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Vehmaan biokaasulaitos Euroopan unionin energialinjalla 
Kauppa-ja teollisuusministerio piiiitti kesii
kuussa 2003 rahoittaa Vehmaan kuntaan 
Biovakka Oy:n biokaasuvoimalan, joka 
tuottaa siihki:iii ja lampoii. Biokaasun raa
ka-ainetta ovat sika- ja muun karjatalou
den lietelanta. Niitii kiisitelliiiin voimalan 
miidiitysreaktoreissa noin 100 000 tonnia 
vuodessa. 

Miidiityksestii syntyy biokaasua 2,5 - 3 
miljoonaa kuutiorrietria Osa kaasua polte
taan sahkoksi puolen megawatin kaasu
moottorissa ja loput lammi:iksi puolentois
ta megawatin kattilassa. Biovakka sekii 
kiiyttiia itse ettii myy eteenpiiin tuotta
maansa siihki:iii ja lampi:iii. 

Vehmaan laitos on maamme ensimmiii
nen mittavan kokoinen biokaasuvoimala, 
joka saa voimansa maatiloilta: karjan tuot
tamasta lietelannasta ja ylipiiiinsii maata
louden biojiitteestii. Samassa mitassa l:iio
kaasua on aikaisemmin tuotettu kaupun
kien jiiteveden puhdistamoiden lietteest~ 
Vanhoilta kaatopaikoilta tihkuvaa biokaa\ 
sua keriitiiiin niin ikiiiin talteen ja polt!e
taan voimaloissa. 

Biokaasu Suomessa 
viela vahainen tekija 
Uuden sukupolven laitoksen syrityminen 
Vehmaalle ei ole sattuma. Se noudattaa se
kii Suomen ettii muiden Euroopa£ maiden 
bioenergia-alan viimeaikaista ke~itystii.. 

Jo marraskuussa 1997 Euroopan unioni 
antoi julkisuuteen uusiutuvan energian 
Valkoisen kirjan. Bioenergialla on kirjassa 
leijonan osa. Vuoteen 2010 mennessii EU 
haluaa nostaa bioenergian tuotannon vuo
den kolminkertaiseksi, kun vertailuvuosl 
on 1995. 

Lisiiys jakaanluu kolmccn osaan. Bio• 
kaasu lisiiiintyy koko unionissa 175 lera
wattitunnilla eli 175 miljardilla kilowatti
tunnilla. Metsatalouden hakkuutahde ja 
pcltoviljclyn oljcl llsiiiintyviit 350 lcrawalli
lunnilla. Peltojen energlaviljclyslii tulee li
sabiomassaa 525 terawattituntia. 

Vertailun vuoksi: Suomen koko energi
ankulutus 2002 oli 372 terawattituntia 
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vielii vahai.nen tekijii Tuore uusiutuvan 
energian tyi:iryhmiimietinti:i esittii.ii biokaa
suenergian lisiiamistii kuusinkerta,iseksi 
vuoteen 2010 mennessa, kun vertailuvuosi 
on 2001. Vehmaan biokaasuvoimala toteut
taa hyvin valtakunnallistakin tavoitetta. 

Kaasu on peraisin 
uusiutuvista biomas soista 
Puhdistettu biokaasu ja maakaasu oval ke
mialtaan ykslnkcrtaislnta hiilivclyii eli mc
taania. Sen molckyylissii on yksi atomi hiilta 
ja ncljii atomia vctyii. Maakuasun hyvii ym
piirislomainc pcrusluu vctyyn. Sen anslosla 
maakaasun hllliclloksldln piiiistiit oval luo 
tetlua cncrglaykslkkoii kohtl laskcltuhw 
vain 58 prosenttia kivihiilen piii:isti:iista 

Kasvihuoneilmion kannalta maakaasun 
ja biokaasun viilillii on selvii ero. Uusiutu
maton maakaasu on periiisin maan alta. 
Maakaasua haittaverotetaan kuten muita
kin maanalaisia eli fossiilisia polttoaineita 

Biokaasu on perfilsin uusiutuvista luon-
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kaasun haju. Epiipuhtaudet voi toki puhdis
taa Energian tuotannossa se ei kuitenkaan 
kannata, koska biokaasu palaa nykymootto
reissa ja -kattiloissa raakanakin. 

Suurista laitoksista 
kokemuksia Saksasta 
Biokaasua syntyy itsestiiiin kaatopaikkojen 
hapettomissa olosuhteissa. Poljettu ja pei
tetty kaatopaikan jiite liimpenee, ja metaa
nia tuoltava miidiitysreaktio kiiynnistyy 
liiylltimaan alla. Mclaania alkaa tihkua il
maan tiiyttiimaan la.pi. Jos kaasun kcriia 
laltccn, sen vol polttaa volmalassa. 

