäävät vastuullisuutta
Miksi kiertotalous sitten kiinnostaa Ikean kaltaista
jättiä?
– Suurella yrityksellä on suuri vastuu. Toimillamme
pystymme vaikuttamaan isossa mittakaavassa raakaaineiden kulutukseen ja ihmisten kulutustottumuksiinkin. Toisaalta uskomme, että menestyvää liiketoimintaa ei pysty tulevaisuudessa harjoittamaan, ellei
kiinnitä näihin asioihin huomiota. Luonnonvarat niukkenevat alati. Samalla niiden hinta kipuaa. Myös kuluttajilla on koko ajan kasvavia odotuksia, Suvanto
perustelee.
3/2017 G A S E T T I
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Suurella yrityksellä on
suuri vastuu. Pystymme
vaikuttamaan isossa
mittakaavassa raakaaineiden kulutukseen
ja ihmisten kulutustottumuksiinkin.

TIINA SUVANTO muistuttaa,
että myös edullinen tuote voi
olla kestävästi tuotettu.

Hän kertoo Ikean Taloustutkimuksella viime
syksynä teettämästä kyselystä, johon vastasi 2 400
sattumanvaraisesti valikoitua suomalaista. Yhdeksän
kymmenestä vastaajasta ajatteli, että tuotteen vastuullisuudella on jonkinlainen merkitys heidän ostopäätöksiinsä.
– Tavarataloissa asiakkaat myös kyselevät tuotteiden ympäristövaikutuksista entistä enemmän, Suvanto
sanoo.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja
Suvannon mielestä Ikea on suuren kokonsa vuoksi
merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Yhtiön tavarataloissa asioi päivittäin miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Samoin yhtiön käyttämät
materiaalivirrat ja energiamäärät ovat huimia.
– Me olemme myös kantaaottava yritys. Visiomme,
parempi arki mahdollisimman monelle, velvoittaa meitä huolehtimaan ihmisistä ja ympäristöstä. Haluamme
olla myös muille yrityksille esimerkki siitä, miten kaupallinen toimija voi tehdä työtä ympäröivän maailman
hyväksi, hän perustelee.
Ilmastonmuutos on asia, johon Ikea haluaa vaikuttaa. Suvanto kertoo, miten Suomen Ikea tuottaa itse
kaiken tarvitsemansa energia tuulivoimalla.
– Meillä on Kemin Ajoksen satamassa oma tuulipuisto. Se tuottaa enemmän energiaa kuin mitä itse
kulutamme. Maailman mitassa Ikea aikoo olla energiaomavarainen vuoteen 2020 mennessä.

Idea ei ole uusi
Säästeliäs materiaalien käyttö ei ole Suvannon mukaan
Ikeassa mikään uusi idea. Hukan minimointi oli osa
yrityksen perustajan Ingvar Kampradin alkuperäistä
liikeideaa.
– Tosin yli 70 vuotta sitten ei puhuttu vastuullisuudesta, vaan tarkoitus oli valmistaa tuotteita mahdollisimman kustannustehokkaasti, Suvanto huomauttaa.
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Hän tähdentää, että järkevän tuotesuunnittelun
tarkoitus on yhä säästää paitsi luonnonvaroja myös
kustannuksia.
– Usein kuluttajat uskovat, että vastuullisesti valmistettu tuote on tavallista kalliimpi. Me haluamme
muuttaa tällaisen ajatuksen. Edullisuus ja kestävyys
mahtuvat samaan pakettiin, Suvanto vakuuttaa.

NIMI Tiina Suvanto
TYÖ Ikean vastuullisuuspäällikkö
KOULUTUS Kauppatieteiden maisteri
PERHE Puoliso ja 3-vuotias lapsi
HARRASTUKSET Jumppa, pesäpallo ja lukeminen
KESTÄVYYSVINKKI ”Uusiutuvalla energialla

tuotetun sähkön ostaminen on helppo askel
kestävään kulutukseen.”

Puhtaasti kaasulla
Uusi Audi A4 Avant g-tron
Alk. 44 118 €

Uusi Audi A4 Avant g-tron on tehty sinulle, joka arvostat viimeisintä tekniikkaa ja huippuluokan
viimeistelyä. A4 g-tronin TFSI-moottori toimii niin kotimaisella biokaasulla, maakaasulla kuin
bensiinilläkin. Kaasun loppuessa moottori siirtyy automaattisesti käyttämään bensiiniä, jolle
on oma erillinen tankkinsa. Uudella Audi A4 g-tronilla ajat taloudellisesti, urheilullisuudesta ja
ajomukavuudesta tippaakaan tinkimättä. Tutustu osoitteessa audi.fi

Audi g-tron

Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron Business 125 kW (170 hv): autoveroton hinta: 36 920 €, arvioitu autovero 6 597,90 €*, toimituskulut 600 €,
kokonaishinta: 44 117,90 €. Vapaa autoetu 815 €, käyttöetu 665 €. Keskikulutus maa- ja biokaasulla 4,0 kg/100 km, bensiinillä 6,0 l/100 km.
*CO2 -päästöt 109 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

OPEL
ZAFIRA

ZAFIRA
Enjoy 1.6 Turbo Biokaasu
alk.

32 967 €

Henkilökohtainen avustaja 24/7
vakiona koko Zafira-mallistossa

VAKIOVARUSTEET ENJOY-VARUSTETASOSSA:
- IntelliLink-multimediajärjestelmä,
7" värikosketusnäyttö
- USB-liitäntä ja Bluetooth-handsfree
- Nahkaverhoiltu ja lämmitettävä ohjauspyörä
- Quick Heat-pikalämmitin
- Turvavyömuistutin kaikissa istumapaikoissa
- Takapenkin selkänoja jaettavissa 35/30/35
- Tavaratilan FlexOrganizer-sivukiskot
ja tavaratilan jakaja

