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1 TIIVISTELMÄ
Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -hanke on osa Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja
Saaristomeren tilan parantaminen -ohjelmaa. Ohjelmasta myönnetään rahoitusta hankkeille, mitkä
edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat
Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Ympäristöministeriö
rahoittaa ohjelmaan hyväksyttyjä hankkeita. Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle on
Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ja Raisio Oyj:n yhteishanke. Hankkeessa selvitettiin
kustannustehokkaita peltobiomassojen keräämis- ja hyödyntämisteknologioita. Tässä hankkeessa
peltobiomassoilla tarkoitetaan sivutuotteita tai vajaasti hyödynnettäviä peltobiomassoja, kuten olkea
tai vihreää biomassaa. Lisäksi hankkeessa pyrittiin tehostamaan ravinteiden käyttöä tuomalla
ympäristöindeksejä osaksi maatilojen arkea. Hankkeen kohdealueena oli Varsinais-Suomi ja
Satakunta. Hankkeen hyödyt jakaantuivat tuotantoketjun eri vaiheisiin. Suorina hyödynsaajina olivat
maataloustuottajat, energiayhtiöt sekä elintarvike- ja teknologiateollisuus. Lisäksi hankkeen
tuloksista hyötyy ympäristö, kun ravinteiden kierrätys tehostuu, vesistöpäästöt vähenevät ja
uusiutuvan energian käyttö lisääntyy.
Oljen energiapotentiaali Varsinais-Suomessa on noin 1,4 TWh ja Satakunnassa noin 0,6 TWh, joka
olisi mahdollista käyttää uusiutuvan energian tuotannossa. Hankealueen lämpö- ja voimalaitoksista
33 % on kiinnostunut oljen energiakäytöstä. Olki halutaan laitoksille pelletteinä tai briketteinä, mikä
nostaa kustannusrakennetta oljen käytössä energiantuotannossa ja on rajoittava tekijä
maatilakokoluokkaa suuremmissa laitoksissa.
Maataloustuottajille tehdyn kyselyn perusteella 54 % tuottajista olisi kiinnostuneita myymään olkea
joka vuosi ja 26 % joka toinen vuosi. Suurimmiksi esteiksi peltobiomassojen korjuulle ja myynnille
viljelijät kokivat riskin vaikeista korjuuolosuhteista, pelon maan kasvukunnon heikkenemisestä ja
korjuun taloudellisen kannattavuuden.
Ympäristöindeksien jalkauttamista pilotoitiin kahdella eri tavalla. Huippufarmari Haussa -kilpailussa
Raisio-konsernissa kehitetyn ClosedCircuitCultivation CCC®-konseptin ympäristöindeksejä
hyödynnettiin yhtenä arvostelukriteerinä. Kilpailu osoitti, että suuren sadon tuottaminen ei ole
suoraan verrannollinen suuriin ympäristövaikutuksiin. Kahdeksan kilpailuun osallistuneen tilan
kilpailusadot olivat keskimäärin 75 % korkeammat kuin Suomessa tilastoidut keskisadot.
Kilpailusadot sitoivat maaperästä runsaasti fosforia, jolloin fosforitase kilpailutiloilla oli yhteensä 136,4 kg/ha.
Hankkeen aikana tehtiin myös ympäristöindeksilaskentaa Raisioagron sopimusviljelijöiden
toimittamille viljaerille. Ympäristöindeksien kehitystä seuraamalla pystytään arvioimaan
viljelykäytäntöjen kehityksen sekä muun muassa ympäristökorvausjärjestelmän vaikutusta
maanviljelyn ympäristövaikutuksiin. Indeksien perusteella hankkeen aikana EkoPlus- ja HiiliPlusindeksit jatkoivat positiivista kehitystä syyskylvöisiä kasveja lukuun ottamatta, joiden osalta
resurssitehokkuus jäi heikoksi haasteellisista kasvuolosuhteista johtuen. Tarkasteltujen viljelykasvien
osalta kaikilla kasveilla fosforitaselukemat ovat olleet koko kuuden vuoden tarkastelujakson aikana
negatiivisia. Tämän voidaan arvioida pienentäneen viljelyyn käytettyjen peltojen liukoisen fosforin
määrää 15-25 % kuuden vuoden aikana.
Ympäristöindeksin jalkauttamista testattiin myös työpajassa, jossa viljelijät laskivat oman tilan
ympäristövaikutukset asiantuntijoiden avustuksella. Ympäristöindeksien jalkauttamisessa tärkeässä
roolissa oli myös Huippufarmari Haussa -kilpailun tuloksista sekä Raisioagron vastaanottamalle
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viljalle tehtyjen ympäristöindeksilaskelmien tuloksista viestiminen Raisioagron julkaisuissa sekä
hankkeen kautta seminaareissa ja hankkeen internet-sivuilla. Viestinnällä tavoitettiin eri kanavien
kautta tuhansia viljelijöitä sekä hankealueella että muualla Suomessa.
Hankkeen aikana ClosedCircuitCultivation CCC® -konseptiin oli tarkoitus lisätä myös maanviljelyn
vesijalanjäljen laskenta. Vesijalanjäljen laskentamallin ei kuitenkaan nähty olevan riittävän hyvin
maatalouden ympäristövaikutusten arviointiin soveltuva. Tästä syystä konseptiin liitettiin
rehevöittävän vaikutuksen arviointimenetelmä. Menetelmä sopii konseptiin paremmin, koska se ei
lisännyt merkittävästi maanviljelystä kerättävän tiedon tarvetta muihin konseptin indekseihin nähden.
Rehevöittävän vaikutuksen viestintää ei kuitenkaan hankkeen aikana lähdetty voimakkaasti
edistämään. Rehevöittävä vaikutus käsitteenä tulisi paremmin avata, jotta siitä olisi helpompi viestiä
maanviljelijöille ja päättäjien suuntaan. Lisäksi rehevöittävien vaikutusten paikallisuus ja
mallinnuksen puutteet eivät aina anna oikeaa kuvaa tilalla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta.
Hankkeessa järjestettiin olkimatka Tanskaan huhtikuussa 2014. Matkalla tutustuttiin oljen
korjuutekniikoihin ja laaja-alaiseen hyötykäyttöön energian tuotannossa. Tanskassa ja Suomessa on
erilainen tilanne oljen ja puuenergian suhteen. Tanskassa metsän osuus on pieni ja peltoa yli puolet
kokonaismaapinta-alasta. Tanskaan tuodaan puuenergia, kun taas Suomessa puuenergiaa on runsaasti
saatavilla. Matkalla tuli idea olkipellettien käytöstä biokaasulaitoksen syötteenä. Ammattiopisto
Livian biokaasulaitoksella testattiin olkipelletin käyttöä biokaasutuksessa eri syötemäärillä normaalin
syötteen lisäksi. Kaasuntuotanto kasvoi parhaiten, kun olkipellettien lisäys oli 100 kg/vrk.
Biokaasulaskurin avulla testattiin vihreän massan biokaasutuksen kannattavuutta. Livian
biokaasukokeessa parhaan kaasutuloksen antanut syötejakauma oli laskurin mukaan täysin
kannattamaton.
Kirjallisuusselvityksessä peltobiomassojen korjuun ympäristövaikutuksista todetaan, että oljen poisto
ei heikennä peltomaan kuntoa, jos olkea ei poisteta vuosittain. Oljen poisto ei aiheuta merkittäviä
typpioksiduulipäästöjä. Usein toistuva oljen korjuu voi lisätä kaliumin ja fosforin lannoitustarvetta.
2 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
2.1 Hankkeen tausta
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on merkittävä määrä maataloustuottajia ja peltopinta-alat ovat
suuret. Maataloudesta syntyvät ravinnehuuhtoumat päätyvät näistä maakunnista Selkämeren
eteläosaan sekä Saaristomereen. Saaristomeren tilan parantumisen kannalta ravinnehuuhtoumien
hallitseminen on erityisen tärkeää. Jotta vesistöpäästöjä voidaan vähentää ja ravinteiden kierrätystä
tehostaa, on tärkeää hyödyntää peltobiomassojen ravinteet. Peltobiomassasta voidaan tuottaa muun
muassa bioenergiaa, mikä edistää kansallisia ja alueellisia ilmasto- ja energiatavoitteita.
Kesantopelloilla ja suojavyöhykkeillä kasvavan peltobiomassan määrä on yleensä pienempi kuin
viljellyillä pelloilla. Nämä vajaahyödynnetyt peltoalueet olisivat kuitenkin potentiaalisia
peltobiomassan viljelyalueita. Peltobiomassojen hyödyntäminen vähentää vesistöpäästöjä, koska
maaperään sitoutuneet ravinteet ohjautuvat peltobiomassoihin. Lisäksi peltobiomassoista saadaan
tuotettua bioenergiaa ja ravinteet saadaan kiertoon.
Peltobiomassojen käyttö on pysynyt vielä melko vähäisenä, koska biomassojen keräilyyn ei ole
keskitettyjä ratkaisuja. Lisäksi peltobiomassojen käsittelymenetelmiä, kuten biokaasu- tai
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bioetanolilaitoksia on Suomessa vähän. Maatilakokoluokan biokaasulaitoksia on Suomessa vain
kymmenkunta. Peltobiomassoja voitaisiin hyödyntää niissä yhdessä lannan kanssa.
Maatilakokoluokan biokaasulaitoksien taloudellinen toiminta perustuu yleensä energiantuotantoon,
kun taas suuremman mittakaavan laitoksien taloudellinen toiminta perustuu porttimaksuihin.
Peltobiomassojen hyödyntäminen maatilakokoluokan biokaasulaitoksissa on siis varteenotettava
vaihtoehto. Biokaasuprosessi muuttaa biomassan ravinteet liukoisempaan muotoon, jolloin ne ovat
kasville käyttökelpoisempia. Biokaasulaitoksen lopputuotteena syntyvän mädätysjäännöksen
peltolevityksestä ei saa tukea, kun taas lietelannan sijoittamisesta peltoon maksetaan tuki. Tämä tuo
haasteita maatilakokoluokan biokaasulaitosten toimintaan. Mädätysjäännöksen ja lannan levityksen
taloudellisen eriarvoisuuden eteen pitää löytää ratkaisukeinoja.
Oljen hyödyntäminen on Suomessa melko vähäistä. Maataloustuotannon sivuvirroista muodostavat
oljet suurimman vajaahyödynnetyn biomassan. Keskimäärin olkea syntyy samansuuruinen määrä
kuin itse jyväsatoa. Olkea on laajoilla alueilla suhteellisen ohuena massana ja sen talteen ottaminen
taloudellisesti kestävällä tavalla vaatii tehokkaat koneketjut. Tästä syystä oljen korjuu
energiakäyttöön on kehittynyt hitaasti ja olkea käytetään vain muutamissa maatilakokoluokan
polttokattiloissa Suomessa. Muutamalla Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilalla olkea
hyödynnetään lämmön tuotantoon suoraan tai seospolttoaineena muun polttoaineen joukossa. Olki
on edullista polttoainetta, mutta sen sisältämä kloori ja alkali tuovat haasteita oljen laajamittaiseen
polttoainekäyttöön.
Maatalouden vesiensuojelun ohjauskeinona voidaan käyttää ympäristöindeksejä. Raisio-konsernissa
on käytössä ClosedCircuitCultivation CCC® -konsepti eli viljelyn suljettu kierto -konsepti. Konseptin
idea on viljelyn ympäristövaikutusten pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.
Ympäristöindekseillä mitataan, kuinka hyvin sadosta on saatu talteen energia ja ravinteet.
Tehokkuutta kuvaamaan käytetään energiaindeksiä sekä viljelyn ilmasto- ja rehevöitymisvaikutusta
yhdessä ravinnetaseiden kanssa. Ympäristöindeksit ovat keino mitata ympäristövaikutuksia tarkasti,
mutta ne eivät ole kuitenkaan vielä jalkautuneet viljelijöille. Ympäristöindeksien avulla voidaan
keskittyä myös lannoituksen optimointiin eli käytetään vain kasvien tarpeen ja maassa ennestään
olevan kasveille käyttökelpoisen fosforimäärän mukaan mitoitettu määrä ravinteita. Tällä tavoin
voidaan alentaa korkeita peltojen fosforipitoisuuksia, joita esiintyy mm. kotieläinkeskittymissä ja
erikoiskasvintuotantoon keskittyneillä alueilla. Optimointiin liittyy myös lannan ravinteiden tarkempi
käyttö esimerkiksi kotieläin- ja kasvinviljelytilan yhteistyötä kehittämällä. Samalla energiankäyttö
tehostuu. Pienentämällä viljelystä syntyviä ilmasto- ja vesistövaikutuksia saadaan energia- ja
ravinnevirtoja suljettua paremmin elintarvikeketjun käyttöön.
2.2 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja siirtää käytäntöön peltobiomassojen keräämis- ja
hyödyntämisteknologioita yhdessä viljelijöiden kanssa. Tavoitteena oli löytää kustannustehokkaita
tapoja, joilla peltobiomassoja voidaan kerätä keskitetysti. Kehittämällä peltobiomassojen
hyödyntämistapoja ja aktivoimalla mm. seminaareissa ja työpajoissa maataloustuottajia, voidaan
vähentää ympäristökuormitusta ravinteiden kierrätystä lisäämällä. Tavoite oli toimimalla
yhteistyössä viljelijöiden kanssa jalkauttaa parhaat käytännöt käytännön toimenpiteiksi ja
seuraukseksi.
Hankkeen tavoitteena oli, että kesantopelloilta ja suojavyöhykkeiltä kerättävän ja hyödynnettävän
peltobiomassan määrä lisääntyy. Lisäksi tavoitteena oli, että oljen hyödyntäminen
energiantuotannossa lisääntyy ja kasviperäisen biomassan kerääminen pelloilta tehostuu. Tavoitteena
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oli lisätä eri toimialojen yhteistyötä biomassojen hyödyntämisen ja ravinteiden kierrätyksen osalta.
Satafoodilla ja Raisiolla on vankka verkosto alueen maataloustuottajiin sekä mm. energiayhtiöihin,
joiden kanssa kehitettiin ja ratkottiin yhteistyössä biomassojen hyödyntämiseen liittyviä haasteita.
Biomassojen hyödyntäminen maatilojen omassa biokaasuntuotannossa on vielä Suomessa vähäistä.
Hankkeessa selvitettiin peltobiomassojen biokaasutuksen taloudellinen kannattavuus yhdessä lannan
kanssa.
Hankkeen tavoitteena oli ravinteiden käytön optimointi ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen
ympäristöindeksien käytön jalkauttamisen avulla viljelijöille. Ympäristöindeksien laskentaa saatiin
kehitettyä vastaamaan maatilan käytäntöä järjestämällä mm. työpajoja viljelijöiden kanssa.
Ravinteiden kierrätys ja energian käyttö tehostuvat ja samalla vesistö- ja ilmastokuorma pienenevät.
3 HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT
3.1 Hankeorganisaatio
Hanke toteutettiin yhteistyössä Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ja Raisio Oyj:n kanssa. Satafood
vastasi hankkeen hallinnoinnista ja Raisio-konserni oli osatoimijana. Hanke toteutettiin pääosin itse
ja osittain alihankintana käyttäen ostettuja ulkopuolisia palveluita.
Hankkeessa on työskennellyt osa-aikaisena Satafood Kehittämisyhdistyksestä Jari Lehmusvaara,
Päivi Perälä, Emilia Ruokonen, Hanna Hällfors, Jaana Laurila, Jukka Saarinen ja Kaija Vesanen.
Raisio-konsernista hankkeessa ovat työskennellet seuraavat henkilöt: Aki Finér, Pekka Heikkilä, Ilmo
Aronen, Leif Liedes, Mira Povelainen, Minna Oravuo, Heidi Hirvonen, Marika Kelokari, Jaakko
Laurinen, Heidi Silvennoinen, Bengt-Erik Rosin, Tuomas Uusitalo, Tom Gripenwaldt, Sanna Simula
ja Pasi Lähdetie.
3.2 Ohjausryhmä
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka kokoontui kuusi kertaa 21.1.2013, 22.4.2013, 9.9.2013,
11.12.2013, 7.5.2014 ja 22.10.2014. Ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä:
Liisa Pietola / Airi Kulmala
Tapani Bastman
Tapani Heikkilä
Pekka Heikkilä
Jari Lehmusvaara, OR:n pj
Aki Finér, asiantuntijajäsen
Hanna Hällfors, asiantuntijajäsen
Päivi Perälä, OR:n sihteeri
Ympäristöministeriön valvoja Noora Guzman-Monet
Ympäristöministeriön valvoja Anne Salminen
Barbara Appel

MTK
Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Maataloustuottajien edustaja
Raisio Oyj
Satafood Kehittämisyhdistys ry
Raisio Oyj
Satafood Kehittämisyhdistys ry
Satafood Kehittämisyhdistys ry
Pöyry Finland Oy
Pöyry Finland Oy
Ympäristöministeriö (1.11.2012-10.6.2013)
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3.3 Hyödynsaajat ja sidosryhmät
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmänä olivat
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen maataloustuottajat, energiayhtiöt sekä elintarvike- ja
teknologiateollisuus. Olkipellettien biokaasukokeessa tehtiin yhteistyötä Maatalousopisto Livian
kanssa. Hankkeen seminaareihin saatiin puhujiksi alan yrittäjiä ja asiantuntijoita kertomaan
ajankohtaisista asioista.
3.4 Menetelmät
Hankkeen kohderyhmälle järjestettiin kolme seminaaria, työpaja, vierailu tutustumaan olkikattilaan
sekä Tanskan olkimatka. Hankkeessa tehtiin kolme eri kohderyhmille suunnattua kyselyä. Kesällä
2013 järjestettiin Huippufarmari Haussa -kilpailu, jonka avulla ympäristöindeksien käyttöä
jalkautettiin viljelijöille. Kirjallisuusselvityksiä tehtiin kaksi. Toinen selvitys käsitteli
peltobiomassojen korjuuta ja sen ympäristövaikutuksista ja toinen olkibrikettien / -pellettien
biokaasutusta Tanskassa. Lisäksi kesällä 2014 toteutettiin olkipellettien biokaasukoe sekä laskettiin
vihreän biomassan biokaasutuksen taloudellista kannattavuutta. Hankkeessa tiedotettiin
kohderyhmää ajankohtaisista asioista sähköpostitse, seminaareissa, työpajassa, erilaisissa
tilaisuuksissa sekä internet-sivuilla.
4 HANKKEEN TOIMENPITEET
4.1 Tiedotus
Satafoodin internet-sivuille tehtiin hankkeelle oma osio, jonne kerättiin hankkeen toimenpiteistä ja
ajankohtaisista asioista tietoa sekä kaikkien hankeseminaarien esitykset. Sivut linkitettiin
Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen ohjelman sivuille. Hankkeelle painettiin hanke-esite, jota jaettiin erilaisissa tapahtumissa mm.
seminaareissa. Liedossa järjestetyssä Lähienergia Varsinais-Suomessa -seminaarissa 26.11.2013
hankkeesta pidettiin esitys. Huippufarmari Haussa kilpailusta tiedotettiin Raisioagron internetsivuilla
sekä Facebookissa.
Hankeseminaareista tiedotettiin laajasti, mikä tuotti toivotun tuloksen, kun kohderyhmään kuuluvia
osallistujia oli hyvin paikalla. Tiedotuskanavina olivat Satafoodin ja Raisioagron verkkosivut,
sähköpostitiedotteet 1900 maataloustuottajalle, lehti-ilmoitukset Maaseudun Tulevaisuudessa, Turun
Sanomissa, Satakunnan Kansassa ja Loimaan Lehdessä, ilmoitukset Farmit.net -sivulla. Lisäksi
informoitiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen lehdistöä, hankealueen lämpö- ja
voimalaitoksia ja hankkeen aikaisempiin seminaareihin osallistuneita. Seminaarista ja vierailusta
Vesikoskitalon olkikattilan luona oli lehtijuttu Loimaan Lehdessä 14.6.2014.
Hankkeessa toteutetut kyselyt tavoittivat kohderyhmän ja kyselyjen vastausprosentit olivat
suhteellisen hyviä. Kohderyhmän tavoittaminen oli tärkeää, jotta saatiin selville peltobiomassojen ja
oljen hyödyntämisen nykytilanne ja mitkä ovat suurimmat esteet ja mahdollisuudet.
Hankkeessa tiedotettiin 25.3.2014 hankealueen lämpö- ja voimalaitoksia saatavilla olevasta
olkipellettierästä. Biobotnia Oy pelletöi 100 - 130 tonnin olkierän kemiöläiselle viljelijälle, mutta
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pelleteille ei ollut löytynyt sopivaa hyödyntäjää. Hanke toimi tiedonvälittäjänä. Yksi lämpölaitos oli
kiinnostunut pellettierästä.
4.2 Peltobioenergiapotentiaali
Hankkeessa koottiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen viljelypinta-alat, jotta saatiin selville
peltobiomassojen teoreettinen potentiaali. Kuvassa 1 ja 2 on Varsinais-Suomen ja Satakunnan
alueiden viljapinta-alat kunnittain. Yhteensä Varsinais-Suomen viljapinta-ala vuonna 2013 oli
200 000 ha ja Satakunnassa 88 000 ha.

Kuva 1. Varsinais-Suomen kuntien viljapinta-alat v. 2013.
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Kuva 2. Satakunnan kuntien viljapinta-alat v. 2013.

Oljen energiapotentiaaliksi Varsinais-Suomen alueella on laskettu 370 000 t, jonka energiasisältö on
n. 1,4 TWh. Satakunnan aleen oljen energiapotentiaaliksi on laskettu 162 800 t, jonka energiasisältö
on n. 0,6 TWh. Laskelmissa on käytetty oletuksena, että oljesta menee kuivikekäyttöön 20 % ja oljesta
korjataan vuosittain 2/3. Kaikkea olkea ei kannata kerätä joka vuosi, jotta maan kasvukunto pysyy
hyvänä. Olkisatoa tulisi näiden oletuksien perusteella 1850 kg/ha. Oljen lämpöarvo 20 %
käyttökosteudessa on n. 3,8 MWh/t.
4.3 Kyselyt
Hankkeen alussa tehtiin kolme erilaista kyselyä. Peltobiomassojen keräilystä ja hyödyntämisestä
lähetettiin kysely maaliskuussa 2013 1936:lle Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen viljelijälle.
Kyselyn avulla selvitettiin mm. kuinka paljon peltomassoja tiloilla syntyy, hyödynnetäänkö niitä ja
mitkä ovat hyödyntämisen suurimmat esteet ja mahdollisuudet. Vastauksia saatiin 403 kpl eli
vastausprosentti oli 21 %.
Kysely oljen hyödyntämisestä energiantuotantoon lähetettiin lokakuussa 2013 Satakunnan ja
Varsinais-Suomen alueen 48 lämpö- ja voimalaitokselle. Kysely toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn
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saatiin 17 vastausta eli vastausprosentti oli 35 %. Kyselyn avulla haluttiin selvittää lämpö- ja
voimalaitoksien kiinnostus ja mahdollisuus oljen hyödyntämiseen oman laitoksen polttoaineena.
Hankealueen kunnista kysyttiin oljen varastointiin soveltuvia katettuja vapaita varastotiloja. Kyselyt
lähetettiin kuntien teknisen osaston edustajille. Osa kyselyistä välitettiin kunnan sisällä eteenpäin tai
annettiin yhteystietoja tahoihin, joilla saattaa olla ko. tarkoitukseen soveltuvaa varastotilaa. Jos oljen
kerääminen lisääntyy, niin silloin myös varastointitiloille on tarvetta.
4.4 Seminaarit
4.4.1 Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
Hanke järjesti Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -seminaarin 16.4.2013 Loimaalla Sarkamaatalousmuseossa. Seminaarissa pidetyt esitykset kuvasivat onnistuneesti peltobiomassojen
hyödyntämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa Hannu Mikkola Helsingin
Yliopistosta piti esitelmän peltobioenergiapotentiaalista Suomessa. Timo Lötjönen MTT:ltä kertoi
biomassan korjuutekniikoista, kustannuksista ja varastointitavoista sekä viljelijöiden
tulonmuodostusmahdollisuuksista biomassoista. Anne Ahtiainen Valoniasta kertoi biomassan eri
hyödyntämismahdollisuuksista. Hanna Hällfors esitteli hankkeen ja kävi läpi peltobiomassakyselyn
tulokset. Bengt Sohlberg Siuntion Koneasemalta piti urakoitsijan puheenvuoron. MTK:n Airi
Kulmala esitelmöi peltobiomassojen viljelyn vaikutuksista ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöihin.
Aki Finér esitteli Rasion ClosedCircuitCultivation CCC® -indeksit ja Huippufarmari Haussa kilpailun.
Seminaariin osallistui 61 henkilöä ja tilaisuus oli järjestelyiltään hyvin onnistunut. Seminaari keräsi
paikalle osallistujia yrityksistä, kunnista, tutkimus- ja neuvontaorganisaatioista sekä maatiloilta.
Yhtenä merkittävänä joukkona seminaariin osallistui henkilöitä Työtehoseurasta (TTS), joka on
erikoistunut erityisesti maataloustyöhön liittyvään tutkimukseen. Seminaarin osallistujista suuri
joukko oli viljelijöitä (n. 20 hlöä) sekä osa heistä myös koneurakoitsijoita, jotka paalaavat heinää ja
olkea.
4.4.2 Huippusato ympäristövaikutukset huomioiden
Hankkeen toinen seminaari/työpaja Huippusato ympäristövaikutukset huomioiden järjestettiin
28.11.2013 Loimaalla Sarka-maatalousmuseossa. Aamupäivällä oli seminaariosio, jossa Janne
Heikkinen TEHO Plus -hankkeesta kertoi kannattavuudesta ravinnetaseiden avulla. Jaakko Laurinen
Raisioagrosta kertoi Huippufarmari Haussa -kilpailun kokemuksista ja Aki Finér Raisio-konsernista
esitteli ympäristöindeksien laskentaa. Huippufarmari Haussa -kilpailun jaetun voiton saavuttaneen
tilan isäntä Kalle Eskola kertoi, millä toimenpiteillä hän tulokseen pääsi. Iltapäivällä oli työpajaosuus.
Työpajassa aluksi esiteltiin Raision ClosedCircuitCultivation CCC® -indeksien laskentaa
käytännössä esimerkin muodossa. Tämän jälkeen viljelijät pääsivät laskemaan asiantuntijoiden
opastuksella oman tilan ravinnetaseet ja ympäristöindeksit.
Seminaariin osallistui 21 henkilöä ja tilaisuus oli järjestelyiltään hyvin onnistunut. Seminaari keräsi
paikalle eri osallistujia kuin aikaisemmassa hankeseminaarissa. Osallistujat olivat maataloustuottajia.
Keskustelu maatalouden ympäristövaikutuksista ja maataloustukiohjelman toimivuudesta kävi
vilkkaana. Huippufarmari Haussa -kilpailun voittajan Kalle Eskolan puheenvuoro kiinnosti myös
monia. Seminaarin jälkeen järjestettyyn työpajaan osallistui 15 henkilöä.
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4.4.3 Olki energiantuotantoon
Hankkeen kolmas seminaari Olki energiantuotantoon järjestettiin 27.5.2014 Loimaalla Sarka
Maatalousmuseossa. Seminaarissa Fredrik Ek ProAgria SLF:stä kertoi energian käytöstä maatiloilla
sekä oljen ja muiden peltobiomassojen energiakäytön vaihtoehdoista. Oljen briketöinnistä esityksen
piti XO Groupin Pasi Himanen. Jukka Saarinen Satafoodista kertoi Tanskaan järjestetystä
olkimatkasta ja seminaarissa jaettiin kaikille halukkaille tulostettu matkaraportti. Harri Honkavaara
Biobotniasta kertoi oljen pelletöinnistä. Lisäksi ulkona hiekkakentällä oli nähtävillä Biobotnian oljen
pelletöintilaitteisto. Kardonarin Patrik Mattsson kertoi Faustin maatilakokoluokan olkikattiloista.
Tapani Bastman Turun Seudun Energiantuotannosta kertoi oljen käytöstä voimalaitosmittakaavassa.
Naantaliin on tulossa monipolttovoimalaitos, jossa yhdeksi polttoainevaihtoehdoksi on esitetty olkea.
Viimeisenä puheenvuorona oli Neste Oilin Päivi Paakkarisen uusiutuvat polttoaineet -oljestako
dieseliä. Seminaariosuuden jälkeen järjestettiin vierailu Loimaan Vesikoskitalolle. Omistaja Matti
Mäkilä ja Faustin kattilatoimittaja Patrik Mattsson esittelivät 450 kW tehoista olkikattilaa. Olkikattila
on ollut käytössä kolme lämmityskautta ja seuraavan kauden jälkeen se maksaa itsensä takaisin.
Talvisin kattilaan pitää syöttää kaksi paalia 8 tunnin välein eli se vaatii säännöllistä paikallaoloa.
Seminaariin osallistui 57 henkilöä. Osallistujalistan mukaan pääosa osallistuneista oli viljelijöitä,
mutta joukossa oli myös asiantuntijoita. Seminaari onnistui järjestelyiltään hyvin ja siellä käytiin
vilkasta keskustelua.
4.5 Olkimatka Tanskaan
Hanke järjesti olkimatkan Tanskaan 8.-10.4.2014. Matkan tarkoituksena oli tutustua oljen
korjuutekniikoihin, varastointiin ja energiahyödyntämiseen maassa, mikä on näissä asioissa
edelläkävijä, mutta olosuhteet ovat mahdollisimman samanlaiset kuin Suomessa. Matkan
kohderyhmänä olivat hankealueen maataloustuottajat ja energiayhtiöiden edustajat. Matkalla oli
kahdeksan osallistujaa. Lisäksi matkalle osallistui 3 hanketyöntekijää. Matkaraportti on Satafoodin
internetsivuilla sekä liitteessä 1.
Tanskassa vierailukohteet järjesti Agro Business Parkin asiantuntija Louise Krogh Johnson, joka
toimi myös koko matkan ajan oppaanamme. Kahden päivän aikana vierailukohteita oli yhteensä
kuusi, mikä oli sopiva määrä. Ensimmäinen vierailukohde oli Processbio, mikä tekee automaattisia
biomassan käsittely ja prosessiratkaisuja paali- tai bulkkimuodossa. Yritys palvelee kaikki
mahdollisia biomassaa hyödyntäviä laitoksia. Danish Agriculture & Food Councilista Thomas Holst
kertoi Tanskan uusiutuvan energian käytöstä ja oljen käsittelystä. Tanskassa vuonna 2012 uusiutuvan
energian osuus oli 26 % kokonaisenergiankulutuksesta. Uusiutuvan energian tuotannosta puun osuus
on suurin, tuulivoima on toiseksi suurin, biokaasun tuotanto on kolmanneksi suurin ja oljen käyttö
neljänneksi suurin. Tanskassa oljen energiakäyttö on vähentynyt, koska kattilalaitokset kokevat sen
käytön haastavaksi. Olkea on käytetty kivihiilen kanssa, mutta kivihiilen käytöstä halutaan päästä
eroon. Kivihiilen tilalle halutaan puuta, mutta puu ja olki taas eivät ole kattilan toiminnan kannalta
hyvä polttoaineyhdistelmä.
Toisena vierailukohteena oli Faustin olkikattila 1500-luvula rakennetun Egeskovin linnan
läheisyydessä. Olkikattila on Faustin toimittama ja paikalla oli yrityksen edustaja Lars Bjørn Hansen
kertomassa kattilan ja yrityksen toiminnasta. Kattila on rakennettu 2-3 vuotta sitten. Kattilaan, johon
tutustuttiin, syötetään 3 paalia kahdesti päivässä. Paalien syöttäminen tapahtuu etukuormaajalla.
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Kattilan täyttämiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Tämän tyyppisiin kattiloihin pitää syöttää
olkipaaleja, joiden tiheys ei ole kovin suuri.
Ensimmäisen päivän viimeisenä vierailukohteena oli Fyn Power Station, Vattenfallin olkikäyttöinen
voimalaitos. Olkikäyttöinen yksikkö toimii itsenäisenä yksikkönä. Oljen poltto on Vattenfallin
edustajan mukaan hyvää ja kannattavaa liiketoimintaa. Oljen polton tulevaisuudesta annettiin
positiivinen kuva. Laitokseen syötetään paaleja 28 t/h ja vuositasolla olkea käytetään 170 000 t.
Sähköä olkiyksikkö tuottaa 34,5 MW teholla ja lämpöteho on 84 MW.
Toisena päivänä tutustuttiin AgroTechiin, mikä on konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoava
yritys. Yritys on tehnyt yhteistyössä Faustin kanssa laskurin, jolla voi vertailla eri energiamuotoja.
Pelletöidyn oljen käyttö on laskurin mukaan hieman kannattavampaa, kuin irto-oljen käyttö. EU:lta
on tullut vaatimus polttolaitosten partikkelipäästöille ja tämä on huomioitu myös AgroTechin ja
Faustin yhteistyössä. Vaatimus kattaa myös vanhat polttolaitokset. Siirtymäaika on vuoteen 2018 asti
ja ratkaisua haetaan suodatintekniikkaa kehittämällä. AgroTechissä on tutkittu myös oljen korjuun
vaikutusta peltomaan hiilivarastoon.
Seuraavaksi tutustuttiin C.F. Nielsenin oljen briketöintilaitokseen biokaasulaitoksen yhteydessä.
Brikettejä voidaan käyttää polttoaineena voimalaitoksissa sekä erilaisissa kuluttajasovelluksissa.
Uusin sovellus brikettien hyödyntämisessä on niiden käyttö biokaasulaitoksessa. Esitellyssä
sovelluksessa olki tuodaan biokaasulaitokselle paaleina. Biokaasulaitokselle asennetulla laitteistolla
paalit revitään ja olki murskataan vasaramyllyllä. Tämän jälkeen murskattu olki briketöidään.
Biokaasulaitoksessa käytettävä briketti on rakenteeltaan löysempi kuin poltossa käytettävä. Brikettejä
ei murskata ennen biokaasulaitokseen syöttämistä, vaan ne syötetään reaktoriin sellaisenaan yhdessä
naudan lietelannan kanssa. Esikäsittelyn ja briketöinnin johdosta briketit sitovat itseensä runsaasti
nestettä ja uppoavat lietelannan joukkoon. Jos olki syötettäisiin reaktoriin sellaisenaan, jäisi
olkimassa kellumaan lietteen pinnalle ja kaasuntuottoprosessi olisi epätehokas. Briketöidyn oljen
käyttö nostaa biokaasuntuotantoa jopa 100 - 120 %.
Matkan viimeisenä vierailukohteena oli Frichs A/S:n toimittama oljen kaasutuslaitos. Kaasutuslaitos,
jolla on tarkoitus tuottaa sähköä, sijaitsi isolla sikatilalla. Kaasutuslaitos on suunniteltu lannan ja oljen
käsittelyyn. Laitos on vielä pilot-vaiheessa, mutta saavutetut tulokset ovat rohkaisevia. Laitoksen
yhteydessä on kaasumoottori, jonka kokonaisteho on 2 MW, sähköteho 850 kW ja lämpöteho 1 MW.
Tuotetusta energiasta 15 % menee olkimurskaukseen ja polttoaineen kuivaukseen yms. toimintoihin.
Matkan vierailukohteet olivat mielenkiintoisia ja hyvin erilaisia. Nähtiin oljen pienemmän sekä
suuren mittakaavan energiahyödyntämistä niin tilatasolla kuin voimalaitoskäytössäkin. Lisäksi
olkibrikettien biokaasutus ja oljen kaasutus olivat uusia menetelmiä olkienergian hyödyntämisessä.
Nämä uudet oljen hyödyntämistavat ovat osoitus Tanskan edelläkävijyydestä olkibiomassan
energiahyötykäytön saralla.
4.6 Peltobiomassojen biokaasutus
4.6.1 Olkipellettien biokaasukoe
Hankkeen järjestämällä Tanskan olkimatkalla tutustuttiin olkibrikettien biokaasutukseen. Tämä on
uusi sovellus olkibrikettien hyödyntämisessä. Brikettien käyttö biokaasulaitoksen syötteenä nostaa
biokaasuntuotantoa jopa 100 - 120 %. Oljen briketöintilaitoksen liittäminen soveltuisi erinomaisesti
maatilojen biokaasulaitoksen yhteyteen, koska syötteenä käytettävät olki ja lanta muodostuvat
Hanke: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö
Määräraha: 233 400 €

14

maatilalla ja niiden sisältämä energia voidaan hyödyntää tilakohtaisesti. Matkalla tutustuttiin
Aalborgin yliopiston biokaasulaitokseen. Laitos on ensimmäinen olkea hyödyntävä biokaasulaitos ja
tekniikkaan on haettu patenttia. Matkan jälkeen hankkeessa tuli idea olkipellettien kokeilusta
biokaasulaitoksen syötteenä yhdessä muun syötteen, kuten lannan kanssa. Ennen biokaasulaitokseen
syöttämistä olki murskataan vasaramyllyssä ja briketöitäessä olki kuumenee. Tämä seurauksena oljen
solurakenne rikkoutuu ja oljen veden imukyky nousee. Sama ilmiö tapahtuu pelletöinnissä.
Olkipellettien biokaasukokeen pilotkokeiluun soveltuva biokaasulaitos löydettiin Maaseutuopisto
Liviasta Kaarinasta. Biokaasureaktorin koko on 320 m3. Biokaasusta tuotetaan CHP-yksikön avulla
lämpöä ja sähköä. Pelletit olivat ohranolkipellettejä.
Tavanomaisesti Livian biokaasulaitokseen syötetään vuorokaudessa 3 t sianlietettä, 3 t olkiturvekuiviketta sekä säilörehua ja 150 kg kaura-härkäpapua. Kokeen aikana syötettävä materiaali
pidetään koko ajan samana ja tämä huomioidaan jo viikkoa ennen olkipellettien syöttämistä.
Biokaasulaitokseen syötettävä sianliete menee reaktoriin omaa putkilinjaa pitkin. Muut syötteet
mukaan lukien olkipelletit punnitaan ja sekoitetaan Ape-vaunussa ennen reaktoriin syöttämistä.
Tärkein analysoitava asia oli biokaasuntuottokyky, jota Livian opiskelijat/ henkilökunta seurasivat
arkipäivisin. Reaktorilietteestä otettiin näytteet neljä kertaa kokeen aikana. Taulukosta 1 selviää
tuhka- ja kuiva-ainepitoisuudet (TS), joiden perusteella laskettiin orgaanisen kuiva-aineen aineen
määrä (VS).
Taulukko 1. Reaktorilietteen analyysitulokset.