Tanska on kuululsa slkalolstaan, joidcn 
jiillcct kiiyviit biokaasuksl slkalan kupcc
seen rakennetussa miidiitysreaktorissa eli 
biokaasurissa. Viljelijii polttaa biokaasun ja 
myy energian etecnpiiin siihkiina ja liimpi> 
nii. Vehmaan mallissa on olcltu oppia juuri 
Tanskasta. Maatilaa suuremman biokaasu
laitoksen kokemuksia on saatu Saksasta 

Kaatopaikkojen ja karjatalouden liete-
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Vehmaan laitos on 
maamme ensim
mainen mittavan 
kokoinen biokaasu
voimala, joka saa 
voimansa maati
loilta: karjan tuot
tamasta lietelannas
ta ja ylipaansa maa
talouden biojattees
ta. Kauppa- ja teol
lisuusministerio 
toivoo Vehmaasta 
paanavaajaa muille 
maa- ja karjatalou
den biokaasuhank
keille, kirjoittaa 
Veli Pohjonen. -~ 

Energiaviljelystii avautuu maataloudelle 
tulevaisuuden niikymii. Maakaasua voi jat
kaa biokaasulla. Maatilan pelloilla viljelty 
biomassa voisi olla juuri puna-apilaa. 

Putkiverkkoon syotetiiiin energiaviljelys
ta, maatilojen biokaasureista ja Vehmaan 
kokoluokan laitoksista periiisin olevaa bio
kaasua. Jo rakennetut maakaasuputket ei
viit jiiii joutilaaksi, kun maakaasu ehtyy, tai 
kun sen hinta nousee sietiimiitti:imiin kor
kealle, tai kun maakaasun hiilidioksidi
piiiisti:ijii ei eniiii suvaita. 

Metaanibakteerit 
tutkimuskohteeksi 
Biokaasussa riittiia muutakin tutkittavaa 
kuin raaka-aine. Esimerkiksi miidiityksen 
toisen paiitekijiirt, kaasua suoltavan metaa
nibaktccrln hyviiksi cl ole tehty juuri mi
tiiiin. Nyl miidalyksecn kiiytetyt bakteerit 
ovat villiii kantaa lehmiin potsistii. 

Puutuneita aineksia sisiiltiiviit biojiitteet 
kiiynev~.t ~aas~ksi ?.~tett_a paremmin, jos 
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Lisays Jaleaantuu KOJmeen osaan. nw
kaasu lisii.antyy koko unionissa 175 tera
wattitunnilla eli 175 miljardilla kilowatti
tunnilla. Metsatalouden hakkuutiihde ja 
pcltoviljelyn oljet lisii.ii.ntyviit 350 terawatti
tunnilla. Peltojcn encrglaviljclyslii tulcc li
siibiomassaa 525 tcrawaUituntla. 

Vertailun vuoksi: Suomcn koko cnergi
ankulutus 2002 oli 372 terawatlituntia. 

Metsii.hakkeen tuotanto on Suomessa 
hyvii.ssii vauhdissa. Vuonna 2002 metsiiha
ketta paloi 1,7 miljoonaa kiintokuutiota 
(3,4 terawattituntia) ja tiinii. vuonna tuotan
to nousee yli kahden miljoonan kuution. 

Peltojen energiaviljelyssii pisimmiillii on 
ruokohelpi. Sita viljellii.iin Keski-ja Poh
jois-Suomen pelloilla ja turvesuon pohjilla 
yhteensa 2000 hehtaarilla. Ala tuottaa run
saat 10 000 tonnia kuivaa helpimassaa 
vuodessa, mikii vastaa energiamitassa noin 
60 gigawattituntia eli 60 miljoonaa kilo
wattituntia. 

Biokaasu on Suomen energiataloudessa 
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!ettua energiayksikkoii. kohti laskettuina 
vain 58 prosenttia kivihiilen pii.ii.stoistii.. 

Kasvihuoneilmii:in kannalta maakaasun 
ja biokaasun viilillii. on selvii. ero. Uusiutu
maton maakaasu on perii.isin maan alta. 
Maakaasua haittaverotetaan kuten muita
kin maanalaisia eli fossiilisia polttoaineita. 