Tilava 7-paikkainen Opel Zafira -kaasumalli
Opel Zafiran biokaasumalli tarjoaa kustannustehokasta ja ympäristöä huomioivaa autoilua.
Neljään kaasusäiliöön mahtuu yhteensä 25 kg kaasua, mikä mahdollistaa 4,7 kg/100 km:n
kulutuksella yli 500 km:n toimintasäteen. Kaasusäiliöiden lisäksi Zafirassa on 14 litran
bensiinitankki, joka laajentaa toimintasäteen jopa 750 kilometriin. Zafirassa on suuret
ja monipuolisesti muunneltavat tilat sekä IntelliLink-tietoviihdejärjestelmä, joka liittää
älypuhelimen tai tabletin sisällön osaksi viihtyisää matkantekoa. Zafirassa on myös
vakiona henkilökohtainen OnStar-palvelu, joka on turvanasi tien päällä 24/7.
Tervetuloa koeajamaan! Opel.fi

Zafira yhdistetty kulutus 4,7 kg /100km. CO2-päästöt 129 g/km. Zafira 1.6 XNT Turbo Biokaasu alk. 32 967 € (sis. toimituskulut). Opel ei vastaa OnStar-palvelusta tai sen sisällöstä. OnStar-palvelut edellyttävät aktivointia sekä tiliä
OnStar Europe Ltd:n kanssa. Palveluiden käyttö riippuu mobiiliverkkoyhteyden saatavuudesta ja laadusta. Lue lisää palvelun rajoituksista ja hinnoista www.opel.fi. Kuvan auto erikoisvarustein.
ESPOO LänsiAuto · FORSSA Delta Auto · HELSINKI LänsiAuto · HYVINKÄÄ LänsiAuto · HÄMEENLINNA LänsiAuto · IISALMI Autotalo Hartikainen · JOENSUU Timosen Auto · JYVÄSKYLÄ Veljekset Laakkonen · JÄRVENPÄÄ
Mäkelän Auto · KAJAANI Autotalo Hartikainen · KEMI Aine Kemi · KOKKOLA Käyttöauto · KOTKA Delta Auto · KOUVOLA Veljekset Laakkonen · KUOPIO J. Rinta-Jouppi · LAHTI LänsiAuto · LAPPEENRANTA Auto-Suni · J. Rinta-Jouppi
LOHJA PP-auto · MAARIANHAMINA Mariehamns Bilhall · MIKKELI Savon Autokeskus · OULU Rinta-Joupin Autoliike · PORI AutoPalin · PORVOO Auto-Open · RAUMA AutoPalin · ROVANIEMI Rinta-Joupin Autoliike · SALO PP-auto
SASTAMALA Levorannan Autoliike · SEINÄJOKI J. Rinta-Jouppi · TAMPERE Autosalpa · Metroauto · TURKU LänsiAuto · VAASA Autoliike Lähdemäki · VANTAA LänsiAuto · VARKAUS Veljekset Laakkonen · YLIVIESKA
Rinta-Joupin Autoliike · opel.fi

ÄLYKÄS ENERGIA

Jyväskylän seudulla yhdeksällä resurssiviisautta
edistävällä toimella voitaisiin saada aikaan tuhat pysyvää
työpaikkaa ja tuottaa sadan miljoonan euron verran
lisäarvoa vuodessa, arvioidaan Sitran selvityksellä.

Jyväskylässä on
elokuussa 2017
avattu kaksi
biokaasun
tankkausasemaa.

Resurssiviisas
Keski-Suomi
satsaa biokaasuun
TEKSTI Verna Julkunen

Jyväskylä ja koko Keski-Suomi
tekevät töitä pitkäjänteisesti
kestävän kehityksen eteen.
Biokaasuun panostaminen
on konkreettinen teko tiellä
kiertotalouteen.
Keski-Suomessa tuotetaan
tai kerätään talteen
biokaasua neljässä eri
kohteessa.

KESKI-SUOMEEN ON hyvää vauhtia rakentumassa monipuolinen ja toimiva
biokaasuekosysteemi. Työtä sen eteen
tehtiin muun muassa Sitran ja KeskiSuomen liiton biokaasuekosysteemihankkeessa vuonna 2016.
Lisäksi Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen resurssiviisauden
tavoitteluun; se haluaa olla viimeistään
vuonna 2050 jätteetön, päästötön ja
ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin
kaupunki.
Tällä hetkellä Keski-Suomen liitto on
mukana Suomen ympäristökeskuksen
koordinoimassa laajassa EU-hankkeessa,
CIRCWASTEssa. Hanke edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaa-

500

kilotonnia
Hiilidioksidipäästöjä on
mahdollista vähentää näillä
yhdeksällä toimella
500 kilotonnia vuodessa,
mikä vastaa noin 50 000
suomalaisen vuotuista
hiilijalanjälkeä.

30%

Noin 30 prosenttia keskisuomalaisten jätteestä on biojätettä.
Jos kaikki saataisiin kerättyä talteen, biokaasua saataisiin
määrä, joka vastaa jopa 500 kaasukäyttöisen henkilöauton
vuotuista polttoainetarvetta.

litehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä
sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden
hyödyntämiseen. Keski-Suomen liitto toimii hankkeen alueellisena koordinaattorina ja vetää omaa osahanketta.
Sen osana tutkittiin keskisuomalaisten
sekajätteiden koostumusta kesällä 2017.
Noin kolmekymmentä prosenttia jätteestä oli biojätettä. Jos jäte saataisiin kerättyä
erikseen, saataisiin tästä biokaasua biokaasulaitoksessa noin 5 GWh:n edestä.
Määrä vastaa jopa 500 kaasukäyttöisen
henkilöauton vuotuista polttoainetarvetta.
BIOKAASUA TUOTETAAN tai kerätään
talteen Keski-Suomessa neljässä eri kohteessa. Jyväskylässä on elokuussa 2017
avattu kaksi biokaasun tankkausasemaa.

