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Ilmastonmuutoksen myötä uusiutuvien energianlähteiden, kuten biokaasun, ympärillä 
tapahtuu paljon. Biokaasuala on erityisesti muutaman viime vuoden aikana ollut kovassa 
nosteessa Suomessa ja uusia biokaasun tuotanto- ja käsittelylaitoksia on perustettu paljon. 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo vaarallisten kemikaalien käytön turvallisuutta 
Suomessa, ja virastossa oli havaittu biokaasulaitoksilla prosessiturvallisuuden kannalta 
huolestuttavia asioita, kuten teknisiä puutteita ja kyseenalaisia toimintatapoja. Tukesilla oli tarve 
saada kartoitettua Suomeen muodostuneiden biokaasuekosysteemien vaaroja kattavasti 
paremman tilannekuvan ja toimenpide-ehdotuksien saamiseksi. 

Työssä pyritään vastaamaan neljään tutkimuskysymykseen. TK1: Minkälaisia merkittäviä 
asioita biokaasualalla on havaittu ja tulevaisuudessa odotettavissa? TK 2: Minkälaisia 
prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavia tapahtumia tai ongelmia biokaasua tuottavilla tai 
käsittelevillä laitoksilla on havaittu? TK 3: Mistä nämä ongelmat aiheutuvat? TK4: Minkälaisia 
biokaasun ympärille rakentuvia ekosysteemejä Suomessa on? Työssä käytetään yhteensä 
kolmea eri tutkimusmenetelmää: haastattelututkimusta, kyselytutkimusta sekä 
kirjallisuuskatsausta.  

Biokaasualalla havaittuja merkittäviä asioita kartoitetaan haastattelututkimuksella. Työn 
kannalta merkittävimpiä havaittuja asioita ovat alan nopea kehitys, laitosten heikko kannattavuus, 
toimijoiden ja teknisten ratkaisujen monipuolistuminen, biokaasun liikennekäytön yleistyminen 
sekä aihepiirin laajuus ja monipuolisuus. Tulevaisuudessa haastatellut tahot odottavat mm. 
liikennekäytön kasvua sekä biokaasutoimintojen integroitumista muuhun teollisuuteen.  

Tutkimuskysymyksiin 2 ja 3 pyritään vastaamaan kaikilla kolmella työssä käytetyllä 
menetelmällä. Haastattelu- ja kyselytutkimuksissa korostuvat laitosten mekaaniset toimintahäiriöt 
sekä kannattavuudesta, toimintatavoista ja epäselvistä vaatimuksista aiheutuvat ongelmat. 
Tutkittu kirjallisuusmateriaali taas keskittyy pitkälti Euroopassa sattuneisiin, melko yleisiin alan 
onnettomuustapauksiin. Kirjallisuusmateriaaleissa korostuvat erityisesti huoltotoimenpiteiden ja 
muiden erikoistilanteiden yhteydessä tapahtuvat onnettomuudet. Kirjallisuusmateriaalin mukaan 
toimijoiden ohjaamiseen turvallisuusasioissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Biokaasun ympärille muodostuvat ekosysteemit ovat vuosikymmenessä monipuolistuneet 
kokoluokan, toimintaympäristön, teknisten ratkaisujen, toimijoiden ja lopputuotteiden puolesta. 
Nykyään tyypillinen biokaasuekosysteemi Suomessa voi muodostua yhtä hyvin maatalouden, 
teollisuuden kuin yhdyskuntien eloperäisten ainesten ympärille.   

Tutkimuksen perusteella biokaasun turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä tulee selventää. 
Nykyisissä säädöksissä ei selkeästi oteta kantaa siihen, miltä osin niitä sovelletaan biokaasuun. 
Biokaasutoimijoille tulisi kohdistaa erityistä, selkeää viestintää. Tiedon tarpeessa ovat erityisesti 
pienet toimijat sekä myös paikalliset viranomaiset. Viestintää viranomaisten vaatimuksista tulisi 
selkeyttää.  
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ABSTRACT 

Miska Perkkiö: Surveying hazards in biogas ecosystems 
Masters’ Thesis 
Tampere University 
Environmental and energy engineering 
April 2020 
 

 Due to climate change renewable energy sources, such as biogas, have generated a lot 
of interest.  The biogas industry has been on the rise for the past few years in Finland and many 
new production and handling facilities have been founded.  The Finnish Safety and Chemicals 
Agency Tukes is supervising the safe usage of dangerous chemicals in the country. The agency 
had noticed some worrying things concerning process safety in the biogas facilities, for example 
technical deficiencies and questionable practices. Tukes had the need to investigate the process 
safety hazards present in biogas ecosystems to gain a better picture on the current situation and 
to gather suggestions on how to improve it.  
 The goal of this work is to answer four research questions: RQ1: What kind of significant 
matters have been noticed in the biogas sector and what kind of developments are expected in 
the future? RQ2: What kind of events or problems that negatively affect process safety have been 
noticed in the facilities producing or handling biogas? RQ3: What are the causes of these prob-
lems? RQ4: What kind of ecosystems that are formed around biogas can be found in Finland? 
There are three research methods used in this thesis: Interview study, survey and literature re-
view.  
 Interview study is used to investigate the significant matters that have been noticed in the 
biogas sector. The most significant notions concerning this work are rapid development of the 
biogas sector, low profitability of the biogas facilities, the diversity of the technical solutions and 
actors on the field, the use of biogas coming commonplace in traffic and the complexity and vast-
ness of the subject. In the future the interviewees expect the use of biogas becoming more com-
mon in traffic and the integration of biogas facilities into existing industry.  
 All the research methods in this thesis are used to answer research questions 2 and 3. In 
the interview study and survey, mechanical malfunctions and problems caused by low profitability, 
practices and unclear requirements are highlighted. The literature, however, focuses mainly on 
accident cases in Europe which are quite common. The literature emphasizes accidents espe-
cially during maintenance and other special situations. In addition, the literature points out that 
special attention should be paid to the safety guidance of actors in the biogas field.  
 The ecosystems forming around biogas have become increasingly diverse over the last 
decade in terms of size, operating environment, technical solutions, actors and final products. 
These days a typical Finnish biogas ecosystem can form around agriculture or industrial activities 
as well as organic wastes of communities.  
 According to this thesis the legislation considering the safety of biogas should be clarified. 
Current legislation does not clearly state which parts of the legislation are applied to biogas. There 
should be specific, clear communication targeted to the biogas sector. Especially actors lacking 
resources as well as local authorities need clear information. Communication about the require-
ments set by authorities should be clarified.  

 
 
Keywords: Biogas, ecosystem, process safety, safety, hazard. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Ilmastokuormituksen vähentämiseksi uusiutuvien energianlähteiden osuutta 

energiantuotannossa pyritään kasvattamaan perinteisten fossiilisten polttoaineiden 

kustannuksella. Myös Suomi pyrkii aktiivisesti vähentämään fossiilisten 

energianlähteiden käyttöä ja sitä myötä kasvihuonekaasupäästöjään ilmakehään. 

Kansalliseen ilmastolakiin on kirjattu pitkän aikavälin tavoite, että ihmisten toiminnasta 

aiheutuvien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähentyvät vuoteen 2050 mennessä 

vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Suomen pitkän aikavälin tavoite on olla 

hiilineutraali yhteiskunta. Tämä tavoite sisältyy kestävää toimintaa laajemmin kuvaavan 

kiertotalouden käsitteen sisään. Kiertotalouden keskeisiä ajatuksia ovat raaka-aineiden 

ja materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään, näiden arvon säilyminen ja 

ympäristön kuormituksen vähentäminen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) 

julkaisi vuonna 2016 selvityksen ”Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 

2016-2025”. Selvityksessä pyritään nostamaan esiin parhaiksi havaittuja käytäntöjä ja 

pilotteja, jotka vauhdittaisivat Suomen siirtymistä kannattavaan kiertotalouteen. 

Kiertotalouden edistäminen on ollut esimerkiksi Sipilän (2015-19) ja Rinteen (2019- ) 

hallitusten hallitusohjelmissa. Molemmissa hallitusohjelmissa on tavoite lisätä biokaasun 

tuotantoa ja käyttöä yhtenä keinona ravinnekierron tehostamiseksi ja ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseksi. Sama tavoite on huomioitu kansallisessa energia- ja 

ilmastostrategiassa vuoteen 2030. Biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen on 

hallitusohjelmissa esitetty vahvasti maatalouteen nivoutuneena, ja tavoitteissa on 

erityisesti maatilojen yhteydessä sijaitsevien biokaasun tuotantolaitosten yleistyminen. 

Biokaasun tuotannon kasvuun liittyvät tavoitteet on uusimman hallitusohjelman mukaan 

määrä toteuttaa esim. ravinnekiertoon perustuvan tuotantotuen käyttöönotolla sekä 

biokaasulaitosten sääntelyä järkevöittämällä mm. lupien myöntämisen ja energian 

ulosmyynnin osalta. (R. Huttunen, 2017; Sitra, 2016; Valtioneuvosto, 2015, 2019, s. 120; 

Ympäristöministeriö, 2019) 

Eurooppa on biokaasun tuottamisen ja hyödyntämisen edelläkävijä maailmanlaajuisesti. 

Biokaasualan kasvu on ollut voimakasta erityisesti 2000-luvulla useissa valtioissa 

käytössä olleiden suotuisien tukipolitiikoiden myötä. Biokaasun tuotanto painottuu 

tiettyihin valtioihin, jotka ovat toimineet alan kasvun moottoreina Euroopassa. Biokaasun 
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tuotantoa on paljon esimerkiksi Saksassa, Iso-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa. 

Ruotsissa biokaasun tuotantoa on jonkin verran enemmän kuin Suomessa, mutta 

biokaasun jalostuslaitosten lukumäärissä ja biokaasun liikennekäytön yleisyydessä ero 

on moninkertainen. (Scarlat, Dallemand, & Fahl, 2018, ss. 461–463, 468) 

Biokaasun tuotannon vauhdittamiseksi sen hyödyntämismahdollisuuksia pyritään 

laajentamaan. Useat sovelluskohteet (esim. ajoneuvojen polttoaineena käyttö, syöttö 

maakaasuverkostoon) asettavat korkeita vaatimuksia biokaasun laadulle. Kaasussa 

olevien epäpuhtauksien määrä on oltava hyvin pieni, ja kaasun sisältämä metaanin 

(CH4) osuus taas korkea, sovelluskohteesta riippuen usein yli 98 mol-%. Tällaisen 

puhtausasteen saavuttaminen edellyttää monissa tapauksissa useiden puhdistus- ja 

jalostusprosessien läpikäymistä. Jalostusprosessit sijaitsevat usein biokaasun 

tuotantoprosessien yhteydessä tai niiden läheisyydessä. (Wellinger, Murphy, & Baxter, 

2013, Luku 18) 

Haasteena voidaan pitää eri toimintojen toisilleen aiheuttamia vaaroja ja näiden 

hallintaa. Erityisesti vakiintumattomien prosessien, kuten joidenkin biokaasun 

jalostusmenetelmien, vaarat eivät välttämättä ole toimijoiden tunnistamia ja näihin 

varautuminen voi olla puutteellista. Vakiintumattomissa prosesseissa poikkeamatilanteet 

ovat yleisiä. Biokaasun käsittelyyn liittyvät vaarat ovat usein samantyyppisiä kuin 

perinteisessä prosessiteollisuudessa (vuodot, syttymät, altistumiset). Ongelmana on se, 

että useat biokaasualan yritykset ovat pieniä toimijoita, eikä niillä välttämättä ole 

tarvittavia turvallisuuskäytäntöjä, riittävän kehittynyttä teknologiaa tai prosessialan ja 

riskienhallinnan asiantuntemusta biokaasun turvalliseen käsittelyyn. Tilannetta pahentaa 

se, että tuotantolaitoksista suuri osa on kokoluokaltaan pieniä tai keskisuuria, minkä 

vuoksi ne eivät välttämättä ole prosessiturvallisuuteen keskittyvien viranomaisten 

valvonnassa. Vaarat, joita ei tiedosteta tai jotka eivät ole hallinnassa, voivat aiheuttaa 

huomattavia riskejä myös muille alueen toimijoille. Biokaasuun liittyvät onnettomuudet 

ovat usein vakavia ja eräiden tutkimusten mukaan onnettomuuksien määrä Euroopassa 

on kohonnut nopeammin kuin biokaasun tuotanto. Tämä tulkinta on toisaalla myös 

kyseenalaistettu. (Casson Moreno, Guglielmi, & Cozzani, 2018, s. 81; Casson Moreno, 

Papasidero, Scarponi, Guglielmi, & Cozzani, 2016, s. 1134; Trávníček ym., 2018, s. 96; 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 2018, s. 15) 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo laajamittaista vaarallisten kemikaalien 

sekä maakaasun teollista käsittelyä ja varastointia Suomessa. Valvonta jakautuu 

Tukesin sisällä siten, että vaarallisten kemikaalien käyttöä valvotaan Teolliset prosessit-

ryhmässä ja maakaasun käyttöä Painelaitteet-ryhmässä. Biokaasun tuotanto, 

jalostaminen, varastointi ja käyttö liittyy näiden molempien ryhmien valvonta-alaan ja 



3 
 

käytännössä biokaasuun liittyvät lupa-asiat ja valvonta hoidetaan ryhmien yhteistyönä. 

Johtuen alan nopeasta kehityksestä ja useista käynnissä olevista aihepiiriin liittyvistä 

hankkeista, Tukesilla on tarve saada kartoitettua biokaasun ympärille muodostuviin 

ekosysteemeihin liittyviä prosessivaaroja.  

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Biokaasuun ja yleisemmin bio- ja kiertotalouteen liittyvää tutkimusta ja selvityksiä on 

tehty Suomessa etenkin viimeisen 10 vuoden aikana paljon. Selvityksiä on laadittu 

esimerkiksi Sitran, Keski-Suomen Liiton, Pöyry Management Consulting Oy:n sekä 

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja Ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimesta. 

Tutkimuksia puolestaan ovat laatineet esimerkiksi Suomen Ympäristökeskus (SYKE), 

Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Pellervon taloustutkimus. Selvityksien pääpaino on ollut 

bio- ja kiertotalouden alueellisten toimintaedellytyksien täyttymisessä. Aiheesta 

laadituissa tutkimuksissa on selvitetty esimerkiksi biokaasun tuotannon ja 

hyödyntämisen valtakunnallista potentiaalia ja kartoitettu hallinnollisia ja teknisiä esteitä 

erityyppisten biokaasulaitosten yleistymiselle. (Alakerttula & Simola, 2018; Latvala, 

2009; Määttä, 2016; Marttinen, Luostarinen, Winquist, & Timonen, 2015; Pakarinen, 

2015; Pöyry Management Consulting Oy, 2017; Sitra, 2016; Winquist & Rikkonen, 2018) 

Bioenergiaan (ml. biokaasu) liittyen tutkimusta on tehty maailmanlaajuisesti runsaasti. 

Tehtyjen tutkimusten pääpaino on useimmiten bioenergian sosiaalisessa ja 

taloudellisessa kestävyydessä sekä ympäristönäkökulmissa. Turvallisuuteen keskittyviä 

tutkimuksia on olemassa vähän, ja suurelta osin niissä keskitytään kokonaiskuvan sijaan 

yksittäisiin tapahtumiin ja niiden analysointiin. Yksittäisiä tutkimuksia on laadittu 

esimerkiksi biokaasun tuotantolaitoksilla sattuneista onnettomuuksista sekä 

biokaasulaitosten turvallisuuden kannalta kriittisistä pisteistä. (Casson Moreno & 

Cozzani, 2015; Casson Moreno ym., 2018, 2016) 

Suomessa esimerkiksi Tukes on laatinut selvityksiä bio- ja kiertotalouden turvallisuuteen 

liittyen. Tukesin kiertotalousprojektissa kartoitettiin kiertotalouslaitoksiin liittyviä 

turvallisuusriskejä. Projektin yhteydessä tunnistettiin ja arvioitiin myös biokaasun 

tuotannosta aiheutuvia vaaroja anaerobisessa mädätysprosessissa. Kartoituksen 

tuloksista koottiin muutamia tyypillisiä onnettomuusskenaarioita biokaasulaitoksissa. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 2018, s. 65)  

Suomen Kaasuyhdistys ry:n on laatimassa Biokaasun turvallisuusohjetta. Ohjeen 

tavoitteena on raportoida biokaasuun liittyviä turvallisuusnäkökohtia ja 

viranomaismääräyksiä sekä edistää hyviä käytäntöjä. (Lindfors, 2019) 
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä diplomityössä vastataan neljään tutkimuskysymykseen:  

TK 1: Minkälaisia merkittäviä asioita biokaasualalla on havaittu ja tulevaisuudessa 

odotettavissa? 

TK 2: Minkälaisia prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavia tapahtumia tai 

ongelmia biokaasua tuottavilla tai käsittelevillä laitoksilla on havaittu?  

TK 3: Mistä nämä ongelmat aiheutuvat?  

TK 4: Minkälaisia biokaasun ympärille rakentuvia ekosysteemejä Suomessa on? 

Tutkimuskysymykseen 1 vastattiin haastattelututkimuksella, tutkimuskysymyksiin 2 ja 3 

haastattelututkimuksella, kyselytutkimuksella sekä kirjallisuuskatsauksella ja 

tutkimuskysymykseen 4 kirjallisuuskatsauksella. Viimeinen tutkimuskysymys toimi 

kokoavana tutkimuskysymyksenä.  

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Työssä keskitytään biokaasuun, joka on tuotettu anaerobisella mädätysprosessilla 

reaktorilaitoksissa. Muut biokaasun tai metaanin tuotantoon käytettävät tekniikat ja 

menetelmät rajataan työn ulkopuolelle. Työn ulkopuolelle rajataan kaasun kuljetukset 

(paineistettuna tai nesteytettynä). Työssä otetaan kantaa ainoastaan Tukesin toimintaa 

ohjaavaan lainsäädäntöön.  

1.5 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin syyskuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana ja se koostui 

kolmesta osiosta: Haastattelututkimus, kyselytutkimus ja kirjallisuuskatsaus. Lisäksi 

työssä perehdyttiin kolmeen case-laitokseen. 

Haastattelututkimuksessa vastataan tutkimuskysymyksiin 1, 2 ja 3. Haastatteluita 

järjestettiin seitsemän kappaletta ja niissä kartoitettiin biokaasualalla toimivien tahojen 

kokemuksia ajankohtaisista ja tulevista ilmiöistä sekä paikallistettiin 

biokaasuprosesseissa ilmenneiden ongelmien aiheuttajia.  

Kyselytutkimuksessa haettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin 2 ja 3. Kysely suunnattiin 

neljälle suomalaisille biokaasulaitteistojen toimittajalle. Kysely keskittyi selvittämään 

tekniikkaan, tietämykseen ja toimintatapoihin liittyviä puutteita suomalaisissa 

biokaasulaitoksissa.  
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Kirjallisuuskatsauksessa vastattiin tutkimuskysymyksiin 2, 3 ja 4. Katsauksessa 

perehdyttiin biokaasusta laadittuun kirjalliseen materiaaliin, kuten tutkimuksiin ja 

selvityksiin.  
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2. TEORIA 

Biokaasu on pääosin metaanista koostuva, anaerobisen hajoamisen kautta muodostuva 

kaasu, jonka muodostumisen perusteet on tiedetty jo satoja vuosia. 

Lähivuosikymmeninä uusiutuvien energianlähteiden yleistymisen myötä biokaasuun on 

kohdistunut kasvavaa kiinnostusta ja sen hyödyntäminen on kasvanut. Samalla 

biokaasun käsittelymenetelmät ja käyttökohteet ovat monipuolistuneet. Alan kasvu on 

ollut huomattavan nopeaa Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana ja erityisesti 

biokaasun liikennekäyttö on yleistynyt. Biokaasualan nousu on luonut tarpeen tarkastella 

aihepiiriin liittyvän lainsäädännön ajantasaisuutta.  

2.1 Biokaasun perusteet 

Biokaasu on kaasuseos, jota muodostuu orgaanisen aineksen hajotessa anaerobisissa 

(hapettomissa) olosuhteissa bakteeritoiminnan seurauksena usean välivaiheen kautta 

lopulta pääosin metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Yksinkertaistettu hajoamisprosessi on 

esitetty kuvassa 1. (Latvala, 2009, ss. 29–30) 

 

Kuva 1. Metaanin muodostuminen orgaanisesta aineksesta. (Latvala, 2009, s. 
30).  
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Anaerobiset hajoamisprosessit ovat monimutkaisia ja niihin voi osallistua anaerobisten 

bakteeripopulaatioiden lisäksi myös muita organismeja, kuten alkueläimiä ja anaerobista 

sienikasvustoa, sekä fakultatiivisia (myös aerobisessa ympäristössä toimivia) 

bakteerikantoja. Hajoamisprosessin tuloksena syntyy metaanin ja hiilidioksidin lisäksi 

myös muita aineita, kuten vettä (H2O), typpeä (N2) ja happea (O2). Kaasussa on usein 

myös pieniä määriä esimerkiksi vetysulfidia (H2S), ammoniakkia (NH3), muita hiilivetyjä 

ja siloksaaneja. Tilaa, jossa orgaanisen aineksen anaerobinen hajoaminen tapahtuu 

hallituissa olosuhteissa, kutsutaan reaktoriksi. Biokaasureaktoreissa muodostuvan 

kaasuseoksen sisällöstä tyypillisesti noin 50-70 % on metaania (CH4), 30-50 % 

hiilidioksidia (CO2) ja noin 10 % muita aineita. Muodostuvan kaasun tarkka koostumus 

riippuu kuitenkin suuresti käytetyistä raaka-aineista. (Angelidaki ym., 2018, s. 452; Sun 

ym., 2015, s. 522; Wellinger ym., 2013, ss. 104–105, 128) 

Biokaasu on palava kaasuseos, mutta ei muodostuessaan yleensä räjähtävä. 

