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Biokaasusta ekologista energiaa

Ilmastonmuutos ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen ovat saaneet Euroopan Unio-
nin vaatimaan jatkossa tietyn prosenttiosuuden kaikista liikennepolttoaineista olevan
bioper̈aisïa. Ohraetanolin, rypsidieselin tai ruokohelpipolttoaineiden tuotantoon käy-
tetty maa-ala on aina tietenkin poissa joko ruuantuotannosta tai lopulta suojelualueista.
Erityisesti Brasiliasta tuotavan sokerietanolin tuotannossa on ilmennyt eettisiä ja eko-
logisia ongelmia. Viimeisimpien tietojen mukaan näiden polttoaineiden kasvihuone-
kaasutaseetkaan eivät mitenk̈aän v̈alttämätẗa ole positiivisia.

Meill ä tuntuu kuitenkin olevan varaa pääsẗaä taivaalla vuosittain valtavia m̈aäriä me-
taania. Metaani on kasvihuonekaasuna vaikutuksiltaan yli kaksikymmenkertainen hii-
lidioksidiin verrattuna, mutta polttoaineena erinomainen: lämp̈oteho on hyv̈a ja palo-
tuotteena syntyy pelk̈asẗaän vetẗa ja hiilidioksidia. T̈amä hiilidioksidi on per̈aisin luon-
nollisesta ravintokierrosta ja palaa taas sinne yhteyttämisen mukana. Hiukkaspääsẗojä
ei synny, mill̈a on erityisesti kaupungissa liikennepolttoaineena käytetẗaess̈a ilmaa puh-
distava vaikutus.

Täẗa taivaalle vapaasti päästetẗavää metaania vapautuu perinteisesti korkeintaan lan-
noitteena arvostetusta karjanlannasta, jätevedenpuhdistamoiden lietteestä sek̈a esimer-
kiksi biojätteisẗa. Nykÿaän on kuitenkin varsin yksinkertaisia laitteistoja, joilla lanta
voidaan m̈ad̈atẗaä jopa suoraan maatilalla pääasiassa metaania ja luonnollisesti joita-
kin ep̈apuhtauksia sis̈altäväksi biokaasuksi. T̈amä kaasu on oleellisesti ottaen suoraan
hyödynnetẗaviss̈a lämm̈on- ja s̈ahk̈otuotantoon tilalla ja ylim̈aär̈aisen puhdistusproses-
sin jälkeen jopa kaasuajoneuvojen polttoaineeksi. Lannan sekaan lisätyt elintarvike-
teollisuuden j̈atteet (esimerkiksi perunankuoret tai paistorasvat) yleisesti ottaen lisäävät
syntyv̈an biokaasun metaanipitoisuutta merkittävästi.

Prosessista syntyvä loppuliete on p̈aäs̈aänẗoisesti edelleen lannoitteeksi sopivaa ja mo-
nin tavoin alkuper̈aisẗa lietetẗa parempaa: Ravinteet ovat paremmin liukenevassa muo-
dossa, jolloin lannoituksen vesistörasitus j̈aä pienemm̈aksi. Hajuhaitta on pienempi.
Bakteereista valtaosa on kuollut prosessissa, joten karja pysyy terveempän̈a. Jos m̈ad̈a-
tysprosessin lämp̈otila on korkea, mÿos mukana olevat rikkaruohonsiemenet kuolevat
eivätkä levïa viljelyksille. Ja ẗamä kaikki saadaan muutenkin järkev̈an biokaasuntuo-
tantoprosessin kylkiäisen̈a.

Kaksikäyttöisten (vaihtaa automaattisesti bensiinille, jos kaasu on lopussa) kaasuajo-
neuvojen hinta on tällä hetkell̈a uutena noin 10-30% korkeampi kuin vastaavien ben-
siinikäyttöisten ajoneuvojen. T̈amäkään ei siis muodosta varsinaista estettä biokaasun
ajoneuvok̈aytön yleistymiselle, kunhan polttoaineverotus sekä kaasun hinta ja saata-
vuus ovat kohdallaan. Auton kannalta on aivan sama, tankkaako siihen bio- vai maa-
kaasua, joten verkostot täydenẗavät toisiaan.

Tekem̈allä biokaasun tuotanto, erityisesti liikennepolttoaineeksi jalostaminen, houkut-
televaksi vaihtoehdoksi viljelijöille, joko yksin tai esimerkiksi l̈ahialueen osuuskunnis-
sa, voidaan siis v̈ahenẗaä kasvihuonekaasupääsẗojä, parantaa huoltovarmuutta ja luoda
suomalaisten energiantuotantoon työtä suomalaisille. Hajautettu pientuotanto on krii-
sioloissa kokonaisuutena toimintavarmin. Kotoperäinen tuotanto pÿorii myös riippu-
matta maailmanpolitiikassa tapahtuvista muutoksista.

Koska biokaasun tuotanto on yhteiskunnalle edullista, on sen otettava kaasun tuotan-
non ja k̈aytön edisẗamisess̈a aktiivinen rooli. On varmistettava, että biokaasulaitoksiin
investoiminen on pitk̈ajänteisesti kannattavaa ja biokaasun tankkaaminen mahdollista
ympäri maan. On mÿos tutkittava, voitaisiinko ylim̈aär̈aisẗa s̈ahk̈ontuotantoaan valta-
kunnanverkkoon antaville tuottajille taata takuuhinta, jotta investoinnin kannattavuu-
desta tai kannattamattomuudesta voi etukäteen varmistua.
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