Laukaassa ja Joutsassa on biokaasua
saanut jo pidempään. Äänekoskelle on
tulossa biokaasun tankkausasema vielä
vuoden 2017 aikana, ja kiinnostusta on
muuallakin Keski-Suomessa. Alueella
toimii monia biokaasualan yrityksiä.
Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt
kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen (www.sitoumus2050.fi) biokaasuautojen hankinnasta. Päätös biokaasuauton hankinnasta kypsyi toteutusvaiheeseen, kun Jyväskylään avattiin syksyllä
biokaasun tankkauspisteet.
Keski-Suomen ELY-keskuksen on
syksyllä 2017 liisattu uusi biokaasua ja
bensiiniä käyttävä auto. Biokaasun käyttö
edistää monin tavoin ELY-keskuksen tavoitteita.
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Ravinteet

kiertoon
TEKSTI Päivi Maaniitty KUVAT Lauri Rotko, Vesa Tyni & Laura Vesa

Ravintola- ja elintarvikealalla syntyvästä biojätteestä
tuotetaan yhä useammin energiaa. Kun yritys ottaa
biokaasun käyttöön myös tuotannossaan, ympyrä sulkeutuu.
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3 X A L A L TA

1 Pirkka-jäätelöt

kiertotalouden asialla
MIKÄ? Turengin jäätelötehdas valmistaa neljää
litran pakkauksissa Pirkka-jäätelömakua: mangomelonia, laktoositonta vadelma-lakritsia sekä
vaniljajäätelöä tavallisena ja laktoosittomana.
Jäätelöä syödään Suomessa eniten Euroopassa,
noin 13 litraa per asukas. Esimerkiksi K-ruokakaupoista myytiin vuoden 2016 aikana lähes 2,9
miljoonaa litran vaniljajäätelöpakkausta. Kulutus
jakautuu melko tasaisesti koko vuodelle.
MILLOIN? Syksyllä 2017 Turengin tehtaalla on otettu käyttöön biokaasu. Pirkka-jäätelöt valmistetaan
kokonaisuudessaan sitä hyödyntäen.
MIKSI? Kuluttajilla on mahdollisuus ostopäätöksellään vaikuttaa ympäristöön. Pirkka-jäätelö on helppo valinta ympäristön puolesta. Kaupasta ei synny
turhaa jätettä, ja jäätelötuotannon päästöt pienenevät biokaasua käyttämällä minimiin. Kotimaisuus
on suomalaisille kuluttajille erittäin tärkeää niin
jäätelöiden raaka-aineissa, energianlähteissä kuin
tuotepakkauksessa.
KUINKA? Keskon keskusvaraston ja jo kahdensadan K-ruokakaupan syömäkelvoton jäte kierrätetään biokaasun valmistukseen. Biokaasua
käytetään myös Turengin jäätelötehtaalla
tuotettavien Pirkka-jäätelöiden valmistuksen energiana.

TUUKKA KAUKORANTA
•
Tehtaanjohtaja Froneri
Finland Oy
•
Turengin jäätelötehtaalla on
valmistettu suomalaiseen
makuun sopivaa jäätelöä
vuodesta 1962.
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”Kiertotalousajattelu muuttaa
myös asiakkaidemme
ajattelua: he eivät enää tuota
jätettä vaan raaka-ainetta.”

2 Eerola-yhtiöt kiertotalouden ytimessä
MIKÄ? Mietimme pitkään, miten ravintoloiden rasvakaivoihin kertyvä jäte pystyttäisiin
hyödyntämään. Keräämme kaivoista rasvaa
noin 15 000 tonnia vuodessa. Asia tuli taas
tapetille, kun Gasum hankki biokaasulaitoksia ympäri Suomea. Niiden kautta rasva on
helppo jalostaa biokaasuksi ja ottaa käyttöön.
Keräämästämme rasvajätteestä tuotetaan
biokaasua, mutta hyödynnämme biokaasua
myös itse toiminnassamme. Meillä on kolme
biokaasulla toimivaa autoa, parin kolmen
viikon sisään saamme kolme lisää ja loppuvuodesta vielä kaksi. Yhteensä niitä tulee
olemaan kahdeksan.

KUINKA? Gasum johtaa tuottamansa biokaasun kaasuverkostoon, josta me saamme
sitä polttoaineeksi. Autoistamme kolme on
Scanian kaasukäyttöisiä kuorma-autoja ja
viisi Mercedes Benzin Sprinter-kaasuautoja.
Kolmella autolla olemme ajaneet nyt kuukauden verran – ne ovat ihan käypäsiä
yksiköitä. Biokaasun saatavuus on meidän
ajamillamme reiteillä ollut hyvä.

MILLOIN? Keskustelut rasvakaivojätteen
muuttamisesta biokaasuksi alkoivat noin
vuosi sitten. Viime keväänä asia lähti kunnolla liikkeelle, ja omat ensimmäiset kaasuautomme saimme tänä syksynä.

SEURAAVAKSI? Mietimme jatkuvasti keinoja, joilla asiakkaiden jäteosuuksia pystyttäisiin jalostamaan. Seuraavaksi ajatuksena
on pyrkiä vähentämään jätteessä olevan
nesteen, eli veden, määrää.
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MIKSI? Kiertotalousajattelu muuttaa myös
asiakkaidemme ajattelua: he eivät enää
tuota jätettä vaan raaka-ainetta. Se on
eduksi myös meille, samalla kun pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme.

PASI EEROLA
•
Eerola-yhtiöiden toimitusjohtaja
•
Eerola-yhtiöt tuottaa
asiakkailleen vesi- ja viemärijärjestelmien hallinta- ja
kunnossapitopalveluita ja
niihin liittyviä palveluja.
•
Kaasuautoihin siirtymällä Eerolayhtiöt vähentää liikenteestä
syntyviä CO2-päästöjään jopa
2 300–2 600 tonnia vuodessa.
Tämä vastaa noin 500 asunnon
lämmityksestä aiheutuvia
päästöjä.

3 X A L A L TA

3 Pitkän linjan
Saarioinen

MIKÄ? Kaikesta Saarioisten tuottamasta jätteestä
81 prosenttia menee kiertoon, muut käytetään
energiantuotantoon polttamalla. Biojätteestä
40 prosenttia menee rehuksi, lopuista tehdään
biokaasua. Meillä on kolme tehdasta Suomessa:
Kangasalla, Valkeakoskella ja Huittisissa. Virossa on
yksi tehdas. Myös Viron tehtaamme kuuluu vuonna
2003 saamamme ympäristösertifikaatin piiriin.
MILLOIN? Biojätteestämme on tehty biokaasua
jo vuosia. En edes muista kuinka kauan.
MIKSI? Intresseissämme on järjestää jätehuoltomme mahdollisimman kustannustehokkaasti ja
kiertotalous huomioiden. Jäte on kustannus, jonka
tehokas hoitaminen on meille eduksi.

