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Tehokkuus ja kannattavuus
– avaimet kiertotalouteen
KIERTOTALOUDESSA ON KYSE luonnonvarojen kestävämmästä hyödyntä
misestä, kierrätettävyydestä ja jätteiden vähentämisestä. Biokaasun
tuotantoprosessi on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Biokaasu on vähä
päästöistä polttoainetta, jota tuotetaan maatalouden, teollisuuden ja koti
talouksien jätteistä. Näin biopohjainen aines saadaan hyödynnettyä uudel
leen energiana, jolloin jätteen polttamisesta hukkaan päätynyt energia ja
pienhiukkaspäästöt laskevat. Sivutuotteena syntyvä ravinnejäännös on
mahdollista palauttaa lannoitteena ravintoketjuun tai jalostaa teollisuuden
tarpeisiin korvaamaan mineraalisia ja fossiilisia ravinteita ja lannoitteita.
EU:n kiertotalousdirektiivin myötä yhdyskuntajätteen kierrätysasteen
tulee kasvaa, ja käsitellyn biojätteen määrän tulee olla 65 prosenttia vuo
teen 2035 mennessä.
BIOKAASUN TUOTANNON HAASTEENA on raaka-aineiden riittävyys,
 oska tuotanto vaatii suuret volyymit, jotta biomassojen käsittelyssä ja bio
k
kaasun tuotannossa saavutetaan kustannustehokkuus. Mittakaavaetua ja
tehokkuutta parantaa biokaasulaitosten verkosto, jolloin biomassojen kä
sittelyä voidaan optimoida laitosten välillä.
Kiertotalous ja biokaasun tuotanto ovat keinoja torjua ilmastonmuu
tosta. Gasumilla on esimerkiksi kiertotalousyhteistyö Stora Enson kanssa
Ruotsissa, jossa Nymöllan sellu- ja paperitehtaan yhteyteen rakennettava
laitos muuttaa tehtaan jäteveden orgaanisen aineksen uusiutuvaksi energi
aksi autojen, linja- ja kuorma-autojen polttoaineeksi. Turussa jätevesiliet
teistä Gasum ottaa talteen arvokkaita kierrätysravinteita sekä biokaasua
kaasuautojen tankkiin.
BIOKAASUMÄÄRÄN KASVATTAMISEKSI ON siirryttävä uusien raaka-
ainejakeiden käyttöön. Gasum selvittää yhteistyössä Valion kanssa suuren
mittakaavan biokaasutuotantoa eläinten lannasta. Lantapohjaisen bio
kaasutuotannon toteutuminen edellyttää hallitusohjelmassakin esille tuo
tuja tukitoimia.
Gasumin biokaasun tuotannon tärkeimmät näkökulmat ovat tehokas
biomassan käsittely, biokaasun tuotanto sekä kierrätysravinteet teho
käyttöön. Lue lisää lehdestämme kiertotalouskumppanuuksistamme.
Kirjoittaja on Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja.
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Kiertotalouden
saumaton ketju
TEKSTI Vesa Vainio KUVITUS Sami Viljanto

Nyt etsitään tapoja hyödyntää
jätteenkäsittelyn, teollisuuden ja
maatalouden materiaalivirtoja. Kun
materiaalien kierto toimii, kiittävät
ympäristön lisäksi yritykset.

aisee hyvälle. Näin voi puhtain
sydämin todeta, kun nuuhkii
biotalouden tulevia kasvupesäkkeitä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC)
julkaisemat madonluvut ilmastonmuutoksen saralta ovat herkistäneet aistit äärimmilleen.
Jäteastioissa ja -liemissä muhii voimavara, jonka
tehokkaalla lajittelulla ja jatkokäsittelyllä voi ajaa esimerkiksi liikenteen päästöt vauhdikkaaseen alamäkeen. Teollisuuden sivuvirrat, maatiloilla kasvava
heinänurmi ja tuotannossa syntyvä lanta tarjoavat
eväät massiiviseen biokaasutuotantoon sekä fossiili
vapaaseen lannoittamiseen, maanparannukseen ja
kestävään maatalouteen.
Kaikkea edellä kuvattua yhdistää termi kiertotalous, jonka syvin olemus alkaa muutaman
vuoden totuttelun jälkeen avautua suomalaisille.
Kyseessä on uusi talouden malli, jossa materiaalivirrat pyritään kierrättämään mahdollisimman hyvin ja kiertoon kelpaamattoman jätteen
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määrä minimoidaan. Talousmalli haastaa tuotantoketjut, ja jotta se toimisi, tarvitaan materiaalin uudelleenkäytössä uusia avauksia ja avointa yhteistyötä.

Tuotannon jätteet ensin minimiin
Painoarvonsa vuoksi kiertotalous on yksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kolmesta pääteemasta.
Johtava asiantuntija Jyri Arponen on tehnyt 10 vuoden
ajan tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa bio- ja kiertotaloudessa. Hän on havainnut käytännössä, kuinka lineaarinen arvoketju raaka-aineista tuotteeksi on
muuttunut materiaalivirtojen sulkemisen ja teollisten
symbioosien sekä energia- ja materiaalitehokkuus
ohjelmien myötä.

Keskeistä on synnyttää
mahdollisimman vähän
jätettä. Vasta ne sivuvirrat,
joiden syntyä ei voi välttää,
hyödynnetään.

Kiertotalouden ajatuksen sisäistäminen tekee muutoksesta systemaattisen, ja se kattaa yrityksen kaikki
toiminnot ja prosessit. Kiertotalous myös muuttuu ja
kehittyy digitaalisuuden ja materiaalien vallanku
mouksen myötä koko ajan.
– Yritykset pystyvät mittamaan ja seuraamaan prosesseja ja materiaalien kiertoja tarkasti. Ennen kaikkea
ne voivat luoda asiakaslähtöisiä palveluita ja tuotteita
jopa ilman valmistusta tai materiaalien hankintaa.
Kiertotaloudessa on keskeistä synnyttää mahdollisimman vähän jätettä.
– Materiaalin ja energian käytön tulee tuottaa sivuvirtoja mahdollisimman vähän. Prosessit ja toiminnot
tulee suunnitella etukäteen niin, että jätettä ei synny.
Sama koskee esimerkiksi biokaasua: sen tuotannossa
tulee tähdätä laatuun ja korkeaan jalostusarvoon niin,
että kaikki raaka-aine käytetään hyödyksi.
Vasta ne sivuvirrat, joiden syntyä ei voi välttää, kierrätetään ja niiden materiaali otetaan talteen mahdollisimman tehokkaasti. Toimivassa ketjussa tiedetään
tarkkaan, millä tavalla sivuvirrat voidaan hyödyntää ja
kuka sen tekee.

Kumppanuudet syntyvät yritysten tarpeista
Jotta kiertotalouden ajattelutavat yleistyisivät ja sopivia kumppanuuksia löytyisi, yritykset ja muut talouden
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PÄÄTYI
NOIN

42 %.

RUOTSISSA
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50 %
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WALESISSA

60 %.
EU:N
ASETTAMA
KIERRÄTYSASTETAVOITE ON

65 %
VUONNA

2035.

toimijat tarvitsevat tukea. Uusille ajatuksille on löydyttävä organisaatioista tilaa.
Jyri Arponen mainitsee esimerkkinä Sitran ja Teknologiateollisuuden Kasvua kiertotaloudesta -hankkeen. Sen nimissä on tuotettu virtuaalinen pelikirja,
jonka avulla voi arvioida yrityksen toimintaa kiertotalouden näkökulmasta sekä toteuttaa ja muuttaa yrityksen liiketoimintaa kestäväksi kiertotalouden mallilla.
– Ensin kartoitetaan epätehokkuudet ja hyödyntämättömät potentiaalit. Sen jälkeen luodaan liiketoimintamalli ja varmistetaan osaaminen. Viimeisessä
vaiheessa tarkastellaan tarvittavaa teknologiaa ja tavoitteita.
Arposen mukaan käsillä onkin suuri muutosmahdollisuus. Kiertotalouden liiketoimintamalleista on
muodostumassa uusi normaali: jo tuhannet yritykset
ovat ladanneet pelikirjan ja suunnittelevat uusia asiakasratkaisuja, uudelleenkäyttömahdollisuuksia, elinkaariajattelua ja uusia kumppanuuksia sekä hyödyntävät digitaalisuutta. Suunnitelmat näkyvät jo käytännössäkin.
– Yhä useampi myy tuotteen palveluna, jolloin syntyy uusia bisnesmalleja. Miksi ostaa kompressori, kun
tarvitsee vain ilmaa?

Arvokasta materiaalia
Hyvin toimivassa kiertotaloudessa ajatus on, että jätteet ovat uusien tuotteiden raaka-aineita. Ne siis kerätään talteen jalostusta varten. Suomessa on kuitenkin
vielä tekemistä, ennen kuin saavutetaan Euroopan
unionin määrittämä 65 prosentin kierrätysastetavoite.
– Suomessa jätteen kierrätys ja käsittely on nähty
tähän asti lähinnä kustannuksena. Jo Ruotsissa jäte on
enemmän raaka-aine, jota hankkimalla ja jalostamalla
saa tuotteelle lisäarvoa, Gasumin kiertotalousliiketoimintaa johtava Ari Suomilammi näkee.
Ensimmäinen askel toimivaan kiertotalouteen on
jätteiden tehokas keräys ja lajittelu, jossa on vielä paljon otettavaa. Tärkeintä on saada mahdollisimman
suuri osa biojätteestä kerättyä jatkokäyttöön erillis
keräyksellä. Suomessa erilliskeräyksen määrää on kasvatettava, sillä jo Euroopan unionin sääntely edellyttää,
että jokaisessa kiinteistössä on oltava biojätteen erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä.