Pvm.
7.7.2014
15.7.2014
22.7.2014
30.7.2014

Tuhka kuivaaineessa %
28,8
28,1
28,6
27,2

Kuiva-ainepitoisuus
tuorepainossa %
9,5
9,2
9,4
10

Orgaaninen kuivaaine %
6,8
6,6
6,7
7,3

Biokaasulaitoksen kuormituksella tarkoitetaan biokaasureaktoriin vuorokaudessa syötettävän
orgaanisen kuiva-aineen määrää reaktoritilavuutta kohden. Kuormitus ilmoitetaan yksikössä
kgVS/m3. Keskimääräisellä 600 kg/vrk syötemäärällä biokaasulaitoksen kuormitus on 1,3 kgVS/m3,
mikä on biokaasulaitokselle sopivan suuruinen kuormitus.
Olkipellettikoe aloitettiin 30.6.2014. Biokaasulaitoksen syötteiden määrät ilmenevät taulukosta 2.
Olkipellettien määrät vaihtelivat kokeen aikana (0, 100, 200 tai 400 kg). Kokeen alussa oli viikon
jakso, jolloin syötteen joukkoon ei lisätty olkipellettejä. Olkipellettien syöttäminen
biokaasureaktoriin aloitettiin 7.7.2014. Olkipellettejä syötettiin kolmen viikon ajan n. 100 kg/vrk.
Kokeen viidennellä viikolla olkipellettien määrää lisättiin ja syötettiin 200 kg/vrk. Lopuksi kokeen
kuudennella viikolla olkipellettejä syötettiin 400 kg/vrk.
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Taulukko 2. Syötteiden määrät.

Syöte:
paali + rehu
kuivalanta
härkäpapu-kaurajauho
sianlietelanta
olkipelletit

Keskiarvo syötteiden määristä:
732
2004
111
3000
0, 100, 200 tai 400

Yksikkö:
kg/vrk
kg/vrk
kg/vrk
kg/vrk
kg/vrk

4.6.2 Olkibrikettien/-pellettien biokaasutus Tanskassa
Tanskalaisten kehittämän oljen käsittelymenetelmän soveltuvuutta Suomeen haluttiin tarkastella
tarkemmin. Osa selvitystä on biokaasun tuottokoe (kappale 4.6.1) ja toinen osa menetelmän patenttiin
ja teoriapuoleen liittyvä selvitys (Liite 3).
Tanskalainen yritys C.F. Nielsen A/S ja keksinnön tehnyt Torben Andreas Bonde ovat hakeneet
patenttia menetelmälleen Tanskassa 11.4.2012 ja kansainvälistä patenttia 10.3.2013. Patenttihakemus
on julkistettu 17.10.2013. Asia on vielä hakemuksen käsittelyvaiheessa.
Patentin mukaan menetelmän ideana on saada oljen selluloosaksi ja hemiselluloosaksi
polymeroituneet sokerit pilkottua käyttökelpoiseen muotoon. Olki on vedestä ja hiilidioksidista
auringonvalon avulla saatu yhteyttämisen jatkotuote, jossa sokerirunkoa suojaa ligniini.
Menetelmässä oljen solurakenteen pilkkomiseen käytetään painetta, lämpöä ja oljessa olevaa vettä.
Silputtua olkimassaa syötetään jatkuvatoimisesti mäntäpuristimelle. Puristimessa mäntä hakkaa
olkisilppua, jolloin iskuvaiheessa olkeen kohdistuu kova paine, joka takaisinvetovaiheessa laskee.
Iskuvaiheessa vesi on paineenalaisena nesteenä, kun paine laskee, vesi höyrystyy ja aiheuttaa
höyryräjähdyksen sekä autohydrolyysiä, jotka rikkovat oljen rakennetta. Puristus ja takaisinveto
toistuvat, kunnes puristettu olkimassa putoaa pois männän sylinterin toisesta päästä.
Patenttihakemus kattaa kaiken biomassan, ei pelkästään olkea. Briketöintiolosuhteina on laaja paineja lämpötila-alue ja laitteistoksi käy muukin kuin C.F. Nielsenin kehittämä briketöintilaite, kunhan
olosuhteet ovat oikeat. Briketöity biomassa (biobriketti) voidaan käyttää biokaasun tuottoon yhdessä
lietelannan tai muun lietteen kanssa. Lisäksi siitä saadaan raaka-ainetta biokemikaalien tuotannolle.
Biokemikaalien tuotossa biobriketti on varmaan paikallaan, sillä biosynteesit tehdään mikrobien
puhdasviljelmillä, jotka tuottavat juuri haluttuja kemikaaleja.
Oljen ongelmana biokaasuprosessissa on ollut sen jääminen kellumaan reaktorin pintaan.
Biobriketöinnissä olki muuttuu hydrofobisesta hydrofiilikseksi vettä imeväksi tuotteeksi, joka
sekoittuu helposti reaktorin syötteeseen. Oljen lisäys (10 %) lietelantaan parantaa syötteen C/Nsuhdetta ja sitä kautta kaasuntuottoa. Olki, jonka sokerit ovat jo valmiiksi käytettävissä, nopeuttaa
kaasuntuottoa. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden nostaa olemassa olevien biokaasulaitosten
biokaasun tuotto jopa kaksinkertaiseksi. Erään toisen selvityksen mukaan olki kuitenkin kannattaa
ennemmin polttaa kuin käyttää biokaasun valmistukseen, jossa ligniini jää hyödyntämättä.

Hanke: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö
Määräraha: 233 400 €

16

4.6.3 Vihreän biomassan biokaasutuksen taloudellinen kannattavuustarkastelu
Hankkeessa
testattiin
http://www.ukipolis.fi/58.

MTT:n

ja

Ukipolis

Oy:n

kehittämää

biokaasulaskuria

Biokaasulaskuri http://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_mtt_laskuri.
Biokaasulaskuri on apuväline biokaasun tuotannon kannattavuuden alustavaan arviointiin. Laskuri
on itseohjaava sekä teknisesti helppokäyttöinen, laskelman tekoon riittää biokaasuntuotannon
perustietämys. Käytön haaste on valintavaihtoehtojen hallinta. Laskurin käyttö siten, että
vaihtoehtojen vertailtavuus säilyy, vaatii tarkkoja hintatietoja, joista mm. vastaanotto- ja
hygienisointilaitteiden hintatietoja ei laskuri anna. Näille ei laskelmissa ole annettu mitään arvoa,
mikä pienentää laskelmien laitosinvestointeja ja parantaa laitoksen laskennallista kannattavuutta.
Laskuri tarvitsee ensimmäisinä lähtötietoina syötteiden vuosittaiset määrät, joiden perusteella
ohjelma laskee mm. biokaasun ja siitä tuotetun energiamäärän. Tämän jälkeen ohjelma etenee kohta
kohdalta läpi tuotantoprosessin ja kysyy tietoja laitoksen toteutustavasta. Ohjelma tarjoaa mm.
biokaasun energian hyödyntämiselle useita eri vaihtoehtoja (lämpö, lämpö + sähkö,
liikennepolttoaine, energian oma käyttö tai energian myynti), joista käyttäjän pitää osata itse valita
haluamansa. Laskelmissa oletettiin, että kaikki laitoksen tuottama sähkö ja lämpö hyödynnetään itse
Biokaasulaskuri laskee kuvatun laitoksen tuotot sekä kustannukset (kiinteät ja muuttuvat). Jos
investointi on oikeutettu tukeen, myös tämä huomioidaan investoinnin suuruudessa. Laitoksen
käyttöön tarvittavaan työ- ja konetuntimääriin sekä analyysi- ja hallintokustannuksiin ohjelma ei
myöskään anna valmiita vastauksia. Laskennan viimeisessä vaiheessa ohjelma tarkastelee
investointia usealla kannattavuuslaskennan menetelmällä.
Erilaisten biokaasuinvestointien kannattavuuden vertailua vaikeuttaa myös laitoksille myönnettävä
investointituki, joka syötetään itse laskurille lähtötietona. Tuen suuruus vaihtelee energian
hyödyntämisen eri muodoissa ja sen mukaan, missä määrin laitoksessa hyödynnetään uutta
tekniikkaa. Tukiprosenteista löytyy tietoa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta
https://www.tem.fi/energia/energiatuki/tuen_maara. On myös huomattava, että tällä hetkellä
voimassa olevan maatalouden ympäristötukiohjelman kautta tuetaan lannan levitystä peltoon, kun se
tehdään sijoittaen. Tukea ei kuitenkaan makseta samasta lietelannasta valmistetun mädätteen
sijoittamisesta, mikä heikentää biokaasuinvestoinnin kannattavuutta. Tätä ei huomioida laskurissa
eikä myöskään esimerkkilaskelmissa.
Satafoodin biokaasuasiantuntijoiden mukaan energian hyödyntämistavoista kannattavin on tällä
hetkellä liikennepolttoaineen tuotantovaihtoehto (suullinen tiedonanto Jani Suoniemi, Satafood ry ja
Johanna Kalmari-Harju, Satafood ry 12.8.2014). Liikennepolttoaineen kulutus on kaasuautoissa
myös hyvin samansuuruinen ympäri vuoden, mikä helpottaa lopputuotteen käyttöä. Sähkön- ja
varsinkin lämmöntuotannossa tulee sen sijaan varautua suuriin vuoden aikaisiin kulutusvaihteluihin.
Vaikka liikennepolttoaineen tuotanto arvioidaankin kannattavimmaksi, on se lähinnä teoreettinen
vaihtoehto kaasuautojen ja niiden tankkauspisteiden vähyydestä johtuen.
Nykyisillä kaasuasemilla on vuonna 2014 keskimäärin vakituisia käyttäjiä 100 - 200 / asema.
Mallilaskelmien esimerkeissä liikennepolttoainetta tuotetaan isolla sikatilalla noin 200 henkilöautolle
(30 000 km/vuosi, 4,5kg/100 km) ja pienemmällä sikatilalla noin 100 autolle vuodessa. Ainakin
pienempi kokoluokka on toteuttamiskelpoinen asiakkaiden riittävyyden kannalta.
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Mallilaskelmat
Ohjelmaa testattiin hankkeessa kolmella eri energiantuotantovaihtoehdolla (liikennepolttoaine,
lämmön tuotanto, lämmön ja sähköntuotannon yhdistelmä) maatilakokoluokan kuvitteellisilla
esimerkeillä. Syötteiksi valittiin pääosin lantapohjaisia materiaaleja. Porttimaksua syötteistä, vaikka
ne parantaisivatkin laitoksen kannattavuutta, ei laskelmiin sisällytetty. Yksinkertaisuuden vuoksi
lopputuotteesta eli mädätysjäännöksestä ei myöskään oletettu saatavan hintaa eikä sen levityksestä
arvioitu koituvan kustannuksia. Tilanne oletetaan laskelmassa tältä osin karjatilan kannalta samaksi
sillä lannan tai mädätysjäännöksen levitys aiheuttaa samat kustannukset joka tapauksessa (huom. –
lannan sijoittamiselle maksetaan, mutta mädätysjäännöksen sijoittamiselle ei makseta sijoitustukea).
Hanke toteutti pelletöidyn oljen koemädätyksen Livian maatalousoppilaitoksen reaktorissa
Kaarinassa (kappale 4.6.1). Kokeen mitattua kaasutuotosta verrattiin biokaasulaskurin antamaan
kaasumäärään pienimmällä pellettien syöttömäärällä, jolla kaasuntuotanto oli korkeimmillaan.
Pienimmällä pellettimäärällä mitattu kaasuntuotanto 84 000 m3/v vastasi tarkasti biokaasulaskurin
laskemaa vuosittaista kaasumäärää 83 000 m3.
Biokaasulaskuri nimeää yksittäiset laskennat ja ne on talletettu palvelimelle, josta ne on alla
annettujen nettilinkkien avulla avattavissa uudelleen myöhempää tarkastelua varten.
Iso sianlietelantaa syötteenä käyttävä laitos:
Liikennepolttoainetuotanto (investointituki 30 %):
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=456_HEJAEPHHXP
JO

Lämmöntuotanto (investointituki 20 %):
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=587_9VH5I2TL6GB
H

Lämmön- ja sähköntuotanto (investointituki 25 %):
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=596_RT4GSO15LFE
K

Pienempi (puolet yllä olevan laitoksen koosta) sianlietelantaa käyttävä laitos:
Liikennepolttoainetuotanto (investointituki 30 %)
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=458_AQGI13KMIL
DE

Lämmöntuotanto (investointituki 20 %)
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=598_5OIGVESU9M
2O

Lämmön- ja sähkön tuotanto (investointituki 25 %)
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=599_ENKF144YQF
ZC

Maatalousopisto Livian esimerkkilaskelma:
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/gas_mtt.gas_fp_raportit.showform?v_suunnitelma=602_3DAPUYZ5YP
V6
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4.7 Kirjallisuusselvitys peltobiomassojen korjuusta ja sen ympäristövaikutuksista
Hankkeessa on tehty kirjallisuusselvitys peltobiomassojen korjuun ympäristövaikutuksista (Liite 2).
Oljen laajaperäinenkään hyödyntäminen ei vie resursseja pois ruoan- ja rehuntuotannosta.
Sivutuoteluonteesta johtuen oljen energiasuhde on hyvä. Olki sopii energiakäytössä parhaiten
seospolttoaineeksi. Energiakäytössä oljen energiasisältö saadaan hyödynnettyä paremmin kuin toisen
sukupolven polttoaineiden tuotannossa. On viitteitä siitä, että oljen polttamisella fossiilisten
polttoaineiden sijaan pienennetään hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin lisäämällä hiiltä maahan oljen
maahan muokkauksella. Myös nurmen ja hoidettujen viljelemättömien peltojen (hvp) satojen on
osoitettu olevan hyvin potentiaalisia raaka-aineita bioenergiaksi biokaasun muodossa. Varsinkin
vajaahyödynnettyjä nurmia kannattaisi antaa korjuuseen ilmaiseksi, jos bioenergian tuoton jälkeen
ravinteet palautettaisiin mädätteinä tilan muille peltolohkoille. Ympäristön hoidollisesti parhaita
lohkoja olisivat vesistöihin rajoittuvat pellot.
Tanska on hyvä esimerkki, kuinka olkea voidaan hyödyntää runsaasti, jos tahtotilaa löytyy. Tanskalla
on tosin esimerkiksi ilmastollista etumatkaa Suomeen verrattuna. Viljankorjuu tapahtuu siellä
aikaisemmin kuin Suomessa, mikä pienentää riskiä sateisiin korjuuoloihin. Tanskassa kuljetusmatkat
ovat lyhemmät kuin Suomessa johtuen isommasta pellon osuudesta maapinta-alasta. Täten
urakointiketjujen muodostaminen on helpompaa ja kustannukset pienempiä. Suomessa
peltobiomassan käytön edistystä on hidastanut puun ja turpeen hyvä saatavuus.
Oljen keräilyyn tarvittava tietotaito ja tuotantoketjut ovat pitkälti samanlaista kuin ruokohelvelläkin.
Tehokasta ja joustavaa, mutta investointeja vaativaa paalaus-, kuljetus- ja varastointikapasiteettia
tarvitaan. Viljelijöillä ei ole välttämättä kalustoa eikä aikaa koota olkeansa pelloiltaan.
Tuotantoketjujen kustannustehokkuus paranisi todennäköisesti merkittävästi, jos toimijat olisivat
ammattimaisesti biomassan käsittelyyn suuntautuneita. Oljen arvoketjussa kustannuksia lisää myös
se, että viljelijä tarvitsee korvauksen luovuttamastaan raaka-aineesta. Samoin nurmisadon
tuottamiseksi viljelijä tarvitsee sellaisen hyödyn, että nurmea kannattaa viljellä.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan viljanviljelypinta-alat ovat yhteensä reilu viidennes koko Suomen
viljapinta-alasta. Aikaisin alkava viljanpuinti lisää mahdollisuuksia korjata olki kuivana. Tästä
huolimatta voi suurten olkimäärien hankinta olla Suomessa haasteellista. Lyhyt sadon korjuukausi ja
epävakaat säät korostavat tilannetta. Oljen korjuu ajoittuu syksyyn, jolloin maatiloilla on meneillään
muutenkin kiireinen työsesonki. Olkisato voi jäädä myös pieneksi kuivan kasvukauden seurauksena,
jolloin sovitun olkimäärän koon saamiseksi olki joudutaan keräämään isommalta alalta. Pitkät
etäisyydet ja Suomen peltoalan pieni osuus maapinta-alasta lisää myös korjuun vaatimaa siirtoajoa.
Heikot korjuuajan sääolot lisäävät myös riskiä korjuukoneiden ja kuormien aiheuttamista
tiivistymisvaurioista pelloilla, peltoteillä ja -liittymissä.
4.8 Ympäristöindeksien käytön jalkauttaminen
Hankkeen aikana ClosedCircuitCultivation CCC® -konseptiin oli tarkoitus lisätä myös maanviljelyn
vesijalanjäljen laskenta. Vesijalanjäljen laskentamallin ei kuitenkaan nähty hankkeen alussa olevan
riittävän
hyvin
maatalouden
ympäristövaikutusten
arviointiin
soveltuva.
Lisäksi
vesijalanjälkimenetelmän hyödyntäminen vaatisi runsaasti uuden tiedon hankintaa muun muassa
maatilan tai viljelylohkon lähellä sijaitsevista vesistöistä sekä vesistöjen kemiallisesta tilasta. Tästä
syystä konseptiin liitettiin rehevöittävän vaikutuksen arviointimenetelmä. Menetelmä sopii
konseptiin paremmin, koska se ei lisännyt merkittävästi maanviljelystä kerättävän tiedon tarvetta
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muihin konseptin indekseihin nähden. Rehevöittävän vaikutuksen viestintää ei kuitenkaan hankkeen
aikana lähdetty voimakkaasti edistämään.
Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle hankkeen aikana ympäristöindeksien jalkauttamista
pilotoitiin kahdella eri tavalla. Huippufarmari Haussa kilpailussa Raisioagrossa kehitetyn
ClosedCircuitCultivation CCC® -konseptin ympäristöindeksejä (liite 5) hyödynnettiin yhtenä
satokilpailun arvostelukriteerinä. Kilpailun yhteydessä tiloilta on mahdollista kerätä yksityiskohtaista
lohkotietoa viljelypanos ja -tuotosmääristä sekä pellon ominaisuuksista. Näiden tietojen avulla
voidaan laskea lähtötiedoiltaan tarkat ja vertailukelpoiset indeksitulokset kilpailutiloille. Lisäksi
tulosten perusteella on mahdollisuus antaa tiloille palautetta erilaisista syy-seuraussuhteista
sadontuotannon ja ympäristöindeksien välillä.
Ympäristöindeksien jalkauttamisessa kokeiltiin myös työpajaa, jossa viljelijät pystyivät Satafoodin
ja Raision asiantuntijoiden avustuksella laskemaan oman viljelyn ympäristövaikutukset. Huippusato
ympäristövaikutukset huomioiden -seminaarin jälkeen 28.11.2013 järjestettyyn tilaisuuteen osallistui
kymmenkunta viljelijää, joille ympäristöindeksien laskennan periaatteita ja tietotarpeita avattiin
syvällisemmin. Osallistujat olivat aktiivisia opastuksen aikana, mutta laskelman oman tilan
viljelykäytännöille teki vain muutama viljelijä. Samankaltaisia kokemuksia on myös saatu ennen
Biotaloudella lisäarvoa -hankkeen käynnistymistä järjestetyissä Raisioagron tilaisuuksissa.
Kokemusten perusteella voi todeta, että ympäristöindeksit kiinnostavat osaa viljelijöistä, mutta
tehokkaammin niiden tarjoamia mahdollisuuksia pystyisi hyödyntämään neuvontatilanteissa
tilakäynneillä tai neuvontatilaisuuksissa. Myös verkkopohjainen laskentapohja voisi olla
käyttökelpoinen, mutta tulosten tulkinta vaatii jonkin verran luonnontieteellistä ymmärrystä ja
osaamista, jotta vältytään vääriltä johtopäätöksiltä.
Raisioagrossa on ympäristöindeksejä laskettu jo kuutena satovuonna ja ympäristöindeksien
jalkauttamista
on
tehty
raportoimalla
sopimusviljelijöiden
keskimääräisistä
ympäristöindeksituloksista asiakaslehdissä ja -tilaisuuksissa. Myös toimituseräkohtaiset tulokset on
raportoitu takaisin viljelijöille Raisioagron extranet-palvelun, Viljalaarin, kautta. Näin viljelijöillä on
ollut mahdollisuus seurata omien ympäristöindeksitulosten kehittymistä.
4.9 Poikkeamat suunnitelmiin
Hankesuunnitelmasta poiketen / lisäyksenä hankesuunnitelmaan tehtiin kirjallisuusselvitys
olkipellettien ja -brikettien biokaasutuksesta. Lisäksi tehtiin asiaan liittyvä käytännön pilotkokeilu.
Peltobiomassojen korjuun kirjallisuusselvityksen valmistuminen viivästyi yhden hanketyöntekijän
perhevapaiden takia.

5 HANKKEEN TULOKSET
5.1 Olki
Maataloustuottajille tehdyn kyselyn perusteella vastaajista 54 % voisi myydä olkea joka vuosi. Joka
toinen vuosi olkea voisi myydä 26 % vastaajista. Viljelijät kokivat, että oljen korjuun tulisi hoitaa
urakoitsija. Oljen hinnoittelunäkemyksessä on vastaajien kesken suurta vaihtelua. Peltobiomassojen
hyödyntämisen suurimmat esteet ovat riski vaikeista korjuuolosuhteista, pelko maan kasvukunnon
heikkenemisestä ja että tuotteesta saatava korvaus on liian alhainen suhteessa työmäärään.
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Energiayhtiöille suunnatun kyselyyn vastanneista 33 % olisi kiinnostunut oljen käyttämisestä
laitoksen polttoaineena. Rajoittavana syynä oljen vastaanotolle on 44 %:lla polttoainejärjestelmän
soveltumattomuus oljelle, 39 %:lla kattila on soveltumaton oljen polttoon ja 17 % kertoi muiden
syiden olevan esteenä (kuva 3). Muiksi syiksi listattiin polttoaineen hankintasopimus, päästölupa sekä
hinta.

Kuva 3. Rajoittavat syyt oljen vastaanotolle.

Kysyttiin, missä muodossa olki pitäisi toimittaa laitokselle, jotta se soveltuisi parhaiten laitokselle.
Vastaajista 47 % haluaisi oljen pelletteinä, 42 % briketteinä, 5 % olkisilppuna ja 5 % olkipaaleina
(kuva 4).

Kuva 4. Missä muodossa olki pitäisi toimittaa laitokselle.

Kyselyn perusteella oljen hinnoittelun pitäisi pääosan eli 92 % mukaan perustua energiasisältöön
(€/MWh) ja vain yhden vastaajan mielestä kuiva-ainemäärään. Laitokset olisivat keskimäärin
valmiita maksamaan laitokselle toimitetusta oljesta 16,4 €/MWh. Oljen toimittaminen
maatilakokoluokkaa suurempiin lämpölaitoksiin on tällä hetkellä haasteellista, koska kyselyn mukaan
olki pitäisi olla pelletteinä tai brikettinä, mikä nostaa kustannusrakennetta. Tällä hetkellä olki
kilpailee vahvasti hakkeen kanssa. Hakkeen hinta on n. 20 €/MWh. Oljen kysyntä voi Suomessa
kasvaa hakkeen hinnan ja kysynnän kasvaessa tulevaisuudessa. Lämpö- ja voimalaitoksissa
käytettävien uusiutuvien polttoaineiden valikoimassa ei ole runsaasti valinnan varaa. Lisäksi turpeen
käyttö hitaasti uusiutuvana polttoaineena on vastatuulessa.
Oljen varastointiin soveltuvia katettuja tiloja löytyi kyselyssä hankealueen kuudelta paikkakunnalta.
Osa varastotiloista oli pieniä, muutaman sadan neliön varastoja, ja puhelimessa tai sähköpostilla
saadun kuvauksen perusteella tarkoitukseen matalahkoja. Suurin yksittäinen varastotila oli yli
9.000 m2. Varastojen soveltuvuutta ei tarkastettu paikan päällä. Yhteensä vapaita varastointitiloja
löytyi 20 600 m2. Teoriassa ilmoitettujen varastotilojen kapasiteetti vastaa 20 miljoonan olkikilon
varasto-mahdollisuutta (varaston vapaa korkeus 5 m, joka täytetään kanttipaaleilla (tilavuuspaino
200 kg/m3)).
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Vaikutelmaksi kyselystä jäi, että sillä ei löydetty läheskään kaikkia tarkoitukseen soveltuvia
varastotiloja. Yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä lienee runsaasti vapaata varastotilaa, jota ei
löydetty kyselyllä. Toisaalta kyselyssä ei myöskään kysytty, millä hinnalla varasto oltaisiin valmiita
antamaan olkivarastokäyttöön. Kyselyn vapaaksi varastokapasiteetiksi kirjattiin kaikki tarjotut
varastot sen sijainnista riippumatta. Käytännössä osa varastoista saattaisi olla alueilla, joilla olkea ei
paalattaisi varastointikapasiteettia vastaavaa määrää tai, että varasto sijaitsisi mahdollisista
käyttökohteista liian kaukana tai olisi muuten soveltumattomassa paikassa.
Tanskan olkimatkalla nähdyistä olkienergiaratkaisuista maatilakokoluokan olkikattilat ovat varmasti
helpoin tapa lisätä oljen käyttöä Suomessa. Suomessa on jo muutamilla maatiloilla olkikattiloita ja,
koska olki syntyy maatilalla, on se luonnollinen polttoaine hyödynnettäväksi paikan päällä.
Olkikattilan, kuten minkä tahansa biomassakattilan ylläpito vaatii jonkin verran työtä. Olkikattila
vaatii oljen lisäämistä kattilaan yleensä kahdesti päivässä, joten sen käyttö soveltuu varsin hyvin
kotieläintilalle, koska siellä pitää muutenkin olla paljon paikan päällä. Nykyiset tilakokoluokan
olkikattilat soveltuvat myös erinomaisesti puun polttoon, joten tilalla voidaan joustavasti vaihtaa
polttoainetta sen saatavuuden mukaan.
Uusien hyödyntämistapojen innovoinnin taustalla Tanskassa on sitoumus olla hiilineutraali valtio
vuonna 2050. Kivihiilen käytöstä halutaan päästä eroon ja yhdeksi ratkaisuksi on valittu puun
käyttäminen kivihiilen korvaajana. Tanskassa ja Suomessa on erilainen tilanne puuenergian ja oljen
suhteen. Tanskassa on peltoa yli puolet kokonaismaa-pinta-alasta ja metsän osuus on varsin pieni.
Tanskaan tuodaan puunenergiaa mm. Ruotsista ja Baltiasta. Suomessa taas puuenergiaa on runsaasti
saatavilla. Tanskassa olkea on poltettu jo useamman vuosikymmenen ajan yhdessä kivihiilen kanssa,
mutta oljen ja puun poltto yhdessä taas eivät ole hyvä yhdistelmä kattilan korroosio-ongelman vuoksi.
Tämä on osittain johtanut uusien innovaatioiden syntyyn.
Matkalle osallistuneet olivat tyytyväisiä matkan antiin. Molemmat matkalle osallistuneista
energiayhtiöistä käyttävät lämpölaitoksissa puuenergiaa, koska sitä on sopivaan hintaan hyvin
saatavilla. Matkan yksi erittäin tärkeä anti oli myös saada tietoa olkienergiaketjun
hinnanmuodostuksesta. Tämän perusteella olkienergian hyötykäyttöön vaadittavia investointeja
voidaan arvioida. Matkan aikana asiantuntijoiden esityksistä saatiin tietää, että oljen sänkihinta on
Tanskassa noin 13-14 € tonnilta. Perushinta oljelle määritetään Tanskassa 13 % kosteudessa olevalle
oljelle. Matkalle osallistuneiden viljelijöiden kommenttien perusteella hinnan tulisi olla korkeampi,
jotta kiinnostus oljen luovuttamiseen kasvaisi. Timo Lötjönen MTT:ltä esitti hankkeen seminaarissa,
että oljen sänkihinta ravinteiden mukaan laskettuna olisi Suomen hintatasolla noin 28 €/ha kuivaaineena. Oletuksena tässä laskelmassa oli, että hehtaarilta peltoa korjataan 2500 kg olkea. Tämä on
korkeampi taso, kuin mikä on oljen sänkihinta Tanskassa.
Tanskassa korjuu- ja kuljetusketjuun jää 56-66 € tonnilta, kun voimalaitoksella oljesta maksetaan 7080 € tonnilta. Oljesta maksettava hinta voimalaitoksella on noin 18-20 €/MWh, joka on samaa
luokkaa, kuin hakkeen hinta Suomessa. Timo Lötjösen esityksen mukaan Työtehoseuran tilastot
osoittavat pyörö- ja kanttipaalauksen ja paalattujen olkien aumavarastoinnin hintatason olevan
Suomessa yhteensä noin 47-54 €/tonni kuiva-ainetta. Tanskan hintatasoon oljen voimalaitoskäytössä
voi Suomessa olla hankala päästä, ainakin aluksi, koska korjuu- ja kuljetusketjuja on Suomessa vähän
ja oljen sänkihinnan taso ei ole vakiintunut. Hankkeen aikana kerättyjen tietojen perusteella oljen
hintaero hakkeeseen ei kuitenkaan ole mahdottoman suuri. Hakkeen kysynnän kasvu voi johtaa
hakkeen hinnan nousuun tulevaisuudessa, jolloin kynnys oljen hyödyntämiseen voimalaitoksissa voi
madaltua. Voimalaitoskäytössä olkipaaleja tulee kuitenkin käsitellä ennen oljen syöttämistä kattilaan.
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Oljen murskaus ja muokkaaminen briketeiksi tai pelleteiksi nostaa olkitonnin hintaan
voimalaitoksella.
Kirjallisuusselvityksessä selvitettiin, että oljen poisto ei heikennä peltomaan kuntoa, eikä laske maan
orgaanisen aineksen määrää, kun poistoa ei tehdä joka vuosi ja huolehditaan, ettei tiivistetä peltoa.
Oljen poistolla tai toisaalta maahan muokkauksellakaan ei aiheuteta merkittäviä
typpioksiduulipäästöjä. Oljen C/N-suhde on korkea eli maahan muokatun oljen orgaaninen typpi ei
vapaudu nopeasti mineraalimuotoon maahan. Usein toistuva oljen poisto voi lisätä pellon
lannoitustarvetta kaliumin ja fosforin osalta. Oljen voimakkaalla hyödyntämisellä voidaan nähdä
välillisiä vaikutuksia maan ravinnetalouteen tai ravinnehuuhtoumiin, jos maan rakenne pääsee
huonoon kuntoon. Nurmibiomassan korjuulla vesistöihin rajoittuvilta hvp-pelloilta voidaan vaikuttaa
ravinnehuuhtoumiin vähentävästi.
5.2 Peltobiomassojen biokaasutus
Liviassa toteutetun biokaasukokeen toisella olkipellettien syöttämisviikolla biokaasuntuotto lisääntyi
selvästi, mutta laski tämän jälkeen. Olkipellettien määrän lisäämisellä 200 kg/vrk tai 400 kg/vrk ei
ollut vaikutusta biokaasuntuottokykyyn. Kuvasta 5 voidaan havaita keskimääräinen kaasun tuotanto
eri olkipellettimäärillä.

