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1 Biokaasun tuotantopotentiaali käyttöön 

Suomelle laaditaan kansallinen biokaasuohjelma. Biokaasuohjelmaa valmistelevan 

työryhmän loppuraportti, mitä tullaan hyödyntämään laadittaessa biokaasuohjel-

maa, luovutettiin ministeri Lintilälle 28.1.2020. (Biokaasuohjelma 2019.) Taustalla on 

pääministeri Marinin hallitusohjelma. Tarkoituksena on ottaa käyttöön biokaasun 

tuotantopotentiaali ja kehittää Suomen elinvoimaisuutta sekä edistää pääsyä ilmas-

totavoitteisiin. 1.10.2019 asetetussa työryhmässä on mukana myös pysyvä asiantun-

tija Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä. (Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryh-

män loppuraportti 2020.) Samainen yhdistys toimi tämän opinnäytetyön tilaajana.  

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) edistää vastuullista ja kestävää biohajoavien 

jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten ainesten jalostamiseen, käsittelyyn ja 

myyntiin liittyvää toimintaa. SBB jakaa ajankohtaista ja puolueetonta tietoa toimia-

lasta. Se osallistuu alan menettelytapojen ja säädösten sekä teknologian kehittämi-

seen. SBB neuvoo jäsenistöään alan hallinnollisissa, teknisissä, kaupallisissa ja ympä-

ristöllisissä kysymyksissä. SBB myös ylläpitää yhteyksiä sidosryhmiin, jäsenistöön ja 

muihin toimialan valtakunnallisiin sekä ulkomaisiin järjestöihin. (Yhdistyksen tavoit-

teet ja toiminta n.d.) 

Suomessa on tarkoitus saada käyttöön kaikki se biokaasun tuotantopotentiaali, mikä 

on kokonaisuuden kannalta järkevää ja tehdä sen eteen edistäviä ratkaisuja. Tämän 

tutkimuksen odotetaan vastaavan, kuinka paljon kannattaa panostaa siihen, että 

metsäteollisuuden lietteitä jalostettaisiin biokaasuksi. Onko lietteiden jalostaminen 

biokaasuksi järkevää, kokonaisuus huomioiden ja mitkä voisivat olla edistäviä toi-

menpiteitä? Mikä on suunta? Tähän etsittiin vastauksia asiantuntijahaastatteluin. 

Tietoperustaan koottiin aiheen kannalta merkittävää taustatietoa ja aikaisempia tut-

kimuksia. 

 

Toimeksiantajan lisäksi aiheen oletetaan kiinnostavan suurempaakin yleisöä. Kiinnos-

tavaa erityisesti on 
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- kiertotalous ja ravinnekierto, ottaen huomioon myös lopputuotemahdollisuu-
det 

- ohjauskeinojen ja lainsäädännön muutokset 
- tuotteen koko elinkaaren tarkastelu (tulevaisuudessa entistä tarkemmin) 
- miten prosesseja optimoidaan ja kuinka mennään kohti hiilineutraalisuutta 

sekä luovutaan fossiilisista polttoaineista 
- syntyykö teknologiayrityksille uusia mahdollisuuksia 
- energian käyttö, tuotanto, sivuvirtojen käsittely, kustannukset sekä ympäris-

tövaikutukset 
- saadaanko luotua uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja, koska biokaasun tuotan-

topotentiaalin käyttöönotto on osa yhteiskunnallisia toimia. 
 

Aihe on ajankohtainen ja juuri käsillä, kun biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitel-

maa toteutetaan. Tällä hetkellä on paljon lainsäädännön muutoksia meneillään ja il-

mastopolitiikan suunnalla keskustelu käy kuumana. Uusi ilmasto- ja energiastrategia 

valmistuu kesällä 2021. Aikaisempaa tutkimusta aivan työn näkökulmasta ei tiedetä, 

mutta läheisesti aiheeseen liittyviä tutkimuksia käsitellään 3.4 kohdassa Muita tutki-

muksia ilmiön ymmärtämiseksi. 

2 Tutkimusasetelma  

Tutkimusasetelmassa kuvataan ensin tutkimusongelma ja sitten ne menetelmät mi-

ten ongelma ratkaistaan. Tieteellisen ja luotettavan tiedon tuottamiseen tarvitaan 

tutkimusmenetelmiä. Menetelmän tulee ohjata tutkimusta, mikä jakautuu aineiston-

keruumenetelmiin ja aineiston analyysimenetelmiin. Lisäksi tarvitaan suunnitelma 

luotettavan ja uskottavan aineiston saamiseksi. Tuloksenkin on oltava luotettava. 

(Kananen 2019, 21, 27.) 

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöllä tulee olla ongelma, josta johdetaan tutkimuskysymykset. Tutkimus-

ongelma ratkeaa, kun kysymyksiin saadaan vastaukset. (Kananen 2019, 21, 27.) Tässä 
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työssä tutkitaan, olisiko järkevää edistää metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) liet-

teiden jalostamista biokaasuksi ja pyritään löytämään mahdollisia keinoja sen edistä-

miseksi. Tästä johdettiin seuraavat kysymykset: 

• Olisiko järkevää hyödyntää metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteet bio-
kaasulaitoksissa? 

• Investoidaanko biokaasulaitoksiin, mikä on suunta? 
• Mitä toimenpiteitä odotetaan, jotta metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) 

lietteiden hyödyntäminen biokaasuksi edistyisi? 

2.2 Työn rajaus ja aikataulu 

Opinnäytetyön kokonaisuuteen oli käytettävissä 400 tuntia, sisältäen suunnittelun ja 

menetelmäkirjallisuuteen perehtymisen. Työ päädyttiin rajamaan 17:ään Suomessa 

toimivaan ja suunnitteilla oleviin sellutehtaisiin (kemiallisen massan), kuvio 1. Koska 

sellutehtaat kuuluvat usein tehdasintegraatteihin, ovat teollisia symbiooseja, niin 

tämä huomioitiin työssä. Kirjallisuudessa ja tilastoissa sellutehtaita (ja niiden lietteitä) 

käsitellään usein yhdessä esim. paperiteollisuuden kanssa tai kaikkia valmistusmene-

telmiä yhdessä (ei kemiallinen massa eroteltuna). Sen vuoksi työssä huomioidaan 

suurempia kokonaisuuksia. 

 
Kuvio 1. Kemiallisen massan sellutehtaat Suomessa (Sellu: Uusiutuva innovaatioiden 

sampo 2019). 
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Opinnäytetyön suunnitelmaa tehtiin keväällä 2020 ja toukokuussa suunnitelma esi-

teltiin ykkösseminaarissa. Tietoperustan rakentamista eli kirjallisuuskatsaus sekä me-

netelmäkirjallisuuteen perehtymistä tehtiin kesän ja syksyn aikana. Haastattelusuun-

nitelmat ja haastattelut toteutettiin loka- marraskuussa. Aineiston käsittely ja analy-

sointi sekä loppu työ saatettiin loppuun marras- ja joulukuussa. Työ jätettiin arvioin-

tiin tammikuussa 2021. Kakkosseminaari sekä kypsyysnäyte tuli suorittaa sen jälkeen. 

2.3 Tutkimusote eli lähestymistapa 

Tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

yksi ominaisuus on, että pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tutkittavaa il-

miötä (Kananen 2019, 26). Kemiallisen sellun valmistamisesta syntyviä lietteitä, kun 

mietitään jatkojalostaa biokaasuksi niin kokonaisuuteen liittyy monta vaikuttavaa 

asiaa, mitä pyritään ymmärtämään. Koska työssä perehdytään tiettyihin tehtaisiin, 

erityisesti Äänekosken sellutehtaaseen ja siihen liittyvään biokaasulaitokseen niin 

voidaan puhua myös tapaustutkimuksesta. Case- eli tapaustutkimus on laadullisen 

tutkimuksen alamuoto. Kuitenkin kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tut-

kimus. (Kananen 2019, 76.) 

 Aineistonkeruumenetelmät ja tutkimuskohde 

Toimeksiantajan toive oli kerätä aineistoa asiantuntijahaastatteluin. Se sopi tähän hy-

vin. Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä on haastattelu (Ka-

nanen 2019, 29). Tutkimusaineisto eli haastattelut saatiin teemahaastatteluin. Tee-

mahaastattelu antaa vapautta vuorovaikutukselle. Teemahaastattelussa määritellään 

keskeiset teemat, jotka käsitellään haastattelussa, mutta tarkkoja haastattelukysy-

myksiä ei lyödä lukkoon. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 21.) Kysymykset 

laadittiin teemoittain, mutta syventäviä kysymyksiä tehtiin vastauksiin liittyen. Näin 

saatiin kysyttyä yksilöllisempiä kysymyksiä ja jokaisesta haastattelusta muodostui 

omanlaisensa. Haastateltavat valittiin harkiten, kolme niistä toimeksiantajan ehdo-

tuksesta. Jokaisella heistä oli vahvaa taustaa (mukana mm. biokaasututkimuksissa) ja 

tietämystä biokaasuasioihin ja useammalla myös tietoa sekä kokemusta metsäteolli-
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suuden lietteiden prosesseista. Kokonaisuuteen valittiin haastateltavat, jotka edus-

taisivat asiaa eri näkökulmista katsottuna, mutta asiantuntijuudella. Teemahaastatte-

lussa haastateltavia ei valita satunnaisesti vaan valitaan henkilöt, joilta arvellaan saa-

tavan tutkimuksen kannalta parasta tietoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Haastattelut toteutettiin Teams-etäyhteydellä, mikä monille oli tullut luontevaksi 

käyttää, kun työ ajoittui korona-aikaan. Haastattelut kestivät keskimäärin 50 min. 

Haastateltavia oli kuusi, lisäksi eräs haastateltava pyysi haastattelun sähköpostitse. 

Vastaukset olivat kuitenkin niin yleisellä tasolla, ettei niitä huomioitu tähän tutkimuk-

seen. Niissä ei myöskään ollut mitään eriävää tai poikkeavaa verrattuna haastatelta-

vien vastauksiin. Etäyhteydellä toteutuneet haastattelut olivat onnistuneita ja pääs-

tiin kysymään luontevasti ennalta suunnittelemattomia kysymyksiä, teemojen mukai-

sesti. Asiantuntijahaastatteluiden määrää oltiin valmiita lisäämään tutkimuksen ede-

tessä, mutta päädyttiin, ettei niillä olisi ollut enää merkittävää lisäarvoa tutkimuksen 

kannalta. Hyvärinen, Nikander ja Ruusuviori (2017) opastavat, että kun tutkija on sel-

villä siitä, mitä aikoo tutkia niin voi tarkastella, mitä hyötyä olisi haastatteluiden lisää-

misellä? (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 36.) Kerättyä aineistoa analysoita-

essa katsotaan, riittääkö se vastaamaan haluttuun vai tulisiko aineistoa saada lisää 

(Kananen 2019, 60). 

Haastateltavat tulivat tutkimuslaitoksesta, edunvalvontajärjestöstä, biokaasuteknolo-

gian asiantuntijayrityksestä sekä metsäyhtiöistä. Muista asiantuntijaryhmistä haasta-

teltiin yhtä, mutta metsäyhtiöiden edustajia haastateltiin kolmea. He edustivat kaikki 

eri yhtiöitä ja sijoittuivat eripuolille Suomea. Haastattelun aiheena oli, metsäteolli-

suuden (kemiallisen sellun) lietteistä biokaasua? Tarkempi kysymysrunko löytyy liit-

teestä 1, teemoja oli seitsemän: 

1. Tilanne nyt 
2. Kiertotalous ja ravinnepuoli 
3. Ympäristövaikutukset ja ilmastotavoitteet 
4. Investoinnit 
5. Teknologia 
6. Edistävät toimet 
7. Tulevaisuudennäkymät. 
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Ennen haastatteluja koottiin tietoperustaan aiheeseen oleellisesti liittyvää aineistoa 

ja aikaisempia tutkimuksia, joita täydennettiin haastatteluiden jälkeen. Olemassa ole-

vaa aineistoa kutsutaan sekundääriaineistoksi ja nimenomaan tutkimusongelmaa 

varten kerätty aineisto on primääriaineistoa (Kananen 2019, 28, 29). Kirjallisuuskat-

sausosion eli tietoperustan osuus on sekundääriaineistoa ja haastattelut ovat primää-

riaineistoa. 

 Analyysimenetelmät 

Litteroinnissa puhe voidaan muuttaa tekstiksi hyvinkin tarkkaan, ei-sanallinenkin 

viestintä huomioiden. Puheen pääsisällön purkava tarkkuus voi joissakin tapauksissa 

olla riittävä. Päätös riippuu siitä, mikä on tutkimusintressi ja mitä aineistosta tarvi-

taan vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Litteroinnin laajuuteen vaikuttavat myös käy-

tettävissä oleva aika ja rahalliset resurssit. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 

427, 429, 435.)  

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Haastattelut litteroitiin eli purettiin kirjalliseen 

muotoon lähes sanatarkasti. Haastatteluiden sisällöstä poimittiin ensin tutkimuskysy-

myksiin vastaavat kohdat jäsennellen. Seuraavaksi lietteiden hyödyntäminen biokaa-

sulaitoksessa sai SWOT-analyysin. Lisäksi tehtiin nostoja teemoista, joiden arveltiin 

kiinnostavan toimeksiantajaa. Vielä lopuksi tulokset osioon lisättiin lietteiden käsitte-

lyvaihtoehdot haastatteluiden pohjalta, toimeksiantajan toiveesta. Tutkimuslaitosta, 

edunvalvontajärjestöä, biokaasuteknologian asiantuntijayritystä sekä metsäyhtiötä 

edustavien haastateltavien vastauksia ei eroteltu. Toisin sanoen vastaukset on sekoi-

tettu. 

 Työn luotettavuus  

Luotettavuutta tarkastellaan tieteellisessä tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla. Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä eli jos tutkimus uusitaan samalla 

tavalla, niin saadaan samat tutkimustulokset. Validiteetti tarkoittaa oikeiden asioiden 

tutkimista. (Kananen 2019, 31.) Validiteettia eli oikeiden asioiden tutkimista varmis-

tettiin työn tilaajalta sekä työn ohjaajalta suunnitteluvaiheessa. Reliabiliteettia eli tu-
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losten pysyvyyttä varmennettiin riittävällä määrällä haastateltavia ja kirjaamalla to-

teutus toistettavuuden tarkkuudella tähän työhön. Haastateltavien määrään vaikutti 

se, että saatiin riittävästi saman suuntaisia vastauksia. Määrä on saturoitunut eli kyl-

lääntynyt, kun uusi tutkittava ei enää tuo mitään uutta aineistoon ja tutkimustulokset 

alkavat toistua (Kananen 2019, 30, 33). Lisää haastattelemalla olisi voitu saada uutta 

näkemystä, mutta pääkohdat alkoivat toistua. Tutkimuksen uusimista varten teemat 

ja kysymysrunko löytyvät liitteestä 1. Teemahaastattelussa kuitenkin kysytään syven-

täviä kysymyksiä vastauksiin liittyen, joten jokainen haastattelu on omanlaisensa.  

Luotettavuustarkastelun perusta on, että dokumentaatio on riittävä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ratkaisut voidaan jäljittää ja arvioida. Siksi tulee perustella kaikki ratkaisut, 

joita tehtiin tutkimuksen eri vaiheissa. (Kananen 2019, 35.) Sen vuoksi työssä on pe-

rusteltu ja kerrottu mm. aineistonkeruu-, analysointi- ja tulkintamenetelmät. 

Analyysin kriittiset kohdat laadullisessa tutkimuksessa ovat aineiston koodaus, luokit-

telu ja tulkinta. Jokainen tutkija tekee yksilökohtaisen analyysin ja oman tulkinnan ai-

neistosta. Eri tutkijoiden on siis mahdoton tehdä täsmälleen samanlainen koodaus. 

(Kananen 2019, 56.) Tässä työssä aineiston koodaus, luokittelu ja tulkinta on osittain 

lukijan nähtävissä. Tulososiossa on nähtävillä aineiston koodausta ja jaottelua. Teksti 

on kirjoitettu alkuperäistä aineistoa mukaillen. Lukija voi nähdä tulkintaa siltä osin, 

kun johtopäätökset perustuvat tulososiossa esitettyyn aineistoon. Aineiston analyy-

sissä tapahtuu vain yksi tulkinta tilanteesta mikä ei ole ehdottoman tarkka (Hyväri-

nen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 437). Lukijalla on vielä oma osuutensa tulkitsemi-

sessa. 