Materiaali talteen joka vaiheessa
Biokaasun tuotannossa ollaan jo pitkällä kiertotalouden tiellä. Tämä vaatii toimivaa ja keskustelevaa yhteistyötä koko ketjun toimijoiden kesken, sopivan orgaanisen jätteen keräämisestä aina materiaalin tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Biokaasun valmistus biohajoavista jätteistä on tärkeä osa kiertotaloutta. Erilliskeräyksen kehittymisestä
huolimatta biojätettä päätyy aina hiukan myös muun

TEEMA

jätteen sekaan. Tämäkin materiaali halutaan saada
hyötykäyttöön, ja yksi väylä tähän on löytynyt uudesta
sekajätteen käsittelyn innovaatiosta, jota kehitetään
Oulussa ja Salossa.
– Sekajäte murskataan läpimitaltaan noin kuuden
sentin jakeiksi, jotka siirretään seulalle. Seulan läpi
menee vain biojäte. Siitä valmistuu kolmessa viikossa
biokaasua kuivamädätyksenä, mitä olemme uutterasti
opetelleet. Märkäprosessi ei nimittäin tässä toimi.
Suomilammi korostaa, että menetelmä vapauttaa
jätteen polttokapasiteettia useita kymmeniä tonneja ja
pienentää samalla jätteenpolton kapasiteettipulaa.
Jätteestä tuotetaan biokaasua luonnollisella mädätysprosessilla, jossa syntyy mädätysjäännöstä sekä kierrätysravinteita. Kun uusiutuva biokaasu jalostetaan liikenne- ja lämmityspolttoaineeksi, sillä voidaan korvata
fossiilisia polttoaineita. Samalla ilmastonmuutosta
kiihdyttävät kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Ensimmäinen askel
toimivaan kiertotalouteen
on jätteiden tehokas keräys
ja lajittelu, jossa on vielä
paljon otettavaa. Tärkeintä
on saada mahdollisimman
suuri osa biojätteestä kerättyä
jatkokäyttöön erilliskeräyksellä.

Liete on ravinnetuottajan aarre
Kaikessa biohajoavassa jätteessä on käytännössä aina
ravinteita, ja ilman kiertotalouden ajatusta biokaasun
mädätysprosessissa syntyvä kierrätysravinne saattaisi

Kiertotalous ja biokaasun tuotanto

Biokaasulaitos

Biojäte

Jätevesiliete

Lanta

Liikenne

Biokaasu

Kierrätys
ravinteet

Kierrätys
lannoitteet

Teollisuus

Kotitaloudet

Kauppa

Elintarvike
teollisuus

Maatalous
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mennä hukkaan. Kiertotaloudessa näiden ravinteiden
kontrolloituun hallintaan, jalostamiseen ja kierrättämiseen on keskittynyt oma yrityksensä, Soilfood, joka
toimii Gasumin kumppanina kierrätysravinnemarkkinoilla. Yritys hyödyntää mädätysjäännöksen lisäksi
usean eri teollisuudenalan sivuvirtoja. Yksi Gasumin
biokaasulaitos tuottaa vuodessa noin 1 500 rekkakuormallista mädätysjäännöstä Soilfoodin jalostettavaksi.
– Valmistamme maataloudelle agronomisesti korkea-arvoisia tuotteita korvaamaan fossiilisia valmisteita, Soilfoodin toimitusjohtaja Eljas Jokinen selvittää
yrityksen toimintaideologiaa.

Lantakasassa piilee
potentiaalia

LUONNON
VARA
KESKUKSEN
ARVION
MUKAAN
JOPA

1/3

YHDYSKUNTAJÄTTEESTÄ ON
RUOKA-

JA PUUTARHA
JÄTETTÄ.

Vaikka kyse on ravinteista, Soilfoodin tuotteet eroavat olomuodoltaan perinteisistä lannoitteista. Myös
niiden käyttö voi erota myös perinteisestä lannoitusrytmistä. Jokinen vannoo suunnitelmallisen toiminnan
nimeen ja perää enemmän viljelykiertoa suomalaisille
pelloille.

Kaikessa biohajoavassa
jätteessä on käytännössä
aina ravinteita, ja
ilman kiertotalouden
ajatusta biokaasun
mädätysprosessissa syntyvä
kierrätysravinne saattaisi
mennä hukkaan.

GASUMIN NYKYISET investointisuunnitelmat

kasvattavat biokaasuntuotannon lähes yhteen
terawattituntiin (TWh). Ari Suomilammi Gasumilta arvioi, että jos kaikki Suomen biojäte
saataisiin hyötykäyttöön, siitä valmistuisi 2–3
TWh biokaasua. Kun mukaan otetaan muun
muassa teollisuuden sivuvirrat ja lanta, on teknistaloudellinen potentiaali yhteensä 10 TWh.
Hyödyntämättömiä sivuvirtoja syntyy tällä
hetkellä useilla talouden aloilla, esimerkiksi
maataloudessa. Jokisen ja Suomilammin
katseet kääntyvätkin lantaan, sillä kotieläinten
lannoissa piilee runsaasti mahdollisuuksia
kaasun ja ravinteiden raaka-aineena. Lanta on
väkevää, sillä yksi kuutio prosessoitua pelletiksi
puristettua lantaa voi sisältää 40 kiloa typpeä,
ja ravinne toimii samalla maanparannus
aineena.
Gasum tutkii tosissaan lannan hyötykäyttöä
yhdessä Valion kanssa. Tavoitteena on perustaa lähivuosina useita lantaa syötteenä hyödyntäviä biokaasulaitoksia. Yksi laitos käyttää
noin 300 000 tonnia lantaa ja tuottaa 75 GWh
biokaasua vuodessa. Yhden laitoksen tuottamalla biokaasulla liikkuu esimerkiksi 7 500
kaasukäyttöistä henkilöautoa.
– Lannan käyttäminen biokaasulaitoksessa
edellyttää oikeaa usean eri eläimen lannan sekoitusta, ja mukana tulee olla myös biojätettä.
Kannattavuuden kannalta kuljetusetäisyyksien
pitää olla riittävän lyhyet, selvittä Suomilammi
lantakuviota.
Toimivaa kumppanuuden mallia etsitään
jälleen keskustelemalla ja kokeilemalla.
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SUOMI
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PÄÄSTÄKSEEN
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ASTUVAT
VOIMAAN

1.1.

2020.

– Maaperä- ja viljavuustutkimukset ovat pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohta, joihin lannoitus ja ravinteet optimoidaan ja sopeutetaan. Kasvi itsessään on
suunnittelun perusta. Kaiken tekemisen pitäisi lähteä
siitä, mikä pellolla kasvua rajoittaa, ei siitä tutusta ja
turvallisesta tekemisestä, joka toteutetaan vuosittain.
Jokinen toivoo ajattelun muutosta ja kehottaa viljelijöitä miettimään, mikä kasvua rajoittaa. Hänestä kysymys ei ole typestä tai muista pääravinteista, vaan
maan happamuudesta, tietystä ravinteesta ja vesitaloudesta.
– Valmistamme ennen kaikkea viljelysuunnitteluun
ja tavoitteisiin istuvia parhaita ja kestäviä ratkaisuja.
Osa tuotteistamme sopii luomuun, ja kierrätystuotteet
ovat myös perinteisiä edullisempia.
Ari Suomilammi on Jokisen kanssa samaa mieltä ja
tähdentää, että biojätteen sisältämä potentiaali tulee
hyödyntää täysimääräisesti.
– On käytettävä kaikki eri vaihtoehdot ja virrat biokaasutuotannon kasvattamiseksi sekä sitä kautta syntyvien ravinteiden ja orgaanisen aineen hyödyntämiseksi. Jätteen käsittely- ja vastaanottopalvelu sekä sujuvat toimintaketjut ovat tässä avainasemassa.

Kumppaneita verkossa
VERKOSSA TOIMIVA, MAKSUTON Materiaalitori.
fi-alusta on tarkoitettu organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ja niihin liittyvien
palveluiden ammattimaiseen vaihdantaan. Sivustoa ylläpitää Motiva.