Kaasun tuotanto keskimäärin
250
200
150
Kaasua m3/vrk

100
50
0
0 kg olkea 100 kg olkea 200 kg olkea 400 kg olkea
Kuva 5. Keskimäärinen biokaasuntuotanto eri olkimäärillä

Paras biokaasuntuotto saatiin 100 kg olkipellettilisäyksellä. Tällä 100 kg olkipellettilisäyksellä
biokaasuntuotto oli n. 230 m3/vrk. Muilla syötemäärillä biokaasuntuotanto jäi n. 100 m3/vrk.
Tulokset vaihtelivat melko paljon koejakson aikana samalla syötemäärälläkin. Koejakson edetessä
liete muuttui hyytelömäisemmäksi kuin aikaisemmin ja kuiva-aineen osuus on noussut eli reaktoriin
on muodostunut sulamatonta olkimassaa. Kun olkipellettimäärä nostettiin 400 kg/vrk, liete muuttui
vielä hyytelömäisemmäksi. Koelaitos oli pieni 320 m3, joten syötemäärän vaihtuminen vaikuttaa
herkästi prosessiin. Lisäksi koejakson pituus oli melko lyhyt, kun laitoksen viipymäaika on 40
vuorokautta. Olkipellettien määrän nosto suuremmaksi kuin 100 kg/vrk oli liikaa prosessin
toimivuudelle. Koejärjestely poikkesi myös hieman Tanskassa esitellystä prosessista sillä reaktorin
syötteinä oli myös muuta hiiltä sisältävää olkimassaa. Tanskassa olkibriketit lisättiin lietelannan
joukkoon ja muita syötteitä prosessiin ei ollut.
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Kun biokaasulaitokseen lisättiin pellettejä 100 kg/vrk, biokaasuntuottokyky yli kaksinkertaistui
verrattuna siihen, kun pellettejä ei syötetty reaktoriin. Kun tarkastellaan olkipellettien syöttämistä
biokaasureaktoriin taloudellisesta näkökulmasta, niin olkipelleteille käytettiin hintaa 1 400 €/t
(alv 0 %) ja tarkastellaan biokaasun käyttöä yhdistettyyn lämmön ja sähköntuotantoon. Vuositasolla
säästöä 100 kg/vrk olkipellettilisäyksestä muodostuu n. 5 000 €, kun biokaasuntuottokyky kasvaa
kokeessa mitatulla tavalla. Menetelmä soveltuu hyvin pienille biokaasulaitoksille kuten
maatilakokoluokan laitoksille, joiden taloudellinen toiminta perustuu energiantuotantoon, eikä
porttimaksuihin kuten suurissa biokaasulaitoksissa.
Kirjallisuusselvityksen perusteella näyttää siltä, että tavallinen briketöinti tai pelletöinti ei riitä
biokaasulaitokseen syötettävän oljen esikäsittelymenetelmäksi, vaan tarvitaan kone, jossa saadaan
aikaiseksi toistuvia höyryräjähdyksiä ja selluloosan pilkkoutumista sokereiksi. Tanskalaisten
artikkelin mukaan osa solurakenteen rikkumisvaikutuksesta tulee jo vasaramyllystä. Tehokas
vasaramylly ja pelletöinti saattaisivat riittää sellaisessa tilanteessa, jossa viipymäajan ei tarvitse olla
kovin lyhyt.
Se onko tanskalaisten menetelmä (www.kineticbiofuel.com) taloudellisesti järkevä Suomessa riippuu
monista eri tekijöistä. Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat oljen hinta ja saatavuus, onko
korjuukalustoa itsellä, biokaasun käyttötarkoitus ja sähkön hintataso. Tanskassa laskettiin myös
mädätysjäännöksen ravinteille positiivinen hinta 13 €/tonni. Suomessa mädätysjäännöksestä ei ole
saatu tuottoa. Jokainen tapaus täytyy laskea erikseen tilakohtaisilla lähtöarvoilla.
C.F. Nielsenin puristimen kapasiteetti on suuri yhden tilan käyttöön. Biobrikettipuristin voisi sopia
esim. kahden tilan yhteiseksi tai oma käyttö ja urakointi muille (bioreaktorin koko 16 000 tn lietettä
/vuosi, brikettipuristimen käyttö 4 h /päivä), mutta biokaasua lannasta tuottavia tiloja ei kovin taajassa
ole. Olkipaalien kuljettelu pitkiä matkoja ei taas kannata. Systeemi on suunniteltu suurta mittakaavaa
varten, koelaitoskin oli 1200 m3 ja lietteen käyttö 100 000 tonnia vuodessa.
Biokaasulaskurin mukaan taloudellisin kriteerein arvioituna pieni, opetuskäyttöön rakennettu
biokaasureaktori oli täysin kannattamaton. Biokaasulaskurin mukaan kaikissa tapauksissa isot
biokaasulaitokset kannattavat kaikilla energian hyödyntämistavoilla pieniä paremmin. Isommissa
laitoksissa liikennepolttoaineen tuotanto oli varsin kannattavaa, pelkkä lämmöntuotantovaihtoehto
seuraavaksi paras ja lämmön ja sähkön yhteistuotanto selvästi tappiollinen. Pienemmässä
laitoskoossa ainoastaan liikennepolttoaineen tuotanto oli kannattavaa, kahden muun energian
tuotantovaihtoehdon ollessa selvästi tappiollisia.
5.3 Ympäristöindeksien käytön jalkauttaminen
Huippufarmari Haussa -kilpailussa ClosedCircuitCultivation CCC® -indeksit toimivat verrattain
hyvin. Typpi- ja fosforitaseiden osalta tosin yhden vuoden tarkastelujakso on liian lyhyt, jotta voidaan
arvioida taseiden pitkäaikaista vaikutusta pellon ympäristövaikutuksiin. Taseiden ja pellon
fosforiluvun mukaan on myös mahdollista määrittää viljelytoimenpiteiden rehevöittävä vaikutus,
mutta tähän indikaattoriin pätee myös samat tarkastelujakson lyhyyteen liittyvät ongelmat kuin
ravinnetaseisiin. Molemmissa tapauksissa on kuitenkin mahdollista simuloida taseiden vaikutusta
pidemmällä aikavälillä. Tällä saattaisi olla ohjaavaa vaikutusta viljelijöiden päätöksentekoon.
Rehevöittävä vaikutus (PO4eq) käsitteenä tulisi avata paremmin, jotta siitä olisi helpompi viestiä
viljelijöiden ja päättäjien suuntaan. Lisäksi rehevöittävien vaikutusten paikallisuus ja mallinnuksen
puutteet eivät aina anna oikeaa kuvaa tilalla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta. Rehevöittävän
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vaikutuksen laskenta painottaa onnistuneesti fosforihuuhtoumien vaikutusta. Rehevöittävä
vaikutuksen laskentatapa ei perusmuodossaan kuitenkaan ota huomioon tilan etäisyyttä vesistöihin.
Taulukossa 3 on esitetty rehevöittävän vaikutuksen tulokset Huippufarmari Haussa-kilpailun
osallistujien osalta.
Taulukko 3. Kilpailijoiden tulokset eri osa-alueissa

SatoSato indeksi Talous
Laji

Eskola Kalle
Holma Petri
VanhaPerttula Kalle
Hunsa Seppo
Matinolli
Ilkka
Levomäki
Tuomas
Kuokka Petri
Fagerström
Rabbe

kg/ha

EUR/ha

Ympäristöindeksit
EkoPlus

HiiliPlus
kgCO2e/t

N tase
kg/ha

P tase
kg/ha

Rehevöityminen
kgPO4e/t

vehnä 7265
kaura 6112

1,969
1,892

759
758

10
14,13

525
366

12,3
-13

-19,1
-8,1

0,54
0,66

ohra
rapsi

6537
2870

1,873
1,794

510
642

12,07
7,44

410
999

-17
15,1

-23
-13,8

1,1
1,5

ohra

6140

1,759

363

10,51

394

1,1

-12,6

0,95

vehnä 6258
vehnä 6045

1,696
1,638

737
528

8,95
13,18

541
432

4,1
-5,8

-17,1
-23,4

0,67
0,67

rapsi

1,409

455

6,86

1173

31,5

-19,3

3,49

2255

Huippufarmari Haussa -kilpailu (Taulukko 3) osoitti, että suuren sadon tuottaminen ei ole suoraan
verrannollinen suuriin ympäristövaikutuksiin. Huippufarmari Haussa -kilpailun osallistujille
järjestetyssä tulostilaisuudessa todettiin ravinnetehokkuuden olevan keskeisessä asemassa
ympäristövaikutusten muodostumisen kannalta. Tulosten kautta moni osallistuja myös havahtui eri
toimenpiteiden vaikuttavuuden eroista. Tilaisuudessa todettiin, että monillakin eri toimenpiteillä,
joilla on ClosedCircuitCultivation CCC®-konseptin mittareilla mitattuna pieni merkitys päästöihin,
voi olla suuri vaikutus kokonaispäästöihin. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa maan kasvukunto ja
vesitalous sekä tarpeen mukainen kasvinsuojelu. Kilpailussa onnistuneen kauralohkon osalta hieman
ihmeteltiin alhaista typpitasetta, mutta todettiin myös, että kaura pystyy parhaiten hyödyntämään
maassa olevaa typpeä. Öljykasvien heikot tulokset ympäristömittareissa aiheuttivat myös
kummastusta, mutta samassa yhteydessä todettiin, että öljykasvit hyödyntävät typpiravinteet
kilpailukasveista heikoiten. Öljykasveilla on kuitenkin esikasvivaikutus seuraavana vuonna samalla
peltolohkolla viljeltävälle viljelykasville.
Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle hankkeen aikana satokausilla 2012 ja 2013 EkoPlus- ja
HiiliPlus-indeksien kehitys on ollut maltillista. Suurimokaura on ollut tarkastelujaksolla ainoa
viljelykasvi, jonka EkoPlus-indeksi on parantunut (Kuva 6). Vuoden 2013 syysvehnä- ja ruissato
toivat reilun pudotuksen kyseisten viljelykasvien EkoPlus-indeksin trendiin. Näiden viljelykasvien
osalta käytetyt energiapanokset eivät konkretisoituneet hyvälaatuisen ja suuren sadon muodossa.
Syitä voi olla useita, mutta paikoin hankalat kasvien talvehtimisolosuhteet selittänevät tätä tulosta.
HiiliPlus-indeksin tulokset (kuva 7) korreloivat rukiin ja syysvehnän osalta hyvin näiden viljojen
EkoPlus-tuloksiin, koska varsinkin lannoitetypen käytön tehokkuus oli alhaisten satojen vuoksi
heikkoa. Suurimokauralla, kevätvehnällä ja mallasohralla HiiliPlus-indeksin tulokset ovat
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parantuneet kolmena vuonna peräkkäin ollen nyt koko tarkastelujakson alhaisimmissa lukemissa.
Yhtenä merkittävänä tekijänä indeksin tulosten parantumiseen on ollut lannoiteteollisuudessa
käyttöön otettu katalyyttitekniikka, joka vähentää typpioksiduulipäästöjä lannoitteiden
valmistuksesta. Lisäksi viljelykasvien sadot ovat olleet hyvällä tasolla ja lannoitepanokset on saatu
sidottua hyvin satoon.

EkoPlus indeksin muutos 2008-2013
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Kuva 6. Viljojen EkoPlus indeksien joukossa suurimokaura erottuu edukseen.
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Kuva 7. Viljojen HiiliPlus tulokset ovat pienentyneet, mutta vuosi 2013 oli haasteellinen syyskylvöisille kasveille.
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Ravinnetaselaskennassa on havaittu, että keskimäärin fosforitaseet ovat olleet negatiivisia koko
tarkastelujakson 2008-2013 ajan. Vuositasolla ravinnetaseet on laskettu noin 2000 viljan
toimituserälle. Negatiivisiin fosforitaseisiin voidaan olettaa olevan syynä monilla tiloilla
ympäristökorvausjärjestelmän
fosforilannoitusrajat.
Merkittävällä
osalla
lannoitustiedot
raportoineista tiloista fosforilannoitusta ei ole käytetty lainkaan.
Maan helppoliukoisen fosforin tilassa tapahtuvaa muutosta voidaan arvioida Suomen
ympäristökeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (Alakukku 2006) esittämällä
yhtälöllä. Raisioagron määrittämien taulukossa 4 esitettyjen fosforitaseiden perusteella voidaan
arvioida, että peltomaan helppoliukoisen fosforin määrä on kuudessa vuodessa pudonnut
suurimokauralla, mallasohralla ja rukiilla 15-19%, kevätvehnällä 16-22% ja syysvehnällä 17-24%.
Fosforitilan muutosnopeuteen vaikuttaa pellon P-luku, fosforitaseen suuruus sekä tarkastelujakson
pituus. Mitä suurempi helppoliukoisen fosforin määrä tarkastelujakson alussa on, sitä hitaammin
fosforitila muuttuu.
Taulukko 4. Viljojen ravinnetasetulokset (kg/ha).

Keskiarvot

2008

2009

2010

2011

2012

2013

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

Suurimokaura

3

-7

3

-8

18

-4

8

-7

4

-9

5

-8

Kevätvehnä

32

-8

32

-12

38

-7

22

-9

31

-11

30

-9

Syysvehnä

41

-12

46

-14

45

-12

31

-12

45

-13

55

-7

Mallasohra

19

-7

20

-9

25

-5

20

-7

23

-8

21

-8

Ruis

39

-7

53

-9

49

-9

45

-7

54

-10

59

-4

Huippufarmari Haussa -kilpailussa kilpailulohkojen fosforitaseet olivat Raisioagron pitkäaikaisen
seurannan tapaan reilusti negatiivisia. Kilpailulohkojen fosforitaseet vaihtelivat -8 - -23,4 kg/ha.
Taulukossa 5 on esitetty kilpailulohkojen P-luvut ja -taseet sekä arvioitu fosforiluku 10 vuoden
kuluttua (P-luku10), jos fosforitaseet olisivat vuodesta toiseen yhtä alhaiset. Tiloista fosforilannoitusta
ympäristötuen ehtojen mukaisesti antoi Eskola, Holma, Hunsa, Levomäki ja Matinolli. Muut tilat
eivät käyttäneet lainkaan fosforilannoitusta kilpailulohkolleen lohkon korkean fosforipitoisuuden
vuoksi. Fosforitasauksen vaihetta ei ole huomioitu tässä tarkastelussa.
Taulukko 5. P-luvun muutos Huippufarmari Haussa -kilpailulohkoilla.

Tila
Eskola
Holma
Vanha-Perttula
Hunsa
Matinolli
Levomäki
Kuokka
Fagerström

P-luku
mg/l
13
10,1
35
13,8
23,3
15
13,8
31

P-tase P-luku10
kg/ha mg/l
-19,1
7,9
-8,1
7,3
-23
21,1
-13,8
9,2
-12,6
16,1
-17,1
9,5
-23,4
7,8
-19,3
19,7

P-luvun % muutos
-39,2
-27,7
-39,7
-33,3
-30,9
-36,7
-43,5
-36,5
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Taulukon 5 tulokset osoittavat, että panostamalla suureen ja hyvälaatuiseen satoon voidaan pellon
helppoliukoisen fosforin määrää vähentää merkittävästi vuosikymmenessä. Tällöin myös
fosforihuuhtoumien riski vähenee. On kuitenkin muistettava, että fosforilla on kasvissa monia tärkeitä
tehtäviä. Tästä syystä on pyrittävä tutkimuksilla arvioimaan maaperän sisältämän liukoisen fosforin
poiston merkitystä kasvien sadontuotannolle.
6 HANKKEEN VAIKUTTAVUUS / VAIKUTUKSET
Hankkeessa tuotiin esille raportein ja seminaarein toimenpiteitä ja asioita, joiden avulla viljelijät
voisivat saada lisäarvoa maataloustuotannolle sekä kustannus- ja ympäristötehokkuutta viljelyyn.
Peltobiomassojen (mm. oljen) hyötykäyttöaste energiatuotantoon Suomessa on alhainen.
Peltobiomassojen luovuttamisesta viljelijät voisivat saada rahallista korvausta tai ravinnehyötyä
takaisin palautuvan mädätysjäännöksen muodossa. Korjuu- ja varastointiketjut toisivat myös
työllisyysvaikutuksia haja-asutusalueelle. Raisioagro on kehittänyt ympäristöindeksit viljelyn
ympäristötehokkuuden selvittämiseen. Ympäristövaikutusten arviointia ja niiden soveltamista tässä
mittakaavassa ja tällä tavalla tilatasolla ei ole aiemmin tehty. Ympäristöindeksejä voidaan käyttää
maatalouden vesiensuojelun yhtenä ohjauskeinona.
Maatalouden ympäristövaikutusten pienentämiseksi tähtäävien keinojen tehokkuuden osoittamiseen
voidaan käyttää indikaattoreita. Indikaattoreiden avulla tulee pystyä osoittamaan toimenpiteiden
tehokkuus sekä maatalouden taloudellisen kannattavuuden että resurssi- ja ympäristötehokkuuden
näkökulmasta.
Ympäristöindekseillä ympäristöajattelua voidaan jalkauttaa maatiloille. Niiden avulla saadaan
mitattua viljelytoimien energiatehokkuutta ja kuinka hyvin satoon saadaan sidottua viljelyssä
käytettyjä ravinteita. Saatavien tunnuslukujen avulla viljelijä voi arvioida eri viljelytoimiensa
vaikutuksia ympäristöön ja energian kulutukseen, ja tehdä niihin muutoksia esimerkiksi lannoitusta
täsmentämällä.
Hankkeen myötävaikutuksesta käynnistetty Huippufarmari Haussa-kilpailu osoitti edellä esitetyt
näkemykset todeksi. Tilat, jotka menestyivät taloudellisessa tarkastelussa hyvin, olivat myös
tehokkaita ravinteiden- ja energiankäytön näkökulmasta. Näiden tilojen ympäristövaikutukset
tuotettuun viljasatoon nähden olivat maltilliset. Kilpailu osoitti myös, että panostaminen korkeaan
satoon kannattaa sekä taloudelliset että ympäristönäkökulmat huomioiden, kun toimenpiteet on
toteutettu peltolohkon kasvupotentiaalin huomioiden. Maanviljelyä tehdään toki aina luonnon
ehdoilla ja muun muassa sääolosuhteiden muutokset voivat vesittää hyvän ja asiantuntevan
suunnitelman. Nykyään on kuitenkin käytettävissä jo useita erilaisia menetelmiä, jolla riskeihin
voidaan varautua.
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä lisätoimenpiteenä oleva typpi- ja fosforitaseiden
laskenta tuo hyvän pohjan viljelytoimenpiteiden tehokkuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnille.
Osaan markkinoilla olevista lohkokirjanpito-ohjelmista ravinnetaselaskenta on jo lisätty, joten tietoa
on helposti viljelijöiden saatavilla. Tätä tietoa voi yhdessä maanäytteiden kanssa käyttää viljelyn
suunnitteluun. On myös tärkeää tutustua ravinnetasetietoihin satokauden jälkeen, jotta toimenpiteiden
ja olosuhteiden vaikutusta lopputulokseen voidaan arvioida. Tällä tavoin toimintaa voi seuraavana
vuonna tarvittaessa kehittää.
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Raisioagron pitkäaikaisen seurannan tuloksena määritettyjen ravinnetaseiden kautta arvioituna
maaperän liukoisen fosforin määrät Raisioagron sopimusviljelijöiden pelloilla ovat pienentyneet
keskimäärin 15-25 % viimeisen kuuden vuoden aikana. Nämä vähennykset ovat merkittäviä
huuhtoumariskin pienenemisen kannalta, koska valtaosa Raisioagron sopimusviljelijöistä sijoittuvat
juuri Saaristomeren valuma-alueelle tai sitä lähellä oleville valuma-alueille. Tuloksiin liittyy monia
epävarmuustekijöitä, mutta pitkäaikaisen seurannan perusteella voidaan todeta, että trendi maaperän
fosforimäärän kehittymisen osalta on ollut laskeva.
Ravinnetasetulokset ovat kuitenkin vain yksi analyysi kompleksisesta systeemistä ja maanviljelyn
ympäristövaikutuksista. Ymmärtääkseen tämän kompleksisen systeemin riippuvuussuhteita ja
toimenpiteiden vaikutusta tulee järjestelmään tarkastella myös muilla indikaattoreilla.
Energiaindeksi- ja hiilijalanjälkilaskenta ottavat systeemistä huomioon asioita, joita
ravinnetaselaskennassa ei huomioida. Huippufarmari Haussa -kilpailun kautta saatujen kokemusten
perusteella ne täydentävät hyvin viljelyn talous- ja ravinnetaseanalyyseja. Maanviljelysysteemin
kompleksisuudesta kertoo kuitenkin se, että indekseillä ei pystytä suoraan kertomaan muun muassa
maan kasvukunnon ja vesitalouden sekä tarpeen mukainen kasvinsuojelun vaikutusta lopputulokseen.
Näiden tekijöiden vaikutuksen analysointi vaatii syvällistä paneutumista tilan kasvuolosuhteisiin.
Hankkeessa kirjoitetussa raportissa Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta tuotiin esille, millainen hyödyntämätön
peltoenergiapotentiaali Suomessa ja hankealueella on käyttämättä ja mitä ympäristöllisiä näkökulmia
niiden käytöllä on. Olki on raportin pääaihe. Raportti kirjoitettiin viljelijöille ohjeellisesti siitä
näkökulmasta, mitä vaatimuksia oljelle on ja millaisia vaihtoehtoja sen korjuuseen on. Raportissa
käytiin läpi myös peltobiomassan korjuun ympäristönäkökohtia. Oljen hyödyntämiselle
energiatuotantoon löytyy ympäristöllisiä perusteluja. On arvioitu, että oljen polttamisella fossiilisten
polttoaineiden sijaan pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä (hiilidioksidi) enemmän kuin lisäämällä
hiiltä maahan oljen maahan muokkauksella. Samalla peltobiomassoilla tuotetun uusiutuvan energian
osuus kasvaa ja edistetään kansallisia ja alueellisia ilmasto- ja energiatavoitteita. Olki voidaan nähdä
neutraalina materiaalina, jonka käytön laajentamista ja hyödyntämistä on syytä pohtia sekä viedä
toimenpiteet käytäntöön.
Olkea ei suositella korjattavaksi samalta peltolohkolta vuosittain orgaanisen aineksen vähenemisestä
aiheutuvan maan rakenteeseen kohdistuvien haittavaikutusten takia. Toisaalta vaikka olki korjataan
pois, jäljelle jää silti merkittävä määrä viljakasvien juuristoa, sänkeä ja akanoita ylläpitämään
orgaanisen aineksen määrää. Oljen korjaamisella tai maahan muokkauksella ei ole nähtävissä
merkittäviä kasvihuonekaasu- tai ravinnepäästöjä tilatasolla, jos toimenpiteet tehdään hyvien
viljelykäytäntöjen mukaisesti. Mutta periaatteellisella tasolla oljen poisto voi lisätä typen
huuhtoutumista. Tämä perustuu siihen, että maassa oljen korkea C/N-suhde aiheuttaa typen
immobilisaatiota. Immobilisaatio voi pienentää nitraatin huuhtoutumista. Pieneneminen on ollut < 10
kg N/ha Englannin oloissa. Suurimmat huuhtoumat todennäköisesti saadaan aikaan maata
tiivistämällä. Jos oljen korjuuseen sitoudutaan ja se tehdään olosuhteista huolimatta (märissä oloissa),
on hyvin suuri todennäköisyys, että peltoja tiivistetään. Maan rakenne huononee, mistä voi välillisesti
aiheutua ravinnehuuhtoumaa pintavalunnan seurauksena. Oljen poiston mukana poistuu pieniä
määriä typpeä ja fosforia (N 0,5 % ja P 0,1 % oljen kuiva-aineessa, Maaseutuvirasto 2008). Pellon N
ja P ravinnetaseisiin ja huuhtoutumisen vähenemiseen on ainakin pieni mahdollisuus. Oljen typpeä
voi myös sitoutua maan orgaanisen typen varastoihin, joista ne tulevat aikaa myöten kasvien
käyttöön, mikä voi pienentää lannoitustarvetta. Tätä on kuitenkin vaikea mitata ja todentaa
käytännössä.
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Olkea paremmin peltobiomassojen ravinteiden kierrätystä voidaan tehostaa vihermassojen kautta.
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on viljelyssä peltoja mereen laskevien vesistöjen varsilla.
Erityisesti niiden varsille rajoittuneiden vajaahyödynnettyjen nurmien käyttöä kannattaisi lisätä.
Niiltä lohkoilta voidaan saada väärällä kasvijätteiden maahan muokkauksen ajankohdalla aikaan
ravinnepäästöjä, kaltevilta ja vesistöihin rajoittuvilta pelloilta enemmän kuin tasamaalta. Hoidettujen
viljelemättömien peltojen (hvp) ja muiden vajaahyödynnettyjen peltojen nurmimassan
hyödyntämisellä voidaan nähdä runsaasti positiivisia vaikutuksia ravinteiden kiertoon ja
huuhtoutumisen pienenemiseen. Hoidetuilta viljelemättömiltäpelloilta on saatu sadon mukana
poistettua 7-10 kg/ha fosforia ja 40-70 kg/ha typpeä. Maanpäällisen nurmibiomassan fosforista liki
kaikki on liukoisessa muodossa.
Hankkeessa testattiin muutamalla kuvitteellisella esimerkillä biokaasulaskuria, joka on kehitetty
biokaasun tuotannon kannattavuuden alustavaan arviointiin. Vihermassa on hyvä materiaali
biokaasulaitokseen. Valitettavasti biokaasulaitokset eivät ole vielä yleistyneet laajasti Suomessa.
Hankealueella on kuitenkin käytössä ainakin kaksi maatilamittakaavan biokaasulaitosta, jotka
käyttävät syötteenään myös kasviperäisiä raaka-aineita. Tuotettu mädätysjäännös voidaan fraktioida,
jolloin typpi- ja fosforipitoiset jakeet voidaan kohdentaa niitä tarvitseville pelloille.
Biokaasutusprosessissa ravinteet muuttuvat kasveille käyttökelpoisempaan muotoon, jolloin ne ovat
myös huuhtoutumisherkemmässä muodossa. Ympäristön kannalta biokaasulaitoksen lopputuotteet
kannattaa levittää pelloille keväisin. Viljelijän kannattaisi luovuttaa vajaahyödynnetyiltä pelloilta
vihermassa ilmaiseksi, jos hyödyntäjä hoitaa korjuun ja viljelijä saa ravinteet mädätysjäännöksenä
takaisia tilan muille peltolohkoille. Lisäämällä nurmiviljelyä kiertoon niin puhtaana nurmialana kuin
viherlannoitusnurmena, viljelijä saa samalla maan rakennehyödyn.
Hankkeessa tuotiin esille myös uudenlaisia sovelluksia oljen energiakäytössä. Olkea voi hyödyntää
paremmin biokaasuprosessissa briketöinnin avulla. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden nostaa
olemassa olevien biokaasulaitosten biokaasun tuottoa merkittävästi. Menetelmä on kallis, mutta
mahdollistaisi oljen hyödyntämisen biokaasutuksessa myös maatilamittakaavassa. Lietteitä käyttävät
biokaasulaitokset pystyisivät kaksinkertaistamaan biokaasuntuotantonsa ilman isoa lisäinvestointia
reaktoriin. Investointi tarvitaan kuitenkin oljen esikäsittelyyn. Jos kaikki olemassa ja rakenteilla
olevat maatilamittakaavan biokaasulaitokset alkaisivat käyttää olkea, se merkitsisi 6,4 milj.
kuutiometrin lisätuottoa, joka on 1,1 % vuonna 2013 tuotetusta biokaasusta ja vain miljoona
kuutiometriä enemmän mitä poltettiin ylijäämäpolttona biokaasulaitosten soihduissa.
Maatilamittakaavan biokaasulaitos (16 000 tn/vuosi) voisi käyttää olkea 10 % syötteen määrästä eli
1 600 tonnia, joka merkitsisi viljalajista riippuen 400 - 640 hehtaarin olkisadon korjaamista.
Paikallisesti esim. Huittisissa biokaasulaitokseen tarvittaisiin kunnan olkialasta vuosittain noin 4 %.

7 TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN
Ympäristöindeksien hyödyntäminen ympäristötukijärjestelmässä on mahdollista, mutta
sovellettavuus
on
hankkeen
tulosten
perusteella
haasteellista.
Nykyisin
ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteenä käytettävä ravinnetaseiden laskenta on verrattain
suoraviivaista ja vain vähän lähtötietoja vaativaa. Ympäristöindeksien määrittämiseen vaadittavat
lähtötiedot saadaan pääosin viljelykirjanpidosta ja viljavuusanalyyseista. Indeksit vaativat kuitenkin
runsaasti taustatietoja, joita joudutaan aika-ajoin päivittämään. Lisäksi tilakohtaisesti laskentamalleja
joudutaan soveltamaan otettaessa huomioon tilan erityispiirteet muun muassa lannan- ja
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energiankäytön osalta. Tämän perusteella on perusteltua todeta ympäristöindeksien soveltuvan
parhaiten neuvontajärjestöjen asiantuntijoiden työkaluiksi. Heille ympäristöindeksien käyttö
muodostuu rutiininomaiseksi. Lisäksi indeksien laskentamallien ylläpitäminen sekä päivittäminen
ovat tällöin keskitetympää.
Ympäristöindeksien käyttämistä neuvontajärjestöjen asiantuntijoiden työkaluna tukee myös
hankkeen aikana käydyt keskustelut viljelijöiden kanssa. Osa viljelijöistä on erittäin kiinnostuneita
ympäristöindeksien tuomasta lisätiedosta. Hankkeen aikana tuli kuitenkin esille, että viljelijät
toivovat, että indeksien tuoma tieto analysoidaan heille valmiiksi. Tämä on täysin ymmärrettävää ja
tästä syystä on jatkossa kiinnitettävä huomiota tapaan, kuinka ympäristöindekseistä viestitään. Itse
ympäristöindeksilaskenta tulee pyrkiä kuitenkin tekemään yhdessä viljelijän kanssa, jotta tilan
olosuhteet ja eri tekijöiden syy-seuraussuhteet tulevat parhaiten huomioitua indeksien laskennassa.
Eri ympäristövaikutuksiin vaikuttavista tekijöistä keskusteleminen myös herättää ajatuksia, kuinka
omaa toimintaa voi kehittää.
Ympäristöindeksien hyödyntämistä tilatasolla ei ole edistetty ainoastaan tämän hankkeen puitteissa.
Raision ClosedCircuitCultivation CCC® -konseptin lisäksi muun muassa Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksen (MTT) Hierarchynet-hankkeessa pyritään rakentamaan maatalouden
ympäristövaikutusarviointiin menetelmää ja indikaattoripakettia, jolla tilakohtaisia toimenpiteitä
ympäristöystävällisemmän tuotannon eteen voidaan arvioida. Hankkeen vastuututkijan Yrjö Virtasen
mukaan viljelijöiden pyrkimykset kohti ympäristöystävällisempää tuotantoa eivät ole tullet näkyviin.
Hierarchynet-hankkeen kautta tilojen todelliset ympäristövaikutukset pyritään saamaan esille ja tilat
voivat käyttää omia tuloksiaan muun muassa tuotteidensa markkinoinnissa (MTT 2014). Merkittäviä
avauksia maatalouden neuvontajärjestöjen suunnasta ympäristöindeksien käyttöönotosta tilatason
neuvontatyöhön ei ole kuitenkaan ollut nähtävissä.
Maataloudessa on paljon potentiaalista peltoenergiaa hyödyntämättä. Peltoenergiaa hyödyntämällä
olisi mahdollista lisätä uusiutuvien maatalouspohjaisten energialähteiden osuutta. Hankkeen aikana
on havaittu, että maataloustuottajilla on kiinnostusta ja positiivinen asenne oljen korjuuseen ja
peltoenergian hyödyntämiseksi energiaksi. Maataloustuottajille tehdyn kyselyn perusteella
suurimmaksi esteeksi peltobiomassojen hyödyntämiselle viljelijät kokevat riskin vaikeista
korjuuolosuhteista. Lisäksi riskiksi koettiin pelko maan kasvukunnon heikkenemisestä ja sen, että
korjuu ei ole taloudellisesti kannattavaa. Jotta oljen korjuu ja hyödyntäminen tulisivat laajemmin
käyttöön, tämä vaatii vielä kehitystyötä. Lisäksi energian hinta ja poliittiset kannustimet uusituvan
energian tukemiseksi vaikuttavat oljen käytön yleistymiseen.
Maatilakokoluokkaa suuremmilla olemassa olevilla lämpö- ja voimalaitoksilla oljen poltto on
haasteellista, koska kyselyn mukaan olki pitäisi toimittaa pelletteinä tai briketteinä. Tämä taas nostaa
runsaasti oljen hintaa. Tällä hetkellä puuta ja turvetta on hyvin saatavilla kohtuulliseen hintaa. Oljen
on vaikea kilpailla näiden rinnalla. Tanskan voimalaitoksilla oljesta maksetaan 20 €/MWh, mikä on
samaa luokkaa, kuin hakkeen hinta Suomessa. Hankeseminaarissa Turun Seudun Energiantuotannon
toimitusjohtaja Tapani Bastman kertoi oljen käytöstä voimalaitosmittakaavassa. Naantaliin on tulossa
monipolttovoimalaitos, jossa yhtenä polttoainevaihtoehtona on olki. Oljen isomman mittakaavan
energiahyödyntäminen on edelleen mukana voimalaitossuunnitelmissa ja hankkeen
ohjausryhmätyöskentelyyn osallistunut Bastman kertoi, että selvitystyötä oljen saamiseksi Naantalin
voimalaitoksen käyttöön jatketaan myös tämän hankkeen päätyttyä.
Hankkeen aikana Neste Oil kehitti mikrobiöljytuotantoa, jossa yhtenä syötteenä esitettiin
maatalouden biomassat ja nimenomaan olki. Mikrobiöljystä olisi tuotettu NexBTL-prosessia
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hyödyntäen biodieseliä. Hankkeen aikana Neste Oil viestitti suunnittelevansa 200 000 tonnia olkea
raaka-aineeksi vaativan laitoksen rakentamisesta Suomeen. Tämän määrän hankkimiseen olisi
vaadittu noin 100 000 hehtaarin vilja-ala. Hankkeen arvioitiin luovan oljelle merkittävää kysyntää,
mutta lokakuussa 2014 Neste Oil kertoi lopettavansa mikrobiöljyn kehittämisen, koska sen ei nähty
olevan kannattava vaihtoehto uusiutuvan biodieselin raaka-aineeksi. Yhtiö kuitenkin kertoi
jatkavansa tutkimusta maa- ja metsätalouden jätteiden hyödyntämiseksi seuraavan sukupolven
biopolttoaineiden raaka-aineiksi.
Oljen biokaasutusteknologia näyttäisi soveltuvan lietelantaan mädättäville tiloille, jos kaasun
tuotantoa halutaan tehostaa. Oljen mukana lietelannan joukkoon saadaan lisättyä hiilihydraatteja,
jotka parantavat kaasun muodostusta. Se, onko tanskalaisten menetelmä (www.kineticbiofuel.com)
toteuttamiskelpoinen Suomessa, riippuu hyvin paljon tilan olosuhteista. Onko olkea saatavissa omalta
tilalta ja onko korjuukalustoa käytettävissä vai jouduttaisiinko olki ostamaan paalattuna? Mitä
biokaasulla tehdään ja mikä on kaasun avulla tuotettavan sähkön hinta? Tanskassa laskettiin myös
ravinteille positiivinen hinta 13 €/tonni. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä esim. yhteistyössä
biokaasulaitoksia toimittavan yrityksen kanssa. Jokainen tapaus täytyy laskea erikseen tilakohtaislla
lähtöarvoilla. Tärkeimmät muuttujat ovat biokaasun ja oljen hinta. Biokaasutusta varten tilalle tulee
kuitenkin investoida britetöintilaitteisto ja muita tarvittavia koneita. Biobrikettipuristimen
kapasiteetti on niin iso, että yhdellä laitteistolla saisi tehtyä biobriketit kahta maatilamittakaavan
biokaasulaitosta varten. Biobriketöinti voisi sopia erillisen yrittäjän työksi tai kahden
biokaasulaitoksen yhteiseksi, edellyttäen että laitokset ovat riittävän lähellä toisiaan.
Briketöintilaitosinvestointia voidaan mahdollisesti myös hyödyntää biokaasutettavan oljen käsittelyn
lisäksi myös polttoon menevän olkipelletin tuotantoon.