Räjähdyskelpoinen seos voi muodostua, jos metaanin pitoisuus laskee 6-12 % seoksen 

konsentraatiosta ja seoksessa on mukana myös happea. Näin ollen biokaasu ei 

tuotannon normaalitilanteessa muodosta räjähdysvaaraa, mutta erityisesti tuotannon 

häiriötilanteissa tai esimerkiksi laitteistojen aukaisemisen yhteydessä räjähdyskelpoisen 

seoksen muodostuminen on mahdollista. (Wellinger ym., 2013, ss. 11–13) 

2.1.1 Biokaasun anaerobinen tuotanto 
Anaerobista hajoamista tapahtuu ympäristössämme jatkuvasti, esimerkiksi soilla ja 

kaatopaikoilla. Biokaasun talteen ottaminen ja hyödyntäminen ei kuitenkaan ole 

kaikkialta teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Biokaasureaktorit tarjoavat paitsi hallitut 

olosuhteet, myös hyvät edellytykset muodostuvan biokaasun jatkokäyttöön. 

Anaerobisen hajoamisen olosuhteiden hallitseminen biokaasureaktoreissa on tärkeää, 

jotta metaanipitoisen biokaasun tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta. Jotta saanto 

olisi hyvä, seuraavien perusolosuhteiden tulee täyttyä reaktoreissa: Anaerobiset 

olosuhteet, yhtenäinen lämpötila, optimimäärä ja -laatu ravinteita sekä sopiva ja 

yhtenäinen pH. Tarkemmat vaatimukset kullekin prosessille määräytyvät valittujen 

laitteistojen sekä käytettävän syötteen mukaan. (Wellinger ym., 2013, Luku 3) 

Kuhunkin sovelluskohteeseen parhaiten sopiva reaktorityyppi määräytyy biokaasun 

tuotannossa käytettävillä syötteiden perusteella. Syötteiden ominaisuuksien, kuten 

kuiva-ainepitoisuuden, hajoavuuden, tiheyden ja partikkelikoon, tulee olla tiedossa 

reaktorityyppiä määritettäessä, jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvin 

toimiva. Reaktorit voidaan jakaa kuiva- tai märkä-, panos- tai jatkuvatoimisiin ja yksi- tai 

monivaiheisiin reaktoreihin. Lisäksi reaktorit saattavat toimia joko mesofiilisissa (35-40 
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°C) tai termofiilisissa (55-60 °C) olosuhteissa. Yleisesti biokaasun tuotannossa 

käytettäviä reaktorityyppejä ovat kuiva panosreaktori, täyssekoitusreaktori (CSTR, 

continuously stirred tank reactor) ja tulppavirtausreaktori. (Wellinger ym., 2013, ss. 115–

118) 

Biokaasun tuotannossa voidaan hyödyntää lähes mitä tahansa orgaanista materiaalia. 

Erilaisia orgaanisia jätteitä ja sivuvirtoja, kuten jätevedenpuhdistamoiden lietteet, 

yhdyskuntajätteet, eläinten lannat ja lietteet ja teollisuuden orgaaniset jätteet, on 

saatavilla suuria määriä. Biokaasun tuotantoon voidaan myös varta vasten kasvattaa 

erilaisia energiakasveja kuten olki, sokerijuurikas ja erilaiset energiaruohot. Kaiken 

aineksen käsittely biokaasuksi ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa, ja 

kannattavuuden arviointi edellyttää huolellista pohjatyötä saatavilla olevien syötteiden 

ominaisuuksista sekä näiden saatavuudesta koko suunnitellun tuotannon ajan. 

Suomessa teknistaloudellisesti hyödynnettävissä olevat raaka-ainelähteet on esitetty 

kuvassa 2. (Wellinger ym., 2013, ss. 52–53) 

 

Kuva 2. Raaka-ainelähteiden biokaasuntuotantopotentiaali Suomessa 
(mukaillen Marttinen ym., 2015, s. 27). 

Eri syötteiden käyttöä biokaasun tuotannossa rajoittavat kannattavuuden ja saatavuuden 

lisäksi erilaiset ympäristö- ja ruokaturvallisuussäädökset (esim. EU:n sivutuoteasetus), 

jotka vaikuttavat esimerkiksi joidenkin jäteaineiden hyödyntämiseen. Muun muassa 

tiettyjen eläinperäisten jätteiden hyödyntäminen biokaasun tuotannossa on kiellettyä. 

Myös tiettyjen raaka-aineiden käyttöön liittyvät maineriskit voivat rajoittaa joidenkin 

raaka-aineiden hyödyntämistä biokaasun tuotannossa. Esimerkiksi 

jätevedenpuhdistamoilta tulevan lietteen käyttö raaka-aineena saattaa rajoittaa 
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anaerobisessa prosessissa hajonneen eloperäisen aineksen, eli mädätteen 

hyödyntämistä lannoitekäytössä. Kansalliset ja EU:n säädökset eivät toimintaa 

välttämättä rajoita, mutta lietteen käyttöön lannoitteena liittyy maineriskejä, joita moni ei 

ole valmis ottamaan. Lietteen päätyminen lannoitteeksi on vähentynyt monin paikoin 

Euroopassa huomattavasti. Muun muassa Suomessa suuret viljan ostajat ovat alkaneet 

rajoittaa lietteen käyttöä pelloilla, joista vilja ostetaan. (Euroopan Komissio, 2009, ss. 13–

15; Latvala, 2009, ss. 16–17; Vesilaitosyhdistys, 2013, s. 17; Wellinger ym., 2013, s. 

275; Yle, 2018c) 

2.1.2 Biokaasun puhdistus 
Biokaasusta pyritään poistamaan metaania lukuun ottamatta kaikki muut kaasut raa’an 

biokaasun puhdistamisella ja jalostamisella. Biokaasun puhdistamisella viitataan 

haitallisten ja/tai myrkyllisten ainesosien poistamiseen kaasusta. Biokaasun tavoiteltu 

puhtaus riippuu käyttökohteen asettamista vaatimuksista puhtauden suhteen. Kaasua ei 

usein kannata puhdistaa yli käyttökohteen asettamien vaatimusten. Valtaosa tuotetusta 

biokaasusta käy läpi jonkinlaisen puhdistusprosessin, sillä epäpuhtaudet voivat 

aiheuttaa esimerkiksi korroosiota tai toimintahäiriöitä laitteistoissa, mikäli niitä kulkeutuu 

kaasun mukana prosessissa. Puhdistamatonta biokaasua voidaan hyödyntää lähinnä 

lämmön tuotannossa tietynlaisissa, tätä käyttötarkoitusta varten suunnitelluissa 

polttokattiloissa. Haitallisia, mädätysprosessin yhteydessä biokaasuun päätyviä aineita 

ovat mm. vesi, vetysulfidi, ammoniakki, siloksaanit, muut hiilivedyt, typpi, happi, 

hiilimonoksidi sekä erilaiset hiukkaset. (Ryckebosch, Drouillon, & Vervaeren, 2011; 

Wellinger ym., 2013, ss. 333–334).  

Puhdistettua biokaasua voidaan hyödyntää lämmön tuotannon lisäksi esimerkiksi 

sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP, combined heat and power) tai ajoneuvojen 

polttoaineena. Biokaasua voidaan myös nesteyttää tai syöttää maakaasuverkostoon. 

Ajoneuvokäyttö edellyttää pääsääntöisesti biokaasun puhdistuksen lisäksi myös sen 

jalostamista korkeamman lämpöarvon tuotteeksi kaasun energiatiheyden 

parantamiseksi. Korkeatasoisen puhdistamisen lisäksi jalostamista edellyttävät myös 

biokaasun nesteytys sekä syöttö maakaasuverkostoon. Yleensä puhtaampaa biokaasua 

hyödyntävillä laitteistoilla huoltovälit ovat pidemmät, mikä tarkoittaa pienempiä 

kunnossapitokuluja. Biokaasun puhdistusaste onkin monesti kompromissi 

puhdistuskustannusten ja huoltokustannusten välillä (Wellinger ym., 2013, ss. 333–335).  

2.1.3 Biokaasun jalostus 
Biokaasun jalostaminen viittaa kaasun alemman lämpöarvon (LHV, Lower Heating 

Value) nostamiseen, lähinnä hiilidioksidia poistamalla. Lämpöarvo on sitä parempi, mitä 
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suurempi osuus kaasusta on palavaa ainesta. Biokaasun tapauksessa kyse on lähinnä 

metaanista. Noin 98 % metaanipitoisuuteen jalostettua biokaasua voidaan kutsua 

biometaaniksi, jonka ominaisuudet ovat hyvin lähellä maakaasun vastaavia. 

Biometaania pystyy yleensä hyödyntämään maakaasun sijasta tai tähän sekoitettuna 

sellaisenaan erilaisissa maakaasua polttoaineenaan käyttävissä sovelluksissa. Eri 

yhteyksissä biokaasu-sanalla viitataan nimenomaan biometaaniksi jalostettuun 

biokaasuun (esimerkiksi biokaasun liikennetankkausasemilla). (Angelidaki ym., 2018, s. 

452) 

Biokaasun jalostamiseen ryhdytään yleensä vain, mikäli kaasua on tarkoitus käyttää 

ajoneuvojen polttoaineena tai sitä aiotaan syöttää kaasuverkostoon. Myös biokaasun 

nesteytys edellyttää pieniä pitoisuuksia tiettyjä epäpuhtauksia laitteiston 

tukkeutumisongelmien välttämiseksi. (Bauer, Hulteberg, Persson, & Tamm, 2013, s. 61; 

Ryckebosch ym., 2011) 

Yleisimmin käytettyjä biokaasun puhdistus- ja jalostusmenetelmiä ovat vesipesuri (water 

scrubber), PSA (pressure swing adsorption), kemikaalipesuri (chemical scrubber) ja 

membraanisuodatus. Alhaisessa lämpötilassa olevan (krogeenisen) kaasun käsittelyä 

hyödynnetään myös biokaasun puhdistuksessa ja jalostuksessa. Tekniikka kuitenkin 

poikkeaa muista käsittelymenetelmistä sekä toimintaperiaatteensa että 

käyttötarkoituksensa suhteen. Yleensä kryogeenisen tekniikan hyödyntäminen 

puhdistus- ja jalostustarkoituksessa yhdistetään biokaasun nesteytykseen (Bauer ym., 

2013, ss. 13, 56).  

Yleisesti ottaen biokaasun puhdistus- ja jalostusprosessit suunnitellaan useista eri 

yksikköprosesseista koostuvista kokonaisuuksista sen sijaan, että kunkin epäpuhtauden 

poistoa mietittäisiin erikseen. Biokaasun jalostusprosessit liittyvät yleensä kiinteästi 

puhdistusprosesseihin ja toisin päin. Prosessien kokoonpano on siis riippuvainen muista 

käytetyistä yksikköprosesseista. Samat yksikköprosessit voivat poistaa kaasusta muiden 

epäpuhtauksien lisäksi hiilidioksidia, joten ne toimivat sekä kaasun puhdistuksen että 

jalostuksen hyväksi. Tyypillisiä biokaasun käsittelyssä käytettyjä yksikköprosessien 

ketjuttamisia on esitetty kuvassa 3. (Wellinger ym., 2013, ss. 338–340) 
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Kuva 3. Eräitä puhdistus- ja jalostusprosessien yhdistelmiä (Wellinger ym., 
2013, s. 339). 

2.1.4 Biokaasun nesteytys 
Biokaasun nesteytyksellä tarkoitetaan jalostetun biokaasun lämpötilan laskemista 

vähintään noin -160 °C lämpötilaan, jolloin kaasu nesteytyy. Muodostunutta nesteytettyä 

biokaasua voidaan kutsua nimillä LBG (nesteytetty biokaasu, liquefied biogas) tai bio-

LNG (nesteytetty maakaasu, liquefied natural gas). Tuotettu nestemäinen biokaasu 

vastaa ominaisuuksiltaan nesteytettyä tavanomaista LNG:tä ja sitä voidaan hyödyntää 

samoissa käyttökohteissa sellaisenaan. Nesteytysprosessi voidaan tehdä tavanomaisin 

keinoin jalostetulle biokaasulle, tai se voi olla osana biokaasun kryogeenista puhdistus- 

ja jalostusprosessia. Nesteytysprosessissa liikutaan lämpötiloissa, joissa esimerkiksi 

vesi, hiilidioksidi ja vetysulfidi ovat kiinteitä aineita. Tämän vuoksi nesteytettävässä 

kaasussa saa olla vain hyvin pieniä pitoisuuksia muita aineita kuin metaania. Veden 

maksimipitoisuus nesteytettävässä kaasussa on 0,5 ppm (miljoonasosa, parts per 

million), hiilidioksidin 50–125 ppm ja vetysulfidin 3,5 ppm. Nykyisistä 

kaasunpuhdistusmenetelmistä vain harva pystyy poistamaan hiilidioksidin riittävän 

tehokkaasti yksistään. (Bauer ym., 2013, ss. 58, 61–62) 

Biokaasun nesteytyksellä mahdollistetaan tämän käyttö kustannustehokkaasti myös 

kaasuverkoston ulkopuolella. LNG:n tai LBG:n liikennekäyttö painottuu raskaisiin 

sovelluksiin, kuten teiden rahtiliikenne ja laivat. Nesteytetyn kaasun energiasisältö 

tilavuusyksikköä kohden on paineistettuun verrattuna moninkertainen, mikä helpottaa 

kuljetusta ja varastointia ja on tärkeää raskaiden ajoneuvojen toimintasäteen kannalta. 

(Winquist & Rikkonen, 2018, s. 15) 
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2.2 Biokaasun tuotanto Suomessa 

Biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoa on ollut Suomessa kymmeniä vuosia. 

Biokaasua tuottavien reaktorilaitosten määrät ovat lähteneet kasvuun ja etenkin 2010-

luvulla laitoksia on rakennettu paljon. (Winquist & Rikkonen, 2018, ss. 6–7)  

2.2.1 Laitostyypit ja tuotantomäärät 
Biokaasun tuotantolaitosten jaottelu vaihtelee eri lähteiden välillä esimerkiksi laitoksen 

mittakaavan, hyödynnettävien raaka-aineiden tai biokaasun tuotannossa käytetyn 

tekniikan perusteella. Tässä työssä reaktorilaitoksissa käytetään seuraavaa, 

hyödynnettäviin raaka-aineisiin ja osittain mittakaavaan perustuvaa jaottelua: 

Maatalouden biokaasulaitokset, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden 

biokaasulaitokset ja yhteismädätyslaitokset (yhteiskäsittelylaitokset).  

Jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä on ollut biokaasun tuotantoa jo vuosikymmeniä, 

ja raaka-aineena on pääosin puhdistamoiden toiminnassa syntyvä liete. 

Yhteismädätyslaitokset voivat käsitellä hyvinkin monipuolisia ja vaihtelevia syötteitä, 

lähes aina laajassa mittakaavassa. Maatilojen yhteydessä olevat biokaasulaitokset ovat 

usein pieniä, ja ne käyttävät syötteenään pääosin omalta maatilalta saatavaa lantaa. 

Suomessa on myös useita maatilojen yhteisiä biokaasulaitoksia, joiden pääraaka-aine 

on osakastiloilta saatavat biomassat. Näiden laitosten kokoluokka on perinteistä 

maatilamittakaavan laitosta suurempi. Edellä mainitussa jaottelussa teollisuuden 

yhteydessä toimivat biokaasulaitokset on sisällytetty yhteiskäsittelylaitoksiin. Laitosten 

lukumäärät Suomessa on esitetty kuvassa 1. (Latvala, 2009) 

 

Kuva 4. Biokaasulaitosten lukumäärä Suomessa 1998-2017. (Winquist & 
Rikkonen, 2018, s. 8) 



13 
 

Vuonna 2017 Suomessa tuotettiin biokaasua n. 172 milj. m3. Kasvua oli edellisvuodesta 

lähes 10 %. Tuotannon kasvu selittyy yhteismädätyslaitosten määrän ja tätä myötä 

tuotannon kasvusta. (M. Huttunen, Kuittinen, & Lampinen, 2018, ss. 8–9) 

Tuotantoa oli eniten kaatopaikoilla (n. 72 milj. m3). Kaatopaikkojen biokaasuntuotanto 

perustuu siihen, että niille on vuosikymmenien saatossa ajettu valtava määrä 

yhdyskunta- ja teollisuusjätettä, joissa on ollut mukana eloperäistä ainesta. Tämä 

eloperäinen aines hajoaa ajan myötä ja muodostaa mm. biokaasua (metaania). 

Muodostuvaa biokaasua voidaan kerätä talteen erityisillä keräilyputkistoilla, joita on 

rakennettu 38 kaatopaikalle Suomessa. Suomalaisilla kaatopaikoilla muodostuvan 

biokaasun määräksi arvioidaan noin 200 milj. m3 vuodessa, joten vain murto-osa 

muodostuvasta metaanista kerätään talteen. Useimmiten kaatopaikoilta kerätty 

biokaasu hyödynnetään paikan päällä lämmöntuotannossa. (M. Huttunen ym., 2018, ss. 

19–20) 

Toiseksi eniten tuotantoa vuonna 2017 oli yhteismädätyslaitoksilla (n. 65 milj. m3, 

sisältää myös teollisuuden jätevedenpuhdistamot). Yhteismädätyslaitoksissa käsitellään 

erilaisia biojätteitä lantojen ja lietteiden kanssa. Vuonna 2017 laitoksilla käsiteltiin 

puhdistamolietteitä n. 215000 tonnia ja biojätteitä n. 210000 tonnia. Yhdyskuntien 

jätevedenpuhdistamoilla tuotettiin biokaasua n. 34 milj. m3, ja maatilojen yhteydessä 

olevilla biokaasulaitoksilla n. 1,4 milj. m3. (M. Huttunen ym., 2018, ss. 11–18) 

2.2.2 Tuotantopotentiaali 
Biokaasun tuotantopotentiaalia Suomessa on selvittänyt mm. Luonnonvarakeskus 

LUKE. Suurin hyödyntämätön biokaasupotentiaali liittyy maatalouden biomassoihin. 

Suomen teknistaloudellisesti hyödynnettävissä oleva biokaasupotentiaali ilman 

vaikutuksia ruoantuotantoon on n. 10 TWh, josta maatalouden biomassojen osuus on 86 

%. Maatalouden biomassoista eläinperäisten lietteiden ja lantojen potentiaali on 1,5 TWh 

ja erilaisten energiakasvien ja kasviperäisten sivuvirtojen potentiaali 7,3 TWh. Vertailun 

vuoksi Suomen kokonaissähkönkulutus vuonna 2017 oli 85,5 TWh ja tieliikenteen 

energiankulutus puolestaan noin 45,6 TWh. Kotimaisella biokaasulla olisi siis 

parhaimmillaan mahdollista korvata noin viidennes Suomen tieliikenteen kuluttamasta 

energiasta. (Marttinen ym., 2015, s. 5; Tilastokeskus, 2019; Traficom, 2019) 

Biokaasun tuotannon kasvua on rajoittanut biokaasulaitosten kalliit 

investointikustannukset ja tuotettujen hyödykkeiden alhainen hinta. Suurimman 

tuotantopotentiaalin omaavilla maatiloilla on kiinnostusta biokaasun tuotantoon, mutta 

viime vuosiin saakka kannattavan liiketoimintakonseptin puuttuminen on hidastanut 

maatilamittakaavan laitosten yleistymistä. Erityisesti taloudellisesti kannattavien 
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käyttökohteiden löytäminen tuotetulle kaasulle on rajoittanut investointeja. 

Sähköntuotannon kannattavuutta laskee pohjoismaisen sähköenergian matala hinta ja 

lämpöenergian tuotannon kannattavuutta paikallisen kysynnän vaihtelu. 

Liikennebiokaasun kysyntä taas on ollut toistaiseksi matalaa kaasukäyttöisen 

ajoneuvokannan vähyydestä johtuen. (R. Huttunen, 2017, s. 40; Winquist & Rikkonen, 

2018, ss. 11–12) 

Lähivuosina maatilalaitosten lukumäärä on noussut nopeasti, johtuen mm. Työ- ja 

elinkeinoministeriön myöntämän investointituen (energiatuki) ylärajan nostosta. Maatilat 

hyötyisivät biomassojen valjastamisesta biokaasun tuotantoon paitsi tuotetun biokaasun, 

myös ravinteiden kierrätyksen tehostumisen, paranevan hygienian ja hajuhaittojen 

vähenemisen myötä. (R. Huttunen, 2017, s. 41) 

2.3 Biokaasun hyödyntäminen Suomessa 

Biokaasua hyödynnetään lämmön tuotannossa, sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 

(CHP), teollisuuden raaka-aineena sekä ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun myynti 

liikennekäyttöön on kannattavampaa kuin esimerkiksi CHP-tuotanto, jos tuotetulle 

sähkölle tai lämmölle ei ole omaa käyttöä ja laitos ei ole sähkön syöttötariffin piirissä. 