ANNELI HAUTANIEMI
•
Saarioisten laatu- ja vastuullisuusjohtaja
•
Saarioinen on 60 vuotta toiminut
suomalainen perheyritys ja valmisruokatalo.
•
Saarioisten tuottamasta jätteestä
67 prosenttia oli biojätettä vuonna
2016. Siitä tuotettiin biokaasua noin
400 000 m3. Tuotetulla sähköllä ja
lämmöllä lämmittäisi vuositasolla
noin 170 omakotitaloa.

KUINKA? Biojätettä syntyy erilaisissa tuotannon
vaiheissa, vaikka sen syntymistä pyrimme kaikin tavoin välttämään. Esimerkiksi vialliset tuotteet päätyvät biojätteeseen. Niitä voivat olla liian tummaksi
paistuneet laatikot tai muut selkeät valmistusvirhetuotteet. Teemme lasagnelevyt itse, ja niiden leikkuujäte joutuu biojätteeseen. Konerikkotapauksissa
ja laitteiden puhdistuksessa syntyy myös biojätettä.
SEURAAVAKSI? Trendi on, että biojätteestä pitäisi
pystyä erottelemaan jakeita, jotka saataisiin ravinteina kiertoon. Biojäte koostuu ruokajätteestä, jossa
on esimerkiksi porkkanaa, lanttua ja perunaa tai
toisaalta lihaa, maitoa ja juustoa.
Tulevaisuudessa on mahdollista, että löytyy jokin
teollisuudenala, joka voi hyödyntää jotakin tiettyä,
jätteestä erotettua jaetta tuotannossaan. Toivottavasti se on seuraava askel.
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Kaasutankkausasemat
Suomessa (37)

VESA TYNI

Biokaasun tuotannon
sivutuotteena syntyvä mädäte
sopii hyvin Kalle Vainion
viljelysuunnitelmaan.

KIERTOTALOUS

Parempi viljasato kierrätyslannoitteilla
Kun lannoite vaihtui biokaasulaitoksen mädätteeksi,
tuotantomäärät kasvoivat ja maan rakenne parani.
Maanviljelijä Kalle Vainio on tyytyväinen myös
kutistuneisiin kustannuksiin.

Oulu

Mikä sai sinut miettimään
kierrätyslannoitteen käyttöä?

Jepua
Vaasa

Kuopio
Seinäjoki

Kauhajoki
Jyväskylä
Pori

Leppävesi
Haukivuori
Joutsa

Tampere

Mikkeli
Imatra

Lappeenranta
Lahti
Kouvola
Mäntsälä
Hamina
Kotka
Porvoo
Pääkaupunkiseutu

Lempäälä
Hämeenlinna
Forssa
Turku
Hyvinkää
Riihimäki

Lohja

Järvenpää

Gasumin tankkausasema
Muun toimijan tankkausasema
Suunnitteilla oleva Gasumin
tankkausasema

”Vanhat lannoitteet eivät toimineet toivotusti, ja jotain piti tehdä. Lannoitteista
tulos ei voinut olla kiinni, joten syytä liian
alhaisiin satomääriin etsittiin maan kasvukunnosta. Sään ja painavien työkoneiden
vuoksi viljelysmaa tiivistyy yhä pahemmin.
Tärkeä ravinne fosfori painuu niin syvälle
maahan, ettei kasvi pysty sitä käyttämään.”
”Karjanlantakin lisää multaisuutta, ja
harkitsin ensin sitä. Sitten löysin biokaasulaitoksen mädätteen. Biokaasuprosessin
lopputuotteena syntyvä mädäte käy koostumukseltaan hyvin viljan lannoitteeksi.”

Millä tavoin käytät mädätettä?
KARTAN ASEMIEN lisäksi
suunnitteilla on useita muita
kohteita muun muassa pääkaupunkiseudulle Espooseen,
Turkuun, Ouluun, Lahteen,
Seinäjoelle ja Kuopioon.
Lähivuosina Suomen IKEAtavaratalojen yhteyteen
kaasutankkausasemat: Vantaa,
Raisio, Tampere, Kuopio.
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”Lietemäistä mädätettä käytän keväällä
orasvaiheessa oleville pelloille. Vuonna
2016 ajoin lietettä reilun 100 hehtaarin
alalle. Liete ei juuri paranna maata, mutta
siitä jää maahan ravinteita.”
”Kiinteä mädäte lisää multavuutta.
Levitän sitä syksyllä lohkoille, joille ei ole
ajettu keväällä lietettä. Saman kasvukauden aikana ei saa levittää samalle lohkolle
lietettä ja kiinteää mädätettä. Kylvön

yhteydessä annan lietteen lisäksi typpeä.”
”Vuonna 2008 alkanut mädätteen
säännöllinen käyttö on tuonut tuloksia.
Hehtaarisadot ovat nousseet reilusti. Lannoitekustannukset ovat pienentyneet yli
50 prosenttia. Mädätteen kustannukset
syntyvät lähinnä lietteen levittämisestä
multaavalla lietevaunulla. Mädäte on
edullista, ja se kuljetetaan meille kotiin.”
”Jatkan varmasti kierrätyslannoitteen
käyttöä. Olen ottanut käyttöön typpisensorin, jonka avulla pystyn kohdistamaan
biomassan käytön tarkasti juuri oikeisiin
paikkoihin.”

KALLE VAINION TILA, SOMERO
• Sukutila, jolla nyt 40-vuotias Kalle
Vainio aloitti työt maatalouskoluun
jälkeen alle 18-vuotiaana.
• Kasvinviljelyala on yhteensä
200 hehtaaria, josta osa on
omaa ja osa vuokrattua peltoa.
• Tyypillisiä viljelykasveja ovat
syys- ja kevätvehnä, ruis, kaura,
rapsi ja ruokaherne.
• Maalajit ovat savea, hiekkaa ja
mustaa multaa.

PUHDASTA
NAUTINTOA.
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA G-TEC
Uusi ŠKODA OCTAVIA G-TEC on enemmän.
Edistyksellistä teknologiaa, taloudellisuutta ja älykkäitä
ratkaisuja. Biokaasua käytettäessä G-TEC -kaasuauton
hiilijalanjälki hipoo lähes nollaa. Kuulostaako täydelliseltä?