Biokaasu on perii.isin uusiutuvista luon
non biomassoista, joten sen palamisessa va
pautuvan hiilidioksidimii.ariin lasketaan si
toutuvan tii.ysimiiii.riiisesti uuteen kasvilli
suuteen. Siksi biokaasua pidetiiiin ns. ilmas
toneutraalina polttoaineena, jolta ei peritii. 
hiilidioksidipii.ii.stoihin suhteutettuja haitta
veroja Biokaasu voidaan rinnastaa ilmasto
vaikutuksiltaan puuhakkeen polttoon, tuuli
voimaan ja aurinkosii.hkon tuotantoon. 

Kii.ytiinnossii. biokaasu ei ole yhtii puhdas
ta metaania kuin maakaasu. Kii.ymisen tu
loksena biokaasussa on epii.puhtautena 15 
prosenttia hiilidioksidia Lisaksi mukana on 
hiven rikkipitoisia kaasuja, joista tulee bio-

jiitte;i"ki;it ·bi;;k~~~l~lkctl~~~ k~pee-
seen rakennetussa mii.dii.tysreaktorissa eli 
biokaasurissa Viljelijii. polttaa biokaasun ja 
myy energian eteenpiiin sahkonii ja liimpo
nii. Vehmaan mallissa on otettu oppia juuri 
Tanskasta. Maatilaa suuremman biokaasu
laitoksen kokemuksia on saatu Saksasta 

Kaatopaikkojen ja karjatalouden liete
lannan tuottaman biokaasun miiarii on ra
jallinen. Maatilat voivat kuitenkin tuottaa 
lisii.ii. biokaasutuksen raaka-ainetta ener
giaviljelyllii. 

Joensuun yliopiston Siikasalmen koeti
lan biokaasurissa madiitettiin jo 1990-lu
vun alussa viljeltyjii. biomassoja kuten 
puna-apilaa, muita heinia ja energiapajua 
sekii metsii.perii.isiii biomassoja kuten har
maalepii.n haketta ja tavallista sahanpurua. 

Biokaasua syntyi kaikista kasviperiiisis
tii. raaka-aineista, mutta vaihtelevassa mii.ii.
rin. Viljellyistii biomassoista parhaiten kaa
suuntui puna-apila. 

Biokaasussa riittiiii. muutakin tutkittavaa 
kuin raaka-aine. Esimerkiksi miidiityksen 
toisen pii.atekijiin, kaasua suoltavan metaa
nibakteerin hyvii.ksi ei ole tehty juuri mi
tii.iin. Nyt miidii.tykseen kiiytetyt bakteerit 
ovat villiii kantaa lehmiin potsistii.. 

Puutuneita aineksia sisiiltii.viit biojiitteet 
kii.ynevii.t kaasuksi astetta paremmin, jos 
metaanibakteerit valikoidaan puuta hajot
tamaan sopeutuneista mikrobeista. Tiillai
sia bakteereita elii.a esimerkiksi mannyn
taimikkoja laiduntavan hirven potsissa. 
Bioteknologian tutkimushaaste onkin ja
lostaa 2000-luvulla metaanibakteeri, joka 
tuottaa erilaisista kaasuuntuvista biomas
soista entistii puhtaampaa metaania, entis
tii enemmiin ja entistii nopeammin. 

Vehmaasta 
paanavaaja 

JOUKO-------------------------
Vehmaan uusi biokaasuvoimala toteuttaa 
hyvin niin Euroopan unionin uusiutuvan 
energian politiikkaa kuin suomalaisiakin 
tavoitteita. Kauppa-ja teollisuusministerio 
toivoo Vehmaasta pii.iinavaajaa muille 
maa-ja karjatalouden biokaasuhankkeille. 
Mutta ennen kuin biokaasun tuotanto laa
jenee, energia-ja ympiiristotaloudessa on 
tapahduttava muutoksia 

\.lUOLl:.S"'TUTrAA 
l<U~ MAA\LMA 
M\J\l'f'NU kl\l~ 

hlo~E.Ata-r1 ... 

,,_ 
-- -- - --·--

1-IUOLE.SiUffAA. 
l(WJO\a> 
AtalA El 
Muu-ru , .. 

Bioenergian pienkiiyti:in ykkosvaihtoehto 
- fossiilinen polttooljy - on meillli muihin 
pohjoismaihin verrattuna edelleen halpaa. 
Polttoi:iljyn hinnan on noustava esimerkiksi 
Tanskan tasolle, ennen kuin kotimaiseen 
biokaasuun tarttuu myos rahan haju. 

VELI POHJONEN 

--------------•Kirjoittaja on maa-ja metsiitaloustietei-
den tohtori ja Helsingin yliopiston ckJsentti 
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