Tämä johtuu pörssisähkön alhaisesta hinnasta (n. 30 €/MWh) ja CHP-laitoksien 

korkeista käyttö- ja pääomakustannuksista (n. 30-40 €/MWh). Käyttö 

lämmöntuotannossa on usein kannattavaa, varsinkin mikäli tuotettu lämpöenergia 

korvaa ostettua lämpöenergiaa. Lämmön siirtäminen kauemmas vaatii kuitenkin oman 

infrastruktuurinsa (kaukolämpöverkko). Taloudellisesti kannattavin vaihtoehto on usein 

biokaasun jalostaminen ja syöttäminen kaasuverkkoon tai myynti suoraan 

liikennekaasuksi. Tämä voi kuitenkin olla hankalaa, mikäli lähistöllä ei ole 

kaasuverkostoa johtuen mm. kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. (Winquist & 

Rikkonen, 2018, ss. 8, 14–15)  

2.3.1 Lämmön ja sähkön tuotanto 
Hyödynnettävän biokaasun ominaisuudet, kuten koostumus (epäpuhtaudet) ja 

energiasisältö, vaikuttavat merkittävästi siihen, mikä lämmön tai sähkön 

tuotantomenetelmä soveltuu parhaiten käytettäväksi kussakin tapauksessa. Biokaasun 

ominaisuudet taas ovat riippuvaisia sen tuotannossa käytettävistä raaka-aineista ja 

menetelmistä. Näin ollen yksi sähkön- tai lämmöntuotantoratkaisu ei välttämättä sovellu 

jokaiseen tapaukseen jo raaka-aineen puolesta. Raaka-aineen ominaisuuksien lisäksi 

muita käytettävän sähkön- tai lämmöntuotantotekniikan valintaan vaikuttavia tekijöitä 
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ovat esimerkiksi kullekin tekniikalle ominaiset investointi- ja käyttökulut, luotettavuus ja 

päästöt. (Wellinger ym., 2013, ss. 405, 424–425) 

Eräs yleisimmistä tavoista hyödyntää biokaasua on sen polttaminen lämmöksi 

polttokattilassa. Kattilat eivät ole herkkiä kaasun koostumuksen suhteen, mutta tietyt 

epäpuhtaudet voivat aiheuttaa korroosiota tai tukoksia laitteistossa. Näitä ovat erityisesti 

vesi, vetysulfidi, siloksaanit ja erilaiset kiintoainehiukkaset. Raakabiokaasu usein 

puhdistetaan näistä epäpuhtauksista, mutta tietyt, varta vasten tätä tarkoitusta varten 

suunnitellut kattilat voivat hyödyntää raakakaasua sellaisenaan. Tällöin esimerkiksi 

kattilan metallipinnat on pinnoitettu korroosiota vastaan jollain soveltuvalla materiaalilla. 

(Wellinger ym., 2013, ss. 333–334, 413) 

Sähköntuotannon hyötysuhde, eli tuotetun sähköenergian suhde polttoaineen 

energiasisältöön on biokaasulla usein 30-40 %. Tämän vuoksi sähköntuotannon 

yhteydessä harjoitetaan usein jonkinlaista lämpöenergian talteenottoa. Sähkön- ja 

lämmön yhteistuotantoon suunniteltua laitosta kutsutaan CHP-laitokseksi. Modernien 

CHP-laitosten sähkön- ja lämmöntuotannon yhteenlaskettu hyötysuhde voi olla korkea, 

jopa 85-90 %, mutta sähkönä ulos saadaan enimmillään noin 40 % kaasun 

energiasisällöstä. CHP-laitosten kannattavuuteen vaikuttaakin olennaisesti paikallinen 

lämpöenergian tarve. (Wellinger ym., 2013, ss. 411–412, 416–417) 

Sähkön tuotantoon käytettyjä menetelmiä biokaasusta ovat esimerkiksi erilaiset 

polttomoottorit, turbiinit ja mikroturbiinit sekä polttokennot. Näistä jokaisella on omat 

heikkoudet ja vahvuudet, tärkeimpinä soveltuvuus käyttökohteeseen sekä investointi- ja 

käyttökulut. (Wellinger ym., 2013, s. 424) 

Vuonna 2017 Suomessa biokaasusta tuotettiin lämpöä 520 GWh ja sähköä 178 GWh. 

(M. Huttunen ym., 2018, s. 8) 
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Kuva 5. Lämmön ja sähkön tuotanto biokaasusta Suomessa 1994-2017. (M. 
Huttunen ym., 2018, s. 9)  

2.3.2 Biokaasun liikennekäyttö 
Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja 

noin 40 prosenttia päästökauppaan kuulumattomien sektorien päästöistä. Biokaasun 

liikenne- ja työkonekäyttöä pidetäänkin yhtenä lupaavimpana sovelluksena Suomen 

valtion tasolla päästöjen vähentämisessä. (R. Huttunen, 2017, s. 41; Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2014, s. 41) 

Biokaasusta tuotettiin liikenteen polttoainetta n. 30 GWh edestä vuonna 2017. Samana 

vuonna koko tieliikenteen energiankulutus oli noin 45600 GWh, joten biokaasu kattaa 

siis vain noin 0,07 % koko Suomen tieliikenteen energiankulutuksesta. Biokaasun osuus 

on kuitenkin kasvanut viime vuosina voimakkaasti (kuva 6). Suomessa oli vuoden 2018 

lopussa arviolta noin 6700 kaasukäyttöistä ajoneuvoa.  (Gasum Oy, 2020; M. Huttunen 

ym., 2018, s. 25) 

 

Kuva 6. Biokaasun liikennekäytön kehittyminen Suomessa 1941-2017. (M. 
Huttunen ym., 2018, s. 25) 

Biokaasun liikennekäytön yleistymisen vauhdittamiseksi paineistetun ja nesteytetyn 

kaasun jakeluasemaverkostoja tulisi lisätä entisestään. Euroopan laajuisesti kaasun 

liikennekäytön on ennustettu kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Valtaosa 

liikennekäytössä olevasta kaasusta Euroopan alueella on kuitenkin maakaasua, vuonna 

2013 vain noin 3 % liikennekäytössä kulutetusta CNG/LNG:sta oli biometaaniksi 

jalostettua biokaasua. Kasvavat kaasuajoneuvokannat ja kattavammat kaasun 

jakeluverkostot hyödyttävät kuitenkin myös biokaasutoimijoita. (European Commission, 

2015, ss. 38–41)  
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Kaasun käytön yleistyminen liikenteen polttoaineena nojaa erityisesti raskaan liikenteen 

LNG-sovellusten kasvuun. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua hyödyntävien 

moottorien toimintaperiaate ja tekniikka ovat täysin samat, sillä nesteytetty kaasu 

höyrystetään kaasuksi ennen moottoriin syöttöä. Nesteytetyn kaasun energiasisältö on 

kuitenkin noin 7-kertainen paineistettuun verrattuna. Suuri energiasisältö mahdollistaa 

pitkän toimintasäteen, mikä on raskailla ajoneuvoilla tärkeää. Raskaiden ajoneuvojen 

nesteytetyn kaasun hyödyntämisessä on etuna myös näiden melko säännölliset ajoreitit, 

jolloin jo harvalla nesteytetyn kaasun tankkausasemaverkostolla voidaan tyydyttää iso 

osa ajoneuvokannan tarpeesta. Kevyestä liikenteestä poiketen LNG on raskaalle 

liikenteelle harvoja käyttöön soveltuvia uusiutuvia energianlähteitä. (European 

Commission, 2015, ss. 38–41) 

2.3.3 Syöttö maakaasuverkostoon 
Euroopan kaasuverkosto on rakennettu alun perin maakaasun kuljettamiseen ja 

jakeluun Euroopan alueella sekä Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa olevilta kaasuesiintymiltä 

käyttökohteisiinsa. Kaasuverkoston kattavuus vaihtelee valtioiden välillä suuresti. 

Tiheimmillään verkosto on Keski-Euroopassa ja etenkin Benelux-maissa (kuva 7). 

Suomessa kaasuverkosto kulkee Imatran syöttöasemalta Kouvolan ja Mäntsälän kautta 

pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle (kuva 8). Uusimpana muutoksena verkostoon on 

tullut yhteys Inkoosta lähtevään Balticconnector -kaasuputkeen, josta lisää osiossa 2.4. 

(Gasgrid Finland Oy, 2020b) 
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Kuva 7. Euroopan kaasuverkosto. (Carvalho ym., 2009) 

Biokaasun syöttäminen, eli injektointi kaasuverkostoon on yleistynyt 2000-luvulla. 

Euroopan valtioista etenkin Saksassa kaasuverkostoon syöttämisestä on tullut yleinen 

tapa hyödyntää tuotettua biokaasua. Kaasun siirtoverkosto toimii myös kaasun 

varastona ja tasaa kysynnän ja tarjonnan vaihteluita. Biokaasun syöttäminen 

kaasuverkostoon on mahdollista, mikäli syötetty biokaasuseos täyttää verkoston 

vaatimukset kaasun koostumuksen ja palamisominaisuuksien (lämpöarvo) suhteen. 

Verkoston vaatimukset määrittyvät siellä liikkuvan, verkoston osalle tyypillisen 

maakaasun, eli pohjakaasun (Base gas) koostumuksen mukaan. Verkostoon syötetty 

biokaasu, tai biokaasun ja pohjakaasun seos, saa erota ominaisuuksiltaan verkoston 

pohjakaasun arvoista tietyn määrän. Näin ollen maakaasuverkostoon syötettävän 

biokaasun määrää rajoittaa kyseisen verkoston osan pohjakaasun ominaisuudet ja 

virtauksen määrä, mikäli syötettävä biokaasu ei saavuta verkoston asettamia kaasun 

teknisiä laatuvaatimuksia. Saksassa, jonka biokaasuala on pitkälle kehittynyt ja 

biokaasun syöttö kaasuverkostoon on yleistä, suurin sallittu ero kulutukseen päätyvän ja 

pohjakaasun teknisissä ominaisuuksissa on 2 %. (Wellinger ym., 2013, ss. 13–14, 379, 

388) 

Verkostoon syöttämisen edellytyksenä on kaasun laadun ohella myös selkeiden 

menettelytapojen olemassaolo. Euroopan sisällä menettelytapoja on yhtenäistänyt 

Euroopan komission laatima uusiutuvien energianlähteiden direktiivi vuodelta 2009. Eri 
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valtioiden kansallinen lainsäädäntö kaasun syöttämisen suhteen vaihtelee. 

Kehittyneimmästä päästä on Saksan GasNZV (Gas Network Access Ordinance). 

Suomessa säännöstöä uusittiin silmällä pitäen 1.1.2020 alkaen voimaan astuvaa 

kaasuverkoston operaattorin eriyttämistä verkoston hallinnoijasta. (Gasgrid Finland Oy, 

2020a; Wellinger ym., 2013, ss. 400–401)  

2.4 Suomen biokaasumarkkinat ja tulevaisuudennäkymät 

Biokaasun käytön riippumattomuutta tuotantoajasta ja -paikasta pyritään lisäämään 

kasvattamalla paineistetun kaasun verkoston kattavuutta ja täten mahdollistamalla 

mahdollisimman monen osapuolen, kuten biokaasun tuotantolaitoksen ja 

tankkausaseman liittymisen verkostoon. Verkostoon kuuluminen takaa kaasun 

joustavan saatavuuden ja kysynnän. Kaasuverkoston kattavuuden lisääminen liittyy 

1.1.2020 voimaan tulleeseen lakiin Suomen ja Baltian maiden kaasumarkkinoiden 

yhdistämisestä ja avaamisesta. Uudistetun lainsäädännön myötä Gasum Oy:n 

aikaisemmin omistama kaasun siirtoverkko eriytettiin kaasun tuotannosta ja myynnistä 

omaksi yhtiökseen, Gasgrid Finland Oy:ksi.  Kaasun myynnin vapauttamisella pyritään 

edistämään uusien toimijoiden pääsyä markkinoille ja lisäämään biokaasun tuotannon 

houkuttelevuutta (R. Huttunen, 2017, s. 41; ”Kaasumarkkinat - Suomen 

kaasunsiirtopalvelut”, 2019). 

Kaasun jakeluverkostoa on kaavailtu laajennettavaksi merkittävästi tulevaisuudessa. 

Verkoston laajentaminen tähtää paitsi huoltovarmuuden paranemiseen, myös kaasun 

hyödyntämisen kasvuun mm. liikennepolttoaineena, energianlähteenä ja teollisuuden 

raaka-aineena. Suomen kaasuverkoston Baltian verkostoon, ja myöhemmin EU:n 

yhteisiin kaasumarkkinoihin yhdistävä Baltic Connector-kaasuputki valmistui vuoden 

2019 lopulla ja se otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen. Kattava paineistetun 

kaasun verkosto edesauttaa laajan ja luotettavan CNG/CBG-ajoneuvojen 

tankkausasemaverkoston luomista. (Baltic Connector, 2019; R. Huttunen, 2017, ss. 40–

42)  
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Kuva 8. Suomen kaasuverkosto. (Gasgrid Finland Oy, 2020b) 

Suomen kansallista biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti julkaistiin 

28.01.2020. Ohjelman avulla on tarkoitus ottaa käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali, 

kehittää Suomen elinvoimaisuutta ja edistää ilmastotavoitteiden täyttymistä. 

Biokaasuohjelman laatinut työryhmä kiinnitti huomiota erityisesti hajautetun ja pienen 

mittakaavan biokaasun tuotannon edistämiseen. Raportin mukaan merkittävin hidaste 

biokaasualan kehityksessä on tuotantolaitoshankkeiden heikko kannattavuus. Heikko 

kannattavuus johtuu muun muassa korkeista ja etupainotteisista 

investointikustannuksista, lopputuotteiden alhaisista hinnoista tai niihin liittyvästä 

epävarmuudesta ja prosessoitaviin syötteisiin tai operointiin liittyvistä kustannuksista. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020, ss. 49–59) 

2.5 Tukesin toimintaa ohjaavat, biokaasuun liittyvät säädökset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä 

ja varastointia Suomessa. Aihepiiriin liittyy keskeisesti Laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, 390/2005 (myöhemmin kemikaaliturvallisuuslaki). 

Tämä laki luo perustan vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien käytön, siirron, 

varastoinnin, säilytyksen ja muun käsittelyn valvonnalle. Laki asettaa perusvaatimuksia 

erilaiselle toiminnalle, johon liittyy vaarallisten kemikaalien käsittelyä. Tarkempia 

vaatimuksia on annettu Valtioneuvoston asetuksissa (VNa), joista biokaasun kannalta 

merkittävimmät ovat VNa 685/2015, VNa 856/2012 sekä VNa 551/2009. 

(Räjähdysvaaralliset aineet 2018, 2018) 
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Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, 

685/2015 määrittelee erinäisiä vaatimuksia vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti 

käsittelevien laitosten dokumentaatiolle, lupaprosesseille ja valvonnalle. Asetusta ei 

sovelleta maakaasuun pois lukien maakaasun käyttöä raaka-aineena kemiallisessa 

prosessissa tai tukipolttoaineena muille kaasumaisille hiilivedyille. Asetusta sovelletaan 

biokaasun valmistukseen ja tähän välittömästi liittyvään tekniseen käyttöön ja 

varastointiin. (Räjähdysvaaralliset aineet 2018, 2018, s. 41) 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

turvallisuusvaatimuksista, 856/2012 määrittelee erinäisiä laajamittaisesti vaarallisia 

kemikaaleja käsitteleviä laitoksia koskevia turvallisuusvaatimuksia, kuten sijoitusta, 

teknisiä yksityiskohtia ja toimintaperiaatteita. Asetusta sovelletaan maa- ja biokaasuun 

vastaavasti kuin asetusta 685/2015. (Räjähdysvaaralliset aineet 2018, 2018, s. 59) 

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta, 551/2009 määrittelee 

erinäisiä maakaasun lupiin, asennuksiin ja huoltoihin, tarkastuksiin ja käyttöön liittyviä 

vaatimuksia. Asetuksen liitteissä määritellään hyvin yksityiskohtaisesti erinäisiä 

vaatimuksia maakaasuun liittyville asioille, kuten infrastruktuurille, asiakirjoille, 

suojaetäisyyksille ja tarkastuksille. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että maakaasuun 

liittyvä lainsäädäntö on laadittu nykyhetkestä poikkeavaa toimintaympäristöä silmällä 

pitäen. Säädösten laatimisen yhteydessä nykyisenkaltainen, hajautettu tuotanto ja 

pienet tuotanto-, jalostus- ja käyttöyksiköt eivät olleet ajankohtaista, vaan säädökset 

laadittiin ennen kaikkea Idästä tulevaa, kapasiteetiltaan suurta maakaasuputkea varten. 

(Räjähdysvaaralliset aineet 2018, 2018, ss. 161–175) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Diplomityössä käytettiin kolmea tutkimusmenetelmää: Teemahaastattelua, 

kyselytutkimusta sekä kirjallisuuskatsausta. Tutkimuskysymystä 1 selvitettiin 

teemahaastatteluilla ja tutkimuskysymystä 4 kirjallisuuskatsauksella. Keskeisiin 

kysymyksiin, eli tutkimuskysymyksiin 3 ja 4 etsittiin vastauksia kaikilla kolmella 

menetelmällä. Näiden tutkimuskysymysten kohdalla käytettiin siis 

menetelmätriangulaatiota. Triangulaatiolla pyrittiin varmistamaan kattavien ja 

luotettavien vastausten saaminen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b) 

Tutkimuskysymysten 1 ja 4 osalta koettiin, että yhdellä menetelmällä hankittujen 

vastausten luotettavuus on riittävää. Muiden kuin valittujen menetelmien käyttö näiden 

kysymysten osalta ei myöskään tuntunut perustellulta. Tutkimuskysymysten 2 ja 3 välillä 

on niin vahva yhteys, että samoissa aineistoissa tuli usein vastauksia molempiin. Täten 

sekä kirjallisuuskatsauksessa että teemahaastatteluissa näihin kysymyksiin vastattiin 

saman aineiston pohjalta.  

Teemahaastatteluissa ja kyselytutkimuksessa pyrittiin tutkimaan haastattelujen sekä 

kyselyn kohteena olevien ihmisten käsityksiä biokaasusta ennemminkin kuin puhdasta 

totuutta aiheesta. Näissä menetelmissä käytettiin siis Fenomenografista tutkimusotetta. 

(Järvinen & Järvinen, 2000, s. 86)  

3.1 Teemahaastattelut 

Puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, jossa käsiteltävät aiheet kietoutuvat jonkin 

teeman ympärille, voidaan kutsua teemahaastatteluksi. Teemahaastattelu mahdollistaa 

aihepiirin käsittelyn vapaamuotoisemmin kuin strukturoitu haastattelu. 

Teemahaastattelussa ei etukäteen määritellä sitä, kuinka syvälle aiheen käsittelyssä 

mennään tai oteta kantaa haastattelujen laatuun tai lukumäärään. Yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan tämän haastattelumuodon tarkoituksena on edetä tiettyjen, ennalta 

määriteltyjen teemojen pohjalta. Tämä vapauttaa haastattelun tiukoista raameista ja tuo 

haastateltavan äänen kuuluviin haastattelijan asettamiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin 

vastaamiseen verrattuna. Teemahaastattelussa tulee otettua huomioon ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen merkitys tulkintojen ja merkitysten syntymiselle. (Hirsjärvi & Hurme, 

2000, ss. 47–48) 

Yksittäisessä teemahaastattelussa ei välttämättä käsitellä kaikkia ennalta määriteltyjä 

teemoja samassa laajuudessa, tai joissain tapauksissa lainkaan. Haastattelu etenee 
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keskustelunomaisesti, usein käsiteltävien teemojen välillä jouhevasti liikkuen. 

Teemahaastattelun toteuttaminen edellyttää aihepiiriin perehtymistä ja hyviä perustietoja 

haastateltavista henkilöistä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006a) 

Teemahaastatteluilla vastattiin tutkimuskysymyksiin 1, 2 ja 3. Haastattelujen käyttöön 

tiedonhankintamenetelmänä päädyttiin yhtenä osana tutkimusta, koska aihepiiristä 

haluttiin muodostaa kokonaiskuvaa. Haastattelujen tueksi laaditut kysymykset toimivat 

muistutuksina aiheista, joita haastatteluissa tulisi käydä läpi sen sijaan, että niitä olisi 

käyty järjestyksessä yksitellen läpi. Haastattelut etenivät aihepiirin sisällä rönsyillen, ja 

haastatellut saattoivat vastata useisiin kysymyksiin saman lauseen aikana. Eri 

henkilöiden haastatteluissa korostuivat eri osa-alueet haastateltavan taustan ja 

tietämyksen mukaisesti.  

Haastatteluista osa toteutettiin kasvotusten ja osa videopuhelun välityksellä. 

Haastattelutilanne pidettiin vapaamuotoisena, mutta biokaasuteemaan keskittyvänä. 

Vapaamuotoisuus koettiin tutkimuksen kannalta tärkeäksi, koska haastattelujen tarkoitus 

oli tutkimuskysymyksiin vastaamisen ohella myös muodostaa laajempaa kuvaa 

tutkittavasta aihepiiristä. Haastattelutilannetta ohjattiin kysymyksillä ja välikommenteilla, 

mutta muuten haastateltavat saivat vastata kysymyksiin ja kertoa aiheesta melko 

vapaasti. Vapaamuotoisuus varmistettiin mm. varaamalla haastatteluille riittävä aika, 

valitsemalla rauhalliset haastattelupaikat, pitämällä kunkin haastattelun osallistujien 

lukumäärä pienenä ja pitäytymällä haastattelujen nauhoittamisesta.  

Haastattelujen sisältö tallennettiin muistiinpanoihin, jotka tehtiin keskustelun lomassa. 