TEEMA

Biokaasupaine kasvaa
LIIKENTEESSÄ KESTÄVÄT RATKAISUT viedään tällä hetkellä käsistä. Esimerkiksi biokaasun kysyntä liikennepolttoaineena ylittää Suomessa tuotannon: jo yli 50 prosenttia kaasukäyttöisten henkilöautojen tankkauksista on
biokaasua. Gasumin kiertotaloudesta vastaava johtaja Ari
Suomilammi ottaa joka suunnasta kasvavan paineen
vastaan terveenä haasteena.
– Myös yrittäjät haluavat raskaan kaluston tankkauspisteisiin nestemäistä biokaasua (LBG).
Gasumin vastaus on Turkuun tänä vuonna valmistuva
Suomen ensimmäinen LBG:n tuotantolaitos. Ruotsista ja
Norjasta sellainen jo löytyy, mutta muualla Euroopassa
vastaavat laitokset ovat harvinaisia. Suomilammi avaa,
miten LBG syntyy.
– Biokaasun korkeapaine lasketaan nopeasti, jolloin se
jäähtyy ja nesteytyy. LBG on noin –160-asteista pakastettua kaasua, joka palaa kaasumaisena, kun se lämpenee.
Maantieliikenteessä nesteytetty maakaasu (LNG) on jo
tuttu polttoaine raskaalle kalustolle, ja LBG tulee nyt sen
rinnalle. Vuodelle 2030 asetetuissa liikenteen päästövä-

hennystavoitteissa julkisella liikenteellä on oma tiukka
tavoitteensa, minkä toteutumisessa biokaasu on yksi
mahdollistaja.
MERENKULKU ON VÄHINTÄÄN yhtä mielenkiintoinen
sektori, sillä laivaliikenteen päästöt näyttelevät isoa roolia
ilmastokeskustelussa. Meriliikenteessä siirtymä öljystä
LNG:hen on käynnissä ja vahvassa myötätuulessa. Seuraava luonteva vaihe on siirtyä käyttämään LBG:tä.
Teollisuuden osalta Suomilammi muistuttaa, että paljon yrityksiä on maakaasuverkon ulottumattomissa. Heille, hyvänä esimerkkinä elintarviketeollisuus, kiertotalous
tarjoaa loogisen lenkin hyödyntää ylijäämätuotteet biokaasuna omaan tarpeeseen.
Suomilammi vakuuttaa, että Gasum haluaa pysyä
mukana biokaasun kiihtyvässä kasvuvauhdissa.
– Isona toimijana olemme edelläkävijä ja näytämme
suuntaa korkean teknologian uusille ratkaisuille. Valtiovallan tuki muiden Pohjoismaiden malliin olisi tervetullut lisä yhteisiin ponnisteluihimme.

VALIO kuljettaa luomumaitoaan
biokaasurekalla.
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Hallitusohjelmasta lisäpontta
kaasuautoiluun
TEKSTI Pi Mäkilä

Lannasta tuotettavan biokaasutuotannon tuki mahdollistaisi tehokkaan
ravinnekierron ja lisäisi liikennebiokaasun tuotantoa.
lkukesästä julkaistu hallitusohjelma
näyttää biokaasun tuotannon kasvulle
varovaisesti vihreää valoa: ohjelmassa
luvataan toteuttaa ravinnekierron toi
menpidekokonaisuus, jonka avulla lisä
tään biokaasun tuotantoa ja kulutusta
sekä synnytetään markkinat kierrätys
lannoitteille.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Sari Luostarisen mukaan hallitusohjelman kaavailemat toimet ovat hyvää
jatkoa edelliselle hallitusohjelmalle, joka jo kurkotteli kierto
talouden suuntaan.
– Uusi hallitus jatkaa kiertotalouden osalta samalla, hyväksi
todetulla tiellä kuin aiempikin hallitus. Toivottavasti tällä ker
taa päästään lähemmäksi konkreettisia ratkaisuja. Hallituksen
listaamat toimet eivät ole kovin tarkkoja, mutta ne mahdollista
vat isoja muutoksia, hän kertoo.
Hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat eri toimijoihin eri
tavoin. Parhaimmillaan ne voivat ajaa muun muassa kaasu
autoilun tukemista voimakkaasti eteenpäin.
– Tälle olisi tarvetta. Nyt kaasuautot lisääntyvät eniten niillä
alueilla, joissa kaasua on jo tarjolla. Kaasunjakeluverkostoa täy
tyisi saada laajennettua koko maahan. Lisäksi lantabiokaasun
tuotantoa tulisi kehittää, Luostarinen sanoo.

Ravinteet kiertoon biokaasutariffin avulla?
Luken ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) teettämän sel
vityksen mukaan lantabiokaasun tuotantoa tukisi parhaiten ta
riffi, joka kohdentuu lannasta tuotetulle biokaasulle. Tuen saa
misen edellytyksenä tulisi olla mädätteen jalostaminen kierrä
tyslannoitevalmisteiksi. Tämä varmistaisi lantafosforin pääty
misen satoa tuottaville peltolohkoille.
Tehokkaammalle ravinnekierrolle olisi tarvetta, sillä suoma
lainen kotieläintuotanto on alueellisesti keskittynyttä ja lanta
fosforia muodostuu joillakin alueilla enemmän kuin saman alu
een kasvintuotanto tarvitsee. Jatkuva, runsas lannan lannoite
käyttö nostaa tai ylläpitää korkeaa peltomaan fosforilukua, mi
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kä taas lisää riskiä lannan ravinteiden huuhtoutumiseen vesis
töihin. Väkevöidyt kierrätyslannoitteet mahdollistavat lantara
vinteiden kuljettamisen ylijäämäalueilta ravinteita tarvitseville
alueille.
Tuki mahdollistaisi ruoantuotantoon uudenlaisia toiminta
mahdollisuuksia ja palveluja. Luostarisen mukaan esimerkiksi
lantaa tuottavat eläintilat voisivat biokaasulaitosten palvelujen
myötä keskittyä enemmän eläimiin ja niistä saataviin tuottei
siin.

”Hallituksen listaamat toimet
eivät ole kovin tarkkoja, mutta
ne mahdollistavat isoja
muutoksia.”
– Kyseessä on iso vyyhti, joka voisi mahdollistaa monta
 yvää asiaa. Nyt olisi tärkeää keskittyä parhaiden ratkaisujen
h
luomiseen, jotta hallitusohjelman tavoitteet siirtyvät puheista
teoiksi, Luostarinen sanoo.

Lannasta kaasuksi
Biokaasutuotanto lannasta mahdollistaa sekä lannan ravintei
den että energiasisällön tehokkaan hyödyntämisen. Biokaasu ja
mädäte ovat jalostettavissa uusiutuvaksi polttoaineeksi ja väke
vöidyiksi, kuljetettaviksi kierrätyslannoitteiksi. Muun muassa
Ruotsi, Norja ja Tanska tukevat jo lannan hyödyntämistä bio
kaasutuotannossa. Luostarinen toivoo, että hallitus päätyy sa
maan myös Suomessa.
– Olisi tärkeää tukea sekä liikennebiokaasun että kierrätys
lannoitevalmisteiden markkinoiden rakentumista. Näin lanta
biokaasutuotanto muuttuisi kannattavaksi. Suuret biokaasulai
tokset ovat isoja investointeja, ja lopputuotteiden markkinat
ovat vasta kehittymässä, hän sanoo.

GALLUP

Kirkkaita näkymiä
Kiertotalouden ketjuissa on nyt otettavaa – lähes alasta riippumatta.
Toimijat uskovat kiertotalouden kasvuun.

MARKO

MIIKKA

MÄKI-HAKOLA,

R IIONHEIMO,

ELINKEINOJOHTAJA,

TOIMITUSJOHTAJA,

MTK RY

FINNSEMENTTI OY

Biokaasussa on suuria
mahdollisuuksia.
Raaka-ainekauppaan MTK avasi juuri
www.kiertoasuomesta.fi-markkina
paikan.
Kaasua kannattaa tuottaa lähellä
raaka-aineita. Esimerkiksi lantaa ei voi
kuljettaa pitkälle. Kaasun tuotanto ei
voi myöskään perustua porttimaksuihin.
Kiertoravinteiden käytössä on monia eri tapoja. Osa tiloista jakaa perinteistä lannan levitystä, toisille sopivat
mädätteet tai uudet lannoitevalmisteet. Tärkeää on huolehtia peltojen
puhtaudesta.

Finnsementti on
merkittävä jätteiden
hyötykäyttäjä. Vuosittain hyödynnämme 250 000 tonnia kierrätysraaka-ainetta ja 85 000 tonnia kierrätyspolttoainetta. Kierrättämällä korvaamme fossiilisia polttoaineita ja
säästämme luonnonvaroja. Sementtiuuni polttaa jätteet tehokkaasti, sillä korkea polttolämpötila ja pitkä viipymäaika takaavat puhtaan palamisen. Myös polttoaineiden materia
sisältö hyödynnetään sementin valmistuksen raaka-aineena. Yhteistyö
viranomaisten ja muiden toimijoiden
kanssa sujuu hyvin.

JUHA NOUSIAINEN,
HIILINEUTRAALIN
MAITOKETJUN

PERTTI VANHALA,

J OHTAJA,

LIIKETOIMINTA-

VALIO

JOHTAJA,

On hienoa, että koko
ajan isompi joukko suomalaisia haluaa
tehdä ympäristön kannalta vastuullisia
valintoja. Meidän tehtävämme on etsiä
uusia keinoja maidon ympäristövaikutusten pienentämiseen. 5 000 suomalaista maitotilaa omistaa Valion osuuskuntien kautta. Olemme laskeneet, että
jos tilojen kaikesta lannasta tuotettaisiin
biokaasua, se riittäisi polttoaineeksi
maatilojen koneille ja Valion kuljetus
autoille. Lannan kierrätys biokaasuksi
voisi pienentää maidon hiilijalanjälkeä
jopa 50 prosenttia. Fossiilisten poltto
aineiden käyttö vähenisi, ja myös lannan säilytyksen ja levityksen aikana syntyvät metaanipäästöt vähenisivät.