Teoriaosan tiedot etsittiin vakuuttavista ja ajankohtaisista lähteistä. Luotettavuutta 

lisättiin sillä, että eri tutkimuksia vertailtiin keskenään ja samankaltaista tietoa löy-

dettiin eri lähteistä, mitkä tukivat toisiaan. Tulkinta tulee olemaan sitä pitävämpi, 

mitä useampi todistaja tai todiste väitteen taakse saadaan (Kananen 2019, 33). Ajan-

kohtaisuus loi haastetta alati muuttuvilla tiedoilla ja asioiden etenemisellä. Näitä 

kohtia pyrittiin oikaisemaan vielä työn loppuvaiheessa. 
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3 Tietoperusta 

Tietoperustan alaotsikoiden sisältöä raamittaa työn näkökulma eli metsäteollisuuden 

(kemiallisen sellun) lietteet ja kannattaisiko ne hyödyntää biokaasulaitoksissa. Käsi-

teltäviksi aiheiksi valittiin ilmiön kokonaisuuden hahmottamisen kannalta oleellista 

tausta-aineistoa ja käsitteitä sekä aikaisempia tutkimuksia. 

3.1 Kansallinen biokaasuohjelma ja sen valmistelu 

Eu-komissio on selvitellyt eurooppalaisen biokaasun potentiaaleja erilaisissa skenaa-

riotutkimuksissa. Se myös kannustaa jäsenmaita laatimaan omia kansallisia biokaa-

suohjelmia. Tähän mennessä ohjelman on laatinut Saksa, Itävalta, Ruotsi, Italia ja 

Portugali sekä jo Euroopan uniosta eronnut Iso-Britannia. (Sallinen 2020.) Suomen 

biokaasuohjelmaa valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä. Bio-

kaasuohjelmaa varten laadittuun loppuraporttiin on kuvattu biokaasualan nykytila ja 

siihen liittyvät ohjauskeinot sekä työryhmän näkemykset biokaasualan merkittävim-

mistä esteistä ja hidasteista. Haasteena nähdään biokaasutoiminnan heikko kannat-

tavuus, jota voitaisiin parantaa mm. alentamalla investointikustannuksia ja paranta-

malla lopputuotteiden myyntihintaa. Nähdään, että biokaasun tuotantoa voitaisiin 

edistää informaatio-ohjauksella ja sujuvoittamalla lupamenettelyjä. Raportissa ehdo-

tetaan monia toimenpiteitä aiheeseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. (Biokaa-

suohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti 2020, 3.) 

 Metsäteollisuuteen liittyvät nostot  

Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportissa mainitaan, että metsä-

teollisuuden biokaasutuotantoon soveltuvat massat (ml. jätevedet ja lietteet) olisi ar-

vioitava uudelleen määrien, energiapotentiaalin ja kierrätettävien ravinteiden osalta. 

Sen jälkeen osattaisiin huomioida niiden mahdollisuudet biokaasutuotannossa ja ra-

vinnekierroissa. Tarkoitukseen soveltuvaa tilastointia ei ole, mikä vaikeuttaa arvioin-

tia. Samassa yhteydessä kuitenkin mainitaan, ettei teollisuuden sivuvirrat ole biokaa-

sutuotannon tai ravinnekiertojen kannalta merkittävimpiä potentiaaleja. Toisaalta 
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niille tarvitaan prosessointi ja loppukäyttökohde, joten ne voitaisiin ohjata biokaasu-

laitoksiin. (Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti 2020, 19.) 

Työryhmän loppuraportissa viitataan Tähti ja Rintala (2010) lähteeseen, jonka mu-

kaan on arvioitu metsäteollisuuden lietteiden määräksi 21 miljoonaa tonnia vuodessa 

ja biokaasun energiapotentiaaliksi 0,69 TWh. (Biokaasuohjelmaa valmistelevan työ-

ryhmän loppuraportti 2020, 14.) 

 Ohjauskeinot raportista liittyen opinnäytetyön aiheeseen 

Hallitusohjelmaan on kirjattu uusina tukimuotoina investointituki biokaasulle ja ke-

hittyneille lannankäsittelytekniikoille (v. 2020-2021) sekä biokaasun ravinnekierto-

korvaus (v. 2021-23). Energiaverodirektiivin mukaan on mahdollista myöntää vero-

alennus tai verottomuus bioperäisille polttoaineille tietyin edellytyksin. Ne tulevat 

kuitenkin arvioitavaksi EU:n verosyrjintää ja valtiontukea koskevan sääntelyn perus-

teella. (Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti 2020, 37, 38.) 

Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportissa mainitaan energiasisäl-

tövero. Energiasisältö- ja hiilidioksidiveron avulla varmistetaan, että biopolttoainei-

den verotasot ovat matalampia kuin fossiilisten polttoaineiden verotasot. Tämä pe-

rustuu siihen, että bioperäisten polttoaineiden lämpöarvot ja hiilidioksidipäästöt ovat 

fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna pienemmät. (Energiaverotus n.d.) Tämä otettiin 

huomioksi mukaan, koska on merkittävää tietää, kuinka biokaasulaitoksesta jalostet-

tavaa biometaania verotetaan mahdollisesti tulevaisuudessa tieliikennepolttoai-

neena. Jotta biometaani voitaisiin ottaa jakeluvelvoitteen piiriin, sitä tulisi verottaa 

ympäristöperusteisen veromallin mukaisesti. Raportissa mainitaan vielä, että nyt lii-

kenne- ja lämmityskäytössä biokaasu on verotonta. (Biokaasuohjelmaa valmistelevan 

työryhmän loppuraportti 2020, 39, 40, 46.) 

Biokaasulaitokselle tarvitaan lupia riippuen mm. sen koosta ja käyttämistä syötteistä. 

Lisäksi tiettyjä menettelyjä edellytetään, kun mädätejäännöstä varastoidaan, jatkoja-

lostetaan tai myydään. Sopimus paikallisen verohaltijan kanssa tulee kyseeseen, jos 
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myydään sähköä sähköverkkoon tai kaasua kaasuverkkoon. Laitos tarvitsee lisäksi ra-

kennusluvan. Biokaasun turvallisuuteen liittyviä lupamenettelyitä hoitaa Tukes. (Bio-

kaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti 2020, 40.) 

 

Biokaasun ympäristökestävyyttä heikentää sen tuotantoketjun metaanipäästöt. Pie-

nilläkin määrillä on merkitys, sillä metaani on hiilidioksidia lähes 30 kertaa voimak-

kaampi kasvihuonekaasu. Päästöjä tai vuotoja syntyy syötebiomassojen esivarastoin-

nin, varsinaisen biokaasuprosessin, mädätteen jälkivarastoinnin ja kaasun jakelun ai-

kana. Ravinteiden pääsy vesistöön ja ammoniakkipäästöjen pääsy ilmaan saattaa olla 

mahdollista. Ympäristökestävyys tulee varmistaa. Tutkimustietoa tarvitaan parhaista 

toimintatavoista ja niiden päästövaikutuksista. Kehittämällä laitostekniikkaa, ympä-

ristöluvitusta ja siihen liittyvää ohjeistusta sekä laitossuunnittelua- ja neuvontaa, voi-

daan saavuttaa hyvät toimintatavat. Lisäksi ohjauskeinoina mainitaan uusiutuvan 

energian direktiivi (RED II), uusiutuvan energian tuotantotuki (ei enää uusille voima-

laitoksille) ja biomassapolttoaineen elinkaaren aikainen kasvihuonekaasupäästövä-

hennys (mitä verrataan fossiilisiin polttoaineisiin). (Biokaasuohjelmaa valmistelevan 

työryhmän loppuraportti 2020, 42, 43, 44, 47.) 

 

 Ehdotuksia edistää biokaasun tuotantoa ja tilanne syyskuussa 

 

Työryhmän ehdotuksia edistää biokaasun tuotantoa oli mm. lupamenettelyjen suju-

voittaminen, neuvonta, koulutus, toimijoiden yhteistyö, laskuesimerkkien tekeminen, 

selvitys biometaanin jakeluvelvoitteen ja biometaanin veron yhteisvaikutuksista sekä 

pilottihankkeet. Edistäviä toimenpiteitä tulisi seurata ja niiden riittävyyttä arvioida. 

Biokaasualan toimintaan liittyvä epävarmuus (verotus ja tukiohjelmat) pitäisi mini-

moida, tuotantolaitosten toimintavarmuuteen panostaa ja ennakoitavuutta sekä pit-

käjänteisyyttä lisätä. Lisäksi ehdotetaan, että biokaasun tarpeet tulisi huomioida, kun 

uusiutuvan energian direktiivin toimeenpanoon liittyviä lupamenettelykokonaisuuk-

sia toimeenpannaan. (Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti 

2020, 52, 56, 57, 58.) 
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Syyskuussa 2020 toimeenpano on edennyt ja biokaasuohjelman toimeenpanosuunni-

telmaa on päivitetty. Biokaasua edistäville ohjelmille tulee suunnitelman mukaan 

varmistaa jatkuvuus ja riittävät määrärahat valtion budjettiprosesseissa. Energiatuen 

myöntövaltuutta korotettiin 20 miljoona euroa, josta voidaan käyttää biokaasuhank-

keiden tukemiseen osa. Monet valmistelut ovat menneet eteenpäin, kuten ravinne-

kierrätyksen tukiohjelma ja biokaasulaitosten investointitukiohjelma. Selvitys biome-

taanin sisällyttämisestä jakeluvelvoitteeseen on meneillään ja määrärahoja on lisätty 

myös neuvontaan. (Biokaasuohjelman toimeenpano etenee – toimeenpanosuunni-

telmaa päivitetty 2020.) 

3.2 Sellu 

 Sellun käyttö ja kehitys 

Maailman yleisintä biomateriaalia sellua on valmistettu Suomessa jo yli 130 vuotta. 

Sellua saadaan valmistettua puusta, jonka kuiva-aineessa selluloosaa on 40–45 pro-

senttia. Sellu voi olla ominaisuuksiltaan mm. lujaa, läpinäkyvää, värikästä, vettä hylki-

vää, kevyttä, reagoivaa, eristävää, sähköä johtavaa, energiaa varastoivaa ja suodatta-

vaa. Ei ihme, että tästä uusiutuvasta, biohajoavasta, kierrätettävästä ja hiiltä varas-

toivasta tuotteesta tehdään uusia innovaatioita. Sitä on jalostettu muovin korvaa-

jaksi, tekstiilien kuiduksi, teräksen haastajaksi ja solurakenteiden kasvualustaksi. Kun 

sellu jatkojalostetaan edelleen paperiksi ja kartongeiksi, käytetään tavallisimmin ke-

miallisesti jalostettua puukuitua. Tullin vientitilastojen mukaan 2018 sellupohjaiset 

paperi- ja kartonkituotteet olivat Suomen tärkein yksittäinen vientituote. Lisäksi sel-

lua vietiin sellaisenaan. Vuonna 2019 Suomi oli kapasiteetiltaan kahdeksanneksi suu-

rin maa selluntuottajana. Vuonna 2018 Suomessa tuotettiin sellua 8,2 miljoonaa ton-

nia. Viennin osuus oli 3,7 miljoonaa tonnia. (Sellu: Uusiutuva innovaatioiden sampo 

2019, 2–4.) 

Metsäteollisuus ry:n mukaan vuonna 2018 kaatopaikkajätteitä syntyi metsäteollisuu-

den tuotantotonnia kohden 5 kiloa ja jätevesiä 30 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kun 

määriä verrataan vuoteen 1992 niin ne ovat vähentyneet 95 ja 57 prosenttia. Hiilidi-
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oksidin vapautuminen ilmakehään on vähentynyt 64 prosenttia vuodesta 1990. Suo-

messa kemiallisen sellun tuotannon energiatehokkuuteen on panostettu. Vuonna 

2019 tuotettua sellutonnia kohti, sähköä ja höyryä kului alle 10 gigajoulea, kun EU- 

maiden keskiarvo on lähes 11 gigajoulea. Selluteollisuus on aktiivinen prosessien ke-

hittäjä ottamalla uusia tai paranneltuja tuotantomenetelmiä käyttöönsä. Osa tuotan-

toprosessin kehittämistä ja materiaalitehokkuutta on tuotannon sivuvirtojen hyödyn-

täminen. Sivuvirroista voidaan tuottaa energiaa, kuten puun kuoresta tai mustalipe-

ästä. Ligniiniä voidaan käyttää esim. vaneriliimoissa ja mahdollisesti jopa akuissa. Tär-

pättiä ja mäntyöljyä hyödynnetään mm. hajuvesissä, hammastahnoissa, deodoran-

teissa, auton renkaissa, tiemaalauksissa sekä puhdistus- ja desinfiointiaineissa. Sellun 

kasvuodotukset ovat suuret, kun kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja muovia 

sekä muita fossiilisia raaka-aineita aletaan korvaamaan puukuiduilla. (Sellu: Uusiu-

tuva innovaatioiden sampo 2019, 5–6, 9.) 

 Kemiallisen sellun valmistus ja jätevesien synty 

Kemiallinen sellu tarkoittaa sellun valmistusmenetelmää, jossa puukuidut erotetaan 

toisistaan keittämällä puuhaketta happamassa (sulfaatti) tai emäksisessä (sulfiitti) liu-

oksessa. Tavallisimmin käytetään sulfaattia. Sulfaattisellun raaka-aineita ovat mänty, 

kuusi, koivu ja eukalyptus. Eri puulajeilla on omat vaikutuksensa valmistettavaan 

massaan. Havusellu on pitkäkuituista ja antaa paperille lujuutta, kun taas lehtipuu-

sellu on lyhytkuituista, mikä parantaa paperin painatusominaisuuksia. (Grow with 

biofore 2015, 19, 37.) Toinen vaihtoehto on valmistaa sellua mekaanisesti. Mekaa-

nista massaa valmistetaan hiomalla puuta, vasten hiomakiveä tai haketta voidaan 

hiertää levyjauhimilla. Joissain tapauksissa käytetään mekaanisen massan ja kemialli-

sen sellun yhdistelmää, jolloin puhutaan kemimekaanisesta massasta. (Klemetti, Kor-

telainen, Lyytikäinen, Siitonen & Sironen 2001, 73.) Tässä työssä keskitytään kemialli-

seen selluun ja sen valmistuksesta syntyviin lietteisiin. 
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Prosessiesimerkissä Äänekosken sulfaattisellutehdas 

Äänekosken tehdasintegraattiin kuuluu Metsä Fibre Oy:n sulfaattisellutehdas (kuvio 

2), Metsä Board Oyj:n kartonkitehdas, Specialty Minerals Nordic Oy:n PCC-tehdas (sa-

ostettu kalsiumkarbonaatti), Äänevoima Oy:n energiantuotantolaitos ja CP Kelco 

Oy:n karboksimetyyliselluloosatehdas. Näiden tietojen lähde on Sulfaattisellun val-

mistusprosessin, kuoren kuivaus- ja kaasulaitoksen, kuitu- ja biolietteen mädättämön 

ympäristölupa, jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen tehdasinteg-

raatin ja Äänekosken kaupungin yhdyskuntajätevesien yhteiskäsittelylle integraatin 

biologisella jätevedenpuhdistamolla sekä toiminnan aloittamislupa, Äänekoski 2015, 

12. Tämän lähteen lyhennän jatkossa YL. LSSAVI/4652/2014 2015. CP Kelco Oy on ny-

kyisin Nouryon (CP Kelco on myyty Nouryonille 2020). 

 

Kuvio 2. Äänekosken biotuotetehdas (Kuva: Henna Pitkänen 2020) 
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Äänekosken biotuotetehtaalla havupuusta ja koivusta valmistettavan sulfaattisellun 

kapasiteetti on 4000 tn/d eli noin eli 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Prosessissa saa-

daan lisäksi, höyryä, sähköä, kuorta, rikkihappoa, tärpättiä, mäntyöljyä, ligniiniä, kalk-

kipölyä, poltettua kalkkia, meesaa ja mädättämön biokaasua. Mädättämöllä käsitel-

lään lietteet, jotka syntyvät biologisella jätevedenpuhdistamolla, mikä sijaitsee teh-

dasalueella. Teollisuusjätevesien ja yhdyskuntajätevesien yhteiskäsittely suunniteltiin 

aloitettavaksi aikaisintaan biotuotetehtaan käynnistyttyä eli vuonna 2018. (YL. 

LSSAVI/4652/2014 2015, 20–21.) 

Kuitulinja 

Kuitulinjalla, kuviossa 3 vihreällä, puuraaka-aine muuttuu selluksi prosessivaiheittain. 