Muistiinpanoihin kirjattiin keskustelun olennaisimmat asiat lyhennettyinä. Niistä ei 

jälkikäteen pysty käymään keskustelua kokonaan uudestaan läpi, mutta tutkimuksen 

kannalta olennaisimmat asiat tulevat niissä käsitellyksi. Muistiinpanojen rakennetta 

muokattiin haastattelun jälkeen selkeämmäksi. Lopputuloksena oli pöytäkirja, johon oli 

kirjattu haastattelun aikana käydyt asiat tiiviisti ylös pääpiirteittäin.  

Haastattelupöytäkirjoista laadittiin taulukko, johon koottiin pöytäkirjoista vastaukset 

haastattelukysymyksiin. Tässä yhteydessä vastauksia muokattiin mm. yhdistelemällä 

haastateltavan omia vastauksia, mikäli näin saatiin vastauksille eheämpi rakenne. 

Taulukkoon laadittiin vielä yksi sarake, johon kiteytettiin viereiset, 

haastattelupöytäkirjoista poimitut vastaukset. Näistä kiteytyksistä valittiin tutkimuksen 

kannalta olennaisimmat ja ne värikoodattiin sen mukaan mihin haastattelukysymykseen 

ne vastasivat. Tuloksena saatiin tiivistetyt vastaukset haastatteluissa esitettyihin 

kysymyksiin. Kysymykset ja niihin saadut vastaukset on esitetty liitteessä B.  
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Tiivistetyt vastaukset koottiin näitä yhdistävien kuvauskategorioiden tai teemojen alle. 

Haastatteluissa esiin tulleet kuvauskategoriat on järjestetty sen mukaan, monessako 

haastattelussa kyseinen kategoria tuli esiin. Kuvauskategorioiden perässä sulkeissa 

oleva luku kuvaa, monessako haastattelussa kyseinen kategoria mainittiin, 

haastatteluiden kokonaismäärän ollessa 7. Nämä kategorioittain järjestetyt vastaukset 

on esitetty osiossa 6.1.  

3.2 Kyselytutkimus 

Sähköisellä kyselytutkimuksella vastattiin tutkimuskysymyksiin 2 ja 3. Kyselytutkimuksen 

tarkoituksena oli saada erityisesti biokaasulaitteistojen toimittajien näkökulmaa 

biokaasulaitosten toimintaan ja mahdollisiin ongelmakohtiin. Kyselytutkimuksen 

vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa havainnoistaan laitoksilla myös yleisellä tasolla.  

Kyselyn kohteeksi valikoituivat biokaasulaitteistojen toimittajat, koska heillä voidaan 

olettaa olevan hyvä käsitys toimittamiensa laitteistojen suunnittelusta, käytöstä ja 

kunnossapidosta. Laitteistojen toimittajia Suomessa on rajallinen määrä, joten kyselyn 

toteuttamiseksi jokaiseen vastaanottajaan voitiin ottaa yhteyttä erikseen ja näin 

varmistaa vastaajien saaminen tutkimukseen.  

Kyselyllä kartoitettiin biokaasulaitteistojen toimittajien kokemuksia laitoksilla ilmenneistä 

tekniikkaan, tietämykseen tai toimintatapoihin liittyvistä puutteista. Nämä osa-alueet 

valittiin, koska niillä on merkittävä vaikutus prosessiturvallisuuteen. Toimittajilta 

tiedusteltiin heidän kokemuksistaan turvallisuusviestinnän ja mahdollisesti oppaan 

tarpeesta. Kyselyssä selvitettiin myös kokemuksia Tukesin biokaasuun liittyvistä 

lupaprosesseista ja otettiin vastaan kehitysehdotuksia tähän liittyen. Kysely koostui 

vastauksista riippuen noin kymmenestä kysymyksestä, joista valtaosaan annettiin avoin 

vastaus.  

Saatuja vastauksia käsiteltiin tarvittaessa siten, että vastaajan edustamaa yritystä ei voi 

niistä tunnistaa. Mikäli vastausta on muokattu, tästä löytyy maininta vastauksen ohessa. 

Vastaukset on esitetty osiossa 6.2. Kyselytutkimuksesta laadittu yhteenvetotaulukko on 

esitetty kokonaisuudessaan liitteessä C.  

3.3 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksessa vastattiin tutkimuskysymyksiin 2, 3 ja 4. 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin biokaasulaitosten prosessiturvallisuusvaaroista 

laadittuihin tutkimuksiin, oppaisiin ja selvityksiin. Katsauksen tarkoituksena oli kartoittaa 

yleisimpiä biokaasuprosesseihin liittyviä ongelmia (TK 2) ja näiden syitä (TK 3) sekä 
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viimeisenä, työn tuloksia kokoavana tutkimuskysymyksenä muodostaa kokonaiskuva 

Suomessa olevista biokaasuekosysteemeistä (TK 4). Kirjallisuuskatsauksen tulokset on 

esitelty osiossa 6.3.  
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4. TUTKIMUSAINEISTO 

Diplomityössä käytettyjen aineistojen keräys tapahtui syyskuun 2019 ja helmikuun 2020 

välisenä aikana. Työn kannalta keskeiset aineistot muodostuvat teemahaastattelujen 

yhteydessä laadituista haastattelupöytäkirjoista ja niistä laaditusta yhteenvedosta, 

sähköisen kyselytutkimuksen vastauksista sekä kirjallisuuskatsauksen yhteydessä läpi 

käydyistä, aihepiiriin liittyvien tutkimusten ja selvitysten raporteista.  

4.1 Teemahaastattelut 

Teemahaastattelujen pöytäkirjat laadittiin loka-marraskuussa 2019 järjestettyjen, 

seitsemän eri tahon haastattelujen pohjalta. Haastattelututkimuksen osallistujiksi valittiin 

aihepiirin eri osa-alueiden kokeneiden asiantuntijoiden joukko, jossa oli edustettuina 

viranomaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä. Kahden viranomaisen myötä tutkimukseen tuli 

kokemusta aihepiirin valvonnasta, säädöksistä ja lupaprosesseista. Tutkimukseen 

osallistuneilla kolmella eri yrityksen edustajalla oli kattavaa kokemusta biokaasualalta 

mm. biokaasulaitosten tilaajaorganisaationa toimimisesta, laitosten suunnittelusta, 

kaasuntuotanto- ja käsittelylaitteistojen toimittamisesta, eri laitteistojen integroimisesta 

toisiinsa ja laitosprojektien toteuttamisesta. Kahden, biokaasuun keskeisesti liittyvän 

yhdistyksen edustajilla oli kokemusta mm. alan edunvalvonnasta, rakenteesta ja 

toimijoista sekä aihepiirin keskustelufoorumina toimimisesta. 

Teemahaastatteluiden aineisto koostuu haastatteluiden aikana laadituista 

haastattelupöytäkirjoista ja näiden pohjalta laaditusta yhteenvetotaulukosta.  

4.2 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus suoritettiin helmikuussa 2020 ja se suunnattiin suomalaisille 

biokaasulaitteistojen toimittajille. Osallistujiksi valittiin yrityksiä, joilla on laajaa 

kokemusta biokaasulaitosprojektien toteuttamisesta Suomessa. Kyselyyn vastanneilta 

laitostoimittajilta löytyy kokemusta biokaasun tuotanto-, puhdistus- ja jalostuslaitteistojen 

toimittamisesta. Sähköisesti lähetettyyn kyselyyn vastasi neljä eri laitostoimittajaa. 

Kyselytutkimuksen osallistujien laitetoimitukset kattavat merkittävän osan kotimaisista 

laitosprojektien toimituksista. Merkittävimmän kotimaisen, kyselyn ulkopuolelle jääneen 

biokaasulaitteistojen toimittajan edustaja osallistui aikaisemmin järjestettyyn 

haastattelututkimukseen.  
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4.3 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsausta varten kerättiin ja tutustuttiin laajaan kattaukseen aihepiiristä 

laadittuja tutkimuksia, kirjallisuutta ja muita julkaisuja. Alla on listattuna aineistot, joita 

käytettiin kunkin kirjallisuuskatsauksessa käsitellyn tutkimuskysymyksen yhteydessä.  

TK 2 ja TK 3: Identification of critical safety barriers in biogas facilities, Analysis of 

accidents in biogas production and upgrading, Improving the Safety of Biogas 

Production in Europe (Retour d’expérience relatif aux procédés de méthanisation 

et à leurs exploitations), Biogasanlagen. 

TK 4: SUOMEN BIOKAASULAITOSREKISTERI N:O 21, Suomen biokaasualan 

haasteet ja mahdollisuudet. 

Tutkimuskysymysten 2 ja 3 kohdalla merkittävä osa kirjallisuuskatsauksessa käytetystä 

aineistosta, kuten suurin osa tutkimusraporteista on englanniksi. Katsauksessa 

hyödynnettiin myös saksan- ja ranskankielistä materiaalia. Saksankielinen 

Biogasanlagen-julkaisu käännettiin englanniksi internetin käännösohjelmalla. Tämän 

jälkeen saksankielentaitoinen henkilö tarkisti julkaisun olennaisten osien käännöksen 

oikeellisuuden ennen niiden hyödyntämistä. Erään erityisen mielenkiintoisen 

englanninkielisen tutkimusartikkelin kohdalla perehdyttiin käännösohjelman avulla myös 

alkuperäiseen ranskankieliseen julkaisuun, johon artikkelin työn kannalta 

mielenkiintoinen osuus pohjautui. Alkuperäisen, aihepiiriä kattavasti käsittelevän 

julkaisun avulla aiheesta muodostunut kokonaiskuva parani.  

Tutkimuskysymyksen 4 kohdalla aineistona toimivat Suomen biokaasulaitoksia 

käsittelevät Itä-Suomen Yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen julkaisut. 

Tutkimuskysymys 4 toimi työn havainnot kokoavana tutkimuskysymyksenä.  
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5. CASE-LAITOKSET 

Työhön valittiin kolme case-laitosta, joiden tiedot koottiin julkisista lähteistä. Valitut 

laitosesimerkit ovat Suomessa toimivia tai suunnitteilla olevia biokaasun 

tuotantolaitoksia ja niiden tarkoituksena on kuvata lähitulevaisuuden yleisimpiä 

biokaasun ympärille muodostuvia ekosysteemejä. Laitosesimerkkien valinnassa 

painotettiin raaka-ainelähteitä, joiden hyödyntämisen voidaan odottaa kasvavan 

merkittävästi biokaasun tuotannossa. Käsiteltävät laitokset poikkeavat toisistaan 

kokoluokan, toimintaympäristön, käsittelyprosessien ja pääasiallisten syötteiden osalta. 

Yhteistä käsitellyille laitoksille on pyrkimys tuotetun biokaasun mahdollisimman laajaan 

jalostamiseen ja käyttöön ajoneuvoissa. Ajoneuvojen polttoaineeksi myynti on yleensä 

laitosten kannalta kannattavin kaasun käyttökohde. Valittuihin laitoksiin liittyy lisäksi jokin 

ajankohtainen ilmiö, josta on kerrottu kunkin laitoksen yhteydessä.  

5.1 Nurmon Bioenergia Oy, Seinäjoki 

Nurmon Bioenergia Oy:n Seinäjoen Nurmoon suunniteltu biokaasulaitos edustaa suuren 

mittakaavan yhteiskäsittelylaitosta, jossa tuotettu biokaasu aiotaan jalostaa pitkälle. 

Märkämädätystekniikalla tuotettu biokaasu aiotaan nesteyttää ja hyödyntää 

kokonaisuudessaan liikennekäytössä. Nesteytetyn biokaasun kysynnän kasvua 

joudutaan kuitenkin odottamaan, ja siirtymävaiheessa biokaasua voitaisiin hyödyntää 

myös sähkön/lämmön tuotannossa sekä teollisuuden polttoaineena. Laitokselle on 

myönnetty ympäristölupa, mutta lopullista investointipäätöstä ei ole tehty. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2018; Yle, 2019) 

Nurmon biokaasulaitoksen tuottama biokaasu hyödynnettäisiin ajoneuvojen 

polttoaineena. Ratkaisuun päädyttiin, koska suurelta osin maatalouteen nojaavassa 

liiketoimintamallissa ei ole mahdollista saada kaikesta raaka-aineesta porttimaksuja 

kuten yksinomaan yhdyskuntien jätteitä käsittelevillä laitoksilla. Liiketoiminnan on siis 

pyörittävä enimmäkseen energian myynnin varassa. Biokaasusta saadaan nykyisellään 

paras hinta, kun se jalostetaan ja myydään ajoneuvojen polttoaineeksi. Nurmon 

laitoksen suunnitelmissa on päädytty biokaasun nesteytykseen, koska Suomessa ei ole 

toistaiseksi riittävästi kysyntää paineistetulle biokaasulle. Laitos tuottaisi valmistuessaan 

arviolta 90-100 GWh edestä biokaasua vuosittain, ja tällä tuotantomäärällä katettaisiin 

paineistetulla kaasulla toimivien ajoneuvojen energiantarve lähes kokonaisuudessaan. 

Nesteytys avaa mahdollisuuden hyödyntää biokaasua raskaiden ajoneuvojen 

energianlähteenä ja mahdollistaa tuotteen kustannustehokkaan kuljetuksen suuremman 
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energiatiheyden ansiosta. Nurmon biokaasulaitos olisi valmistuessaan Suomen suurin 

liikennebiokaasua tuottava laitos. (Aluehallintavirasto, 2019, s. 6; Paavola, 2019, s. 14; 

Yle, 2019) 

Nurmon biokaasulaitos saisi raaka-ainetta viereiseltä Atrian teurastamolta sekä 

ympäröivän alueen maataloudesta. Laitoksella on myös mahdollisuus ottaa vastaan jo 

pakattuja elintarvikkeita elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Suuri osa raaka-aineesta 

tulisi olemaan ympäröivän maaseudun eläinten lantoja. Biokaasun tuotantoprosessin 

läpikäynyt, prosessoitu mädäte on ravinnerikasta ja sen kuljettaminen on edullisempaa 

kuin prosessoimattomien lantojen. Nurmon laitoksen toiminta tulisikin olemaan 

uusiutuvan energian tuottamisen lisäksi myös maatalouden ravinnekuormituksen 

vähentämiseen tähtäävä hanke. Laitos on suuren kokoluokan esimerkki maatalouden ja 

teollisuuden yhteydessä toimivasta biokaasulaitoksesta. Nurmon laitoksen 

yksinkertaistettu prosessikaavio on esitetty ohessa. (Aluehallintavirasto, 2019, ss. 5, 66) 

 

 

Kuva 9. Yksinkertaistettu prosessikaavio Nurmon Bioenergia Oy:n 
biokaasulaitoksesta 

Nurmon biokaasulaitokselle on suunniteltu biokaasun nesteytystä laajassa 

mittakaavassa. Suomessa on tämän työn kirjoitushetkellä yksi toimintaansa aloittava 

biokaasun nesteytyslaitos. Nurmon laitos tulisi toteutuessaan olemaan poikkeuksellisen 

suuri paitsi kokoluokaltaan, myös nesteytyskapasiteetiltaan.  
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5.2 Mustankorkea Oy, Jyväskylä 

Mustankorkea Oy on jätehuoltoyhtiö, joka on tuottanut biokaasua kompostointilaitoksen 

yhteydessä vuodesta 2017. Laitoksella on kuivamädätystekniikkaan perustuva 

biokaasun tuotantoprosessi, biokaasun jalostuslaitteisto sekä ajoneuvojen 

tankkauspiste. Biokaasusta tuotetaan polttoainetta liikennekäyttöön ja mahdollisuus 

sähkön ja lämmön tuotantoon on olemassa. Biokaasun tuotantokapasiteetti on noin 15 

GWh vuodessa. Laitoksella käsitellään biojätettä, jätevedenpuhdistamolta tulevaa 

lietettä sekä lantaa. Noin 2/3 käsiteltävästä määrästä on biojätettä ja loput lietettä sekä 

lantaa. Laitos on tyypillinen esimerkki yhdyskuntien biojätteen keräilyn ympärille 

rakentuvasta ekosysteemistä. (Mustankorkea, 2020b) 

 

 

Kuva 10. Yksinkertaistettu prosessikaavio Mustankorkea Oy:n 
biokaasulaitoksesta 

Mustankorkea oli ennen biokaasun tuotantoa kerännyt vanhalta kaatopaikalta 

muodostuvaa metaania talteen erityisellä keräysputkistolla. Varsinaiseen biokaasun 

tuotantoon päädyttiin, kun yhtiö haki ratkaisua biojätteen kompostointikapasiteetin 

rajallisuuteen. Tuotetun biokaasun jalostamisella mahdollistetaan biokaasun käyttö 

ajoneuvojen polttoaineena tai CHP-tuotanto. Mustankorkea aloitti biokaasulaitoksen 

rakentamisen vuonna 2016. Laitostoimittajaksi valikoitui Keskisuomalainen, 

Kauppalehden ”Vuoden kasvajaksi” vuonna 2016 nimetty BioGTS Oy. Biokaasulaitos 
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jalostusyksiköineen ja kaasuntankkauspisteineen avattiin elokuussa 2017. Laitoksen 

ylösajovaiheen aikana selvisi, että BioGTS:n toimittamassa kaasunjalostuslaitteistossa 

on olennaisia puutteita. Biokaasun tuotantomäärät sekä käyttövarmuus olivat murto-osa 

luvatusta. Mustankorkea päätyi purkamaan urakkasopimuksen laitostoimittajan kanssa 

ja saattamaan laitosprojektin loppuun omin voimin. Kuukausien korjausten ja laitteiden 

vaihtamisen päätteeksi koko kaasunjalostuslaitteisto päätettiin rakentaa alusta asti 

uudelleen. Jalostuslaitteiston korjaus- ja rakennuskustannukset olivat lopulta noin 3,5 

miljoonaa euroa. Alkuperäisen laitteiston toimittanut BioGTS Oy hakeutui konkurssiin 

loppuvuodesta 2018. Yhtiön jäljiltä jäi useita toimimattomia biokaasulaitoksia ympäri 

Suomen. (Mustankorkea, 2020a; Uusiouutiset, 2018; Yle, 2018a, 2018b)  

5.3 Palopuron Biokaasu Oy, Hyvinkää 

Palopuron Biokaasu Oy on usean toimijan omistama yhtiö, joka hallinnoi Hyvinkään 

Palopurolla sijaitsevaa biokaasulaitosta. Yhtiön osakkaita ovat Nivos Energia Oy, 

Metener Oy, sekä paikalliset Knehtilän ja Lehtokummun tilat. Biokaasulaitos käynnistyi 

loppuvuodesta 2018 Knehtilän tilan yhteyteen. Laitoksella on panostoiminen 

kuivamädätyslaitos, biokaasun jalostuslaitteisto ja ajoneuvojen tankkauspiste. 

Tuotetusta kaasusta valtaosa myydään liikennebiokaasuksi ja yli jäänyt osa 

hyödynnetään lämpöenergiana tiloilla viljan kuivauksessa ja tulevaisuudessa 

leipomossa. Laitoksen vuotuinen biokaasuntuotanto on noin 2,5 GWh, joten kyseessä 

on melko pienen mittakaavan tuotantolaitos. Biokaasulaitos käyttää raaka-aineenaan 

osakastiloilla luomutuotannon yhteydessä viljeltävää nurmea sekä lähialueelta 

hankittavaa hevosen- ja kananlantaa. Laitos on hyvä esimerkki maatalouden kanssa 

tiiviisti yhteydessä olevasta ekosysteemistä. (Nivos Oy, 2016, 2020)  
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Kuva 11. Yksinkertaistettu prosessikaavio Palopuron Biokaasu Oy:n 
biokaasulaitoksesta 

Palopuron agroekologinen symbioosi on herättänyt laajalti mielenkiintoa. Se on ollut 

esillä YK:ssa Suomen yhtenä esimerkkinä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta. 

Hanke on toteutettu energiayhtiön ja luomutilan yhteistyönä. Palopuron Biokaasu Oy on 

markkinoinut toimintaansa vahvasti paikallisuuteen ja luomutuotantoon nojaten: Tuotettu 

biokaasu hyödynnetään paikan päällä lämpönä tai ajoneuvojen polttoaineena ja 

biokaasuprosessista saatavaa mädätettä käytetään lähipeltojen lannoitukseen. Lisäksi 

laitoksen yhteydessä myytävää ajoneuvolaadun biokaasua markkinoidaan 

luomubiokaasuna. Laitos toimii esimerkkinä paikallisesta energiaratkaisusta, jossa 

energia ja ravinteet tuotetaan paikan päällä syntyneistä raaka-aineista ja ne myös 

hyödynnetään paikallisesti. (Nivos Oy, 2019; The One Planet Network, 2017) 
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6. TULOKSET 

Tuloksissa tuli esiin eri asioita tutkimusmenetelmästä riippuen. Teemahaastatteluihin 

osallistui erilaisia toimijoita alalta ja niissä korostuivat alan hajanaisuus, taloudelliset 

haasteet ja aihepiiriin liittyvä epäselvyys. Kyselytutkimukseen osallistui laitetoimittajia, ja 

tutkimuksessa korostuivat erityisesti heterogeenisten syötteiden aiheuttamat 

mekaaniset toimintahäiriöt biokaasulaitoksilla. Kirjallisuuskatsauksessa biokaasualan 

toimijoiden kokemattomuus ja puutteelliset toimintatavat korostuivat laitoksilla 

ilmenneiden poikkeamien aiheuttajina.  

