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1. LÄHTÖTILANNE
Envitecpolis Oy:n tehtävä Agroekologisten symbioosien verkostot -hankkeessa: Ravinne ja
energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä -hankkeessa oli hajautetun biokaasuntuotannon
verkoston suunnittelu. Suunnitteluun kuului kaksi lähtökohtaista osiota:
•
•

Toimijoiden ja saatavilla olevien biomassojen kartoitus.
Aluemallinnusyhteistyössä Helmet -hankkeen kanssa.

Lähtökohta oli, että alueelta kartoitetaan potentiaalisten biokaasulaitosten ja tätä kautta uusien
agroekologisten symbioosien sijainnit sekä toimijat investointien toteuttamiseksi. Lähtökohtainen
tavoite oli selvittää viisi potentiaalisinta biokaasulaitoksen sijaintia ja selvittää edellytykset
biokaasulaitosinvestoinnille vastaavasti, kuin Palopuron biokaasulaitokselle selvitettiin.
Biokaasulaitosten verkoston suunnittelu rajattiin niiden kuntien alueelle, joiden alueella Nivos Oy:llä
on sähköverkkoliiketoimintaa. Nivos Oy:n sähköverkko ulottuu 10 kunnan alueelle: Mäntsälä ja Kärkölä
kuuluvat siihen lähes kokonaan ja lisäksi verkko ulottuu Hyvinkään, Hausjärven, Orimattilan, Pukkilan,
Pornaisten Tuusulan, Hollolan ja Hämeenkosken alueelle. Biokaasulaitosten verkoston suunnittelussa
painotettiin biomassojen kartoitusta ja potentiaalisten biokaasukohteiden sijaintia Mäntsälän ja
Kärkölän alueille, mutta myös muut kunnat otettiin huomioon yhteydenotoissa ja potentiaalisia kohteita
etsittäessä.
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2. LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN
Envitecpolis Oy toteutti maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa HELMET–hevosenlanta
menestystarinoiksi –kärkihanketta 2016-2018. Osana HELMET-hanketta oli tarkoitus toteuttaa kolme
aluemallinnusta, joissa tavoitteena oli koota rajatuilta maantieteellisiltä alueilta käytettävissä olevat
biomassat ja niiden käytöstä kiinnostuneet tahot sekä luoda puitteita uusien investointien syntymiselle.
Vuonna 2017 Helsingin yliopiston kanssa käytyjen keskustelujen myötä todettiin, että HELMET
aluemallinnuksella ja AES-hankkeella on paljon yhtymäpintoja ja aluemallinnus voisi tuottaa AEShankkeelle oleellista tietoa samalla, kun toteutetaan HELMET-hankkeen tavoitteita. Hankkeiden
yhteistyöllä saavutetaan synergiahyötyjä, kun työlään tiedonkeruun tuloksia voidaan hyödyntää
molempien hankkeiden toteutuksessa. Yhteistyön mahdollisuus hyväksyttiin molempien hankkeiden
(HELMET ja AES) ohjaus-/hankeryhmissä ja sovittiin yhteistyöstä aluemallinnuksen osalta HELMET ja
AES –hankkeiden kesken.
HELMET aluemallinnuksen rooli rajattiin tuottamaan lähtötietoa AES-hankkeen tarkemmille biokaasun
investointisuunnitelmille. Tiedonkeruuvaiheessa hyödynnettiin molempien hankkeiden resurssia. AEShankeen toimesta kontaktoitiin toimijoita, jotka jo varhaisessa vaiheessa tunnistettiin potentiaalisiksi
toimijoiksi uusien biokaasulaitosten näkökulmasta. HELMET-hankkeen toimesta keskityttiin laajempaan
kontaktointiin, jonka painotuksena olivat hevosalan toimijat.
HELMET-hanke tuotti tietoa AES-hankkeelle siihen rajaan asti, kuin se oli HELMET-hankesuunnitelman
mukaista. Tiedonkeruussa siis hyödynnettiin molempien hankkeiden resurssia, mutta varinainen
mallintaminen toteutettiin täysin HELMET-hankkeen resurssilla. Vastaavasti mallien jatkotyöstö ja
kaikki biokaasuryhmien suunnittelutyö on toteutettu AES-resurssilla.
AES-hankkeen myöhemmässä vaiheessa aluemallinnuksen tuottamaa tietoa on tarkennettu,
täydennetty ja sovellettu. Näin ollen HELMET aluemallinnuksesta saatu pohjatieto poikkeaa jonkin
verran AES-hankkeessa toteutettujen biokaasun investointisuunnitelmien tiedoista ja tuloksista.
AES-verkostot -hankealueella alkavasta Aluemallinnuksesta viestittiin aktiivisesti. Sähköpostia
alkavasta Aluemallinnuksesta lähetettiin usealle tuhannelle alueen toimijalle. Yhteystietoja kerättiin
mm. Mavin markkinointiluvan antaneiden viljelijöiden rekisteristä, Envitecpolis Oy:n asiakaskannasta,
kunnallisten toimijoiden yhteystiedoista ja alueen viljelijöiltä itseltään. Viestiä aluemallinnuksesta
lähetettiin myös paikallisten tuottajayhdistysten ja Leader-ryhmien välittämänä. Hevosalan toimijoille
viestiä välitettiin Suomen Hippos Ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto Ry:n avustamana.
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Laaja ja monikanavainen aluemallinnuksen viestintä ja markkinointi hoidettiin HELMET-hankkeen
toimesta. Toteutuksen alkuvaiheessa tunnistettujen AES-hankkeen näkökulmasta potentiaalisimpien
toimijoiden kontaktointi puhelimitse aloitettiin heti hankkeen alussa AES-hankkeen resurssilla. AESresurssilla puhelimitse kontaktoitiin noin 50 toimijaa ja HELMET resurssilla vajaa 100 toimijaa.
Puheluista suurin osa suuntautui maanviljelijöille ja hevosalan yrittäjille, mutta puhelinkontaktointia
tehtiin myös hankealueen elintarvikealan yrityksiin. Suurin osa puhelinkontaktoinneista tehtiin työn
alkuvaiheessa, mutta tietoja täydennettiin aina tarvittaessa työryhmätyöskentelyn edetessä.
AES-resurssilla tehdyissä puheluissa kerrottiin AES-verkostot hankkeesta ja sen tarkoituksesta.
Viljelijöiltä kysyttiin heidän mielenkiinnostaan biokaasuntuotantoon ja mahdollisista biomassoista, joita
voisi käyttää biokaasuntuotantoon ja kiinnostuksesta kierrätyslannoite- ja maanparannusaineiden
käyttöön. Aluemallinnuksen tiedonkeruun aikaan puheluiden päätavoite oli aktivoida ihmisiä
vastaamaan Aluemallinnus.fi -kyselylomakkeeseen, jonka avulla lähtötiedot kerättiin. Kaikille soittoon
vastanneille ja sähköpostiosoitteensa luovuttaneille lähetettiin puhelun perään sähköposti, jossa vielä
kerrottiin AES-verkostot ja Helmet -hankkeista ja Aluemallinnuksesta ja sen tarkoituksesta.
Helmet- ja AES-verkostot -hankkeiden yhteistyönä tehdystä Aluemallinnuksesta on erillinen raportti
(liite 1).
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3. KENTTÄTYÖ
3.1 Miten kenttätyötä tehtiin
AES-verkostot -hankkeen kenttätyötä tehtiin sekä etänä että käytännössä AES-verkostot alueelle
jalkautuen. Kenttätyö sisälsi;
-

-

Laajan puhelin- ja sähköpostikontaktoinnin
Avainhenkilöhaastattelut
Aluemallinnustyöpaja
Biokaasutyöryhmien perustaminen ja työryhmätyöskentely
o Työryhmäistunnot
o WhatsApp-tiedotus
Palopuron biokaasulaitoksen esittely biokaasutyöryhmille

Avainhenkilöhaastattelut
Puheluiden aikana kerättiin tietomatriisia. Tietojen pohjalta alkoi hahmottua potentiaalisia alueita
biokaasuntuotannolle ja myös biokaasuntuotannosta kiinnostuneita yrittäjiä, jotka ovat aikaisemmin
pohtineet ja selvittäneet biokaasuntuotantoa tiloillaan/yrityksissään. Alueellisen tiedon ja yrittäjien
ajatusten ja lähtökohtien tarkentamiseksi paikallisia yrittäjiä ja vaikuttajia käytiin haastattelemassa
kentällä. Haasteltavat henkilöt valittiin puheluiden ja saatujen yhteydenottojen perusteella. Näistä
”avainhenkilöhaastatteluista” koottiin haastattelulomakkeet (liite 2 viljelijähaastatteluiden
haastattelupohja). Haastattelut käytiin keskustellen ja kysymykset valittiin henkilön taustan mukaan.
Avainhenkilöhaastatteluiden pohjalta tieto ja ymmärrys AES-verkostot hankealueesta kasvoi.
Kontaktoinnin pohjalta, jo ennen Aluemallinnusdatan valmistumista tunnistettiin neljä potentiaalista
aluetta biokaasuntuotannolle. Havaintoa potentiaalisista alueista esiteltiin hankkeen ohjausryhmässä
13.12.2017.
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Kuva 1. Puheluiden ja avainhenkilöhaastatteluiden perusteella tunnistettiin neljä potentiaalista biomassakeskittymää.
Kartta Google Maps.

Biomassakeskittymät kartalla olivat
-

Kärkölä Pohjoisen seutu (kuvassa tien 54 pohjoispuolella)
Nikinoja-Koukunmaan seutu (kuvassa tien 54 eteläpuolen kasa)
Saaren seutu (kuvassa keskellä E75-tien molemmin puolin)
Mäntsälä eteläinen alue (kuvan eteläinen kasa)
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3.3 Aluemallinnusportaalin kautta kerätty data
AES-verkostot -hankkeen ja Helmet-hankkeen yhteistyönä AES-verkostot alueelta kerättiin tietoa
alueen potentiaalisista mädätettävistä biomassoista sekä kiinnostuksesta kierrätyslannoitetuotteisiin.
Samassa kyselyssä tiedusteltiin tilojen kiinnostuksesta tuotteiden jatkojalostukseen AES-verkostot hankkeen Suunnitelma ravinteiden kierrätyksen mahdollistavasta julkisista ruokahankinnoista Työpaketti
2:a varten. AES-alueen Aluemallinnusraportissa esitetään tiedot Aluemallinnusportaalin kautta saatujen
yritysten lukumääristä. Aluemallinnusdatalla täydennettiin puhelinkontaktoinnilla saatua tietoa alueen
biomassoista biokaasulaitosverkostosuunnittelua varten.
Myös Aluemallinnusdatan perusteella vaikutti luontevalta edetä biokaasulaitossuunnittelussa aiemmin
havaittujen neljän biomassakeskittymän mukaan (Kuva 2).
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Kuva 2. Aluemallinnusdatan mukaiset biomassojen luovuttajat alueittain ja Aluemallinnuksessa käytetyt alustavat
laitossijainnit. Kuva Envitecpolis Oy.