Ensimmäisenä on puun kuorinta ja haketus. Puun käsittelyssä syntyneet huuhtelu- ja 

sulatusvedet kierrätetään. Kuorista puristettu vesi menee biologiselle jätevedenpuh-

distamolle. Kuivattu kuori kaasutetaan tuotekaasulaitoksella ja syntyvä polttoaine 

hyödynnetään meesauunilla. Haketetusta puusta liuotetaan ligniini, mikä sitoo kuidut 

yhteen, keittämällä. Keitossa käytetään kemikaalina valkolipeää (natriumhydroksidi 

ja natriumsulfidi). Keiton jälkeen massa pestään useasti ja liuennut puuaines sekä 

keittokemikaalit erotetaan kuidusta (johdetaan talteenottolinjalle). Prosessissa pesu-

neste kiertää vastavirtaan niin, että puhtaamman pesurin suodosta ohjataan edelli-

seen pesuun. Valkaisu tapahtuu monien kemikaalien avulla (kuviossa 3 oranssilla). 

Kuivauskoneelta johdetaan kiertovesi valkaisun viimeiselle pesurille ja sen jälkeen 

suodos hyödynnetään vielä happidelignifioinnin jälkeisessä pesussa osittain. Kuivaus-

koneella massa saadaan 90 % kuiva-aineeseen. Sellu on sen jälkeen valmis arkeiksi 

leikattavaksi ja paalattavaksi paalauslinjalla. (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 22–23.) 
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Kuvio 3. Prosessivaiheet (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 21) 

 

Kemikaalilinja 

Kemikaali- eli talteenottolinjalla, kuviossa 3 violetilla, käsitellään keittoprosessin liu-

osta ja kierrossa olevia kemikaaleja. Keiton jälkeen valkolipeäliuos on muuttunut lai-

hamustalipeäksi, mikä sisältää liuenneen puun ja keittokemikaalit. Laihamustalipeä 

ohjataan haihdutukseen. Haihdutuksessa, minne mustalaihalipeä johdettiin keitosta, 

haihdutetaan pois vettä niin, että saadaan vahvamustalipeää. Veden osuudeksi jää 

vain noin viidennes. Mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Sen sisältämä liuennut 

puu eli ligniini tuottaa soodakattilassa palaessaan energiaa, mikä otetaan lämpönä ja 

sähkönä talteen. Samalla saadaan keittokemikaalit talteen soodalipeänä. (Grow with 

biofore 2015, 37.) 

Äänekosken tapauksessa, ympäristöluvassa LSSAVI/4652/2014 selvitetään lisäksi, 

että haihduttamolta tuleva primäärilauhde menee lauhteenkäsittelyyn. Sekundääri-

lauhdetta hyödynnetään pesuvetenä valkaisussa ja meesan pesuun kaustimella. 

Haihduttimista ja pintalauhduttimesta kerätty sekundäärilaude johdetaan lauhdesäi-

liöihin. Soodakattilalta, mäntyöljykeittämöltä ja haihduttamosta tulleet ylijuoksut ja 
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tyhjennykset johdetaan vuotolipeäsäiliöön, minne johdetaan myös poikkeustilan-

teissa likaantuneet lauhteet. Ne puhdistetaan höyryllä strippauskolonissa. Palavat yh-

disteet poltetaan soodakattilassa, jossa poltetaan myös mustalipeä, saaden höyryä ja 

sähköä. Vaihtoehtoisesti ligniini voidaan käyttää meesauunilla polttoaineena, myydä 

jatkojalostukseen tai osa ligniini voidaan erottaa mustalipeästä saostamalla. Tuolloin 

prosessissa käytetty pesuvesi kierrätetään takaisin haihduttamoon. Aktiivilaitoksen 

biolietettä on myös mahdollista polttaa soodakattilassa. Silloin liete sekoitetaan mus-

talipeään haihduttamolla. (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 23.) 

Viherlipeä, mikä pumpataan kaustistamolle, syntyy kun soodakattilan pohjalle valuva 

sula liuotetaan laihavalkolipeään (kaustimolta soodakattilalle tuotuun) liuottimessa. 

Höngät, mitkä syntyvät samalla, pestään pesurissa vedellä tai laihavalkolipeällä ja 

poltetaan soodakattilassa. Valkolipeää, mitä tarvitaan keittonesteeksi sulfaatin kei-

tossa, tuotetaan kaustisointilaitoksella. Valkolipeän raaka-aineena käytetään poltet-

tua kalkkia meesauunista ja viherlipeää soodakattilalta. Kemiallisen reaktion seurauk-

sena syntyy valkolipeän ja meesan (kalsiumkarbonaattia) seos. Seoksesta suodate-

taan valkolipeä ja meesa pestään suodattimella edelleen, joista saadaan laihavalkoli-

peää suodoksina. Laihavalkolipeä käytetään edelleen viherlipeän valmistukseen. 

Meesa sisältää vesiliukoisia alkaliyhdisteitä, mitkä pestään talteen suotimella, haih-

duttimen lauhteella tai kuumalla vedellä. Poltossa kalsiumkarbonaatti (eli meesa) 

muutetaan kalsiumoksidiksi eli taas kalkiksi. Prosessin jälkeen kalkki säilötään siiloon 

ja valkolipeä varastosäiliöön. (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 23, 24.) 

Mäntyöljykeittämöllä syntyy mäntyöljyä ja natriumsulfaatin vesiseosta eli emävettä. 

Emävesi johdetaan haihduttamolle, emävesisäiliön kautta. Mäntyöljy puolestaan kui-

vataan ja jäähdytetään, jonka jälkeen se kerätään varastosäiliöön. Konventterilla voi-

daan valmistaa rikkihappoa tehtaan väkevistä hajukaasuista. Näin hyödynnetään teh-

taan sisäisiä kiertoja ja korvataan ostokemikaalina tuotavaa rikkihappoa. Laimeat ha-

jukaasut, joita syntyy mm. mädättämöllä, haihduttamolla ja kuitulinjalla, käsitellään 

soodakattilassa. Väkevät hajukaasut poltetaan myös soodakattilassa (varapolttopaik-

kana meesauuni ja häiriötilanteessa soihtupoltin), mutta osa hyödynnetään rikin tal-

teenotossa rikkikonvertterilla. Kemikaalikiertoon rikastuvat varsinkin kloori ja kalium, 

johtuen suljetusta prosessista. Vierasaineita poistetaan muodostamalla suolan 
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kanssa kylläinen liuos. Vesifaasi, mikä johdetaan jätevedenpuhdistamolle, sisältää 

klooria, kaliumia, natriumia ja rikkiä. Suolasta 80% saadaan talteen. (YL. 

LSSAVI/4652/2014 2015, 25, 26.)  

Jätevedenpuhdistamo 

Ympäristöluvan LSSAVI/4652/2014 mukaan tehdasalueella on kemimekaaninen jäte-

vedenpuhdistamo ja biologinen jätevedenpuhdistamo, jotka uudistetaan vastaamaan 

uutta tilannetta. Biologinen jätevedenpuhdistamo varautuu ottamaan vastaan osit-

tain tai koko tehdasalueen jätevedet sekä lisäksi Äänekosken kaupungin yhdyskunta-

vedet (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 27). Maaseudun Tulevaisuudessa Kaihlanen 

(2017) kirjoittaa, että uusi käynnistetty jätevedenpuhdistamo ottaa vastaan kaikki 

tehdasalueen jätevedet.  

Uudistetulla biologisella jätevedenpuhdistamolla (kuvio 4) on kiintoainepitoisten jä-

tevesien esiselkeytys, jäteveden jäähdytys, neutralointi ja ravinteiden syöttö, kanto-

aineprosessi, ilmastus, tertiäärivaihe, jälkiselkeytys, sekä ylijäämä- ja palautuslietteen 

käsittely. Biofilmiin perustuvassa kantoainekäsittelyssä (MBBR), kantoainekappalei-

den pinnalla on mikrobikasvusto aerobisissa olosuhteissa. Aktiivilietelaitos ja tertiää-

riflotaatio tarvitaan kantoainekäsittelyn jälkeen, kemiallisesti happea kuluttavien ai-

neiden (COD) hajottamiseksi. Sellutehtaan kiintoainepitoiset jätevedet, (PPC-tehtaan 

jätevedet sekä kartonkitehtaan kirkassuodos) käsitellään esiselkeytyksessä. Kiintoai-

nevapaat jätevedet sellutehtaalta päätyvät suoraan biologiselle jätevedenpuhdista-

molle. Äänekosken kaupungin yhdyskuntavedet johdetaan ilmastukseen. Biologisen 

puhdistamon toiminnassa tarvitaan typpeä ja fosforia lisäravinteina niin, että saa-

daan aktiivilietteelle optimiolot. Osan lisäravinteista korvaa yhdyskuntaveden sisäl-

tämä typpi ja fosfori. (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 28.) 
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Kuvio 4. Jätevedenpuhdistamon suuntaan otettu kuva (Henna Pitkänen 2020). 

 

34 000m3 varoallas turvaa varsinaisen puhdistusprosessin toimivuuden, jonne johde-

taan jätevedet, mitkä poikkeavat turvallisuudesta laadultaan tai määrältään. Biologi-

sessa puhdistuksessa häiriön voivat aiheuttaa korkea lämpötila tai johtokyky, korkea 

tai matala pH, öljyt ja happea kuluttavat suuret jätevesimäärät. Varoaltaalle ei ole 

tehdas- tai osastokohtaisia reittejä, vaan kaikki jätevedet ohjataan sinne poikkeusti-

lanteessa. Varoaltaalta jätevesi pumpataan jäteveden virtaan, mikä johdetaan puh-

distamolle. Varoaltaan vesi voidaan johtaa myös muualle asianmukaiseen käsittelyyn. 

(YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 29.) 
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 Kemiallisen sellun valmistuksessa syntyvät jätevesilietteet 

Primääriliete 

Primäärilietettä voidaan kutsua myös kuitulietteeksi tai esiselkeytyslietteeksi. Se on-

kin lietettä, mitä syntyy esiselkeytyksessä laskeuttamalla. Selluteollisuuden primääri-

lietteissä on tuhkaa 5–20 % ja kuiva-ainetta 35–40 %. Metsäteollisuudessa syntyneet 

primäärilietteet sisältävät kuori-, kuitu- ja lisäaineita. Lisäksi liete sisältää pigment-

tejä. (Alakangas 2000, 124). 

Bioliete eli aktiiviliete 

Biolietettä syntyy jäteveden biologisessa puhdistuksessa. Metsäteollisuuden bioliete 

sisältää adsorboituneita klooriorgaanisia yhdisteitä, puun uuteaineita, ligniiniyhdis-

teitä ja eniten mikrobiomassaa. Lietettä voidaan verrata yhdyskuntien puhdistamo-

lietteeseen, mutta biolietteessä on pienemmät ravinnepitoisuudet. Biolietteessä bio-

massan osuus aktiivimenetelmässä on 65–75 % painosta. Tuhkaa biolietteessä on 5–

10 % painosta. Kun jätevedenpuhdistamoiden bioliete on kuivattu, se voidaan polttaa 

leijukerroskattilassa tai ohjata osaksi mustalipeän käsittelyä ja polttoa. Biolietteen si-

sältämät epäpuhtaudet ovat ongelmallisia saattaen rikastua lipeäkiertoon. (Alakan-

gas 2000, 124–125). 

Tertiääriliete  

Tertiäärivaiheeksi kutsutaan, kun liete vielä saostetaan kemiallisesti. Näin saadaan 

poistettua orgaaninen aines, typpi ja fosfori tarkemmin. On todettu, että tertiääri-

vaihe vähentää jätevesien sisältämää suolistomikrobien määrää. Äänekosken tehtai-

den ympäristöluvassa arvellaan, että tehdasintegraatin jätevesien kuiva-aineen osuu-

desta 40 % syntyy tertiäärivaiheessa. (YL. LSSAVI/4652/2014 2015, 29, 58, 129.) 
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Muut lietteet  

Hiekanerottimen hiekkaliete, kuoriliete ja selkeyttimen liete syntyvät kuorimossa. 

Kuoriliete syntyy, kun kuori käsitellään kuoripuristimessa. Selkeyttimen liete syntyy 

vedenerottimissa. Näiden seos voidaan polttaa kuorikattilassa. Kuitu-, bio- ja kuori-

molietteen seosta kutsutaan seoslietteeksi. Eniten sen ominaisuuksiin vaikuttaa bio-

lietteen osuus. (Alakangas 2000, 125). 

3.3 Biokaasu 

Biokaasu on pääosin metaanista (35–80 %) ja hiilidioksidista (20–65 %) koostuva 

kaasu, mikä syntyy orgaanisesta aineksesta mädäntymisen seurauksena. Biokaasu si-

sältää lisäksi pienempiä pitoisuuksia rikkivetyä (0–2 %), typpeä (0–25 %) sekä kloori- 

ja fluoriyhdisteitä. Raaka-aineiksi biokaasun tuottamiseen soveltuvat varsin erilaiset 

orgaaniset massat. Vesipitoinen ympäristö on metaanibakteereille suotuisa, joten lie-

temäiset jätteet soveltuvat hyvin biokaasun raaka-aineeksi. Biokaasua syntyy reakto-

reissa kontrolloidusti ja kaatopaikoilla kontrolloimattomasti. (Alakangas 2000, 144). 

 Biokaasuprosessin perusteita 

Biokaasuteknologia on monialainen ja laaja aihealue. Mikrobiologisen ymmärryksen 

ja teknisen osaamisen lisäksi on tunnettava alaan vaikuttava lainsäädäntö ja poliitti-

nen ohjaus. Tulee myös tuntea raaka-aineiden soveltuvuus prosessiin ja osata hyö-

dyntää lopputuotteet. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 8.) Biokaasutuotannon vai-

heita on kuvattu kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Biokaasutuotannon vaiheita (Reskola n.d.) 

 

Biokaasua saadaan tuotettua tavallisimmin maatalouden massoista tai yhdyskunnan 

ja teollisuuden erilaisista sivutuotteista sekä jätteistä. Biokaasun tuottoon ja metaa-

nipitoisuuteen vaikuttavat raaka-aineiden koostumus. Hapettomissa eli anaerobisissa 

olosuhteissa raaka-aineiden sisältämät hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit hajoavat 

tuottaen biokaasua. Kokonaismassasta, mikä koostuu kuiva-aineesta ja vedestä, käy-

tetään termiä märkäpaino. Kuiva-aineesta käytetään lyhennettä ka tai englannin kie-

lisestä ”total solids”, lyhennettä TS. Kuiva-aine puolestaan koostuu epäorgaanisesta 

ja orgaanisesta aineksesta. Biokaasu muodostuu aineksen orgaanisesta osuudesta VS 

(volatile solids) ja epäorgaaninen aines on tuhkaa. Mädätysjäännös muodostuu epä-

orgaanisesta aineksesta, hajoamattomasta orgaanisesta aineksesta ja vedestä. Syöte 

on sitä järkevämpi biokaasulaitokseen mitä suurempi VS/TS suhde on ja mitä hel-

pommin hajoavaa kuiva-ainetta se sisältää. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 21, 23, 

24.) 

Mikro-organismit eli biokaasuprosessin työläiset tarvitsevat energialähteeksi ja solu-

kasvun rakennusaineeksi hiiltä (C), typpeä (N), fosforia (P) ja rikkiä (S). Välttämättö-

män entsyymitoiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan vielä vitamiineja ja hivenaineita. 

Ihanne olisi, että ravinteet saataisiin luonnostaan syötteen mukana, niin lisäravinteita 
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ei tarvitsisi lisätä. Ravinteiden suhteilla ja biosaatavuudella (mikrobien kyvyllä käyttää 

hyväksi) on tärkeä merkitys prosessin toimivuuden kannalta. (Kymäläinen & Pakari-

nen 2015, 26, 27.) 

Anaerobinen hajoamisprosessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen, kuvio 6. Edelli-

sessä vaiheessa syntyneet hajoamistuotteet ovat syötteitä seuraavalle vaiheelle. 

Hydrolyysissä hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat pilkkoutuvat ja muuttuvat liukoiseen 

muotoon, mikrobisoluille sopiviksi. Saadaan erilaisia sokereita, aminohappoja, erilai-

sia rasvahappoja ja alkoholia. Seuraava vaihe on asidogeneesi eli fermentaatio. Fer-

mentoivat migrobit käyttävät edellisen vaiheen tuotteita ja tässä vaiheessa syntyy 

erilaisia orgaanisia happoja (kutsutaan yhteisellä nimellä haihtuviksi rasvahapoiksi eli 

VFA). Samalla muodostuu alkoholia, ammoniakkia, vetyä ja hiilidioksidia. Kolmas 

vaihe on asetogeneesi eli anaerobinen hapettuminen. Taas edellisen vaiheen tuot-

teita hyödynnetään tässä vaiheessa. Niistä muodostuu asetaattia, vetyä ja hiilidioksi-

dia eli metaanin tuotannon raaka-aineita. Metanogeneesi eli metaanin muodostu-

minen on hajoamisen viimeinen vaihe. Siinä metanogeenit tuottavat edellisen vai-

heen tuotteista (asetaatista, vedystä ja hiilidioksidista) biokaasua eli metaania ja hiili-

dioksidia. Jokaisessa vaiheessa eri mikrobeilla on tärkeä merkitys ja niiden olosuhtei-

den (mm. pH ja lämpötila) tulee olla oikeat prosessin onnistumiseksi. (Kymäläinen & 

Pakarinen 2015, 60, 61, 62, 63.) 