6.1 Teemahaastattelut  

Teemahaastatteluilla vastattiin tutkimuskysymyksiin 1, 2 ja 3:  

TK 1: Minkälaisia merkittäviä asioita biokaasualalla on havaittu ja tulevaisuudessa 

odotettavissa? 

TK 2: Minkälaisia prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavia tapahtumia tai 

ongelmia biokaasua tuottavilla tai käsittelevillä laitoksilla on havaittu?  

 TK 3: Mistä nämä ongelmat aiheutuvat?  

Alle on koottu otteita haastattelujen aikana laadittujen muistiinpanojen tiivistelmistä 

tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Tutkimuskysymykseen 1 etsittiin vastauksia 

kahdella eri kysymyksellä, ja tutkimuskysymyksiin 2 ja 3 taas yhdellä kysymyksellä. 

Haastattelupöytäkirjoista koottu yhteenveto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä B. 

Kysymys: Mitä ilmiöitä olet havainnut biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen liittyen 

lähivuosina? (TK 1) 

Kiinnostus ja alan noste (5) 

Biokaasuun suhtaudutaan myönteisesti ja se on huomioitu valtion energia- ja 
ilmastostrategiassa. (L 2.3) 
 
Biokaasu yhä enemmän näkyvissä kaasualan koulutuksissa. (L 2.4) 
 
Kiinnostus alaa kohtaan lisääntynyt erityisesti viime aikoina. Biokaasun 
hyödyntämisen painotus vahvasti liikennekäytössä. Turvallisuus- ja 
laatukysymykset nousussa. (L 2.5) 
 
Ilmastonmuutos on ollut vahvasti esillä, ja sen myötä biokaasu on saanut 
runsaasti nostetta. (L 2.6) 
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Biokaasun hyödyntäminen kasvanut, ja siitä on tullut keino erottua kilpailijoista. 
Satelliittitoiminta on yleistynyt siellä, missä kaasuverkostoa ei ole. (L 2.6) 
 
Biokaasulla on hyvä maine. (L 2.7) 
 
Ilmastoteema tullut todella voimakkaasti esille viime vuosina. Paljon 
mahdollisuuksia, mutta myös epävarmuutta. (L 2.7) 
 

Heikko kannattavuus (3) 

Biokaasulaitosten kannattavuus Suomessa perustuu pitkälti suureen 
mittakaavaan. Ongelmia pitkät välimatkat ja kaasuverkoston rajallisuus. (L 1.2) 
 
Asiakkaiden löytäminen lietepuolen mädätteelle aiheuttaa lisähaasteita. (L 1.3) 
 
Biokaasun mädättämöjen tulee olla todella suurta kokoluokkaa, että toiminta on 
kannattavaa. (L 2.1) 
 
Biokaasuajoneuvojen tuet eivät ole riittäviä, jotta käyttövoima olisi kilpailukykyinen 
julkisen liikenteen kilpailutuksissa muiden energianlähteiden kanssa. (L 2.1) 
 
Biokaasuala on todella tukiriippuvainen. (L 2.2) 

 
Biokaasulaitosten käyttökustannukset ovat nousseet mm. raskaamman käsittelyn 
vuoksi. Operointikustannukset nousseet merkittäviksi tekijöiksi investointikulujen 
rinnalle biokaasuprojekteissa. (L 2.2) 
 

Toimijoiden ja teknisten ratkaisujen monipuolistuminen (3) 

Biokaasun jalostamisessa käytetty tekniikka on viime vuosina eriytynyt. Kaikissa 
kokoluokissa ratkaisut eivät ole enää samoja. Tullut useita kilpailukykyisiä 
vaihtoehtoja perinteisen vesipesun rinnalle. (L 2.2) 

 
Biokaasualalla tapahtuu paljon ja tilanteen tasalla pysyminen haastavaa. Ala ei 
ole vielä itseään kannatteleva eikä kypsä, mikä on johtanut kirjaviin käytäntöihin 
ja ratkaisuihin kentällä. Kaasumaailma muuttunut monimutkaisemmaksi. (L 2.4) 

 
Pienet toimijoiden ja vaihtelevien toimintatapojen yleistyminen alalla. Havaittu 
tarve tiedon levittämiseen ja kokemusten jakamiseen. (L 2.4) 
 
Uutena näkökulmana herätty tarkastelemaan ulkoisten asioiden 
biokaasutoiminnalle aiheuttamia riskejä, koska biokaasun tuotantoa usein 
vaihtelevassa ympäristössä. (L 2.4) 
 
Energiakaasujen kanssa toimii yhä heterogeenisempi joukko ihmisiä. (L 2.6) 

 
Liikennekäyttö (2) 

Biokaasun liikennekäyttö on paljon esillä. (L 2.4) 
 
Energiakaasuja kuljetetaan yhä enemmän liikenteessä perinteisen verkostossa 
siirtämisen lisäksi. (L 2.4)  
 
Liikenteessä, ja erityisesti tieliikenteessä on painetta päästöjen vähentämiseen. 
(L 2.7) 
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Aihepiirin laajuus ja monipuolisuus (2) 

Suomessa biokaasun tuotannossa kiinnostavat eniten maatalouden biomassat, 
koska niiden potentiaali on suurin. Aihepiiriin kytkeytyy paljon asiaa, mm. 
ravinnehuuhtoumat, ilmanlaatukysymykset, joilla voi olla vaikutusta 
biokaasualaan. (L 2.5) 
 
Biokaasuala on monimutkainen asia ymmärtää kaiken kaikkiaan. (L 2.5) 
 
Bio- ja kiertotaloutta tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena kuin vain 
biokaasuna, koska eri osa-alueet liittyvät toisiinsa kiinteästi. (L 2.7) 
 

Korkea vaatimustaso (1) 

Biokaasulaitosten tilaajien vaatimukset sekä toimitettavien laitteistojen laadun, 
että dokumentoinnin suhteen ovat kiristyneet. Tämä johtuu Tukesin ja 
tarkastuslaitosten kiristyneistä vaatimuksista. Myös lopputuotteen 
laatuvaatimukset nousseet. Nykyinen vaatimustaso todella korkea. (L 1.1) 

 
Yleiset haasteet (1) 

Haasteita havaittu läpi biokaasun tuotantoketjun. (L 1.4) 
 
Mädätystuotannon kasvu (1) 

Kaatopaikkojen biokaasupotentiaalin hyödyntäminen on lähes saavuttanut 
lakipisteensä. Biokaasun tuotanto mädättämällä kasvaa ainakin toistaiseksi. (L 
2.1) 
 
 

Kysymys: Minkä asian/ilmiön voisit kuvitella yleistyvän? (TK 1) 

Biokaasun tuotannon ja hyödyntämisen tulevaisuuden epävarmuus (2) 

Biokaasun tuotanto mädättämällä kasvaa ainakin toistaiseksi. Tulevaisuuden 
kasvusta ei ole takeita. (L 2.1) 
 
Biokaasun liikennekäytön tulevaisuus kuitenkin iso kysymysmerkki. (L 2.7) 
 

Liikennekäytön kasvu (2) 

LNG ja kaasun jalostaminen ajoneuvokäyttöön tulevia trendejä. 
Kaasuautokannan ja tätä myötä biokaasun tuotannon kasvua odotettavissa. (L 
3.1) 
 
On epäselvää, mikä uusiutuva energianlähde yleistyy liikenteessä. Raskaassa 
liikenteessä nesteytetty kaasu on melko selkeä vaihtoehto. (L 3.4) 

 
Uudet teknologiat (2) 

Uusia lupaavia teknologioita on kehitteillä biokaasun käsittelyyn, mm. 
kryoteknologia biokaasun puhdistukseen ja jalostukseen. Mahdollisuuksia 
kustannusten alentamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. (L 2.2) 
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Kryo ja synteettinen metaani tulevaisuuden teknologioita. (L 3.2) 
 
Vaihtoehtoisten teknologioiden lisääntyminen metaanin tuotannossa. Biokaasua 
käsitellään usein muiden metaanintuotantotekniikoiden kanssa samassa 
yhteydessä. (L 3.4) 
 

Tuotannon integroituminen teollisuuteen (2) 

Biomassan hyödyntäminen jo olemassa olevan teollisuuden yhteydessä, mm. 
polttolaitoksissa polttamisen sijaan. (L 3.2) 
 
Kaasuverkoston piirissä olevat teolliset toimijat valitsevat yhä useammin maa- tai 
biokaasun energianlähteeksi. Toimijoiden vastuullisuus kasvaa myös energian 
käytön suhteen. (L 3.3) 
 

Toiminnan monipuolistuminen (1) 

Kaasualan toiminta monipuolistuu edelleen. Erilaisia kokeiluja ilmaantuu, koska 
asetukset eivät aseta toiminnalle tiukkoja rajoituksia. Uusia toimijoita ja tapoja 
toimia ilmestyy alalle. (L 3.6) 
 
Metaanin valmistustavat monipuolistuvat. (L 3.6) 
 

Biokaasualan toiminnan tason paraneminen (1) 

Gasum nostaa biokaasualan toiminnan tasoa Suomessa. (L 2.1) 
 
Kustannustason lasku (1) 

Biokaasulaitosten lukumäärän kasvaminen laskee teknologiantoimittajien 
kustannustasoa, kun kilpailu lisääntyy. (L 3.2) 
 

Biokaasun tuotannon yleistyminen maataloudessa (1) 

Maatalouden biokaasulaitosten yleistyminen. (L 3.4) 
 
Kiinnostus alaa kohtaa kasvaa (1) 

Yhteiskunnallinen kiinnostus biokaasua kohtaan kasvanee. Turvallisuus-, 
kestävyys- ja laatuasiat saavat suuremman painoarvon. (L 3.5) 

 
Eri kokoluokan ratkaisujen yleistyminen (1) 

Biokaasualalle kehittyy erilaisia liiketoimintamalleja ja eri kokoluokan ratkaisuja. 
(L 3.7) 
 

Nesteytyksen ja verkostoon syötön kasvu (1) 

Biokaasun nesteytys ja verkostoon syöttäminen yleistyvät. (L 3.6) 
 
Tiekuljetusten kasvu (1) 

Tuotannon kasvu lisää biokaasun tiekuljetuksia nestemäisenä ja kaasumaisena. 
(L 3.6) 
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EU-lainsäädännön vaikutus alaan (1) 
 
Biokaasulaitosten yleistyminen saa vetoapua eri puolilta, mm. biojätteen 
keräysvelvoitteesta ja ilmanlaatuun, vesistöihin ja jätevesien käsittelyyn liittyvistä 
lainsäädännöistä EU-tasolla. (L 3.5) 
 

Myönteiset ympäristövaikutukset (1) 
 
Maatalouden biomassojen käsittelyn myötä ravinnehuuhtoumat ja 
mineraalilannoitteiden tarve vähenevät. (L 3.7) 
 
 

Kysymys: Mistä biokaasuun liittyvät poikkeamat työssäsi aiheutuvat? (TK 2 ja 3) 

Osaamisesta ja toimintatavoista aiheutuvat poikkeamat (4) 

Osaavien tekijöiden puute suuri poikkeamien ja hidasteiden aiheuttaja. Suomessa 
vajetta etenkin biometaanin osaajissa, raakabiokaasuprosessin osaajia löytyy 
melko hyvin. Laitostoimittajat usein ulkomaisia, laitteistoja joutuu räätälöimään 
Suomen tarpeisiin. (L 1.2) 
 
Biokaasun jalostaminen ja tankkaustoiminta uudehko toimiala Suomessa. Alalla 
toimijat joutuvat toimimaan sujuvoittamattomien prosessien kanssa, kun aihepiiri 
kaikille osapuolille uusi. (L 1.2) 
 
Biokaasun syöttämiseen paikallisjakeluverkkoihin ei ole olemassa selkeitä 
pelisääntöjä. (L 1.2) 

 
Biokaasun kaasuverkostoon syöttämiselle ei ole olemassa selkeitä pelisääntöjä. 
(L 1.3) 
 
Biokaasualalla toimii monia tahoja, joiden osaaminen ei välttämättä ole 
asianmukaista. (L 1.4) 
 
Pienillä ja kokemattomilla biokaasualan toimijoilla havaittu vakavia puutteita 
toimintatavoissa ja toteutuksissa. Toimijoiden asiantuntemus biokaasulaitoksen 
toimintaan liittyvistä osa-alueista, kuten prosessitekniikasta, voi olla hyvin 
heikkoa. (L 1.6) 
 
Tilaajaorganisaation kokemattomuus pienillä ja uusilla toimijoilla merkittävä 
ongelma biokaasualalla. Tilaajalla tulisi olla edellytykset valvoa toimittajia, eikä 
näihin tulisi luottaa sokeasti. Tilaajan vastuu projekteissa on iso, 
asiantuntemuksen puuttuessa pienten toimijoiden usein käyttämien 
laitostoimittajien vastuu korostuu. Laitteistojen hintavaihtelut ovat suuria, 
halvimpien ratkaisujen toimivuudesta ei takeita. (L 1.6) 
 

Tekniikasta aiheutuvat poikkeamat (3) 

Biokaasun käsittelyprosessit ovat monimutkaisia ja vaativat monta hallittavaa 
asiaa. Prosessin tulee olla luotettava ja tuottaa yhä laadukkaampaa lopputuotetta, 
vaikka raaka-aine voi olla lähes mitä tahansa. (L 1.1) 

 
Kaasualan ratkaisut ja toteutukset monipuolistuvat ja tämän myötä tilanteen 
hallinta muodostuu haasteeksi. (L 1.4) 
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Biokaasun nesteytykseen liittyvät prosessit aiheuttavat poikkeamia kovien 
olosuhteiden ja tiukkojen laatuvaatimusten vuoksi. (L 1.6) 
 
Biokaasun syöttäminen verkostoon edellyttää syötettävän kaasun laadun tarkkaa 
analysointia. Käytetyt analysaattorit olleet laadukkaita, mutta jatkossa vaihtelu 
toimijoiden välillä voi kasvaa. Tämä voi johtaa ongelmiin kaasun loppukäyttäjillä. 
(L 1.6) 
 

Alan epäkypsyydestä aiheutuvat poikkeamat (2) 

Omassa biokaasulaitosprojektissa potentiaalisten laitostoimittajien lukumäärä oli 
laskettavissa yhden käden sormilla. Tarjouksia tuli lopulta kaksi. (L 1.3) 
 
Biokaasulaitosten kannattavuus perustuu enimmäkseen porttimaksuihin. 
Rahoitus kohdistuu biokaasuarvoketjussa tehottomasti. (L 1.7) 

6.2 Kyselytutkimus 

Kyselyllä vastattiin tutkimuskysymyksiin 2 ja 3:  

TK 2: Minkälaisia prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavia tapahtumia tai 

ongelmia biokaasua tuottavilla tai käsittelevillä laitoksilla on havaittu?  

 TK 3: Mistä nämä ongelmat aiheutuvat?  

Kyselyllä kartoitettiin myös mahdollisen biokaasulaitosten turvallisuusasioihin 

keskittyvän oppaan tarvetta ja kokemuksia Tukesin lupaprosessista. Alta löytyvien 

kyselyssä esitettyjen kysymyksien yhteyteen on koottu tutkimuksen kannalta oleellisia 

otteita kyselyyn tulleista vastauksista. Kyselytutkimukseen tulleet vastaukset on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä C.  

Kysymys: Ovatko jotkin yksittäiset osat toimittamissanne (tai muiden toimittamissa) 
biokaasulaitoksissa korostuneet niissä ilmenneiden toimintahäiriöiden tai muiden 
ongelmien vuoksi? Missä ongelmia on ilmennyt? 
 

Lähinnä toimintahäiriöt näiden osalta ovat pysyneet suhteellisen matalina. … 
… Suurimmat ongelmat kuitenkin biokaasulaitoksilla on esikäsittely- ja 
syöttölaitteisto sekä jäännösmädätteen käsittely. Syötepohjat vaihtelevat paljon, 
joka tekee haastavaksi oikeanlaisen laitemäärityksen. (L 4.2) 
 
… toimintahäiriöt ovat liittyneet pitkälti syötteiden käsittelyyn. Suurimmat 

kehityskohteet löytyvät lietteiden pumppaamiseen ja kuivien syötteiden 

murskaamiseen liittyvien laitteiden kulutuskestävyyteen ja toimintavarmuuteen. 

… varsinaiseen kaasuntuotantoprosessiin ja kaasun käyttöön CHP-laitteilla 

liittyvät toimintahäiriöt ovat hyvin vähäisiä. TIedossa on että on myös laitoksia, 

joissa on kaikilla em. osa alueilla suuria ongelmia (näissä poikkeuksetta 

konkurssin tehnyt BioGTS laitostoimittajana). (L 4.3) 

Epäpuhtauksia sisältävien (muovi ja muu epäorgaaninen aines) raaka-aineiden 

esikäsittelylaitteet, joilla syöte pyritään saamaan jatkuvatoimiseen prosessiin 

sopivaksi (L 4.4) 
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Kysymys: Mikäli olette havainneet häiriöitä tai ongelmia, mistä ajattelette näiden 
johtuvan? 

 

Laitokselle tulee muuta syötettä kuin alkuperäisessä määrityksessä. Vaikuttaa 
myös kaasunjalostukseen, kuten rikkivetypitoisuuteen ym. (L 5.2) 
 
Laitteistojen tehot ja tätä myötä sähkönkulutus pyritään pitämään pienenä. Tämä 
aiheuttaa haasteita haastavimmilla materiaaleilla kuten korsirehut. * (L 5.3) 
 
Osa-alue koostuu useista, usein eri toimittajien laitteista, jotka sovitettava yhteen. 
Lisäksi käsiteltävä massa on heterogeenistä. (L 5.4) 

 
*alkuperäistä vastausta muokattu 

 

Kysymys: Onko biokaasulaitoksiin liittyen olemassa jokin osa-alue, johon koette, että 
laitostoimittajien tai laitosten tilaajien tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota? 
 

Raaka-aineiden viipymäaikaan, jotta kaikki biokaasu saataisiin mahdollisimman 
hyvin talteen (L 6.1) 
 
Esikäsittely- ja syöttölaitteisto sekä koko infra ylipäätänsä syötteen mukaisesti. 
Syötepohja paljon myös määrittelee, mikä kaasun puhdistusjärjestelmä on 
parhaiten soveltuva. Hintapaine biokaasualalla valitettavasti on kovin suuri, jolloin 
monet tämänkaltaiset seikat jäävät huomioimatta. (L 6.2) 
 
Meidän tapauksessa laitosvalmistamisen kustannustehokkuuteen. (L 6.3) 
 
Hyvä tiedon hankinta. Ostajan on tiedettävä mitä ostaa ja myyjän mitä myy. (L 
6.4) 

 

Kysymys: Koetteko, että kentällä olisi tarvetta biokaasun turvallisuuteen liittyvälle, 
selkeälle tiedolle esimerkiksi oppaan muodossa? 
 

Kyllä varmasti olisi tarvetta. Se olisi hyvä peruslukeminen jo ihan uusien 
työtekijöiden perehdyttämisessä, samoin kuin ihan tavallisille ihmisille 
tietopakettina. (L 7.1) 
 
En (L 7.2) 
 
Ei koeta olevan selkeää tarvetta. (L 7.3) 
 
Kyllä. (L 7.4) 

 

Kysymys: Mistä aiheista tietoa erityisesti tarvittaisiin? 
 

Biokaasun ominaisuuksista ja faktatietoa myös vaaroista. Tavallisilla ihmisillä 
saattaa olla jopa hieman vääriä käsityksiä esimerkiksi liikennepolttoaineena 
käytettävän biometaanin vaaroista. Näin ollen biokaasuun liittyy myös pelkoja ja 
sen vuoksi esimerkiksi kaasukäyttöistä ajoneuvoa ei uskalleta hankkia. Myös 
nesteytetyn biometaanin ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä olisi hyvä saada 
lisäinformaatiota, koska nesteytyslaitosten määrä varmasti lisääntyy 
tulevaisuudessa. (L 8.1) 
 
Biokaasun ja biometaanin käyttö (L 8.2) 
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Koemme että meillä on kaikki tarvittava tieto saatavilla, mutta investointia 
suunnittelevalle asiakkaalle voisi olla hyödyllistä saada puolueetonta faktoihin 
perustuvaa tietoa, jotta heillä olisi paremmat edellytykset arvioida 
teknologiatoimittajia ja heidän lupauksiaan. Toisaalta tätä kertyy vuosien mittaan 
luonnostaan. (L 8.3) 
 
Selkeä rajanveto, missä osa-alueissa ja missä toiminnan laajudessa täytyy 
huomioida mitkäkin säännökset. (L 8.4) 

 
Kysymys: Oletteko havainneet kentällä jonkin asian tai kehityssuunnan, joka herättää 
teissä huolta? (Toimintatapoihin, tekniikkaan tai tietämykseen liittyen) 
 

Laitoksille saatetaan ottaa enemmän raaka-ainetta kuin mitä laitos pystyy 
käsittelemään ja sen vuoksi biokaasua pääsee loppuvarastoinnissa vielä 
karkaamaan ilmaan. Niin liete- kuin kaasuvuotoihin olisi hyvä kiinnittää enemmän 
huomiota. (L 9.1) 
 
Suomi on herännyt alaan hieman liian myöhään. Markkinoilla on lähiaikoina 
tapahtunut paljon, josta paljon on myös negatiivista. Tämä on hidastanut 
biokaasualan kehittymistä. Tämän lisäksi Suomessa viranomaiset ovat 
merkittävästi tiukempia verrattaessa esimerkiksi Saksaan, joka hidastaa 
mahdollista kasvua entisestään. (L 9.2) 
 
Jo aiemmin mainitulla konkurssiin ajautuneella toimijalla on ollut huolestuttavaa 
huolimattomuutta ja vastuuttomuutta toiminnassaan yleisesti, mutta muuten ei olla 
havaittu kentällä tunnetuissa vakiintuneissa toimijoissa huolen aiheita.  
Ainoastaan vastaan on tullut kyseenalaisilla lupauksilla asiakasta lähestyneitä 
uusia myyntiedustajia, joiden tarjoukset ovat aiheuttaneet huolta reilun 
kaupankäynnin/kilpailun toteutumisesta. On ollut sellaisia laitostarjouksia 
liikkeellä, jotka eivät ole vaikuttaneet realistiselta teknisen toimintavarmuuden, 
turvallisuuden ja energiatalouden osalta suhteessa hinnoitteluun. Näissä 
tapauksissa on oltu lähinnä huolissaan asiakkaan hankkeen onnistumisen 
puolesta. Lisäksi nämä vaikuttavat haitallisesti toimialan uskottavuuteen kentällä. 
(L 9.3) 
 
Tällä hetkellä kehitys on menossa parempaan suuntaan k.o. osa-alueilla 
muutamien vuosien takapakin jälkeen. Huolestuttavat kehityssuunnat tällä 
hetkellä ovat enemmän poliittisia ja kaupallisia. (L 9.4) 

 
Kysymys: Olisiko havaitsemaanne asiaan olemassa jokin ratkaisu, mikä? 
 