Biokaasun
tuotanto
potentiaalista
hyödynnetään
Suomessa nyt
vain noin

4 %.

Jos kaikki Suomen syntyvä
biojäte jalostettaisiin biokaasuksi, biokaasuenergiaa
saataisiin

2–3 TWh.

OULUN ENERGIA

Oulun Energia valmistelee investointia jätteen käsittelylaitteistoon, jolla
130 000 tonnin vuotuisesta kotita
louksien sekajätemäärästä erotellaan
noin 45 000 tonnia biohajoavaa materiaalia. Erityisesti kotitalouksien sekajätteen joukkoon päätyy huomattava määrä biohajoavaa jätettä. Käsittelyprosessissa varaudutaan mahdollisuuteen ottaa talteen myös muita
materiaaleja ennen polttoa. Tämä
mahdollistaa kierrätysmateriaalien
hyödyntämisen ja edistää kierto
taloutta.

Jos kaikki muutkin Suomen sivuvirrat, kuten peltobiomassa ja lanta, saataisiin
Suomessa käyttöön, biokaasuenergiaa voitaisiin
tuottaa kannattavasti jopa

10 TWh.
Tämä vastaa noin

miljoonan
kaasuauton
energiankulutusta.
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Vuonna 2030

kiertotalous on tavallinen
tapa ajatella
TEKSTI Salla Salokanto KUVAT Roope Permanto

Hyvät kiertotalousratkaisut tulee seuraavaksi skaalata suurempaan
mittakaavaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi biokaasuntuotannon kasvattamista ja lannan
ohjaamista biokaasun raaka-aineeksi.

mpäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.)
uskoo, että kiertotalous on
luonteva ja välttämätön
suunta, johon koko talousajattelu on kehittymässä.
Kymmenen vuoden kuluttua
erillistä kiertotaloutta ei käsitteenä ehkä tarvita lainkaan, sillä kiertotalousajattelu
muuttuu kaiken toiminnan pohjaksi, Mikkonen uskoo.
Se näet tarjoaa ratkaisuja vähenevien resurssien maailmassa.
– Kiertotalous yleistyy jo olosuhteiden pakosta. Se
on vastaus kahteen tämän hetken suurimpaan globaaliin haasteeseen, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden nopeaan heikkenemiseen.
Kun resurssit kiertävät, niukkenevia neitseellisiä
luonnonvaroja tarvitaan yhä vähemmän. Mikkonen
kuitenkin muistuttaa, että kyse ei ole vain materiaalin
kierrätyksestä, vaan koko ajattelutavan muutoksesta.
Materiaalivirtojen hallinnan lisäksi suhtaudumme tulevaisuudessa uudella tavalla myös energiaan, palvelui-

hin ja jopa koko omistamisen käsitteeseen.
– Tämä on vahvasti se suunta.

Osaaminen laajasti käyttöön
Mikkosen arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä jo
paljon osaamista, joka kiinnostaa kotimaassa ja kansainvälisestikin. Meillä on paljon pieniä toimijoita, joilla on innovatiivisia ratkaisuja.
– Esimerkiksi asuntojen lämpimästä vedestä saataisiin uusilla innovaatioilla energia talteen. Toisaalta jakamis- ja alustatalouden palvelut mahdollistavat yhä
useammalle palvelun ostamisen tavaran hankinnan
sijaan, Mikkonen havainnollistaa.
Hieman suuremmassa mittakaavassa on toki jo rakennettu esimerkiksi biokaasuverkostoa. Myös esimerkiksi Motiva kehittää vauhdilla Teolliset symbioosit
-toimintamalliaan, jossa rakennetaan maakunnittain
resurssitehokkuuden kumppanuuksia ja ohjataan teollisuuden sivuvirtoja hyötykäyttöön.
Keinoja meillä siis on jo. Valtakunnan tasolla suuri
haaste onkin saada uudet ajatukset ja teknologiat skaalautumaan koko yhteiskuntaan.
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– Nyt on ratkaistava se, miten hyvät ajatukset ja toimivat ratkaisut saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön ja miten pääsemme myymään niitä.

Koko ajattelu murroksessa
Jotta kiertotalousajattelusta todella tulisi arkista, tarvitaan koko yhteiskunnassa Mikkosen mukaan myös
ajattelun muutosta.
– Meidän on ylipäätään pohdittava suhdettamme
esimerkiksi omistamiseen. Palvelu- ja jakamistalous
ovat osa kiertotalousajattelua.
Harvoin käytettävän työkalun omistamisen sijaan
voisikin ostaa palvelun, joka johtaa samaan lopputulokseen. Yhteiskäyttöauton käyttöaste on paljon omistusauton käyttöastetta korkeampi, jolloin kulut jakautuvat tasaisemmin, Mikkonen havainnollistaa. Sama
koskee esimerkiksi tilannetta, jossa asunnon vuokraa
poissaolon ajaksi eteenpäin sopivan sovelluksen kautta.
– Varsinkin nuori sukupolvi on jo ymmärtänyt
aiempaa paremmin, että näinkin voi toimia.

KRISTA MIKKONEN
huomauttaa, että
IPCC:n maankäyttö
raportti korosti
entisestään toimivan
biokaasutuotannon
tarvetta.

Lanta tarvitaan hyötykäyttöön
Kiertotalouden laajenemista hankaloittavat tällä hetkellä aivan konkreettiset hallinnolliset ja lainsäädännölliset yksityiskohdat. Mikkosen mukaan hallinnon
tasolla on esimerkiksi pohdittava uudestaan, kuinka
materiaalivirroista puhutaan. Nyt puhutaan jätteestä,
mikä sulkee pois jatkokäytön mahdollisuuksia – kiertotalousajattelussa puhuttaisiin materiaalista.
Innovaatioiden skaalautuminen tarvitsee hallinnolta myös kohdennetumpaa tukea. Tästä esimerkkinä on
Mikkosen mukaan lannan hyötykäyttö biokaasun materiaalina.
Maatalouden sivuvirtana syntyy suuria määriä lantaa, jota levitetään usein pelloille. Jos lanta levittämisen sijaan jalostetaan biokaasuksi, saadaan siitä kiertoon sekä energia että ravinteet. Samalla vältytään ravinteiden vesistövalumilta.
– IPCC:n kesällä julkaisema, maankäyttösektoria
koskeva raportti korosti tätä näkökulmaa entisestään.
Lannan levityksen vuoksi raivataan myös turvemaata
pelloiksi, Krista Mikkonen kertoo.
Lannan ja muun orgaanisen jätteen, kuten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen, tehokas jalostaminen biokaasuksi ja ravinteiksi vaatii tällä hetkellä investointeja.
– Olemme varautuneet biokaasun osalta siihen, että
pystymme tukemaan erilaisia hankkeita nopeallakin
aikataululla.

Reitti viitoitetaan nyt
– Hallinnollista pohjatyötä biokaasun ja kiertotalouden kanssa on toki tehty: esimerkiksi keväällä laadittiin ravinteiden kierron toimenpideohjelma. Seuraa14 g a s e t t i 2 / 2 0 1 9

vaksi siinä esitettyjä toimenpiteitä halutaan viedä
eteenpäin, Krista Mikkonen kertoo.
Tekeillä on myös strategioita, joissa täsmennetään
sitä, kuinka hallitusohjelman kiertotaloustavoitteet
saavutetaan. Lähiaikoina aletaan työ- ja elinkeino
ministeriön johdolla työstää kansallista biokaasuohjelmaa, jossa biokaasun tukemiskeinoissa päästään yksityiskohtaiselle tasolle.
Suuremmassa kuvassa tekeillä on laaja kiertotalouden strateginen ohjelma. Siinä määritellään keinot ja
reitit, joilla Suomen kiertotalousosaamista ja -ajattelua
saadaan kehitettyä ja käyttöön mahdollisimman no
peasti.
Ympäristöministeriössä kääritään siis nyt hihoja, ja
jatkossa yhteistyötä tarvitaan joka tasolla. Vaikka tekemistä riittää, Mikkonen on varma, että kiertotalousajattelu lyö kyllä itsensä yhteiskunnassa läpi.
– Sen hyödyt ovat niin ilmeiset kaikille osapuolille.

NIMI Krista Mikkonen
TYÖ ympäristö- ja ilmastoministeri
KOULUTUS Filosofian maisteri
SYNTYNYT 1972

ÄLYKÄS ENERGIA

Mistä
biokaasua tehdään?
Yhteiskunnassa syntyy paljon sivuvirtoja, jotka tällä hetkellä menevät suurelta
osin hukkaan. Jos nämä virrat kerättäisiin talteen, vapautuvat päästöt saataisiin
hallintaan ja materiaalin ravinteet talteen jatkokäyttöä varten. Näistä virroista
tuotetulla biokaasulla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi
maa- ja meriliikenteessä sekä teollisuudessa.