 

Kuvio 6. Anaerobisen metaanintuottoprosessin vaiheet (Biokaasu n.d.b) 
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Yhdessä kuutiossa metaania on energiaa 10 kWh ja se vastaa noin litraa polttoöljyä 

(Biokaasu n.d.a). Biokaasulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, tehostaa ravin-

nekiertoa ja edistää materiaalikierrätystä. Se vastaa maailmanlaajuisiin haasteisiin, 

joita ovat mm. energiantuotannon päästöt fossiilisista polttoaineista, luonnollisen ra-

vinnekierron häiriintyminen ja siitä aiheutuneet seuraukset esim. fosforivarojen ehty-

minen sekä vesistöjen rehevöityminen ja happamoituminen. Jätehierarkian mukaan, 

jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä materiana. Siksi jakeiden biokaasuksi jalosta-

mien on polttoa parempi vaihtoehto. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 7.) 

 Äänekosken tehdasintegraatin yhteyteen rakennettu biokaasulaitos 

Ympäristöluvan LSSAVI/4771/2016 mukaan biokaasulaitoksessa on tarkoitus jalostaa 

biopolttoaineita ja lannoitteita. Ne syntyvät teollisuuden ja yhdyskuntien lietteistä 

sekä muista biohajoavista jakeista. Primääriliete, bioliete ja tertiääriliete ovat puupe-

räisiä lietteitä ja ensisijaisia raaka-aineita Äänekosken biokaasulaitokseen. Alla ole-

vassa taulukossa 1, ”Muut kapasiteetin rajoissa käsiteltävät jätteet” tarkoittavat apu-

aineita, joilla turvataan mikrobien hyvinvointi ja anaerobisen prosessin toimivuus. 

Hakemuksessa on haluttu varautua uusiin, vielä tuntemattomiin hyviin jakeisiin. Tau-

lukkoon 1 on koottu jätekoodit ja määräjakaumat. Nämä tiedot löytyvät Jätteiden 

hyödyntämis- tai käsittelytoiminta, biokaasulaitos ja polttoaineen valmistus sekä toi-

minnan aloittamislupa, Äänekoski 2017, 8. Jatkossa lyhennän tämän lähteen YL. 

LSSAVI/4771/2016 2017. 
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Taulukko 1. Jätekoodit ja -jakaumat (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 9) 

 
 

Jatkuvassa tuotantoprosessissa toimii kolme bioreaktoria, mutta kapasiteettia on 

mahdollista lisätä neljään bioreaktoriin. Kuiva-aineen (TS) mukaan laskettuna kapasi-

teetti on 21 900 t/a eli 60 t/d. Kun käsiteltävän raaka-aineen kuormitus lasketaan 

syöttösakeuden perusteella, mikä on 10–15 TS-%, saadaan vuosikuormitukseksi 147 

000–219 000 t/a ja päiväkuormitukseksi 400–600 t/d. Kun syöttösakeus on 10 % niin 

käsittelykapasiteetti voi olla enintään 219 000 t/a. (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 8.) 

 

Lietteiden kulku bioreaktoreihin 

Biokaasulaitoksen lietesäiliöihin pumpataan putkilinjaa pitkin jätevedenkäsittelyssä 

syntyneet lietteet Metsä Fibre Oy:ltä ja Metsä Board Oyj:ltä. Lietesäiliöistä liete joh-

detaan tiivistimille ja vedenerotuksen parantamiseksi lietevirtaukseen lisätään poly-

meeriliuosta. Prosessia kuvataan kuviossa 7. Tiivistimeltä erottunut rejektivesi pum-

pataan rejektivesisäiliöön ja sieltä edelleen biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle. 

Tiivistetty liete varastoidaan tiivistetyn lietteen säiliöihin ennen syötteen valmistusta. 

Muut mahdolliset jätteet tuodaan laitokselle esikäsiteltynä tiivistetyn lietteen säili-

öön. Seuraavaksi liete johdetaan tasaus- ja syöttösäiliöihin eli syötteenvalmistussäili-

öihin, joissa seoksen kuiva-ainepitoisuutta voidaan säätää prosessiveden avulla. Pro-

sessivedestä saadaan lisälämpöä syötteeseen, mutta jos laimennustarvetta ei ole, 



28 

 

lämpötilan säätöön hyödynnetään puhdistamolietteiden sisältämää lämpöä tai mata-

lapaineista laitoshöyryä. Liete syötetään bioreaktoriin sen jälkeen, kun se on tarvitta-

vilta osilta hygienisoitu. Tuolloin syötteeseen johdetaan höyryä erillisenä prosessivai-

heena syötteen valmistuksen yhteydessä. Lämpötila kohotetaan 70 °C asteeseen vä-

hintään tunnin ajaksi. Prosessointi tarvitsee esikäsittelyn, koska raaka-aineessa on 

paljon ligniiniä. Syötettä on silloin mahdollista esim. homogenisoida eli kierrättää 

syötteenvalmistussäiliöstä jauhettavaksi, jossa paremman kaasuntuotannon saavut-

tamiseksi solurakennetta hajotetaan. Muita esimerkkejä ovat entsymaattinen käsit-

tely ja höyryräjäytys. (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 9–11.) 

 

Kuvio 7. Prosessikaavio massataseineen (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 10) 

 

Mädätys eli anaerobinen käsittely 

Bioreaktorit ovat kaasutiiviitä ja lämpöeristettyjä. Reaktorin tilavuus on 2700m3 ja 

toiminnassa niitä on kolme, joissa mädätysprosessi tapahtuu. Prosessia kutsutaan 

termofiiliseksi, kun mädätys tapahtuu n. 52–57 °C:ssa. Myös mesofiilinen (n. 35–38 

°C) prosessi on mahdollista. Syötteitä voidaan ohjata bioreaktoreihin jaksottaisesti tai 

jatkuvasti. Mädätysprosessi on korkeakuormitteinen, stabiili prosessi ja se sietää 

raaka-aineiden määrien hetkittäiset vaihtelut. (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 11.) 
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Biokaasusta biometaania 

Mädätysprosessissa syntynyt biokaasu menee vedenerotukseen ja sieltä biokaasuva-

rastoon. Vedenerotuksessa tulee kondenssivesiä ja ne käsitellään biologisella puhdis-

tamolla. Biokaasuvarastosta seuraavana vaiheena on kaasupesuri ja aktiivihiilisuoda-

tus, missä rikkivetyjäämät ja muut epäpuhtaudet poistetaan. Sitten biokaasun pai-

netta korotetaan ja erotetaan hiilidioksidi kaasunpuhdistuksessa. Puhdistettua ja pai-

neistettua biokaasua voidaan käyttää teollisuudessa ja ajoneuvojen polttoaineena. 

(YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 11.) 

Mädätysjäännöksen käsittely ja käyttö 

Biokaasun tuotannossa syntynyt mädätysjäännös pumpataan bioreaktoreista väliva-

rastosäiliöihin, joissa sekoittimet pitävät sen tasalaatuisena. Välivarastosäiliöistä mä-

dätejäännös otetaan mekaaniseen ja termiseen kuivaukseen, jonka jälkeen se pelle-

töidään. Mekaanisesti kuivattu liete ja termisesti kuivattu lopputuote varastoidaan 

lavoilla biokaasulaitoksen sisällä ennen kuljetusta. (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 11–

12.) 

Kun mädätysjäännös täyttää lannoitelainsäädännön kriteerit, se voidaan luokitella 

lannoitetuotteeksi. Jos kriteerit eivät täyty, se luokitellaan jätteeksi. Ympäristölu-

vassa suunnitellaan, että mädätysjäännöstä voitaisiin mahdollisesti käyttää myös lan-

noitteena, viherrakentamiseen tai maanparannusaineena. Toiminnan käynnistyttyä 

on tarkoitus analysoida mädätysjäännöksen ominaisuudet ja hakea Eviralta (nykyisin 

Ruokavirasto) lannoitetuotteiden valmistukseen laitoshyväksyntää sekä laatia oma-

valvontasuunnitelma lannoitetuotteille. Jakeiden osalta huomioidaan, että ne eivät 

sisältönsä vuoksi rajoittaisi lopputuotteiden käyttöä. Hakemuksessa on arvioitu kiin-

teän polttoaineen ja lannoitetuotteen yhteismääräksi 19 000–22 000 t/a. (YL. 

LSSAVI/4771/2016 2017, 14.) 
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Tehtaalla käytettävä vesi 

Prosesseissa käytettävä vesi on pintavettä, mikä on puhdistettu kemiallisesti biotuo-

tetehtaalla. Talousvesi tulee kunnan vesijohtoverkosta. Biokaasulaitoksen sosiaaliti-

loissa syntyvät jätevedet voidaan käsitellä Metsä Fibre Oy:n jätevedenpuhdistamolla, 

Äänekosken puhdistamolla tai johtaa biokaasulaitoksen prosessiin. Biokaasulaitok-

sella syntyvät jätevedet (harmaat vedet), likaiset lauhteet sekä laitoksen sisätilojen ja 

säiliöiden pesuissa ja huuhteluissa syntyvät likavedet johdetaan jätevedenpuhdista-

molle rejektivesijärjestelmän kautta. Ravinnepitoista rejektivettä syntyy biokaasulai-

toksen prosesseissa ja myös se kierrätetään Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan jäte-

vedenpuhdistamolle. Kun tulevaisuudessa biokaasulaitokselle otetaan muita kuin 

putkia pitkin tulevia syötteitä, tarvitaan kuljetuskaluston pesuhalli. Silloin kaluston 

pesuissa syntyneet likavedet suodatetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon sekä tilanteen 

mukaan neutraloinnin kautta viereiselle jätevedenpuhdistamolle tai biokaasulaitok-

sen prosessivesiksi suljettua vedenkeräysjärjestelmää pitkin. Tehdasalueen hulevedet 

ohjataan Kuhnamo-nimiseen järveen. (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 12.) 

Tuotteiden hyödyntäminen 

Biokaasulaitoksessa syntyneellä biometaanilla ja kiinteällä polttoaineella korvataan 

fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja teollisuuden lämmöntuotannossa. Äänekosken 

tehtaalla höyryn tuottamiseen voidaan käyttää biokaasua. Ympäristöluvan mukaan 

vuodelle 2018 ennustettiin biokaasun käytön jakautuvan myynniksi biopolttoaineena 

yli 85 %, omaan käyttöön energiana alle 15 % ja soihtupolttoon menisi alle 2 %. (YL. 

LSSAVI/4771/2016 2017, 12.) 

Termisesti kuivatusta mädätejäännöksestä saadaan kiinteää biopolttoainetta vuo-

dessa noin 19 000–22 000 t. Sillä saadaan energiaa 50–79 GWh/a. Biopolttoaineen 

määrä vastaa polttoaineteholtaan n. 5–6 MW. Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa 

kiinteälle polttoaineelle on noin 12,6–15,1 MJ/kg. Aikaisemmin, eli vielä ympäristölu-

paa haettaessa, bioliete poltettiin sellaisenaan biokattilassa. (YL. LSSAVI/4771/2016 

2017, 16–17.) 
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Biokaasua ja biometaania biokaasulaitokselta 

Biokaasun ja biometaanin keskeiset ominaisuudet on esitetty taulukossa 2. Äänekos-

ken tehtaiden biokaasulaitoksella puhdistetun biometaanin metaanipitoisuudeksi 

saadaan 95–98 %. Äänekosken biokaasulaitoksen kolmesta reaktorista saadaan kaa-

sua noin 3–4,5 Mm3/a (3 450–5 175 t/a) yhteensä. Energiatuotannon kokonaismää-

räksi biokaasulle saadaan 19,5–29,3 GWh/a, kun vuosikuormitus on 49 000–73 000 

t/reaktori. (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 13.) 

Taulukko 2. Biokaasun ja biometaanin ominaisuuksia (YL. LSSAVI/4771/2016 2017, 
13) 

 

Biokaasun sisältämä hiilidioksidi 

Puhdistusprosessissa biokaasun joukosta erotetaan hiilidioksidi. Se otetaan tuotteen 

valmistamiseksi talteen eikä siten sovelleta jätelain 3 § 1 tai 2 kohtaan. Hiilidioksidille 

on olemassa markkinat ja kysyntää. Hiilidioksidia voidaan käyttää esim. suojakaa-

suna, jäähdytyksessä, elintarviketeollisuudessa sekä metsäteollisuudessa pH-sää-

dössä ja massan pesun tehostuksessa. Hiilidioksidi voidaan johtaa myös ilmaan, ellei 

se täytä laatuvaatimuksia tai jostain muusta syystä oteta talteen. (YL. 

LSSAVI/4771/2016 2017, 14–15.) 

3.4 Muita tutkimuksia ilmiön ymmärtämiseksi 

Haastatteluissa käy ilmi, että metsäyhtiöillä on paljonkin omaa tutkimusta aiheesta, 

mikä ei ole julkista. On myös tietokantoja, joissa on tietoa, mikä ei ole kaikkien saata-

villa. Lisäksi löytyy maksullista aineistoa. Seuraavassa lisää aiheesta, mikä on kaikkien 

saatavilla. 
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Ylä-Outisen (2014) diplomityössä tutkittiin paperiteollisuuden biolietteen ja primääri-

lietteen metaanisaantoja panoskokeissa sekä reaktorikokeissa, mesofiilisissä olosuh-

teissa. Tuloksia pidetään kohtalaisen alhaisina, kun verrataan metaanipotentiaaliin 

mikä saadaan kotitalouksien biojätteille. Alhaisen saannon arvellaan johtuvan liettei-

den lignoselluloosapitoisuudesta, mikä hajoaa huonosti anaerobisessa prosessissa. 

Hydroterminen esikäsittely nosti jopa 73 % metaanisaantoa ja ultrakäsittely 46 %. 

Esikäsittelymenetelmiä hyödynnettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon taloudelli-

nen kannattavuus. Diplomityössä kerrotaan myös, että Ruotsin sellu- ja paperitehtai-

den energiapotentiaaliksi on arvioitu 700 GWh jätevirtojen biokaasuntuotosta. Suo-

messa sellu- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät vastaavat Ruotsin tuotantomääriä 

ja päätelmänä metaanipotentiaalia voidaan pitää samana. Jätevirtojen koostumus ja 

soveltuvuus biokaasun tuotantoon vaihtelee, sillä niihin vaikuttavat erilaiset käytössä 

olevat prosessit. (Ylä-Outinen 2014, i, 1, 2, 31, 54.) 

Tähti ja Rintala (2010) ovat arvioineet, että vuonna 2007 lietteiden (primääriliete ja 

bioliete) teoreettinen energiapotentiaali olisi ollut 690 GWh/a (380–1140 GWh/a) 

Suomen sellu- ja paperiteollisuudesta. Laskennan taustalla oli n. 525 000 t kuiva-ai-

netta. Potentiaali on eroteltu vedyn osuudeksi 28 GWh/a (17–34 GWh) ja metaanin 

osuudeksi 660 GWh/a (370–1100 GWh/a). Teknistaloudellisen potentiaalin arvioitiin 

olevan hieman tuon alle. Toisen laskelman taustalla oli vuonna 2007 sellu- ja paperi-

teollisuudesta vesistöön, puhdistuksen kautta johdettujen jätevesien määrä ja niiden 

mukana mennyt orgaaninen aines COD (kemiallinen hapenkulutus). Tiedetään, että 

tuolloin vesistökuormitus oli 180 000 t COD:ta, jos jätevedenpuhdistamoiden teho on 

n. 75 % COD:sta niin puhdistamoille COD:ta tulisi 720 000 t/a. Arvion mukaan metaa-

nin tuotto tämän laskelman kautta olisi 162 miljoonaa kuutiota eli 1,62 TWh. Vuonna 

2008 Suomessa oli 17 sellutehdasta ja 26 paperitehdasta, jotka tuottivat sellua 7,2 

miljoonaa tonnia ja paperia 10,2 miljoonaa tonnia. (Tähti & Rintala 2010, 25, 26.) 