Kuva 2 on esitetty biomassoja luovuttavat tahot. Tumman vihreät pisteet ovat Kärkölä Pohjoisen
alueella, vaalean vihreät Koukun seudulla, violetit muodostavat Saaren alueen ja vaalean siniset pisteet
muodostavat laajan Mäntsälä Eteläisen alueen. Kuvassa on esitetty myös alustavat laitossijainnit
punaisilla pisteillä. Potentiaalisimmat biokaasulaitosten sijoituspaikat valikoituivat Aluemallinnuksen
ja suorien kontaktien tiedon pohjalta huomioiden biomassamäärät, kuljetusetäisyydet ja alueen
energiakulutusten sekä alueen yrittäjien kiinnostuksen.
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3.4 Miksi työryhmät?
Yhteismädätyslaitosten suunnittelu on prosessi, johon paikalliset toimijat on saatava mukaan
suunnitteluvaiheessa, sillä uusi yritystoiminta biokaasuntuotannon ympärille syntyy siitä, että löydetään
synergiaedut ja kaikkia hyödyttävät toimintatavat ja liiketoimintamallit.
Kaikkiin neljään biomassakeskittymään lähdettiin kokoamaan biokaasutyöryhmä, jonka tarpeista ja
alueellisesta tuntemuksesta alueen biokaasuntuotannon toimintamalli lähdetään rakentamaan.
Käytännössä biokaasuntuotannon näkökulmasta potentiaalisimpien alueiden yrittäjille soitetiin ja
kysyttiin, ovatko he halukkaita osallistumaan työryhmään, jossa biokaasuntuotantoa alueelle
suunnitellaan. Käytännön syistä työryhmiin pyydettiin yrittäjät, joilla on eniten biomassoja, joilla on
suurin intressi ja kiinnostus biokaasuntuotantoa kohtaan tai joilla on suuri maatila. Esimerkiksi kaikkien
Aluemallinnusportaalin kautta tietojaan antaneita tahoja ei ollut tarkoituksenmukaista kytkeä
työryhmiin mukaan.
Jokaiselle biokaasutyöryhmälle perustettiin oma WhatsApp-ryhmä. Kun henkilöä pyydettiin
biokaasutyöryhmän jäseneksi, samalla kysyttiin, haluaako työryhmään liittyvä liittyä myös WhatsAppryhmään. Kaikki eivät halunneet liittyä WA-ryhmiin, joten sähköpostitiedotusta käytettiin rinnalla.
WhatsApp-ryhmien tehtävä oli toimia alustana, kun yhteisiä tapaamisistuntoja soviteltiin niin, että
mahdollisimman moni pääsee paikalle. Myös yleisistä asioista ja biokaasurintaman päivänpolttavista
puheenaiheista tiedotettiin työryhmiä WA-ryhmien kautta.
Biomassakeskittymät olivat ominaisuuksiltaan
työryhmätoiminnalle olivat erilaiset.

erilaisia.

Näin

ollen

myös

lähtökohdat

Koukun seudun biomassakeskittymä oli kotieläinvaltainen ja alueella on suhteellisen paljon lantaa.
Koukun seudun työryhmässä keskiössä olivat kaksi vierekkäin sijaitsevaa kotieläintilaa. Näiden
ympärille rakentui ryhmä, jossa oli kotieläintiloja, sivutoimisia kasvinviljelijöitä ja kaksi suurta,
päätoimista erikoistunutta kasvinviljelytilaa. Työryhmässä oli mukana 11 yritystä mukaan luettuna
Nivos Energia Oy.
Saaren seudun keskittymä oli duaalinen: Saaren kartanossa (ammattiopisto Keudan
maatalousopeutsyksikkö) potentiaalia biokaasulaitoksen toiminnalle nähtiin suuressa sähkön- ja
lämmönkulutuksessa, ja Nivos Oy:n olemassa olevassa toiminnassa kartanossa (lämpölaitos). Lisäksi
Saaren kartanossa on olemassa kasvihuonetuotantoa, tuotteiden jatkojalostusta ja suoramyyntiä, joten
yksikkö nähtiin potentiaalisena agroekologisen symbioosin muodostumisen näkökulmasta. Kahdeksan
kilometrin päässä Saaren kartanosta taas sijaitsi maitokarjatila, jolla on ollut pidemmän aikaa
suunnitelmia biokaasulaitoksen rakentamisesta.
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Kärkölä Pohjoisen biokaasutyöryhmä lähti rakentumaan Kärkölän kunnan yhteydenoton myötä. Alueella
on kotieläintaloutta ja kunnalla oli intressi saada kuntaan uutta, kiertotaloutta tukevaa liiketoimintaa.
Mäntsälä eteläisellä alueella työryhmän syntyminen oli haastavaa. Alueelle omintaista on
luomukasvitilat, joita viljellään sivutoimisesti. Alueen viljelijöillä oli kovasti kiinnostusta
kierrätyslannoitteita kohtaan, mutta biokaasuliiketoiminnan suunnitteluun työryhmässä oli haastavaa
löytää yrittäjiä, erityisesti ”nokkatilaa”, jonka ympärille toimintaa lähdettäisiin suunnittelemaan (vrt.
Palopuron symbioosi, Knehtilän tila). Työryhmä eteläiselle alueelle rakentui lopulta lokakuussa, kun
Nukarin seudulla useampi yksittäinen toimija pohti biokaasuntuotantoa omassa yrityksessään.
Envitecpolis Oy ehdotti alueen toimijoille yhteistä biokaasutyöryhmää AES-verkostot hankkeen kautta
ja näin alueen toimijat saatiin tuotua yhteen. Ryhmään pyydettiin pari kiinnostunutta toimijaa myös
Jäniksenlinna – Kellokoski (Tuusula) -alueelta. Nukarin työryhmässä on sekä luomukasvintuotannon,
kotieläintalouden kuin hevostaloudenkin toimijoita.
Työryhmien tehtävä oli yhdessä keskustellen löytää alueelle sopiva biokaasuntuotannon malli ja
variaatiot. Envitecpolis Oy:n tehtävä oli laskelmin tarkastella, miltä kunkin työryhmän toimintamalli ja
sen variaatiot näyttävät talouden näkökulmasta.
Työryhmiin viljelijät liittyivät useista eri syistä. Envitecpolis Oy:n arvion mukaan useimmilla syy liittyä
biokaasutyöryhmään oli tiedon saanti uudesta aiheesta. Työryhmiin pyydetyistä, mutta kieltäytyneistä
suurimmat syyt lienevät olleet ajan puute tai asia ei herättänyt kiinnostusta riittävästi.

3.5 Istunnot
Ensimmäisissä biokaasutyöryhmien tapaamisissa tärkeässä roolissa oli toimijoiden/yrittäjien
tutustuttaminen toisiinsa. Tapaamisissa käytiin esittelykierrokset ja toimijat saivat kertoa omasta
suhtautumisestaan biokaasuntuotantoon. Tärkeässä roolissa oli myös AES-verkostot hankkeen esittely
ja hankkeen tarkoitus sekä Envitecpolis Oy:n rooli hankkeen 1. työpaketin toteuttajana.
Ensimmäisissä istunnoissa pyydettiin väkeä ilmoittamaan, jos työryhmästä puuttuu toimijoita, joiden
pitäisi alueellisesta näkökulmasta olla mukana ryhmässä. Koukun seudun ja Kärkölä Pohjoisen
biokaasutyöryhmät täydentyivätkin ensimmäisissä istunnoissa saatujen tietojen perusteella.
Työryhmien ehdotetuille täydennysjäsenille ja soitettiin ja pyydettiin mukaan suunnittelutyöryhmään.
Heitä pyydettiin mukaan suunnitteluryhmään ja osa näistä, kuten aiemmistakin pyydetyistä, kieltäytyi
ja osa taas päätti lähteä mukaan.
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Ensimmäisissä istunnoissa tarkennettiin ryhmän jäsenten syötetiedot. Ryhmäläisille myös esiteltiin
Aluemallinnuksen kautta saatu tieto seudun biomassoista. Ensimmäisissä istunnoissa keskusteltiin
myös laskentaan vietävästä biokaasuntuotantotoimintamallista ja päätettiin laskettava malli.
Myöhemmin mallista tehtiin tarpeen mukaan eri skenaarioita.
Istunnoissa myös rajattiin Aluemallinnuksen kautta saatua tietoa siten, että kauimmat jäi pois.
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4. LASKENNAT
4.1 Koukun seudun biokaasutyöryhmä
Koukun seudulla käytettävät syötteet rajattiin seuraaviin syötteisiin
Naudan lietelanta
Sian lietelanta
Naudan kuivikelanta*
Naudan lietteestä separoitu kuivajae*
Rehunurmi

5 000 t/v (ka. noin 7 %)
2 500 t/v (ka. noin 4 %)
900 t/v (ka. noin 23 %)
3 500 t/v (ka. noin 23 %)
430 t/v (ka. noin 30 %)

YHTEENSÄ:

12 330 t/v

Syötteet ovat lähtöisin kymmeneltä eri tilalta. Lietelantaa käytetään kahdelta vierekkäin sijaitsevalta
kotieläintilalta, joiden välimaastoon laitosta suunniteltiin. Kuivalantaa ja lietelannasta separoitua
kuivajaetta käytettäisiin viideltä tilalta. Laitoksen käyttöön nautatiloilta ylijäävää ja pilaantunutta
säilörehua sekä laitoksen käyttöön korjattavaa nurmialaa saatiin yhteensä viideltä tilalta. Syötteiden
perusteella biokaasulaitosteknologiksi toimivin olisi märkämädätysteknologia.
Koukun seudun biokaasutyöryhmälle päätettiin pyytää biokaasulaitosvalmistajilta budjettitarjoukset
kolmesta vaihtoehtoisesta biokaasun käyttömuodosta:
1. Sähkön- ja lämmöntuotanto + biometaanintuotanto
2. Biometaanintuotanto
3. Sähkön- ja lämmöntuotanto (”Koukun kevennetty malli”, kts s. 21)
Budjettitarjoukset pyydettiin kolmelta laitosvalmistajalta (Demeca Oy, Metener Oy ja Sauter Biogas
GmbH, myöhemmin Sauter), joista tarjoukset saatiin kaikilta valmistajilta. Laitosvalmistajista Demeca
tarjosi ratkaisua koko syötemäärälle ja Metener Oy osalle syötteestä. Demeca Oy antoi
budjettitarjouksen kaikista kolmesta pyydetystä mallista. Metener Oy tarjosi ratkaisuaan biometaanin
tuotantoon. Sauter tarjosi ratkaisua suuremmalle syötemäärälle sähkön- ja lämmöntuotantoon. Sauterin
tarjous oli huomattavasti kotimaisia valmistajia korkeampi. Tarjousten perusteella tehtiin vertailevat
laskelmat Demecan ja Metenerin välillä.
Budjettitarjousten perusteella päätettiin laskea alustava kannattavuus biometaanin tuotannosta koko
kaasumäärällä sekä Demeca Oy:n että Metener Oy:n budjettitarjousten perusteella. Alla esitetty
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biokaasuntuotannon malli varteenotettavimman vaihtoehdon mukaan (kaikki esitetyt biomassat
käsiteltävänä.
Energian hinnoittelussa käytettiin Taulukko 1 arvoja. Koska Koukun seutu sijaitsee etäällä pääteistä,
arvioitiin, että 15 % liikennebiometaanista voitaisiin myydä tuotantopisteeltä ja 85 % tulisi kuljettaa
myytäväksi toisaalla.
Taulukko 1. Energian hinnoittelu.

Taulukko 2. Biokaasulaitoksen syötteet.
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Kuva 3. Biokaasulaitoksen massavirrat.

Kuva 4. Biokaasulaitoksen energiantuotantomäärät.
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Keskeiset tulokset ja johtopäätelmät

Biometaanintuotanto Koukun alueella olisi hyvin haasteellista toteuttaa kannattavasti. Laitoksessa
käsiteltävät volyymit ovat suhteellisen pieniä ja niihin suhteutettavat investointikustannukset suuria.
Myös käyttökustannukset ovat suuret, sillä massoja kuljetetaan käsiteltäväksi monesta lähteestä. Tuotot
biometaanin myynnistä ovat pienemmät, kuin jos kaikki biometaani olisi mahdollista myydä Koukun
seudulla. Nyt lasketuissa malleissa 85 % biometaanista myydään jakelijalle, joka vastaa biometaanin
kuljetuksesta myyntipisteelle. Jakelijalle myytävän biometaanin hintana käytettiin 0,80 €/kg (Taulukko
1. Energian hinnoittelu., joka sekin on korkea hinta mutta antaa tiedon, että ko. myyntihinnallakaan ei
ole kannattavuutta rakennettavissa.
Koukun kevennetty malli
Koska biometaanin tuotanto Koukussa on taloudellisesti haastavaa, tarkasteltiin vaihtoehtoisena
laskelmana ”Koukun kevennetty malli”, jossa biokaasusta tuotetaan sähkö ja lämpö kahden
biokaasulaitoksen vieressä sijaitsevan maatilan käyttöön. Kevennetyssä mallissa käsitellään vain sen
verran biomassoja, kuin Tiloilla 1 ja 2 kuluu energiaa. Alla taulukot ja kaaviokuvat Koukun kevennetystä
mallista.
Taulukko 3. Syötteet, Koukun kevennetty malli.

Materiaalit
Naudan lietelanta
Sian lietelanta
Naudan kuivalanta
Nurmi (esim. ylivuoteinen)
lietteestä separoitu kuivajae
YHTEENSÄ

t/vuosi
5 000,00
2 500,00
420,00
100,00
480
8 500,00

TS-pitoisuus (%)
7,0
4,0
25,0
30,0
0,0
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Kuva 5. Biokaasulaitoksen massavirrat, Koukun kevennetty malli.

Taulukko 4. Energianhinnoittelu. Perustuu energian hintoihin kyseisillä tiloilla.

Energian hinnoittelu (tilojen määrittämät)
- Sähkö tilalla
77
- Sähköenergian myynti
35
- Lämpö tilalla, maatalous
27

(€/MWh)
(€/MWh)
(€/MWh)

Kuva 6. Biokaasulaitoksen energiantuotantomäärät, Koukun kevennetty malli.

alv 0%
alv 0%
alv 0%
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Keskeiset tulokset ja johtopäätelmät
Kannattavuuden saavuttaminen Koukun kevennetyssä mallissa on myös haasteellista. Tässä yksi
keskeinen asia on, että kyseisillä tiloilla energian hinta on edullista. Lisäksi budjettitarjouksen
perusteella arvioitu investointikustannus on suuri suhteessa tuotettuihin energiamääriin. Nivos Oy:n
toiveesta Koukun työryhmälle tehtiin herkkyystarkastelu (Kuva 7). Herkkyystarkastelun parametreiksi
Nivos Oy:n ehdotuksesta valittiin energian hinta, investontikustannus ja ulosmyytävien ravinteiden arvo.
Ulosmyytävien ravinteiden arvo arvioitiin siten, että mädätysjäännöksen Nkok, P ja K -määrät laskettiin
ja ravinteiden arvo kerrottiin ravinteiden arvolla Nkok 1 €/kg, P 2 €/kg ja K 1 €/kg. Näiden ravinteiden
osalta arvo merkittiin alkutilanteeseen 0 € arvoisena. Vain ravinteiden arvon nousu huomioitiin
ravinteiden arvona. Tämä mallintaa sitä, että mädätysjäännökselle muodostuisi suurempi arvo
mineraalilannoitteiden ravinteiden korvaajana, kuin nykyisillä ravinteiden hinnoilla. Jollain ravinteiden
hinnalla ravinteiden omistajan kannattaa myydä toisille tiloille osa omistamistaan ravinteista, jolloin
ravinteiden hinta vaikuttaa ravinteiden kierrätykseen.

TAKAISINMAKSUAIKA, V

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0%

5%

10%

energian hinnan nousu

15%

20%

25%

ravinteiden arvon nousu

30%

35%

40%

45%

investointikustannuksen pieneneminen

Kuva 7. Herkkyystarkastelu, Koukun kevennetty malli

Herkkyystarkastelun mukaan 15 vuoden takaisinmaksuaikaan päästäisiin, jos
•

Energian hinta nousisi 45 % (jolloin sähkö 112 €/MWh (sis. energia ja siirto) ja lämpö 39
€/MWh)

•

TAI bk-laitoksen investointikustannus pienenisi 35 %

•

TAI mädätysjäännöksen pääravinteiden (NPK) arvo viljelyssä kasvaisi 25 %

50%
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4.2 Kärkölä Pohjoisen biokaasutyöryhmä
Kärkölä Pohjoisen biokaasutyöryhmän 1. tapaamisessa biokaasulaitoksen sijainniksi valittiin Taapurin
teollisuustontti 54-tien varressa Lappilan ja Järvelän välillä. Tuotantomuodoksi Kärkölä Pohjoinen
biokaasutyöryhmä valitsi biometaanintuotannon, sillä Taapurista biokaasua olisi mahdollista myydä
tien 54 autoilijoille.
Potentiaaliset syötteet rajattiin ao. syötteisiin.

Naudan lietelanta
Naudan kuivikelanta
Naudan lietteestä separoitu kuivajae
Naudan lietteestä mekaanisesti erotettu kuori2)
pilaantunut olki
Rehunurmi
YHTEENSÄ:

4 500 – 7 500 t/v (ka. n. 7 %)
4 600 t/v (ka. noin 23 %)
450 t/v (ka. noin 23 %)
0 tai 850 t/v (ka. noin 17 %)
30 t/v (ka. noin 50 %)
170 t/v (ka. noin 30 %)
10 600- 12 750 t/v

Tarjouspyynnöt pyydettiin kolmelta teknologiatoimittajalta (Demeca Oy, Metener Oy ja Sauter biogas
GmbH) yllä olevin massoin. Teknologiatoimittajien annettiin itse määrittää liete- ja kuivasyötteiden
suhde teknologialleen soveltuvimmaksi. Tarjous saatiin Demeca Oy:ltä ja Metener Oy:ltä. Demeca Oy:n
tarjouksessa syötteiden käsittelymäärä oli hieman suurempi kuin Metener Oy:n tarjouksessa. Molempien
tarjousten pohjalta tehtiin alustavat kannattavuuslaskelmat. Kannattavammaksi osoittautui Demeca
Oy:n tekniikkaan perustuva laitos.
Kärkölä Pohjoisen biokaasuryhmän alueella kuljetusetäisyydet ovat osin pitkät. Toinen erityispiirre
ryhmällä oli biokaasulaitoksen suunnittelu sijaintiin, jossa ei ole aiempaa infrastruktuuria, kuten
lietealtaita (vert. Koukun seudun ryhmä), joten investoinnin suuruus riippui paljon tarvittavasta syöteja mädätysjäännösvarastotilavuudesta. Näistä syistä Kärkölä Pohjoisen ryhmälle koettiin hyödylliseksi
tehdä ryhmäkohtainen logistiikan Aluemallinnus. Aluemallinnusta varten viljelijöiden liete- ja
kuivalantavarastojen tilavuudet kartoitettiin.
Logistiikan Alumallinnuksen tuloksena voitiin todeta, että varastotilavuudet ovat riittävät tiloilla
syötteiden ja mädätysjäännösten varastoimiselle. Mallinnuksen perusteella todettiin, että
biokaasulaitoksen yhteyteen riittäisi noin kuukauden varastotilavuus, joka huomioitiin
investointikustannuksessa.
Alla esitettynä alustava kannattavuuslaskelma varteenotetttavimpaan budjettitarjoukseen perustuen.
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Taulukko 5. Kärkölä Pohjoisen biokaasutyöryhmän syötteet.