8 TALOUSRAPORTTI
Hankkeen budjetti oli 303.420,00 euroa, josta Ympäristöministeriön osuus 233.400,00 (77%) ja oma
rahoitusosuus (Raision oma työ) 70.020,00 (23%).
16.8.2012 päivättyyn YM:n päätöksen (YM 139/481/2012) haimme muutosta määrärahojen
maksamisen aikatauluun. Ohjausryhmän kokouksessa (6.2.2013) käydyn keskustelun perusteella,
haettiin muutosta maksueriin. Alkuperäisessä päätöksessä maksuerien pituudet olivat niin pitkiä, että
Satafoodin kassa ei olisi sitä kestänyt.
13.3.2013 päivättyyn muutospäätökseen rahoituserien pituutta oli muutettu.
Toteutuneiden menojen laskutukset:
1. erä 1.11.2012-31.12.2012 (11.1.2013 mennessä)
2. erä 1.1.2013-31.7.2013 (31.8.2013 mennessä)
3. erä 1.8.2013-31.12.2013 (10.1.2014 mennessä)
4. erä 1.1.2014-31.7.2014 (31.8.2014 mennessä)
5. erä 1.8.2014-30.10.2014 (15.12.2014 mennessä)
18.6.2012
esitetyssä
rahoitusesityksessä
ja
lisätiedoissa
19.7.2012
erittelimme
kustannuspaikkakohtaiset menot. Laitteisiin ja tarvikkeisiin budjetoitiin 8.485,00 euroa. Summaan
ajattelimme sisältyvän mm. tietokoneiden ja kopio-tulostinkoneen vuokrat. Ulkopuolisiin palveluihin
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budjetoimme 20.180,00 euroa, tähän kuluun sisältyi mm. käyttämämme ulkopuolisen tilitoimiston
laskut kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Yleiskustannuksiin (tilavuokrat, puhelinkustannukset,
toimistotarvikkeet) budjetoitiin 5.400,00 euroa. Em. selvitykset olivat liitteenä saamassamme
Ympäristöministeriön päätöksessä.
Ensimmäistä maksuerää haettaessa Ympäristöministeriö ohjeisti (29.1.2013), että yleiskustannuksiin
katsotaan kuuluvan myös laitevuokrat ja kirjanpito- ja palkanlaskenta. Näin sillä perusteella, että ne
eivät koskeneet pelkästään tätä hanketta.
Hankkeen valvonta siirtyi Pöyry Finland Oy:lle 11.6.2013.
16.9.2013 saatujen ohjeistusten mukaan, budjetin kustannuspaikkojen välillä muutokset voivat olla
mahdollisia, mutta ne tulee hyväksyttää etukäteen.
Loppuvuoden 2013 aikataulu asetti haasteita siinä suhteessa, että kustannuserittely tuli olla valmiina
17.12.2013 sisältäen myös joulukuun kustannukset. Ohjeistuksen mukaan joulukuulle (erityisesti
loppupuolelle) tulee mielellään välttää (suurien) kululaskujen kertymistä, jotta saataisiin
mahdollisimman oikeat numerot maksatukseen. Lisäksi tuli arvioida joulukuun tunnit.
Toteutuneiden menojen laskutus ensimmäisessä ja kolmannessa erässä aiheutti haasteita. Haasteen
toi, edellä mainitun Pöyryn ohjeistuksen tietojen toimittamisesta jo 17.12.2013, lisäksi se, että
hankkeiden tulostietojen saaminen kirjanpidosta heti alkukuusta oli ongelmallista. Laskutuksen
ajankohta olisi saanut olla hieman myöhemmin kuin heti alkukuusta.
Hankkeen alkuperäisessä budjetissa yleiskustannuksiin oli varattu 5.400,00 euroa, joka oli n. 3 %
palkkakustannuksista (179.315,00 euroa). Tämä summa oli arvioitu merkittävästi alakanttiin. Alun
perin yleiskustannuksiin ei siis budjetoitu laitevuokria ja kirjanpitokustannuksia. Edellä mainitusta
johtuen hankkeen budjettia päivitettiin saatujen ohjeistusten mukaisesti toukokuussa 2014.
Yleiskustannukset budjetoitiin 17.550,00 euroon.
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat xxx euroa, josta tuen osuus xxx euroa ja omarahoituksen
osuus xxx euroa. Hankkeen toteutumisprosentti oli xxx %. Hankkeelle varatuista varoista jäi
käyttämättä xxx euroa. Palkkakustannuksia jää käyttämättä mm. siitä syystä, että yhdelle henkilölle,
hankkeelle alun perin ajateltua työpanosta jouduttiin uudelleen järjestelemään äitiysloman takia.

9 SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN
Maataloudessa on vielä paljon hyödyntämätöntä bioenergiaa. Peltobioenergian lisäämiseksi
kaivataan lisää kehitystyötä ja ohjauskeinoja. Tässä hankkeessa ei tehty arvioita tukipolitiikan
vaikutuksesta peltobiomassojen käytön edistämisessä. Tulevissa hankkeissa ja ohjelmissa tulisi
tarkastella millainen vaikutus olisi, jos peltobiomassat otettaisiin tasavertaisesti huomioon, kun
bioenergian käytöstä sekä siihen liittyvästä tukitoimista tai energiaverokannustimista päätetään.
Esimerkiksi syöttötariffilla tuetaan metsähakkeen ja puupolttoaineiden käyttöä sähköntuotannossa,
mutta peltobiomassat eivät kuulu tämän tuen piiriin kuin välillisesti biokaasun kautta.
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Hankkeessa erityisen hyödyllisenä koettiin Tanskan tehty olkimatka. Matkalla saatiin hyvä kuva
Tanskan oljen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Lisäksi matkalla sai hyvän käsityksen siitä, miksi
oljen energiakäyttö Tanskassa on niin paljon Suomea edellä. Tulevia hankkeita ja ohjelmia varten
tulisi hanketoimijoita velvoittaa tutkimaan mahdollisuuksia järjestää hankkeen puitteissa matka
johonkin vertailukohteeseen. Tällä tavoin edelläkävijämaista ja -yrityksistä saataisiin kerättyä tietoa
suomalaisen elinkeinoelämän käyttöön.
Seminaarit olivat myös onnistuneita. Seminaareihin osallistui hyvin väkeä ja niissä keskustelu oli
vilkasta. Viimeisen seminaarin jälkeinen olkikattilavierailu oli havainnollinen ja kannustava
esimerkki siitä, miten olkikattilan investointi oli taloudellisesti kannattava valinta.
Oljen ja muiden biomassojen laajamittaisen korjuun maaperä- ja ympäristövaikutuksia Suomen
olosuhteissa olisi hyvä tutkia lisää. Päätöksenteossa joudutaan nykyään käyttämään runsaasti
ulkomaalaista
tutkimustietoa
sekä
vanhentunutta
kotimaista
tutkimustietoa.
Maanviljelymenetelmissä ja kasvilajikkeissa on tapahtunut runsaasti kehitystä viime
vuosikymmeninä ja tutkimustieto ei ole päivittynyt samassa suhteessa. Rahoitusta tulisi kohdentaa
pitkäkestoisiin peltokokeisiin, jotta empiirisiä tutkimustuloksia maaperä- ja ympäristövaikutuksia
pystyttäisiin saamaan Suomen olosuhteista.
Ympäristöindeksien jalkauttamisen kannalta on suositeltavaa, että indeksien käyttöä ryhdytään
hyödyntämään ensin osana viljelyneuvontaa neuvontajärjestöjen toimesta tai yritysten tarjoamana
lisäarvopalveluna. Tätä kautta pystytään keräämään lisää käytännön kokemusta menetelmän
vaikuttavuudesta ja tilastotietoa ympäristövaikutusten vaihteluväleistä suomalaisessa maataloudessa.
Tämän perusteella on tulevaisuudessa helpompi arvioida ympäristöindeksien soveltuvuutta
maatalouden ohjauskeinoiksi.
10 LÄHTEET
Alakukku, L. (toim.). 2006. Maaperän prosessit – pellon kunnon ja ympäristönhoidon perusta.
MMM:n maaperätutkimusohjelman loppuraportti. Maa- ja elintarviketalous 82. S. 33-36.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 2014. Tiloille uusia keinoja ympäristövaikutusten
arviointiin. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/ajankohtaista/Uutisarkisto/2014/Tiloille
uusia keinoja ympäristövaikutusten arviointiin. Luotu: 31.1.2014. Viitattu: 16.10.2014.
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Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -hanke järjesti olkimatkan 8. - 10.4.2014 Tanskaan.
Matkan tarkoituksena oli tutustua oljen korjuutekniikoihin, varastointiin ja energiahyödyntämiseen.
Tanskassa oppaana toimi tanskalainen Louise Krogh Johnson, joka on Agro Business Parkin asiantuntija. Matkalla vierailtiin olkea käyttävässä maatilamittakaavan sekä suuremman mittakaavan
lämpö- ja voimalaitoksissa. Lisäksi vierailtiin oljen käsittelyyn, biokaasutukseen ja kaasutukseen
keskittyneissä yrityksissä.

Lennot

tiistai 8.4.2014
SK2711 Turku – Kööpenhamina 06:45 - 07:15
torstai 10.4.2014
SK1244 Århus – Kööpenhamina 08:40 - 09:20
SK2718 Kööpenhamina – Turku 12:00 - 14:25

Tanskan olkimatkan aikataulu:
Tiistai 8.4.2014
klo
6:45

Lento SK2711 Turku - Kööpenhamina 7:15

7:45

Lähtö Kööpenhaminan lentokentältä

9:00-11:00 Processbio A/S, Allan Thysen

Danish Agriculture & Food Council, Thomas Holst

12:30-14:00 Egeskov Castle–Straw boiler from Faust, Larös Bjørn Hansen
14:30-16:00 Fyn Power Station – straw-fired CHP plant
Saapuminen hotellille, CABINN Århus Hotell
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Keskiviikko 9.4.2014
klo
8:30

Lähtö hotellilta

9:00-11:00 AgroTech – Leading Danish straw experts, Bodil Pallesen

Agro Business Parkin esittely, Foulum
12:30-13:30 Aarhus University Foulum – C. F. Nielsen straw briquetting plant, Bo Andersen

14:45-16:00 Straw gasification plant from Frichs A/S, Jørgen Krabbe

Illalla

Paluu hotellille

Torstai 10.4.2014
klo
6:15

Lähtö hotellilta

8:40

Lento SK1244 Århus - Kööpenhamina 09:20

12:00

Lento SK2718 Kööpenhamina - Turku 14:25
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Kartta matkareitistä

Matkalle osallistui 11 henkilöä, joista 8 oli maataloustuottajaa tai energiayhtiön edustajaa sekä kolme hanketyöntekijää.
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Processbio A/S, Allan Thysen

Ensimmäisenä vierailukohteena oli Prosessbio, missä Allan Thysen kertoi yrityksen toiminnasta.
Processbiolla on yli 25 vuoden kokemus biomassan käsittelystä ja prosessitekniikan alalta. Processbio on viiden yksittäisen yrityksen yritysryhmä. Yritykset yhdistyivät, koska halusivat tehostaa toimintaansa ja tarjota asiakkaille avaimet käteen tyyppisiä kokonaisratkaisuja. Nyt eri yritykset voivat
keskittyä yksittäisiin prosesseihin bioenergiaketjussa. Vuonna 2012 yritysmuoto muuttui osakeyhtiöksi. Processbio on C&H Systemisin omistama. C&H Systemisillä on 40 vuoden kokemus materiaalien kierrätyksestä paperiteollisuudessa. C&H Systemisin suurin asiakas on Tetra Pak. Proseccbio
ja C&H Systemis sijaitsevat vierekkäin. Nyt yritysryhmässä on yhteensä 55 työntekijää ja työntekijät voivat tehdä minkä tahansa yrityksen töitä sen mukaan, kenellä on kyseiseen projektiin soveltuvin ammattitaito.
Processbio tekee automaattisia käsittely ja prosessiratkaisuja biomassalle paali- tai bulkkimuodossa.
Yritys palvelee kaikkia mahdollisia biomassaa hyödyntäviä laitoksia. Palveluita tarjotaan mm. seuraavan tyyppisille yrityksille:
- 100 % biomassaa polttoaineena käyttävät voimalaitokset
- yhteispolttoon suunnitellut voimalaitokset (leijupetikattilat)
- 2. sukupolven bioetanolilaitokset
- olki- ja puupellettitehtaat
- biokaasulaitokset
Processbio tarjoaa asiakkaille kokonaisia laiteratkaisuja, suunnittelupalveluita ja projektijohtamista.
Tanskassa olkilogistiikka on urakoitsijoiden hallussa, urakoitsijat ostavat oljen viljelijöiltä. Oljen
hinnoittelu perustuu kuiva-ainekiloihin.
Oljen biokaasutus on vielä vähäistä, koska ilman esikäsittelyä olki jää kellumaan. Tuottaakseen
kaasua oljen solurakenne pitää saada hajotettua. Ennen biokaasulaitokseen syöttämistä olki kuumennetaan ja briketöidään, mikä ratkaisee tämän ongelman. Puubiomassan käsittely ei merkittävästi
eroa oljen prosessointitavasta.
Allan Thysen kertoi esimerkin Processbion Iso-Britanniaan toimittamasta oljen käsittelylaitoksesta.
Laitoksessa käsitellään tunnissa 103 Heston paalia ja laitos tuottaa sähköenergiaa 40 MW teholla.
Käsiteltävä olkimäärä on nyt 50 t/h ja tavoite on nostaa käsittelymäärää 100 t/h. Englannissa oljen
keskimääräinen kosteusraja on 22 - 25 %, koska alle 22 % kosteudessa olevaa olkea ei tahdo olla
saatavilla. Oljen käsittelylaitokselle paalit tulevat rekoilla, joissa on samankokoisia paaleja. Laitokselle tullessa kuljettaja syöttää kortin viivakoodinlukijaan. Rekka ajetaan sisälle, jossa liikennettä
ohjataan liikennevaloilla. Kuljettaja menee kuorman purkamisen ajaksi turva-alueelle. Paaleista
mitataan automaattisesti kosteus kunkin paalin kolmesta eri kohdasta. Jos kosteus ylittää sallitun
raja-arvon, niin kaikki paalit pitää palauttaa pois laitokselta.
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Processbio valmistaa repijöitä oljelle. Teollisuustason olkimurskain pystyy silppuamaan 35 % kosteudessa olevaa olkea. Polttolaitokset eivät tavallisesti vaadi olkisilpun pientä partikkelikokoa, kun
taas pelletöintilaitokset vaativat jopa 10 mm partikkelikoon, johon tarvitaan jauhatus vasaramyllyllä. Processbio toimittaa useita erilaisia kuljetinlaitteistoja, kuten ruuvikuljettimia, ketjukuljettimia ja
putkikuljettimia. Putkikuljettimella voidaan kuljettaa kevyitä materiaaleja pitkiä matkoja. Lisäksi
Processbiolla on biomassan annostelijoita, erottelulaitteita, puhdistusjärjestelmiä, kiekkoseuloja,
suodattimia.
Moderneissa laitoksissa moottoreiden ja laakereiden kuntoa valvotaan, tällaisen järjestelmän asennus pidentää laitteiston takuuta. Processbiolla on etäkäyttömahdollisuus toimittamiinsa laitoksiin,
jos yritys tarvitsee Processbion asiantuntemusta.

Lisätietoja: www.processbio.com

Allan Thysen
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Danish Agriculture & Food Council, Thomas Holst
Thomas Holst kertoi Tanskan uusiutuvan energia käytöstä ja oljen käsittelystä. Tanskassa vuonna
2012 uusiutuvan energian osuus oli 26 % kokonaisenergiankulutuksesta. Uusiutuvasta energiantuotannosta puun osuus on suurin, tuulivoima on toiseksi suurin ja biokaasun tuotanto on kolmanneksi
suurin. Tanskassa oljen energiakäyttö on vähentynyt, koska kattilalaitokset kokevat sen käytön
haastavaksi. Olkea on käytetty kivihiilen kanssa, mutta kivihiilen käytöstä halutaan päästä eroon.
Kivihiilen tilalle halutaan puuta, mutta puu ja olki taas eivät ole kattilan toiminnan kannalta hyvä
polttoaineyhdistelmä.
Tanskassa oljen maksimipotentiaali on 5,5 milj. t /v, josta kotieläintuotantoon kuivikkeeksi menee
1,8 milj. t/v ja oljen energiatuotantoon 1,3 mil. t/v. Loput oljesta n. 2,1 milj. t/v kynnetään peltoon,
mikä jää hyödyntämättä materiaalina ja energiana. Tanskassa voimalaitoksissa käytetään ainoastaan
suuria Heston-paaleja, jotka painavat 500 - 650 kg. Krohnilta on tulossa uusi paalain, joka tekee
matalampia, mutta painavampia ja tiiviimpiä paaleja, jotka parantavat paalien kuljetustehokkuutta.
Olkikuorman paino nousee nykyisestä 13 tonnista 17 tonniin, kun koko 4 metrin kuljetuskorkeus
pystytään hyödyntämään.
Olkienergiatuotannossa laskutus perustuu paalien kosteuspitoisuuteen ts. kuiva-ainepitoisuuteen.
Hinnoittelun alaraja oljen kosteudelle on 13 %. Hintaa korotetaan 2 % jokaista kosteusprosentin
alenemaa kohden (10 % kosteuteen asti). Hintaa lasketaan 2 % jokaista kosteusprosentin nousua
kohden (22 % kosteuteen asti). Olkikuorman keskiarvokosteuden yläraja on 22 % ja yhden paalin
maksimikosteus 27 %. Oljen hinnoittelumallista on paljon keskustelua ja kritiikkiä. Oljelle pyritään
löytämään useita käyttötarkoituksia, jotta eri kosteudessa olevaa olkea voidaan hyödyntää. Olkea
voidaan nykyisin hyödyntää polton lisäksi bioetanolinvalmistuksessa ja biokaasuntuotannossa.
Thomas Holst kertoi, että oljen poltolla on Tanskassa positiivinen maine.

Lisätietoja: www.lf.dk & www.danskhalm.dk

Thomas Holst
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Faustin olkikattila Egeskovin Linnassa, Lars Bjørn Hansen

Tutustuttiin Egeskovin linnan läheisyydessä olevaan olkikattilaan. 1500-luvulla rakennettu linna
sijaitsee Fynin saarella ja on saaren yksi tunnetuimmista nähtävyyksistä. Linnan yhteydessä on kasvihuone, museoita ja huvipuisto. Olkikattila on Faustin toimittama ja paikalla oli yrityksen edustaja
Lars Bjørn Hansen kertomassa kattilan ja yrityksen toiminasta. Faust on valmistanut kattiloita 1978
vuodesta lähtien ja on yksi merkittävä olkikattiloiden valmistaja. Kattila on rakennettu 2 - 3 vuotta
sitten. Kattilaan, johon tutustuttiin, syötetään 3 paalia 2 kertaa päivässä. Paalien syöttäminen tapahtuu traktorin etukuormaajalla. Kattilan täydennykseen kuluva aika on noin 10 minuuttia. Tämän
tyyppisisiin kattiloihin pitää syöttää olkipaaleja, joiden tiheys ei ole kovin suuri. Kattilan yhteydessä on 100 m3:n varaaja, jonka vettä lämpöenergialla lämmitetään. Kattilalaitoksen teho on 600 kW.
Linnan alueelle oli rakennettu 2 - 3 km lämmitysputkistoa, jonka kautta lämmitetään rakennuksia.
Kattilalaitoksen ja varaajan yhteisinvestointikustannus oli 1,2 milj. kruunua ja kattilan laskennallinen käyttöikä on 20 - 30 vuotta. Faustin vanhimmat kattilat ovat jo 38 vuotta vanhoja. Faustin kattilalaitoksilla päästään 90 % hyötysuhteeseen laboratorio-olosuhteissa. Käytännössä hyötysuhde on
70 - 75 % vuoden keskiarvona.
Egeskovin linnassa säästyy öljyä olkikattilan avulla 165 000 litraa vuosittain. Isoilla maatiloilla on
Tanskassa paljon tämän tyyppisiä olkikattiloita. Viljan kuivauksessa käytetään usein kattilan tuottamaa energiaa. Vastaavanlaisia laitoksia on myös Suomessa. Kattila toimitetaan kolmessa eri erässä ja sen pystytys valmiille perustuksille kestää 2 päivää. Kattilaan voidaan oljen lisäksi syöttää
myös puuta.
Kaikilla Faustin kattiloilla on omat verkkosivustot ja laitosta pystyy säätämään ja valvomaan myös
etänä. Kattilan hälytykset voidaan lähettää 3 eri henkilölle tekstiviesteillä. Vanhoihin kattiloihin
voidaan jälkikätten lisätä uusia teknisiä ominaisuuksia esimerkiksi juuri etäkäyttömahdollisuus.

Egeskovin linna
Faustin kattila

Lars Bjørn Hansen

Lisätietoja: www.faust.dk
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Fyn Power Station, Vattenfallin olkikäyttöinen voimalaitos, Jens Ole Larsen

Vattenfall on perustettu Ruotsissa 100 vuotta sitten. Tanskan markkinoille Vattenfall tuli reilu
kymmenen vuotta sitten tuulivoiman vuoksi ja hankki samalla omistukseensa myös voimalaitoksia.
Yrityksessä työskentelee 33 000 henkilöä. Tanskassa ei ole vesivoimaa, vaan pääosa Vattenfallin
omistuksesta on tuulivoimaa. Vattenfall on parhaillaan myymässä voimalaitoksiaan, koska Tanskan
valtion pyrkimys on lopettaa kivihiilen käyttö. Vattenfall aikoo säilyttää tuulivoimalat omistuksessaan.
Voimalaitosalueella sijaitsee jätteenpolttolaitos, yksi suljettu voimalaitos, hiili- ja öljyvoimalaitos
sekä olkea polttava laitos. Jätteenpolttolaitoksen sähköteho on 10 + 14 MW ja lämpöteho on 29 +
35 MJ/s. Jätettä poltetaan 35 t/h eli 280 000 t vuodessa. Voimalaitokselle tuotava jätemäärä on vähentynyt. Vattenfall pystyy käsittelemään jätteen edullisesti porttimaksulla 100 kruunua / t. Jätteenpolttolaitoksen suurin kuluerä on savukaasujen puhdistus.
Voimalaitosalueen pääyksikkönä toimii vuonna 1991 rakennettu kivihiilivoimalaitos (7 yksikkö),
mikä käyttää 800 000 t hiiltä vuodessa. Kivihiilivoimalaitoksen sähköteho on 405 MW ja lämpöteho 550 MJ/s. Voimalaitoksen käynnistyspolttoaineena käytetään öljyä. Tällä hetkellä sähkö on edullista, joten kivihiilivoimalaitos toimii osateholla. Laitoksella sähköä voidaan tuottaa pelkästään ilman lämmön tuotantoa. Laitoksen käyttämä kivihiili ostetaan Venäjältä. Kivihiilen hinta on nyt
edullista. Öljy on polttoaineena 3,5 kertaa kalliimpi polttoaine kuin kivihiili.
8 yksikkö on olkikäyttöinen, mikä toimii itsenäisenä yksikkönä. Oljen poltto on Vattenfallin edustajan mukaan Tanskassa hyvää ja kannattavaa liiketoimintaa. Oljen polton tulevaisuudesta annettiin
positiivinen kuva. Vattenfallin tapauksessa viljelijä / urakoitsija päättää järjestääkö hän itse kuljetuksen oljille tilalta laitokselle vai hoitaako Vattenfall kuljetuksen. Laitosinvestointi oli 800 milj.
kruunua. Laitokseen syötetään paaleja 28 t/h ja vuositasolla olkea käytetään 170 000 t. Sähköä 8
yksikkö tuottaa 34,5 MW teholla, jolla saadaan tuotettua 20 % osuus Odensen kaupungin sähkönkulutuksesta. Lämpöteho on 84 MW ja sillä saadaan tuotettua 25 % osuus Odensen lämmöntarpeesta.
Laitoksella oljen varastointikapasiteetti on 2 300 paalia, joka kattaa viikonloppukäyttömäärän ja
reservin. Paalit tulevat laitokselle rekoilla 24 paalin erissä, joiden kokonaispaino on n. 14 t. Oljen
purkamiseen käytettävä aika on 5 min kuormaa kohden. Oljen vastaanotto tapahtuu yhden vuoron
aikana eli vastaanoton pitää olla tehokasta. Laitokselle tullessa autot punnitaan ja oljesta mitataan
kosteuspitoisuus kolmesta eri kohdasta. Oljet punnitaan vielä erikseen myöhemmässä vaiheessa.
Olkinosturi on täysin automaattinen, kuljettaja poistaa kuljetusverkot, poistuu hytistä ja käynnistää
oljen purun. Tällä laitoksella oljen maksimikosteus on 25 %, mutta yhdeltä sivulta mädäntyneitä
paalejakin otetaan vastaan, kunhan mustunut reuna on ylöspäin ja ei estä paalin kulkemista kuljetinjärjestelmässä. Oljesta maksetaan 250 kruunua / paali (33,49 €/paali) eli noin 0,5 - 0,6 kruunua / kg
(0,07-0,08 € / kg).
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Oljen poltosta syntyvästä lentotuhkasta on yritetty irrottaa ravinteita, mutta huonoin tuloksin. Lentotuhka varastoidaan säkeissä ja loppusijoitetaan kaivoksiin. Pohjatuhka menee viljelijöiden pelloille. Savukaasuille on lämmöntalteenottojärjestelmä.
Kaukolämpöjärjestelmä on Vattenfallin edustajan mukaan tällaisen olkilaitoksen kannalta välttämätön, jotta se toimii teknisesti ja on taloudellisesti kannattava. Tämän laitoksen kaukolämpöverkossa
kauimmaiset kohteet ovat 20 kilometrin päässä
Olki polttoaineena on yksi osa hiiletöntä energiantuotantoa. Hakkeen polttoa on myös kokeiltu suhteessa 50 % haketta ja 50 % olkea, kun olkea ei ollut hyvin saatavilla. Hake tulee Ruotsista ja Baltian maista, koska Tanskassa metsää ei kovin paljon kasva. Verotuksesta johtuen Tanskassa kivihiilellä on yhtä korkea hinta kuin oljella. Vattenfallin mukaan hake ei myöskään ole yhtä kiinnostava
polttoaine kuin olki.

Olkilaitoksen valvomo

Oljen vastaanotto

Oljen syöttö polttoon

Tuhkavarasto
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Lisätietoja: http://www.vattenfall.dk/da/fynsvarket.htm

Oljen polttolaitos

AgroTech, Bodil Pallesen ja Jørgen Pedersen
AgroTech on konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoava yritys. AgroTechin suurin yksikkö sijaitsee Århusissa. AgroTech avustaa yrityksiä myös rahoituksen hankinnassa. AgroTech on tukenut
mm. Faustia ja StraTEKia. AgroTechissa on oma kolmen henkilön muodostama biomassatiimi,
joka tekee runsaasti yhteistyötä biomassaketjussa eri toimijoiden kanssa. Tiimi on keskittynyt biomassan keräykseen, käsittelyyn ja varastointiin. Yritys tekee myös paljon yhteistyötä paikallisten
viljelijöiden kanssa.
Tanskassa on sitouduttu olemaan hiilineutraali valtio vuonna 2050. Tanskassa vilja-ala yli 1,5 milj.
ha. Kokonaispeltopinta-ala Tanskassa on 2,64 milj. ha, kokonaismaapinta-alan ollessa 4,4 milj. ha
eli yli puolet on peltoa. Tanskassa laskelmissa käytettävä olkimäärä hehtaaria kohden on 3 tonnia.
Oljen määrää voidaan kasvattaa korjuutekniikan kehityksellä. Olkea syntyy 5,5 milj. tonnia, josta
hyödynnetään 3,5 milj. tonnia. 70% Tanskan pelloista kylvetään syksyllä, jolloin kylvetään eniten
syysvehnää, syysohraa ja rapsia. 50 % oljesta on syysvehnästä ja sitä syntyy 4 tonnia hehtaarilta.
Oljen puintikorkeus on viljelijän päätettävissä eli haluaako olkea maksimimäärän vai haluaako
helppoa puintia. Viljelijät, jotka myyvät oljet leikkaavat usein mahdollisimman matalalta.
Viljankorjuuaika on Tanskassakin usein sateinen ja tästä syystä olkea joudutaan pöyhimään ja karhottamaan, joka lisää korjuukustannuksia. Oljet paalataan pääsääntöisesti Heston-paaleiksi, joiden
paino on 500 - 600 kg. Pyöreät keskikokoiset paalit (250-300 kg) ovat suosittuja karjatiloilla. Maxipaalit ovat yleistymässä. Niiden koko lev. 120 x kork. 130 x pit. 240 cm on kuljetuksen kannalta
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tehokkain, koska maksimikorkeus kuormalle on 4 metriä. Maxi paaleilla saadaan 3 kerrosta paaleja
ja painavampi kuorma. Paalaustekniikkaa kehitetään edelleen, jotta paaleista saadaan painavampia
ja kuljetustehokkuutta nostettua. Harmaa, sateen huuhtoma olki on polton kannalta parempi, kuin
keltainen olki, koska haitalliset aineet, kuten kloori ja kalium ovat liuenneet oljesta, jolloin kattilan
syöpyminen ja kattilakiven muodostuminen on vähäisempää.
Tanskassa oljet pyritään korjaamaan nopeasti pelloilta uuden sadon tieltä. Keskimääräisenä vuonna
oljen korjuuseen käytettävää aikaa on 150 - 200 tuntia vuodessa. Paalit varastoidaan rakennuksiin
tai Pomewrap-putkeen, jotta kosteus ei paaleissa pääse lisääntymään. Pomewrapilla voidaan varastoida suuria määriä olkea ja tämä on yleistä Tanskassa. Kongskilde valmistaa tanskassa myös paalien kuivauslaitteistoja. Yhden oljen paalaukseen kuluu aikaa 5 - 10 minuuttia. Tämä tekniikka ei
ole kuitenkaan yleistynyt Tanskassa.
Oljesta 30 % menee polttoon. Energiakäyttöön korjatusta oljesta maksetaan 0,5 - 0,6 kruunua / kg.
Oljen sänkihinta viljelijälle on 0,1 kruunua / kg. Voimalaitoksella oljesta saatava hinta on siis 500 600 kruunua / t. Tanskassa tehdään olkipellettejä, mutta ei puupellettejä. Oljessa on enemmän tuhkaa kuin puupelletissä, joten oljen lämpöarvo on hieman matalampi.
AgroTech on tehnyt yhteistyössä Faustin kanssa laskurin, jolla voi vertailla eri energiamuotoja. Pelletöidyn oljen käyttö on laskurin mukaan hieman kannattavampaa, kuin irto-oljen käyttö. Tanskassa
olkipelletin saatavuus on heikentynyt, koska kaksi pelletöintilaitosta on lopettanut toimintansa.
EU:lta on tullut vaatimus polttolaitosten partikkelipäästöille ja tämä on huomioitu myös AgroTechin ja Faustin yhteistyössä. Vaatimus kattaa myös vanhat polttolaitokset, joihin soveltuvaa suodatintekniikkaa kehitetään. Siirtymäaika on vuoteen 2018 asti ja ratkaisua haetaan suodintekniikkaa
kehittämällä.
AgroTechissa on tutkittu myös oljen korjuun vaikutusta peltomaan hiilivarastoon. Esimerkin perusteella 100 000 t lantaa peltoon levittävällä sikatilalla 46 % oljesta voidaan korjata ilman vaikutusta
maan hiilipitoisuuteen. Jos korjuun jälkeen kylvetään typensitoja- tai suojakasvi, voidaan 57 % oljesta korjata ilman maaperävaikutuksia.

Bodil Pallesen keroo AgroTechin toiminnasta

Jørgen Pedersen

Lisätietoja: www.agrotech.dk
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C. F. Nielsenin oljen briketöintilaitos, Bo Andersen
C.F. Nielsenin yritys on perustettu 125 vuotta sitten ja briketöintilaitteistoja on valmistettu 70 vuotta. Briketöintilaitteita ovat hydraulisia, mekaanisia tai ruuviperiaatteella toimivia. Briketöintilaitteistoilla voidaan briketöidä biomassaa jopa 2 t / h.
C.F. Nielsen on maailman suurin briketöintilaitteistojen valmistaja ja hakee jatkuvasti uusia ideoita
brikettien käyttämiseen. Briketöinti järjestetään joko tuomalla polttoaine briketöintilaitteiston luo tai
viemällä briketöintikone polttoainelähteen luo. Laitteistot toimivat automaattisesti eli ovat miehittämättömiä. Brikettejä voidaan käyttää polttoaineena voimalaitoksissa sekä erilaisissa kuluttajasovelluksissa. Briketöinnissä olkiraaka-aine kuumenee, mikä rikkoo oljen solurakenteen. Olkibrikettejä voidaan hyödyntää myös sikojen virikkeinä ja eläinten kuivikkeena. Kun briketti rikotaan, se
imee 4 kertaa enemmän vettä eli on erinomainen kuivikekäytössä. Energian kulutus briketöinnissä
on puolet pelletöintiä pienempää. Briketöitävän oljen kosteuden on oltava alle 15 %.
Uusin sovellus brikettien hyödyntämisessä on niiden käyttö biokaasulaitoksessa. Biokaasulaitoksessa käytettävä briketti on rakenteeltaan löysempi kuin poltossa käytettävä. Brikettejä ei murskata
ennen biokaasulaitokseen syöttämistä, vaan ne syötetään reaktoriin sellaisenaan. Briketöidyn oljen
käyttö nostaa biokaasuntuotantoa jopa 100 - 120 %. Tyypillinen 100 000 t lietettä syötteenä käyttävä biokaasulaitos tuottaa 2,5 milj. m3/v biokaasua. Kun laitoksen syötteeksi lisätään 10 000 t olkea,
niin biokaasun tuotoksi muodostuu 6,5 milj. m3/v. Oljen syöttö biokaasulaitokseen nostaa kuivaainemäärää yli kaksinkertaiseksi, mutta tehostaa myös lannan hajoamista. Laitoksen lisäinvestointi
oljen käytöstä on pieni. Olkibriketöintilaitos voidaan liittää mihin tahansa biokaasulaitokseen. Oljen
briketöintilaitoksen liittäminen soveltuu erinomaisesti maatilojen biokaasulaitokseen, koska syötteenä käytettävät olki ja lanta muodostuvat tilalla ja niiden energia voidaan hyödyntää tilakohtaisesti.
Tutustuttiin Aalborgin yliopiston olkea ja lietettä syötteenä käyttävään biokaasulaitokseen. Laitos
on ensimmäinen olkea hyödyntävä biokaasulaitos ja tekniikka on patentoitu. Biokaasulaitokseen
syötettävä olki briketöidään ja se kuumenee ennen reaktoriin syöttämistä. Brikettien tekemisestä
muodostuva lämpö pystytään hyödyntämään biokaasulaitoksessa. Biokaasulaitos on termofiilinen ja
viipymäaika on 15 päivää.
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C.F Nielsenin yritysesittelyä

Oljen syöttö briketöintilaitteelle

Olkibrikettien kuljetin

Aalborgin yliopiston biokaasulaitos

More information: www.cfnielsen.com

Oljen kaasutuslaitos, Jørgen Krabbe, Frichs A/S,
Tutustuttiin isolla sikatilalla rakennettuun oljen kaasutuslaitokseen, jolla on tarkoitus tuottaa sähköä. Frichs on laitoksen toimittaja. Kaasutuslaitos on suunniteltu lannan ja oljen käsittelyyn. Laitos
on vielä pilotvaiheessa, mutta saavutetut tulokset ovat jo nyt rohkaisevia. Lannasta erotettava kuivaaine syötetään kuivauksen jälkeen yhdessä oljen kanssa kaasutuslaitokseen. Lannan kuivaukseen
tarvittava lämpö saadaan kaasutuksen ylijäämälämmöstä. Lannan kiintoainetta tarvitaan vuodessa 1
000 t ja olkea 9 000 t. Syötteen maksimikosteuspitoisuus on 10 %. Biomassa kaasutetaan 750 asteen
lämpötilassa hapettomissa olosuhteissa. Prosessissa raaka-aine kuivataan laitoksen itse tuottamalla
Hanke: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen
Määräraha: 233 400 €
Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta

Liite 1
15

lämmöllä. Raaka-aineet syötetään puristettuina, koska kaasutus on hapeton prosessi, eikä reaktoriin
saa päästää happea syötteidenkään mukana. Syntyvä synteesikaasu poistuu reaktorista yhdessä jäljelle jäävän biohiilen kanssa. Biohiili on ominaisuuksiltaan lähellä aktiivihiiltä, joten se puhdistaa
kaasun. Kaasu ja hiili johdetaan sykloniin, jossa ne erottuvat. Jäljelle jäävä hiili on lentotuhkan tapaista materiaalia, jota voidaan levittää pellolle tai polttaa. Lopputuotetta muodostuu 200 kg/tolkea.
Lopputuote ei haise ja hedelmättömät maaperät saadaan kasvamaan sen avulla. Hiilessä on myös
fosforia sekä kaliumia ja hivenravinteita. Prosessissa typpi menetetään kaasun mukana.
Laitoksen yhteydessä on kaasumoottori, jonka kokonaisteho on 2 MW, sähköteho 850 kW ja lämpöteho on 1 MW. 15 % tuotetusta energiasta menee olkimurskaukseen, polttoaineen kuivaukseen
yms. muihin operaatioihin. Kaasutuslaitoksessa lannasta saadaan 30 % enemmän energiaa kuin biokaasulaitoksessa. Tällä tekniikalla erotettavassa biohiilessä on hiiltä jopa 80 %. Prosessissa ei tarvitse käyttää syötteenä biomassaa, mutta sen käytöstä kaasutuslaitoksissa tuotetulle sähkölle saa tukea.
Paras syöte kaasutuslaitokselle olisi käytetyt auton renkaat, koska ne tuottaisivat eniten kaasua. Laitoksen investointikustannus on n. 2 milj. €.

