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ko mi ssaarit! 
rf''--
' 

~ 
0 

.f""4 ff", 

on yksi atomi hiilta ja nelja atomia 
vetya. Maakaasun hyva ymparisto
maine perustuu vetyyn. Sen ansios
ta maakaasun hiilidioksidin paasti:it 
ovat vain 58 prosenttia saastuttavan 
nykyvaihtoehdon, kivihiilen paas
toista.. 

Kasvihuoneilmion kannalta maa
kaasun ja biokaasun va.lilla. on selva. 
ero. Uusiutumaton maakaasu on 
peraisin maan alta. Siksi maakaasua 
haittaverotecaan kucen muitakin 
maanalaisia eli fossiilipolttoaineita. 

Biokaasu caas on peraisin uusiutu
vista luonnon biomassoista. Siksi 
biokaasu on haittaveroton encrgia
la.hde, samaa sarjaa kuin puuhakc, 
tuulivoima ja aurinkosa.hko. Ruoc
sissa biokaasu on veroton energia
la.hde myos ajoneuvojen polttoai
neena kaytettyna., toisin kuin Suo
messa. 

Sikalan pitaja myy 
kaasua verkkoon 
Suomessa biokaasua syntyy eniten 
kaatopaikoilla. Poljettu kaatopaikan 
ja.te lam.penee itsestaa.n, ja metaania 
alkaa vuotaa ilmaan. Kaasun voi kc
rata calcecn ja polttaa lam pcil.d1nk 
sessa. Na.in tapahtuu jo 111m11,1111.1I 

la ctdarann ikon sm11dla b.11op.11 
k.tll.1. 

·1:1mll.1 1>11 1.1.1, l,1111h11,,, ,il,,il111 
I.I.Ill, 1111d1·11 J,1111'1'1 l1.1rv,11 l11ok,1.1 
,111"1 ,111,i!Jn l111pCT\l Tll 1,il1c111w111, 

~.1 ll' ,1luo11,~.1 d1 l11uk.1.1M1t1 ~~.1. Vil 
jelija polttaa biokaasun ja myy ener
gian eceenpain sa.hkona. 

Kaytannossa. biokaasu ei ole yhca 
m1hcb .~t:1 nwt:iani:i lmin 111:1:ik:i:1~11. 

Puna -apilan energiaviljelysta. 
avautuu nain tulevaisuudenna.ky
ma. Maakaasuputk.ien verkko ei jaa. 
joutilaaksi sittenkaan, kun maakaa
su on ehtynyt, kun sen hinta on 
noussut sietam.a.ttoman korkealle, 
tai kun maakaasun hiilidioksidi
pa.asto ja. ei enaa. suvaita. 

Maakaasua voi jatkaa biokaasulla. 
Putkiverkkoon syotetaan energiavil
jelysta ja maatilojen biokaasureista 
pera.isin olevaa puhdistettua kaasua. 
Maatilan pelloilla viljelty biomassa 
voisi olla juuri puna-apilaa. 

Tutkimusta pitaa jatkaa 
Vaikka kayta.nt6 ei ole viela pa.assyt 
energiaviljelyyn mukaan, biokaasu
tutkimuksia kannattaa edelleen jat 
kaa. Esimerkiksi biokaasurin toisen 
osapuolen, biomassasta kaasua suol
tavan metaanibakteerin hyvaksi ei 
ole cehty juuri mica.an. Nye biokaa 
sureiden bakteerit ovat villia kantaa 
lehma.n potsista.. 

Puumain en biomassa kay kaasuk
si jo astetta paremmin, kun metaa
nibakt1:cril valikoi mannyntaimik
koja laidunt.tnccn hirven potsista. 

Bi<lll·knnlogian tutkimushaastc 
011 j,1los1a,1 2000- luvulle metaani
li.il<l <Tt I, jnka ltlOlt;l;:t cntista puh -
1.1.1111p.1.1 1111'1.l,llli,1, t'llli\Li ('IH'lll 

111,111 J,1 <; 1111\l,I ""IH',1111111111 

Tuottelstamlsta tarvltaan 
M.1.1k.1.1~11 011 S110111dk·, lrntcn lwlw 
unionillekin hyva valivaiheen ener
giala.hde, Samalla kun maakaasun 
kaytto ja putkiverkko laajenevat 
S11nm<•~~:1 r:irvit~l'ITlllll' li.~iiii rn:i:iti -
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Asialla 

Veli Pohjonen on metsatalouden 
energi,atuotannon professori ]oen
suun yliopistossa. 

Euroopan unioni haluaa lisata 
biokaasun kayttoa, ki~oittaa 
Veli Pohjonen. 

EUROOl'AN UNIONIN KOM ISSIO ha
luaa nostaa bim·ncrgi:111 tuotannon 
vuodcn 1995 tawon vcrrattuna kol
minkcrtaiscksi vuotccn 20 IO men 
nessa. Komissio julkaisi vuonna 
1997 uusiutuvan energian valkoisen 
kirjan, jossa bioenergialla on leijo
nan osa. 

Lisays jakaantuu kolmeen osaan. 
Biokaasu lisaantyy 175 terawatti
tunnilla. Metsatalouden hakkuu
tahde ja peltoviljelyn oljet lisaanty
vat 350 terawattitunnilla. Peltojen 
energiaviljelysca tulee lisabiomassaa 
525 terawattituntia. Metsahakkeen 
tuotanto on Suomessa jo hyvassa 

vauhdissa. Myos peltohakkeen tuo
tanco voi alkaa Ruotsin mallin mu
kaa n, kun Suomen viljelijoille anne-
1.1.m mcrkki. 