BIOKAASULAITOKSEN ALUSTAVA KANNATTAVUUSLASKELMA - SYÖTETIEDOT
Kohde: AES-verkostot Kärkölä Pohjoisen biokaasutyöryhmä
Laatinut: Joona Piirala,Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy
Päivämäärä: 31.8.2018
MALLI: Biometaanin tuotanto, sähkö ostetaan verkosta
Syötemäärä Kuiva-aine Energiasisältö
1. Naudan lietelanta
2. Naudan kuivalanta /separoitu kuivajae
3. Sian lietelanta
4. Sian kuivalanta
5. Nurmi
6. Olki
YHTEENSÄ

Kuva 8. Biokaasulaitoksen massavirrat.
Taulukko 6. Energian hinnoittelu.

t/v

%

MWh/v

7 500
5 050
0
0
170
30
12 750

7
23
4
23
30
50
13,7

873
1 840
0
0
145
62
2 921
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Kuva 9. Energiantuotantomäärät.

Keskeiset tulokset ja johtopäätelmät
-

Alustavan kannattavuuslaskelman mukaan laitoksen takaisinmaksuaika olisi n. 18 vuotta

-

Suuret biomassojen kuljetuskustannus ja investoinnin suuruus ovat kannattavuuslaskelmasta
esille nousevat huomiot

Suurin riski alustavassa kannattavuuslaskennassa on, että siinä oletetaan biometaanin myynniksi
kuluttaja-asiakkaille 100 % tuotetusta biokaasusta. Tuotettu biokaasumäärä vastaa keskimäärin 30
auton tankkausta päivässä (á 18 kg), vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 2017 54-tiellä Lappilan ja
Järvelän välillä liikennettä oli keskimäärin 3 915 ajoneuvoa vuorokaudessa (Liikennevirasto). Jotta kaikki
tuotettu biometaani myytäisiin 54-tien autoilijoille, tarkoittaisi se, että 0,8 % tien liikenteestä tankkaisi
asemalla päivittäin. Vuoden 2018 lopussa Suomessa on noin 6 000 kaasuautoa. Vuoden 2018 aikana
kaasuautojen määrä on lisääntynyt nopeasti, sillä kaasuautoja on ensirekisteröity marraskuun loppuun
mennessä 1 204 kappaletta (Trafi). Päijät-Hämeeseen kaasuautoja ensirekisteröitiin vuonna 2018
marraskuun loppuun mennessä 53 kappaletta (Trafi).
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4.3 Saaren seudun biokaasutyöryhmä
Saaren seudun biokaasutyöryhmän työskentelyn alkoi ensimmäisenä ryhmistä, mutta eteni hitaasti.
Työryhmän tapaamisissa sovittiin laskettavaksi malliksi kaksi erillistä laitosta: panostoiminen mädätys
Saaren kartanossa, Keudan maatalousalan opetusyksikössä ja märkämädätys maatilalla Hautjärvellä.
Hautjärven kohteeseen pyydettiin tarjousta Demeca Oy:n kiintomädätystekniikalla, mutta tarjousta ei
saatu.
Alun perin Saaren kartanon yksikköön oli tarkoitus selvittää mahdollisuudet sähkön- ja lämmön
yhteistuotantoon biokaasusta, sillä Keudan sähkön- ja lämmön kulutus on verrattain suuri
kasvihuoneineen ja lukuisine kiinteistöineen. Mänstälän kartanossa myös sijaitsee Nivos Oy:n
aluelämpölaitos, josta Nivos Oy myy lämpöä Keudalle. Loppujen lopuksi päädyttiin kuitenkin
selvittämään Saaren kartanon kohteeseen biometaanin tuotannon kannattavuus. Tähän vaikutti se, että
biometaanin tuotanto on potentiaalisesti kannattavin biokaasun tuotannon muoto.
Saaren kohteessa suuri osa syötteistä oli peräisin tiloilta ja yrityksiltä, joista tieto saatiin
Aluemallinnuksen kautta (taulukko 15). Huomioitava on, että monet taulukon 15 tiloista kommentoivat,
että nurmi on käytössä, jos se on heille taloudellisesti kannattavaa. Lopullinen käytettävyys olisi siis
riippunut toteutusformaatista ja miten syötteiden käyttö heijastaa niitä luovuttaville tiloille eurojen
näkökulmasta.
Syötteitä Saaren kartanon kohteessa oli yhteensä noin 4 000 tonnia (Taulukko 7).
Taulukko 7. Saaren seudun biokaasutyöryhmän syötteet.
BIOKAASULAITOKSEN SYÖTETIEDOT
Kohde: AES verkostot Saari,
Keuda
Laatinut: Joona Piirala, Envitecpolis Oy
Syöte-määrä Kuiva-aine Energiasisältö
2. Naudan kuivalanta
5. Nurmi
7. Hevosen lanta
Keuda, kasvihuoneen ylijäämät
YHTEENSÄ

Porttimaksu

Porttimaksut yht.

t/v

%

MWh/v

€/t

€/v

2 460
1 210
300
40
4 010

23
30
31
30
21,9

896
594
14
36
1 541

0
0
7,1
0
-

0
0
2 130
0
2 130
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Kuva 10. Biokaasulaitoksen massavirrat Saaren seudun biokaasulaitoksessa.

Kun tuotettu biokaasu olisi jalostettu biometaaniksi, olisi biometaania käytettävissä 135 00 kg (Kuva
11).

Kuva 11. Energiantuotantomäärä Saaren seudun biokaasulaitoksessa.

Saaren seudun syötteet ovat kiinteitä, joten soveltuva tekniikka oli vastaava panostoiminen
kuivamädätys, kuin Palopuron biokaasu Oy:llä. Metener Oy:ltä pyydettiin budjettitarjous kohteeseen
soveltuvasta biokaasulaitoksesta. Palopuron biokaasulaitokseen verrattuna Metener Oy:n Saareen
ehdottama konsepti on erilainen, sillä toinen kahdesta reaktorisiilosta ei sisältäisi perkolaattinesteen
kierrätystä, ja massojen vaihdon yhteydessä uusi mädätettävä massa ympätään mädätysjäännöksellä
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biokaasuntuotannon käynnistämiseksi. Erilaisiin tekniikoihin syynä on se, että Saaressa suuri osa
massoista olisi kuivalantoja.
Keskeiset tulokset ja johtopäätelmät
-

Keskeinen huomio on, että tuottojen ja kustannusten suhdetta tulisi parantaa kannattavan
toiminnan saavuttamiseksi.
Erityisesti tuotetun energian määrä suhteessa investoinnin suuruuteen oli liian alhainen

4.4 Nukarin seudun biokaasutyöryhmä
Nukarin seudun työryhmälle päätettiin ryhmän tapaamisessa lähteä tarkastelemaan biokaasun
tuotannon mallia, jossa biokaasulaitos sijoittuisi Nukarin SEO:n läheisyyteen tien 45 varrelle.
Laitoksessa tuotettaisiin biometaania, jota myytäisiin laitoksen yhteydestä. Nukarin seudulla olisi
saatavissa biokaasulaitoksen käyttöön nurmea ja kuivalantaa (naudan lanta korvautuisi muutaman
vuoden kuluessa alueen hevosenlannalla).

Kuva 12. Biokaasulaitoksen massavirrat Nukarin seudun biokaasulaitoksessa.
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Kuva 13. Energiantuotantomäärä Nukarin seudun biokaasulaitoksessa.

Nukarin seudun syötteet ovat kiinteitä, joten soveltuva tekniikka oli vastaava panostoiminen
kuivamädätys, kuin Palopuron biokaasu Oy:llä. Metener Oy:ltä pyydettiin budjettitarjous kohteeseen
soveltuvasta biokaasulaitoksesta. Panosmädätyksen konsepti on Metenerin esityksessä vastaava, kuin
Palopuron biokaasulaitoksessa.
Tarjouksen mukaiset investoinnin hintatiedot on kirjattu liitteeseen kolme. Metener Oy:n tarjous oli yhtä
suuri, kuin Saaren kohteessa, vaikka konseptit olivat erilaisia.
Keskeiset tulokset ja johtopäätelmät
Keskeinen huomio on, että tuottojen ja kustannusten suhdetta tulisi parantaa kannattavan toiminnan
saavuttamiseksi. Vaikka kaikki biometaani saataisiin 100 % myytyä ensimmäisestä vuodesta lähtien, ei
investointi ole riittävän kannattava.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän raportin laskennoissa on otettu huomioon tulona energiasta saatavat tulot (ja karkealla tasolla
typen liukoistumisesta aiheutuva vaikutus). Tässä raportissa ei ole otettu huomioon biokaasun
tuotannon vaikutuksia viljelyyn.

5.1 Koukun seudun biokaasutyöryhmä
Koukun seudun työryhmässä oli mukana kaksi suurta, usean sadan hehtaarin viljelyalan
kasvintuotantotilaa. Näiltä tiloilta ei kuitenkaan ole syötteitä Koukun biokaasulaitokseen huomioitu,
sillä molempien tilojen viljelijöiden näkökulma oli, että peltobiomassoilla on hinta, ja pelkkä
lannoitteeksi saatava mädätysjäännös ei riitä tuotoksi peltobiomassasta. Tällä hetkellä viljelijät saavat
nurmen myynnistä vähän tuloa, eikä se vaadi juuri työtä. Sama toistui myöhemmin muissa ryhmissä ja
AES-alueen viljelijöiden kommenteissa. Toisen kasvinviljelytilan viljelijä esimerkiksi kommentoi, että
hänen 25 vuoden viljelijänuransa aikana peltojen multavuus on saatu nousuun suorakylvön ansiosta,
joten hänelle peltojen orgaanisen aineen väheneminen ei ole ollut ongelma, eikä nurmen lisääminen
viljelykiertoon tuo hyötyä orgaanisen aineen lisäämisen kautta. Samoin kyseinen viljelijä kertoi, että
hänen tilallaan käytetään lannoitteena lietelantaa ja lietteen levityksestä aiheutuva peltojen
tiivistyminen pienentää hänen laskelmiensa mukaan satotasoa muutamalla prosentilla.
Koukun seudulla kotieläintilojen lantaa käytetään lannoitteena alueen kasvinviljelytiloilla, joten
ravinteiden jakaminen kotieläintaloudesta kasvinviljelyyn toimii alueella jo nykyisellään, eikä
biokaasulaitos välttämättä merkittävästi paranna tätä tilannetta. Alueen kasvinviljelijät toivoivat, että
biokaasulaitoksen myötä saataisiin käyttöön ravinnerikkaampia lannoitevalmisteita, jolloin pellon
tiivistymishaitta vähenisi. Koukun seudulle suunnitellun biokaasulaitoksen kokoluokassa ravinteiden
konsentroiminen ja esimerkiksi rakeistaminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti mahdollista
nykyteknologialla.
Koska riittävää kannattavuutta nykyreunaehdoilla kohteeseen ei löytynyt kummallakaan
toimintamallilla, todettiin, että jäädään seuraamaan tekniikan kehittymistä sekä myös sitä, kuinka
Palopuron Biokaasu Oy:n hanke etenee ja millaisia kokemuksia sieltä aletaan saamaan mm.
liikennekaasun tuotannossa ja biometaanin markkinoiden kehittymisessä sekä Palopurossa, että
laajemminkin.