Oljen syöttöjärjestelmä

Jørgen Krabbe kertoo kaasutuslaitoksesta

Lisätietoja: www.frichs.com

Kaasukello
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Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset
– kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta

Jaana Laurila
Jukka Saarinen
Satafood Kehittämisyhdistys ry
17.10.2014
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1 Johdanto
Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan peltobiomassojen hyödyntämistä ja hyödyntämisen
ympäristövaikutuksia. Katsauksessa keskitytään erityisesti oljen suoriin käyttötapoihin (peltoon muokkaus,
ja korjuu) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Katsauksessa käydään läpi oljen korjuu- ja
varastointivaihtoehtoja huomioiden Suomen konekanta ja ilmastolliset olot. Teknologiavaihtoehtoja
maailmalta tuodaan myös esille. Hoidettujen viljelemättömien peltojen nurmibiomassalle esitellään myös
käyttökohde. Katsauksessa arvioidaan myös peltobiomassojen korjuun ympäristövaikutuksia niin
ravinnehuuhtoumien kuin kasvihuonekaasupäästöjen osalta.
Oljelle on löydettävissä paljon tulevaisuuden käyttökohteita prosessoinnin ja fraktioinnin saralta. Olki on yksi
raaka-aine toisen sukupolven biojalostamoihin, joissa voidaan tuottaa mm. bioetanolia tai mikrobiöljyä.
Fraktioimalla oljesta voi saada korkeamman jalostusasteen materiaalia. Tämä katsaus ei käsittele näitä
vaihtoehtoja.
Kirjallisuuskatsaus liittyi Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle –hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen
toiminta-alueena oli Varsinais-Suomi ja Satakunta. Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö.

2 Suomen peltoenergiapotentiaali
Biomassa-sanaa käytetään yleisnimenä luonnosta saataville uusiutuville raaka-aineille. Biomassoja
ryhmitellään eri tavoin. Kun puhutaan agrobiomassoista, tarkoitetaan maataloustuotantoon pohjautuvia
biomassoja, kuten peltobiomassoja, lantaa tai elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Peltobiomassoja ovat
mm. vilja- ja öljykasvien olki- ja varsisato, juurikasvien naatit, energiakasvit, nurmet tai muu vihersato
erilaisista peltolähteistä.
Suomen tavoitteena on käyttää vuonna 2020 uusiutuvia energianlähteitä 38 % primaarienergiasta. Vuonna
2012 uusiutuvien energialähteiden osuus oli jo 35 % (TEM 2013). Uusiutuvasta energiasta 80 % tulee
puupolttoaineesta. Suurimmat uusiutuvan energian lähteet ovat paperiteollisuuden jäteliemet, teollisuuden
tähdepuu ja vesivoima. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian (2013) mukaisesti Suomen tavoitteena on
energiakäytön osalta tuottaa ja hyödyntää maatalouspohjaisista biomassoista enemmän sellaisia, joita ei voi
suoraan käyttää ihmisten ravinnoksi.
Agrobiomassa on uusi tulokas energiamarkkinoilla. Saatavuus, käyttöominaisuudet, polttoaineen ja
päästöoikeuksien hinnat sekä energiatuotannon ympäristövaikutukset ratkaisevat, tuleeko siitä Suomessa
merkittävä energianlähde (Mikkola 2012). Olki, lanta ja pellolla kasvatettavat energiakasvit ovat tärkeimmät
agrobiomassat. Peltokasvien sivutuotteet, kuten viljojen oljet ja öljykasvien varret, eivät sovellu
ihmisravinnoksi ja myös niiden rehukäyttö on rajallista (Pahkala & Lötjönen 2012). Ne soveltuvat kuitenkin
biojalostamoiden raaka-aineiksi tai energiakäyttöön. Ruokohelpi on Suomen tärkein energiakäyttöön
tuotettava peltokasvi. Siitä toivottiin merkittävää peltoenergiakasvia, sen viljelypinta-aloja kasvatettiin ja
siitä piti tulla hyvä raaka-aine polttoon. Ruokohelven viljely on kuitenkin hiipunut ylitarjonnan ja alentuneen
kysynnän takia. Polttolaitoksille ruokohelpi on osoittautunut ongelmalliseksi, koska se liikkuu kevyenä
materiaalina heikosti kuljettimissa ja se pitää sekoittaa toiseen polttoaineeseen, jotta se kulkisi
kuljetinlaitteista läpi (Yle Uutiset Perämeri 13.6.2011). Ruokohelpi on suurten, ns. monipolttovoimalaitosten
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polttoaine. Sitä olisi kannattavinta käyttää yli 20 MW voimalaitoksissa, koska ne saavat päästökauppahyötyä
korvatessaan fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla (Lötjönen & Knuuttila 2009).
Maailmalla, kuten myös Suomessa peltokasvien sivutuotteiden potentiaalista suurin osan (70–90 %) koostuu
viljakasvien oljista (Pahkala ym. 2009). Oljen käyttöä puoltaa se, ettei sen tuotanto kilpaile peltoalasta
elintarviketuotannon kanssa. Oljen hyödyntäminen nykyistä enemmän parantaisi viljanviljelyn
energiasuhdetta (tuotteen energiasisältö suhteessa tuotteen tuottamiseen käytettyyn energiamäärään).
Suomen peltobioenergiapotentiaalista (12–22 TWh) oli vuonna 2008 käytössä 0,5 TWh, joka oli lähes
yksinomaan tuotettu ruokohelvellä (Mikkola 2012). Suurin osa peltobioenergiapotentiaalistamme on siis
käyttämättä. Peltobioenergialla voitaisiin korvata 4–8 % Suomessa käytettävistä uusiutumattomista
energialähteistä. Ruokohelven vuosittaiseksi energiapotentiaaliksi lasketaan 12 TWh ja oljen 8-10 TWh
(Mikkola 2012). Jos olki korjataan joka toinen vuosi, vuosittainen energiamäärä olisi 4,5 TWh (Mäkinen ym.
2006). Hiukan erilaisen kasvilajijaottelun mukaan viljelykasvien (viljat, öljy- ja palkokasvit, peruna ja
sokerijuurikas) sivutuotteiden nykyiseksi tekniseksi energiapotentiaaliksi on laskettu 11,9 TWh (Pahkala &
Lötjönen 2012) ja teknis-taloudelliseksi energiapotentiaaliksi vain 2,4 TWh. Niiden vuoden 2030 teknistaloudelliseksi potentiaaliarvoksi on arvioitu 2,8 TWh. Suomen nurmien bioenergiapotentiaaliksi on arvioitu
4,7 TWh, josta noin neljännes voisi tulla vajaahyödynnetyiltä nurmilta (Pahkala & Lötjönen 2012).
Biopolttoaineeksi tuotetun nurmen mädätysjäännöksen voi palauttaa takaisin peltoon, mikä parantaa
tuotannon hyötysuhdetta (Seppälä ym. 2014). Energiakäyttöön viljellyistä maissista ja ahdekaunokista on
myös Suomen oloissa mahdollista saada korkeat energiasaannot biokaasuntuotannossa (Pyykkönen 2009,
Seppälä 2013).
Oljen käyttö Tanskassa ja Ruotsissa
Ruotsin nykyinen tekninen energiapotentiaali on liki kaksinkertainen ja Tanskassa liki kolminkertainen
Suomeen verrattuna (Pahkala & Lötjönen 2012).
Tanska on voimakkaasti sitoutunut uusiutuvan energiatuotannon lisäämiseen (Straw to Energy 2011). Tanska
hyödyntää olkea energiaksi niin paikallisissa kuin isoissa laitoksissa. Oljen hyödyntäminen myös
maatilamittakaavassa on yleistä. Yksi syy oljen runsaaseen hyödyntämiseen on omien puuvarojen puute.
Olkea syntyy runsaasti ja oljen suurimittainen käyttö uusiutuvana energiamuotona on luontevaa. Puolet
Tanskan maapinta-alasta on peltoa (2,6 miljoona ha) ja siitä valtaosalla kasvatetaan viljaa (1,5 miljoona ha).
Tanskan viljapelloilla syntyvän oljen kokonaismäärä on keskimäärin 5,5 Mt vuodessa (Straw to Energy 2011),
josta korjataan 3,5 Mt ja loppu kynnetään peltoon. Polttokäyttö kuluttaa noin puolet korjatusta oljesta (1,7
Mt), rehu- ja kuivikekäyttö ovat loput pääkulutuskohteet (Pallesen 2014).
Ruotsin 2,6 miljoonan hehtaarin peltopinta-alasta liki miljoona hehtaaria oli viljanviljelyssä 2013 (Sveriges
officiella statistik 2013). Näiden lisäksi Ruotsissa on vielä noin 400 000 ha laidunta ja niittyä. 2000-luvun
puolessa välissä olkea käytettiin polttoon noin 100 000 t, mikä vastasi energiamäärää 0,4–0,5 TWh vuodessa
(Bernesson & Nilsson 2005). Ruotsissa hyödynnetään olkea siis hiukan enemmän kuin Suomessa. Oljen
realistiseksi vuosittaiseksi energiapotentiaaliksi Ruotsissa on arvioitu 7 TWh (vuonna 2020), mikä vastaisi noin
420 000 viljahehtaaria. Optisemman arvion mukaan olkea olisi hyödynnettävissä 11 TWh. Tämän olkimäärän
tuottamiseen tarvitaan vilja-alaa 800 000 ha (SOU 2007).
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3 Peltobiomassan arviointikriteerejä
Bioenergian tuotantoa arvioitaessa tarkastellaan kolmea keskeistä tekijää: energiasuhdetta, tuotannon
ympäristövaikutuksia sekä tuotannon kannattavuutta. Mitä suurempi energiasuhdetta kuvaava luku on, sitä
parempi on energiantuotannon hyötysuhde. Peltoviljelyyn tarvitaan sekä suoria että epäsuoria
energiapanoksia. Energiasuhteen arvoon vaikuttaa, lasketaanko mukaan vain suorat energiapanokset vai
myös välilliset. Peltoviljelyssä epäsuorat panokset ovat suurimmat. (Mikkola 2012).
Suomessa viljeltävien peltokasvien energiasuhde vaihtelee kolmesta yhteentoista, kun tarkastellaan viljelyä
suositeltuja tuotantopanoksia käyttäen (Mikkola 2012). Ruokohelpi, säilörehunurmi ja sokerijuurikas
tuottavat eniten energiaa suhteessa tuotantopanoksiin. Apilanurmen energiasuhde on 11. Viljojen ja
öljykasvien energiasuhteeksi on laskettu kolmesta viiteen, kun otetaan ainoastaan siemensato huomioon.
Jos otettaisiin lisäksi huomioon näiden kasvien olki- tai varsisato, energiasuhteet olisivat lähes
kaksinkertaisia. Oljen energiasuhteeksi voidaan saada laskennallisesti yli 30, kun oljentuotannon
energiapanokseksi lasketaan vain sen korjuu, kuljetus, varastointi ja murskaus käyttöpaikalla, mutta ei
viljelypanoksia (Mäkinen ym. 2006). Tätä laskentatapaa puolustaa oljen luonne viljantuotannon
sivutuotteena, jolloin kaikki viljelyn energiapanokset on kohdennettu päätuotteena pidetylle viljalle. Esitetty
laskentatapa on perusteltu siinä tapauksessa, että oljelle ei ole muuta käyttöä kuin energiantuotanto. Oljen
energiasuhde tällä tavalla laskettuna on korkeampi kuin minkään energiatarkoituksiin viljellyn kasvin
energiasuhde.
Bioenergian käytön ympäristövaikutuksia voidaan arvioida mm. kestävällä bioenergiapotentiaalilla (Pahkala
ym. 2009). Siinä on huomioitu maahan jätettävä sivuvirtavolyymi, kuten olki, jota tarvitaan maan
kasvukunnon ylläpitämiseen. Tutkimuksia kestävästä bioenergiapotentiaalista on vasta rajoitetuilla alueilla
ja kasveilla. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa on viitteitä siitä, että oljen polttamisella fossiilisten
polttoaineiden sijaan pienennetään hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin lisäämällä hiiltä maahan oljen
maahan muokkauksella (Powlson ym. 2008).
Tuotannon kannattavuus muodostuu lopulliseksi ratkaisevaksi tekijäksi alan kehittymisessä. Kun tiedetään,
mitkä bioenergiamuodot ovat energiataloudellisesti tehokkaita ja ympäristön kannalta kestäviä, voidaan
tarkastelua jatkaa talouden kriteerein (Mikkola 2012). Kuten edellisestä luvusta tulee ilmi, viljelykasvien
teknis-taloudelliseksi energiapotentiaaliksi on arvioitu vain 20 % teknisestä potentiaalista (11,9 TWh)
(Pahkala & Lötjönen 2012). Tosin näissä laskelmissa on huomioitu taloudellisuustarkastelun lisäksi biologisia
tekijöitä.

4 Saatavissa oleva olki
Määrä
Viljan olkea muodostuu suurin piirtein saman verran kuin jyväsatoakin eli noin 2–4 t ka/ha. Matalaan
puiduista, vahvoista viljakasvustoista on saatavissa usean tuhannen kilon olkisatoja. Keskimäärin
länsisuomalaiselta viljapellolta paalataan 2,5 t/ha olkimäärä (Kuusela 2014). Viljojen teoreettista
sivuvirtapotentiaalia kuvaa satoindeksin (korjattu sato) suhde maanpäälliseen kokonaisbiomassaan (Pahkala
ym. 2009). Yleensä satoindeksi viljoilla vaihtelee 0,40–0,55 välillä. Sivuvirtapotentiaalia vähentää
korjuunaikainen biomassan variseminen maahan korjuukoneen ulottumattomiin. Myös puinti pitkään
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sänkeen vähentää sivuvirtapotentiaalia merkittävästi, koska biomassan määrä on suurin lähempänä maata.
Jos sängen pituudeksi jätetään sadonkorjuussa esim. 15 cm, menetetään noin 27 % potentiaalisesta
olkisadosta (Pahkala & Kontturi 2008). Ruotsissa on tutkittu tekniikkaa kasvattaa olkisatoa ohjaamalla
puinnissa akanat ja ruumenet mukaan olkikarhoon (Pahkala & Lötjönen 2012). Tällä tavalla oli saatu 14 %
suurempi kuiva-ainesato.
Vuonna 2013 Suomen reilun miljoonan hehtaarin (1 179 000 ha) kokonaisvilja-alasta Varsinais-Suomen
kokonaisviljapinta-ala oli 200 000 ha (Kuva 1) ja Satakunnan 88 000 ha (Kuva 2)(Tike 2013). Jos oletetaan,
että kaikki olki olisi käytettävissä joka vuosi ja oljen hehtaarisato olisi 2000 kg ka/ha, Varsinais-Suomen
vuosittainen maksimiolkipotentiaali on noin 400 000 t ja Satakunnan 176 000 t. Vuosittaiseen
energiantuotantoon käytettävissä olevaan oljen määrään vaikuttavat mm. kuinka isolta alalta olki korjataan,
mikä on vuosittainen oljen hehtaarisato ja tarvitaanko olkea karjatalouden kuivikkeeksi. Syksyn sääolot
vaikuttavat suuresti oljen luovutus- ja korjuuhalukkuuteen. Yleisesti karjatalouden kuivikkeen tarpeeksi
arvioidaan 20 % oljen kokonaismäärästä. Kuivikekäytön osuus vaihtelee kuitenkin kotieläinmäärän mukaan
merkittävästi pienelläkin alueella. Missä kotieläinyksikköjä on paljon, myös nurmea on enemmän ja viljan
osuus peltoalasta on pienempi, mikä nostaa kuivikekäyttöön päätyvän oljen osuutta.
Oljen määrään voidaan vaikuttaa myös laji- ja lajikevalinnalla. Tanskassa on huomattu, että syysvehnän
olkisato voi vaihdella lajikkeesta riippuen jopa 20 kg sataa jyväsatokiloa kohden. Syysvehnän normilannoitus
oli tuottanut paremman olkisadon kuin ylärajalle mitoitettu lannoitus (Straw to Energy 2011).

Kuva 1. Varsinais-Suomen kuntakohtaiset kokonaisviljapinta-alat hehtaareina vuonna 2013
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Kuva 2. Satakunnan kuntakohtaiset kokonaisviljapinta-alat hehtaareina vuonna 2013

Laatu
Oljen käyttökohde vaikuttaa sen laatuvaatimuksiin. Korjattavan oljen pitää olla kuivaa. Polttotarkoitukseen
korjattavan oljen kosteuden pitäisi olla alle 20 % käytettävyyden kannalta. Isoissa laitoksissa käytössä olevien
paalien repijälaitteiden toiminta vaikeutuu tätä kosteammalla oljella. Olkea voidaan varastoida
lyhytaikaisesti ja käyttää kokopaalikattiloissa jopa 25 % kosteudessa (Alakangas 2000; Mattson 2014), mutta
ongelmaksi muodostuu kostean polttoaineen alhainen lämpöarvo, korsibiomassojen lämpeneminen ja
homehtuminen varastoinnin aikana (Lötjönen ym. 2011). Tämä voi altistaa polttoaineita käsittelevät
työntekijät homepölyille. Kostean oljen poltto altistaa kattilan myös kuumakorroosiota aiheuttavien
palamistuotteiden syntymiselle.
Jos olkea korjataan paljon, tulee korjuu aloittaa heti puintien käynnistyttyä. Syysviljoilla muodostuu suuri
olkimäärä, ja ne myös puidaan viljanpuinnin alkupäässä. Syysviljoja kasvatetaan myös keskimääräistä
avoimemmilla ja suurilla lohkoilla, joilla oljen tasainen kuivuminen on varminta. Myös aikaiset ohrat ja kaurat
puidaan varhain. Käytännön kokemuksen mukaan myös näistä on mahdollista saada hyviä olkisatoja.
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Useimmissa tapauksissa viljalajilla ei ole merkitystä oljen käytettävyyden kannalta. Ratkaisevaa on kasvuston
rehevyys. Hyvä viljasato tuottaa sivutuotteena myös paljon olkea. Riski oljen korjuuolosuhteiden
heikkenemisestä kasvaa syksyn edetessä. Vilja kuivuu puitavaksi nopeammin kuin olki paalattavaksi. Yleensä
vaaditaan 1–2 sateetonta päivää puinnista ennen kuin olki on tasaisesti kuivunutta.
Jos olki on paalatessa kuivaa, säilyy se hyvänä pitkiäkin aikoja. Oljen kosteus kuitenkin nousee, jos
varastointiolot eivät ole kunnossa. Mahdollisuuksien mukaan kosteimmat olkipaalit tai paalit, joiden
varastointiolot ovat heikoimmat, kannattaa käyttää ensin. Parhaat polttotarkoitukseen korjatut oljet
kannattaa säilyttää talven energiankulutushuippuun ja varastoida kiinteällä alustalla sisätiloissa tai
katoksessa, jolloin sadevesi eikä maakosteus pääse kostuttamaan paaleja.
Olki sisältää tyypillisesti noin 4–5 % tuhkaa (Alakangas 2000). Tuhkapitoisuus alenee, jos olki likoaa sateessa
pellon pinnalla. Ns. harmaassa oljessa kalsium-, kalium- ja klooripitoisuudet ovat alhaisemmat sateen
liuottamisen tuloksena (Sander 1997, Straw to Energy 2011). Harmaan oljen lämpöarvo on myös vasta puitua,
keltaista olkea korkeampi alhaisemman tuhkapitoisuuden ansiosta (Straw to Energy 2011). Käytännössä olki
paalataan Suomen vaihtelevien sääolojen vuoksi heti sen kuivuttua riittävästi.
Hinta
Oljen arvo voi perustua sen sisältämään energiaan, ravinteisiin, kuiva-aineeseen (materiaalin määrään) tai
maahan kynnettäessä sen maanparannusvaikutukseen. Suomessa ei ole vakiintuneita olkimarkkinoita usean
muun Euroopan maan tapaan. Tilojen välisessä kaupassa olki ostetaan ”pystykaupalla” ja hinnoitellaan usein
kiinteän hinnan mukaan, joka maksetaan paalien lukumäärään perustuen. Olki on myös nähty tuotteeksi,
joka on paljolti luovutettu korvauksetta. Näissä tapauksissa oljen korjuu on usein ollut eduksi
viljelytoimenpiteille (kuten ennen suorakylvöä tai suojaviljan oljen korjuu). Oljen käyttö eri tarkoituksiin on
kuitenkin lisääntynyt ja nykyisin olki mielletään muiden maataloustuotteiden tavoin hinnoiteltavaksi raakaaineeksi ja maan kasvukunnon ylläpitäjäksi.
Suomessa VTT:n laskelmissa oljen sisältämien ravinteiden arvoksi on käytetty 6,7 €/t ka (von Weymarn 2007).
Tämä perustuu tanskalaiseen arvioon vuodelta 1997 (Nikolaisen ym. 1998). Markkinahinta-arvion mukaan
olkitonni Suomessa maksoi 40 € (alv 0 %) vuonna 2011 (Ylhäinen 2011).
Tuoreempi Tanskasta saatu arvo oljen sisältämille ravinteille on 97 DKK/t (n. 13 €/t) (Pallesen 2014). Tanskan
vakiintuneen hinnoittelukäytännön mukaan oljelle maksettava hinta toimitettuna on n. 500 – 600 DKK/t (70–
80 €/t) (Hällfors ym. 2014). Perushinta maksetaan kosteudeltaan 13 %:lle oljelle. Hintaa korotetaan tai
lasketaan 2 % jokaista kosteusprosenttia kohden, jolla kosteus alittaa tai ylittää perustason.
Vastaanotettavan olkikuorman keskikosteus saa olla maksimissaan 22 % ja yksittäisen olkipaalin kosteus 27
%. Tätä kosteammat kuormat palautetaan. Urakoitsijoiden viljelijöille oljesta maksama hinta on n. 100 DKK/t
(14 €/t) (Hällfors ym. 2014). Syyskuussa 2014 Iso-Britanniassa vehnän oljen tilahinnat olivat alueesta riippuen
50–60 puntaa/t (63–75 €/t)(pienet paalit) ja 30–45 puntaa/t (37–56 €/t)(isot kanttipaalit). Ohran hinta oli
korkeampi (Farmers Weekly 2014).
Tanskan hintaa voidaan pitää vertailukohtana hinnoittelulle Suomessakin. Toiminta on Tanskassa
vakiintunutta ja hyvin laajaa. Paalaus on keskittynyt urakoitsijoille, joiden toiminta on ammattimaista ja
tehokasta. Peltolohkot ovat avoimia, suuria ja hehtaarilta paalattava olkimäärä on myös suuri johtuen
syysviljojen suuresta osuudesta. Myös puinti ja paalaus tapahtuvat aikaisemmin ja keskimäärin paremmissa
sääoloissa kuin Suomessa. Oljen hinnan tulisi olla sellainen, että koko tuotantoketju pystyy toimimaan
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kannattavasti. Luovuttaessaan oljen paalattavaksi myös viljelijän tulee saada luovuttamastaan tuotteesta
riittävä ja kannustava hinta.
Käytännön toiminnassa arvon määrityksen pitää olla nopea ja luotettava. Hinnoittelu perustuu yleisimmin
kilomäärään ja oljen kosteuden mittaukseen, joiden mukaan oljen lopullinen hinta määräytyy sovitun
hinnoittelumallin mukaan. Yleisesti olkitonnin hinta laskee kosteuden noustessa, koska kosteus heikentää
oljen laatua, säilyvyyttä, sen lämpöarvoa ja vaikeuttaa sen käsittelyä. Ylimääräisen veden painosta ei
myöskään haluta maksaa. Toimitusehdot saattavat asettaa myös maksimikosteuden, jonka ylityttyä olkierää
ei oteta vastaan.
Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -hankkeen Raisioagron sopimusviljelijöille suunnattu kysely
Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa peltobiomassojen keräilyn ja hyödyntämisen nykytilannetta. Se
suunnattiin v. 2013 aikana Raisioagron Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen sopimusviljelijöille.
Kysymyksillä tiedusteltiin mm. viljelijöiden tuotantosuunnista, peltoenergian korjuuseen käytettävissä
olevasta kalustosta, urakoitsijoiden käytöstä, halukkuudesta oljen myymisestä energiantuotantoon sekä
oljen hinnoitteluperusteista. Vastauksia saatiin yli 400, joten vastausten voidaan katsoa edustavan varsin
hyvin viljelijöiden yleistä mielipidettä.
Kyselyn mukaan suurimmiksi epävarmuutta aiheuttaviksi tekijöiksi mainittiin arvelut pitkäaikaisen olkien
poiston maan kasvukuntoa heikentävästä vaikutuksesta sekä korjuun onnistumisesta vaikeina syksyinä.
Vastausten mukaan korjuu tai korjuun odotus ei saa viivästyttää pellolla tehtäviä syystöitä. Korjuu ei saa
myöskään tehdä peltoihin tai tieliittymiin vaurioita. Oljesta maksettavan korvauksen riittävyys aiheutti myös
epäilyksiä.
Suorakylvössä olkimassan poisto nähtiin etuna, koska olki ei ole tällöin heikentämässä siementen kosketusta
maan kanssa. Keväällä tumma pelto, jolta olki on kerätty pois, lämpenee nopeammin ja tasaisemmin kuin
pelto, jonka pintaan olki on silputtu. Myös itse puinnissa nähtiin pieni säästömahdollisuus, kun silppuria ei
käytetä, mikä pienentää polttoaineen kulutusta.
Viljelijöiden suhtautuminen oljen tuottamiseen energiantuotantoon oli varsin myönteinen. Noin 50 %
viljelijöistä katsoi voivansa myydä olkea joka vuosi ja yli 20 % joka toinen vuosi. Lähes kaksi kolmannesta
vastaajista antaisi korjuun urakoitsijoiden tehtäväksi. Merkittävimmäksi oljen hinnoitteluperusteeksi
mainittiin korjatun kuiva-aineen määrä.

5 Olki pellolta polttoon
Peltobiomassoista ruokohelven energiahyödyntäminen Suomessa on ollut kaikkein pisimmällä. Ruokohelpeä
on alettu myös käyttää eläinsuojissa kuivikkeena. Ruokohelpi eroaa oljesta siinä, että ruokohelpeä pitää
viljellä ja se varaa pellon pois ruoantuotannosta, mutta olki syntyy viljanviljelyn sivutuotteena. Myös
korjuuaika on eri, olki korjataan syksyllä ja ruokohelpi keväällä maan ollessa vielä roudassa. Helven korjuu ei
kuormita syksyn kiireistä sadonkorjuuaikaa. Helven korjuu keväisin kuivissa oloissa tuottaa keskimäärin
kuivempaa biomassaa, mikä helpottaa sen säilyvyyttä ja hyötykäyttöä. Eri raaka-aineiden käyttö samassa
polttolaitoksessa (olki ja ruokohelpi) mahdollistaisivat sen, että ruokohelpeä käytettäisiin enemmän keväällä
sekä kesällä ja vastaavasti olkea enemmän syksyllä ja talvella (von Weymarn 2007). Ruokohelpeä ja olkea
poltetaan polttolaitoksissa usein yhdessä turpeen kanssa, koska turpeen sisältämä rikki reagoi helpi- tai
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olkimassan sisältämän kaliumin kanssa muodostaen kaliumsulfaattia estäen kaliumkloridin muodostumista
ja vähentäen korroosiota (Alakangas 2000, Lötjönen & Knuuttila 2009).
Peltobiomassojen niitto- ja korjuukaluston on oltava tarkka, jolloin korjuulle saadaan hyvä saanto. Peltoon ei
saa myöskään syntyä uria. Paalien pitää olla tiiviitä, jotta saadaan parempi kuljetustiheys ja suuremmat
kuormakoot. Ruokohelven ja oljen tuotanto- ja korjuuketjut ovat saman tyyppisiä lukuun ottamatta helven
viljelyä ja niittoa. Ruokohelvelle, joka korjataan energiantuotantoa varten, on esitetty kolme tyypillistä
tuotanto-ketjua (Lötjönen & Knuuttila 2009). Muunneltuna nämä ketjut sopivat myös oljelle.
Tuotantoketju 1:
paalaus, välivarastointi, kaukokuljetus, murskaus, sekoitus pääpolttoaineeseen, käyttö (pitkä matka
laitokselle, laitos voi käsitellä olkea alueellaan)
Tuotantoketju 2:
paalaus, kuljetus terminaaliin ja välivarastointi, murskaus, sekoitus pääpolttoaineeseen, kuljetus laitokselle,
käyttö (pelto lähellä terminaalia)
Tuotantoketju 3:
irtosilppukorjuu, kuljetus terminaaliin ja välivarastointi, sekoitus pääpolttoaineeseen, kuljetus laitokselle,
käyttö (pelto lähellä terminaalia)

Korjuu ja korjuulaitteet
Puimurin jäljiltä olki on korjuuvalmiissa karhossa. Tavoiteltaessa suurta olkisatoa kannattaa puintikorkeutta
alentaa, koska iso osa oljen massasta sijaitsee kasvuston alaosissa. Sään ollessa kuivaa, olkea ei tarvitse
pöyhiä puinnin jälkeen. Karheiden yhdistäminen on kuitenkin tarpeen, jos puimurin pöydän leveys on pieni
tai jos paalaus tehdään suuritehoisella paalaimella. Karheelle ajo myös irrottaa olkea maasta sekä tasaa ja
nopeuttaa kuivumista. Sateen jälkeen oljen kuivumista voidaan nopeuttaa uudelleen pöyhinnällä ja
karhotuksella.
Yleisimmät paalaintyypit ovat pyörö- ja suurkanttipaalain. Tässä raportissa korjuuta irtosilppuna ei tarkastella
sen alhaisen tiheyden takia. Pyöröpaaleja on muuttuva- ja kiinteäkammioisia malleja. Pyöröpaalaimet ovat
edullisempia ja kevyempiä kuin suurkanttipaalaimet. Kanttipaalaimet ovat kalliita, urakoitsijoille sopivia
koneita. Kanttipaalainten etuna on pyöröpaalaimiin verrattuna suurempi kapasiteetti, tiiviimmät paalit ja
parempi tilankäyttö varastoinnin aikana. Muoto on myös kuljetusta ajatellen parempi kuin pyöröpaaleilla.
Kuljetusautoihin saadaan kanttipaaleilla 30–50 % painavampia kuormia kuin pyöröpaaleilla.
Suurkanttipaaleja on erikokoisia. Maailmalla paalit ovat yleisesti suurempia kuin Suomessa (esim. Hesston
paalit). Pituus ja leveys ovat konekohtaisia (esim. 120 x 90 x 160 cm, 120 x 70 x 240 cm) ja pituutta voidaan
myös muuttaa. Pituus sovitetaan yleensä siten, että kuorman tilavuus saadaan hyödynnettyä
maksimaalisesti. Korjuun tavoitteena ovat tiheät paalit, joiden kuljetuskustannus olisi kohtuullinen.
Pyöröpaalatun ruokohelpipaalin tiheys on yleensä 120–180 (Lötjönen ym. 2011) ja kanttipaalatun 150–200
kg/m3 (Paappanen ym. 2008). Tiheyteen vaikuttaa useita muuttujia kuten kosteus, paalaimen säädöt ja
toimintaperiaate sekä kuljettaja ajotapoineen. Paappasen ym. (2011) mukaan pyöröpaaleissa on havaittu
suurta tiheysvaihtelua samallakin paalainmallilla, mikä ei selity ajonopeudella tai karheen koolla. Selittävä
tekijä on paalikammion avautumispaineen säätöarvo. Tiiviyttä haettaessa avautumispaineen arvon pitäisi
olla lähellä maksimia. Korkea avautumispaine rasittaa kuitenkin paalainta ja voi johtaa konerikkoihin.
Pyöröpaalaimet käyttävät sidontaan verkkoa tai narua, kanttipaalaimet pelkästään narua. Muovinaru on
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paremman vetolujuutensa takia yleisempi kuin sisalnaru. Paalien käärimistä paalimuoviin ei voi pitää
kannattavana. (Lötjönen & Knuuttila 2009, Lötjönen ym. 2011, Paappanen ym. 2011).
Paalien kuljettamiseen yhteen kohtaan peltoa korjuun tehostamiseksi on useita tapoja. Paalainten perään on
saatavissa pieniä paalikärryjä, joihin mahtuu muutama paali. Paalit siirtyvät paalaimelta suoraan kärryihin ja
kulkeutuvat paalaimen mukana pellon päätyyn. Kärryt tyhjennetään pellon päässä, josta ne voidaan
kuormata vähäisemmällä ajolla. Tällaisia paalikärryjä tai paalilavoja on mm. tanskalaisilla valmistajilla
(Fasterholt, ParkLand ja Pomi Industri) ja yksittäisten suomalaisten viljelijöiden itsensä valmistamina
(Paappanen ym. 2011).
Paaleja kerätään myös traktorin vetämään paalikärryyn nostamalla lähellä ajolinjaa olevat paalit kuormaan
tai traktorivetoisilla automatisoiduilla paalinkeruuvaunuilla. Automaattisen paalinkeruuvaunun periaate on,
että vaunun etuosassa oleva keruuhaarukka tai -pöytä ajetaan paalin taakse, jonka jälkeen paali nostetaan,
käännetään ja pinotaan automaattisesti kuormaan. Kuorma puretaan varastopaikalle kippaamalla.
(Paappanen ym. 2011). Maailmalla on useita paalinkeruuvaunujen valmistajia, joiden valikoimista löytyy
erikokoisia ja eri paalityypeille sopivia vaunuja. NHK:n itselastaavaan pyöröpaalivaunuun mahtuu yhdeksän
paalia. Bridgewayn SL05-malliin mahtuu viisi pyöröpaalia. Andersonin TRB-malleissa paalit lastataan kahteen
vierekkäiseen riviin. Ardersonin TSR-malli on tarkoitettu kanttipaalien keruuseen. Gary Keldermanin
itselastaavaan paaliajoneuvoon mahtuu kymmeniä kanttipaaleja. Arcusin kanttipaalivaunuun mahtuu
kahdeksantoista suurkanttipaalia. Automaattisen keruuvaunun suuri kapasiteetti on hyvin tehokas, kun sen
vetäjänä on nopeakulkuinen liikennetraktori ja kun ajomatka pellon ja varastopaikan välillä on lyhyt. Muoviin
käärittyjen paalien kerääminen ei liene mahdollista näillä laitteilla. Automatisoidut paalinkeruuvaunut ovat
kalliita, mikä ohjaa niiden hankintaa urakoitsijoiden käyttöön. Suomen oloissa oljen korjuukausi on lyhyt. Jos
koneille ei ole käyttöä nurmirehun korjuussa, on niiden hankinta pelkästään oljen käsittelyyn taloudellisti
raskasta.
Olkipaalien keruuvideoita ulkomailta:
http://www.arcusin.com/autostackfs.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=VJbPyJH0-2U&feature=related