Samansuuntaisia lukuja (lukuun ottamatta Tähti ja Rintala 2010, jälkimmäistä laskel-

maa) on saatu metsäteollisuuden lietteiden biomassan määräksi kolmannessakin tut-

kimuksessa. Kokoluokka voisi täsmätä, kun otetaan huomioon, että vuosi on eri. Teh-

taiden ja tuotannon määrien tarkastelu voisi antaa tarkempaa vertailupohjaa. Luon-
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nonvara- ja biotaloudentutkimuksessa 45/2017, Kohti ravinteiden kierrätyksen läpi-

murtoa, on arvioitu biomassoja ja niiden sisältämiä ravinnemääriä. Metsäteollisuu-

den lietteiden biomassan määräksi Suomessa on arvioitu 578 000 t/v, vuonna 

2015.(Marttinen, Venelampi, Iho, Koikkalainen, Lehtonen, Luostarinen, Rasa, Sarvi, 

Tampio, Turtola, Ylivainio, Grönroos, Kauppila, Koskiaho, Valve, Laine-Ylijoki, Lantto, 

Oasmaa & zu Castell-Rüdenhausen 2017, 10.)  

Suomen biokaasualan haasteita ja mahdollisuuksia on tutkittu Luonnonvara ja biota-

louden tutkimuksessa 47/2018. Vain muutama biokaasulaitos käsittelee teollisuuden 

jätevesiä. Vielä hyödyntämätöntä potentiaalia biokaasun tuotantoon olisi erityisesti 

metsäteollisuuden lietteissä. Biokaasun tuotantoon sopivista biomassoista, 6 % bio-

kaasupotentiaalista on metsäteollisuuden lietteissä. Maatalouden massoissa potenti-

aali on suurin, 86 % (nurmi, olki ja lanta). Lisäksi potentiaalia nähdään elintarviketeol-

lisuuden sivuvirroissa (3 %), biojätteessä (3 %) ja yhdyskuntajätevesilietteissä (2 %). 

Vuonna 2017 uusiutuvan energian kulutuksesta biokaasun osuus oli n. 0,5 % (0,7 

TWh). Vain n. 7 % biokaasun tuotannon kokonaispotentiaalista on käytössä. (Win-

quist, Rikkonen & Varho 2018, 7, 9–10.) 

Metsäteollisuuden ravinteet – Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen lannoi-

tevalmisteina on ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saa-

ristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman hankkeen selvitys (2013). Noudat-

tamalla lannoitevalmistelainsäädännön vaatimuksia varmistetaan, että hyväksytyksi 

tulevat vain sivuvirrat, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat turvallisella tasolla. Näin si-

vuvirtojen luonnollisesti sisältämät ravinteet ja orgaaninen aines saadaan kiertä-

mään. Haitta-ainepitoisuuksien rajoituksissa esille tulee ennen kaikkea kadmium ja 

arseeni. Rajoitukset ovat tuhkalannoituksessa tiukempia maataloudessa, maisemoin-

nissa ja viherrakentamisessa kuin metsätaloudessa (taulukko 3). (Matilainen, Pisto, 

Rinnepelto & Kinnunen 2013, 6, 8.) Nämä otettiin tähän opinnäytetyöhön mukaan, 

koska erityisesti kadmiumin raja-arvoista tuli keskustelua asiantuntijahaastatteluissa. 
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Taulukko 3. Kadmiumia koskevat rajoitukset (Matilainen ym. 2013, 8) 

 

Sivuvirtojen ominaisuuksien ja saatavuuden riittämätön tieto nähdään haasteena 

sekä siitä johtuen tuotteiden kysynnän puute. Kuituliete sisältää ravinteita ja paljon 

orgaanista ainesta, mitkä ovat lähtöisin puusta. Jos kuituliete täyttää lannoitevalmis-

teille annetut kriteerit niin sitä voidaan käyttää sellaisenaan maanparannukseen (tau-

lukossa 4 selvitetään valmisteiden määritelmiä). Ravinteiden määrä ei kuitenkaan ole 

merkittävä. Sellutehtaan jätevesistä suurin osa syntyy valkaisulinjalla. Veden määrää 

pyritään vähentämään, mutta sitä syntyy n. 20–40 m3/sellutonnia kohden. (Matilai-

nen ym. 2013, 6, 8, 13, 31.)  

 
Taulukko 4. Lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmät (Matilainen ym. 2013, 8) 

 

Kadmium on myrkyllinen raskasmetalli, mitä esiintyy yleisesti ympäristössä. Suomella 

on Euroopan komission poikkeuslupa, ettei Suomeen saa tuoda mineraalilannoit-

teita, joissa on fosforikiloa kohden yli 50 mg kadmiumia. Kadmium päätyy kasviin il-

malaskeuman kautta tai maaperästä kasvavaan kasviin imeytymällä ja sitten elintar-
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vikkeisiin. (Kadmium 2019.) Tutkimuksessa, jossa metsäteollisuuden lietteitä käytet-

tiin maanparantamiseen, joutui maaperään yli sallitut määrät kadmiumia. Maaperän 

kadmiumpitoisuus ei kuitenkaan muuttunut yli raja-arvojen. Silti on huolehdittava so-

pivien materiaalilähteiden valinnasta, joilla on pieni kadmiumpitoisuus. (Rasa, Penna-

nen, Peltoniemi, Velmala, Fritze, Kaseva, Joona & Uusitalo 2020.) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston erotus- ja puhdistustekniikan osastoa johtaa do-

sentti Mari Kallioinen. Hän kertoo haastattelussa, että LUT:n tiimi on kansainvälistä 

huippua niiden ilmiöiden ymmärtäjänä, mitkä liittyvät veden puhdistamiseen tai 

komponenttien talteenottoon erilaisista liuoksista. Se liittyy myös sellunvalmistus-

prosessiin ja esimerkiksi tavoitteeseen vähentää edelleen tarvittavan veden määrää 

tuotannossa. LUT ja Metsä Fibre olivat 2018 mukana hankkeessa, jonka tavoitteena 

oli erottaa viherlipeäsakasta raskasmetalleja. Viherlipeäsakkaa syntyy sellunkeitossa 

sivutuotteena. Erotuksen jälkeen syntyvää kuitulietettä olisi mahdollista käyttää pel-

tojen lannoituksessa ja maanparannusaineena. Hankkeen päätelmänä erotusmene-

telmä on toistaiseksi kaupalliseen käyttöön liian kallista. (Nykänen 2018.) 

Kallioinen kertoo haastattelussa, että kierrätettäviä metalleja voitaisiin ottaa talteen 

jossain vesikierron vaiheessa. Sellutehtaan kuorimovedessä on myös fenolisia yhdis-

teitä, mistä on mahdollista kehittää uusi tuote. Ne tulisi kuitenkin saada talteen ja 

prosessoitua kustannustehokkaasti. Tulee olla selkeä näkemys investoinnin tuotta-

masta lisäarvosta. Hän mainitsee lisäksi, että vedenpuhdistusta voisi tehdä kohden-

netummin. Kaikkia prosessivesiä ei tarvitsisi välttämättä sekoittaa samaan puhdistus-

järjestelmään. (Nykänen 2018.) 

Haastateltavana ollut Raili Koponen työskentelee Metsä Fibrellä kehityspäällikkönä. 

Hän pitää tärkeänä, että yritykset kehittävät kestäviä ratkaisuja kaikkien sivuvirto-

jensa hyödyntämiseen. Äänekosken biotuotetehtaan tuotannon sivuvirroista on tar-

koitus valmistaa mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita. Teollinen ekosys-

teemi, mikä rakentuu tehtaan ympärille, edistää sivuvirtojen kaupallistamista uusiksi 

biotuotteiksi. Koponen pitää tärkeänä, että tutkimushankkeissa on mukana koko ar-

voketju. Näin saadaan yhteistyöllä tuloksia ja kehitys etenee nopeammin. (Nykänen 

2018.) 



36 

 

Sitran selvityksiä 111 (2016), löydettiin paljon konkreettisia toimenpiteitä, joilla bio-

kaasuliiketoiminnan ja sen liiketoimintaekosysteemien kehittymistä Suomessa voi-

daan edistää. Kehittymisen edellytyksenä on lopputuotteiden kysynnän ja kilpailuky-

vyn kasvaminen. Kehityshankkeita voidaan aktivoida ja toimijoiden yhteistyön mal-

leja ottaa käyttöön. Sujuvoittamalla alan säätelyä ja normistoa, voidaan edistää bio-

kaasualan kehittymistä. Myönteisellä ilmapiirillä ja poliittisella tuella voidaan vaikut-

taa kehityksen suuntaan. Kuviossa 8 on kuvattu kasvupolkuja edellä mainituille toi-

minnoille. (Mutikainen, Sormunen, Paavola, Haikonen & Väisänen 2016, 80-87.) Ky-

seinen selvitys esiteltiin tähän työhön sillä ajatuksella, onko tällä yhteys tutkimusky-

symykseen eli mitä toimenpiteitä odotetaan, jotta kemiallisen sellun lietteiden hyö-

dyntäminen biokaasuksi edistyisi? 

 

Kuvio 8. Kasvupolkuja mahdollistavien toimenpiteiden luokittelulle (Mutikainen, 
Sormunen, Paavola, Haikonen & Väisänen 2016, 80) 

 

Kaatopaikalle massa- ja paperiteollisuuden jätteitä Suomessa vuonna 2019 vietiin 

69 900 t kuiva-aineena. Tuhkaa 9 900 t, soodasakkaa ja meesaa 54 400 t, siistausjä-

tettä (rejekti) 2 100 t, kuitu-ja pastalietteitä 200 t, jätevedenpuhdistamonlietteitä 0 t, 

puujätettä 0 t ja muita jätteitä (sisältää vaaralliset jätteet) 3 300 t. (Vuola 2020.) Huo-

mionarvoista on, ettei jätevedenpuhdistamolietteitä mene lainkaan kaatopaikalle, 

mutta kuitulietteitä mahdollisesti kuitenkin. 
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Soilfood tutkii parhaillaan, miten mädätysjäännöksestä saadaan hyvä ja ravinnepitoi-

nen lannoite. He pyrkivät tuottamaan viljelijöiden tarpeeseen sopivan, pellettimuo-

toisen kierrätyslannoitteen. Näin madalletaan kynnystä siirtyä teollisista lannoitteista 

kierrätyslannoitteisiin. (Jokinen 2020, 21.) 

3.5 Kiertotalous 

Nykyisestä lineaarisesta mallista, jossa tuote valmistetaan, kulutetaan ja heitetään 

pois, siirrytään kohti kiertotaloutta. Kiertotaloudessa materiaalit pyritään hyödyntä-

mään yhä uudelleen ja uudelleen. (Mitä kiertotalous on... 2018.) Koko Suomessa tar-

vitaan asennemuutosta, innovaatioita ja yhteistyötä, kun siirrytään kiertotalouteen. 

Tuotannon ja kulutuksen on tarkoitus mahtua maapallon kantokyvyn rajoihin. Kierto-

talouden edistämisohjelmaa ollaan valmistelemassa. Suomi haluaa olla kiertotalou-

den mallimaa. (Kiertotalouden strateginen ohjelma n.d.) 

Jätehuoltoa ohjaa etusijajärjestys. Etusijajärjestys tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti on 

vältettävä jätteen syntymistä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, se on uudelleenkäytettävä 

tai valmisteltava uudelleen käyttöä varten. Tämän ollessa mahdotonta, tulee jäte 

hyödyntää ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana. Kun jätteen hyödyntämi-

nen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista, se voidaan sijoittaa kaatopaikalle. 

Jos ympäristön kannalta on jokin muu vaihtoehto järkevämpi niin etusijajärjestyk-

sestä voidaan poiketa. (Jätteet n.d.) 

Sivutuotteiden energiasisällön hyödyntäminen on kiertotaloutta. Palaessa typpi 

muuntuu NOx -päästöiksi savukaasun mukana eikä tuolloin ole hyödynnettävissä. Kui-

tenkin mm. fosfori ja kalium päätyvät tuhkaan. Märän jakeen lämpöarvo poltossa on 

alhainen ja voikin biokaasuprosessissa tuottaa energiaa paljon enemmän. Kompos-

toinnissa ravinteiden kierrätys onnistuu myös, mutta se kuluttaa energiaa toisin kuin 

anaerobinen käsittely. Tapauskohtaiset tekijät vaikuttavat, kuinka jae kannattaa kier-

rättää. Olisi hyvä, jos energiaratkaisuissa otettaisiin huomioon ympäristön kannalta 

kestävin ratkaisu, vaikka se ei olisi taloudellisesti edullisin. (Kymäläinen & Pakarinen 

2015, 12.) 
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Euroopan komissiolla on uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, mikä liittyy lähei-

sesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet 

huomioidaan niin, että käytettyjä luonnonvaroja pidettäisiin kierrossa mahdollisim-

man pitkään. (EU Circular Economy Action Plan 2020.) 

Kuitulietettä, mitä syntyy sellu- ja paperiteollisuudessa, voidaan käyttää pellolla 

maanparannusaineena. Eloperäisen aineksen vähyys pellossa saattaa olla satoa ra-

joittava tekijä. Kompostoitu kuituliete parantaa maaperän rakennetta ja auttaa pel-

lon vesitalouden pysymisessä vakaana. Eloperäiseen ainekseen sitoutuneet ravinteet 

vapautuvat kasvien käyttöön. Kuituliete voidaan myös jatkojalostaa kierrätyslannoit-

teiksi. Peltomaa sitoo enemmän hiiltä, kun keinolannoitteet korvataan kierrätyslan-

noitteilla. Nämä ovat esimerkkejä toimivasta kiertotaloudesta. (Metsäteollisuus kier-

totalouden ytimessä 2019.) Massa- ja paperiteollisuuden lietteillä voi olla eroosiota 

vähentävä vaikutus peltomaassa, missä on vain vähän orgaanista ainesta (Rasa, Pen-

nanen, Peltoniemi, Velmala, Fritze, Kaseva, Joona & Uusitalo 2020). 

3.6 Suomen ilmastopolitiikka  

Tähän osioon poimittiin taustaa ohjaaville keinoille, joilla voi olla vaikutusta, kun mie-

titään hyödyntää metsäteollisuuden lietteitä. Biokaasuohjelman taustalla on myös 

päästä ilmastotavoitteisiin. 

 Kansallinen ilmastolaki 

Kansallisen ilmastolain mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä Suomessa 

vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia, kun verrataan päästöjä vuoteen 1990. Lain 

mukaan laaditaan suunnitelma ilmastotavoitteille ja seurataan niiden toteutumista. 

Suomen tulee hillitä ilmastonmuutosta sekä osaltaan sopeutua siihen. Ilmastolakia 

uudistetaan niin, että Sanna Marinin hallituksen asettama tavoite Suomen hiilineut-

raaliudesta toteutuu vuoteen 2035 mennessä. Vuoden 2021 aikana ilmasto- ja ener-

giastrategia päivitetään. (Suomen kansallinen ilmastopolitiikka n.d.) 
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Suomea sitovat lisäksi Euroopan unionin ilmasto- ja energialainsäädännön velvoitteet 

ja poliittiset päätökset. EU:n päästökauppasektorilla on tavoitteena vähentää pääs-

töjä 43 % vuoteen 2030 mennessä. EU-tasolla on myös linjattu, että uusiutuvan ener-

gian osuutta nostetaan 32 prosenttiin ja energian käyttöä tehostetaan vähintään 

32,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. (Suomen kansallinen ilmastopolitiikka n.d.) 

 Vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal 

Green Deal on vihreän kehityksen ohjelma, minkä on käynnistänyt Euroopan komis-

sio. Se on toimenpidepaketti, jonka avulla Euroopasta pyritään tekemään ilmasto-

neutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on investoida innovaatioihin ja huip-

pututkimukseen sekä vähentää päästöjä ja säilyttää Euroopan luonnonympäristö. 

(Mikä EU:n Green Deal? 2020.) Ohjelmalla on kahdeksan tavoitekokonaisuutta, mitkä 

on esitelty kuviossa 9. 

 

Kuvio 9. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Grönlund 2020, 8.) 

 

 Teollisuusstrategia ja Uusiutuvan energian direktiivi (RED II) 

Uuden teollisuusstrategian avulla Euroopan komissio varmistaa, että yritykset voivat 

selviytyä lisääntyvästä maailmanlaajuisesta kilpailusta ja saavuttaa tavoitteensa, kun 
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siirrytään kohti ilmastoneutraaliutta ja digitaalista johtajuutta. Teollisuuden on siir-

ryttävä kiertotalouteen sekä muututtava digitaalisemmaksi ja vihreämmäksi. (Uusi 

teollisuusstrategia maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä, vihreää ja digitaalista Euroop-

paa varten 2020.) 