27

5.2 Kärkölän pohjoisen biokaasutyöryhmä
Alustavan kannattavuuslaskennan tuloksia esiteltiin Kärkölä Pohjoiselle työryhmälle istunnossa.
Työryhmän viljelijät kommentoivat, että biokaasulaitoksen takaisinmaksuaika tulisi olla alle kymmenen
vuotta, jotta laitokseen uskaltaisi sijoittaa omaa pääomaa. Jos laitoksen investointikustannus olisi
miljoona euroa, takaisinmaksuaika olisi n. 10 vuotta, kun muut käyttökulut säilyisivät arvioidulla tasolla.
Ryhmän tuloslaskelma osoittaa, että nyt lasketulla tulo- ja kustannusrakenteella biokaasulaitoksen
toiminta ei ole taloudellisesti mahdollista eikä saavuteta tavoitteeksi asetettua takaisinmaksuaikaa.
Työryhmän tapaamisessa keskusteltiinkin, että palattaisiin ryhmän kanssa asiaan vuoden kuluttua ja
päivitetään tilanne mm. teknologian käyttöönoton ja hintatason näkökulmasta sekä biometaanin
markkinoiden kehittymisen näkökulmasta.

5.3 Saaren seudun biokaasutyöryhmä
Biokaasun tuotanto ei laskelman mukaan näytä taloudellisesti kannattavalta Saaressa. Tässä syynä on
suuri investointikustannus suhteessa tuotetun energian määrään. Kannattavuus on huono myös
laskelmassa, jossa oletetaan, että biometaanin myynti on 100 % kaasun tuotannosta jo ensimmäisenä
toimintavuonna. Keskeinen ero Palopuron biokaasulaitoksen suunnitteluun verrattuna on, että
budjettitarjouksessa arvioitu panosmädätyslaitoksen investointikustannus kasvoi, mutta energian
tuotanto väheni.

5.4 Nukarin seudun biokaasutyöryhmä
Nukarissa biokaasuntuotannon malli on lähellä Saaren mallia. Biokaasun tuotanto ei laskelman mukaan
näytä taloudellisesti kannattavalta Nukarissakaan. Tässä syynä on suuri investointikustannus suhteessa
tuotetun energian määrään. Kannattavuus on huono myös VE1-laskelmassa, jossa oletetaan, että
biometaanin myynti on 100 % kaasun tuotannosta jo ensimmäisenä toimintavuonna. Keskeinen ero
Palopuron biokaasulaitoksen suunnitteluun verrattuna on, että budjettitarjouksessa arvioitu
panosmädätyslaitoksen investointikustannus kasvoi, mutta energian saanti väheni. Tämä yhtälö tuo
oleellisen haasteen kannattavuudelle.
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5.5 Ryhmille yhteisiä johtopäätöksiä
Yleisesti voidaan todeta, että hajautetussa biokaasuntuotannossa on vasta viimeisen muutaman vuoden
aikana lähtenyt käyntiin yritysvetoisia biokaasulaitosinvestointeja, joissa yhdistetty sähkön- ja
lämmöntuotanto on pääasiallinen biokaasun hyödyntämismuoto. Näin ollen ko. laitoksista on vielä
rajallisesti tietoa mm. siitä mitkä ovat tarkat laitoksen huolto- ja käyttökulut ja miten laitoksen käyttöä
voidaan kehittää näiden kulujen pienentämiseksi. Erityisesti biometaanin tuotanto hajautetussa
ympäristössä on vielä erittäin rajallista (tuotantoa vain Laukaalla ja Palopurossa) siten, että kaasu
myydään julkisilla jakeluasemilla. Näin ollen mm. Palopuron Biokaasu Oy tulee tuottamaan tärkeää
tietoa myös yllä olevista näkökulmista.
Havaittuja johtopäätöksiä työryhmissä:
Agroekologinen symbioosi tai AES termeinä eivät olleet vielä tunnettuja, eivätkä herättäneet välitöntä
kiinnostusta. AES täytyi purkaa auki ja ”myydä” sen potentiaaliset hyödyt viljelijäkontakteissa.
Työryhmissä ja AES-alueella yleensä haluttiin odottaa konkreettisia tuloksi Palopuron biokaasu Oy:n
toiminnasta, käytettävästä tekniikasta ja siihen liittyvistä huoltokuluista, sekä siitä, miten biometaanin
markkinat alkaa rakentua. Uudesta toiminnasta halutaan nähdä ensin toimiva referenssi, ennen kuin itse
halutaan käyttää panosta asian selvittelyyn.
Biokaasutyöryhmiin oli haastavaa löytää biokaasun tuotannon suunnittelusta vastuuta ottavia
”kärkitiloja”, siis Knehtilän tai Lehtokummun tilojen kaltaisia tiloja. Sellaisten yrittäjien/toimijoiden
löytäminen, joilla oli näkemys, että ryhmään osallistuminen voisi ratkaista jonkin nykyisen ongelman,
oli erityisen haastavaa. AES-alueen biokaasutyöryhmien perustuminen pohjautui enemmän Envitecpolis
Oy:n kenttätyössä ja kontaktoinnissa tapahtuneeseen aktivointiin, kuin alueiden sisältä kumpuavaan
tahtotilaan löytää ratkaisuita biokaasun tuotantoon. Kolmessa työryhmässä loppujen lopuksi löydettiin
keskeinen taho, joka näki, että yhteisbiokaasulaitos tai AES potentiaalisesti tuo hänelle/seudulle hyötyä
tai ratkaisee ongelmia. Kaikissa biokaasutyöryhmissä oli kyllä valmiutta ”kääntää biokaasukortti”, mutta
kun alustavat kannattavuuslaskelmat eivät olleet vielä lupaavia, aktiivisuutta etsiä ratkaisuita, miten
kannattavuutta saataisiin käännettyä paremmaksi, oli vaikea löytää. Envitecpolis Oy:lle jäi tuntuma, että
viljelijöille aika on rajallinen resurssi, eikä tämä biokaasuasia ollut prioriteettilistalla ensimmäisten
asioiden joukossa, että siihen olisi käytetty resursseja. Envitecpolis Oy:n kokemukseen peilaten,
biokaasuinvestointi on usean vuoden prosessi, erityisesti kun puhutaan yritysten yhteisistä hankkeista,
joten AES-työ on kuitenkin käynnistänyt prosessin, jonka pohjalle voi jatkossa rakentua investointeja
toimintaedellytysten parannuttua.
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Laitosten investointitaso on usein liian suuri verrattuna biokaasun tuotannosta saatavaan tuottoon. On
havaittavissa ongelma, että teknologiatoimittajat eivät saa painettua laitosten valmistuskustannuksia
alas, koska tilausvolyymit ovat pieniä. Tilanne on noidan kehä, jossa biokaasulaitosten hinnat ovat
korkeita, eivätkä volyymit pääse kasvamaan, jolloin laitosten hinnatkaan eivät lähde laskemaan.
Ajoneuvokaasun tuotantoa selvitettäessä biometaanimarkkinat ovat riski, joka täytyy ottaa huomioon
kustannuksena. Tämä korostuu maaseutumaisilla alueilla. Ajoneuvokaasulle täytyisi löytää
peruskuorma, siis esimerkiksi kuljetusyrityksiä, joiden autot tankkaavat ajoneuvokaasua säännöllisesti.
Maatiloilta itseltään taloudellisesti perusteltua peruskuormaa ei löydy, sillä biometaani on nykyisillä
hinnoilla kalliimpi polttoaine kuin polttoöljy ja esimerkiksi traktorikaluston muuttaminen
biometaanikäyttöiseksi aiheuttaa kustannuksia. Nykyisillä biometaania tuottavien biokaasulaitosten
investointikustannuksilla taloudellisesti kannattavan laitoksen kokoluokka on niin suuri, että
biometaania tuotettaisiin usein >200 henkilöauton tarpeisiin.
Useat viljelijät kokevat, että biokaasuntuotantoon tuotettavalle nurmelle täytyisi saada rahallista
korvausta. Luomuviljelijöiden keskuudessa mahdollisuus lannoitteen saamisesta nurmen vastineeksi
koettiin pääsääntöisesti mahdollisena vaihtoehtona.
Nurmen korjuukustannus on suuri kustannus verrattuna nurmesta saatavaan tuottoon
biokaasuntuotannossa erityisesti yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa mutta heijastaa myös
biometaanintuotannossa. Lisäksi nurmen kuljetus ja varastointi aiheuttavat kustannuksia.
Yhteislaitoksissa massojen logistiikka aiheuttaa suuria käyttökuluja. Esimerkiksi Koukun seudun
ryhmässä logistiikkakulut olisivat olleet pienemmät, kuin muissa kohteissa, sillä laitos sijoittui kahden
maatilan yhteyteen. Kärkölä pohjoisen ryhmän biomassat taas suunniteltiin kuljetettavan sijaintiin,
josta tuotettu biometaani saadaan myytyä suoraan kaasuautoilijoille.
Tarkastelualueella oli haastava löytää kohde, jossa kohtaa yhtä aikaa
1. Logistiikka: Riittävät biomassamäärät riittävän lähellä
2. Energianielu: Riittävästi sähkön ja lämmönkulutusta tai suuret liikennevirrat
3. Kiinnostus: Uutta yritystoimintaa / biokaasuntuotantoa kohtaan
4. Hyödyt viljelyyn: esimerkiksi luomulannoitteen kysyntä
Tässä selvitystyössä ei päästy selvittämään biokaasuntuotannon kautta maataloudelle saavutettavia
kokonaishyötyjä. Tämä tunnistettiin tarpeelliseksi jatkotutkimuskohteeksi. Mahdollisia tilojen
kokonaistalouteen heijastavia hyötyjä voivat olla esimerkiksi lannan käsittelyn tehostuminen, mm.
•

tasalaatuinen lannoite
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•
•
•
•
•
•

hyvin juokseva mädätysjäännös, joka tehostaa levitystä ja peltomaahan sijoittamista
lannoitus- ja maanparannusominaisuuksiltaan erilaiset mädätysjäännösjakeet (kiinteä ja
lietemäinen), jotka mahdollistavat tarpeenmukaisen lannoituksen
tai kuivalannan muuttaminen lietelannaksi, jolloin nurmien kasvukauden aikainen
lannoittaminen tilan lannoitteella on tehokasta
lietteen hajuttomuus, joka voi mahdollistaa lannan levityksen peltolohkoille, joille haju
aiheuttaa levitysrajoitteen
rikkakasvin siementen kuoleminen lannasta
lannan kuljetuslogistiikan tehostuminen tilojen välillä tai sisällä

LIITE 1. Aluemallinnus HELMET- ja AES-hankkeiden yhteistyönä
Matti Arffman, Envitecpolis Oy

Lähtökohta ja tavoitteet (1/2)
•

Envitecpolis Oy toteutti HELMET –hevosenlanta menestystarinoiksi –kärkihanketta 20162018.