Tervetuloa koeajamaan.

ŠKODA OCTAVIA G-TEC alkaen 24 730,60 €, CO2 -päästöllä 101 g/km, kulutus 5,7*/100 km. Malliston CO2 päästöt 98–102 g/km, yhdistetty EU-kulutus
5,5–5,7 l/100 km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai
lue lisää: skoda./huolenpitosopimus. *Maakaasun kulutus ilmoitettu yksiköin m3/100 km.
skoda.

UUTISET

Juhani Laurikko,
VTT:n erikoistutkija
Hämeen sanomissa 18.11.

YRITYSYHTEISTYÖ

GASUM

Ikea vakuuttaa biokaasupisteillään

BIOKAASU

Puhdistamoliete
sopii yhä biokaasun
tuotantoon
Gasum jatkaa biokaasun tuottamista myös puhdistamolietteestä.
Tuotantoprosessissa liete hygienisoidaan, ja prosesseja myös kehitetään jatkuvasti niillä laitoksilla, joilla puhdistamolietettä käsitellään.
Biokaasua tuotetaan lajaasti erilaisista raaka-aineista, lietteen lisäksi
esimerkiksi biohajoavista jätejakeista ja erilaisista teollisuuden sivuvirroista.
Puhdistamolietteen laadun parantamiseksi kehitteillä on muun
muassa uusi sertifiointijärjestelmä.
Mallia järjestelmään otetaan
muun muassa Ruotsin käytännöistä.
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IKEA

”Kaasu on
liikenteessä
nollariskivaihtoehto, jossa
autoilijan ei
tarvitse tinkiä
mistään.”

Ikea ja Gasum julkistivat syyskuussa yhteistyön, jonka tuloksena Ikean ravintoloiden ruokahävikki jalostetaan jatkossa biokaasuksi ja tavaratalojen yhteyteen nousee kaasutankkausasemia.
Käytännön ympäristöteko noteerattiin
laajalti. Etenkin kahdensuuntainen työmalli herätti positiivista huomiota: Gasum
jalostaa Ikean ruokahävikin biokaasuksi
ja toimittaa sen tavaratalojen yhteyteen
tuleville tankkausasemille, joita Gasum
ylläpitää.
Tavaratalojen yhteyteen avattavat biokaasun tankkausasemat ovat Ikean maailmanlaajuisessa myymäläverkostossa ensimmäiset laatuaan. Yrityksen tavoitteena
on uudistaa omassa käytössä oleva kuljetuskalusto biokaasua tai muuta ympäristöystävällistä polttoainetta käyttäväksi.
Ikea Suomi on sitoutunut toimimaan vas-

tuullisesti planeettamme hyväksi ja on
investoinut omaan tuulivoimapuistoon
Kemin Ajoksessa. Tämä on osa IKEA
Groupin tavoitetta tuottaa enemmän
energiaa kuin se kuluttaa toiminnoissaan.
Suomessa tavoite on saavutettu.

•

•

•

Ikealla on Suomessa viisi tavarataloa
(Espoo, Kuopio, Raisio, Tampere,
Vantaa), lähipiste Jyväskylässä sekä
nettikauppa.
Tavaratalojen ravintoloiden ruokahävikki jalostetaan Gasumin biokaasulaitoksilla muun biojätteen mukana
biokaasuksi. Ikean ruokahävikin
on arvioitu tuottavan biokaasua
25 auton vuosikulutuksen edestä.
Gasum rakentaa lähivuosina tavaratalojen yhteyteen biokaasun kaasutankkausasemia.

MERILIIKENNE

LNG:tä tankataan laivasta laivaan
yhä useammin
Gasumin tytäryhtiö Skangas on suorittanut uuden Coralius-bunkrausaluksensa
ensimmäisen nesteytetyn maakaasun eli
LNG:n laivasta laivaan -toimituksen. Polttoaineen toimittaminen laivasta laivaan
on usein kätevin tapa toimittaa LNG:tä
alukselle, sillä tankkaus on nopeaa ja
tankkauspaikka voidaan sovittaa aluksen
reittiin.

LNG lisää suosiotaan meriliikenteen
polttoaineena, sillä se on kustannustehokas eikä aiheuta lainkaan rikki- ja hiukkaspäästöjä. Myös typenoksidipäästöt ja
hiilidioksidipäästöt ovat vähäisemmät, ja
LNG täyttääkin meriliikenteen päästövaatimukset myös tulevaisuudessa. Skangas
uskoo LNG:n kysynnän kasvavan tulevaisuudessa entisestään.

UUTISET

GASUM

Vuoden gasumlainen

LNG

Torniosta pohjoinen
LNG-keskus
Pohjois-Suomen ensimmäinen erä nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä toimitettiin Tornion uuteen tuontiterminaaliin marraskuussa. Viimeistelyvaiheessa rakenteilla
oleva MangaLNG Oy:n tuontiterminaali on kaasualan
merkittävien toimijoiden yhteishanke. Ensimmäisen kaasuerän toimitti laivarahtina Gasumin tytäryhtiö Skangas.
Tuontiterminaalin myötä Tornioon valmistuu kesällä
2018 nesteytetyn maakaasun jakeluketju. Suomen
toinen ja Pohjoismaiden suurin tuontiterminaali
palvelee valmistuttuaan sekä meri- että maaliikennettä.
Kaupallisia kaasun kuljetuksia aletaan tuontiterminaalin kautta tehdä kautta muun muassa Outokummun
terästehtaalle. Outokumpu korvaa tehtaallaan propaanin
maakaasulla, mikä helpottaa tehtaiden energian hinnan
ennakointia ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tornion terminaalia
oli rakentamassa
lähes 1 400 henkilöä.
Rakentaminen sujui
aikataulussa ja ilman
poissaoloon johtaneita
tapaturmia.