Sen sijaan biokaasu on Suomen 
energiataloudessa vida vahainen te
kija. Biokaasulla on kuitenkin nyky
asemaansa suurempi mcrk:itys. Se 
luo tulevaisuudessa sillan uusiutu
mattoman maakaasun ja uusiutuvan 
bioenergian valiin. 

Biokaasukin on metaania 
Puhdas biokaasu ja maakaasu ovat 
kemialtaan yksinkertaisinta hiilive
tya eli metaania. Sen molekyylissa 
I 

tl1ok.aasu taas on pcra.tsm uusma.F ·rvms1-uulr")uurr7mna-apua~. 
vista luonnon biomassoista. Siksi 
biokaasu on haittaveroton energia
lahde, samaa sarjaa kuin puuhake, 
tuulivoima ja aurinkosahk:o. Ruot
sissa biokaasu on veroton energia
lahde myos ajoneuvojen polttoai
neena kaytettyna, toisin kuin Suo-
messa. 

Sikalan pitaja myy 
kaasua verl<koon 
Suomessa biokaasua syntyy eniten 
kaatopaikoilla. Poljettu kaatopaikan 
jate lampenee itsestaan, ja metaania 
alkaa vuotaa ilmaan. Kaasun voi kt· 
rata talteen ja polttaa lamp&1i1ok 
sessa. Nain tapahtuu jo muut.1111.d 

la ecelarannikon suurclln b.1tnp.11 
kalla. 

Tutkimusta pitaa jatkaa 
Vaikka kaytanto ei ole viela paassyt 
energiaviljelyyn mukaan, biokaasu
tuckimuksia kannattaa edelleen jat
kaa. Esimerkiksi biokaasurin toisen 
osapuolen, biomassasta kaasua suol
tavan metaanibakteerin hyvaksi ei 
ole tehcy juuri mitaan. Nye biokaa
sureiden bakteerit ovat villia kantaa 
lehman potsista. 

Puumaincn biom;us:1 k:iy k;usuk 
si jo ns1cna paremmin, k1111 llll'ta,1 
nih;il~ltTtil v;ililwi 1,1.i1111y11uimik 
koj.1 l.1id11111.111t'l'II hirvt·n pi>lsi~la. 

l\111t1•ls111,l,,gi.111 1utkimushaaste 
1111 J,1lrn1.1.1 2000 luvullc metaani
l ,,1ktl'.-rt, j()ka tuottaa emista puh-
1.1.1111p.1.1 111t·t.1.1ni.1, entista cnem-

· 1:111~k.1 011 1.1.1~ lrn11l11i\,I \Jl1,do1\ I 111.11! I·• n1IJ\I.I 11opc,1111111in. 

1.1.111, 101d,·11 J,lll(Tl L1yv.11 l,1ol,.1.1 -

11l1,1 -;ik.1l.111 l111pl'n1T11 r.ilH"111w111, 

,.1 tl'.1k1rn t\\,1 dt l>111k1.1.,u11.,~.1. Vil 
jelija polccaa biokaasun ja myy ener
gian erccnpnin sahkona. 

I<.1y1:i1111ii,,;i h111k.1.l'.II l'l nit· ylit.t 
p11hda~1;1 111t·t.1.111i.1 k11i11 m,1.1k.1,t\ll, 
K:iymi\cn ;11k.111,1 hiok.1.L,111111 p.i.1.,1·c 
cpiipul11.11111•11.1 I', prml"llt11,1 hi1li 
dioksidiaja myfo hivl'll rikkipituisb 
kaasuja, joista tulcc biokaasun haju. 
Epapuhtaudet voi toki puhdistaa. 

Maakaasua voi jatkaa 
biokaasulla 
Biokaasun suurin tulevaisuuden 
mahdollisuus ei ole kuitenkaan kaa
topaikoissa eika karjan, yhdyskunta
tai vedenpuhdiscusjatteissa, vaan 
energiaviljelyssa. Joensuun yliopis
ton Siikasalmen koetilalle kaasutet
tiin jo 1990-luvuin alussa viljeltyja 
biomassoja (muun muassa puna
apilaa ja energiapajua), metsape
raisia biomassoja (sahanpurua ja lep
pahaketta) seka karjan jatteita bio
kaasurin raaka-aineina. 

Biokaasua syntyi vaihtelevassa 
maarin kaik:ista kasviperaisista raa
ka-aineista. Viljellyista biomassoista 
parhaiten kaasuuntui puna-apila. 

Tuottelstamista tarvitaan 
M.1.1k.1.L,u 011 Suomdlc, kutcn koko 
unionillek.in hyva valivaiheen ener
gialnhdc. Sandia lrnn maakaasun 
ls.1y1111 j.1 p111k1wddw l.1.1jt·11cv.11 
S110111c.%a, tarvitscmmc lis;i;i maati 
l.11,,~()I\ biokaasu -sovelluksia ja pi
lot laiLOksia Tanskan mallin mu 
k.1an. Maatilojen bioenergiaodottaa 
cuottcistamistaan myos biokaasun 
osalta. 

Mutta ennen lrnin biokaasurit 
yleistyvat maatiloilla, muuallakin 
kuin sikaloiden kylkiaisina, energia
ja ymparistocaloudessa on tapah
duttava muutoksia. 

Bioenergian pienkayton ykkos
vaihtoehco , fossiilincn polttooljy on 
meilla edelleen allistyttavan halpaa. 
Vahaiset haitcaveromme eivat ole 
kyenneet jarruttamaan polttooljyn 
hinnan laskua. Polttooljyn hinnan 
on noustava esimerkiksi Tanskan ta
solle, ennen kuin biokaasuun tart
tuu myos rahan haju. ■ 
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