•

HELMET-hankkeessa oli tarkoitus toteuttaa kolme aluemallinnusta, joissa tavoitteena on
koota rajatuilta maantieteellisiltä alueilta käytettävissä olevat biomassat ja niiden käytöstä
kiinnostuneet tahot sekä luoda puitteita uusien investointien syntymiselle.

•

Vuonna 2017 Helsingin yliopiston kanssa käytyjen keskustelujen myötä todettiin, että
HELMET aluemallinnuksella ja AES-hankkeella on paljon yhtymäpintoja ja aluemallinnus
voisi tuottaa AES-hankkeelle oleellista tietoa samalla, kun toteutetaan HELMET-hankkeen
tavoitteita. Sovittiin yhteistyöstä aluemallinnuksen osalta HELMET ja AES –hankkeiden
kesken.

•

HELMET hankkeen ensimmäisen aluemallinnuksen tavoitteena oli:
•
•
•
•

Koota biomassatietoa Mäntsälän ja sen yhdeksän lähikunnan alueelta.
Saada tietoa, missä biomassat sijaitsevat.
Löytää logistisesti potentiaalisia sijoituspaikkoja uusille biokaasulaitoksille.
HELMET –hankkeen näkökulmasta löytää massanluovuttaja ja –vastaanottaja vastinpareja,
jotka voisivat nopeallakin aikavälillä helpottaa alueen hevosenlantaongelmaa.

Lähtökohta ja tavoitteet (2/2)
• HELMET aluemallinnuksen rooli rajattiin tuottamaan lähtötietoa AES-hankkeen
tarkemmille biokaasun investointisuunnitelmille. Eli HELMET tuotti tietoa siihen
rajaan asti kuin se oli HELMET-hankesuunnitelman mukaista.
• AES-hankkeen myöhemmässä vaiheessa aluemallinnuksen tuottamaa tietoa on
tarkennettu, täydennetty ja sovellettu. Näin ollen HELMET aluemallinnuksesta
saatu pohjatieto poikkeaa jonkin verran AES-hankkeessa toteutettujen biokaasun
investointisuunnitelmien tiedoista ja tuloksista.
• Tiedonkeruu toteutettuun AES- ja HELMET-hankkeiden yhteistyönä. Varsinainen
aluemallinnus toteutettiin HELMET-hankkeen resurssilla ja vastaavasti mallien
jatkotyöstö ja kaikki biokaasuryhmien suunnittelutyö toteutettiin AES-resurssilla.

Toteutus (1/2)
• Aluemallinnuksen ideana on hyödyntää paikkatietoon sidottua biomassatietoa. Älykästä
ohjelmistoa hyödyntäen voidaan optimoida ja simuloida kuljetusreitit massan luovuttajan ja
vastaanottajan välillä siten, että logistiikasta aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia.
Lisäksi ohjelmistolle voidaan antaa laitospaikkavaihtoehtoja, joiden joukosta se pystyy löytämään
optimaalisimmat logistiikan näkökulmasta.
• Aluemallinnuksella tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää strategisen tason suunnitteluun,
päivittäisen biomassojen logistiikan ohjaamiseen ja kaikkeen siltä väliltä.
• Luonnonvarakeskus on kehittänyt toteuttanut Biomassa-atlas verkkopalvelun, jossa on
yhtymäkohtia aluemallinnukseen (https://www.luke.fi/biomassa-atlas/). Kyseinen verkkopalvelu
tarjoaa anonyymiä biomassojen potentiaalitietoa. Se antaa esimerkiksi arvokasta tietoa, missä
maantieteellisesti on potentiaalia raaka-aineiden osalta vaikkapa biokaasulaitokselle. Keskeinen
ero aluemallinnuksen ja Biomassa-atlaksen välillä on se, että aluemallinnus menee askeleita kohti
konkretiaa. Biomassatiedot sidotaan eri toimijoiden sijainteihin ja hyödynnetään tietoa
biomassoista ainoastaan siltä osin kuin ne ovat käytettävissä. Toimijat kunkin karttapisteen takana
tiedetään. Eli aluemallinnuksessa potentiaalitiedosta mennään käytännöntietoon. Näin ollen
voidaan todeta, että aluemallinnus ja Biomassa-atlas eivät ole millään tavoin päällekkäisiä vaan
ne täydentävät toisiaan erinomaisesti.
• Kumppanina aluemallinnuksessa toimi kuopiolainen Ecomond Oy:n ja työkaluna käytettiin heidän
kehittämäänsä TCS Opti –logistiikan mallinnusohjelmistoa.

Toteutus (2/2)
• Tiedonkeruu:
• Mallintamisen näkökulmasta keskiössä on luotettavat lähtötiedot. Aluemallinnukseen tarvitaan
toimijakohtaista tietoa eli biomassatieto sidotaan osoitteeseen ja toimijan nimeen. Tällaista tietoa ei
voida hakea olemassa olevista tietokannoista, vaan kunkin toimijan pitää itse luovuttaa tietonsa ja
antaa lupa tietojensa käyttöön.
• Täsmä tiedon hankkimista varten HELMET-hankkeessa luotiin kysymyspatteristot kaikkiaan
yhdeksälle eri toimialalle ja rakennettiin tiedonkeruuportaali osoitteeseen www.aluemallinnus.fi (kuva
portaalin etusivusta seuraavalla sivulla).
• AES-hankkeen erityispiirteet ja tarpeet huomioitiin tiedonkeruuportaalissa. Portaaliin lisättiin mm.
muutamia kysymyksiä AES-ryhmän toiveesta ja AES-logo näkyy portaalissa.
• Lisäkysymykset liittyivät mm. maatilojen kiinnostukseen tuotteiden jatkojalostukseen ja
suoramyyntiin tilalta.
• Tiedonkeruun kautta muodostui henkilötietoja sisältävä rekisteri, minkä vuoksi
tietosuojalainsäädännön tiukentuneet vaatimukset täytyi huomioida. Portaalia varten luotiin lakimiehen
avustuksella tietosuojaseloste ja käyttöehdot.
• Tiedonkeruu AES-alueelta tapahtui 01-03/2018 ja varsinainen mallintaminen 03-05/2018.
• Tiedonkeruun aikana tehtiin laaja toimijakentän aktivointi.
• Helmet hankkeen toimesta kontaktoitiin puhelimitse lähes 100 toimijaa ja lisäksi AES-hankkeen
toimesta noin 50 toimijaa.
• Sähköpostilla markkinoitiin aluemallinnusta laajasti, useille tuhansille vastaanottajille.
• Lisäksi hevos- ja maatalousalan järjestöt ja yhdistykset markkinoivat mallinnusta laajasti.
• AES-aluetta koskevista tiedoista luovutettiin kopio Helsingin yliopistolle tutkimuskäyttöä varten ja tästä
tehtiin erillinen tiedonluovutussopimus, koska kyseessä oli henkilötietoja sisältävä rekisteri. Kerätyt
tiedot ovat vapaasti hanketyöryhmän käytettävissä jatkotyöstöön.

Kuva tiedonkeruuportaalista
Työsuunnitelma
• Työpaketti 4. Aluemallinnukset
• Tavoitteena 3 case
aluemallinnusta hankkeen
aikana.

Tarkastelussa käytetyt oletukset ja
reunaehdot
• Kuljetuksiin liittyvät oletukset:
•
Tarkastelu on oletettu, että hyödynnetään kuorma-autokuljetuksia.
•
Lähtötiedot on koottu useissa eri yksiköissä (esim. tonneina, kuutioina, paaleina, hehtaareina
jne.). Tarkastelua varten tiedot on yhteismitallistettu ja yksikkönä on käytetty kuutioita.
•
Kuorma-auton maksiminopeutena on käytetty 80 km/h.
•
Kuljetusten kuormakokoina on käytetty:
• Oljen osalta 40 m3.
• Kaikkien muiden massojen osalta 20 m3.
• Tässä tarkastelussa massojen biokaasupotentiaaleja ei ole arvioitu, sillä biokaasulaitosten osalta
tarkempi suunnittelu on tehty seuraavissa AES-hankkeen työvaiheissa ja niissä on arvioitu tarkasti
löydettyjen massojen kaasupotentiaali.
• Kuljetusalan ammattilaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kuljetusten hinnoiksi on arvioitu 1 1,5 €/km. Tässä tapauksessa hinnaksi arvioitiin 1,2 €/km, jota on käytetty laskelmien lähtöarvona.
• Kuormien lastaus- ja purkuajoista aiheutuvia kustannuksia ei ole tässä tarkastelussa otettu huomioon. Ne
voivat vaihdella paljon ja ne tulee ehdottomasti huomioida, kun tehdään tarkkaa investointisuunnittelua.
• Mädätteen kuljetuksia ei ole huomioitu tässä tarkastelussa. Asiaa käsitellään tarkemmin myöhemmin
tässä dokumentissa. Jos mädätteen kuljetus voitaisiin hoitaa meno-paluu kuljetuksina (syötettä
luovuttajalta laitokselle ja paluu kuormassa mädätettä takaisin), niin silloin kuljetuskulut tulisivat olemaan
samaa luokkaa kuin mitä tässä dokumentissa tullaan esittämään. Meno-paluu kuormien hyödyntäminen
ei kuitenkaan aina ole mahdollista, joten mädätteen kuljetukset aiheuttavat lisäkuluja.