Laitosten mitoittaminen jo lähtökohtaisesti riittävän suuriksi (L 10.1) 
 
Biokaasualan toimintatapakulttuuria tulisi muuttaa. Päätöksenteko prosesseja 
yksinkertaistaa, eikä kasvattaa vaatimuksia jatkuvasti. Kasvavat vaatimukset 
vaativat laitoksille sijoitettavan rahamäärän olevan suurempi, joka eliminoi 
kannattavuutta. (L 10.2) 
 
Yleisesti vastuullinen ja ammattitaitoinen toiminta ratkaisee. (L 10.3) 

 
Kysymys: Kehitysehdotukset Tukesin lupaprosessiin liittyen? 
 

… lupaprosessien nopeuttaminen... (L 11.1) 
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Epäselvä ohjeistus tällä hetkellä. Käydyissä seminaareissa saattaa kuulla uusista 
vaatimuksista, joita ei ole kirjallisesti missään kirjattuna. Kommenttina on se, että 
asia nähdään niin parhaaksi. (L 11.2) 

6.3 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksella vastataan tutkimuskysymyksiin 2, 3 ja 4:  

TK 2: Minkälaisia prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavia tapahtumia tai 

ongelmia biokaasua tuottavilla tai käsittelevillä laitoksilla on havaittu?  

TK 3: Mistä nämä ongelmat aiheutuvat?  

TK 4: Minkälaisia biokaasun ympärille rakentuvia ekosysteemejä Suomessa on? 

6.3.1 TK 2 ja TK 3 
Casson Moreno ym. (2018) toteavat artikkelissaan Identification of critical safety barriers 

in biogas facilities, että tutkiessaan 19 biokaasulaitoksella tapahtuneita onnettomuuksia 

he havaitsivat, että tutkitun kaltaisia onnettomuuksia oli sattunut aikaisemminkin, mutta 

niistä ei ollut otettu opiksi. Artikkelissa tutkituissa onnettomuuksissa suurin yksittäinen 

onnettomuuksien syntyyn vaikuttanut tekijä oli huoltojen yhteydessä tehdyt virheet 

(maintenance error).  Inhimillisten tekijöiden vaikutus tutkittujen onnettomuuksien 

syntyyn oli merkittävä. Artikkelin laatijat korostavat inhimillisten tekijöiden merkitystä 

biokaasulaitosten toiminnassa, koska merkittävää osaa laitoksista operoi henkilöstö, 

jolla ei ole toiminnan luonteen huomioon ottaen riittävää turvallisuuskoulutusta. Tämä on 

tilanne erityisesti pienillä, maatilamittakaavan laitoksilla, joissa biokaasun tuotanto on 

varsinaisen toiminnan rinnalla tehtävää sivubisnestä. (Casson Moreno ym., 2018) 

Casson Moreno ym. (2016) tutkivat artikkelissaan Analysis of accidents in biogas 

production and upgrading 169 pääosin eurooppalaisella biokaasulaitoksella sattunutta 

onnettomuutta. Artikkelissa nostettiin esille biokaasulaitosten onnettomuuksista ja 

turvallisuudesta laaditun kirjallisuuden ja tutkimuksen vähäisyys, mikä osaltaan on 

johtanut saatavilla olevan onnettomuusmateriaalin sirpaleisuuteen. 

Onnettomuusraportoinnin laatu on usein heikkoa, eikä siitä välttämättä pystytä tekemään 

tarkkoja johtopäätöksiä onnettomuuksien juurisyistä. Tutkitun materiaalin pohjalta 

tyypillisimpiä onnettomuuksia biokaasulaitoksilla ovat palot, räjähdykset ja vetysulfidin 

vuoksi myrkylliset raakabiokaasun päästöt. Raakabiokaasun päästöt näyttäisivät 

aineiston perusteella aiheutuvan useimmiten jonkin laitteiston tai siihen kuuluvan 

komponentin vikaantumisesta tai operointivirheistä. Räjähdykset puolestaan 

huoltovirheistä tai laitossuunnittelun puutteista. Aineiston pohjalta palojen aiheuttajat 

jäivät tuntemattomaksi. Useassa tutkimusta varten läpikäydyssä 
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onnettomuustapauksessa onnettomuuden syntyyn ovat myötävaikuttaneet perinteisen 

prosessiteollisuuden näkökulmasta perustavaa laatua olevat turvallisuuspuutteet 

työskentelytavoissa. Huoltotöitä, kuten hitsausta on suoritettu laitoksen käynnin aikana 

ilman varautumista räjähdysvaarallisiin olosuhteisiin. Operoinnin yhteydessä luukkuja on 

jätetty auki ja suljettuihin tiloihin menty ilman vaarallisten pitoisuuksien mittausta. Mikäli 

aihepiiriin soveltuvia prosessi- sekä öljy- ja kaasualan vakiintuneita toimintatapoja ja 

standardeja noudatettaisiin biokaasualalla, olisi edellä mainittujen tapausten lisäksi 

useita puutteellisesta laitossuunnittelusta johtuneita biokaasulaitosten onnettomuuksia 

voitu välttää. (Casson Moreno ym., 2016) 

Salvi ym. (2012) toteavat artikkelissaan Improving the Safety of Biogas Production in 

Europe, että merkittävimmät riskit biokaasun tuotannossa aiheutuvat metaanikaasun 

aiheuttamasta räjähdysvaarasta, anaerobisen hajoamisen yhteydessä muodostuvan 

vetysulfidin myrkyllisyydestä sekä laitoksella käsiteltävän raaka-aineen muodostamasta 

mikrobiologisesta riskistä. Edellä mainittujen asioiden muodostamien riskien 

hallitsemiseksi biokaasulaitosten rakentamista ja huoltotoimenpiteitä tulisi valvoa hyvin. 

Ranskan INERIS (French National Institute for Industrial Environment and Risks) julkaisi 

vuonna 2012 kattavan selvityksen, jossa eri tietokannoista, kuten Ranskan ARIA 

(Analysis, Research and Information on Accidents) ja Saksan ZEMA (Zentrale Melde- 

und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen) 

kerättyjä onnettomuustietoja analysoitiin biokaasulaitoksilla sattuneiden 

onnettomuuksien kartoittamiseksi. Selvityksen perusteella tyypillisiä biokaasulaitoksilla 

sattuneita tapahtumia ovat mm. yllättävät tai huoltotöiden jälkeiset vuodot biokaasun 

varastosäiliössä tai verkostossa, H2S-päästöt, nestevuodot prosessista, rankkasateista 

seuraavat viemärijärjestelmien ylikuormittumiset, venttiileiden jäätymiset ja ylipaineet 

reaktorissa. Selvityksessä tuodaan esiin, että erityisen haavoittuvaisia ovat toiminnalliset 

yksiköt, kuten CHP-yksiköt, pumput, putket, venttiilit ja sekoittimet. Läpikäydyn 

onnettomuusmateriaalin perusteella todennäköisimmät onnettomuustapahtumat 

biokaasulaitoksilla ovat palot, räjähdykset ja myrkylliset päästöt. Näihin tapahtumiin 

liittyvän riskin ehkäisemiseksi artikkelin laatijat korostavat ATEX-lainsäädännön 

noudattamisen ja räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen tärkeyttä. (Evanno, 2012; Salvi 

ym., 2012, ss. 60–61) 

Saksan ympäristöviranomaiset ovat laatineet maan biokaasulaitosten turvallisuutta ja 

ympäristövaikutuksia käsittelevän teoksen Biogasanlagen. Julkaisussa tuodaan esiin, 

että maan biokaasulaitoksilla suoritettujen tarkastusten perusteella 70-85 % vierailluista 

laitoksista on turvallisuuspuutteita. Muiden alojen laitoksiin verrattuna luku on lähes 

kaksinkertainen. Tarkastuksilla havaitut puutteet liittyivät pääosin laitoksen 
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suunnitteluun, palonsuojaukseen, välttämättömien testien tekemiseen ja 

varmentamiseen sekä prosessinohjaukseen. Turvallisuuspuutteista seuraa kohtalaisen 

korkeat vuosittaiset onnettomuusluvut, joissa on kuollut 17 ja haavoittunut 74 henkilöä 

Saksassa vuosina 2005-2018. Tilastoidusta 375 onnettomuudesta yleisimpiä ovat 

tulipalot ja erilaiset vuodot, molemmat noin 40 %-osuudella. Tilastossa mukana olevat 

tapaukset on kerätty verkossa saatavilla olevista lähteistä, kuten uutisista. Tämän takia 

aineistossa ei ole mukana pienempiä tapahtumia tai läheltä piti-tilanteita. Todelliset 

onnettomuusluvut Saksassa lienevät siis korkeammat kuin raportissa kuvatut. 

Merkittävänä ongelmana pidetään sitä, että kaikki biokaasulaitokset eivät ole sääntelyn 

piirissä, joten turvallisuusvaatimukset eivät ole kaikilla laitoksilla samat. (UBA – 

Umweltbundesamt, 2019, ss. 3–6)  

6.3.2 TK 4 
Biokaasuekosysteemejä voidaan jaotella esimerkiksi käytettyjen raaka-aineiden, 

tuotantoympäristön, laitoksen kokoluokan tai lopputuotteen perusteella.  

Raaka-ainelähteiden mukaan jaoteltuna merkittävin osa Suomen biokaasusta tuotetaan 

yhteismädätyslaitoksilla. Nimensä mukaisesti näiden mädätysprosesseissa yhdistetään 

useita raaka-ainelähteitä. Yhteismädätyslaitosten raaka-aineena voivat toimia mm. 

jätevesien lietteet, erilliskerätyt biojätteet, elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja lannat. 

Yhteismädätyslaitosten tuottaman biokaasun määrä on kasvanut lähivuosina 

huomattavasti. Suunnitteilla olevien laitoshankkeiden sekä mm. biojätteen 

erilliskeräysvelvoitteen myötä yhteismädätyslaitosten tuotannon voi odottaa kasvavan 

tulevaisuudessakin melko voimakkaasti. Toiseksi suurin yksittäinen raaka-ainelähde 

biokaasulaitoksilla on yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta tuleva liete. Lietteestä 

tuotetun biokaasun määrä on pysynyt muutamia vuosikymmeniä varsin vakiona, eikä 

merkittävää kasvua ole odotettavissa. Raaka-aineiden mukaan jaoteltuna biokaasun 

tuotantomäärien häntäpäätä pitävät melko tasavahvoina teollisuuden jätevedet ja 

maatalous. Teollisuuden jätevesistä tuotetun biokaasun kasvua on odotettavissa jonkin 

verran. Maatalouden tuotteissa ja sivuvirroissa on todella suuri biokaasun 

tuotantopotentiaali ja merkittävää kasvua on odotettavissa. (M. Huttunen ym., 2018, ss. 

8–18; Winquist & Rikkonen, 2018, ss. 6–8) 

Tuotantoympäristön mukaan jaoteltuna biokaasuekosysteemit voivat olla hajautetun tai 

keskitetyn teollisen toiminnan piirissä. Keskitetyssä toiminnassa biokaasun tuotantoa ja 

käsittelyä harjoitetaan muun, usein teollisen toiminnan läheisyydessä ja raaka-aineen 

hankinnassa hyödynnetään läheisiä keskittymiä. Keskitettyä toimintaa on usein 

esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoja ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä hyödyntävissä 
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biokaasulaitoksissa. Hajautettua biokaasun tuotantoa ja käsittelyä tapahtuu erillään 

muusta toiminnasta. Maatilojen biokaasulaitoksen ovat usein hajautetun tuotannon 

laitoksia. Muuhun teolliseen toimintaan integroidusta tuotantoympäristöstä seuraa usein 

etuja hajautettuun toimintaan verrattuna esimerkiksi infrastruktuurin, valvonnan jne. 

suhteen. Tiiviimmässä integraatiossa mahdollisten onnettomuuksien, kuten palojen tai 

räjähdysten vaikutusalueella on kuitenkin enemmän toimintaa ja onnettomuuksien 

leviäminen suuntaan tai toiseen on mahdollista. Haastattelujen perusteella 

biokaasualalla on odotettavissa kasvua sekä hajautetun, että tiiviin tuotantoympäristön 

laitoksissa. Tällä hetkellä suurin osa Suomen biokaasulaitoksista hankkii raaka-aineensa 

keskitetysti. (Winquist & Rikkonen, 2018, ss. 6–8)  

Biokaasun tuotantolaitokset voidaan jakaa myös koon mukaan. Suuret laitokset ovat 

monesti useita raaka-ainelähteitä hyödyntäviä yhteiskäsittelylaitoksia tai merkittävän 

raaka-ainelähteen lähellä sijaitsevia laitoksia. Pieniä laitoksia löytyy usein maatalouden 

parista. Suurten biokaasun tuotanto- ja käsittelylaitosten resurssit ovat monesti pieniä 

paremmat, ja tämä voi heijastua toiminnan laatuun monilla osa-alueilla. Puutteita on 

havaittu pienillä laitoksilla erityisesti osaamisessa ja toimintatavoissa suuria laitoksia 

enemmän. Biokaasun tuotantoon ja käsittelyyn liittyy paljon erilaisia osa-alueita aina 

ravinnekierrosta taloudellisuuteen ja prosessiturvallisuuteen. Näiden kaikkien hyvään 

hallintaan tarvitaan usein paljon resursseja. Yksittäinen henkilö voi harvoin hallita kaikkia 

osa-alueita eikä esimerkiksi prosessiturvallisuuden osaaminen ole monellakaan 

biokaasutoimintaa sivutoimisesti harjoittavalla toimijalla vahvuus. Toisaalta pienemmän 

mittakaavan laitoksilla biokaasun käsittelyprosessit ovat monesti suuria toimijoita 

kevyempiä ja prosessiriskit näin matalampia. Esimerkiksi nesteytystä ei tulla ainakaan 

lähiaikoina näkemään pienen mittakaavan toiminnan yhteydessä, vaan se tulee 

keskittymään suuriin laitoksiin suurien investointikulujen vuoksi. Tuotetun biokaasun 

nesteytys on myös prosessina todella vaativa, eikä toimivan ratkaisun aikaansaaminen 

ole suurillakaan toimijoilla helppoa. Biokaasun nesteytystä on tällä hetkellä vain yhdellä, 

suurta kokoluokkaa edustavalla laitoksella Suomessa. Biokaasun jalostaminen 

biometaaniksi taas on huomattavasti yleisempää ja taloudellisesti mahdollista jo paljon 

pienemmän mittakaavan laitoksissa. Kaikista pienimmissä, usein yksittäisten maatilojen 

yhteydessä toimivissa laitoksissa biometaaniksi jalostaminen ei kuitenkaan ole kovin 

yleistä. Useiden maatilojen raaka-ainelähteitä hyödyntävissä laitoksissa biometaaniksi 

jalostaminen on huomattavasti yleisempää ja näiden yhteydessä on usein biokaasun 

jakelua liikennekäyttöön. Biokaasun jalostaminen biometaaniksi on yleistynyt 

lähivuosina nopeasti, joskin konkurssiin menneen laitostoimittajan toimimattomat 

jalostuslaitteistot tekevät kasvuun varmasti loven. Luken selvityksessä vuoden 2017 
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tietojen pohjalta yli 1 miljoona m3 vuodessa biokaasua tuottaneita laitoksia oli Suomessa 

27 ja tämän alle tuottaneita 31 kappaletta. Luvut ovat suuntaa antavia, sillä kaikilta 

laitoksilta ei ole tarkkoja tietoja. Viime vuosina maatilalaitosten lukumäärä on kasvanut 

eniten. (M. Huttunen ym., 2018, ss. 11–18; Winquist & Rikkonen, 2018, ss. 6–9) 

Suomalaisten biokaasulaitosten yleisimmät biokaasupohjaiset lopputuotteet vuonna 

2017 suuruusjärjestyksessä olivat lämpö, sähkö ja liikennepolttoaineeksi jalostettu 

biokaasu. Biokaasun syöttämistä kaasuverkostoon harjoitettiin vuoden 2016 tietojen 

perusteella kolmella laitoksella Suomessa. Kaasuverkostoon syötetty biokaasu sekoittuu 

verkostossa liikkuvaan maakaasuun, ja päätyy lopulta käyttöön jollain edellä mainituissa 

sovelluksissa tai teollisuuden raaka-aineena. Tarkempia käyttötietoja Suomesta on 

käsitelty työn osiossa 2.3. Työn kirjoitushetkellä Suomessa on käynnistysvaiheessa yksi 

biokaasun nesteytysyksikkö. Viime vuosina etenkin biokaasun jalostaminen 

biometaaniksi liikennekäyttöön on yleistynyt. Haastattelujen perusteella tulevaisuudessa 

kasvua on odotettavissa liikennepolttoaineena käytettävästä biokaasusta sekä 

nestemäisenä, että kaasumaisena. Verkostoon syöttämisen yleistymistä pidetään 

haastateltujen taholta todennäköisenä. (M. Huttunen ym., 2018, ss. 9, 24–25; Mutikainen 

ym., 2016, s. 13)   
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7. TULOSTEN TARKASTELU 

Biokaasualalla havaituista asioista korostuivat alan positiivinen julkisuus ja noste, mutta 

myös haasteet kuten kannattavuusongelmat ja sujuvoittamattomat prosessit. 

Prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavista tapahtumista esille nousivat erilaiset 

laitoksilla havaitut puutteet toimijoiden osaamisessa ja teknisissä ratkaisuissa. Nämä 

tapahtumat aiheutuvat esimerkiksi heikosta kannattavuudesta, alan 

vakiintumattomuudesta ja toiminnan luonteen huomioiden puutteellisista 

toimintatavoista. Suomessa olevat, biokaasun ympärille muodostuneet ekosysteemit 

ovat monipuolistuneet erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Tyypillistä suomalaista 

biokaasuekosysteemiä tarkasteltiin kolmen case-laitoksen avulla.  

7.1 Tutkimuskysymys 1 

Tutkimuskysymykseen 1 - Minkälaisia merkittäviä asioita biokaasualalla on havaittu ja 

tulevaisuudessa odotettavissa? - etsittiin vastauksia haastattelututkimuksella. 

Haastateltujen havaitsemia asioita olivat mm. biokaasua kohtaan osoitettu kiinnostus, 

alan heikko kannattavuus, toimijoiden ja teknisten ratkaisujen monipuolistuminen, 

biokaasun liikennekäyttö ja aihepiirin laajuus. Tulevaisuudelta haastatellut odottivat mm. 

alaan liittyvää epävarmuutta, biokaasun liikennekäytön kasvua, uusia teknologioita sekä 

biokaasun tuotannon integroitumista teollisuuteen.  

Positiivinen kiinnostus alaa kohtaan korostui usean haastateltavan vastauksissa. 

Ilmastonmuutoksen uutisoinnin myötä suuri yleisö on kiinnostunut biokaasusta, ja 

erityisesti sen liikennekäyttöä painotetaan. Biokaasun käyttö liikenteessä onkin yleistynyt 

Suomessa voimakkaasti. Osaltaan kiinnostus johtuu paineesta alentaa liikenteen 

päästöjä, mikä tulee esille esimerkiksi polttoaineiden verotuksessa. Liikennekäytön 

yleistyminen osaltaan edesauttaa alaa kohtaan osoitettua kiinnostusta. 

Biokaasulaitosten toiminta on monesti riippuvaista erilaisista tuista, eikä ala ole täysin 

itseään kannatteleva. Kannattavuus on ongelma erityisesti pienemmän mittakaavan 

biokaasulaitoksilla, suuremmilla projekteilla kannattavuusraja ylittyy helpommin 

mittakaavaedun vuoksi. Vastauksissa tuli esille myös biokaasun tuotannon ja itse 

tuotteen kasvaneet laatuvaatimukset. Kaasusta pyritään saamaan yhä useammin todella 

puhdasta ajoneuvokäyttöä tai kaasuverkostoon syöttämistä varten. Tämän tulisi lisäksi 

tapahtua luotettavasti ja turvallisesti. Raskaamman käsittelyn myötä laitosten 
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operointikustannukset ovat nousseet aiempaa merkittävämmiksi kustannustekijöiksi 

investointikulujen rinnalle.  