Tuomas Niskanen
BIOKAASULIIKETOIMINNAN TUOTANTOPÄÄLLIKKÖNÄ

vastaan biokaasulaitosten käytöstä ja kunnossapidosta
Suomessa. Vastuullani on seitsemän mädätyslaitosta ja
neljä biokaasun jalostus- ja verkkoonsyöttökohdetta. Huolehdin, että laitoksilla on riittävät resurssit asiakkaidemme
jätteiden käsittelyyn, ja varmistan, että biokaasun toimitukset ja lannoitevalmistuksen tuotanto toimivat. Parhaillaan
aika kuluu tulevan vuoden budjettien parissa.
GASUMILLA TYÖSKENTELY on ollut todella mielenkiintoista! Olen saanut haastavia ja vastuullisia tehtäviä jo varhaisessa vaiheessa uraa ja päässyt seuraamaan yhtiön muutosta, kun Gasum kasvanut muutamassa vuodessa Pohjoismaiden suurimmaksi biokaasun tuottajaksi. Biokaasun
avulla voi vähentää päästöjä, ja sen eteen tehtävä työ vastaa arvojani erinomaisesti. Tässä on hienoa olla mukana.
VUODEN GASUMLAINEN -palkinto myönnettiin kehitysteemalla. Olen ollut mukana kehittämässä biokaasuliiketoimintaa osallistuessani muun muassa yritysostoihin.
Kauppojen jälkeen olin viemässä uusiin yksikköihin
Gasumin parhaita käytäntöjä, kuten turvallisuuskulttuuria.
Tänä vuonna olen kehittänyt laitosten omaisuudenhallintaa ja tuotannon varmistamista. Työ ei tietenkään koskaan
valmistu, mutta olemme hyvässä vauhdissa.
BIOKAASUN VOLYYMIT ovat vielä verrattain pieniä, mutta
tuotantopotentiaali on todella suuri. Gasum selvittää biokaasun tuottamista jätteiden lisäksi myös uusista lähteistä,
kuten peltobiomassoista ja metsätähteistä. Tuotantomäärien kasvaessa ja tankkausasemaverkoston tihentyessä
kaasuautoilu on entistä helpompaa.
NIMI Tuomas Niskanen
TEHTÄVÄ Tuotantopäällikkö, biokaasuliiketoiminta
KOULUTUS DI (energiatekniikka), Aalto-yliopisto
HARRASTUKSET Metsästys ja kalastus
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Tutustu Suomen
laajimpaan
kaasuhybridimallistoon.
seat.fi

seat.fi

Taloudellinen.
Ympäristöystävällinen.
SEAT hybriditeknologia (maa- ja biokaasu
+ bensiini) yhdistää taloudellisuuden ja
ekologisuuden. Säästät polttoaineen
määrässä, samalla kun päästöt pienenevät.
Maa- ja biokaasuversio on saatavilla
Mii-, Ibiza-, Leon- ja Leon ST -malleihin.
SEAT Aronaan kaasuversio saapuu
loppuvuodesta 2018.
Tutustu SEAT-kaasuautoihin
osoitteessa: www.seat.fi

SEAT Leon TGI hinta alkaen 26 030,27 € sis. toimituskulun 600 €. Yhdistetty polttoaineen
kulutus maa- ja biokaasulla ajettaessa 5,3 - 5,4 m3/3,6 kg/100 km. Yhdistetty polttoaineen kulutus bensiinillä ajettaessa 5,3-5,4 l/100 km. CO2-päästöt 94-96 g/km. Kuvan auto
Leon TGI Style erikoisvarustein.

UUTISET

MIKKO VÄHÄNIITTY

47 %

PÄÄSTÖTAVOITTEET

Kaasu sopii Euroopan liikennesuunnitelmiin
Kaasuautoilu on varteenotettava vaih
toehto ja tärkeä osaratkaisu tavoitteeseen
pyrittäessä. Komissio nostaakin paketis
saan esiin LNG-kaasuverkon tiivistämisen
ja laajentamisen sekä vähäpäästöisen
biokaasun käytön.
Seuraavaksi paketin esitykset siirtyvät
Euroopan parlamentin ja neuvoston kä
sittelyihin.

HELI HIRVELÄ/OTAVAMEDIA

UUSIEN AUTOJEN keskimääräisten pääs
töjen on EU:n ilmastotavoitteiden mu
kaan kutistuttava reippaasti seuraavan
15 vuoden aikana. Euroopan komissio
ehdottaa tuoreessa puhtaan liikkuvuu
den paketissaan keinoja tavoitteen saa
vuttamiseksi. Paketissa arvioidaan katta
vasti myös öljylle vaihtoehtoisia poltto
aineita.

suomalaisista
haluaa vähentää
ruokahävikkiä.
Kun jätteestä
tehdään
biokaasua, myös
hävikki saadaan
hyötykäyttöön.
Ruokailmiöt 2017, Kesko

MAAKAASU

Maakaasu
markkinoiden
uudistuminen
etenee

BIOKAASU

Entistä ekompaa jazzia
Tunnettu helsinkiläinen jazzravintola
Storyville siirtyi marraskuussa käyttämään
biokaasua sekä keittiössään että terassin
lämmittämiseen.
Storyville on aiemmin käyttänyt nes
teytettyä maakaasua (LNG). Biokaasuun
siirtymistä ravintola perustelee ekologi
suudella ja käytännöllisyydellä. Suomen

Kaasuenergia Oy toimittaa Gasumin
tuottaman biokaasun ravintolaan kaasu
putkea pitkin, mikä on ravintolalle pullo
kaasua käytännöllisempi toimitustapa.
Helsingissä on tätä nykyä jo kymmeniä
ravintoloita, jotka käyttävät energianläh
teenään kotimaista biokaasua.

Gasum vetää maakaasumarkkina
lakiin liittyvää kaasumarkkinasään
tötyötä yhteistyössä asiakkaiden,
Työ- ja elinkeinoministeriön, Ener
giaviraston ja Baltic Connector Oy:n
sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Kaasumarkkinasääntötyö ete
nee vauhdilla ja sen odotetaan val
mistuvan vuoden 2018 aikana.
Gasum on järjestänyt vuoden
aikana useita kaasumarkkinasään
työn työpajoja ja infotilaisuuksia yh
teistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Infotilaisuuksien aineistot ovat
ladattavissa www.gasum.com.
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ROOPE PERMANTO

Kerro
mielipiteesi
lehdestä
ja voita palkinto

KAASUAUTOILU

Piditkö lukemastasi? Käytä
viisi minuuttia ja kerro meille,
miten onnistuimme lehden
teossa ja mistä aiheista
haluaisit lukea jatkossa.
Kyselyyn vastaamalla voit
voittaa mattamustan
Paulig Cupsolo ByMe
-kapselilaitteen ja siihen
sopivia kaakao- ja
kahvijuomakapseleita.
Voittaja arvotaan 11.1.2018.
Klikkaa osoitteeseen
lukijakysely.ﬁ/gasetti.