Välivarastointi
Poltettaviksi tarkoitettujen biomassojen tärkein ominaisuus on alhainen kosteuspitoisuus. Korsibiomassojen
varastoinnin aikana materiaalin laatu pyritään säilyttämään samalla tasolla kuin se on korjuuvaiheessa.
Kosteuspitoisuuden noustessa materiaalin lämpöarvo heikkenee oleellisesti. (Yrjölä 2009).
Oljen hyötykäyttölaitoksilla ei ole todennäköisesti pitkäaikaiseen varastointiin sopivia suuria varastoalueita,
vaan paaleja varastoidaan voimalaitoksilla tyypillisesti vain pienen tasausvaraston verran. Loppu materiaali
odottaa välivarastoissa. Laitosalueella varastointi edellyttää tilan lisäksi sitä, että laitoksen ympäristölupa
sallii varastoinnin. Tämän vuoksi olki kuljetetaan useimmissa tapauksissa laitokselle käytön mukaan.
(Lötjönen & Knuuttila 2009).
Varastointipaikka on valittava tapauskohtaisesti. Olki voidaan varastoida ennen käyttöä peltoalueen
välittömään läheisyyteen, keräilyvarastoon tai terminaaliin, jossa käsitellään muitakin biopolttoaineita.
Terminaalivarastoinnissa paalikasoista voidaan tehdä korkeampia kuin maastossa, koska terminaalissa on
11

Liite 2
kantava pohja ja käytettävissä olevalla kalustolla on hyvä nostoulottuvuus. Kasan korkeutta rajoittaa yleensä
alimpien paalien kantavuus ja se, kuinka ylettyvällä kuormaimella varastoa tehdään. (Lötjönen & Knuuttila
2009, Paappanen ym. 2011). Jos keräilyvarasto on lähellä peltoa, mitään välivarastoa viljelijöiden
pellonlaitaan ei kannata perustaa, vaan silloin paalit kannattaa kuljettaa suoraan keräilyvarastoon. Paalien
lähikuljetukseen käytetään mm. metsävaunua ja puutavarakuormainta, paalivaunua ja etukuormaintraktoria
tai etukuormaintraktoria, jonka takanostolaitteessa on paalipiikit. Etukuormaimessa voidaan käyttää
paalipiikkiä tai paalipihtiä tilanteesta riippuen. Etukuormaintraktorin sijasta voidaan käyttää kurottajaa,
jonka ulottuvuus on traktoria suurempi. Kuormien purku tapahtuu samoilla laitteilla. (Lötjönen & Knuuttila
2009, Lötjönen ym. 2011).
Paalivarasto kannattaa tehdä muuta maastoa hieman korkeammalle tasaiselle paikalle. Esimerkiksi vanha
juurikasaumapohja voisi toimia hyvänä välivarastona. Paalivaraston paikan on oltava sellainen, että paikalle
pääsee suurellakin kuljetuskalustolla, ja paikan on oltava kantava. Kuljetuskalusto tarvitsee myös
kääntöpaikan. Jos paalivarasto on ulkona ja kuorma tehdään auton nosturilla, paalivarasto on suunniteltava
siten, että etäisyys autolta kasaan ei ylitä nosturin ulottuvuutta. Paikka ei saa olla myöskään sähkölinjan alla.
(Lötjönen & Knuuttila 2009). Paalivaraston pohjalla käytetään aluspuita tai trukkilavoja maankosteuden
siirtymisen ehkäisemiseksi. Tärkeää on, ettei sadevesi, lumi tai maankosteus pääse pilaamaan paaleja.
Aumamuovi ei ole hyvä vaihtoehto alusmateriaaliksi, koska se kerää vettä päälleen (Yrjölä 2009).
Kiinteäpohjaiset ja monivuotiset varastot voivat estää traktorilla liikkumista ja varaston tekemistä
etukuormaimella, joten kiinteäpohjaisia rakenteita lisätään sitä mukaan, kun varaston koko kasvaa.
Puutavarakuormaajalla tai kurottajalla kasaa voi tehdä myös sivulta päin. (Paappanen ym. 2011).
Kiinteät varastotilat ovat kuivan korsimassan varastointiin parhaita. Jos tilalla on tyhjiä avaria
varastorakennuksia, nämä kannattaa hyödyntää paalien varastoinnissa. Tanskassa, jossa oljen käyttö
energiaksi on yleistä, on rakennettu paalivarastoiksi yksinkertaisia katoksia. Näissä on sorapohja,
kyllästetystä puusta tehdyt runkotolpat ja katto. Seiniä ei välttämättä tarvita ja ne olisivatkin tiellä varastoa
täytettäessä tai tyhjennettäessä. (Lötjönen ym. 2011). Seinätön varastohalli voi olla tuulisilla paikoilla
kuitenkin varsin kallis, sillä rakennuksen pitää olla hyvin tuettu kovan tuulikuorman takia. Erilaiset
pressuhallit voivat myös soveltua paalien säilytykseen. Hollannissa varastointiin käytetään siirrettäviä
kaarimaisia varastohalleja (Yrjölä 2009). Varastot ovat purettavissa ja rakennettavissa helposti uudestaan,
joten niiden paikkaa voidaan vaihtaa tarvittaessa.
Tanskassa on kehitetty Pomi Wrap -varastointi (Yrjölä 2009). Pomi Wrap -laite toimii siten, että paalit
nostetaan traktorin etukuormaajalla koneeseen päällekkäin pinoon. Kun pino on valmis, laite työntää itseään
pyörien avulla eteenpäin ja samalla muovi rullautuu paalipinon ympärille. Tämän jälkeen voidaan kuormata
seuraava pino laitteeseen. Laite muodostaa yhtenäisen jonon paaleista, joiden ympärille ja alle tulee
saumaton muovi. Suurkanttipaaleja varastoitaessa paaleja tulee viisi tai seitsemän yhteen riviin riippuen
laitteen mallista. Käsityksen laitteen toiminnasta saa: http://www.youtube.com/watch?v=GiQoXHl-zeg.
Jos olkea joudutaan varastoimaan ulkona, tulee paalivarasto peittää ennen sateita vettä läpäisemättömällä
peitteellä. Paalien peittämiseen on useita vaihtoehtoja: aumamuovi, kevyt- tai kestopeite ja peitepaperi
(Yrjölä 2009, Paappanen ym. 2011). Oikein käsiteltynä peite kestää uudelleen käytön muutamia vuosia.
Ruokohelpitutkimuksissa
aumamuovi
on
osoittautunut
parhaimmaksi
ja
edullisimmaksi
peittämisvaihtoehdoksi (Yrjölä 2009). Jos paalien varastointi on vain lyhytaikaista, paalien peittäminen
saattaa olla tilannekohtaisesti tarpeetonta.
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Sadeveden on päästävä valumaan peitteen päältä alas sivuille. Harjapaali estää vesipussien syntymisen
peitteeseen varaston päälle. Jos vesipusseja syntyy, vesi valuu herkästi paaleihin ja niiden väleihin.
Kanttipaalit ovat herkempiä kastumaan kuin lappeelleen varastoidut pyöröpaalit. Siksi niiden peittämiseen
on kiinnitettävä enemmän huomiota. Peittämistä ei tarvitse tehdä umpiomaisesti, jotta ilma pääsee
vaihtumaan. Suojapeite kiinnitetään tai painotetaan niin, ettei kovakaan tuuli revi sitä pois. Paalikasojen
peittomuovien reunat kannattaa painottaa reilulla maakerroksella. Maan joutuminen kuormausvaiheessa
paalien joukkoon pitää kuitenkin estää. Jos peittämiseen joutuu käyttämään useita muoveja, ne on
limitettävä riittävästi, jottei vesi pääse valumaan kasan sisään. Kanttipaalikasan päälimuovi voidaan painottaa
muutamilla kasan reunoille nostetuilla paaleilla. (Yrjölä 2009, Lötjönen ym. 2011).
Kuiva olki voidaan myös varastoida tiivistämällä se briketeiksi tai pelleteiksi. Käsittelyt nostavat oljen tiheyden
tasolle 500–600 kg/m3 (Lötjönen & Knuuttila 2009), mikä pienentää varastotilan tarvetta. Käsittelyt
kohottavat kuitenkin raaka-aineen hintaa, joten ne tulevat kyseeseen ainoastaan, jos oljen loppukäyttö
edellyttää pelletöintiä tai briketöintiä. Yhdeksi tavaksi tiivistää olki on esitetty ns. tiivistuotekonseptia, jossa
jo korjuun yhteydessä olki tiivistetään brikettimäiseksi tuotteeksi (Pahkala & Lötjönen 2012). Tuote
muistuttaa haketta. Tällä menetelmällä varastointiin, kuljetukseen ja voimalaitoskäsittelyyn liittyvät
ongelmat ratkeaisivat. Bernessonin ja Nilssonin (2005) kuvaama peltobriketöinti vaikuttaa edellisen
kaltaiselta menetelmältä.

Kuormaus ja kuljetus
Lyhyitä matkoja olkipaaleja on kannattavaa siirtää traktorin vetämillä paalivaunuilla. Kaukokuljetus
hoidetaan käytännössä kuitenkin rekka-autoilla. Ruokohelven pitkän matkan kuljetukseen on suunniteltu
jopa erityinen yhdistelmäajoneuvo (Lötjönen & Knuuttila 2009). Oljen käyttökohteen ollessa lähellä
irtotavaran kuljetus on kannattavaa paalattuun olkeen verrattuna (Mäkinen ym. 2006). Paalattunakin olki on
kevyttä ja paalikuorman paino jää aina ajoneuvon maksimikantavuuden alapuolelle. Tämä nostaa tonnia
kohti laskettua rahtikustannusta. Kuorman painoa voidaan kasvattaa kuorman tiiviyden kasvattamisella,
suurentamalla kuorman tilavuutta tai nostamalla olkipaalien tiheyttä. Kuorman tiiviyttä nostaa siirtyminen
pyöröpaaleista kanttipaaleihin. Tämä mahdollistaa myös kuormatilan tarkemman täytön ilman paalien
väleihin jäävää tyhjää tilaa. Paalikoon ja paalien asettelun merkitys kuormaa tehtäessä on merkittävä.
Kuorma tulee tehdä tiiviiksi siten, että koko kuormatila käytetään hyväksi. Korkeuden tarkka hyödyntäminen
saattaa vaatia esimerkiksi, että kuorman yksi paalikerros asetetaan ”kyljelleen”. Kuorma-auton tai
ajoneuvoyhdistelmän suurimmat ulkomitat määritetään asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä. Paalien
kuljetuksen kannalta tilanne parani v. 2013, kun ajoneuvon suurinta korkeutta korotettiin 20 cm 4,4 metriin.
Kuormakokoa voidaan lisätä myös itse kuormatilaa suurentamalla, kuten esimerkiksi lattiaa madaltamalla.
Kannattavuutta haettaessa kannattaa hyödyntää myös meno-paluu -kuljetukset. Eri lähteissä on suuntaa
antavasti arvioitu polttoon menevälle korsibiomassalle 100 km kuljetusmatkaa pisimmäksi kannattavaksi
etäisyydeksi. Tiiviiden ja painavien kuormien tärkeys korostuu kuljetusmatkan kasvaessa (Paappanen ym.
2008).

6 Nurmien ja hoidetuttujen viljelemättömien peltojen hyödyntäminen
Nurmien ja hoidettujen viljelemättömien peltojen (hvp) peltoenergiapotentiaali on pienempi kuin oljella.
Hvp-pellot ja erityisesti olki voidaan nähdä viljelyn sivutuotteina, mutta nurmen viljely vaatii
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viljelykiertopäätöksen viljanviljelytilalla. Huomioiden peltoenergiapotentiaali yhdistettynä monivuotisen
kasvuston aikaansaamiin positiivisiin vaikutuksiin muun muassa maan rakenteeseen, nurmea kannattaisi
käyttää viljelykierrossa. Ongelmana on, että viljatiloilla ei ole juurikaan nurmesta tuloa tai sille
käyttökohdetta, jos lähialueella ei sijaitse nurmirehua tarvitsevia eläintiloja tai nurmea käyttävää
biokaasulaitosta.
Suomessa nurmea ei ole juurikaan viljelty biokaasulaitosten raaka-aineeksi. Nurmimassa olisi kuitenkin
biokaasulaitokselle erinomainen raaka-aine. Nurmisäilörehu säilyy vähintään vuoden, joten sitä voidaan
käyttää energiatuotantoon läpi vuoden (Mikkola 2012). Sen metaanipotentiaali on hyvä korkeammasta
kuiva-ainepitoisuudesta johtuen, jopa 5–7 kertainen lietelannan tuoretonnia kohti. Apilapitoisella nurmella
metaanintuotto on huonompi (Seppälä ym. 2014). Heinäkasvisäilörehun sulavuuden (D-arvo) ja
metaanintuottopotentiaalin välillä on selvä yhteys (Seppälä ym. 2014). Biokaasunurmen korjuulla on
enemmän ajallista joustoa kuin lypsykarjan rehuksi menevällä nurmella, sillä alentunut sulavuus
kompensoituu satomäärän kasvulla. Tämä antaa korjuuketjulle enemmän työaikaa, ja samaa kalustoa
voidaan käyttää rehu- ja energianurmien korjuuseen. Myös siemennurmien olki- ja odelmasadot ovat sopivaa
syötettä biokaasulaitokselle. Nurmen tuotantokustannus sadon energiasisältöön suhteutettuna on
kilpailukykyinen. Suomessa on rehunurmia yli tarpeen, joten biokaasulaitoksillekin olisi raaka-ainetta
(Pahkala & Lötjönen 2012). Sadon korjuukaan ei olisi ongelma, jos viljelijän ja biokaasulaitoksen välillä olisi
Seppälän ym. (2014) alla kuvaama yhteistyö.
Suomessa olisi mahdollista tuottaa biokaasua nurmesta kestävästi ja taloudellisesti kannattavasti tietyin
edellytyksin. Näitä ovat mm. biokaasulaitoksen iso koko, tehokas logistiikka, lähes suljettu ravinnekierto ja
taloudellinen tuki. Optimaalinen koko nurmea hyödyntävälle laitokselle on 3–6 MW. Nurmialaa pitäisi olla
1000 ha noin 10 km kuljetussäteellä laitoksesta. Laitoksen olisi järkevintä olla alueella, jolla pellot eivät ole
sidottuja kotieläintuotantoon, ja alueelta löytyisi tehokkaat nurmenkorjuuketjut. Biokaasulaitos ei veisi
kaikkea viljelyalaa (noin 30 %), vaan viljanviljely voisi jatkua edelleen alueella. Tämä olisi erittäin hyvä, koska
viljapellot olisivat myös kierrätysravinteiden sijoituspaikkoja. (Seppälä ym. 2014).
Viljelijä ei todennäköisesti saisi kovin suurta korvausta pelloillaan tuotetusta biokaasunurmesta. Korvaus
voisi perustua korjatun nurmisadon määrään tai korjattavaan nurmialaan. Viljelijän hyödyksi on laskettava
nurmen aikaansaama maan kasvukunnon parantuminen sekä työn ja kalustoresurssien vapautuminen
muuhun (Seppälä ym. 2014). Sekä laitokselle että viljelijälle kannattavaksi vaihtoehdoksi on esitetty, että
viljelijä hallitsee peltojansa, mutta antaa biokaasulaitokselle käyttöoikeuden peltoihinsa (Seppälä ym. 2014).
Käytännössä viljelijä perustaa nurmen suojaviljaan ja huolehtii ensimmäisen vuoden viljelystä. Nurmivuosina
laitos huolehtii sadon korjuusta ja lannoituksesta. Viljelijän kannattaisi luovuttaa myös hvp-heinä
biokaasulaitokselle, jos laitos hoitaisi korjuun ja ravinteet palautettaisiin korvauksetta mädätteen muodossa
tilan peltolohkoille seuraavana kasvukautena (Niemeläinen ym. 2014).
Muita nurmiperäisiä vihermassoja voidaan saada monivuotisilta luonnonhoitonurmilta, viherkesannoilta ja
suojavyöhykkeiltä. Vajaahyödynnettyjä nurmia on Suomessa runsaasti (Seppälä ym. 2014, Niemeläinen ym.
2014). Vuonna 2013 hyödynnettävää satoa olisi voinut tulla 177 000 ha alalta (Niemeläinen ym. 2014) ja
runsaamminkin, jos myös viherlannoitusnurmia hyödynnettäisiin. Hvp-peltojen keskimääräinen sato oli
Niemeläisen ym. (2014) tutkimuksissa 4 600–5 600 kg ka/ha. Ongelmana voidaan nähdä hvp-lohkojen pieni
koko ja tukiehdoista johtuvat sadonkorjuun aikarajoitukset. Toisaalta yli 60 % hvp-lohkojen pinta-alasta
kertyy kuitenkin suurimmilta lohkoilta, joiden koko on riittävä tehokkaaseen korjuuseen (Niemeläinen ym.
2014). Niemeläisen ym. (2014) mukaan parhaiten hyödynnettäviä lohkoja olisi Suomessa 112 000 ha ja niistä
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saisi korjattua yhteensä 1,4 TWh. Jos vajaahyödynnettyjen peltojen satoa haluaisi maksimoida
biokaasutuotantoa ajatellen, timotei-puna-apilaseos olisi suositeltavin vaihtoehto, sillä sen energiatuotto oli
yli 20 MWh/ha. Tarkemmin eri peltomuotojen viljelyohjeista ja hyväksikäyttömahdollisuuksista saa
maaseutuverkoston Vaihtoehtoja pellon käyttöön -oppaasta (Mavi 2010).
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa nurmialan osuus (noin 10–20 %) maatalousmaasta on pienempi kuin
koko maassa keskimäärin (30 %) (Tike 2013a). Luonnonhoitopeltoja oli Satakunnassa 7 974 ha ja VarsinaisSuomessa 17 763 ha vuonna 2013 (Tike 2013b).

7 Peltobiomassan poiston haitat ja hyödyt
Typen käyttäytyminen maassa
Maan typpivarat ovat pääosin kolmessa eri muodossa: maan eloperäiseen ainekseen sitoutuneena
orgaanisena typpenä sekä mineraalimuotoisina ammonium- (NH4+) ja nitraattityppenä (NO3-). Suurin osa
typestä on sellaisenaan kasviravinteena käyttökelvottomassa muodossa olevaa orgaanista typpeä. Sekin voi
myös toimia kasvien ravinteena, mutta se on ensin muutettava ammoniumiksi tai nitraatiksi.
Tärkeimmät typen reaktiot maassa ovat mineralisaatio ja nitrifikaatio. Mineralisaatiolla tarkoitetaan maan
orgaaniseen ainekseen sitoutuneen typen vapautumista ammoniakkina ja ammoniumina mikrobiologisen
hajotustoiminnan tuloksena (Pihlatie 2001). Ammoniumtyppi hapettuu nopeasti edelleen nitraattitypeksi
(NO3-) nitrifikaatioksi kutsutussa reaktiossa.
Typen reaktioita maassa voidaan yksinkertaistaen kuvata oheisesti:
orgaaninen N

->
NH4-N
mineralisaatio

->
NO3-N
nitrifikaatio

->
orgaaninen N
immobilisaatio

Suuri osa lannoitteena annetusta tai orgaanisesta aineksesta vapautuvasta typestä sitoutuu kasvaviin
kasveihin ja poistuu pellosta korjattavan sadon mukana. Osa kasvimassasta jää kuitenkin peltoon ja liittyy
maan orgaaniseen fraktioon, josta typpi yllä olevan kaavion mukaan vapautuu epäorgaaniseen muotoon.
Typen vapautuminen maan orgaanisesta aineksesta riippuu monista ympäristötekijöistä sekä itse
eloperäisen aineksen typpipitoisuudesta tai tarkemmin aineen hiili-typpi-suhteesta (C/N-suhde). Jos
hajotettavan aineksen typpipitoisuus on matala tai ts. hiili-typpisuhde on korkea, hajoaminen saattaa jopa
sitoa maan epäorgaanisia typpivaroja. Jos aineksen typpipitoisuus on välillä 1,2–1,8 % kuiva-aineessa, typen
vapautuminen ja sitoutuminen on yhtä suurta. Hiili-typpi-suhteella ilmaistuna typen sitoutumisen ja
vapautumisen suhteen neutraali alue on 20 < C/N < (25)-30 (Pihlatie 2001). Tätä alhaisemman C/N-suhteen
vallitessa tapahtuu typen vapautumista ja korkeammassa typen sitoutumista.
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Tyypillisiä esimerkkejä orgaanisen aineksen C/N-suhteista (Washington State University):
hiekkainen savimaa (hieno)
humus
ruoantähteet
sinimailasen heinä
ruohojätteet
maatunut lanta
hiekkainen savimaa (karkea)
kasvisten jätteet
puiden lehdet

7:1
10:1
15:1
18:1
19:1
20:1
25:1
25:1
35:1 – 85:1

rahkasammal
maissin varsi
olki
männyn neulaset
lanta
3 v. vanhennettu sahanpuru
sanomalehti
kuusenkaarna
2 v. vanhennettu sahanpuru

58:1
60:1
80:1
60:1 – 110:1
90:1
142:1
170:1
491:1
625:1

Typen häviöitä aiheuttavat tekijät
Maan mineraalitypen eri muotoihin kohdistuu häviöitä sekä huuhtoutumisen että haihtumisen kautta.
Nitraatti ei sitoudu maahiukkasiin vaan liikkuu maanesteessä vapaasti. Runsaiden sateiden aikana
nitraattityppeä huuhtoutuu syvempiin maakerroksiin juurten ulottumattomiin ja lopulta salaojien kautta pois
pellolta. Huuhtoutumista tapahtuu myös pintavalunnan mukana.
Typpeä haihtuu ilmaan typpikaasuna (N2) ja typen oksideina (NO ja N2O). Typen oksideita ja typpikaasua
syntyy mikrobiologisessa denitrifikaatioksi kutsutussa pelkistysreaktiossa. Denitrifikaatiota pidetään yleisesti
peltomaiden merkittävimpänä N2O-päästölähteenä (Pihlatie 2001). Denitrifikaatio esitetään
yksinkertaistettuna usein seuraavasti:
NO3- -> NO2 -> NO -> N2O -> N2
Denitrifioivat mikro-organismit maassa ovat lähinnä aerobisia bakteereita, jotka hapen puutteessa pystyvät
pelkistämään typen oksideja. Denitrifikaatiota voi esiintyä, vaikka happitilanne maassa olisi normaali. Tällöin
esimerkiksi nopeasti hajoava kasvimassa voi kuluttaa maassa olevan hapen paikallisesti, minkä seurauksena
denitrifikaatio käynnistyy (Pihlatie 2001). Toinen typenoksidipäästöjä tuottava reaktio on nitrifikaatio, jossa
maan ammoniumtyppi hapettuu mikrobiologisesti nitraatiksi. Reaktion välituotteista voi maan alentuneessa
happitilassa syntyä kuitenkin dityppioksidia ja typpimonoksidia.
Typen häviötä tapahtuu myös ammoniakin haihtumisen kautta. Suomen happamissa, kosteissa ja
suhteellisen viileissä peltomaissa typen häviö mineralisaation vapauttaman ammoniakin haihtumisen kautta
lienee hyvin pientä. Käytännössä merkittävintä ammoniakin haihtumista tapahtuu pellon pinnasta
karjanlannan levityksen yhteydessä. Haihtumista voidaan vähentää parhaiten sijoittamalla liete tai
multaamalla se välittömästi levityksen jälkeen. Myös urean pintalevitykseen korkean pH:n mailla liittyy riski
ammoniakin haihtumisesta.
Oljen ja vihermassan korjuun vaikutukset maan kasvukuntoon, rakenteeseen ja ravinnepäästöihin
Kasvijätteiden maahan jättäminen lisää maahan orgaanista ainesta, parantaa maan rakennetta, biologista
aktiivisuutta ja vesitaloutta. Mururakenne ja monivuotisten kasvien juuristo auttavat muodostamaan
huokosia, joiden kautta sadevesi imeytyy nopeasti maahan ja maan kaasunvaihto pysyy kunnossa (Alakukku
& Teräväinen 2002). Kestävät murut estävät maan liettymistä ja kuorettumista. Hyvärakenteinen maa ei ole
poudanarka, ja sitä on helppo muokata. Hyväkuntoinen maa pidättää ravinteita ja toimii ravinnevarastona
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satokasveja varten, hyvä mururakenne mm. tehostaa fosforinpidätystä. Hyvän rakenteen ansioista veden
pintavaluntaa ja eroosioita ei pääse helposti tapahtumaan, mikä estää myös ravinnepäästöjä. Jos maassa
tapahtuu mineraalitypen nettoimmobilisaatiota, syksyinen olkien maahan muokkaus voi vähentää nitraatin
huuhtoutumista (Saarikko ym. 1991). Tosin huuhtoutumisen väheneminen voi olla pientä tai lyhytaikaista
(Hansen ym. 2010, Powlson ym. 2011). Nurmi jättää maahan viljakasveja enemmän kasvijätettä, ja sillä on
enemmän maan kasvukuntoa ylläpitäviä vaikutuksia.
Kasvijätteiden (esim. oljen) poistamisesta pellolta on sekä hyötyä että haittaa pellon viljeltävyydelle ja
tuottokyvylle. Haittavaikutusten todennäköisyyteen vaikuttavat mm. poiston tiheys ja maan alkuperäisen
orgaanisen aineksen pitoisuus. Lyhyellä tarkastelujaksolla kasvijätteiden poiston positiiviset vaikutukset
saattavat korostua, kun taas haittavaikutukset saattavat tulla näkyviin vasta vuosien viiveellä maaperän
hitaiden muutosten takia. Normaalit viljelytoimenpiteetkin rasittavat maata. Maan rakenne ja sen orgaanisen
aineksen määrä pyrkivät heikkenemään ja laskemaan. Muokkaustoimenpiteet kuten kyntö, äestykset tai
avoviljelyssä maan haraukset ilmastavat maata ja kiihdyttävät orgaanisen aineksen hajoamista. Myös pellon
kasvukuntoa edistävät ojitukset ja kalkitukset parantavat maan ilmavuutta, lisäävät biomassan tuotantoa ja
mikrobitoimintaa sekä nopeuttavat hajotusta. Usein toistuva oljen poisto voi lisätä pellon lannoitustarvetta
kaliumin ja fosforin osalta (Powlson ym. 2011).
Orgaanisen aineksen pitkäaikaisen poiston haitat liittyvät erityisesti peltojen eloperäisen aineksen määrän
vähenemiseen ja sen välillisiin vaikutuksiin maan fysikaalisiin omaisuuksiin (Powlson ym. 2011). Oljen
systemaattisen poiston vaikutusta peltojen orgaanisen hiilen määrään on mallinnettu ranskalaisessa
tutkimuksessa (Saffih-Hdadi & Mary 2008). Jos oljet poistetaan joka toinen vuosi verrattuna siihen, että oljet
muokataan maahan, peltomaan orgaanisen hiilen pitoisuus laskee 50 vuodessa 2,5–10,9 %. Lasku riippuu
maalajista, ilmastosta, tuottavuudesta ja maan alkuperäisestä orgaanisen aineksen määrästä. Lafond ym.
(2009) mukaan raskaiden tai keskiraskaiden maiden kasvukuntoon ja tuottavuuteen ei vaikuteta, jos
olkimassasta poistetaan vähemmän kuin 40 % ja jos poisto ei tapahdu useammin kuin kahtena kolmesta
vuodesta. Samaisen tutkimusryhmän mukaan (Lemke ym. 2010) vuosittainen puolen olkimäärän poisto ei
vaikuta maan hiilipitoisuuteen alentavasti, jos maata lannoitetaan suositusten mukaisesti, koska kasvit
tuottavat tällöin enemmän biomassaa. Toisaalta on myös huomattu, että orgaanisen hiilen kokonaismäärä
ei ole välttämättä riittävän herkkä mittari ennustamaan oljen poiston haittavaikutuksia maahan (Powlson
ym. 2011). Pienelläkin maan orgaanisen hiilen määrän muutoksella voidaan vaikuttaa maa-aggregaattien
pysyvyyteen, veden suodatusnopeuteen ja kyntövastukseen. Maan toimivuuden kannalta olkia ei kannata
poistaa joka vuosi (Powlson ym. 2011).
Peltomaiden hiilivarasto on vähentynyt Suomessa MTT:n 35 vuoden seurantatutkimuksen aikana, missä
satojen peltolohkojen pintakerroksen hiilipitoisuutta seurattiin. Kivennäismailla hiilipitoisuuden vuosittainen
lasku on ollut 0,4 % ja eloperäisillä mailla 0,2–0,3 % (Heikkinen ym. 2013). Tutkimuksen mukaan
kivennäismailta katoaa vuosittain hiiltä 220 kg/ha. Laskua ei voi yksinomaan selittää yksivuotisten kasvien
viljelyn lisääntymisellä, koska laskua on tapahtunut eri puolilla Suomea. Viljelykäytäntöjen muutoksen lisäksi
hiilen vapautumista ilmakehään todennäköisesti nopeuttavat ilmastonmuutos ja tuoreimmat metsistä
raivatut pellot (Heikkinen ym. 2013).
Oljen poistolla voi nähdä hyötynäkökulmia erityisesti suorakylvettävillä pelloilla. Poisto vähentää
kasvijätteistä johtuvaa tautipainetta erityisesti silloin, jos lohkolla ei ole noudatettu riittävää viljelykiertoa.
Samoin se helpottaa ja aikaistaa kylvötyön suorittamista, kun maa kuivuu keväällä kylvökuntoon nopeammin.
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Pellon käytön erilaisilla vaihtoehdoilla pyritään parantamaan peltomaan kasvukuntoa ja vähentämään
ravinnekuormitusta. Vaihtoehtoisia lannoittamattomia nurmialueita, jotka ovat tilapäisesti pois
sadontuotannosta, kuten monivuotisia nurmia ja luonnonhoitopeltoja perustetaan vesistöjen ja peltojen
väliin estämään eroosiota ja vähentämään valunnan mukana kulkeutuvien ravinteiden määrää. Niiden
kasvusto kannattaa korjata vuosittain pois ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi (Uusi-Kämppä ym. 2012).
Vaikka kasvustoja ei lannoiteta, ne nostavat maasta ravinteita, jotka kertyvät maanpäälliseen massaan.
Oikealla korjuun ajankohdalla voidaan pienentää fosforin pintavaluntaa (Uusi-Kämppä 2012). Elokuun alku
on parempi vaihtoehto kuin kesäkuu, koska tällöin pellolle jää talveksi mahdollisimman pieni biomassa.
Pellolle jääneestä biomassasta vapautuu jäätymis-sulamisprosessien seurauksena ravinteita, jotka keväällä
maan ollessa jäässä, voivat kulkeutua lumen sulamisvesien mukana vesistöihin. Maanpäällisestä
nurmibiomassasta lähes kaikki fosfori voi vapautua, ja siitä 90 % on liukoisessa muodossa (Uusi-Kämppä ym.
2012). Niittämättömästä suojavyöhykenurmesta on arvioitu vapautuvan korkeimmillaan 3 kg/ha fosforia,
josta suurin osa on liuenneessa muodossa (Uusi-Kämppä 2012). Hvp-pelloilta on saatu sadon mukana
poistettua 7–10 kg/ha fosforia ja 40–70 kg/ha typpeä (Niemeläinen ym. 2012).
Dityppioksidipäästöt peltoviljelyssä – kasvijätteiden maahan muokkaus ja muokkaustapa
Maaperästä dityppioksidipäästöjä syntyy monista lähteistä, kuten maan typpipitoisuuden lisääntyessä
erilaisten lannoitteiden, lantojen ja lietteiden käytön tai biologisen typensidonnan myötä. Peltomaan
aiheuttamien päästöjen arviointi on vaikeaa, koska niihin vaikuttavat monet tekijät, kuten maalaji,
viljelytekniikka, kasvipeitteisyys, sademäärä ja lannoitus. Muista kasvihuonekaasuista hiilidioksidi (CO2) ja
metaani (CH4) ovat merkittävimmät maataloussektorilla. Eniten metaanipäästöjä syntyy kotieläinten
ruoansulatuksen ja lannankäsittelyn seurauksena (Regina ym. 2014).
Oljen tai kasvijätteiden maahan muokkauksen tai korjuun vaikutuksista dityppioksidipäästöihin ei ole täysin
ristiriidatonta tietoa. Arvioidaan kuitenkin, että kaikenlainen kasvijätteiden jättäminen peltoon näkyy
suurentuneina dityppioksidipäästöinä, mikä liittyy maan kohonneisiin epäorgaanisen typen pitoisuuksiin
(Mutegi ym. 2010). Parhain dityppioksidipäästöjen ennustaja on kasvijätteiden C/N-suhde. Maahan lisätyn
kasvijätteen alhaisempi C/N-suhde aiheuttaa suuremmat dityppioksidipäästöt (Kaiser ym. 1998, Baggs ym.
2000). Laboratoriokokeiden mukaan (Huang ym. 2004) kumulatiiviset dityppioksidi- ja hiilidioksidipäästöt
korreloivat negatiivisesti kasvijätteiden C/N-suhteen kanssa. Tutkittavien kasvijätteiden C/N-suhteet
vaihtelivat 8–118. Mitä alhaisempi C/N-suhde oli, sitä suuremmat dityppioksidipäästöt olivat. Jos
kasvijätteiden sekaan lisättiin ureaa, päästöt kasvoivat huomattavasti verrattuna puhtaisiin kasvijätteisiin,
paitsi silloin kun C/N-suhde oli korkeampi kuin 80. Tällöin päästöt olivat jopa pienemmät kuin ilman
urealisäystä. Kanadalaisen tutkimuksen mukaan (Hao ym. 2001) dityppioksidipäästöjä sadetetun
kevätvehnän viljelyssä voidaan pienentää käyttämällä typpilannoitusta keväisin, jättämällä oljet maahan
sadonkorjuun jälkeen ja muokkaamalla ne maahan vasta keväisin.
Dityppioksidipäästöjä voidaan vähentää synkronoimalla ravinteiden tarjonta ja kasvien ravinteiden tarve
(Baggs ym. 2000). Erityisesti, jos on kyseessä kasvijäte, jonka C/N-suhde on alhainen, myöhästetty
kasvijätteen maahan muokkaaminen juuri ennen kylvöä, on tärkeää. Näin etenkin ilmastossa, jossa maan
lämpötila nousee keväällä, kuten Suomessa ja mineralisaatio on sen seurauksena nopeaa. Oljen maahan
muokkausta on suositeltu tehtäväksi syksyisin, jotta mikrobit käyttäisivät maasta vapaata nitraattia.
Orgaanisen aineksen lisäys saattaa kuitenkin lisätä dityppioksidipäästöjä erityisesti märässä maassa, jos siellä
on runsaasti nitraattia (Granli & Bøckman 1994, viitattu lähteessä Tuomisto 2005). Peruna- ja nurmikokeissa
on huomattu, että lannoitusmäärän jakaminen kahteen levityskertaan on pienentänyt dityppioksidipäästöjä
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(Burton ym. 2008, Tenuta ym. 2010). Perunalla päästövähenemistä jaetun lannoituksen seurauksena
tapahtui erityisesti silloin, kun sateet osuivat alkukasvukauteen.
Muokkausmenetelmien vaikutusta dityppioksidipäästöihin on tehty sellaisia yleisiä johtopäätöksiä, että
raskailla tai tiivistyneillä mailla muokkaamattomuus lisää dityppioksidipäästöjä. Vanhemman tutkimuksen
mukaan (Burford ym. 1981) dityppioksidipäästöt suorakylvetyiltä mailta olivat 15-kertaiset verrattuna
kynnettyihin lohkoihin. Sen sijaan Tanskassa hiekkaisella savimaalla syysohralla suorakylvö ja vähennetty
muokkaus laskivat dityppioksidipäästöjä tavanomaiseen muokkaukseen verrattuna (Mutegi ym. 2010). Näin
kävi myös, kun kasvijätteet jätettiin maahan. Kasvaneet päästöt tavanomaisessa muokkauksessa, jossa
kasvijätteet muokataan maahan, johtunevat siitä, että kasvijätteet maassa lisäsivät mikrobiaktiivisuutta,
mikä lisäsi hapen kulutusta ja täten alentunutta hapenmäärää maassa, mikä suosi dityppioksidin
muodostumista. Tutkijoiden mukaan, kun kasvijätteet jätetään kevyillä mailla maahan,
muokkaamattomuudella voidaan alentaa dityppioksidipäästöjä (Mutegi ym. 2010). Kanadassa (Rochette ym.
2008) on todettu, että muokkaamattomuudella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vain kevyillä
mailla. Kun taas raskailla savimailla muokkaamattomuus kaksinkertaisti dityppioksidipäästöt verrattuna
kyntöön. Kyntö todennäköisesti lisäsi maan huokoisuutta, mikä vaikutti maan ilmatilavuuteen ja vesitilaan
denitrifikaatiota estävästi. Ball ym. (2000) mukaan Skotlannissa, jossa on viileää ja kosteaa, kyntäminen ja
tiivistymien estäminen savipohjaisilla mailla ovat välttämättömiä toimenpiteitä minimoida dityppioksidi- ja
hiilidioksidipäästöt.
Sijaintimme pohjoisella havumetsävyöhykkeellä luo omat ilmastolliset piirteensä Suomelle.
Maataloussektorin dityppioksidipäästöt eivät ole merkityksettömiä, sillä viljelysmaan ja lannankäsittelyn
aiheuttamat
dityppioksidipäästöjen
arvioidaan
muodostavan
merkittävän
osan
Suomen
kokonaisdityppioksidipäästöistä (> 70 %) (Tilastokeskus 2010). Tyypillistä Suomen oloille on, että yli puolet
kasvihuonekaasupäästöistä (60 %) tapahtuu kasvukauden ulkopuolella (Syväsalo ym. 2004). Näin varsinkin,
jos pellolla ei ole kasvipeitettä. Syväsalon ym. (2004) mukaansa päästöt Suomen oloissa mineraalimailla ovat
paremmin arvioitavissa maan fysikaalisten ominaisuuksien (esimerkiksi huokoisuuden) kuin käytetyn
typpilannoituksen mukaan. Päästöjä pienentäisi, jos kasvussa olisi enemmän nurmea, sillä päästöt ovat
pienemmät monivuotisilla kasveilla kuin yksivuotisilla (Pulkkinen ym. 2012, Regina ym. 2013). Päästöt
nurmilla olivat keskimäärin 1,8 ± 1,5 kg/ha, kun taas viljoilla ne olivat 3,5 ± 2,0 kg/ha (Regina ym. 2013).
Suomalaiset kokeet ovat osoittaneet, että vuosittaiset dityppioksidipäästöt kivennäismailta ovat olleet
suurimmillaan 7,8 kg/ha (Syväsalo ym. 2004) tai 12 kg/ha (Regina ym. 2013). Pihlatie (2001) on mitannut
touko-marraskuun aikana suurimmat kumulatiiviset dityppioksidipäästöt turvemailta (6,4 kg/ha) ja
pienimmät hietamaalta (0,8 kg/ha). Suorakylvö lisää riskiä dityppioksipäästöille kevätviljojen viljelyssä.
Dityppioksidipäästöt suorakylvetyiltä pelloilta ovat olleet suuremmat kuin vähennetyssä tai perinteisessä
muokkauksessa (Sheehy ym. 2013). Tämä liittyi muokkaamattomien peltojen huonompaa ilmatilaan.
Pohjoisten maiden erityispiirre ovat myös eloperäiset maat, joilta tapahtuu suurin osa viljelysmaiden
kasvihuonekaasupäästöistä (Maljanen ym. 2010, Regina ym. 2014), koska niiden hajoavan orgaanisen
aineksen määrä on suuri verrattuna kivennäismaihin. Vaikka dityppioksidipäästöt ovat merkityksellisimpiä
päästöjä peltoviljelyssä, myös metaanipäästöjä voi vähäisessä määrin syntyä, ja niihin voi vaikuttaa
viljelytoimilla.
Metaanipäästöt liittyvät erityisesti veden kyllästämiin, hapettomiin maihin, joista orgaanisen aineen
hajotessa poistuu metaania (Maljanen ym. 2010). Päästöjä voi syntyä eloperäisiltä mailta myös kuivina ja
lämpöisinä kesinä, jolloin nopea maahengitys voi aiheuttaa tilapäistä hapettomuutta (Maljanen ym. 2003).
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Riittävä ojitus pitää yleensä metaanipäästöt kurissa (Alm ym. 2007). Maahan muokattavan kasvijätteen
korkea C/N-suhde ei lisää metaanipäästöjä, mutta matala lisää (Hütsch 2001). Lietelanta voi aiheuttaa
metaanipäästöjä heti levityksen jälkeen (Hütsch 2001), mutta Suomessa levitystekniikalla tai lannoitetyypillä
ei ollut havaittavissa selkeää vaikutusta metaanipäästöihin (Perälä ym. 2006). Viljelysmaat voivat toimia
myös metaaninieluina, jos tietyt maaperäbakteerit kuluttavat metaania hapettamalla sitä (Hütsch 2001).
Prosessi on herkkä, ja siihen vaikuttaa eniten ammoniumtypen ja urean käyttö. Näiden pitkäaikaisella
käytöllä voidaan muuttaa maaperäbakteerien lajistoa, mikä edistää metaanin vapautumista.
Vähennettäessä dityppioksidi- ja metaanipäästöjä on huomioitava näiden kaasujen käänteinen yhteys
(Kulmala & Esala 2000). Toisen kaasupäästön vähentäminen voi lisätä toisen päästöjä. Dityppioksidin ollessa
merkittävämpi kasvihuonekaasu peltoviljelyssä sen vähennyskeinoihin on syytä panostaa.
Yhteenvedonomaisesti voi todeta, että dityppioksidipäästöjä voi vähentää toimilla, jotka parantavat
ravinteiden hyväksikäyttöastetta (Regina ym. 2014). Näitä toimia ovat mm. optimaalinen lannoitusmäärä ja
-ajankohta, lannoituksen tarkentaminen viljelylohkon sisällä sekä talviaikainen kasvipeitteisyys.