Huomionarvoisena asiana haastattelututkimuksen tuloksissa korostui alan epäkypsyys. 

Alan tekniset ratkaisut tai liiketoimintamallit eivät ole vakiintuneita ja kehitys on nopeaa. 

Vastausten perusteella nopea kehitys ja kokonaisuuden hahmottamisen vaikeus 

aiheuttavat haasteita tilanteen tasalla pysymisessä. Uusia toimijoita on paljon ja näiden 

käyttämät tekniset ratkaisut ja toimintatavat vaihtelevat.  Alalla toimivat tahot, joiden 

tietämys biokaasusta ja sen aiheuttamista vaaroista on puutteellista, hyötyisivät 

luotettavasta aihepiiriä käsittelevästä tiedosta. Hyödyllistä tietoa olisi esimerkiksi 

biokaasun tuotantoon ja käsittelyyn käytettävien teknologioiden esittely, käsiteltävien 

aineiden ominaisuudet sekä erilaisista aineista ja prosesseista aiheutuvat vaarat.  

Useammassa haastattelussa tuli esiin aihepiirin laajuus. Biokaasun tuotantoon kytkeytyy 

usein monen aihepiirin asiaa, jolloin alaan liittyvien asioiden edistäminen edellyttää laaja-

alaista yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kesken. Suurin 

biokaasuntuotantopotentiaali on maatalouden biomassoissa, joiden myötä maatalouden 

ekosysteemeissä toimivien biokaasulaitosten tuotantoon liittyy vahvasti esimerkiksi 

ravinnekierto, ravinnehuuhtoumat, ilmanlaatukysymykset, uusiutuva energia ja 

paikallisuus. Tämä luo omat haasteensa biokaasun yleistymiselle. Yhteen aihepiiriin 

liittyvien kysymysten sijaan joudutaan usein ratkomaan useaan eri aihepiiriin kytkeytyviä 

kysymyksiä, jolloin toimiva ratkaisun löytäminen on huomattavasti haastavampaa.  

Haastateltujen parissa alan tulevaisuus näyttäytyy epävarmalta. Aihepiiriin liittyy paljon 

kysymyksiä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden näkymiin. Päällimmäisenä alan 

kannattavuus on tällä hetkellä heikko ja biokaasuun kohdistuva tukipolitiikka näyttelee 

suurta roolia investoinneissa. Myös teknisiin ratkaisuihin, kuten nesteytykseen ja 

uusiutuvilla energianlähteillä toimivien ajoneuvojen tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta. 

Toisaalta osa haastatelluista odottaa biokaasun liikennekäytön yleistyvän. Potentiaalia 

nähdään erityisesti raskaan liikenteen käyttämän nesteytetyn biokaasun osalta. Tämä 

johtuu raskaan liikenteen rajallisista vaihtoehdoista uusiutuvien energianlähteiden 

suhteen. Tulevaisuudelta odotetaan myös uusien teknologioiden yleistymistä biokaasun 

tuotannossa. Uusien teknologioiden ilmaantuminen voi vaikuttaa alan teknisten 

ratkaisujen hajanaisuuden kasvamiseen. Tästä voi seurata prosessiturvallisuuden 

näkökulmasta haasteita, mikäli selkeitä ohjeita ja linjauksia räjähdysvaarallisten 

prosessien suunnitteluun ja toteutukseen ei ole saatavilla. Tulevaisuudessa 

biokaasutoimintojen odotetaan integroituvan muuhun teolliseen toimintaan nykyistä 

kiinteämmin.   
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7.2 Tutkimuskysymys 2 

Tutkimuskysymykseen 2 - Minkälaisia prosessiturvallisuuteen heikentävästi vaikuttavia 

tapahtumia tai ongelmia biokaasua tuottavilla tai käsittelevillä laitoksilla on havaittu? - 

etsittiin vastauksia haastattelututkimuksella, kyselytutkimuksella sekä 

kirjallisuuskatsauksella. Haastattelututkimuksessa korostuivat biokaasualan toimijoiden 

osaamiseen ja teknisiin toteutuksiin liittyvät puutteet. Kyselytutkimukseen vastanneiden 

laitostoimittajien havaitsemat ongelmat liittyivät biokaasulaitoksen syötteiden 

vaihtelevuuteen ja epäpuhtauksiin.  

Haastattelujen perusteella biokaasulaitoksilla on havaittu prosessiturvallisuuteen 

negatiivisesti vaikuttavia asioita erityisesti toimijoiden toimintatavoissa, osaamisessa ja 

kokemuksessa sekä laitosten teknisissä toteutuksissa. Biokaasuprosessien kanssa 

tekemisissä olevien tahojen tietämys esimerkiksi prosessitekniikasta voi olla hyvin 

heikkoa ja laitoksen käytännöt toiminnan luonteen huomioiden puutteellisia. Vähäinen 

kokemus prosessilaitoksista on tullut esiin esimerkiksi valvonnan puutteena 

laitostoimitusten yhteydessä. Tilaajaorganisaatiolla tulisi olla asiantuntemusta 

tilaamistaan laitteistoista, eikä toimittajiin tulisi luottaa täysin sokeasti. Pienillä 

biokaasulaitoksilla on havaittu vakavia teknisiä puutteita, kuten puutteellisia 

hitsaussaumoja ja vesiventtiilejä kaasulinjoissa. Näistä olisi voinut pahimmillaan voinut 

aiheutua merkittäviä vahinkoja ihmisille tai laitteistolle. Eräs esimerkki osaamisen ja 

kokemuksen puutteesta on konkurssiin mennyt laitostoimittaja BioGTS. Toimittajan 

jäljiltä Suomeen jäi useita biokaasulaitoksia, joiden tuotanto- ja jalostuslaitteistoissa oli 

suuria laatu- ja tuotanto-ongelmia.  

Kyselytutkimukseen saatujen laitetoimittajien vastausten perusteella suurimmat 

ongelmat ja toimintahäiriöt biokaasun tuotantoprosesseissa liittyvät syötteiden 

käsittelyyn. Syötteiden vaihtelevuus ja erilaiset epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa 

syötteiden käsittelylaitteistossa mekaanisia ongelmia. Biokaasulaitosten syötepohja ei 

ole aina vakio, ja se saattaa muuttua ajan myötä esimerkiksi tarjolla olevien 

vaihtoehtojen hinnan tai saatavuuden mukaan. Laitoksilla käytetyt syötteet voivat 

vaihdella olomuodoltaan huomattavasti. Esimerkiksi lietteen käsittelylaitteisto poikkeaa 

merkittävästi kasvibiomassan käsittelyyn käytetystä laitteistosta. Syötteen joukossa 

olevat epäpuhtaudet taas voivat olla raaka-aineesta riippuen lähes mitä tahansa. 

Yhdyskuntien biojätteitä käsittelevien laitosten syötteen joukossa on kaikkea mitä 

kansalaiset biojäteastioihin laittavat. Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvissä 

laitteistoissa, kuten kaasunkäsittely- ja hyödyntämisprosesseissa, toimintahäiriöt ovat 

laitostoimittajilta saatujen vastausten perusteella melko vähäisiä lukuun ottamatta 
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BioGTS:n toimittamia laitteistoja. Näitä laitteistoja löytyy vielä usealta biokaasulaitokselta 

Suomessa.  

Biokaasulaitosten prosessiturvallisuuteen liittyvä kirjallisuusmateriaali koostuu 

merkittäviltä osin onnettomuustapauksiin keskittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä. 

Biokaasulaitosten turvallisuuteen liittyvän kirjallisuusmateriaalin keskittyminen 

onnettomuuksiin selittyy alan hajanaisuudella ja sillä, että niitä on tapahtunut Euroopan 

biokaasulaitoksilla lähivuosina melko runsaasti. Alan valvonta on usein heikkoa, mikä 

johtaa mm. siihen, että laitoksien tapahtumista ei usein välity kattavasti tietoa tilastointia 

varten. Onnettomuustapausten tutkiminenkin perustuu monesti eri lähteistä kasaan 

haalittujen, usein puutteellisten tietojen analysointiin. Läpi käydyn kirjallisuusmateriaalin 

perusteella biokaasulaitoksilla sattuneet onnettomuudet ovat useimmiten paloja, 

biokaasun tai nestemäisen aineksen vuotoja tai räjähdyksiä. Palot ja räjähdykset 

aiheutuvat mitä ilmeisimmin laitoksilla käsiteltävän biokaasun ilman kanssa 

muodostaman räjähdyskelpoisen seoksen muodostumisesta ja sen syttymisestä. 

Biokaasun vuotaminen esimerkiksi reaktorista, putkistoista tai varastosäiliöstä voi saada 

aikaan tällaisen seoksen muodostumisen laitteiston ulkopuolella. Räjähdyskelpoinen 

seos voi muodostua myös laitteiston sisällä, mikäli ilmaa pääsee sekoittumaan 

biokaasuun laitteiston sisällä sopivassa suhteessa, esimerkiksi huoltotoimenpiteiden 

yhteydessä. Puhdistamaton biokaasu sisältää usein vetysulfidia, joka on erittäin 

myrkyllinen kaasu ja sen hengittäminen pienissäkin pitoisuuksissa tappavaa. 

Nestemäiset vuodot tarkoittavat usein laitoksella käsiteltävän lietteen (raaka-aine tai 

mädätysprosessin tuote) vuotamista ympäristöön. 

Saksan biokaasulaitoksilla suoritettujen tarkastusten perusteella merkittävällä osalla 

laitoksista on turvallisuuspuutteita, jotka liittyvät useimmiten tekniseen toteutukseen ja 

toimintatapoihin. Muihin aloihin verrattuna tarkastetuilla biokaasulaitoksilla havaittujen 

puutteiden määrä on noin kaksinkertainen.  

7.3 Tutkimuskysymys 3 

Tutkimuskysymykseen 3 - Mistä nämä ongelmat aiheutuvat? - etsittiin vastauksia 

haastattelututkimuksella, kyselytutkimuksella sekä kirjallisuuskatsauksella. 

Haastattelututkimuksen tuloksissa korostuivat osaamisesta ja toimintatavoista 

aiheutuvat ongelmat. Kyselytutkimuksessa biokaasun tuotantoon käytettävien raaka-

aineiden heterogeenisuuden aiheuttamat ongelmat tulivat korostetusti esiin. 

Kirjallisuusmateriaali alleviivasi puutteellisten toimintatapojen, inhimillisten tekijöiden ja 

riittämättömien teknisten suojaustoimenpiteiden merkitystä ongelmien aiheutumisessa 

laitoksilla.  
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Haastattelujen perusteella biokaasuun liittyviä poikkeamia aiheuttavat osaajien 

vähäisyys, selkeiden toimintatapojen puute, sujuvoittamattomat hallinnolliset prosessit, 

alan vakiintumattomuus, raaka-aineen vaihtelevat ominaisuudet, lopputuotteen kovat 

laatuvaatimukset, prosessien vaativat olosuhteet, alhainen kannattavuus sekä puutteet 

toimijoiden osaamisessa ja toimintatavoissa.  

Selkeiden toimintatapojen puute ja sujuvoittamattomat hallinnolliset prosessit voivat 

aiheuttaa ongelmia laitoksilla, mikäli esimerkiksi tekniset vaatimukset tai vastuulliset 

viranomaiset eivät ole laitosprojektin toteuttajille selviä. Tästä voi seurata kesken 

projektin tehtyjä teknisiä muutoksia, joita ei ole otettu huomioon alusta alkaen. Laitos 

voidaan myös toteuttaa vaatimuksiin nähden puutteellisesti ja tästä voi seurata 

esimerkiksi vaaratilanteita prosessin käytön tai huoltotoimenpiteiden aikana.   

Alan vakiintumattomuus ja osaajien vähäisyys saattavat aiheuttaa poikkeamia, mikäli 

tarvittavaa osaamista ei ole tarjolla esimerkiksi laitoksen suunnittelun, rakentamisen, 

operoinnin tai huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Johonkin tiettyyn sovellukseen voi 

löytyä vain muutamia laitosratkaisuja. Haasteita aiheuttaa eri valmistajien toimittamien 

laitteistojen yhteensovittaminen siten, että ne toimivat suunnitellulla tavalla 

kokonaisuutena. Eri ympäristössä suunniteltuja laitteistoja ei myöskään välttämättä 

voida suoraan asentaa toisaalle ilman ongelmia. Laitteistoja voi joutua muokkaamaan 

tarkoitukseen ja toisiinsa sopiviksi mikä nostaa kustannuksia ja lisää toimintahäiriöiden 

mahdollisuutta. Esimerkiksi Keski-Eurooppalaisten toimittajien laitteistojen 

komponenttien kylmänkestävyys voi olla suomalaisiin olosuhteisiin liian heikolla tasolla 

mikä voi ilmentyä esimerkiksi venttiilien jäätymisenä ulkolämpötiloissa. 

Biokaasulaitosten toimintahäiriöitä aiheutuu laitteistojen yhteensovittamisen ja 

muokkauksen lisäksi mm. raaka-aineen ja tästä tuotetun biokaasun ominaisuuksien 

vaihtelevuudesta yhdistettynä lopputuotteen tiukkoihin laatuvaatimuksiin. Raaka-aineen 

vaihdellessa myös esimerkiksi tuotetun biokaasun rikkivetypitoisuus voi nousta 

ennakoitua korkeammaksi, mikä kuormittaa kaasunkäsittelylaitteistoa. Tiukat 

laatuvaatimukset edellyttävät joka tapauksessa melko raskasta kaasun käsittelyä, ja 

pienetkin vaihtelut prosessiin syötettävän tuotteen ominaisuuksissa voivat saada aikaan 

häiriöitä. Ääriesimerkki kaasun käsittelystä on nesteytys, jota varten kaasun sisältämien 

epäpuhtauksien määrä tulee olla todella pieni. Nesteytysprosessissa käytettävät 

lämpötilat ovat todella matalia, alle -160 °C, jolloin prosessilaitteiden, kuten venttiilien 

jäätyminen on merkittävä ongelma.  

Alan alhainen kannattavuus heijastuu suoraan alalla toimivien tahojen käytettävissä 

oleviin resursseihin. Erityisesti pienten toimijoiden rajalliset resurssit eivät aina riitä 

kaikkien prosessiteollisuudessa tarpeellisten osa-alueiden hallintaan, ja tämä heijastuu 
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biokaasulaitosten laitteistoon ja toimintaan. Haastattelujen perusteella biokaasun 

valmistukseen ja käsittelyyn tarkoitettujen laitteistojen hintaerot ovat suuria. 

Hyvälaatuiset ja koeteltua tekniikkaa sisältävät laitteistot saattavat maksaa 

moninkertaisesti halvimpiin vaihtoehtoihin nähden. Haastatteluissa tuli esiin 

esimerkkejä, joissa biokaasun tuottajalle on toimitettu laitteisto, joka ei ole toiminut 

suunnitellusti. Toimimattomia laitteistoja on jouduttu korjaamaan jälkikäteen 

huomattavilla summilla ja joissain tapauksissa uusimaan kokonaan. Useissa 

vastauksissa esiin tullut biokaasualan heikko kannattavuus saattaa tehdä halvemmista 

laitteistoista erityisen houkuttelevia. Ongelmien välttämiseksi hankittavien laitteistojen 

toiminnasta tulisi olla takeita. 

Kyselytutkimukseen saatujen laitostoimittajien vastausten perusteella suurimmat 

ongelmat biokaasulaitoksilla aiheutuvat syötteen heterogeenisuudesta, mistä seuraa 

mm. raaka-aineen käsittelyn mekaanisia ongelmia sekä raakabiokaasun vaihtelevia 

ominaisuuksia. Syötteen käsittelyn mekaaniset ongelmat voivat pahimmassa 

tapauksessa muodostaa tulipaloriskin syötteen käsittelylaitteistojen tukkiutuessa tai 

käsitellessä syötettä, jota ei ole laitteiston suunnittelussa otettu huomioon. 

Raakabiokaasun vaihtelevat ominaisuudet taas saattavat aiheuttaa häiriöitä 

kaasunkäsittelyprosessissa. Joissain tilanteissa raakabiokaasuun voi muodostua 

odottamattomien syötteiden seurauksena yhdisteitä, jotka aiheuttavat laitteistossa 

korroosiota. Tästä voi seurata kaasumaisen tai nestemäisen aineksen vuotoja 

prosessista.  

Kirjallisuuslähteissä tuli ilmi runsaasti puutteellisista toimintatavoista johtuneita 

onnettomuuksia Euroopassa viimeisen 15 vuoden ajalta. Kirjallisuuden perusteella 

yleisimpiä ongelmien ja onnettomuuksien aiheuttajia biokaasulaitoksilla ovat virheet 

operoinnin tai huoltotoimenpiteiden yhteydessä, puutteet laitossuunnittelussa sekä 

laitteistojen tai komponenttien vikaantuminen. Materiaaleista nousee vahvasti esiin 

inhimillisten tekijöiden osuus onnettomuuksien synnyssä. Prosessiteollisuuden ja öljy- ja 

kaasualan käytännöt suljettuihin tiloihin menemisen, huoltotoimenpiteiden ja operoinnin 

suhteen sekä esimerkiksi kaasuantureiden hankkiminen ja oikeaoppinen asentaminen 

olisivat ehkäisseet merkittävän osan sattuneista onnettomuuksista.  

Merkittävänä tekijänä biokaasualan ongelmien aiheutumisessa voidaan pitää myös sitä, 

että biokaasualan valvonta on järjestetty eri valtioissa eri tavoin mm. sen mukaan, minkä 

toiminnan alle biokaasun tuotannon on katsottu kuuluvan. Hajanaiset käytännöt ovat 

johtaneet valvonnan vaihtelevuuteen sekä esimerkiksi onnettomuusraportoinnin 

sirpaleisuuteen ja turvallisuuden edistämisen kannalta heikkoon laatuun. Tiedon ja 

valvonnan ollessa hajanaista, on kokonaiskuvan saaminen tilanteesta ollut hankalaa ja 
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tehnyt onnettomuustiedon haalimisen vaikeaksi. Biokaasuala on siis muodostunut 

Euroopan laajuisesti melko sirpaleiseksi ja sen sisällä toimintatavat vaihteleviksi. Useat 

toimijat alan sisällä ovat pieniä ja biokaasun tuotantoa tehdään muun toiminnan ohessa. 

Toimijoiden osaaminen turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten prosessiteollisuuden 

käytännöistä, on usein heikkoa eikä alalla ole käytössä toimintatapoja, millä 

varmistettaisiin sattuneista onnettomuuksista oppiminen.  

7.4 Tutkimuskysymys 4 

Tutkimuskysymykseen 4 - Minkälaisia biokaasun ympärille rakentuvia ekosysteemejä 

Suomessa on? - etsittiin vastauksia kirjallisuuskatsauksella. Suomalaiset biokaasun 

ympärille rakentuvat ekosysteemit ovat monipuolistuneet erityisesti viime vuosien 

aikana. Aikaisemmista varsin homogeenisista ekosysteemeistä on siirrytty yhä 

monipuolisempiin ympäristöihin. Tyypilliseen suomalaiseen biokaasuekosysteemiin 

kuuluvia biokaasulaitoksia on esitelty osiossa 5. 

Suomalaiset biokaasuekosysteemit ovat perinteisesti rakentuneet 

jätevedenpuhdistamojen yhteydessä olevien, puhdistamojen lietettä hyödyntävien 

biokaasulaitosten ympärille. Tässä, usein melko yksinkertaisessa ekosysteemissä 

tuotettu kaasu on hyödynnetty pääosin sähkön ja lämmön tuotannossa, joita on käytetty 

omaan tarpeeseen. Viimeisen 10 vuoden sisällä usein pienet maatilalaitokset ja yleensä 

suuren mittakaavan yhteiskäsittelylaitokset ovat yleistyneet voimakkaasti, ja niistä on 

tullut biokaasun tuotannon valtavirtaa. Samalla kaasun käsittelyprosessit ovat 

yleistyneet ja käyttökohteet monipuolistuneet. Kaiken kaikkiaan erilaiset tekniset 

ratkaisut ja toimintatavat ovat monipuolistuneet, joka on toiminut tämänkin diplomityön 

lähtölaukauksena. Nykyisin biokaasuekosysteemi voi olla muodostunut maatalouden, 

teollisuuden, yhdyskuntien vedenpuhdistamojen tai biojätteen keräilyn ympärille ja 

tuotannon mittakaava voi vaihdella huomattavastikin laitosten välillä.  

Nurmon Bioenergia Oy: Seinäjoelle suunniteltu biokaasulaitos edustaa suuren 

kokoluokan ratkaisua, jossa biokaasun nesteytys on merkittävässä osassa 

liiketoimintaa. Biokaasun nesteytyslaitosten yleistyminen ja nesteytetyn maakaasun 

korvaaminen uusiutuvalla vaihtoehdolla on teknisesti mahdollinen ja kiinnostusta 

herättävä asia. Nurmon biokaasulaitoksen toteutuminen merkitsisi kokoluokkansa 

puolesta merkittävää askelta suomalaiselle biokaasualalle marginaalitoiminnasta 

varteen otettavaksi teolliseksi tekijäksi. Sen vaikutukset ulottuisivat 

nesteytyskapasiteetin myötä kauas ja projekti mahdollistaisi mm. raskaan liikenteen 

parissa uusiutuvan polttoaineen käyttämisen entistä laajamittaisemmin.  
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Mustankorkea Oy:n Jyväskylän biokaasulaitoksella kokemat vaikeudet 

kaasunjalostuslaitteiston toimivuuden kanssa alleviivaavat mm. haastatteluissa esiin 

tulleiden asioiden tärkeyttä. Tekniikan toimivuudesta tulisi pyrkiä varmistumaan ja 

referenssejä olla ennen merkittävien investointipäätösten tekoa. Asia on jatkossakin 

ajankohtainen biokaasun tuotantoon ja jalostamiseen käytettävien ratkaisujen ja alalla 

toimivien tahojen monipuolistuessa edelleen. Käsitellyn case-laitoksen yhteydessä 

jalostuslaitteisto päädyttiin lopulta rakentamaan uudelleen, tällä kertaa vakaan toimijan 

kanssa.  