Gasetti 3/2017

Gasumin lehti
energia-alan
edelläkävijöille

Ikea Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto:

Hukan vähentäminen
on osa liikeideaa

Kyselyyn voivat osallistua kaikki
Otavamedia OMAn tuottamien lehtien
lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen
ilmestyvän numeron yhteydessä,
mutta vain yhdellä vastauksella lehden
numeroa kohden. Voittajalle ilmoitetaan
sähköpostitse tai kirjeitse.

Vuosi kaasuauton ratissa vakuutti
Vuodeksi käyttöön voitettu kaasuauto helpotti Raki
Salmelan arkea. Käyttö ei juuri eronnut bensapelistä,
ja tankkauksenkin oppi kerralla.
SYKSYLLÄ 2016 Raki Salmela osui oikeaan, kun Gasumin kilpailussa piti päätellä
kaasuauton matkan päätepiste videoitua
ajoreittiä jäljittämällä. Parin tunnin
salapoliisintyö kannatti: vastauksellaan
Salmela voitti vuodeksi käyttöönsä Audi
A3 g-tron -kaasuauton.
Ennen voittoaan Salmela ei tuntenut
kaasuautoilua, eikä hänellä siksi ollut siitä
voimakkaita mielikuviakaan. Kuultuaan
voitosta hän tutustui aiheeseen verkossa.
”Kun sitten pääsin kaasuauton rattiin,
auto muistutti bensa-autoa paljon enemmän kuin olin ajatellut. Kaasuautoksi autoa ei tunnistanut mistään muusta kuin
tankkauksesta.”
Audi täytti Salmelan odotukset myös
talvikäytössä ja pidemmillä reissuilla.
Välillä hän päästi kiinnostuneita tuttuja
kokeilemaan kaasuautolla ajamista.
”En raaskinut luovuttaa sitä pidempään
lainaan, vaikka sitä kysyttiin”, Salmela
nauraa.

Kaasuautoilu jatkossa
helpompaa ympäri Suomen
Ennen kilpailun voittoa Salmelalla ei ollut
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käytössään autoa. Audi mahdollistikin
myös pidemmät matkat sukulaisten ja
ystävien luo ympäri Suomen. Salmela ehti
vuoden aikana matkustaa muun muassa
Suomen poikki itärajalle ja muutaman
kerran myös Ouluun.
”Pitkillä matkoilla kaasu riitti polttoaineena jonkin matkaa, ja loppumatkat
mentiin bensalla”, Salmela kertoo. ”Kaasuautoilu onkin tällä hetkellä helpointa
eteläisessä Suomessa, jossa tankkausasemia on tiheämmin.”
Päivittäisessä pääkaupunkiseutulaisessa arjessa, kauppa- ja työmatkoilla, kaasua
oli helppo tankata. Matkan varrelle osui
usein Espoon Vermon tankkausasema.
”Ensimmäinen tankkauskerta oli tietenkin opettelua, mutta sen jälkeen tankkaus sujui helposti”, Salmela arvioi.
Oman auton hankinta ei ole Salmelalla
lähitulevaisuudessa ajankohtaista. Kun se
joskus tulee eteen, kaasuauto on hänelle
kokemuksen perusteella erittäin varteenotettava vaihtoehto.
”Tällä hetkellä päällimmäinen tunnelma on haikea, kun autosta joutuu nyt luopumaan”, Salmela summaa.

MARKKINA-ANALYYSI

TEKSTI Amanda Moberg

Energiamarkkinoilla hinnat nousussa
uomessa maakaasun
energian hinta on sidottu hintaindekseillä
raakaöljyn ja kivihiilen
hintoihin sekä muun
muassa sähkön ja kaukolämmön hintoja kuvaavaan Tilastokeskuksen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin. Kesällä 2017
polttoaineiden hinnat kääntyivät alkuvuoden laskun jälkeen uudelleen nousuun,
mikä on heijastunut myös maakaasun
hintakehitykseen. Viimeisimmät ennusteet ennakoivat hintojen nousun kuitenkin tasaantuvan.
Voimakkainta hintojen nousu on ollut
öljymarkkinoilla, jossa hinnat ovat kesäkuun pohjalukemien jälkeen vahvistuneet
noin 40 prosenttia. Hintojen vahvistumisen taustalla ovat vaikuttaneet ennusteet
globaalin kysynnän nopeammasta kasvusta ensi vuonna sekä geopoliittisen jännitteiden kasvu erityisesti Lähi-idässä. Lisäksi markkinoilla uskotaan öljyviejämaiden
yhteistyöjärjestö OPECin jatkavan alkuvuonna tekemäänsä tuotannonleikkaussopimusta myös ensi vuoden ajan. Hintojen nousu on kuitenkin parantanut liuskeöljyn tuotannon kannattavuutta, ja Yhdysvaltojen öljyntuotanto kohosikin marraskuussa korkeimmilleen 47 vuoteen.
Myös kivihiilimarkkinoilla hinnat ovat
olleet nousutrendissä alkukesästä lähtien.
Kivihiilen hintoja ovat tukeneet kysynnän
kasvu Aasian markkinoilla ja toisaalta tarjonnan pienentyminen Australian ja Indonesian tuotantohäiriöiden seurauksena.
Euroopassa kivihiilen kysyntää ovat nostaneet Etelä-Euroopan matalalle painuneet
vesivarastot sekä Ranskan matalampi
ydinvoimatuotanto. Tulevaan hintakehi-

tykseen vaikuttavat keskeisesti maailman
suurimman hiilen tuottajan ja käyttäjän
Kiinan politiikan muutokset – vuonna
2016 tehtyjen tuotannon leikkausten toistuminen on mahdollista. Lisäksi Euroopassa Saksan hallitusneuvotteluiden
yhteydessä on keskusteltu useiden hiilivoimaloiden sulkemisesta seuraavien vuosien
aikana.
Kivihiilen hinnalla on edelleen merkittävä vaikutus pohjoismaisessa sähkön hinnan muodostuksessa, mikä näkyy sähkön
pidemmän pään hintojen nousuna syksyn
aikana. Myös päästöoikeuden hinnan vahvistuminen on tukenut hintoja. Lähipään
nousua on kuitenkin rajoittanut runsaiden
sateiden myötä hyvä vesitilanne sekä ydinvoiman tasainen saatavuus. Tulevan talven

