
 

 

    

Ympäristö hyötyy biokaasun  
tuotannosta 

Biokaasuntuotanto herättää kasvavaa kiinnostusta. 

Yleisin maatilojen biokaasulaitosten syöte on 

kotieläinten lanta, mutta viime aikoina kiinnostus 

nurmen hyödyntämiseen energiantuotannossa on 

lisääntynyt. Miten laajamittainen, pääasiassa 

nurmibiomassaan perustuva biokaasuntuotanto 

vaikuttaisi tuotetun ruuan määrään, 

ravinnekiertoihin alueella sekä peltomaahan 

lisättävän orgaanisen aineksen määrään? Tätä 

mallinnettiin Mäntsälän kunnan alueella. 

Skenaariotutkimus biokaasuntuotannon 

vaikutuksista 

Vaikutuksia selvitettiin vertaamalla kolmea eri 

skenaariota (Kuva 1) alueen nykyiseen maa-

taloustuotantoon. Jokaisessa skenaariossa 

ravinteet palautettiin takaisin peltoon energian-

tuotannon jälkeen mädätysjäännöksen muodossa. 

Ensimmäisessä skenaariossa energiaa tuotettiin 

ainoastaan luonnonhoitopelloista ja nykyisten 

kotieläinten lannasta, jolloin energiantuotanto ei 

kilpaillut ruoantuotannon kanssa lainkaan.  

Toisessa skenaariossa 20 prosenttia yksivuotisten 

kasvien viljelyalasta muutettiin apilanurmiksi, jotka 

käytettiin kesantojen ja lannan kanssa 

typensidontaan ja energiantuotantoon. 

Kolmannen skenaarion maankäyttö oli 

samanlainen kuin edellisen skenaarion, mutta 

kasvanut nurmiala käytettiin lisäämään lypsykarjaa 

alueella. Kasvaneen karjamäärän johdosta lantaa 

tuli enemmän, ja se käytettiin biokaasuntuotantoon. 

  

Maataloudesta energiantuottaja    

Nykyinen maatalouden energiankulutus on noin 

3100 kilowattituntia hehtaaria kohti (kWh/ha). 

Lisäämällä viljelykiertoon typpiomavaraisia 

apilanurmia 20 prosenttia yksivuotisten 

viljelykasvien pinta-alasta ja käyttämällä nurmia 

biokaasulaitoksen syötteenä, pystytään maatalous 

muuttumaan energian kuluttajasta energian 

tuottajaksi. Samalla ravinneomavarai-suus kasvaa, 

koska mädätysjäännöksellä voidaan korvata 

mineraalilannoitteita. Lisäksi hiilisyöte peltomaahan 

kasvaa lisääntyneen nurmialan johdosta.  

Biokaasuntuotannon vaikutukset ruoantuotantoon 

riippuvat siitä, käytetäänkö nykyistä ruoantuo-

tantoalaa energiantuotantoon ja poistuuko käytetty 

ala ruoka- vai rehukasvin viljelystä.  Mäntsälässä 

selvästi yli 80 prosenttia tuotetusta viljasta päätyy 

panimoteollisuuden raaka-aineeksi tai rehuksi. 

Rehuvilja käytetään suurimmaksi osaksi alueen 

ulkopuolella. 

Jos lisääntynyt nurmiala syötetään ensin 

lypsykarjalle, voidaan tuotettuina kaloreina ja 

proteiinina mitattu ruuantuotanto alueella lähes 

kaksinkertaistaa. Samalla ravinnehävikit vähene-

vät. Riippumatta siitä, käytetäänkö nurmi suoraan 

biokaasun raaka-aineeksi vai ensin kotieläinten 

rehuksi, alueen ravinneomavaraisuus kasvaa. 

Tämä johtuu siitä, että mädätysjäännöksellä 

voidaan korvata lannoitteita. Kuitenkin suurin osa 

viljasta päätyy rehuksi alueen ulkopuolisille 

kotieläintiloille, joilta lanta ei palaudu takaisin. Jotta 

ravinnevirrat saataisiin suljetummiksi, vaatisi se 

kotieläintuotannon lisäämistä alueella.  

 

Biokaasuntuotanto maatalouden sivuvirroista mahdollistaa merkittävän 
energiantuotannon myös kasvinviljelyvaltaisella alueella ilman ruoantuotannon 
vaarantamista. Samalla ravinteiden kierrätys tehostuu ja hiiltä sidotaan enemmän 
maahan. 
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Nurmiviljelyn lisääminen (skenaariot 2 ja 3) lisää 

hiilisyötettä peltomaahan noin 10 prosenttia 

nykytilanteeseen verrattuna.  Skenaariossa yksi, 

jossa kesannot ja nykyinen lanta käytetään 

biokaasutuotannon syötteenä, hiilisyöte pienenisi 

nykyiseen järjestelmään verrattuna, koska osa 

hiilestä päätyy tuotettuun metaaniin. Käytännössä 

tämä ei ole ongelma, koska mädätys hajottaa 

helpoimmin hajoavan aineksen, mikä joka 

tapauksessa hajoaisi nopeasti myös maahan 

muokattuna. Mädätysjäännöksenä peltoon 

palautetaan orgaanista ainesta, joka ei ole enää 

niin helposti hajoavassa muodossa. 

Ruoan ja uusiutuvan energian tarve kasvaa 

tulevaisuudessa 

Ruokaa täytyy tuottaa tulevaisuudessa yhä 

enemmän. Mäntsälän alueella tehty selvitys 

osoittaa, että ruoan- ja energiantuotannon 

järkevällä yhdistämisellä voidaan samanaikaisesti 

tuottaa ruokaa ja energiaa, parantaa 

ravinneomavaraisuutta sekä vähentää hävikkejä 

ympäristöön.  

Suurimmat haasteet biokaasuntuotannon 

yleistymisessä liittyvät taloudelliseen 

kannattavuuteen. Siihen vaikuttavat tuotettu 

energiamuoto ja energian käyttökohde. Maatilojen 

oma energiankulutus on usein pientä. 

Liikennekaasun myynti tuottaa parhaan katteen, 

mutta alkuinvestointi on suuri. Lisäksi 

liikennekaasun markkinointi vaatii tilalta hyvää 

sijaintia lähellä valtaväyliä. Yksi mahdollisuus 

parantaa biokaasuntuotannon kannattavuutta on 

liittää maatilojen yhteyteen energiaa kuluttavia 

toimintoja, kuten elintarvikkeiden jalostusta, tai 

lisätä kotieläintilojen määrää kasvinviljelyalueilla. 

Tämän tietoiskun on tuottanut Agroekologisten symbioosien verkostot -hanke 
Ympäristöministeriön kärkihankkeen toteutuksesta vastaavat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta, Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Nivos Energia 

Oy:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 398 252 eurolla Ravinteiden kierrätyksen 

edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa Sipilän hallituksen Kiertotalouden 

läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.  