Palopuron Biokaasu Oy:n biokaasulaitos on monessakin suhteessa ajan hermoilla. 

Biokaasuntuotantoa harjoitetaan kahden luomutilan toiminnan rinnalla. 

Biokaasulaitoksen toiminta sekä markkinointi nojaavat vahvasti ajankohtaisiin ilmiöihin: 

Luomu- ja lähituotantoon sekä kestävyyteen. Laitoksen tuottama ja asiakkaille myytävä 

liikennebiokaasu on brändätty luomubiokaasuksi. Lisäksi tuotettu polttoaine on tuotettu 

kokonaisuudessaan paikallisesti ja kestävällä tavalla.  

Case-laitosten avulla kuvataan tyypillisiä biokaasun ympärille rakentuvia ekosysteemejä 

Suomessa. Aikaisemmasta, varsin homogeenisesta biokaasun ympärillä tapahtuvasta 

toiminnasta ja tekijöistä on siirrytty yhä monipuolisempiin ratkaisuihin niin toiminnan 

luonteen kuin kokoluokan, raaka-aineiden, lopputuotteiden kuin tekijöiden suhteen. 

Tämä muutos tulee esiin valittujen case-laitosten monipuolisuudessa.  
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8. POHDINTA 

Tutkimuksen luotettavuus varmistettiin toimimalla laadullisen tutkimuksen neljän osa-

alueen mukaisesti. Tutkimuksessa käytettiin kattavaa, rajattua aihepiiriä käsittelevää 

tutkimusaineistoa, jonka keräämisessä, käsittelyssä ja hyödyntämisessä pyrittiin 

objektiivisuuteen. Aihepiiristä saatavilla olevan kirjallisuusmateriaalin perusteella 

biokaasulaitoksilla tapahtuu muihin vastaaviin aloihin verrattuna paljon onnettomuuksia 

ja niillä on havaittu runsaasti teknisiä sekä toimintatapoihin liittyviä puutteita. 

Tutkimuksen perusteella merkittävimmät poikkeamien aiheuttajat biokaasulaitoksilla 

liittyvät alan vakiintumattomuuteen. Vakiintumattomuus ilmenee esimerkiksi teknisten 

ratkaisujen hajanaisuutena sekä ohjeistuksen ja vaatimusten epäselvyytenä. Tukesin 

tulisi kohdistaa alan toimijoille sekä biokaasulaitosten prosessiturvallisuutta usein 

valvoville pelastusviranomaisille erityistä viestintää. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen (Qualitative) tutkimuksen luotettavuuden arviointiin käytetään usein käsitettä 

Qualitative Rigor. Käsitteen avulla voidaan rakentaa luottamusta ja varmuutta 

tutkimuksen löydöille ja tuloksille. Tulosten luotettavuuden arviointi on laadullisessa 

tutkimuksessa erityisen tärkeää, koska määrällisestä (Quantitative) tutkimuksesta 

poiketen tutkimus ei tuota laajan aihepiirin havainnointiin perustuvia, usein yleistettäviä 

ja usein numeerisia tuloksia. Laadullisessa tutkimuksessa syvennytään tiettyyn, 

tarkkaan rajattuun aihepiiriin huolellisesti ja usein laajalla, rajattua aihepiiriä käsittelevällä 

aineistolla. Tutkimuksen tulokset eivät yleensä ole yleistettävissä tutkimuksen aihepiirin 

ulkopuolelle, mutta niiden avulla tästä valitusta aihepiiristä saadaan muodostettua tarkka 

kuva ja voidaan havaita asioita, jotka laajemman aihepiirin käsittelyllä olisivat voineet 

jäädä havaitsematta. Erään määritelmän mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: Uskottavuus (credibility), siirrettävyys 

(transferability), johdonmukaisuus (dependability) ja todennettavuus (neutrality). 

(Thomas & Magilvy, 2011, ss. 151–154)  

Tämän tutkimuksen tulosten uskottavuus voidaan osoittaa tarkastelemalla eri 

menetelmillä saatujen tulosten yhtäläisyyksiä. Yhtäläisyydet voidaan todeta osiosta 7, 

jossa eri menetelmillä saatuja tuloksia on käsitelty tutkimuskysymyksittäin. 

Tutkimuskysymysten sisällä eri menetelmillä saaduissa tuloksissa näkyy yhtäläisyyksiä, 

eivätkä ne ole merkittävässä ristiriidassa keskenään. Menetelmien välisiä eroja selittää 

osaltaan eri tutkimusmenetelmien osallistujien poikkeavat taustat. Näitä on avattu 
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enemmän tutkimuksen johdonmukaisuuden yhteydessä. Tulosten yhtäläisyys tulee 

selkeästi esiin myös osiossa 6.1. Kyseisessä osiossa teemahaastatteluissa esiin tulleet 

asiat on koottu niitä yhdistävien kuvauskategorioiden alle. Kuvauskategorian jälkeen 

sulkeissa oleva luku kuvaa, monenko eri tahon haastattelussa kyseinen kategoria 

esiintyy haastattelujen kokonaismäärän ollessa seitsemän. Merkittävää hajontaa 

osallistujien välillä esiintyy ainoastaan kysyttäessä biokaasualan tulevaisuuden ilmiöitä. 

Uskottavuuden puolesta puhuu myös tärkeimpien tutkimuskysymysten 2 ja 3 yhteydessä 

käytetty menetelmätriangulaatio. (Thomas & Magilvy, 2011, ss. 152–153) 

Tutkimustulosten siirrettävyys voidaan määritellä sen perusteella, kuinka hyvin 

tutkimuksessa saadut tulokset pätevät toisaalla, mikäli koe toistettaisiin joko erilaisessa 

tai vastaavassa ympäristössä. Tässä tutkimuksessa kyse voisi olla tutkimuskysymysten 

2 ja 3 toistettavuudesta tästä tutkimuksesta poikkeavien tuotantolaitosten tai ainoastaan 

eri valtiossa sijaitsevien, vastaavien tuotantolaitosten parissa. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan siirtää biokaasulaitoksista poikkeaviin tuotantolaitoksiin vain rajallisesti, koska 

tutkimuksen aihepiiri oli tarkasti rajattu. Joitakin yhtäläisyyksiä voidaan löytää esimerkiksi 

muiden kiertotalouslaitosten kanssa, kuten Tukesin Kiertotalouslaitosten 

turvallisuusriskit-loppuraportissa on kuvattu. Tutkimuskysymysten 2 ja 3 vastausten 

voidaan olettaa pätevän melko hyvin vastaavassa ympäristössä sijaitseviin 

biokaasulaitoksiin. Tämän puolesta puhuvat pääosin saksalaisilla biokaasulaitoksilla 

tehdyt havainnot, jotka ovat suurelta osin yhdenmukaisia haastattelututkimuksessa esiin 

tulleiden suomalaisilla biokaasulaitoksilla tehtyjen havaintojen kanssa. (Thomas & 

Magilvy, 2011, s. 153; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 2018, ss. 13–16)  

Tutkimuksen johdonmukaisuudella kuvataan, kuinka hyvin tutkimus on toistettavissa 

toisen tutkijan toimesta. Toistettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi tutkimuksen 

tavoitteiden kuvaus, osallistujien valinnan kuvaus, aineiston keräämisen ja käsittelyn 

kuvaus, tulosten tulkinnan kuvaus sekä luotettavuuden arviointi. Tämän tutkimuksen 

johdonmukaisuudesta varmistuttiin kuvaamalla tavoitteet yksiselitteisesti osiossa 1.3, 

osallistujien valinta osiossa 4 ja Case-laitokset osiossa 5, aineiston kerääminen ja 

käsittely osiossa 3, tulosten tulkinnan kuvaukset osiossa 7 ja luotettavuuden arviointi 

osiossa 8. (Thomas & Magilvy, 2011, ss. 153–154) 

Laadullisen tutkimuksen todennettavuuden vastine määrällisessä tutkimuksessa on 

objektiivisuus. Todennettavuus pohjautuu kolmelle edellä mainitulle osa-alueelle. 

Todennettavuuteen sisältyy myös tutkijan valmius toteuttaa laadullista tutkimusta, jossa 

mm. tutkijan omat oletukset voivat vaikuttaa tuloksiin. Tämän tutkimuksen 

todennettavuus varmistettiin muiden tutkimuksen luotettavuuden osa-alueiden 
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yhteydessä kuvailluilla tavoilla, sekä pyrkimällä välttämään omien oletusten 

vaikuttamista tuloksiin kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Thomas & Magilvy, 2011, s. 154) 

8.2 Tutkimuksen havainnot 

Tutkimuksen perusteella biokaasulaitosten tekniset ratkaisut ja liiketoimintamallit ovat 

vielä vakiintumattomia ja kehitys on nopeaa. Alalla on paljon uusia toimijoita, joiden 

toimintatavat ja tietotaso biokaasuprosesseista vaihtelevat. Biokaasun tuotantoon ja 

käsittelyyn liittyvien ratkaisujen ja toimijoiden monipuolistuminen aiheuttaa haasteita, 

mikäli tarjolla ei ole selkeitä ohjeistuksia ja linjauksia prosessien suunnitteluun, 

toteutukseen ja käyttöön liittyen. Puutteellinen osaaminen on tullut esiin mm. 

biokaasulaitoksille tehdyillä tarkastuksilla havaittujen vakavien teknisten puutteiden 

myötä.  

Biokaasulaitosten raaka-aineiden tarkka koostumus vaihtelee, jolloin tuotetun biokaasun 

ominaisuudet voivat vaihdella samalla laitoksella huomattavastikin ajan myötä. 

Biokaasun vaihtelevat ominaisuudet tekevät laitteiston suunnittelusta haastavaa ja 

esimerkiksi raakabiokaasun rikkivetypitoisuus voi kohota suunniteltuja arvoja 

korkeammaksi. Suunnitteluarvoista poikkeavat pitoisuudet kuormittavat 

kaasunkäsittelylaitteistoja ja voivat johtaa häiriötilanteisiin prosessissa. Prosessin 

suunnittelua vaikeuttaa myös laitteistojen tarjonnan hajanaisuus. Tiettyyn sovellukseen 

ei välttämättä löydy valmista ratkaisua, vaan kokonaisuus joudutaan kokoamaan useista 

eri lähteistä hankittavilla laitteilla, joiden yhteensovittamisesta voi aiheutua haasteita. 

Laitteistojen toimittajat ovat usein Keski-Eurooppalaisia. Eri ilmasto-olosuhteissa 

suunniteltuja laitteistoja voidaan joutua räätälöimään Suomen olosuhteisiin esimerkiksi 

niiden kylmänkestävyyden vuoksi.  

Tutkimuksen havainnot ovat linjassa aihepiiristä aikaisemmin tehtyjen tutkimusten 

havaintojen kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että teknisistä puutteista 

sekä virheellisistä toimintatavoista johtuvat onnettomuudet ovat biokaasulaitoksilla 

yleisiä. Saksalaisilla biokaasulaitoksilla sattuneiden onnettomuuksien määrät sekä 

tarkastetuilla laitoksilla havaittujen puutteiden määrät ovat muihin aloihin verrattuna 

korkeat. Tämän tutkimuksen perusteella saatavilla olevien teknisten ratkaisujen 

hajanaisuus, alan toimijoiden vaihteleva osaaminen yhdistettynä puutteelliseen 

ohjeistukseen ja valvontaan, prosessitekniset haasteet sekä heikko kannattavuus ovat 

merkittävimpiä syitä biokaasulaitoksilla havaittuihin poikkeamiin ja onnettomuuksiin. 
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8.3 Tutkimuksen löydöt toimeksiantajalle 

Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä säädöksiä tulisi kehittää, jotta ne ottaisivat biokaasun 

paremmin huomioon. Nykyisin rajanveto maakaasua koskevan asetuksen 511/2019 ja 

muita vaarallisia kemikaaleja koskevien asetusten 685/2015 ja 856/2012 välillä 

biokaasua käsittelevillä laitoksilla on haastavaa. Tilanne on säädöksiä valvovien 

viranomaisten kannalta hankala ja kaikille osapuolille epäselvä.   

Seuraavana on listattu edellä mainituista Valtioneuvoston asetuksista kohtia, joita tulisi 

muuttaa, jotta tilanne selkeytyisi biokaasun osalta. Merkittävimmät ongelmakohdat 

löytyvät maakaasuasetuksesta 511/2009.  

VNa 511/2009: 

- 1 ja 2 §, Asetuksen soveltaminen biokaasuun jää epäselväksi. Termit välittömästi 

sekä tekninen käyttö ovat epätarkkoja (ks. myös 4 §, 6)).  

- 4 §, 1) Asetuksessa maakaasu tarkoittaa ainoastaan maaperästä saatavaa 

kaasua. Tämän perusteella lähes mikään asetuksen vaatimus ei koske 

biokaasua.  

- 4 §, 2) Biokaasun määritelmä on todella laaja, tämän perusteella raakabiokaasu 

ja todella puhdas biometaani ovat asetuksen näkökulmasta sama asia. Tässä 

tulisi erottaa raakabiokaasu ominaisuuksiltaan maakaasuun verrattavissa 

olevasta biometaanista.  

- 4 §, 6) Tekninen käyttö – termi ei määrittele kaikkia käyttökohteita tarkasti. Onko 

kaasuverkostoon syöttäminen teknistä käyttöä? (ks. myös 1 ja 2 §).  

- 9 §, Maakaasun varastointia koskevat rajat tulisi yhdenmukaistaa 685/2015 

Liitteessä I olevan taulukon sisältämän P2 Syttyvät kaasut - syttyvät kaasut, 

kategoria 1 tai 2 rajojen kanssa. Jälkimmäiset rajat koskevat biokaasua, jota ei 

rinnasteta maakaasuun. Poikkeavien raja-arvojen lisäksi maakaasusta tehdään 

ilmoitus Tukesille, kun muista syttyvistä kaasuista ilmoitus tehdään 

pelastuslaitokselle.  

VNa 685/2015 sekä VNa 856/2012:  

- Soveltamisalan rajauksissa toistuvat biokaasun yhteydessä epätarkat termit 

välittömästi sekä tekninen käyttö. Rajauksista ei käy yksiselitteisesti ilmi, miltä 

osin asetukset koskevat biokaasua.  

Biokaasualan teknisten ratkaisujen ja toimijoiden monipuolistuessa selkeiden linjausten 

ja tiedottamisen merkitys korostuu. Tukesin tulisi huolehtia siitä, että eri kokoisille 
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biokaasulaitoksille kohdistettavat vaatimukset ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Tiedon 

tulisi olla helposti kaikkien osapuolten saatavilla. Siitä hyötyisivät esimerkiksi 

pelastuslaitokset, jotka törmäävät biokaasulaitoksiin yhä useammin toiminnassaan. 

Valtaosa biokaasulaitoksista on Tukesin sijaan paikallisen pelastuslaitoksen 

valvonnassa, koska vaarallisten kemikaalien käsittelyn mittakaava ei ylitä Tukesin 

valvontarajaa. Tukesin tiedotus voisi tapahtua osaksi esimerkiksi oppaan tai 

verkkosivujen avulla.  

Selkeytystä kaipaisivat etenkin seuraavat asiat: 

- Kuka on vastuullinen viranomainen missäkin tapauksessa? (toiminnan laajuus, 

tämä olisi hyvä määritellä myös kaasun tilavuuden perusteella) 

- Missä menevät kemikaaliturvallisuuteen liittyvien säädösten rajat, eli milloin 

biokaasu ”muuttuu” maakaasuksi? 

- Mitkä vaatimukset koskevat kaikkia biokaasulaitoksia laajuudesta riippumatta? 

(esim. putkistot, tilaluokitukset, dokumentointi) 

- Selkeät vaatimukset esimerkiksi suojaetäisyyksistä laitosten suunnittelun 

perustaksi. 
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9. YHTEENVETO 

Biokaasun tuotanto ja jalostaminen biometaaniksi on kasvanut viime vuosina 

voimakkaasti ja kasvun odotetaan jatkuvan. Energiakaasujen liikennekäytön 

yleistymisen odotetaan toimivan merkittävänä kasvun moottorina alalla. Tästä antaa 

viitteitä esimerkiksi vuoden 2020 alussa julkaistu kansallinen biokaasuohjelma, jossa 

linjataan biokaasun sisällyttäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteiden piiriin 

tulevaisuudessa. Tuotannon ja jalostamisen kasvun myötä biokaasulaitosten lukumäärä 

Suomessa tullee kasvamaan kaikissa kokoluokissa. Kasvua hidastaa alan yleisesti 

heikko kannattavuus. Heikko kannattavuus on monesti esteenä etenkin pienten laitosten 

toteutumiselle. Kannattavuuden ongelmat ohjaavat tuotantoa etenkin mm. liikenteessä 

käytettävän ja kaasuverkostoon syötettävän biometaanin tuotantoon. 

Lähitulevaisuudessa alan tukipolitiikka ohjaa vahvasti toteutettavien biokaasulaitosten 

laatua ja lukumäärää. Maatalouden biomassojen ympärille rakentuvien 

biokaasuekosysteemien puolesta puhuvat sekä lähiaikojen hallitusohjelmien, että 

kansallisen biokaasuohjelman kirjaukset. Maatalouden biomassoissa on arvioitu olevan 

suurin hyödyntämätön biokaasupotentiaali Suomessa. Muita merkittäviä raaka-

ainelähteitä, joiden ympärille voidaan odottaa muodostuvan biokaasuekosysteemejä 

ovat teollisuuden sivuvirrat sekä yhdyskuntien biojätteet.  

Biokaasualaan kohdistuu paljon odotuksia kotimaassa ja Euroopassa. Toiminta on 

aktiivista ja kehitys nopeaa. Alan toimintatavat ja tekniset ratkaisut eivät ole vakiintuneita, 

mikä osaltaan aiheuttaa sirpaleisuutta ja kirjavia käytäntöjä. Alalla toimivien tahojen 

osaaminen vaihtelee eikä kaikilla ole riittävästi tietoa esimerkiksi energiakaasujen 

vaaroista ja niiden kanssa toimimisesta. Teknisten ratkaisujen moninaisuus, alan 

toimijoiden vaihteleva osaaminen, hajanainen ohjeistus ja valvonta, prosessitekniset 

haasteet sekä heikko kannattavuus ovat merkittävimpiä syitä biokaasulaitoksilla 

havaittuihin puutteisiin prosessiturvallisuudessa. Suomessa biokaasuun liittyviä vakavia 

onnettomuuksia ei ole havaittu, mutta Euroopan laajuisesti onnettomuusluvut ja 

laitoksilla havaittujen puutteiden määrät ovat muihin aloihin verrattuna korkeat. 

Biokaasun yleistyessä vastaavat tapahtumat ovat Suomessakin yhä todennäköisempiä.  

Biokaasun tuotanto on monilla paikkakunnilla uusi ilmiö, ja prosessiturvallisuutta 

pienemmissä (vähäisissä) laitoskohteissa valvovien pelastusviranomaisten kokemus 

aihepiiristä voi olla vähäistä. Tukesilla on velvollisuus ohjata pelastusviranomaisia 

vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvissä asioissa, mutta biokaasuasioihin 

keskittyvää yksiselitteistä tietolähdettä ei ole saatavilla. Koordinoinnin ja selkeiden 



60 
 

linjausten puute voi johtaa toimijoiden näkökulmasta sekavaan tilanteeseen ja 

vaatimusten tai jopa vastuullisen viranomaisen muuttumiseen kesken projektien. 

Epäselvä tilanne on seurausta aihepiirin lainsäädännön puutteista. Lainsäädännössä 

maakaasuasiat on erotettu muista vaarallisista kemikaaleista ja sitä koskevat omat 

vaatimuksensa. Biokaasu sijoittuu näiden kahden lainsäädännön välimaastoon. 

Raakabiokaasua käsitellään vaarallisena kemikaalina. Biometaaniksi jalostettua 

biokaasua taas käsitellään maakaasuna näiden yhtenevien ominaisuuksien ja 

käyttökohteiden vuoksi. Yksittäinen biokaasua tuottava ja jalostava laitos joutuu siis 

noudattamaan vaarallisia kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä kaasun jalostusyksikön 

jälkeiseen, tilanteen mukaan määritettyyn laippaliitokseen saakka. Tästä 

laippaliitoksesta eteenpäin putkessa kulkevaa kaasua käsitellään maakaasusta 

annettujen vaatimusten mukaisesti. Linjaus on epälooginen, koska vaatimukset 

muuttuvat vaikka putken sisältö pysyy samana. Lainsäädäntöä tulisi kehittää vaarallisten 

kemikaalien ja maakaasun osalta siten, että ne huomioisivat biokaasuun liittyvän 

toiminnan nykyistä selkeämmin. Tukesin tulisi tuottaa biokaasua käsittelevää tietoa alan 

toimijoiden saataville, jotta epäselviltä tilanteilta biokaasulaitosten toiminnassa vältytään.  
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