Biojäte
•
•

•

Biojätettä tuottavat niin kaupat, yritykset, teollisuus kuin yksityiset kuluttajatkin.
Kun biojäte jalostetaan biokaasuksi kompostoinnin sijaan, saadaan talteen myös energiaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja kierrätysravinteita väkilannoitteiden tilalle.
Tällä hetkellä lähes puolet biojätteestä jää Suomessa vielä kierrättämättä. Jätelakia uudistetaan
parhaillaan. Myös EU edellyttää, että vuonna
2025 kaikissa kiinteistöissä on biojätteen erilliskeräys. Orgaanisen jätteen erottelu sekajätteestäkin kehittyy: Suomessa teknologiaa kehitetään
muun muassa Oulussa.

Maa- ja metsätalouden
sivuvirrat
•

•

Lanta

•
•

Teollisuuden sivuvirrat
•

Teollisuuden sivuvirtoja voi olla esimerkiksi
tuotantoprosessia ylijäävä materiaali, joka ei varsinaisesti ole jätettä.
›› Esimerkiksi viljan kuoret, mäski,
teurastamon ylijäämäerät, sako- ja
rasvakaivolietteet
›› Myös pilalle menneet erät, vaikkapa
pilalle mennyt jugurtti tai karkki

Maa- ja metsätaloudessa syntyy esimerkiksi olkea, kesantonurmea ja jalostukseen
kelpaamatonta puumateriaalia, joiden talteen kerääminen ja hyödyntäminen ei
aiheuta tuotannolle mitään haittaa.
Myös viljellyt kasvit kelpaavat.
›› Esimerkiksi juurekset, maissi, sokeri
juurikas, sipuli…

•

Lantaa syntyy Suomessa 15 miljoonaa tonnia vuodessa.
Lannan käsittely biokaasuksi mahdollistaa
ilmastopäästöjen vähentämisen ja ravinteiden talteenoton.
Lannan käsittely vaatii biokaasulaitoksilta
omanlaisensa infrastruktuurin.

LÄHTEET: SYKE, GASUM

Puhdistamoliete
•

•

Jätevedenpuhdistamoissa kertyvässä puhdistamolietteessä on runsaasti orgaanista, biokaasun
tuotantoon sopivaa materiaalia.
Lietteessä on merkittäviä määriä esimerkiksi fosforia, joka on ehtyvänä luonnonvarana tärkeää
saada talteen.

Sivuvirta voidaan hyödyntää, kun
•
Materiaali on puhdistettavissa – 
ei ylimääräistä kuormaa ympäristölle
•
Materiaalia on riittävästi – talteenotto on
taloudellista
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Raaka-aineet

kiertävät jo

TEKSTI Pi Mäkilä KUVAT Aleksi Poutanen, Gasum ja Mikko Vähäniitty

Yhä useampi yritys osallistuu jo kiertotalouden ketjuihin valitsemalla
työsuhdeautojen polttoaineeksi biokaasua tai toimittamalla sivuvirtojaan
jätekeräyksen sijaan edelleen jalostettaviksi.
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1 Biokaasua työ

suhdeauton tankkiin
MITÄ? Nokia ja Gasum ovat tehneet viime vuodesta
saakka yhteistyötä, joka on kiertotaloutta parhaimmillaan. Työntekijät ovat voineet valita työsuhdeautokseen
biokaasulla kulkevan auton. Tämän lisäksi Nokian
Suomen-toimipisteissä syntyvä biojäte kuljetetaan
jätteenkäsittely- ja biokaasulaitokselle, jossa siitä jalostetaan biokaasua.
MITEN? Yhteistyön seurauksena Nokian työsuhdekäytössä olevien kaasuautojen määrä hipoo jo sataa kappaletta. Autojen käyttäjät ovat olleet autoihin tyytyväisiä, ja toistaiseksi kaasuauton valintaa on rajoittanut
lähinnä kaasutankkausasemien verkosto.
MIKSI? Nokian tavoitteena on rajata toimintojensa
päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Nokialla on maailmanlaajuisesti yli 10 000 työsuhdeautoa, ja kymmenessä vuodessa autojen tuottamat hiilidioksidipäästöt
on saatu jo puolitettua.
Vähäpäästöiseen autoiluun kannustamisella on
pitkäaikaisia seurauksia: työsuhdeautot ovat käytössä
yleensä muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen ne päätyvät käytettyjen autojen markkinoille. Autot ovat tämän jälkeen käytössä vielä jopa vuosikymmeniä.
SEURAAVAKSI? Nokia tutkii ja kehittää parhaillaan
erilaisia liikkumispalveluita ja niiden hyödyntämistä.
Toivottavasti Nokia voisi seuraavina vuosina tarjota
työntekijöilleen paitsi vähäpäästöisiä työsuhdeautoja,
myös erilaisia liikkumispaketteja palveluineen. Tällöin
työntekijä voisi päättää tarpeen mukaan, käyttäisikö
hän työmatkojen taittamiseen autoa, julkista liikennettä vai esimerkiksi sähköpotkulautaa.

NOKIA OYJ
•
Yli 100 maassa toimiva tietoliikennealan yhtiö
•
Perustettu 1865
•
Liikevaihto 22,58 miljardia (2018)
•
Kysymyksiin vastasivat Nokian autohankinnoista
vastaava Jarno Pajunen (kuvassa) sekä
ympäristöasioista vastaava Pia Tanskanen.
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2 Jätevesien ravinteet talteen
MITÄ? Turussa Gasumin Topinojan biokaasulaitoksella kotien jätevesistä prosessoidaan
biokaasun lisäksi ammoniakkivettä. Tällä
hetkellä sitä syntyy 2 500 tonnia vuodessa.
Algol Chemicals myy ammoniakkivettä
teollisuudelle, kuten paperiteollisuuden vedenpuhdistukseen ja tuotantolaitosten savukaasujen typenoksidien poistoon.
MITEN? Ammoniakkivesi saadaan talteen,
kun tuotannossa kiintoaineesta erotetaan
nestejae, joka prosessoidaan ammoniakkivedeksi. Lisäksi Gasumin laitoksen tuottamasta kuiva-aineesta tuotetaan kierrätyslannoitetta maanviljelyyn.
MIKSI? Yhteistyö Turun seudun puhdistamon ja Gasumin kanssa pienentää ammo
niakin tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalousyhteistyön ansiosta
hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä
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noin 300 henkilöauton päästöjen verran. Samalla tarve tuoda raaka-ammoniakkia esimerkiksi Venäjältä vähenee.
Ammoniakkitonnin valmistuksessa vapautuu keskimäärin 2,9 tonnia hiilidioksidia
(CO2). Kun siis käytetään vuodessa ensivaiheessa tuotettavat 2 000 tonnia Gasumin
prosessissa syntyvää liuosta, vältetään vajaan
700 tonnin CO2-päästöt neitseellisen ammoniakin valmistuksesta.
SEURAAVAKSI? Gasumin kiertotalousjohtaja Ari Suomilammi kertoo, että Turun biokaasulaitosta kehitetään laajentamalla biokaasun tuotantokapasiteettia ja mahdollistamalla biokaasun nesteytys. Laitoksen modernisointi valmistuu vuoden 2019 aikana.
Jatkossa biokaasulaitoksella syntyvän ammoniakkiveden kapasiteetti tuplaantuu
5 000 tonniin vuodessa.

ALGOL CHEMICALS OY
•
Algol Chemicals kuuluu
Algol-konserniin. Yhtiö on
perustettu vuonna 1894.
•
Yritys tuottaa teollisuus- ja
erikoiskemikaaleja sekä
polymeereja teollisen tuotannon eri vaiheisiin.
•
Algolilla on asiakkaanaan
noin 3 000 yritystä Euroopassa ja Aasiassa.
•
Kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Juha Jokinen.

3 X A L A L TA

3 Solujätteestä

uusiutuvaksi biokaasuksi
MITÄ? Jämsänkoskella toimivan DuPontin entsyymi
tehdas on kierrättänyt teollisuuden entsyymien valmis
tuksesta syntyvän solujätteen vuosien ajan, ja Gasum
on jalostanut prosessissa syntyvän sivuvirran bio
kaasuksi jo noin 15 vuoden ajan.
Aiemmin yritys kompostoi solujätteen. Biokaasun
tuotanto soveltuu kuitenkin paremmin DuPontin ta
voitteisiin. Kompostointi tapahtui avonaisessa tilassa
ulkona ja synnytti muun muassa hajuhaittoja.
MITEN? DuPont valmistaa Suomessa entsyymejä
muun muassa rehuteollisuuden ja ruokateollisuuden
raaka-aineiksi. Gasum kuljettaa DuPontin tehtaalla
syntyvät sivuvirrat Jämsänkoskelta Honkajoelle ja Veh
maalle, joissa jätteet jalostetaan edelleen biokaasuksi ja
luomulannoitteiksi.
MIKSI? Ympäristönsuojelu ja kestävän kehityksen ar
vot ovat maailmanlaajuisesti toimivalle DuPontille tär
keitä arvoja. Entsyymien valmistuksessa voidaan
vähentää kasvihuonepäästöjä prosessien tehostamisen
ja kiertotalouden avulla. Solujätteiden päätyminen bio
kaasun raaka-aineeksi on vain yksi keino, jolla DuPont
pienentää hiilijalanjälkeään.
DuPontin tuottamat raaka-aineet tuovat lisäarvoa
asiakkaillemme. Esimerkiksi rehuteollisuudessa ent
syymit parantavat eläimen syömän rehun sulavuutta.
Kun eläin pystyy hyödyntämään tehokkaasti rehun
ainesosat, se tuottaa vähemmän lantaa ja kuormittaa
siten vähemmän ympäristöä.
SEURAAVAKSI? Dupont jalkauttaa elokuussa julkai
semansa kestävän kehityksen tiekartan yrityksen toi
mintaan. Entsyymien valmistuksessa syntyneet solujät
teet päätyvät jatkossakin biokaasun tuotantoon. Yh
teistyö Gasumin kanssa on toiminut jo pitkään hyvin.
Olisi toki hienoa, jos solujätteiden kuljetusmatka saa
taisiin vielä nykyistäkin lyhyemmäksi, mutta toistaisek
si olemme tyytyväisiä nykyiseen toimintamalliin.