 

RED II on uusiutuvan energian direktiivi. Se on julkaistu joulukuussa 2018 ja direktii-

vin mukaiset kansalliset säädökset tulee jäsenmaissa saattaa voimaan viimeistään 

30.6.2021. Red II sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit biomassoille, mitä käyte-

tään energian tuotannossa. Tällä varmistetaan, että fossiilisiin polttoaineisiin verrat-

tuna bioenergian käyttö tuottaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä. 

Kansallisen tuen saamiseksi kestävyyskriteerien ehtojen tulee täyttyä, kun biomas-

soista tuotetaan sähköä, lämpöä tai liikenteen polttoaineita. Laskennallisesti vain kri-

teerit täyttävä bioenergia on nollapäästöistä EU:n päästökaupassa ja päästökaupan 

ulkopuolisilla sektoreilla, kun lasketaan kansallista uusiutuvan energian kiintiötä. 

(Biomassan kestävyyskriteerit 2020.) 

 

 Suomen biotalousstrategia 

 
Suomen kansallista biotalousstrategiaa päivitetään syksyn 2020 ja vuoden 2021 ai-

kana. Sen on tarkoitus vastata Marinin hallituksen ohjelmaan ja toimintaympäristön 

muutoksiin. Pohjana päivityksille ovat syksyllä 2019 hyväksytyt, Suomen valmistele-

mat biotalouspäätelmät ja EU:n vuonna 2018 päivitetty biotalousstrategia. Strategian 

tavoitteena on mm. tarjota ratkaisuja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi 

vuoteen 2030 mennessä ja vahvistaa toimialat ylittävää yhteistyötä. (Kansallisen 

biotalousstrategian päivitys 2020.) 

 

Nykyinen biotalousstrategia on vuodelta 2014 ja sen merkityksestä sanotaan seuraa-

vaa: 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta ta-
louskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla 
sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luon-
non ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, 
että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkai-
suja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että 
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kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia 
koko Suomelle. 

 

Strategiassa tuodaan esille kestävä biotalous, jossa teollisten sivuvirtojen merkitys 

raaka-aineina on tärkeää. Niillä voidaan täydentää biotalouden raaka-ainepohjaa ja 

korvata luonnon biomassoja, vähentäen ympäristön kuormitusta. Kun biomassat 

hyödynnetään viisaasti, niin niistä saadaan käyttöön raaka-aineet, ravinteet ja ener-

gia. Yhtenä toimenpiteenä strategiassa on kartoittaa biotalouden ohjauskeinot. Oh-

jauskeinoilla ja lainsäädännöllä on tarkoitus tukea biotalouden uusien ratkaisujen 

syntymistä. Kun suotuisan liiketoiminta- ja investointiympäristön luominen, biotalou-

den kestävyyden takaaminen sekä korkean jalostusarvon edistäminen on tavoitteena 

niin biomassoja hyödyntävälle teollisuudelle ei tule asettaa tarpeettomia hallinnolli-

sia rasitteita tai sääntelyä verrattuna kilpailijamaihin. (Biotalousstrategia n.d., 3, 12, 

15, 21.) 

3.7 Jätesäädöspaketti, sivutuote ja EoW 

Jätelainsäädäntöä uudistetaan. Sen takana on EU:ssa kesällä 2018 hyväksytty jä-

tesäädöspaketti ja sen toimeenpano Suomessa. Jätesäädöspaketin keskeisiä tavoit-

teita on vähentää jätteen määrää sekä lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Mm. 

jätteen määritelmiä tarkennetaan jätesäädöspaketissa. (Jätesäädöspaketti n.d.) 

Sivutuote syntyy samalla olennaisena osana tuotantoprosessissa, jossa on tarkoitus 

valmistaa jotain muuta ainetta. Lisäksi sen jatkokäytöllä tulee olla varmuus. Sivutuo-

tetta voidaan käyttää sellaisenaan tai tietyin ehdoin muutettuna ja sen tulee täyttää 

suunnitellun käytön sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset. 

Sen käyttö ei myöskään saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

(Jätelaki 2011.) 

Jätemateriaalit voivat tietyin edellytyksin lakata olemasta jätettä (End of Waste). Jä-

telajikohtaisia säädöksiä voidaan antaa kansallisella tasolla, ellei EU-tasoista säätelyä 

ole. Laadultaan tasaisilla jätejakeilla, joita on merkittävä määrä, voi olla mahdollisuus 
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saada EoW-status. Toinen vaihtoehto on tapauskohtainen päätöksenteko, jolloin har-

vinaisemmilla ja pienemmillä määrillä jakeita on sama mahdollisuus. Statuksen muut-

tuessa jäte on tuotteistettu. Kiertotalouden edistämiseksi ennustettavaa sääntely-

ympäristöä olisi kehitettävä. EoW-statusta haettaessa arvioidaan jakeen haitalli-

suutta ja käytön ympäristövaikutuksia. (Kauppila & Turunen 2019.) 

Äänekosken biokaasulaitoksen mädätteelle saatiin EoW-satatus siltä osin kuin se on 

valmistettu Metsä Board Oyj:n ja Metsä Fibre Oy:n lietteistä, mitkä ovat mainittuina 

ympäristölupapäätöksessä ja on tarkoitettu poltettavaksi vähintään 5 MW kiinteän 

polttoaineen kattilassa. Mädäte ei saa sisältää yhdyskuntajätevesilietteitä. (Metsä 

Fibre Oy:n biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 20 mukainen selvitys, 

Äänekoski 2019, 17, 18.) 

4 Tutkimustulokset 

Tässä osiossa esitetään tutkimuksen tulokset. Laadullisen tutkimuksen analysoinnille 

ei ole määritelty yhtä oikeaa tapaa eikä tavoista mikään ole ehdottomasti toista pa-

rempi. Aloittelevan tutkijan on mahdollista kehitellä ja kokeilla erilaisia ratkaisuta-

poja itse. (Hirsijärvi & Hurme 2014, 136.) Haastatteluaineistoa luokiteltiin mm. vas-

tauksina tutkimuskysymyksiin, sekä teemoihin. Asiantuntijoiden tiedon oikeellisuutta 

ei ole tarkistettu kirjallisuudesta. 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Asiantuntijoiden haastatteluista koottiin vastaukset tutkimuskysymyksiin. Vastaukset 

kirjoitettiin melkein puhetta lainaten. Näin tehtiin osittain läpinäkyväksi se, mistä 

johtopäätökset saatiin. Vaikka aiemmin haastateltavien mainittiin edustavan metsä-

yhtiöitä, edunvalvontajärjestöä jne. niin usein puheessa ilmeni henkilökohtainen mie-

lipide tai näkemys. Luotettavuuden vuoksi nostoja pyrittiin tekemään tasapuolisesti, 

mutta kaikkia samansuuntaisia vastauksia ei toistettu. Koska haastateltaviksi valittiin 
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tarkoituksenmukaisesti asiantuntijoita, jotka katsovat tilannetta eri näkökulmista, 

niin nähtiin ettei kaiken tarvinnut saturoitua.  

Olisiko järkevää hyödyntää metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteet biokaa-

sulaitoksissa? 

Eräs haastateltava vastaa, ”teoriassa kyllä, mutta käytännössä en näe sitä järkevänä” 

ja toinen, ”periaatteessa kaunis ajatus, hyvä ajatus, useesti investointikustannukset 

on niin isot, että sitä ei saada taloudellisesti kannattavaksi”. Tässä kohtaa puhutaan 

sellutehtaan lietteistä, ei tehdasintegraatin lietteistä. Asiantuntija selvittää, että sel-

lutehtailla raaka-ainetta biokaasun tuottamiseen on lopulta hyvin vähän. Entistä tiu-

kemmat lupamääräykset tarkoittavat sitä, että tehtaiden kiertoja tulee entisestään 

sulkea. Siitä seurauksena kuitulietettä, mikä on biokaasun tuottamisen ja tekemisen 

kannalta se keskeinen raaka-aine, on aikaisempaakin vähemmän. Biolietteestä, puhu-

mattakaan tertiäärilietteestä, ei paljon saada biokaasua. Biokaasun tuotto on niin 

pieni, ettei sillä korvata edes meesauunin maakaasua eli auttaa vähän, mutta ei rat-

kaise sitä ongelmaa. Tarvittaisiin lisäksi kaasutuslaitos, sahanpurunpoltto tai muu 

vastaava. Näyttäisi siltä, että biokaasuoptio ei ole se ykkösvaihtoehto.  

On mahdollista, että kumppani on ollut väärä, kun on tehty selvityksiä. Oikean kump-

panin tärkeyteen viittaa useampikin vastaaja. Sillä tarkoitetaan sekä kumppania 

suunnitteluvaiheessa sekä mahdollista ulkopuolista biokaasulaitoksen toimijaa. ”Bio-

kaasuasioista on jo puhuttu aika pitkään, että jos tää ois kultakaivos ja tässä ois vai-

kuttavuutta niin näitä ois jo aika paljon”, perustelee vielä eräs haastateltava. 

Puhuttaessa tehdasintegraatista, se on kokonaisuudesta kiinni. Jos lähdetään ulko-

puolelta tuomaan muita massoja, teurasjätettä tai mitä tahansa niin miksei, mutta se 

ei välttämättä ratkaise ongelmaa sellutehtaan kannalta. Edelleen siellä on bioliete 

(tämän päivän tekniikalla) ja uusissa tehtaissa tertiääriliete ja ne pitää joka tapauk-

sessa jollakin tavalla hävittää. ”Biokaasun tekemisestä ei oo mitään iloa, jos se hävit-

tää sen yhden lietteen sieltä”, kommentoi vastaaja. Kolmen lietteen seosliete biokaa-

sulaitokseen epäilyttää toimivuudeltaan, ”vaikeeta on Äänekoskella ollu, jos uskoo 
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lehtitietoja”. Mädätteen kompostointi on mahdollista, mutta ei suositeltavaa. Mädät-

teen määrät ovat isoja (”isot aumakasat jossain”), sisältävät kemikaaleja, mihin kel-

paavat ja lisäksi on hajuongelmia. Biokaasulla saadaan mainosarvoa, mutta selluteh-

taan ja liiketoiminnan kannalta se on harrasteluhommaa, mikä tuo ylimääräisiä mur-

heita. 

Ilmastovaikutusten kannalta, ”lietteiden osuus on tähän niin marginaalinen, että ei 

oo mitään käytännön merkitystä, mainosarvoa ehkä”. Koska päästörajat tulee tiukke-

nemaan niin vanhoissa tehtaissa pitäisi katsoa, vähentääkö biokaasulaitos päästöjä ja 

onko järkevää? Uuden tehtaan osalta ei ole järkevää, vain pieni todennäköisyys, että 

toimisi hyvin. 

”Biokaasu ois ihan yks hyvä vaihtoehto, jos se saadaan toimimaan,” vastaa aavistuk-

sen optimistisempi haastateltava. Pitäisi löytää kaikkien kannalta toimivat ratkaisut. 

Haasteita on isot määrät, kuinka paljon niistä tulee kaasua, mitä muita aineita ne si-

sältävät ja kustannustehokkuus suurimpana. Haaste on kuitenkin enemmän liiketa-

loudellinen kuin teknologinen. 

Paras lisäjalostussuhde tai hyötysuhde vaikuttaa, on yhden haastateltavan näkö-

kulma. Jos on taloudellisesti kannattavampaa muuttaa lietteet biokaasuksi sen sijaan, 

että käyttää maanparannuksessa tai jossain muussa, niin silloin varmasti on järkevää. 

Siitä syystä, että niitä menisi kaatopaikalle, niin ei ole tarvetta, mutta jos on parempi, 

resurssitehokkaampi hyötykäyttö, niin siinä mielessä voi olla hyväkin vaihtoehto. Jos 

joutuu jatkotyöstämään jotain jaetta tai jätettä, että siitä saadaan toista sivutuotetta 

tai biokaasua, kustannukset lisääntyvät. Materiaalitehokkuuteen pyritään ja metsäte-

ollisuus onkin edelläkävijä. 

”Kyllä minun mielestäni ilman muuta biokaasuksi, niissä on kuitenkin erittäin iso 

energiapotentiaali ja jos hyödyntämisen kautta saataisiin lietteelle EoW-status niin 

ne ei enää olis jätteitä vaan hyödynnettävissä toisella tavalla kuin nyt”, vastaa haas-

tattelijoista optimistisin. Hänkin tuntee realiteetit ja sanoo, että ensin katsotaan in-

vestointikustannukset ja saatavat tulot, sen jälkeen optimoidaan paras ratkaisu. 
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Yhteismädätys, jos yhdistettäisiin yhdyskunnan lietteitä tai biojätteitä niin päästäisiin 

kokonaisuuden kannalta parhaaseen ratkaisuun. Biokaasun tuotannon ja laitoksen 

kannalta olisi hyvä, tuottaisi paremmin kaasua. Pelkkien teollisuuden lietteiden mä-

dättäminen on vähän ongelmallista. Ne ovat ravinneköyhiä ja biokaasuntuoton kan-

nalta, biokaasun ominaiskaasuntuotto on heikko. Lisäämällä sinne yhdyskuntaliet-

teitä ja muita massoja niin saadaan paremmin raaka-ainepohja tasapainoon. Yhteis-

mädätyksen kautta laitos toimii ja tuotanto on parempi. Tämän suuntaista ajatusta 

esille tuo lähes jokainen haastateltava. Ongelma on se, että teollisuus on teollisuus ja 

yhdyskunta on yhdyskunta ja niiden välissä on se verkkoaita. Ja sen verkkoaidan me-

nopaluuliikenne on hyvin vaikeaa. Näin realisoi yksi haastateltavista. 

”Se on varmaan tapauskohtaista, että millon kannattaa hyödyntää biokaasuksi tai jol-

lain muulla tavalla?”, miettii yksi haastateltava, mutta sama tulee esille muidenkin 

haastatteluissa. Missä laitos sijaitsee ja tarvitaanko esim. energiaa tai lähialueella ra-

vinnetuotteita. Biokaasuprosessin kannalta vaikuttaa sekin, onko lähettyvillä muita 

massoja, mitä kannattaisi käsitellä lietteen kanssa yhdessä. 

Jos katsotaan ravinnekierrätyksen tavoitteita, mitä Suomessa on aika paljon, niin siltä 

kantilta ravinnehyötykäyttö biokaasun kautta tai muuten on tärkeää, parempi kuin 

poltto. Vaikka kai ne poltonkin tuhkat menevät metsälannoitukseen, että fosfori var-

maan lähtee ihan hyvin kiertoon tälläkin hetkellä. Poltossa on kuitenkin se ongelma, 

että typpi hävitetään, sitä ei saada talteen. Ravinteiden suhteen kyseessä olevat liet-

teet ovat pienempi biomassa. Ihan yhtä tärkeää on, että saataisiin ravinteet kiertoon 

metsäteollisuuden lietteistä. Ne ovat kuitenkin pistemäinen lähde, mihin on jo ke-

rätty se massa ja ravinteet yhteen paikkaan. 

Investoidaanko biokaasulaitoksiin, mikä on suunta? 

Onhan se mahdollista, että joku tehdas päätyy siihen, jos saa riittävästi tukia. Ääne-

kosken kokemuksilla voi olla vaikutusta ja voidaanko prosessia parantaa. Jos siellä ei 

saavuteta mitään selkeää edistysaskelta niin vaikea nähdä, että lisäinvestointeja teh-

täisiin. 



46 

 

Ratkaisu voi olla se, että eri materiaaleista ja lähteistä koostuvia asioita kootaan yh-

teen ja joku tekee biokaasulaitoksen. Se voisi olla sellainen mahdollisesti toteutuva. 

Otetaan maatalouden lantaa, elintarviketeollisuuden jätteitä, metsäteollisuuden jät-

teitä sekä kunnallisen jätevedenpuhdistamon lietteitä ja laitetaan ne yhteen. Niistä 

tehdään sitten biokaasua.  

Hankkeita ja laskentaharjoituksia on ollut paljonkin. On katsottu biokaasulaitosta 

useaan kohteeseen, mutta ne hankkeet ei ole edennyt. Se vaatisi ulkopuolisen toimi-

jan. 

Selvityksiä ja laskelmia on tehty paljon, mutta aina päädytään siihen, että se on hy-

väntekeväisyyttä, jos siihen lähdetään. Investointikustannukset verrattuna hyötyyn 

on tällä hetkellä sellainen, että ei näytä, että runsaasti toteutuisi. Biokaasun hinnan 

pitäisi olla niin korkea, että sillä pystyisi maksamaan miljoonien investointeja. Liet-

teen muille hyötykäyttömenetelmille on kuitenkin arvo. Lietteiden muita hyötykäyt-

töjä mietitäänkin tällä hetkellä, mutta biokaasua ei aktiivisesti. Se tie on pari kertaa 

tsekattu. 