8 Yhteenveto
Olki ja peltoenergia ovat vajaahyödynnettyjä Suomessa. Niillä olisi mahdollista lisätä maamme uusiutuvien
maatalouspohjaisten energialähteiden osuutta. Oljen laajaperäinenkään hyödyntäminen ei vie resursseja
pois ruoan- ja rehuntuotannosta. Sivutuoteluonteesta johtuen oljen energiasuhde on hyvä. Olki sopii
energiakäytössä parhaiten seospolttoaineeksi sen muutamien huonojen poltto-ominaisuuksien vuoksi.
Energiakäytössä oljen energiasisältö saadaan hyödynnettyä paremmin kuin toisen sukupolven polttoaineiden
tuotannossa. On myös mahdollista, että oljen polttamisella fossiilisten polttoaineiden sijaan pienennetään
hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin lisäämällä hiiltä maahan oljen maahan muokkauksella.
Oljen merkittävämpi hyödyntäminen parantaisi alueellista energiaomavaraisuutta sekä toisi
työllisyysvaikutuksia maatiloille ja haja-asutusalueen yrityksille. Myös nurmen ja hvp-peltojen satojen on
osoitettu olevan hyvin potentiaalisia raaka-aineita bioenergiaksi biokaasun muodossa. Ympäristön
hoidollisesti parhaita lohkoja olisivat vesistöihin rajoittuvat pellot. Bioenergian tuoton jälkeen ravinteet
palautettaisiin lietteinä tilan muille peltolohkoille.
Tanska on hyvä esimerkki, kuinka olkea voidaan hyödyntää runsaasti, jos tahtotilaa löytyy. Tanskalla on tosin
esim. ilmastollista etumatkaa Suomeen verrattuna. Viljankorjuu tapahtuu siellä aikaisemmin kuin Suomessa,
mikä pienentää riskiä sateisiin korjuuoloihin. Tanskassa kuljetusmatkat ovat lyhemmät kuin Suomessa
johtuen isommasta pellon osuudesta maapinta-alasta. Täten urakointiketjujen muodostaminen on
helpompaa ja kustannukset pienempiä. Suomessa peltobiomassan käytön edistystä on hidastanut puun ja
turpeen hyvä saatavuus.
Oljen keräilyyn tarvittava tietotaito ja tuotantoketjut ovat pitkälti samanlaista kuin ruokohelvelläkin.
Tehokasta ja joustavaa, mutta investointeja vaativaa paalaus-, kuljetus- ja varastointikapasiteettia tarvitaan.
Viljelijöillä ei ole välttämättä kalustoa eikä aikaa koota olkea pelloiltaan. Tuotantoketjujen
kustannustehokkuus paranisi todennäköisesti merkittävästi, jos toimijat olisivat ammattimaisesti biomassan
käsittelyyn suuntautuneita. Oljen arvoketjussa kustannuksia lisää myös se, että viljelijä tarvitsee korvauksen
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luovuttamastaan raaka-aineesta. Samoin nurmisadon tuottamiseksi viljelijä tarvitsee sellaisen hyödyn, että
nurmea kannattaa viljellä.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan viljanviljelypinta-alat ovat yhteensä reilu viidennes koko Suomen viljapintaalasta. Aikaisin alkava viljanpuinti lisää mahdollisuuksia korjata olki kuivana. Tästä huolimatta voi suurten
olkimäärien hankinta olla Suomessa haasteellista. Lyhyt sadon korjuukausi ja epävakaat säät korostavat
tilannetta. Oljen korjuu ajoittuu syksyyn, jolloin maatiloilla on meneillään sadonkorjuun ja syystöiden
aiheuttama kiireinen työsesonki. Kuivan kasvukauden jälkeen myös olkimäärä jää normaalia pienemmäksi,
jolloin saman olkimäärän kokoon saamiseksi olki joudutaan keräämään isommalta alalta. Pitkät etäisyydet ja
Suomen peltoalan pieni osuus maapinta-alasta lisää myös korjuun vaatimaa siirtoajoa. Heikot korjuuajan
sääolot lisäävät myös riskiä korjuukoneiden ja kuormien aiheuttamista tiivistymisvaurioista pelloilla,
peltoteillä ja -liittymissä.
Oljen poisto ei heikennä peltomaan kuntoa, eikä laske maan orgaanisen aineksen määrää, kun poistoa ei
tehdä joka vuosi ja huolehditaan, ettei tiivistetä peltoa. Oljen poistolla tai toisaalta maahan
muokkauksellakaan ei aiheuteta merkittäviä typpioksidipäästöjä. Oljen C/N-suhde on korkea eli maahan
muokatun oljen orgaaninen typpi ei vapaudu nopeasti mineraalimuotoon maahan. Usein toistuva oljen
poisto voi lisätä pellon lannoitustarvetta kaliumin ja fosforin osalta. Typpipitoisen lannoitteen käyttö
aiheuttaa aina dityppioksidipäästöjä, mutta kun pelto on tehokkaassa tuotannossa ja ravinteet ohjautuvat
satoon, päästöjä syntyy vähemmän. Ylimääräisiä dityppioksidipäästöjä voi aiheutua, jos monivuotista
nurmialaa vaihdetaan vilja-alaksi. Oljen voimakkaalla hyödyntämisellä voidaan nähdä välillisiä vaikutuksia
maan ravinnetalouteen tai ravinnehuuhtoumiin, jos maan rakenne pääsee huonoon kuntoon.
Nurmibiomassan korjuulla vesistöihin rajoittuvilta hvp-pelloilta voidaan vaikuttaa ravinnehuuhtoumiin
vähentävästi.
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1. Taustaa
Satafoodin Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle – hanke kävi Tanskassa olkimatkalla 8.-10.4.2014.
Matkan aikana heille esiteltiin Aalborgin yliopiston olkea ja lietettä syötteenä käyttävä biokaasulaitos
Foulumissa. Laitos on rakennettu F.C. Nielsenin, BioFuel Technologyn ja Aarhusin yliopiston yhteistyönä. Olki
syötetään biokaasulaitokseen briketöitynä. Prosessille on haettu patenttia Tanskassa 11.4.2012 ja
kansainvälistä patenttia 10.4.2013 (1). Hakemus ”Method for processing a biomass containing lignocellulose”
on julkistettu 17.10.2013 eli tie valmiiksi hyväksytyksi patentiksi on vielä alkuvaiheessa. Patenttia on hakenut
F.C. Nielsen A/S yhdessä keksinnön tehneen Torben Andreas Bonden kanssa, jonka työpaikka oli BioFuel
Technology. Keksinnön kaupallistamista varten on tänä vuonna perustettu uusi yhtiö, Kinetic Biofuel A/S (19).
Yhtiö toimittaa oljen esikäsittelylaitteistoja sekä myös biokaasulaitoksia kokonaistoimituksena
(www.kineticbiofuel.com).

2. Patentin sisältö (2), tiivistelmä
Patentin kuvaamassa menetelmässä olkea muokataan siten, että oljen selluloosaa ja hemiselluloosaa
pystytään pilkkomaan entsymaattisesti. Silputtua olkimassaa syötetään jatkuvatoimisesti mäntäpuristimelle.
Puristimessa mäntä hakkaa olkea, jolloin iskuvaiheessa olkeen kohdistuu kova paine ja takaisinvetovaiheessa
paine laskee. Menetelmä perustuu oljen oman kosteuden ja kitkaenergian käyttöön. Iskuvaiheessa vesi on
paineenalaisena nesteenä. Kun paine laskee, vesi höyrystyy ja aiheuttaa höyryräjähdyksen sekä
autohydrolyysiä, jotka rikkovat oljen rakennetta. Puristus- ja takaisinveto toistuvat, kunnes puristettu
olkimassa putoaa männän sylinterin toisesta päästä pois. Puristettua olkea voidaan lisästä biokaasulaitosten
syötteeseen mm. lietelantaan ja jätevesilietteeseen.
3. Oljen kemiallisesta rakenteesta
Oljessa on selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä. Selluloosa on glukoosimolekyyleistä koostunut
lineaarinen homogeeninen yhdiste, jossa on jopa 15000 glukoosiyksikköä. Glukoosimolekyylit ovat liittyneinä
toisiinsa p-1,4-glukosidisidoksilla. Hemiselluloosa on heterogeeninen haaroittunut yhdiste, jonka pituus on
noin 200 sokeriyksikköä. Hemiselluloosassa on glukoosin ja galaktoosin lisäksi myös pidempiketjuisia
sokereita mm. arabinoosia, ksyloosia ja mannoosia. Ligniini on kolmiulotteinen kumaryyli-, koniferyylisinapyylialkoholien polymeroitumisessa syntynyt verkostomainen fenoliyhdiste. Sen tehtävänä on sitoa
selluloosa- ja hemiselluloosakuidut toisiinsa. Kasvin soluseinän rakenne lujittuu ja kasvi on
vastustuskykyisempi hajoamiselle, sienille ja hyönteisille. Selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin
yhdistelmästä käytetään nimeä lignoselluloosa. Hemiselluloosa ja ligniini suojaavat selluloosaa hajoamiselta.
Eri kasvilajien lignoselluloosan koostumus on erilainen.
Luonnossa selluloosa hajoaa bakteereissa ja sienissä esiintyvien sellulaasientsyymien avulla, jolloin
muodostuu ensivaiheessa sellobioosia ja glukoosia. Purkautuminen on kuitenkin melko hidasta, jonka takia
esim. paperi, puunpalat ja kartonki eivät lahoa nopeasti. Selloloosan biologinen hajoaminen kasviaineksien
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lahotessa on tärkeä reaktio, sillä siinä kasviainekseen sitoutunut hiili palautuu takaisin luonnon
kiertokulkuun. Kasvinsyöjät esim. märehtijät pystyvät sulattamaan ruoansulatuselimistössään olevien
mikrobien avulla selluloosan (17).
Kun kasvien selluloosaa ja hemiselluloosaa halutaan käyttää hyödyksi biopolttoaineiden tai biokemikaalien
tuotannossa, ne täytyy ensin pilkkoa monomeereikseen eli lyhytketjuisiksi sokereiksi. Ensimmäisenä
vaiheena siinä on yleensä lignoselluloosan termokemiallinen käsittely, jossa ligniini vapautuu ja selluloosa ja
hemiselluloosa liukenevat osittain. Hemiselluloosan liuetessa vapautuu asetyyliryhmiä ja muodostuu
etikkahappoa (18). Pilkkomismenetelmiä on viime vuosina tutkittu kiivaasti ja autohydrolyysiä
(lämpöhydrolyysi, höyrytys, höyryräjäytys) pidetään parhaana vaihtoehtona.
Termokemiallisissa käsittelyissä lignoselluloosaan tuodaan lämpöä ulkopuolisesta lämmönlähteestä
kuumana vetenä tai höyrynä, jolloin kuiva-ainepitoisuus reaktorissa on 30–40 %, yleensä vain 10 %. Veden
tai höyryn lisäys on yleensä välttämätön edellytys prosessille.

4. Tanskalaisten menetelmän selostus patenttihakemuksen (2) mukaan
Tanskalaisten kehittämässä menetelmässä ”Method for processing a biomass containing lignocellulose”
irtonaista olkisilppua syötetään mäntäpuristimen mäntäkammioon männän eteen, josta mäntä työntää sitä
jatkuvatoimisesti reaktiokammioon. Reaktiokammiossa olkea puristetaan, jolloin tapahtuu mekaanisesti
aikaansaatu höyryräjähdys ja autohydrolyysiä, samanaikaisesti puristettua olkimassaa poistuu kammion
toisesta päästä.

Kuva 1. Briketöintipuristimen toimintaperiaate, patenttihakemuksen (2) kuva 1

Mekaanisesti aikaansaatu veden höyryräjähdys repii selluloosakuituja rikki. Selluloosa- ja
hemiselluloosakuitujen rikkuminen altistaa ne entsymaattiselle hajoamiselle monomeereiksi. Laite toimii
jatkuvatoimisesti, olkisilppua syötetään toisesta päästä ja toisesta tulee ulos puristettua biomassaa. Muihin
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selluloosan hajotusmenetelmiin verrattuna etuna on laitteiston pienempi koko. Mäntäpuristin, jolla
pystytään tuottamaan 1000 kg puristettua olkimassaa tunnissa, vaatii tilaa kolme kuutiometriä.
Mäntä iskee olkimassaan 500 – 3000 baarin paineella, suositeltu paine on 1000 -2500 baaria. Tällöin
olkimassa puristuu tiheyteen 500 -1000 kg/m3 ja siihen kohdistuu mekaaninen vaikutus. Samalla männän
kineettinen energia siirtyy olkeen lämpönä. Olkimassassa syntyy kitkalämpöä oljen hangatessa kammion
seinämiin ja toisiin olkiin. Lämmön muodostuminen johtaa pääasiassa kammion seinämien kuumenemiseen
ja vähäisessä määrin olkimassan kuumenemiseen. Seinämät lämpenevät tyypillisesti 110–200 ͦC:n
lämpötilaan ja biomassa 60–170 ͦC:n lämpötilaan, paikallisesti lämpötila voi nousta yli 200 ͦC:een. Puristus
kammiossa johtaa moniin paikallisiin höyryräjähdyksiin. Vesi on paineenalaisena nesteenä ja kun mäntä
vedetään takaisin ennen seuraavaa iskua, vesi räjähtää olkimassassa. Tämä toistuu useita kertoja kunnes
puristettu olkimassa on edennyt puristuskammiossa niin pitkälle, ettei männäniskut enää vaikuta.
Lämpö ja höyryräjähdykset saavat aikaan autohydrolyysiä, jossa kuuma höyry liuottaa lignoselluloosaa
hydrolyyttisen prosessin avulla. Autohydrolyysissä syntyy orgaanisia happoja, jotka alentavat pH:ta välille 4 6, tyypillisesti pH viiteen.
Prosessille on tyypillistä se, että se on hyvin energiatehokas, sillä siinä ei tarvitse lämmittää suuria vesimääriä.
Höyryräjähdyksessä on useita samaan suuntaan vaikuttavia tapahtumia; korkean lämpötilan vaikutus
(orgaanisten happojen muodostuminen, ligniinin sulaminen), autohydrolyysi (hemiselluloosa ja osa ligniinistä
hajoavat etikkahapon vaikutuksesta) sekä mekaaninen repiminen.
Mekaaninen puristin on suunniteltu epäkeskopuristimena. Siinä on jatkuvasti pyörivä voimansiirto, joka
muuttaa pyörimisliikkeen männän edestakaiseksi liikkeeksi epäkeskon avulla. Männällä on kaksi ääriasentoa,
toisessa mäntä on mäntäkammiossa käsiteltävän aineen kanssa ja toisessa avoimen kartiomaisen suuttimen
aukolla. Kulkiessaan ääriasennosta toiseen, mäntä työntää puristettavaa ainetta suuttimelle. Männäniskujen
avulla puristettua ja esikäsiteltyä materiaalia tulee ulos puristimen suuttimesta jatkuvatoimisesti.
Mekaaniset puristimet toimivat korkeammissa paineissa kuin hydrauliset puristimet. Tehtäessä biobrikettejä
hydraulisella puristimella, biologisen materiaalin sitominen on ensisijaisesti mekaanista ja toissijaisesti
adheesion avulla tapahtuvaa. Kun taas mekaanisessa puristimessa partikkelit kiinnittyvät toisiinsa
ensisijaisesti adheesiolla ja toissijaisesti mekaanisesti. Tässä keksinnössä käytetään mekaanisia puristimia
biobrikettien tekoon. Mekaanisia brikettien puristuslaitteita käytetään brikettien tekoon puusta, kankaasta,
MDF- pölystä, kasvikuiduista, oljesta, hampusta, kaarnasta, paperista, pahvista, hiilipölystä,
kotitalousjätteistä, karjanlannasta tai – lietteestä. Brikettejä käytetään lämmitykseen kiinteän polttoaineen
uuneissa esim. kotitalouksissa, tällöin raaka-aineena on puuteollisuuden sivutuotteet, sahajauho tai lastut.
Puristettavan materiaalin kosteuden tulee olla 5-20 painoprosenttia, tyypillisesti 6-16 %. Materiaali
puristetaan matriisissa korkeassa paineessa ja siitä johtuvassa korkeassa lämpötilassa. Biologinen materiaali
sisältää soluja, joissa on muun muassa vettä, selluloosa ja ligniiniä. Puristusten tarkoitus on aktivoida ligniiniä,
joka jäähdytyksen jälkeen sitoo materiaalia (biobrikettejä) yhteen. Esikäsittelynä yhdessä mahdollisen
orgaanisen hapon lisäyksen kanssa, se on perusta ligniinin uutolle ja tuo selluloosa- ja hemiselluloosakuidut
esille jatkoprosessointia varten. Paineen nousu biologisessa materiaalissa nostaa lämpötilaa soluissa
aiheuttaen soluissa olevan veden höyrystymisen höyryräjähdyksessä, jolloin soluseinä tuhoutuu ja ligniini
vapautuu. Höyryräjähdykset alkavat 400 - 500 baarin paineessa ja jatkuvat paineen noustessa yli 2000 baarin
maksimiarvoon. Jos kosteus on alle 6 %, yleensä kosteus ei riitä tuottamaan riittävästi höyryräjähdyksiä
partikkelien sitomiseen. Jos kosteus nousee yli 16 %:n, höyryräjähdyksistä tulee niin voimakkaita, että ne
murskaavat briketin. Palaset joko poistuvat koneesta tai palautetaan briketöintiin. Murskautuminen voi olla
etu jos briketöintiä käytetään sinällään esikäsittelynä eikä varsinaiseen brikettien valmistukseen.
Mekaanisessa brikettipuristimessa saavutetaan täydellisempi solujen hajottaminen korkeamman paineen
takia. Myös vapautuvan ligniinin, jota käytetään sitomiseen, määrä on merkittävästi suurempi. Biologinen
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materiaali tulee brikettipuristimesta jatkuvana sauvana. Jokainen männänisku lisää kiekon biomassaa
materiaalivirtaan ja murtopintoja muodostuu kiekkojen väliin. Mekaanisia puristimia käytetään tyypillisesti
isommissa laitoksissa, joitten kapasiteetti on 200 – 2500 kg/h. Mekaanisessa puristimessa vastapainetta
voidaan säätää vain suutinta säätelemällä. Koska mekaanista puristinta käytetään sähkömoottorilla eikä
hydraulisella moottorilla, koneen energiahäviö on pieni ja vastaavasti tuotannon ja energiankulutuksen
suhde optimaalinen. Mekaaninen puristin on myös hydraulista puristinta kestävämpi.
Keksintö voidaan toteuttaa siten, että briketöinti ja brikettien varastointi tapahtuvat eri paikassa kuin
brikettien käyttö biokaasun tai bioetanolin raaka-aineeksi. Keksinnön mukaan on mahdollista puristaa
biomassaa korkeaan tiheyteen, syöttää siihen energiaa mekaanisesti kineettisenä energiana, välttää veden
lisäys ja käyttää biomassassa luontaisesti olevaa vettä höyryräjähdyksiin. Prosessista tulee järkevä, koska vain
biomassa käsitellään korkeissa lämpötiloissa kuivana eikä ison vesimäärän kanssa ja prosessi tapahtuu
pienissä reaktiokammioissa.
Puun ja oljen puristus briketeiksi ja pelleteiksi ja niiden käyttö polttamiseen on tunnettua tekniikkaa.
Tunnettua tekniikkaa ei kuitenkaan ole mekaanisen puristuksen optimointi siten, että puristettavassa
materiaalissa saadaan aikaan sellaisia höyryräjähdyksiä, joitten seurauksena selluloosaa ja
hemiselluloosaa voidaan pilkkoa entsymaattisesti ennen fermentaatiota etanoliksi tai muiksi
biopolttoaineiksi. Tällä keksinnöllä saavutetaan hyvin korkea oljen ominaistiheys, 800 – 1200 kg/m3 ja
tilavuuspaino 500 – 600 kg/m3, jotka pienentävät reaktiokammion kokoa (korkea ominaistiheys) ja
käyttöpaikalle kuljetettavaa määrää (korkea irtotiheys/ tilavuuspaino). Keksinnön etuna on myös
reaktiokammion kompakti rakenne. Reaktorin tilavuus on pieni, yleensä alle 50 litraa, tyypillisesti noin 10
litraa. Muissa menetelmissä tarvitaan 5 -10 kuutiometrin reaktorikammio, jopa isompikin. Veden lisäys
vältetään ja biomassa esim. olki käsitellään sille luonnollisessa kosteudessa, tyypillisesti 6-16 % välillä. Koska
vettä ei lisätä, energiantarve on pienempi. Veden lämpökapasiteetti on 4,2 J/gK, kuivan oljen ja puun
lämpökapasiteetin ollessa 1,2 J/gK. Muulla menetelmällä toteutetussa termokemiallisessa esikäsittelyssä
vettä lisätään tyypillisesti 10 kertaa oljen paino, jolloin energian kulutus kuumennuksessa nousee 40kertaiseksi tähän prosessiin verrattuna.
Jos tarpeen, ligniini voidaan uuttaa pois mekaanisten höyryräjähdysten jälkeen alle 100 ˚C:n lämpötilassa,
tyypillisesti 50 – 80 C
ͦ -asteessa. Ligniini voidaan uuttaa pelkällä vedellä tai hapoilla ja emäksillä, joka on
tunnettua tekniikkaa. Uuttoon voidaan käyttää esimerkiksi orgaanisia happoja; maito-, sitruuna- tai
etikkahappoa, jotka voidaan lisätä prosessiin jo ennen puristusta tehostamaan hydrolyysiä.
Männäniskut ja höyryräjähdykset vaikuttavat olkeen suuremmalla mekaanisella rasituksella. Tämän
seurauksena entsyymit pääsevät paremmin kosketukseen oljen selluloosan ja hemiselluloosan kanssa
seuraavissa vaiheissa, kuten nesteyttämisessä ja sokeriksi muuttamisessa ennen etanolifermentaatiota.
Vähempi määrä entsyymiä riittää. On arvioitu että 20 – 50 % tavanomaisella termokemiallisella menetelmällä
käsitellyn oljen tarvitsemasta entsyymimäärästä riittää.
Biomassan lämpökäsittely tapahtuu 40 – 240 ˚C välillä, tyypillisesti 60 – 170 asteen välillä ja erityisesti
lämpötilavälillä 60 -120 ˚C. Prosessiaika voidaan säätää yhden ja kolmenkymmenen minuutin välille,
erityisesti välille 1- 5 minuuttia. Koska vain olkea kuumennetaan ja prosessoidaan kompaktissa
reaktorikammiossa, lämpökäsittelylle ei ole lämpötilasta tai ajasta johtuvia rajoituksia ja käsittelyä voidaan
optimoida ilman rajoituksia. Jos tarvitaan pidempi aika lämpökäsittelyyn ja hydrolyysiin, suuttimen jälkeen
voidaan laittaa putki tai eristetty ruuvikuljetin, jolla saavutetaan pitkä viipymäaika, 1-2 tuntia tai
enemmänkin. Lisäkäsittelyn tarve voi olla yksi tunti 90 ˚C:n lämpötilassa.
Prosessissa oljen vedenimemiskyky paranee. Olki voi imeä vettä 2-15 kertaa oman painonsa, tyypillisesti 510 kertaa oman painonsa.
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Oljesta tulee veden ja entsyymien kanssa sekoittuvaa. Pintajännitystä alentavia aineita ei normaalisti tarvita
parantamaan sekoittumista ja tehostamaan entsyymien toimintaa.
Lämpö ja happi liuottavat prosessin aikana ligniiniä. Hapen osapaine vedessä on 2 x10̄ ̄⁵ atm (1 atm = 101,325
kPa). Hapen osapaine ilmakehässä on 2x10̄ ̄ᶦ atm; osapaine on tällöin 10 ⁴ kertaa suurempi kuin osapaine
hapella kyllästetyssä vedessä. Märkähapetuksessa happi lisätään sen takia paineistettuna (5 -20 atm), mutta
silti happi pääsee rajoitetusti reagoimaan ligniinin kanssa, koska prosessiin on lisätty runsaasti vettä.
Mekaanisessa höyryräjäytyksessä(räjähdyksessä) olki ja ympäröivä ilma, jonka happipitoisuus on noin 20 %,
joutuvat 2000–2500 baarin paineeseen. Happi on silloin paljon reaktiivisempaa kuin tavanomaisessa
märkähapetuksessa ja ligniiniä hajoaa enemmän.
Olki voidaan myös kyllästää kaasuilla ja/tai emäksillä tai hapoilla ennen mäntäkammioon laittamista. Lisäys
tapahtuu sekoittimessa. Puristuskäsittelyn jälkeen entsyymeitä ja vettä voidaan lisätä suuttimella, joka
sumuttaa seosta kuivan oljen sekaan pudotussekoittimessa. Entsyymit ja vesi leviävät tällöin tasaisesti oljen
sekaan. Oljen prosessin aikana saama vedenimemiskyky auttaa levittämään kosteutta ja entsyymeitä
kaikkialle olkeen.
Kostutettu olki, johon on lisätty entsyymeitä, voidaan nyt nesteyttää (hydrolysoida) ja laittaa entsyymimembraanireaktoriin, jossa selluloosa ja hemiselluloosa muutetaan sokereiden oligo- ja monomeereiksi.
Reaktori pidättää ligniinin ja muut pilkkoutumattomat yhdisteet, kun taas sokerit läpäisevät membraanin ja
päätyvät alkoholikäymiseen. Joissakin tapauksissa voi olla edullista fermentoida koko seos ja erottaa liete
fermentaation ja tislauksen jälkeen. Prosessi riippuu siitä, miten paljon ligniiniä biomassassa on.
Biomassan höyryräjäykseen tarvitaan mäntä. Se liitetään kampeen, joka aikaansaa edestakaisen liikkeen,
jolla irtonaista biomassaa siirretään mäntäkammiosta reaktiokammioon. Reaktiokammio on avoin putki,
jossa on suppilonmallinen suutin. Biomassaa puristetaan 500 – 3000 baarin paineella, erityisesti 1000 -1500
baarin paineella.
Reaktorikammioon kertynyt puristettu biomassa sekä kitka biomassan ja seinämän välillä saavat aikaan
vastapaineen biomassan liikkuessa puristustilan läpi puristetussa muodossa. Reaktiokammion pituus ja
eristys optimoidaan tarpeen mukaan riippuen halutusta lämpötila-aika-yhdistelmästä. Kammio on varustettu
lämpövaipalla, jotta lämpötilaa voidaan säätää tarpeen mukaan.
Ennen puristusta biomassa (olki) on parempi katkoa muutaman senttimetrin pituiseksi silpuksi sekä poistaa
siitä kivet, hiekka ja muut vieraat aineet. Puristin on varustettu lämpö- ja painemittareilla. Lämpötilaa
olkimassassa säädetään männän iskuvoiman, reaktiokammion jäähdytyksen sekä eristyksen avulla. Valmis
puristettu olki voidaan murentaa jälkeenpäin, jolloin se näyttää leikatulta oljelta, mutta on nyt paljon
pehmeämpää. Oljen ominaisuudet ovat kuitenkin täysin muuttuneet käsittelyssä, siitä on mm. tullut vettä
imevää. Olki voi absorboida vettä 2-15 kertaa oman painonsa, tavallisesti 5 -10 kertaa. Täten on mahdollista
lisätä vettä ja entsyymeitä yhtä aikaa spraysuuttimien kautta pudotussekoittimessa tai muunlaisessa
sekoittimessa. Vesi ja entsyymit jakautuvat tällöin olkeen tasaisesti.
Puristettua olkea on mahdollista lisätä suoraan bioreaktoriin, termoreaktoriin, kemialliseen reaktoriin tai
muunlaisiin reaktoreihin. Lisäksi puristettua olkea voidaan lisätä karjanlietelantaan, jätevesilietteeseen jne.
ennen biokaasuprosessia. Bioreaktorissa olki sitten muuttuu biokaasuksi maksimaalisella saannolla.
Keksinnön mukaista menetelmää voidaan käyttää esikäsittelynä tuotettaessa biokaasua.
100 000 tonnia karjanlietelantaa vuodessa kaasuttava laitos voi käyttää lisäksi 10 000 tonnia olkea vuodessa
ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Biokaasun tuotto nousee naudanlietteen 2,5 miljoonasta m3:stä oljen 4
miljoonalla m3:llä yhteensä 6,5miljoonaan m3:iin vuodessa. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden nostaa