DUPONT JÄMSÄNKOSKI
•
Entsyymitehdas on perustettu 1984.
•
Valmistaa Suomessa entsyymejä
muun muassa rehuteollisuuden ja
ruokateollisuuden tarpeisiin.
•
Kysymyksiin vastasi entsyymitehtaan
tehtaanjohtaja Tuulia Kärkkäinen.
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UUTISET

Kaasutankkausasemat
Suomessa

KUVA GASUM

(lähes 50)

Gasumin tankkausasema
Muun toimijan tankkausasema
Suunnitteilla oleva
Gasumin tankkausasema

TANKKAUSASEMAT

Tankkausasemaverkosto laajenee nopeasti
GASUMIN TANKKAUSASEMAVERKOSTO
Oulu

Jepua
Kuopio

Vaasa
Seinäjoki

Leppävesi
Haukivuori

Jyväskylä
Tampere
Pori
Lempäälä
Nokia
Hämeenlinna
Forssa
Raisio Hyvinkää
Salo
Turku
Lohja
Riihimäki

Joutsa Mikkeli
Imatra
Lappeenranta
Lahti
Kouvola

Mäntsälä

Hamina
Kotka
Porvoo
Pääkaupunkiseutu

Järvenpää
Nurmijärvi

KARTAN ASEMIEN lisäksi
suunnitteilla on useita muita
kohteita mm. pääkaupunki
seudulle, Turkuun, Tampereelle,
Joensuuhun ja Lappeenrantaan.
Lähivuosina asemat saadaan
myös Tampereen IKEAtavaratalon yhteyteen. Ruotsiin
on suunnitteilla 12 raskaan
liikenteen asemaa.
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kasvoi vahvasti pohjoisen suunnalla, kun
Ouluun avautui alkukesästä kaksi uutta
tankkausasemaa. Lisäksi avautuivat uudet
asemat myös Lahteen, Raisioon, Seinä
joelle sekä Ruotsin Norrköpingiin, Örebro
hon ja Jönköpingiin.
Oulun asemista Tyrnäväntiellä on
mahdollista tankata paineistettua maa- ja
biokaasua, joka toimii polttoaineena kevy
elle liikenteelle. Äimärautiossa tarjolla on
puolestaan nesteytettyä maa- ja biokaa
sua (LNG ja LBG). Uudet asemat ovat tois
taiseksi Gasumin pohjoisimmat. Uudet
asemat vastaavat alueen kasvavaan kysyn
tään ja mahdollistavat kaasukäyttöisen
runkoliikenteen läpi Suomen. Uusien ase
mien myötä kaikki Gasumin Oulun bio
kaasulaitoksella tuottama biokaasu saa
daan liikennekäyttöön omalla alueella.
Kaasun käytön edellytykset koko alueella
kasvavat asemien myötä.
– Toivon sekä omasta että kaupungin
puolesta kaasun käytön lisääntymistä lii
kenteessä, sillä näin edistämme merkittä
västi sekä kustannustehokkaasti ihmisten
ja ympäristön edellytyksiä puhtaampaan
liikenteeseen, linjaa Oulun kaupungin yh
dyskuntalautakunnan puheenjohtaja
Martti Korhonen.

Asemien verkosto tiivistyy jatkuvasti
myös eteläisemmässä Suomessa. Lahden
uusi tankkausasema tarjoaa raskaalle lii
kenteelle LNG:tä ja LBG:tä sekä kevyem
mälle liikenteelle paineistettua maa- ja
biokaasua. Raision asemalla on tarjolla
paineistettua maa- ja biokaasua.
Kotimaan lisäksi Gasum laajentaa ver
kostoa Ruotsissa, jossa raskasta liikennet
tä palvellaan neljällä tankkausasemalla.
Maa- ja biokaasun kysyntä liikenteen polt
toaineena kasvaa voimakkaasti muun
muassa ympäristösyistä, ja Gasum suun
nitteleekin avaavansa lähivuosina kaikki
aan 50 raskaan liikenteen kaasutankkaus
asemaa Pohjoismaissa.
– Tämä kehitys vauhdittaa kaasua polt
toaineenaan käyttävien kuljetusten kas
vua Pohjoismaissa ja tarjoaa samalla lo
gistiikkayhtiöille polttoainevaihtoehtoja,
jotka auttavat niitä pääsemään ympäris
tötavoitteisiinsa, arvioi Gasumin Director
Traffic Sweden Mikael Antonsson.

Lahti: Linnaistentie 2
Oulu: Terminaalitie 1 ja Tyrnäväntie 4
Raisio: Itäniityntie 15
Seinäjoki: Piirturinväylä 1, Roveksen
teollisuusalue

UUTISET

LNG

SUOMALAINEN CLEANTECH-YRITYS Forchem ottaa mäntyöljytislaamonsa polttoaineeksi nesteytetyn maakaasun eli LNG:n.
Kaasu kuljetetaan Raumalla toimivalle tislaamolle Porin LNG-terminaalista.
– Tärkein syy LNG:n käyttöön on päästöjen, erityisesti rikkipäästöjen, vähentäminen, kertoo Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi.
– Aiomme tulevaisuudessa arvioida
myös mahdollisuuksia siirtyä nesteytetyn

biokaasun (LBG) käyttöön.
Forchemin ympäristöä säästävät mäntyöljytuotteet valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista, ja valmistusmekanismi perustuu 100 vuotta vanhaan suomalaiseen
innovaatioon. Tuotteet korvaavat synteettisiä vaihtoehtoja esimerkiksi maali- ja liima-aineteollisuudessa sekä rehuteollisuudessa. Mäntyöljy sopii myös biopolttoaineiden valmistamiseen.

KUVA GASUM

Forchem vaihtaa nesteytettyyn
maakaasuun

JULKAISUT

Kokonaiskuva
maakaasusta
MONITIETEINEN TIETOKIRJA esittelee maakaasun nykyhetken ja mahdollisuudet. Käsiteltyä tulevat muun
muassa maakaasun käyttötarkoitukset, tuotanto, kulutuksen kasvu ja
maakaasun merkitys maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla.

KUVA GASUM

Vaclav Smil: Maakaasu. Gaudeamus
2019.

BIOKAASU

Biokaasun tuotantokapasiteetti
kasvaa vauhdilla
BIOKAASUN MARKKINAN ja tuotanto
kapasiteetin kasvattaminen on keskeinen
osa Gasumin strategiaa, mikä näkyy lukuisina uusina biokaasulaitoshankkeina ja
investointipäätöksinä.
Gasum on muun muassa hankkinut
Kouvolasta Mäkikylän biokaasulaitoksen,
ja tavoitteena on moninkertaistaa laitoksen tuotanto nykyiseen verrattuna. Lohjan

Munkkaalle nousevan biokaasulaitoksen
rakennustyöt etenevät nopeasti. Tämän
lisäksi Oulun Energian kanssa on suunnitteilla biokaasulaitoksen rakentaminen
Laanilan ekovoimalaitoksen yhteyteen.
Lisäksi eri toimijoiden kanssa on aloitettu biokaasumarkkinaa vahvistavia yhteistyöhankkeita sekä Suomessa että
Ruotsissa.

Suomen
kaasumarkkinat
avautuvat
vuoden 2020
alusta.
Lisätietoa:
www.gasum.com/kaasusta/suomenkaasuverkosto/kaasun-siirtoverkosto/
Kaasumarkkinoiden-avaaminen/
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Paljonko
organisaatiosi
säästäisi, jos se
vaihtaisi raskaan
liikenteensä
polttoaineeksi
kaasun? Tutustu
laskuriin
verkossa:
www.gasum.com/yrityksille/
puhdas-liikenne/kuljetakaasulla

NIMITYS

Kai Laitisesta
Gasumin
talousjohtaja
Gasumin uutena talousjohtajana
ja johtoryhmän jäsenenä toimii
16. syyskuuta alkaen kauppatie
teiden maisteri Kai Laitinen. Lai
tinen siirtyy uuteen tehtäväänsä
Stockmann Oyj:n talousjohtajan
roolista. Aiemmin hän on toimi
nut johtotehtävissä myös Finavi
assa ja Outokummussa.