Mitä toimenpiteitä odotetaan, jotta metsäteollisuuden lietteiden (kemiallisen sel-

lun) hyödyntäminen biokaasuksi edistyisi? 

Jos valtiovalta määrää, että maakaasuun pitää laittaa 10 % biokaasua sekaan niin 

kyllä biokaasun hinta nousee ja kannattavuus nousee, mutta ei lietteillä ole mitään 

arvoa. Tehtaan kannalta lietteiden määrä pitää minimoida ja katsoa miten niistä 

päästään eroon. 

 

Tutkimukseen pitäisi satsata, pystyttäisi parantamaan hyötysuhteita ja eliminoimaan 

ne, mitkä haittaavat hyötykäyttöä (raskasmetallipitoisuudet) tai käsittelemään ne jo-

tenkin. Mädätysprosessin bakteerikantojen kehittämistä, millä homma toimii nope-

ammin ja paremmalla hyötysuhteella, niin sehän olisi valtavan siistiä.  

Tukipolitiikan pitäisi kannustaa siihen, että pystyttäisiin tekemään kokoavia, isoja yh-

teisiä laitoksia. Tekisi laitoksen kuka tahansa niin tuen saisi sen tekemiseen, että ne, 
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jotka toimittavat sinne raaka-aineita niin niillä ei olisi niin iso porttimaksu tuoda mas-

soja. Silleinhän se kuvio lähtisi pyörimään. Lietteet ei lähde liikkeelle, jos porttimaksu 

on aina kauhean iso. 

Veikkaan, että prosessien kehittämisen tuki ei riitä, vaan tullaan logistiikkahommaan. 

Siihen pitäisi keksiä joku tapa, millä kuljetuskustannuksia valtio tavalla tai toisella tu-

kee. Hyödyn täytyy olla ympäristövaikutuksia suuremmat. Pitkäjänteisellä asiantunti-

juuden kehittämisellä ja koulutuksella pystytään varmasti vaikuttamaan. On kuiten-

kin vaikea sanoa, kuinka paljon sillä on merkitystä, jos osaamista lisätään verrattuna 

taloudelliseen ohjaukseen. 

Investointitukea, valtiovallan mukaantuloa voimallisesti tähän. Joko tuetaan inves-

tointia tai lopputuotteen tuottamista tai riittävissä määrin molempia. Verotuskäy-

täntö olisi sellainen ettei biopohjaisissa polttoaineissa olisi veroa tai annettaisiin lisä-

tariffi. Jos on kuluttajahinta jotakin euroa per kilo niin jokaiselle tuotetulle kilolle tai 

tonnille saadaan vielä joku tuki. 

Mädätteen käytön ratkaisu, mitä se on lainsäädännöllisesti ja jos todetaan, että se 

olisi hyvää lannoitetta, niin tuettaisiinko maatalousketjua jossain vaiheessa, että saa-

daan se hyötykäyttöön. Tukitariffin tyyppiset ohjauskeinot eivät saisi ohjata täysin 

käyttöä, vaan jokaisessa tapauksessa voisi löytyä järkevin ratkaisu. 

Investointikynnyksen madaltamista tukien ja lainsäädännön kautta eli luodaan var-

mat ja järkevät edellytykset lopputuotteiden hyödyntämiselle. Saataisiin järkevästi ja 

kustannustehokkaasti, jopa tuloa tuottaen, se pois käsistä. Varmuutta lopputuottei-

den hintaan ja tukiin. Tukipolitiikka ei saa olla repivää. Biokaasulaitoksen elinkaari on 

aina +20 vuotta, investori sitoutuu toimintaan. Investointiin liittyvät epävarmuusteki-

jät pitäisi saada taklattua. Tukipolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä, ei muuttua aina, 

kun hallitus muuttuu. Pitäisi myös saada selkeys siihen, millainen tukivaihtoehto on 

ja kuinka kauan se on voimassa.  



48 

 

4.2 Lietteiden hyödyntäminen biokaasulaitoksissa (SWOT) 

Tähän kerättiin haastateltavien vastaukset, kun kysyttiin vahvuuksia, heikkouksia, uh-

kia ja mahdollisuuksia hyödyntää lietteet biokaasulaitoksessa. Yhdeltä haastatelta-

valta ei kysytty näitä ja toisen haastateltavan plussat ja miinukset tähän jaotteluun 

sijoitettiin työn tekijän toimesta. Listaus ei ole kattava, vaan mitä edellä mainituissa 

tuli esille. 

Vahvuudet  

- On biotaloutta ja siinä mielessä järkevää – pitäisi nähdä ensin laskelmat, kan-
nattaako lähteä keräämään raaka-aineita maakunnasta 

- Teoriassa hyvä keino hyödyntää lietteen sitoma hiili 
- On mahdollista ja olisi hyvä, että löytyisi joku muu keino kuin poltto 
- Saadaan talteen energia, ravinteet ja orgaaninen aines ja ne voidaan jalostaa 

tuotteiksi 
- Saadaan maanparannusainetta, mikä on hyödyllistä ja sille on tarve 

 

Heikkoudet 

- Ei nähdä kannattavana 
- Biokaasusta saatava hinta 
- Kaasuntuotto ei ole niin hyvä kuin monissa muissa massoissa 
- Lietteet käytetään jo tällä hetkellä kokonaan niin ei ole luontaista draiveria sii-

hen 
- Matalat ravinnepitoisuudet, tuotteet maanparannusaineiksi (toisaalta yhteis-

käsittelyn mahdollisuus) 
- Vedenerotuksen tarve ennen tai jälkeen biokaasulaitoksen, mikä nostaa kus-

tannuksia (toisaalta tämä pätee myös, jos poltetaan liete) 
 

Uhat 

- Jos ei saada kannattavaksi 
- Jarruttavat poliittiset päätökset (Suomi- ja Eu-tasolla) 
- Jos lainsäädäntö hankaloittaa lopputuotteen käyttöä 
- Kilpailevat käyttömuodot, ravinne ja maanparannusaineet (tulevaisuudessa 

voi olla isompikin) 
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Mahdollisuudet 

- Edistävät poliittiset päätökset (Suomi- ja Eu-tasolla) 
- Biokaasu on hyvä ja ympäristöystävällinen raaka-aine 
- Lietteet yhdistetään muihin raaka-aineisiin (yhteismädätyslaitos) 
- Metsäteollisuus on jo lähellä irtautumaan fossiilisista polttoaineista niin bio-

kaasu voi olla lisä siihen 
- Jos kaikki lietteet menevät biokaasulaitokseen 
- Kontribuutio ravinnekierrätykseen ja uusiutuvan energian tuotantoon 
- Teollisuudelle mahdollisuus brändätä omaa tuotantoa vihreämmäksi, sopii 

biotuotetehdas/biojalostamo-ajatteluun. 

4.3 Teemoista nostoja 

Teemoista mukaan otettiin nostoja, mitkä eivät vastaa suoraan tutkimuskysymyksiin, 

mutta oletetaan olevan toimeksiantajalle kiinnostavia. Niiden kautta ymmärretään 

ilmiön kokonaisuutta, mihin vaikuttaa moni asia. 

Tilanne nyt 

Tuet eivät yleisesti ole sellaisia, että niiden mukaan tehtäisiin päätöksiä, varsinkin 

kun rakennetaan uutta tehdasta. Jos tuen saa tietylle hyvin pienelle osalle kokonai-

suudesta, niin ei se ratkaise sitä asiaa, pitää katsoa miten istuu kokonaisuuteen. Jos 

vanhaan tehtaaseen rakennetaan jotain lietteille ,niin siellä sillä voi olla merkitystä, 

koska siinä lieteasiaa katsotaan omana erillisenä kokonaisuutena. Metsäteollisuuden 

partnerit voisivat olla tietoisia hankkeista/tuista ja voisivat olla aktiivisia metsäteolli-

suuden suuntaan.  

Kiertotalous ja ravinnepuoli 

Sellutehtailla prosessit monimutkaistuvat, kun kierrätystä lisätään. Prosesseja pitäisi 

pyrkiä vähentämään eikä lisäämään, mitä on kuitenkin jouduttu tekemään 30-40 

vuotta. Se tekee tehtaan hallinnon entistä vaikeammaksi. Metsäteollisuuden kierto-

talous, lähestyminen ravinteiden kautta, on vielä vierasta. Ongelmasta (lietteistä) yri-

tetään saada, joko pientä lisätuloa tai, että olisi mahdollisimman pienet kustannukset 

sen poistamiseksi.  
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Biokaasusta kannattaisi tehdä liikennepolttoainetta tai hyödyntää hyviä sisäisiä käyt-

töjä esim. korvata maakaasu (jos käytössä) biokaasulla meesauunissa. Se pienentäisi 

tehtaan hiilijalanjälkeä. Mitä mädätejäännökselle (iso volyymi) tehdään, on tietysti 

yksi haaste. Ehkä lannoitekäyttö tulee nousemaan ilman biokaasulaitostakin. 

Biokaasulaitokselta palautetaan jätevedet jäteveden putsarille, siinä palautuu kier-

toon typpeä nimenomaan ammoniumtyppenä, mitä jätevedenpuhdistamon bakteeri-

kanta pystyy hyödyntämään ja voidaan oleellisesti vähentää kemikaalin eli urean 

syöttöä. Raakabiokaasun hyödyntämisessä, kun poistetaan hiilidioksidi ja epäpuhtau-

det, niin hiilidioksidi voitaisiin hyödyntää metsäteollisuuden laitoksilla tai puhdista-

malla elintarviketeollisuudessa. 

Parhaillaan tehdään tutkimusta liittyen siihen, kun muokataan biokaasuprosessia, 

niin lopputuote ei olekaan metaani. Siinä otetaan prosessin välituotteita, lyhytketjui-

sia rasvahappoja talteen. Rasvahappoja voidaan käyttää teollisuudessa kemikaaleina 

tai käyttää hiilen lähteenä muissa bioteknologian prosesseissa. Mädätteen jatkojalos-

tuksessa voidaan tuottaa erilaisia lannoitteena käytettäviä kemikaaleja. Esimerkiksi 

ammoniumsulfaattia tai fosforihappoa voidaan periaatteessa jalostaa myös mädät-

teen sisältämästä fosforista. Se on kuitenkin monta yksikköprosessia vaativa käsitte-

lyketju, mutta periaatteessa mahdollista. 

Ympäristövaikutukset ja ilmastotavoitteet 

Liete ei ole jäte, jos se poltetaan omassa prosessissa eli silloin EoW ei koske sitä. Kui-

tulietettä ilmoitetaan sivutuotteena ja jätteenä. Status on vähän epäselvä tai sano-

taan, että ei ole ihan niin selkeä. Sivutuotestatus ja EoW politiikat edesauttavat ja 

helpottavat jatkokäyttöä ja hyödyntämistä. Jos sääntely on siltä kannalta hankalaa, 

se ei kannusta hyötykäyttämään. EoW-status on merkittävä. Äänekoskella on saatu 

ensimmäistä kertaa mahdollisuus EoW-statukseen tietyin edellytyksin. 
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Investoinnit 

Ulkopuolinen yrittäjä voisi olla järkevä ratkaisu. Tehtaalla on kaikkein leveimmät har-

tiat ja ne ovat isompia toimijoita, joten sen kannalta on järkevämpää, että tehdas in-

vestoisi, mutta se ei kuitenkaan ole sellutehtaan ydinliiketoimintaa. Jos löytyy ulko-

puolinen toimija, joka investoi ja ottaa lietteet hoitaakseen, niin se on kaikille metsä-

teollisuuden toimijoille optimiratkaisu. Puhutaan kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin 

isoista lietemääristä ja isoista laitoksista. Investointi on iso eli merkittävästi isompi, 

kuin muut Suomeen rakennettavat biokaasulaitokset ja niiden investointipääomat. 

Siinä tarvitaan kokemusta, pääomaa ja motivoitunutta, karvanverran optimistista 

asennetta. 

On kiinnostusta yhteistyötoimintaan ja tästä on paljon keskusteltu. Auttaisi, jos joku 

ottaisi pienenkin osan volyymistä. Yhteistyökumppanilla pitäisi olla demolaitos tai 

toimiva systeemi, ei pelkästään paperilla. Pitää olla näyttöä. Se voisi olla yritys, joka 

on erikoistunut teollisuuden alaan, esim. Gasum. Pitää riittää rahkeita, jos jotain me-

nee pieleen, niin voi luottaa siihen, että se laittaa asiat kuntoon. Pelkillä valtion 

avuilla loppuu eväät. Kunta tai kaupunki ei ole sopiva yhteistyökumppani, koska pää-

töksen teko on liian hidasta. Isompi yritys, jolla on taloudellista kantokykyä sopisi. 

Vaaditaan teknologista osaamista. 

Teknologia 

Jätevesilaitos voisi olla anaerobinen, mutta ne eivät ole toimineet kunnolla. Helposti 

hajoavaa orgaanista ainesta on niin vähän ja laatu vaihtelee liikaa toiminnan kan-

nalta. Se ei oikein sovi sellutehtaalle, koska helposti rikotaan jätevesilupaehtoja. Jos 

kehitettäisiin anaerobinen prosessi, mikä toimisi kunnolla, stabiilisti, niin se voisi olla 

ratkaisu biokaasun tekemiseen. Tulisi vähemmän lietettä kuin aktiivilietelaitoksesta. 

Paperitehtaan lietteille anaerobinen jätevesilaitos toimii paremmin. Tehdasintegraa-

tissa sellutehtaiden lietteiden laadun vaihtelu haittaa varmaan senkin toimintaa. 

Ehkä voisi olla mahdollista lisätä muitakin massoja tasoittamaan toimintaa. Tästä an-

aerobisesta jätevesilaitosvaihtoehdosta puhui kaksi haastateltavaa. 
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Teknologialta toivotaan sitä, että metaanin saantoja voitaisiin lisätä. Veden poistami-

nen lopputuotteen käytettävyyden vuoksi olisi tärkeää, mutta vielä niin, että ravin-

teet saataisiin talteen ja kiertoon. 

Edistävät toimet 

Jotta saataisiin lisättyä uutta teknologiaa, niin pitäisi olla esimerkkejä ja pilotointeja 

sekä tiedotusta, että toimijat tietäisivät, millaisia tapoja on toimia. Puhdistusteknolo-

gian eli raffinointiteknologian pitää olla riittävän robustia ja riittävän edullista. 

Jotta metsäteollisuuden lietteet saataisiin paremmin hyödynnettyä (biokaasulaitok-

sen kautta tai ilman) niin kadmiumia pitäisi lainsäädännössä katsoa uudestaan. Ei 

muualla kuin Suomessa olla näin tiukkoja raja-arvojen suhteen.  

Tulevaisuudennäkymät 

Ihannetilanne ei ole se, että metsäteollisuuden lietteitä käytetään biokaasun valmis-

tukseen, vaan ne pitäisi mahdollisimman pienillä panoksilla käyttää uudelleen hyö-

dyksi maa- tai metsätalouden lannoitteena. 

Ihannetilanne olisi se, että kaikki liete voitaisiin ajaa isoon biokaasulaitokseen. Siinä 

olisi ulkopuolinen toimija ja se olisi kannattavaa kaikille. 

Ihannetilanne olisi varmaan se, että metsäteollisuuden lietteistä jonkunlainen pro-

sentti menisi biokaasulaitoksiin. Voitaisiin ottaa niistä paremmin energiaa biokaasuna 

ja sitä kautta lisätä biokaasun määrää Suomessa. Kun on tavoitteita lisätä uusiutuvan 

energian määrää liikenteessä, niin tarvittaisiin lisää lähteitä biokaasulle. Metsäteolli-

suuden lietteet olisivat yksi hyvä massa siinä. 

4.4 Lietteiden käsittelyvaihtoehdot 

Toimeksiantajan toive oli saada työhön kuva siitä, mitä vaihtoehtoja on käsitellä ke-

miallisen sellun valmistuksesta syntyneet lietteet. Kuvio 10 piirrettiin haastattelussa 
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tulleiden keskustelujen pohjalta. Selvitys perustuu haastatteluihin eikä esim. lukuja 

ole tarkastettu kirjallisuudesta. 

 

Kuvio 10. Lietteiden käsittelyn vaihtoehdot 

 

Yli 90% lietteistä päätyy polttoon. Vaihtoehtona on kaasutus. Polton tuhkat voidaan 

hyödyntää haitta-aineiden (kadmium) määrästä ja kohteen raja-arvoista riippuen 

maanrakentamisessa (suurin osa) tai metsälannoitteena sekä pieni osa on mennyt 

peltoon. 