Tiedonkeruun tulokset

Tiedonkeruun tulokset

Nurmi
1264

SYÖTTEET (m3)
Olki
Kuivalanta
4388
10371
YHTEENSÄ 34 333 m3

MÄDÄTYSJÄÄNNÖS (m3)
YHTEENSÄ 11 711 m3

Lietelanta
18310

• Ohessa on esitetty
tiedonkeruuportaalin kautta
kerättyjen lähtötietojen
kokonaismäärät.
• Määrät on ilmoitettu kuutiona
vuodessa.
• Mukana ainoastaan portaalin
kautta tulleiden toimijoiden
vastaukset, joiden sijainti on
AES-alueella.

Tiedonkeruun tulokset

• Ohessa on esitetty vastaajat
kartalla.
• Kartalla myös pisteitä
tarkastelualueen
ulkopuolelta). Myöhemmin
tässä raportissa ne on
jätetty tarkastelun
ulkopuolelle.

• Punaiset pisteet kuvastavat
hevosalan toimijoita.
• Siniset pisteet kuvastavat
maatiloja.

Tiedonkeruun tulokset

• Tarkastelualueelta saatiin
kaikkiaan 57 toimijan
tiedot.

Kärkölä

Saaren alue
Alustavat
laitossijainnit

Koukun
seutu

Eteläinen
alue

• Tarkastelussa tunnistettiin
neljä aluetta, jotka otettiin
tarkempaan tarkasteluun.
• Kullekin alueelle
tunnistettiin myös
potentiaaliset
laitossijainnit. Eteläisellä
laitossijainnilla näitä
tunnistettiin kaksi
kappaletta, joita vertailtiin
työn edetessä.

• Vasemman puoleisessa kuvassa on esitetty toimijat, jotka ovat kiinnostuneita vastaanottamaan
mädätysjäännöstä. Oikeanpuoleisessa kuvassa on vastaavasti toimijat, jotka ovat kiinnostuneita
luovuttamaan biomassoja.
• Kuvista huomataan, että merkittävä osa luovuttajista ei ole ilmoittanut haluavansa ottaa vastaan
mädätettä. Joukossa on myös lukuisia maatiloja. Mallinnuksen työstön aikana huomattiin ja saimme myös
palautetta, että toimijat eivät osanneet portaaliin vastatessaan vielä sanoa, ovatko kiinnostuneita
mädätteestä ja jättivät kyseisen tiedon vastaamatta. Näin ollen kerätty mädätetieto portaalin osalta on
hyvin vajavaista ja tämän vuoksi mädätteen kuljetuksia ei tarkastella erikseen tässä raportissa.
Mädätteen kuljetukset on kuitenkin huomioitu AES-biokaasuryhmille tehdyssä jatkotyöstössä.

Mallinnusten tulokset

Kärkölän alue
•
•

Alueella 6 toimijaa.
Löydetyt biomassat yhteensä 6547
m3, josta:
o 143 m3 nurmea,
o 769 m3 olkea,
o 2125 m3 kuivalantaa,
o 3510 m3 lietelantaa.

• Massojen kuljettaminen laitokselle:
o 308 kuormaa.
o 5508 km/vuosi.
• Kuljetuksista aiheutuvat
kustannukset
• Noin 6600 €/v.
• Noin 1,01 €/m3.

Kärkölä

Koukun seutu
•
•

Alueella 9 toimijaa.
Löydetyt biomassat yhteensä 14 730
m3, josta:
o 416 m3 nurmea,
o 1162 m3 olkea,
o 1152 m3 kuivalantaa,
o 12 000 m3 lietelantaa.

• Massojen kuljettaminen laitokselle:
o 708 kuormaa.
o 6091 km/vuosi.
• Kuljetuksista aiheutuvat
kustannukset
o Noin 7300 €/v.
o Noin 0,50 €/ m3.

Koukun
seutu

Saaren alue
•
•

Alueella 20 toimijaa.
Löydetyt biomassat yhteensä 5530
m3, josta:
o 119 m3 nurmea,
o 206 m3 olkea,
o 5205 m3 kuivalantaa,
o 0 m3 lietelantaa.

• Massojen kuljettaminen laitokselle:
o 272 kuormaa.
o 10 510 km/vuosi.
• Kuljetuksista aiheutuvat
kustannukset:
o Noin 12 600 €/v.
o Noin 2,3 €/ m3.

Saaren alue

Eteläinen alue
•
•

Alueella 22 toimijaa.
Löydetyt biomassat yhteensä 7526
m3, josta:
o 586 m3 nurmea,
o 2251 m3 olkea,
o 1889 m3 kuivalantaa,
o 2800 m3 lietelantaa.

• Massojen kuljettaminen laitokselle:
o 321 kuormaa.
o Vaihtoehto 1: 16 062 km/vuosi.
o Vaihtoehto 2: 9159 km/vuosi.
• Kuljetuksista aiheutuvat
kustannukset:
o Vaihtoehto 1:
o Noin 19 300 €.
o Noin 2,56 €/ m3.
o Vaihtoehto 2:
o Noin 11 000 €.
o Noin 1,46 €/ m3.

1.

2.

Eteläinen
alue

Erillinen hevosenlannan tarkastelu
Maatila nro 1.
• Haluaa ottaa vastaan 300 m3 hevosenlantaa.
• Luovuttajilta saadaan 300 m3.
• Massojen kuljettaminen kohteeseen: 237 km/vuosi -> 15 kuormaa -> 292 m3 -> 0,95 €/ m3.

Maatila nro 2.
• Haluaa ottaa vastaan 1000 m3 hevosenlantaa.
• Luovuttajilta saadaan 1009 m3.
• Massojen kuljettaminen kohteeseen: 2310 km/vuosi -> 50 kuormaa -> 996 m3-> 2,75 €/ m3.
Maatila nro 3.
• Haluaa ottaa vastaan 96 m3 hevosenlantaa.
• Luovuttajalla 400 m3.
• Massojen kuljettaminen kohteeseen: 109 km/vuosi -> 5 kuormaa -> 96 m3 (1,36 €/ m3) tähän
kohteeseen, loput kuljetetaan Maatilalle nro 2.
Maatila nro 4.
• Haluaa ottaa vastaan 800 m3 hevosenlantaa.
• Luovuttajilta saadaan 811 m3.
• Massojen kuljettaminen kohteeseen: 1628 km/vuosi -> 42 kuormaa -> 800 m3 -> 2,41 €/ m3.
Kaikille toimijoille, jotka olivat antaneet luvan tietojensa luovuttamiseen, ilmoitettiin potentiaalisesta
yhteistyökumppanista.

Alueelta ilmoitettu yhteensä 2720 m3 lantaa. Vastaanottajille ei mahtunut tai ei ollut taloudellisesti
järkevää kuljettaa yhteensä 504 m3 lantaa.

Nurmipotentiaalin tarkastelu

Tarkastelun reunaehdot
•
•
•

•

Aluemallinnuksen kautta löydetyille laitospaikoille tehtiin myös nurmipotentiaalitarkastelu,
jotta saataisiin käsitys, kuinka paljon alueella olisi aidosti potentiaalia nurmisyötteen osalta.
Kuvat ja hehtaaritiedot saatiin Helsingin yliopiston Kari Koppelmäeltä, joka kokosi tiedot
MAVI:lta (nykyisin Ruokavirasto) saamistaan rekistereistä.
Mukana tarkastelussa ovat luonnonhoitopeltojen ja suojavyöhykkeiden hehtaarit, joiden
nurmi olisi potentiaalisesti käytettävissä. Tarkastelussa ei ole mukana
säilörehunurmihehtaareja. Todennäköisesti peltobiomassapotentiaalia löytyisi siis vieläkin
enemmän kuin tässä tarkastelussa on mukana.
Laskennassa käytetyt kertoimet:
o Nurmisato: 16 tonnia/hehtaari (oletuksena, että korjataan vain yksi sato, jonka korjuuta
venytetään rehunkorjuuta pidemmälle).
o Yhdestä tonnista nurmea saadaan 85 Nm3 metaania.
o Yksi normikuutio metaania on 0,72 kg metaania.
o Yhden henkilöauton vuosittain kuluttama metaanipolttoaineen määrä on 900 kg
(oletuksena, että vuodessa ajetaan 20 000 km).
HUOM! Tarkastelussa esitettävät laskelmat eivät ota huomioon, että biokaasulaitos kuluttaa
osan tuottamansa biokaasun energiasisällöstä ns. omakäyttöenergiana. Esitetyt lukemat ovat
siis teoreettisia arvioita.

Tarkasteltavat alueet
Nurmipotentiaalia tarkasteltiin viiden
ja kymmenen kilometrin säteellä
potentiaalisista laitossijainneista.
Kärkölän alueen alustava laitospaikka.
Koukun seudun laitospaikkaa ei
tarkastella tässä yhteydessä erikseen.
Alue jää valtaosin Kärkölän ja Saaren
alueen tarkasteluympyröiden sisään.
Saaren alueen alustava laitospaikka.

Saaren alueen toinen vaihtoehtoinen
laitospaikka, jota ei tässä yhteydessä
tarkastella tarkemmin.
Koukulle vaihtoehtoinen laitospaikka, jota
ei tarkastella tässä yhteydessä
tarkemmin.
Eteläisen alueen vaihtoehdon 2. alustava
laitospaikka.
Eteläisen alueen vaihtoehdon 1. alustava
laitospaikka.

Palopuron symbioosi Hyvinkäällä. Ei tarkastella tarkemmin tässä yhteydessä.

Kärkölän alue
Kärkölän alueen alustava laitospaikka.

•

5 km säde alustavasta laitospaikasta:
• Noin 140 hehtaaria on
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 150 kaasuautoa.

•

10 km säde alustavasta
laitospaikasta:
• Alueen koko peltohehtaarimäärä
on 9900 ha.
• Alasta noin 500 hehtaaria on
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 540 kaasuautoa.

•

Aluemallinnuksen avulla alueen
nurmipotentiaalista tavoitettiin vain
noin 1 %.

Saaren alue
Saaren alueen alustava laitospaikka.

•

5 km säde alustavasta laitospaikasta:
• Noin 92 hehtaaria
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain 100 kaasuautoa.