Voimakkainta
hintojen nousu on
ollut öljymarkkinoilla.

hintakehitykseen vaikuttaa keskeisemmin
säätila. Tuulinen ja sateinen sää kasvattaa
tarjontaa, kun taas kylmä sää nostaa kysyntää. Sääennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta: joidenkin sääennusteiden mukaan talvesta olisi tulossa kylmin viiteen
vuoteen, kun taas osa ennusteista ennakoi
viime vuosien kaltaista leutoa talvea.

Energiahintojen suhteellinen kehitys (4.1.2016 = 100 %)
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KOLUMNI

Juha Ala-Huikku

Paikalliset resurssit hyötykäyttöön
nergiamarkkinat käyvät parhaillaan läpi merkittävää murrosta.
Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta muutamaa
asiaa voi kuitenkin pitää melko
lukkoon lyötynä. Ensinnäkin
siirtymää kohti puhtaampia
energiaratkaisuita on mahdotonta pysäyttää. Muutosta ajavat kuluttajat, jotka tahtovat ostaa puhtaalla
energialla tuotettuja tuotteita ja liikkua vähäpäästöisesti sekä maalla, merellä että ilmassa. Toiseksi tulevaisuudessa yhä suurempi osa kuluttamastamme
energiasta on paikallisesti tuotettua. Tähän ohjaavat
sekä yhteiset ympäristötavoitteet että tarve järkeistää
olemassa olevien resurssien käyttöä.
Yksi esimerkki järkevästä resurssien käytöstä on
ottaa paikalliset jätevirrat hyötykäyttöön. Paikallisista jätevirroista tuotetun biokaasun tuotanto kehittyy
vauhdilla eri puolilla Pohjoismaita. Biokaasulla on
keskeinen asema Gasumin strategiassa, ja olemmekin nousseet lyhyessä ajassa Pohjoismaiden suurimmaksi biokaasun tuottajaksi.
Monessa Suomen kaupungissa ja kunnassa pohditaan parhaillaan toimenpiteitä paikallisten kiertotalousratkaisuiden edistämiseksi. Uskallan sanoa,
että jätteistä tuotettu biokaasu on kiertotaloutta
parhaimmillaan. Paikallisista biohajoavista jätteistä
syntyy biokaasulaitoksilla uusiutuvaa energiaa, joka
voidaan hyödyntää kaupungin, yritysten sekä kuluttajien liikennepolttoaineena tai vaikkapa teollisuuden raaka-aineena. Biokaasun tuotannon yhteydessä syntyviä kierrätyslannoitteita voidaan käyttää
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puolestaan uusiutuvina lannoitteina lähialueiden
pelloilla.
Biokaasutuotannon laajeneminen eri puolilla
Suomea luo paikallisesti uusia työpaikkoja, liiketoimintaa ja elinvoimaisuutta. Esimerkiksi liikenteessä biokaasu tarjoaa merkittävät
mahdollisuudet. Kaupungin tai kunnan
alueen omista jätteistä
tuotettu uusiutuva
polttoaine sopii loistavasti joukkoliikenteen
tai vaikkapa jätteenkuljetusautojen tankkiin. Samalla kasvava
biokaasun liikennekäyttö mahdollistaa tankkausasemien rakentamisen
ja kehittyvän liiketoiminnan biokaasuntuotantolaitosten yhteyteen.
On upeaa, että Suomesta löytyy jo lukuisia yrityksiä ja kaupunkeja, joissa biokaasun ympärille rakennetut kiertotalousratkaisut ovat nousseet vahvasti
esille. Toiveena tietysti on, että monet muutkin seuraisivat edelläkävijöiden esimerkkiä. Mikäpä sen
mukavampaa kuin istua biokaasulla kulkevan paikallisbussin kyydissä, syödä biokaasulla tuotettua lakua
ja olla itse tämän biokaasun tuottaja kierrättämällä
omat biohajoavat jätteet.

Tulevaisuudessa
yhä suurempi osa
kuluttamastamme
energiasta on
paikallisesti
tuotettua.

Kirjoittaja on Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Tuote paikallaan
TEKSTI Verna Julkunen KUVA Riikka Katinkoski/Novita

Perheyritys

Hellii aivoja

Novita Oy on vuonna
1928 perustettu
perheyritys ja
Pohjoismaiden suurin
käsityölankojen
valmistaja.

Suomessa neulotaan
todennäköisesti eniten
maailmassa asukasta kohden
laskettuna. Neulominen ja
virkkaus ovat hyvää
aivojumppaa, jonka on todettu
vähentävän stressiä, kipuja ja
masennustakin.

Avainlipputuote
Novitan lankavalikoiman
tuotteita vahvistaa
Suomalaisen Työn Liiton
myöntämä Avainlippu.

Pehmoista lankaa

Sukat joka
suomalaiselle

Jokainen Korialla keritty
lankakerä kulkee
viimeistelyvaiheessa höyryn
läpi. Höyry avaa villan kuidut
ja tekee langasta kuohkeaa.
Vesihöyry on noin 70-asteista,
ja sen lämmittämiseen
tarvittava energia on
kotimaista biokaasua.

Korialla, Kouvolan kaupungissa,
sijaitsevassa kehräämössä tehdään
noin miljoonaa kiloa lankaa eli
10 miljoonaa lankakerää vuodessa.
Lankaa syntyy vuodessa niin
paljon, että sen voisi kiepauttaa
maapallon ympäri parikymmentä
kertaa tai neuloa jokaiselle
suomalaiselle sukkaparin.
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Valitse jäätelöille
kaunis tarjotin.

Koristele
kekseillä ja karkeilla.

Sytytä kynttilät ja laula:
“Paljon onnea vaan...”

Mutkaton arki on jokamiehenoikeus.