Lietteet voidaan myös kompostoida (seostamisen kautta) ja käyttää vähintään kaato-

paikkojen peittoon, maanrakennuksessa tai haitta-aineiden määrästä riippuen pel-

loilla maanparannusaineena tai osittain lannoitteena, mutta myös sidonta-aineena.  

Lietteiden yksi vaihtoehto on kuivata liete ensin mekaanisesti, sitten termisesti ja lo-

puksi pelletöidä massa. Lietteistä tehtyjen pellettien lämpöarvo on 75-85% puupelle-

tin lämpöarvosta. Kun vesi on poistettu, pelletit voidaan kuljettaa kätevämmin muu-

alle tai hyödyntää tehdasalueella. Jos pelletit eivät ole saaneet EoW-statusta, ne pi-

tää hyödyntää metsäteollisuuden kohteessa, jossa on rinnakkaispolttoaineiden lupa 

tai sitten jätteenpolttolaitoksissa. 

Poltto (tai kaasutus)

Kompostointi

Kuivaus ja pelletöinti

Mädätys,
kuivaus ja 
pelletöinti

Tuhkaa ja energiaa
(tuhka - maanrakennusaine ja lannoite)

Maanrakennus- tai 
Maanparannusaine, lannoite

Biopellettejä

Energiaa ja mädätettä
(biokaasua, hiilidioksidia,
biometaania, sähköä, 
lämpöä, biopellettiä, lannoitetta ja
uusia innovaatioita)
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Heinolassa (ei ole kemiallisen sellun tehdas) on käynnistymäisillään koelaitos, hiiltä-

mölaitos. Siinä lietteen kuiva-ainepitoisuutta lisätään hydrotermisellä hiiltämisellä. 

Lopputuotteeksi saadaan vähän yli 50 prosenttinen tavara, mikä on aika hyväkin polt-

toaine. Se on suunniteltu polttoon, mutta ajatuksia siitä on myös biohiileksi esim. 

maatalouteen. Vaihtoehdoissa tuli esille myös jätevesien käsittely anaerobisesti (ke-

miallisen sellun lietteille haasteellinen), missä metaani otettaisiin talteen. Biokaasu-

laitos on yksi käsittelytapa lietteille, mistä voidaan saada sähköä, lämpöä, biokaasua, 

metaania, hiilidioksidia, rasvahappoja, lannoitteita, biopellettiä ja muita uusia mah-

dollisuuksia. Näyttäisi, että kaatopaikkasijoitus ei ole enää merkittävä vaihtoehto. 

5 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen mukaan selluteollisuuden (kemiallisen) lietteitä ei ole järkevää 

hyödyntää biokaasulaitoksessa yksinään. Päällimmäisenä esteenä on sen huono ta-

loudellinen kannattavuus ja heikko metaanin tuotto. Sen vuoksi ei ole järkevää myös-

kään edistää näiden lietteiden jalostamista yksinään biokaasuksi. Biokaasulaitos, 

jonne tuotaisiin muitakin massoja voisi olla järkevämpi vaihtoehto, edes osalle liet-

teistä. Yhteismädätyslaitosta puoltaa parempi metaanin saanto ja ravinteiden kierrä-

tys. Teollisuuden näkökulmasta ulkopuolinen toimija olisi paras vaihtoehto, jos yh-

teistyökumppani on sopiva. Sitä bisnesmallia pitäisi kehittää. Yhteistyökumppanilta 

vaaditaan kokemusta, näyttöä, osaamista, pääomia ja optimistista asennetta. Laitok-

sen pitäisi olla kaikkien kannalta sopiva ratkaisu. Haasteena on kuljetus-logistiikka-

kustannukset, tuli sitten massat mistä tahansa. Tarvitaan kannattavuuslaskelmia.  

Edistäviä toimia lietteiden saamiseksi biokaasulaitokseen on useita. Tutkimuksen li-

sääminen voisi auttaa saamaan mm. parempia metaanin saantoja ja aineiden elimi-

nointia lietteestä, jotka haittaavat sen jatkokäyttöä. Valtion tukivaihtoehtoihin tulisi 

saada selkeyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä mädätteen jatkokäytön selkeyttäminen lain-

säädäntöön. Tuki logistiikkaan voisi olla yksi vaihtoehto, jotta saadaan massat biokaa-

sulaitokseen ja tuki loppukäyttäjälle, että saadaan lopputuotteet eteenpäin. Muiden 

tukivaihtoehtojen lisänä investointituki on edelleen hyvä tukimuoto. Kun investointi-

tuki on kertaluontoisempi, niin jatkuvampi tuki liittyisi lopputuotteen tuottamiseen. 
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Jos yhteismädätyslaitoksen ylläpitäjä saa porttimaksujen sijaan riittävästi tukea, niin 

kiinnostus tuoda lietteitä biokaasulaitokseen lisääntyy. 

Koulutuksella sekä asiantuntijuuden kehittämisellä on merkitystä ja myönteinen il-

mapiiri edistää toimia. Vaikka poliittisilla päätöksillä näyttäisi olevan ohjaava vaiku-

tus, tukia ei pitäisi kuitenkaan jakaa vain biokaasun tuoton lisäämiseksi, hyödyn täy-

tyy olla ympäristövaikutuksia suuremmat. 

Teknologian osalta tarvitaan esimerkkejä, pilotointia ja tiedotusta. Kuljettamisen hel-

pottamiseksi vettä tulisi saada poistettua lopputuotteesta, hukkaamatta ravinteita. 

Teollisuuden yrityksille on tärkeää päästä lietteistä eroon mahdollisimman helposti, 

edullisesti ja vastuullisesti. Olisi hyvä, jos lietteiden sisältämän energian lisäksi hiili ja 

ravinteet saataisiin talteen. 

6 Pohdinta 

Lähtökohtana oli selvittää, onko metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteiden ja-

lostamista biokaasuksi järkevää edistää ja millä tavalla? Näihin kysymyksiin työllä saa-

tiin vastauksia perusteltuina. Haastattelut olivat asiantuntevia, luontevia ja syntynyt 

keskustelu sekä oikeat jatkokysymykset auttoivat ymmärtämään tätä laajaa kokonai-

suutta. Haastateltavien pääkohdat vastauksiin olivat hyvin samansuuntaisia. Erona oli 

lähinnä optimistisuuden eri asteet, mutta realiteetit olivat kaikilla samat. Vaikka moni 

asia puoltaa lietteiden hyödyntämistä biokaasuksi, niin liiketoimintana sen tulee olla 

kannattavaa toteutuakseen. Kannattavuuden lisäksi tulee huomioida vastuullisuus ja 

toisaalta huomioida, mikä on sellutehtaan ydinliiketoimintaa. Teollisuuden näkökul-

masta tärkeintä on päästä eroon lietteistä, mutta ehkä tulevaisuudessa kiertotalou-

den ja ravinnekierron merkitys kasvaa entisestään. Kiertotaloudessa tuotteen raaka-

aineita, energiaa ja luonnonvaroja säästyy sekä kaatopaikkojen tarve vähenee. Ravin-

nekierrossa saadaan ravinteet aina uudelleen käyttöön. Etenkin fosforivarojen ehty-

misestä on puhuttu jo pitkään. Näyttää siltä, että ohjauskeinojen ja lainsäädännön 

muutokset tukevat suuntaa, jossa kiertotalous ja ravinnekierto huomioidaan.  
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Opinnäytetyö tällaisenaan vaati paljon aikaa. Kysely olisi voitu laatia niin, että 

vastaukset olisivat olleet suoraan siirrettävissä tuloksiin. Ilmiön ymmärtäminen olisi 

jäänyt toteutumatta, mikä jälkikäteen nähtynä onkin ehkä työn parasta antia. 

Haastetta toi ajankohtaisuus, asioiden päivittyminen työn edetessä sekä vielä siinä 

välissä, kun työ jätetään arviointiin ja kunnes se julkaistaan. 

Työn rajaus pelkän kemiallisen sellun valmistamisesta syntyviin lietteisiin osoittautui 

ehkä turhan suppeaksi. Etenkin, kun usein sellutehtaan lietteet sekoittuvat tehdasin-

tegraatin lietteisiin, niin niitä on haasteellista ja ehkä merkityksetöntäkin tarkastella 

omana yksittäisenä massanaan. Rajaus tuotiin esille työn loppuun saakka, mutta liet-

teitä käsiteltiin kuitenkin laajempana kokonaisuutena. Vaikka kyseessä on vain kemi-

allisen sellun lietteet, niin kokonaisuuden ymmärtämiseksi aihe onkin paljon laa-

jempi. Mukaan valittiin rajoitetusti taustaa, biokaasuasiaa ja ilmastopolitiikkaa. Tutki-

muksen laajuuden vuoksi tuotteen elinkaariarviota vain sivuttiin työssä. Elinkaariar-

vion merkitys varmasti kasvaa tulevaisuudessa. Tuotteen koko elinkaaren aikaiset 

epäsuoratkin ympäristövaikutukset lasketaan, kun vertaillaan tuotteita tai paranne-

taan niiden tuotekehitystä.  

Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan hyödyntää suunniteltaessa ohjaavia 

keinoja biokaasun tuotannon lisäämiseksi sekä taustaksi sille päätökselle, onko järke-

vää edistää metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteiden jalostamista biokaa-

suksi. Aineisto voi esimerkiksi tukea päätöksiä. Tulokset osion poimintoja on mahdol-

lista hyödyntää harkintaa käyttäen, johtopäätösten lisäksi, minne keksiikin soveltaa. 

Vaikka tiedossa onkin biokaasulaitosten heikko kannattavuus, niin tämä työ selittää 

ilmiötä laajemmin ja mahdollisesti sitä kautta voidaan löytää parempia ratkaisuja. 

Tutkimustuloksien kirjoittamisella melkein haastateltavien puhetta lainaten, saatiin 

kivasti elävyyttä tekstiin. Tarkoituksena oli tuoda näkyväksi sanottua, tulkintavirheitä 

minimoiden. Vaikka haastattelut olivat avoimia, luontevia ja keskustelevia, niin varo-

vaisuutta sen suhteen, mitä halutaan sanoa, oli nähtävissä. Yrityksillä on omat liikesa-

laisuutensa ja haastateltavat olivat työroolissaan. 
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Tässä opinnäytetyössä esille tuodut aikaisemmat tutkimukset ovat linjassaan tämän 

tutkimuksen kanssa. Tulokset tukevat pitkälti biokaasuohjelman loppuraportissa esi-

tettyjä toimenpiteitä biokaasun tuotannon edistämiseksi. Sitran selvityksiä 111, tuli 

esille toimenpiteitä, joilla biokaasuliiketoiminnan ja sen liiketoimintaekosysteemien 

kehittymistä Suomessa voidaan edistää. Yhtäläisyyksinä kaikista mainittakoon esille 

tulleet poliittinen tuki, myönteinen ilmapiiri, alan sääntelyn ja normiston sujuvoitta-

minen, teknologiakehitys, pilotit sekä osaaminen. 

Toisaalta biokaasuohjelman loppuraportissa biokaasualan heikkoa kannattavuutta 

esitetään parannettavan mm. parantamalla lopputuotteen myyntihintaa. Tämän tut-

kimuksen haastattelussa tuli esille vaihtoehto tukea lopputuotteen käyttäjää, jotta 

saadaan massat liikkeelle. Ehdotettiin myös jatkuvampaa tukea lopputuotteen tuot-

tamiseen. Ristiriitaista tai ei, niin pohdiskelun arvoista kuitenkin.  

Jatkotutkimuksen aiheena olisi mielenkiintoista tietää, kunka paljon valittavilla 

ohjauskeinoilla on merkitystä investointeihin. 4.3 Teemoista nostoja, Tilanne nyt, 

kohdassa haastateltava perustelee, miksi tukien mukaan ei tehdä päätöksiä. Lisäksi 

kun kysyttiin, ehditäänkö erilaisiin hankkeisiin (joissa tukia jaossa) reagoida, niin ei 

ehditä. Suunnitelmat täytyy olla jo valmiina. Kuitenkin yleisesti haastatteluissa käy 

ilmi, että poliittisella ohjauksella on merkitystä, mikä on tietysti laajempi merkitys 

kuin rahallinen tuki. Päätelmänä edellisiin on helpompi uskoa, että tuilla voidaan 

ohjata enemmän yhteismädätyslaitoksia kuin tehtaan omia biokaasulaitoksia. 

Mielenkiintoista ja ehkä hyödyllistäkin olisi tietää se, mikä tukiprosentti ylittää 

investointikynnyksen. Äänekosken biokaasulaitoshankkeen valmisteluun saatiin 

Tekes-rahoitusta. Investoinnin arvo kokonaisuudessaan oli 15,3 miljoonaa, johon työ- 

ja elinkeinoministeriö myönsi energiatukea 4,6 miljoonaa euroa. (Biokaasulaitos 

Äänekoskelle 2016.) Haasteellisemmassa tutkimuksessa voisi selvittää eri 

ohjauskeinojen yhteisvaikutuksia. 

Biokaasupotentiaalin käyttöön saamiseksi tutkimuksen aiheita eri näkökulmista voisi 

löytyä järvestä ja merestä saatavilla kasvimassoilla. Vesistöjen rehevöitymisen 

estämiseksi voisi tutkia, kuinka paljon vedestä poistettavalla massalla on merkitystä 

veden laatuun ja mikä potentiaali vesistöbiomassoilla on biokaasulaitoksessa. 
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Markku Pitkäsellä Suolahdesta on kehitteillä järvestä poistettavien kasvustojen 

keräykseen sopiva laite, tärkeä edistys, jos vesistöbiomassoja aletaan keräämään 

suunnitellummin (Pitkänen 2020). Ympäristölupia ja ympäristötilastoja tutkiessa 

huomataan, että päästöjä vesistöön syntyy teollisuuden johdosta. Pennasen 

kirjoittamana tämän kiteyttää hyvin Erkki Kalmari, joka sanoo, että sellutehtaiden 

viereisten järvien pohjalla lojuvassa nollakuidussa on suuri energiapotentiaali. 

Mittaluokkaa hän konkretisoi kertomalla, että Tampereen Näsijärvessä sitä on 

arviolta 1,5 miljoonaa kuutiota. (Pennanen 2021.) Biokaasupotentiaalin käyttöön 

saamiseksi ja veden laadun parantamiseksi vesistöstä kerätyillä biomassoilla voisi olla 

merkittäviä vaikutuksia myös kiertotalouden, ravinnekierron, tuotteen 

elinkaaritarkastelun ja biodiversiteetin kannalta. Kuinka paljon, sitä kannattaisi 

tutkia. 

Jos biokaasun tuotantopotentiaali saadaan käyttöön eri lähteistä, on todennäköistä, 

että syntyy lisää liiketoimintaa sekä työpaikkoja, Suomen elinvoimaisuus lisääntyy ja 

ilmastotavoitteet ovat lähempänä, kun fossiilisia polttoaineita voidaan korvata 

enemmän biokaasulla. Suomella on realistiset mahdollisuudet tulla kietotalouden 

mallimaaksi. 
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelun teemat ja kysymysrunko 

Tilanne nyt 
 

- Pitäisikö metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteiden jalostamista edistää 
biokaasuksi tai joksikin muuksi? 

 
Kiertotalous ja ravinnepuoli 

- Miten metsäteollisuus (kemiallinen sellu) kytkeytyy osaksi kiertotaloutta liet-
teiden osalta? 

- Mitä lietteistä kannattaa tehdä, biokaasulaitoksella, muuten? 
 

Ympäristövaikutukset ja ilmastotavoitteet 

- Mitkä ympäristöön tai ilmastopolitiikkaan liittyvät asiat vaikuttavat lietteiden 
hyödyntämiseen? Edistävästi tai hidastavasti?  
 

Investoinnit 

- Mikä saa investoimaan tai miksi ei tehdä investointeja (biokaasulaitos)? 
- Tullaanko lähivuosina tekemään investointeja biokaasulaitoksiin?  
- Kuka investoi (tehdas vai muu toimija)? Mitä edellytetään yhteistyökumppa-

nilta? 
 

Teknologia 

- Mihin haasteeseen toivottaisiin vastausta teknologian kehittymisellä? (Minkä 
ongelman voisi poistaa, toisaalta mitä kehittää?) 

- Mitä voidaan vielä keksiä? Mahdollisuuksia?  
 

Edistävät toimet 

- Mikä parantaisi kannattavuutta? 
- Mikä ei toimi, mihin tarvitaan muutosta? Millaista muutosta? 
- Mitä toimenpiteitä odotetaan, että lietteiden hyödyntäminen biokaasuksi 

edistyisi? 
 

Tulevaisuudennäkymät 

- Lietteiden hyödyntäminen biokaasulaitoksissa (SWOT) 
- Ihannetilanne ja miten sinne päästään? 