•

10 km säde alustavasta
laitospaikasta:
• Alueen koko peltohehtaarimäärä
on 7500 ha.
• Alasta noin 580 hehtaaria on
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 630 kaasuautoa.

•

Aluemallinnuksen avulla alueen
nurmipotentiaalista tavoitettiin vain
noin 1 %.

Eteläinen alue, vaihtoehto 1.
Eteläisen alueen vaihtoehdon 1. alustava
laitospaikka.

•

5 km säde alustavasta laitospaikasta:
• Noin 60 hehtaaria
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 65 kaasuautoa.

•

10 km säde alustavasta
laitospaikasta:
• Alueen koko peltohehtaarimäärä
on noin 5200 ha.
• Alasta noin 330 hehtaaria on
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 350 kaasuautoa.

•

Aluemallinnuksen avulla alueen
nurmipotentiaalista tavoitettiin vain
noin 5 %.

HUOM! Nurmijärven puolella olevat
peltolohkot puuttuvat tarkastelusta

Eteläinen alue, vaihtoehto 2.
Eteläisen alueen vaihtoehdon 2. alustava
laitospaikka.

•

5 km säde alustavasta laitospaikasta:
• Noin 145 hehtaaria
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 150 kaasuautoa.

•

10 km säde alustavasta
laitospaikasta:
• Alueen koko peltohehtaarimäärä
on noin 8150 ha.
• Alasta noin 520 hehtaaria on
luonnonhoitopeltoja ja
suojavyöhykenurmia.
• Tällä nurmimäärällä ajaisi
vuosittain noin 560 kaasuautoa.

•

Aluemallinnuksen avulla alueen
nurmipotentiaalista tavoitettiin vain
noin 5 %.

Alueen luomuviljelyssä olevat peltolohkot

Oheisessa kuvassa näkyy vihreällä
luomutuotannossa olevat peltolohkot
tarkastelualueella. Ympyrät pisteiden
ympärillä ovat 5 km säteellä
mahdollisesta laitospaikasta.
•

Erityisesti luomutilojen kannalta
ravinteikas mädäte on
varteenotettava lannoite.

•

Lisäksi luomutiloilla on runsaasti
viljelykierrossa viherlannoitusnurmea,
jota voidaan hyödyntää
biokaasulaitoksen syötteenä.

•

Laitospaikoista korostuu eteläisen
alueen vaihtoehto 2., jossa on
merkittävä määrä luomulohkoja.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Yhteeveto
• HELMET Aluemallinnuksella pystyttiin tuottamaan:
•
•
•

Riittävät lähtötiedot AES jatkotyöstöön, jossa kerättyjä tietoja tarkennettiin ja myös mallinnuksia
vietiin asteittain eteenpäin.
HELMET –hankkeen näkökulmasta löydettiin alueelta merkittävä määrä hevosenlannan luovuttajia
ja heille potentiaalisia vastaanottajia. Toimijat on myös yhdistetty HELMET:in toimesta. Lannan
luovutuksen tarkemmista yksityiskohdista toimijat sopivat itse.
Kehitettiin aluemallinnuksen toimintamallia, jota hyödynnettiin HELMET hankkeen seuraavissa
mallinnuksissa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa sekä vuoden 2019 alusta Envitecpolis Oy:n
kaupallisena tuotteena.

• Tarkastelualueella on merkittävä nurmipotentiaali, johon ei kuitenkaan
aluemallinnuksen avulla päästy hyvin käsiksi. Tähän on useita syitä:
•
•
•

Tiedonkeruu perustuu vapaaehtoisuuteen. Laajasta kentän aktivoinnista huolimatta portaalin kautta
saatiin vain murto-osa alueen toimijoista vastaamaan. Ihmisten pitää ottautua asialle.
Olemassa oleva potentiaali on aina täysin eri asia kuin aidosti käytettävissä olevan massan määrä.
Todellinen käytettävissä oleva määrä liikkuu portaalin kautta saatujen määrien ja alueen potentiaalin
välillä.
Maatilat haluavat korvauksen tuottamastaan nurmesta ja tällä hetkellä he eivät usko sitä saavansa.
Esimerkiksi Palopuron symbioosissa kantava ajatus on, että luomussa olevan maatilan kannattaa
luovuttaa viherlannoitusnurmi laitokseen ja hyödyntää laitoksen tuottama ravinteikas mädäte pelloilla
lannoitteena. Tällöin hyöty tilalle tulee satotasojen kasvun kautta. Tällainen ajattelu ei kuitenkaan ole
vielä valtavirtaa, vaan viljelijät haluavat myös korvauksen nurmesta.

Johtopäätökset
•
•
•
•

•

Työssä hyödynnettiin ensimmäistä kertaa aluemallinnusta, jota kukaan muu ei ole vastaavalla
tavalla Suomessa aiemmin hyödyntänyt. Työssä onnistuttiin kohtuullisen hyvin.
Työn lopputulemana voidaan todeta, että aluemallinnus toimii varsin hyvin juuri
biokaasulaitosten raaka-aineen luovuttajien, mädätteen vastaanottajien ja potentiaalisten
laitospaikkojen väliseen logistiikan suunnitteluun ja simulointiin.
Tämän mallinnuksen näkökulmasta haasteeksi muodostui laaja maantieteellinen alue. Vastaavia
mallinnuksia tehdessä tulee kiinnittää erityistä huomiota maantieteelliseen rajaukseen.
Aluemallinnuksessa hyödynnetään tietoja, jotka sisältävä henkilötietoja ja tämän vuoksi tulee
noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä on tekijä, joka hankaloittaa tietojen keräämistä ja
hyödyntämistä, sillä jokaisen toimijan, jonka tietoja käytetään, pitää antaa lupa tietojensa
käyttöön. Portaalin avulla tapahtuvan tietojen keruun lisäksi toinen vaihtoehtoinen tapa voisi olla
puhelinhaastattelut, jonka aikana kerätään kaikki tarpeellinen tieto. Tällainen tiedon keruu
soveltuu, kun kohdejoukko on hyvin rajattavissa. Muussa tapauksessa työmäärä kasvaa liian
suureksi.
AES alueen aluemallinnuksessa hinnoitteluperusteena käytettiin €/km. Myöhemmin tehdyistä
mallinnuksista saatujen kokemusten perusteella on järkevämpää hyödyntää aluemallinnuksesta
saatavia kuljetusten matka-aikoja ja urakoinnin tuntihintaa (€/h). Tällöin logistiikkakustannuksiin
on helpompi myös huomioida kuormien lastauksista ja purkamisista aiheutuvat kustannukset.
Tässä aluemallinnuksessa ei tarkasteltu lastaus- ja purkuaikoja, mutta niillä on suuri painoarvo,
jos massat ovat sellaisia, että lastaus ja purku vievät paljon aikaa. Tarkassa
investointisuunnittelussa ja koneketjua mietittäessä lastaus- ja purkuajat tulee huomioida.

Aluemallinnus animaatio
•

Aluemallinnuksesta on toteutettu Tussitaikureiden tekemä animaatio, joka löytyy täältä
https://www.youtube.com/watch?v=sghZC7phKhg
o Animaatiossa on mukana myös Palopuron symbioosi ja AES-hanke.

LIITE 2 AVAINHENKILÖHAASTATTELULOMAKE

AES-verkostot TP1.1 avainhenkilöt, haastattelulomake

Maatilan tiedot
yritys

xx

Yrittäjä/yrittäjät:

x.x

osoite:

x.x

Tuotanto ja kulutus
Tuotantosuunta ja määrä:
maatilan omat syötteet:
Energiankulutus
kyseisellä maatilalla

kWh sähkö
kWh lämpö / m3 hake / l pö
l pö ajoneuvot

Lähtötilanne
Onko tilalla mietitty biokaasun tuotantoa aiemmin:
Minkälainen kuva biokaasun tuotannosta on muotoutunut:

Oman tilan näkökulma biokaasun tuotantoon
Mikä sinun tilallasi olisi suurin etu biokaasulaitoksesta?
-

Tilalle ostetun energian vähentäminen?
Energian myynti tilalta? Ravinnehyöty?
Ylimääräisistä ravinteista eroon pääsy? Viljelykierron monipuolistaminen?

Mitä ajattelet siitä, että biokaasulaitos sijaitsisi tilallasi?
Mitä ajattelet siitä, että tilasi laitoksella käsiteltäisiin muiden maatilojen syötteitä?
Entä muita jakeita, kuten hevosen lantaa, elintarviketeollisuuden sivujakeita, biojätteitä?
Alueellinen näkökulma
Ketkä voisivat olla tällä alueella ryhmään rakentuvia maatiloja?
Tunnistatko maatilojen lisäksi muita tahoja, joita olisi hyvä kytkeä mukaan kartoitukseen juuri tällä
seudulla? Esim teollisuutta, jatkojalostusta?

Mitä muita alueen erityispiirteitä pitää ottaa huomioon? (Esim maakaasuputki lähellä?)
Koetko, että tällä seudulla olisi riittävästi biomassoja biokaasulaitoksessa käyttöön?
Mihin tällä seudulla sinun mielestäsi olisi järkevä käyttää tuotettu energia?
-

Onko alueella kenties joku kohde, joka voisi ostaa tuotettua energiaa (lämmönkorvikkeeksi,
sähkönä, liikennepolttoaineena).

Investointinäkökulma
Oletko valmis investoimaan biokaasulaitokseen?
Oletko kiinnostunut tekemään yhteistyötä energiayhtiön kanssa?
Onko teidän tilallanne edullista, jos laitoksen merkittävänä investoijana on energiayhtiö?
Voiko laitoksen vähemmistöomistajana olla energiayhtiö?
Oletko valmis investoimaan biokaasun tuotantoon yhteistyössä muiden maanviljelijöiden kanssa?

Ravinnenäkökulma
Koetko, että biokaasulaitos mahdollistaa paremman ravinnetalouden sinun maatilallesi? Entä seutusi
maatiloille?
Mitä ajattelet moniraaka-ainepohjaisesta kierrätysravinteesta?
Koetko, että tilasi seutuvilla biokaasun tuotannon järkevyys maatiloille voi perustua ravinteiden
kierrätykseen ja lannoitteeseen?
Millaisessa muodossa kierrätysravinteiden tulee olla, jotta niistä on hyötyä sinun tilallasi? Entä alueesi
maatiloilla yleisesti?