KUVA GASUM

UUTISET

LNG

Pohjoismaiden suurin
LNG-terminaali avautui Tornioon
Uusi terminaali takaa LNG:n sujuvat toimitukset
myös Pohjois-Suomeen.
TORNIOON, RÖYTTÄN SATAMAAN avau
tui kesäkuussa LNG-terminaali, joka on
mittasuhteiltaan Pohjoismaiden suurin.
Uusi terminaali mahdollistaa nesteytetyn
maakaasun toimitukset Pohjois-Suomeen
ja -Ruotsiin yhä laajemmassa mitta
kaavassa. Uudessa terminaalissa on LNGlaivojen bunkrausasemat, nestemäisen
maakaasun höyrytyslaitteistot sekä
50 000 kuution varastösäiliö.

päästöjä synny lainkaan. Lisäksi sama
infrastruktuuri toimii tulevaisuudessa tar
vittaessa myös nesteytetyn biokaasun
(LBG) jakelussa ja käytössä. LNG helpot
taakin meriliikenteen tiukentuvien pääs
törajojen noudattamista.
Ympäristöasiat ovatkin monelle toimi
jalle tärkeänä syynä uuden polttoaineen
käyttöönotossa. Niillä on merkitystä myös
laajemmassa kuvassa.

TORNION TERMINAALI VAHVISTAA

LNG helpottaa
meriliikenteen päästö
rajojen noudattamista.

LNG:n toimitusvarmuutta pohjoisilla alu
eilla. Se vastaa maailmanlaajuiseen tren
diin: LNG-käyttöisten laivojen määrä kas
vaa meriliikenteessä ympäri maailman.
– Toimivan jakeluinfrastruktuurin ra
kentaminen madaltaa varmasti osaltaan
uusien toimijoiden kynnystä siirtyä LNG:n
käyttöön, Gasumin maakaasu- ja LNG-
liiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamo
uskoo.
LNG:N AVULLA VOIDAAN vähentää kasvi
huonepäästöjä jopa 20 prosenttia perin
teisiin polttoaineisiin verrattuna, eikä lähi
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– Siirtyminen puhtaampiin polttoaine
ratkaisuihin on maailmanlaajuinen ilmiö,
jota täytyy vauhdittaa kaikin keinoin.
TORNION UUSI TERMINAALI on pitkäai
kaisen yhteistyön tulosta. Hankkeesta vas
taa Manga LNG Oy, jonka omistavat Outo
kumpu Oyj, SSAB, Gasum Oy sekä EPV
Energia.

UUTISET

KUVA ISTOCKPHOTO

Tekijä paikallaan

PORTFOLIO SERVICES

Vastuu Fingridin salkunhallinnasta Gasumille
SUOMEN SÄHKÖN kantaverkkoyhtiö Fingrid on valinnut häviösähkönsä salkunhoitajaksi avoimessa kilpailutuksessa Gasum Portfolio Services Oy:n.
Uusi sopimus koskee Fingridin häviösähkön hankintaan liittyviä salkunhallinta- ja kaupankäyntipalveluita, ja se on jatkoa päättyneen sopimuskauden yhteistyölle.
Kantaverkon häviösähköä syntyy vuodessa noin
1,2 TWh, ja sen hinta on tärkeää suojata hinnanvaihteluilta.
– Kantaverkon häviösähkön hinnan vakaus pitkällä
tähtäimellä on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme turvata kantaverkkotariffin hinnan ennustettavuuden asiakkaillemme, sanoo Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.
Gasum Portfolio Services on energiayhtiö Gasumin
kokonaan omistama puolueeton yhtiö ja Suomen
markkinajohtaja sähkömarkkinoihin liittyvissä salkunhallintapalveluissa.

TUTKIMUS

Gasum mukana lietehiilitutkimuksessa
HSY, LUKE JA Gasum tutkivat puhdistamolietteestä
pyrolyysimenetelmällä jalostettavaa lietehiiltä ja sen
ominaisuuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään Gasumin Topinojan biokaasulaitoksen pyrolyysilaitteistoa.
Hankkeen tavoitteena on saada tietoa jätevesilietteen
ravinteiden ja hiilen turvallisesta ja tehokkaasta hyödyntämisestä, ja tuloksia hankkeesta on odotettavissa
vuonna 2020.

Joonas Juura
BIOKAASULAITOSRYHMÄN PÄÄLLIKKÖNÄ vastaan tällä
hetkellä neljästä biokaasulaitoksesta. Olen laitospäälliköiden ja laitostyöntekijöiden esimies ja vastaan siitä, että laitosten arki toimii.
TYÖNI ON VAIHTELEVAA. Päiviini kuuluu esimiestehtäviä,
suunnittelua ja raportointia. Suuri osa työajasta kuluu esimiestyöhön. Laitosten toiminta pitää tässä työssä tuntea
tarkkaan.
OPISKELIN YMPÄRISTÖBIOTEKNIIKKAA ammattikorkeakoulussa, ja olen työskennellyt biokaasulaitoksissa valmistumisestani saakka. Opinnoissa opin ymmärtämään biokaasulaitoksen mikrobien sielunelämää. Vaikka insinööritausta ei ole alalla välttämätön, on taidoista ollut paljon
hyötyä: tekninen ymmärrys helpottaa paljon toiminnan
suunnittelua ja ongelmien ratkaisua.
USKON TYÖSKENTELEVÄNI JATKOSSAKIN kiinteästi biokaasun parissa. Ei voi sanoa, että kyseessä on tulevaisuuden ala, koska se on jo täällä. Kuitenkin jätteiden energia
ja ravinteet on saatava jatkossa kiertoon yhä paremmin, ja
tulevaisuudessa on pakko alkaa valmistaa enemmän
myös kierrätysravinteita. Ala siis kasvaa. On myös palkitsevaa päästä tekemään hyvää maapallolle oman työn
kautta.

NIMI Joonas Juura
TEHTÄVÄ Biokaasulaitosryhmän päällikkö
KOULUTUS Insinööri (AMK)
HARRASTUKSET Retkeily ja eräily
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KUVA EINO ANSIO

UUTISET

THE VOICE OF FINLAND

Markus Salo ihastui kaasuautoon
Laulukilpailun voittaja sai vuodeksi käyttöönsä SEAT-kaasuauton. Hän harkitsee
kaasuautoa omakseenkin: se olisi yksi pieni teko ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.
VUODEN 2019 The Voice of Finland -voittaja Markus Salo ajaa keikoille 10 000 kilometriä kesässä. Laulukilpailun voittaessaan hän sai vuodeksi käyttöönsä SEATkaasuauton ja vuoden liikennekaasut.
Kaasuauto on ollut Salolle uusi kokemus.
– Olen kyllä seurannut keskustelua
vaihtoehtoisista polttoaineista. On tär
keää, että kuormitamme maapalloa
mahdollisimman vähän ja teemme
fiksuja ympäristötekoja, hän sanoo.
Kaasuauto on toiminut hyvin myös
keikka-autona.
– Haluaisin jatkaa edelleen kaasuauton käyttöä, jos saan sellaisen hankittua järkevään hintaan, hän kertoo.

Kaikkien aikojen dramaattisin
The Voice of Finland
Salo saavutti The Voice of Finland -tittelinsä kaikkien aikojen dramaattisimman
ohjelmakauden päätteeksi. Salon tähtivalmentajana oli muusikko Olli Lind-
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holm, joka menehtyi yllättäen kesken
kauden.
Salo omisti voittonsa Lindholmille.
– Olli oli urallani aivan käänteentekevässä roolissa. Vaikka olen tehnyt keikkoja
16-vuotiaasta lähtien, olen todella kiitollinen hänen antamistaan ohjeista ja tuesta, Salo kertoo.
– Olen myös itse valmis tähän menestykseen. En olisi sitä nuorempana ollut,
hän jatkaa.

Kaasuauto sopii Salolle
Salolla on riittänyt keikkakalenterissa varauksia The Voice of Finland -voiton jälkeen. Hän kulkee keikkapaikoille kaasuautolla kotoaan Kangasalta.
Tampereella ja lähiympäristössa on
useita kaasutankkausasemia, joista Saloa
lähin sijaitsee Nekalassa.
– Jyväskylästä alaspäin tankkausasemaverkosto on erittäin hyvä. Pohjanmaallakin asemaverkosto laajenee koko ajan.
Voin suositella kaasuautoilua varsinkin

Etelä-Suomessa todella lämpimästi, hän
sanoo.
Gasumin asemat ovat Salon mielestä
todella hyviä ja siistejä.
– Liittimet toimivat moitteettomasti ja
tankkaaminen on sujuvaa, hän kuvailee.

TVOF oli värisuora iloa ja surua
Vauhdikas The Voice of Finland -kausi
antoi Salon keikkailulle ja uran jatkolle
hyvät lähtökohdat.
– Ilahduttavinta on, että etenin kilpailussa koko ajan yleisöäänten turvin. Se oli
minulle tärkeintä, koska yleisölle tätä työtä tehdään. Oli huikea juttu, kun sain finaalin yleisöäänistä yli puolet, hän kertoo.
Salo julkaisi syyskuun alussa uutta
musiikkia.
– Lämmittää mieltä, kun ihmiset ha
luavat keikoilla tulla juttelemaan ja kertomaan, kuinka he ovat kannustaneet minua kilpailun aikana. Minulla on vahvasti
sellainen fiilis, että ihmiset odottavat
myös omia biisejäni.

MARKKINA-ANALYYSI

TEKSTI Mervi Leskinen

Tuulivoima kasvattaa osuuttaan sähkömarkkinoilla
uulivoiman tuotanto
teknologia on kehitty
nyt tällä vuosikymme
nellä harppauksin.
Korkeammat voimalat
ja roottorien suurem
mat lavat tarkoittavat
tuulivoiman tehon kasvua, ja teknologioi
den yleistyessä niiden hinta laskee. Tuuli
voima on nyt edullisin keino rakentaa uut
ta sähkön tuotantokapasiteettia.
Edullisuuden lisäksi myös kasvanut
ympäristötietoisuus ja lisääntyvät vastuul
lisuusvaatimukset kasvattavat uusiutuvan
energian ja tuulivoiman kysyntää. Pitkän
tähtäimen vastuullisuusinvestoinnit kiin
nostavat yrityksiä. Taustalla vaikuttaa
myös EU:n päästökaupan päästöoikeuk
sien kallistuminen, joka suosii uusiutuvia
energianlähteitä.
Tuulivoiman tuotanto sopii hyvin poh
joismaisiin sääolosuhteisiin. Talvikuukau
sina, kun sähkön kysyntä kasvaa, on tuuli
sempaa ja ilma on tiheämpää. Tuuli siis
tuottaa Pohjoismaissa eniten sähköä sil
loin, kun kysyntä on kovimmillaan.

Tuotantoa tasataan tarvittaessa
Välillä on toki tilanteita, jolloin tuulivoi
ma ei voi vastata kysyntään. Esimerkiksi
talvisen korkeapaineen aikaan saattaa
hetkellisesti olla samaan aikaan tyyntä ja
hyvin kylmä, jolloin tuulivoiman tuotanto
voi olla vähäistä. Näiden tilanteiden varal
ta on oltava riittävä valmius tasata tuotan
toa muilla keinoilla.
Pohjoismaissa hyvänä tasapainottajana
toimii vesivoima. Sitä tuotetaan ennen
kaikkea Norjassa, jonka korkeuserot ja sa
demäärät mahdollistavat tehokkaan tuo
tannon.

Sähkön varastointia varten on kehit
teillä myös erilaisia lämpö- ja sähköakku
ja. Lähivuosina tuulivoima kuitenkin to
dennäköisesti kehittyy näitä teknologioita
nopeammin.

Investointeja rahoitetaan
monilla malleilla
Markkinaehtoisia tuulivoimainvestointeja
tekevät tällä hetkellä Suomessa monet
toimijat. Siksi myös rahoituksen mallit
vaihtelevat.
Suomessa markkinaehtoiselle tuulivoi
malle avattiin keväällä 2018 reilusti tietä.
St1:n ja S-voiman omistama TuuliWatti
Oy ilmoitti silloin investoivansa aiempaa
suurempiin ja tehokkaampiin voimaloihin.
Tuulivoiman tuotannossa ovat aivan
viime aikoina yleistyneet myös PPA-sopi
mukset, joita solmivat etenkin suuret toi
mijat, kuten Google. PPA-sopimuksessa
suuri sähkönkäyttäjä sitoutuu ostamaan
tuulivoimapuiston tuotannon sovitulla

hinnalla pitkän ajanjakson aikana, ja näin
hanke saa rahoituksen. Sopimusmalleja
on erilaisia, mutta yhteistä on, ettei ra
hoittaja osta tuotantolaitoksia itselleen.

Tuulivoima on nyt
edullisin keino rakentaa
uutta sähkön tuotanto
kapasiteettia.
Toisinaan tuulivoiman käyttäjä haluaa
myös voimalaitokset omistukseensa. Esi
merkiksi IKEA päätti vuoden 2018 lopul
la investoida Suomessa tuulipuistoihin,
jotka jäävät sen omaan taseeseen.
Kirjoittaja on Gasumin energiamarkkinapalveluiden salkunhoitaja. Lisäksi tekstiä
varten haastateltiin Gasum Portfolio Servicen analyytikko Markus Herrasta.

Alkuperätakuu varmistaa sähkön
tuotantotavan
ALKUPERÄTAKUUT OVAT Euroopan alueella ainoa tapa varmistua siitä, että
sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Sähköverkossa kaikki sähkö me
nee sekaisin tuotantotavasta riippumatta, eikä sähkön käyttäjä voi valita ver
kosta itse esimerkiksi tuuli- tai vesivoimalla tuotettua sähköä.
Alkuperätakuujärjestelmässä on mukana valtaosa Euroopan maista. Ta
kuut myöntää tuotantotietojen perusteella kansallinen rekisterinpitäjä, Suo
messa Fingridin tytäryhtiö Finextra Oy. Suomessa ja useissa muissa maissa
takuujärjestelmä kattaa vain uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön.
Uusiutuvista energialähteistä alkuperätakuita myönnetään tällä hetkellä
eniten vesivoimalle. Myös tuulivoiman osuus kasvaa sitä mukaa, kun se val
taa alaa sähkömarkkinoilla yleisemminkin.
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KOLUMNI

Juha Ala-Huikku

Yhteiset tavoitteet
o ensilukemalla oli ilo huomata uuden hallitusohjelman ehkä keskeisin
viesti: tämä hallitus antaa paljon painoarvoa ilmastonmuutosta hidastaville toimille ja haluaa vauhdittaa jo olemassa olevien keinojen yleistymistä. Erityisesti biokaasu nousi vahvasti hallituksen agendalle. Tämä on
nähtävissä myös ympäristöministeri Krista Mikkosen näkemyksissä kiertotaloudesta ja esimerkiksi lannan ohjaamisesta biokaasun tuotantoon.
Jaamme ympäristöministerin kanssa aivan saman huomion siitä, että
kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden laajamittaista käyttöönottoa hidastavat monet hallinnolliset ja lainsäädännölliset
yksityiskohdat. Kunnianhimoiset tavoitteet esimerkiksi juuri
biokaasutuotannon ja -markkinan kehittämiseksi ovat tällä
hetkellä usean eri ministeriön agendalla. Se on valtava mahdollisuus – biokaasu kiinnostaa nyt, ja siihen halutaan panostaa monella rintamalla.
Tilanteessa voi piillä osaltaan myös riskejä, kun yhtä soppaa on keittämässä useampi kokki. Haasteiksi saattavat nousta risteävät intressit tai se, että selkeää omistajuutta ei ole. Tämä voi pahimmillaan johtaa hienonkin tavoitteen toteutumisen hidastumiseen. Tarvitaankin paljon saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken, jotta hallitusohjelman biokaasuun ja kiertotalouteen liittyvät kirjaukset saadaan
toteutettua.
Ympäristöministeri Mikkosen – ja koko hallituksen – tavoite on meidän. Nyt tarvitaankin vauhtia, sillä toimijat ovat valmiina. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa lannan
käyttöä biokaasutuotannossa kiihdyttävät erilaiset tukimekanismit, joita tarvitaan myös
Suomessa.
Lannan ohjaaminen biokaasun tuotantoon on moninkertainen ilmastoteko. Se palvelee
energia-, ilmasto- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita, joita sekä hallituksella että oppositiolla on. Me Gasumilla olemme valmiita tekemään osamme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Ympäristöministeri
Mikkosen – ja
koko hallituksen –
tavoite on meidän.

Kirjoittaja on Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö.
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Tuote paikallaan – LNG polttoaineena
TEKSTI Salla Salokanto KUVA Gasum

Raskaalle
liikenteelle

Puhtaampi
polttoaine
LNG:n eli nesteytetyn
maakaasun elinkaaren aikana
syntyy 20 % vähemmän
kasvihuonepäästöjä kuin
fossiilisella dieselillä.
Pienhiukkaspäästöjä ei synny
juuri lainkaan.

LNG sopii polttoaineeksi
vaativiinkin ammattikuljetuksiin:
esimerkiksi nestemäisten
vaarallisten aineiden kuljetuksiin
erikoistunut Kiitosimeon Group
hankki keväällä 2019
kaasukäyttöisen rekkaveturin.

Hiljainen
kumppani
Kaasukäyttöiset
rekkaveturit ovat
hiljaisempia kuin vastaavat
dieselillä kulkevat
ajoneuvot, joten ne sopivat
hyvin kaupunkiajoon.

Tulevaisuuden
polttoaine
Kiitosimeonilla uskotaan,
että energia-ala on
tulevaisuudessa yhä
monipuolisempi. Tarjolla on
monenlaisia käyttövoimia,
joiden valinnassa
ympäristötehokkuus
ja hinta ratkaisevat.

Biokaasukin käy
LNG-käyttöiseen raskaan liikenteen
kalustoon voi tankata yhtä hyvin
myös nesteytettyä biokaasua (LBG),
jota tuotetaan muun muassa
biojätteestä.
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“Jäin kaasuautoiluun kerrasta
koukkuun! Se sopii meille
täydellisesti, sillä kiertotalous
on perheelleni tärkeää.
Biokaasun voimalla kuljemme
töihin, harrastuksiin ja mökille.
Kaasuautoilussa yhdistyy
ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus. Paluuta
entiseen ei ole!”
– Rikumatti,
isä, kiertotalouden
puolestapuhuja, Turku

Tankkaa
kotimaista
biokaasua

65

kiinteään kuukausihintaan

Olisinpa tiennyt,
että kaasu on puhtain tapa tankata.

#puhtaampihuominen

*Kampanjan ehdot osoitteessa Gasum.fi
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