7
Liite 3
olemassa olevien biokaasulaitosten tuottoa merkittävästi. (Näitten lukujen perusteella tuotto nousisi 160 %,
laskelmissa on käytetty matalampaa, 100 % tuoton nousua).
Mekaanisen höyryräjähdyksen kokonaisvaikutus muodostuu mekaanisesta puristuksesta, lämpökäsittelystä,
höyryräjähdyksestä, hapettumisesta ja autohydrolyysistä.
Olki voidaan kyllästää kaasuilla, hapoilla tai emäksillä ennen prosessia. Se tehostaa autohydrolyysiä ja pH:ta
saadaan laskettua käsitellyssä materiaalissa esimerkiksi välille 1-4, tyypillisesti pH kahteen. Vaihtoehtoisesti
voidaan lisätä emästä, jolloin tapahtuu emäksinen hydrolyysi mekaanisten vaikutusten lisänä.
Keksinnön mukainen prosessi voidaan suorittaa seuraavalla tavalla. Prosessi aloitetaan syöttämällä kuivaa
pilkottua olkea, kuivaa sahajauhoa tms. lignoselluloosaa mäntäkammioon. Mäntä siirtää irtonaista olkea
putkimaiseen reaktiokammioon. Mäntä kulkee edestakaisin kammen avulla ja jokaisella männäniskulla uutta
olkea siirtyy kammioon. Puristettu olki työnnetään ulos reaktorikammiosta uuden oljen syöttämisen ja
puristuksen avulla. Puristettu olki voidaan murentaa, jolloin vesilisäys ja entsyymit pääsevät paremmin
kosketukseen olkimassan kanssa. Käsitelty olki voidaan käyttää raaka-aineena biokaasutuksessa, bioetanolin
teossa tai muissa fermentaatioissa ja prosesseissa biopolttoaineiden, orgaanisten happojen tai muiden
biologisten tuotteiden kuten paperin, teollisuuskemikaalien, rehun tai muun materiaalin tuottoon.
Keksinnössä voidaan käyttää kaupallisesti saatavilla olevia komponentteja kuten suurkanttipaalien
käsittelylinjoja, kuljettimia, paalin repijöitä, vasaramyllyjä jauhamiseen, kivien, hiekan ja roskien erottelijoita
ennen mekaanista höyryräjähdystä. Myös kaupallisesti saatavilla olevia brikettipuristimia voidaan käyttää
kun ne on modifioitu täyttämään oljen ja muun biomassan höyryräjähdyksen aikaansaamiseen tarvittavat
prosessiparametrit.
Mekaanisen höyryräjähdyksen jälkeen materiaali voi sopia bioetanolin, biokaasun tai muiden
biopolttoaineiden tuotantoon, tyypillisesti bioetanolin tuotantoon. Etanolin teossa on kaksi vaihtoehtoa,
joko materiaali käytetään suoraan tai ligniini uutetaan pois ennen etanolifermentaatiota.
Sitä, että materiaali on puristettu korkeaan tiheyteen, voidaan hyödyntää jatkokäsittelyissä monin tavoin.
Jatkokäsittely reaktoreissa tai ainakin oljen lisäys voi tapahtua korkeassa tiheydessä, olkea voidaan käsitellä
hajautetusti ja varastoida pienessä tilassa ennen kuljetusta jatkokäsittelyyn esim. bioetanolitehtaalle.
Hajautettu käsittely sisältää oljen keräilyn, 10 000- 50 000 tonnia, paalien repimisen ja briketöinnin keksinnön
mukaisella menetelmällä, punnituksen ja laadunvalvonnan sekä varastoinnin. Keräily ja puristus hajautetusti
ovat osa logistista kokonaisratkaisua kerätä 0,5- 1 miljoonaa tonnia olkea keskitetylle bioetanolilaitokselle.
Lisäksi kun happoa tai emästä tai kaasuja lisätään katalyytiksi käsittelyyn, ne toimivat samalla antimikrobisina
aineina säilytyksen aikana. Täten vältetään biomassan mikrobiologinen pilaantuminen.
Keksinnölle on ominaista se, että reaktiokammion jälkeen biomassa siirretään suoraan seuraavan prosessin
reaktoriin tai varastoidaan hajautetusti ja jatkoprosessointi tapahtuu keskitetysti. Yksi keksinnön
suoritusmuoto on tehdä oljesta rehua, esimerkiksi naudanrehua. Olkea käsitellään höyryräjäytyksellä joko
yksin tai heinän, maissin tai jonkun muun sadon kanssa. Siten saadaan parannettua oljen rehuarvoa; kuivaaine- ja proteiinipitoisuus nousevat ja sulavuus paranee.
Keksinnön avulla voidaan puulastuista tehdä selluloosaa tai muita kuitutuotteita, höyryräjäytys on tässä
sovelluksessa esikäsittelynä ennen tavanomaista termokemiallista käsittelyä natriumhydroksidilla ja –
sulfidilla. Tämän ansiosta tavanomainen prosessi kuluttaa vähemmän vettä, kemikaaleja ja energiaa ja se
voidaan tehdä pienemmässä tilavuudessa.
Keksintöä on selitetty 9 kuvan avulla, joista ensimmäinen, toimintaperiaatetta kuvaava on tässä selvityksessä
kuvana 1. Patenttihakemuksen kuva 3/9, tässä kuva 2 esittää biokaasuprosessin.
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Kuva 2. Biokaasun tuotto oljesta (2)

Biokaasutusta varten suurpaaleissa oleva olki revitään ja puhdistetaan oljen käsittelylinjalla ennen puristusta.
Puristettu olki lisätään bioreaktoriin, jossa se helposti sekoittuu reaktorinesteeseen. Olki on puristettu
korkeaan ominaistiheyteen 0,5 -1,5, edullisesti 0,8 -1,2 ja tyypillisesti noin 1. On oleellista, että puristettu
oljella on korkea tiheys, sillä sen takia olki voi vajota ja levitä lyhyen ajan kuluessa liuokseen, johon se on
lietetty. Reaktorin pinnalle ei muodostu konversiota estävää olkilauttaa. Oljen ominaisuudet ovat
muuttuneet puristuksen aikana, siitä on tullut hyvin viskoosia ja vettä imevää, jonka ansiosta olki voidaan
liettää ja levittää koko reaktorin tilavuuteen. Puristettua olkea voidaan lisätä reaktoriin suoraan puristimesta
reaktorin pohjalle nestepinnan alle. Lisäys nesteen sekaan on mahdollista koska puristimessa on korkeampi
paine. Puristettu olki voidaan lisätä myös kaltevalla syöttöruuvilla biokaasureaktorin nestepintaan juuri
pinnan alle, jotta neste tai biokaasu eivät pääse karkaamaan. Pintaan lisättäessä olki vajoaa ja liettyy lyhyen
ajan, 1 -120 minuutin kuluessa, edullisesti 30–90 minuutissa ja tyypillisesti alle tunnissa, joka on lyhyt aika
verrattuna tyypilliseen viipymäaikaan (10–90 päivää) biokaasureaktorissa. Olki voidaan lisätä myös etukäteen
muuhun biomassaan, kuten lietelantaan, lietteeseen, jäteveteen ja pumpata bioreaktoriin varasto- tai
vastaanottosäiliöstä.
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Kuva 3. Etanolin, hiivan, biokaasun ja kaliumlannoitteen tuotto biobriketöidystä oljesta (2)
Kuva 3 (hakemuksessa kuva 4/9) kuvaa prosessin, jossa oljesta höyryräjäytyksen jälkeen uutetaan ligniini pois
ja jäljellejäänyt osa fermentoidaan etanoliksi. Etanoli tislataan pois ja hiivasolut erotetaan sentrifugoimalla,
jonka jälkeen liuos ohjataan biokaasureaktoriin. Biokaasun lisäksi reaktorista saadaan kaliumlannoitetta, joka
konsentroidaan käänteisosmoosilla. RO-kalvon läpi mennyt vesi palautetaan prosessin alkupäähän oljen
liettoon. Realistisiksi luvuiksi 100 000 tonnia olkea vuodessa käyttävälle laitokselle annetaan seuraavat luvut,
käyttöaika 8000 h/a (333 vrk). Oljessa oletetaan olevan 40 % selluloosaa, 30 % hemiselluloosaa, 20 % ligniiniä
ja 10 % vettä.

Mekaaniseen höyryräjäytykseen syötetään olkea

12,5 t/h

Vettä käytetään entsyymireaktorissa oljen liettoon

62,5 t/h

Vedestä kierrätettyä RO-vettä

42,5 t/h

Uuden veden lisäys liettoon

20 t/h

Ligniiniä saadaan uutettua

2,5 -12, 5 t/h

Etanolia saadaan tislattua

2500 l/h (1,8 t/h)

Hiivaa saadaan fuugattua

0,6- 3 t/h

Biokaasua tulee

0,9 t/h (350 m3/h)

Kalium-lannoitetta (vinasse) saadaan tiivistettyä

0,1

Koska ligniini on poistettu ennen fermentaatiota, hiiva saadaan puhtaana pois fuugaamalla.
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Patenttivaatimukset
Hakemuksessa on 15 patenttivaatimusta lignoselluloosaa sisältävän biomassan esikäsittelyyn siten, että
selluloosaan ja hemiselluloosaan päästään käsiksi jatkokäsittelyissä.
1. Biomassan toistuva puristaminen mäntäpuristimella, jonka mäntäkammioon syötetään irtonaista
solumassaa jatkuvatoimisesti. Putkimaisessa reaktorikammiossa biomassaa puristetaan, jolloin
saadaan aikaan vesihöyryn räjähdyksiä ja autohydrolyysiä. Samanaikaisesti puristettua biomassaa
poistetaan putken toisesta päästä.
2. Kohdan 1 mukainen menetelmä joka on tunnettu siitä, että biomassaan kohdistettava paine
puristuksen aikana on välillä 500 -3000 baaria, erikoisesti 1000 -2500 baaria.
3. Kohdan 1 tai 2 mukainen menetelmä joka on tunnettu siitä, että mäntäpuristinta on muokattu
siten, että lämpötila ainakin reaktorikammion alussa on 40 -240 ˚C, tyypillisesti 60 – 170 ˚C,
erityisesti 60 – 120 ˚C.
4. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä joka on tunnettu siitä, että biomassa
kyllästetään kaasuilla ja/tai emäksillä tai hapoilla ennen mäntäkammiota.
5. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että entsyymeitä
ja vettä lisätään puristuksen jälkeen ja että puristettu biomassa murennetaan suihkuttamalla seosta
kuivan biomassan sekaan.
6. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että puristettu
biomassa revitään ja murennetaan reaktorin jälkeen.
7. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että biomassa
siirretään reaktorikammion jälkeen entsyymireaktoriin ja myöhempään fermentaatioon.
8. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että biomassa
lisätään karjan lietelantaan, jätevesilietteeseen jne. biokaasulaitoksella biokaasutusta varten
9. Vaatimuksen 8 mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että biomassa lisätään bioreaktorin
nestepinnan alle biokaasulaitoksella.
10. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että puristettua
biomassaa hydrolysoidaan reaktorikammion jälkeen.
11. Minkä tahansa aikaisemman kohdan mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että kivet,
hiekka ja muut epäpuhtaudet poistetaan biomassasta ennen mäntäkammioita.
12. Minkä tahansa kohdan 1- 4 mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että reaktorikammion
jälkeen biomassa siirrettään suoraan entsyymireaktoriin, lämpökemialliseen reaktoriin,
lämpöreaktoriin, kemialliseen reaktoriin, biologiseen reaktoriin tai muuhun reaktoriin.
13. Minkä tahansa kohdan 1-4 mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että reaktorikammion
jälkeen biomassa varastoidaan paikallisesti ja jatkoprosessointi tapahtuu keskitetysti.
14. Minkä tahansa kohdan 1- 4 mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että mekaanisen
höyryräjähdyksen jälkeen olkimassa säilötään rehuksi, esimerkiksi naudanrehuksi.
15. Minkä tahansa kohdan 1-4 mukainen menetelmä, joka on tunnettu siitä, että mekaanisen
höyryräjähdyksen jälkeen puulastut, selluloosa tai muu kuitumainen tuote käsitellään
konventionaalisella lämpökemiallisella prosessilla (KRAFT).
5. Patenttivaatimuksista
Prosessiolosuhteille on annettu patenttivaatimuksissa puristusvaiheen paineet (500 -3000 bar) sekä
reaktorikammion lämpötilat (40 -240 ˚C).
Valmiille briketille on annettu tekstissä, mutta ei patenttivaatimuksissa ominaistiheyden (800–1200 kg/m3)
ja tilavuuspainon/irtotiheyden arvot (500–600 kg/m3).
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Briketöinnistä sanotaan tekstissä, että se voidaan tehdä kaupallisilla olemassa olevilla laitteilla modifioinnin
jälkeen.
Patenttivaatimukset käsittävät kaiken lignoselluloosapitoisen biomassan ja kaikki mahdolliset käsittelyt
briketöinnin jälkeen.
Kansainvälisen hakuraportin mukaan löytyy aikaisempia patenttihakemuksia, joitten perusteella keksintöä ei
voisi pitää uutena tai sisältävän keksinnöllisyyttä. Hakuraportissa viitatuista patenttihakemuksista kolme on
kiinalaisia (12–14) ja yksi japanilainen hakemus (15).

6. Oljen käyttö lietelannan seassa, C/N-suhteen parantaminen
Oljesta saadaan biokaasua 0,25–0,35 m3 kuiva-ainekiloa kohden (Eija Alakangas 2000, 4). Tanskalaisten
selvityksessä oljesta saatavan biokaasun määrä oli 0,4 yksikköä eli hiukan isompi luku. Kananlannasta
biokaasua saadaan 0,2-0,4 ja sianlannasta 0,2-0,3 m3 CH4/ kg orgaanista kuiva-ainetta (11). Laskelmassa oli
käytetty lukua 0,25 m3/kg olkea (26). Oljen hiili-typpi-suhde C/N on 90–150 :1 eli voi vaihdella aikalailla
oljesta riippuen. Mädätyksessä optimialueena pidetään arvoa C/N 20–30 :1, joka on tulee siitä, että mikrobit
käyttävät mädätyksessä hiiltä 20–30 kertaa nopeammin kuin typpeä (11). Tehokkaalle biokaasun tuotolle
vaaditaan Pestan (11) mukaan vähintään C/N-suhde 35-40:1. Karjanlannan C/N –suhde on 15-20:1 (5) ja
broilerinlannan 15:1. Lisäämällä olkea karjanlantaan esim. 10 % saadaan C/N-suhdetta optimoitua, siihen
ilmeisesti osittain perustuu myös patenttihakemuksessa esitetty parantunut kaasuntuotto. Sianlannan C/Nsuhteeksi toinen lähde ilmoittaa 7:1 ja broilerinlannan 5-10:1 (11).

7. Prosessin arviointia
Yleisesti on tiedossa, että käyttämällä yhden raaka-aineen sijasta syötteessä vähintään kahta komponenttia,
biokaasua saadaan enemmän ja se on parempilaatuista (11). C/N-suhteen analysoinnin sijasta tulisi kuitenkin
kiinnittää enemmän huomiota siihen, että syöte on homogeenista ja sen syöttö lähes jatkuvaa.
Biokaasun tuotossa rajoittava vaihe on toisten lähteitten mukaan metanogeneesi, toisten mielestä hydrolyysi
riippuen siitä mitä käytetään lähtöaineena. Metaania tuottavat bakteerit kasvavat hitaasti ja ovat herkkiä
ympäristön muutoksille, pH:lle ja lämpötilalle. Lisäksi ne ovat tiukasti anaerobeja eli mikä tahansa happilähde
haittaa niiden kasvua. Biobriketin etuna onttoon olkeen nähden on se, että sen mukana happea ei mene
reaktoriin ainakaan paljoa. Lisäksi se sekoittuu lietteeseen paljon paremmin kuin olkisilppu.
Biokaasun tuoton vaiheet ovat hydrolyysi, happokäyminen, asetogeneesi ja metanogeneesi, kuva 4.
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Kuva 4. Biokaasun tuottoprosessi (16); hydrolyysi (liukoistaminen), happokäyminen karboksyylihapoiksi,
asetogeneesi asetaatiksi ja metanogeneesi metaaniksi.

Biobriketöinnissä tapahtuu kaasun tuoton ensimmäistä, toista ja jopa kolmatta vaihetta eli hiilihydraattien
hydrolyysiä höyryräjähdysten ansiosta sekä autohydrolyysiä, jossa tuloksena on orgaanisia happoja mm.
etikkahappoa asetyyliryhmien irtoamisen seurauksena. Hydrolyysissä molekyyli katkeaa ja katkeamiskohtiin
liittyy H+ ja OH- ionit. Bioreaktorissa ensimmäiset vaiheet tuottavat kaasua, josta pääosa on hiilidioksidia ja
vain pieni osa metaania. Biobrikettien käytön voisi ajatella vastaavan kaksivaiheisen biokaasun tuoton
ensimmäistä vaihetta.
Mikrobit käyttävät ensin ne raaka-aineet, joitten käyttö kuluttaa vähiten energiaa. Vaikeasti hajotettavat
käytetään vain osittain tai jätetään kokonaan käyttämättä. Biobriketöinnillä oljesta saadaan helposti
hajoavaa.
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Oljen polton ja mädätyksen vertailu - kandityössä (6) on laskettu kumpi oljelle kannattaa tehdä polttaa vaiko
tuottaa biokaasua. Työn mukaan poltto on helppo ja yksinkertainen ratkaisu maaseudulle, olkea on helppo
polttaa jo olemassa olevalla tekniikalla eikä olki tarvitse tukipolttoaineita. Mädätys vaatii enemmän, vettä ja
laitteiston, mutta tilanne muuttuu jos bioreaktori on jo valmiina. Työssä on myös laskettu oljesta eri
tekniikoilla saatavan energian määrä. Lopputulos on se, että polttamalla saadaan termistä energiaa 3,5
kertaa biokaasulaitoksessa tuotettava määrä. Poltossa saadaan hyödynnettyä koko orgaaninen aines, mutta
biokaasuntuotossa vain biohajoava orgaaninen aines, ligniinin on laskettu jäävän hyödyntämättä. Siihen ei
otettu kantaa mitä jäännöksille tapahtuu.
Tanskalaisten patenttihakemus on vasta käsittelyssä, eikä läpimenosta ole takuuta. Keksintö on myös hyvin
vaikeasti valvottava. Kuka käy tarkistamassa millaisia prosesseja sikaloitten ja navettojen takana on
menossa? Valvonta onnistuu, jos biobrikettejä saa tehtyä vain C.F. Nielsenin briketöintipuristimella (BP 6510
briquetting press). Briketöinti tehdään mäntäpuristimella, jonka paine- ja lämpötila-arvoille on annettu aika
laajat alueet, paine 500–3000 baaria ja lämpötila 40–240 ˚C. Vaatimukset sisältävät muutkin ko. arvojen
sisällä tehtävät puristukset eli patentin (jos saavat patentoitua) saa kierrettyä tekemällä briketit/pelletit
jollakin muulla riittävän tehokkaalla laitteella.
Hakemuksessa ei ole selkeitä esimerkkejä siitä, miten keksinnön mukainen prosessi onnistuu. Hakemus
näyttää ennen kokeita tehdyltä, mutta keksintö on jo johtanut uuteen yritystoimintaan ja Tanskasta saadun
artikkelin mukaan (22) näyttäisi toimivan.
Biokaasun tuottoon oljista, puusta ja lehdistä kaupataan myös maxbiogas – nimistä (10) prosessia, joka
perustuu puunjalostuksessa käytettyyn menetelmään. Siinä ligniini erotetaan ensin pois.
Oljen rakenteen saa rikottua muutenkin kuin höyryräjäytyksellä. Neste Oil suunnitteli käyttävänsä
tanskalaisen DONG Energyn Inbicon-teknologiaa selluloosapohjaisten sokerien tuottoon(10). Neste Oil ei
kuitenkaan ole saanut mikrobiöljytekniikkaansa kannattavaksi ja kehitystyö lopetetaan (20) ainakin
toistaiseksi.
Tarkemmin erilaisia oljen esikäsittelykäsittelymenetelmiä on kuvattu Alatalon diplomityössä (27).
-onko puristettu briketti liian kallis raaka-aine biokaasun tuottoon?
-energiatase; oljen paalaus, keräys, varastointi, briketöinti, biokaasun tuotto. Tuotetaanko energiaa
enemmän mitä prosessissa kuluu?
Briketöinti on Foulumin kokeessa kuluttanut energiaa 90 kWh olkitonnia kohti, murskaaminen ja jauhaminen
yhteensä 40 kWh/olkitonni. Energiaa kului yhteensä 130 kWh/olkitonni eli 468 MJ/tonni olkea. Molempien
lukujen arvellaan tulevaisuudessa pienentyvän koelaitoksen lukemista (22). Oljen tehollinen lämpöarvo 20 %
käyttökosteudessa on 13,5 MJ/kg.
-käytetty kuivitusolki, käyttö ensin kuivikkeena sitten biokaasuksi. Esim. Okrassa esitelty Super-pahna, joka
sitoo vettä neljä kertaa tilavuuspainonsa (9). Superpahnan valmistusprosessi on lämpökäsittely ja
jauhaminen. Super-Pahna valmistetaan lämmittämällä olki 5 minuutiksi 85 asteen lämpötilaan ja jauhamalla.
Raaka-aine tulee Baltiasta, Suomesta ei saa yrityksen mukaan tarpeeksi hyvää ja kuivaa olkea. Tanskalaisten
artikkelissa (22) tuli esille myös ekstrudointi kosteamman biomassan (käytetyt kuivikkeet, ruoho) käsittelyssä
ennen biokaasun tuottoa. Sopisi ehkä broilerin pehkulle.
Brikettien säilyvyys; patentissa säilyvyyttä parannetaan lisäämällä happoa. Normaali olki säilyy briketöintiin
käytettävissä kosteuksissa sinällään, mutta onko olki rakenteen rikkomisen jälkeen herkempi pilaantumiselle.
Oljesta saadaan polttamalla lähes neljä kertaa enemmän energiaa kuin biokaasutuksessa, mutta poltto ei ole
joka tilanteeseen sopiva vaihtoehto.
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Onko eri viljalajien oljilla merkittävää eroa? Tanskassa oli käytetty vehnän olkea.
Satafoodin järjestämässä olkiseminaarissa 27.5.2014 tuli esille se, että briketöitävän ja pelletöitävän oljen
tulee olla suhteellisen kuivaa. Briketöinnissä kosteuden tulee olla olla 5-15 %, korkeintaan 17 % (7).
Kosteammasta oljesta tehty briketti pehmenee. Briketöintilaitteita on kolmea tyyppiä, hydraulitoimisia
puristimia, mekaanisia ruuvipuristimia sekä patenttihakemuksessa esiteltyjä mekaanisia mäntäpuristimia.
Biobriketöinnissä oljen tilavuus pienenee ja siitä tulee kosteutta imevää, mutta sama vaikutus on myös ihan
tavallisella briketöinnillä ja pelletöinnillä. Läpimurto biobriketöinnissä on se, että oljesta on saatu sulavaa.
Myös pelletöinnissä raaka-aineen on oltava kuivaa, kosteus saa olla 9-13 % (8). Jo 15 % kosteutta sisältävää
olkea on hankala jauhaa vasaramyllyllä, joka on esikäsittelynä ennen pelletöintiä. Biobotnian pelleteille
antamat kiintotiheyden (800–1400 kg/m3) ja irtotiheyden arvot (450–750 kg/m3) ovat hieman korkeammat
kuin patenttihakemuksessa mainitut. Myös nämä pelletit imevät itseensä vettä eli olki ei ole enää
hydrofobista, mutta se ei taida riittää. Tanskalaisten mukaan (23) mukaan ei ole olemassa muuta hyvää
menetelmää lisätä suuria määriä olkea lietteeseen kuin heidän kehittämänsä. Pelkkä oljen jauhaminen ei riitä
tuomaan samoja etuja oljen liettoon ja sekoittumiseen.
Briketöinti ja pelletöinti kasvattavat raaka-aineen tiheyttä ja helpottavat käsittelyä, mutta ne pilkkovat olkea
vain mekaanisesti, eikä molekyylejä rikkovaa hydrolyysivaikutusta ilmeisesti tule. Tavallisten olkibrikettien
kiintotiheys on 450–1100 kg/m3 ja varastointitiheys 300–550 kg/m3. Olkipelletit tehdään rengas- tai
tasomatriisikoneilla, joissa raaka-aine puristetaan reikälevyn tai rei’itetyn sylinterin läpi. Pellettien
kiintotiheys on 800–1400 kg/mg ja irtotiheys 450–750 kg/m3. Pellettien kosteus on 8-15 %.
Tila, joka tuottaa lannasta biokaasua, tuottaa yleensä myös rehuviljaa, jolloin voisi olla järkevää käsitellä
omalla tilalla tuotettua olkea bioreaktorin raaka-aineeksi ja käyttää sitä sen verran, että C/N-suhde
reaktorissa olisi optimaalinen kaasuntuotolle. Brikettien teossa kannattaisi ehkä käyttää urakoitsijaa. Jos
oljen käyttö biokaasutukseen yleistyy, se tuo lisää urakointimahdollisuuksia siirrettävien laitteistojen
käyttäjille, jos briketöintiprosesi pystytään rakentamaan siirreltäväksi. Tällä hetkellä tavallisen pelletöinnin
veroton hinta on 130 €/tn ja suurpaaleja on oltava pelletöitäväksi vähintään 200 kappaletta ennen kuin
rekalla kannattaa tulla (8) Pohjanmaalta. Biopellettejä tekevää laitteistoa ei vielä kuitenkaan ole käytössä.
Pelletöinnin koneketju: karhotus -> paalaus -> paalien keräys ja varastointi -> paalisilppuri -> vasaramylly ->
pelletöinti.
Himasen (7) mukaan briketöinti on pelletöintiä helpompi prosessi. Briketöintilaitoksen
investointikustannukset ovat kymmenesosa pelletöintilaitoksen kustannuksista, pienissä laitoksissa tosin ero
ei ole näin suuri. Briketöintilaitoksen siirtämien on helppoa ja käytettyjen laitteiden markkinat ovat olemassa.
Brikettien valmistaminen pienilläkin laitteilla on kannattavaa. Briketöinnin energiakustannus tavallisella
brikettipuristimella on 1/3 brikettien poltossa saadusta energiasta.
Tanskalaisella C.F. Nielsenillä on jo myynnissä biobrikettien tekoon tarkoitettu BP 6510 - brikettipuristin (21),
mutta puristimen kapasiteetti on suuri maatilamittakaavan biokaasulaitokseen verrattuna. 16 000 tonnia
lietettä vuodessa käyttävään bioreaktoriin voi laittaa 4,4 tonnia brikettejä päivässä jos suhde on sama (10 %)
kuin tanskalaisten kokeessa. Brikettipuristimen kapasiteetti on 1100 -1400 kg/h eli vuorokauden tarpeen
brikettejä tekisi neljässä tunnissa. 16 0000 tonnin biokaasulaitosta varten tarvittaisiin 400- 640 hehtaarin
oljet kasvilajista riippuen, joka merkitsisi useimmiten oljen/olkibrikettien ostoa. Yli 20 000 tonnia raakaainetta käyttävälle biokaasulaitokselle pitää tehdä ympäristövaikutusten arviointi, joka on kallis toimenpide,
eivätkä tilat välttämättä halua lähteä siihen vaan tekevät pienemmän laitoksen. Siis jos tilan
biokaasulaitoksen kapasiteetti on lähellä YVA-menettelyn alarajaa, biobrikettejä ei voi lisätä syötteeseen
ilman huomattavaa lisäbyrokratiaa.
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Tanskasta Mogens Slot Knudsenilta on saatu lisätietoa biobrikettien käytöstä biokaasun valmistuksessa,
artikkeli (22) on liitteenä. Tanskalaisten tutkimuksissa biokaasureaktoriin on lisätty briketöityä tai
ekstrudoitua kiinteätä biomassaa kuten olkea, ruohoa, pehkua ja maissia, joilla lietettä käyttävän reaktorin
biokaasun tuotto on saatu nousemaan.

Kuva 5. Käsitellyn kiinteän biomassan lisäys bioreaktoriin ja biokaasun tuotto touko -joulukuussa 2013,
reaktorin koko 1200 m3 (22)
sininen – kiinteä biomassa (olki, ruoho, pehkupatja, maissi)
punainen – biokaasun tuotto (m3 kaasua/m3 primäärireaktori/päivä)

Kuvasta 5 nähdään, että biokaasun tuotto nousee nopeasti kiinteän ekstrudoidun/biobriketöidyn biomassan
lisäyksen jälkeen. Kokeet on tehty Foulumin suurella 1200 m3:n bioreaktorilla. Olkipellettejä reaktoriin on
lisätty neljä tonnia päivässä osana kiinteää syötettä. Viipymäaika primäärireaktorissa oli lyhyt, 12 päivää,
jonka jälkeen mädätettä varastoitiin jälkikaasualtaassa, jossa jopa 37 % kaasuntuotosta tapahtui. Briketöinti
lisää kaasun tuottoa noin 35 % käsittelemättömään biomassaan verrattuna.
Pilotreaktoreilla (30 m3) Foulumissa on tutkittu olkipellettilisäyksen (8,5 %) vaikutusta biokaasun tuottoon
lehmänlietelannan lisänä. Kokeitten tuloksesta kerrotaan, että biokaasua voidaan tuottaa reaktorilla, jonka
syötteen kuiva-aine on 14 % ilman teknisiä vaikeuksia sekoituksessa tai että pinnassa olisi kellunut olkea (22).
Olki vähensi vetysulfidin muodostumista, mutta heikensi samalla myös biokaasun laatua. Metaanin määrä
kaasussa laski 61 prosentista 52 prosenttiin. Taulukossa 1 on kokeen biokaasun tuottoa kuvaavia lukuja (22).
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Taulukko 1. Briketöity olki ja lehmänliete biokaasureaktorin syötteenä tanskalaisten kokeessa,
olkireaktorissa syötteenä lehmänliete, johon oli lisätty 8,5 % biobriketöityä olkea (23)

Yksikkö

Olkireaktori

Lietereaktori

Kaasun tilavuus

m3/tonni lietettä

20,4

20,4

Kaasun tilavuus

m3 CH4/tn olkea

235

12,3

Kuiva-aine

%

14,1

7,6

Kaasun laatu

%

52

61

Vetysulfidi

ppm

365

1900

Metaania (oljesta)

litra kaasua/kg VS

Metaania (lannasta)

litra kaasua/ kg VS

Viipymäaika

päivää

277
199
24,25

24,70

Kuva 6. Biokaasun tuotto lietelannasta (punainen viiva) ja lietelannasta, johon on lisätty 8,5 % briketöityä
olkea (sininen viiva) (22)
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Knudsenin (24) mukaan kuiva-ainepitoisuus bioreaktorissa voi olla 15–16 % ja siitä 10 % voi olla briketöityä
olkea. Kuvassa 6 esitetty kaasuntuottokoe on tehty 30 m3:n bioreaktorilla.

Kuva 7. Briketöintikäsittelyn vaikutus oljen ja ruohon kaasun tuottoon (22)
Kuvasta 7 nähdään, että briketöinti nopeuttaa kaasun tuottoa oljesta. 15 päivässä briketöidystä oljesta saatiin
kaasua 33 % enemmän kuin käsittelemättömästä. Jos aikaa on runsaasti käytettävissä esim. 90 vuorokauden
viipymäaika, kaasua tulee lopulta sama määrä. Silti oljen kanssa ongelmaksi jää hydrofobisuus; vaikeus lisätä
reaktoriin ja sekoittaa lietteen joukkoon. Ruoholla jo vasaramylly riittää rikkomaan kasvin rakenteen
käyttökelpoiseen muotoon, eikä ruohon briketöinti tuo enää suurta muutosta kaasun tuottoon.

Kannattavuuslaskelmia
Koska biobriketöinnin käytön kannattavuus on hyvin tilakohtaista, saadun taulukon pohjalta laskettiin
tuottoa erilaisilla lähtöarvoilla. Laitteiston kapasiteetti on 5000 tonnia vuodessa, mutta maatilamittakaavan
laitokseen olkea syötettäisiin vain 1600 tonnia vuodessa, joka nostaisi pääomakulut 2,5 – kertaisiksi,
mädätteelle laskettiin nollahinta, oljelle hinnat 69 ja 80 €/tonni ja kaasulle kaksi hintaa, joilla biokaasun
tuoton tulos vaihteli välillä -40,75 € - 20,25 € eli tilanteesta riippuen olkibriketin lisäys kannattaa. Tulos on
hyvin herkkä muutoksille kaasun ja oljen hinnassa. Jo maatilamittakaavan laitos tarvitsee myös osto-olkea,
laskelman halvempi oljen hinta on saatu olettamalla neljäsosa oljesta korjatuksi omilla koneilla omilta
pelloilta oljen nollahinnalla.
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8. Yhteenveto ja jatkoehdotuksia
Näyttää siltä, että tavallinen briketöinti tai pelletöinti ei riitä, vaan tarvitaan kone, jossa saadaan aikaiseksi
toistuvia höyryräjähdyksiä ja selluloosan pilkkoutumista sokereiksi. Tanskalaisten artikkelin mukaan osa
solurakenteen rikkumisvaikutuksesta tulee jo vasaramyllystä. Tehokas vasaramylly ja pelletöinti saattaisivat
riittää sellaisessa tilanteessa, jossa viipymäajan ei tarvitse olla kovin lyhyt. Hankkeen toimeksiannosta
Tuorlassa tehdyssä biokaasun tuottokokeessa kolmen viikon olkipellettisyötön (15 x 100 kg/päivä) jälkeen
käyttäjä on kirjannut, että liete muuttunut hyytelömäisemmäksi kuin ennen ja kuiva-aineprosentti nousee,
mutta separaattorilla ei saa kuiva-ainetta pois. Merkintä tarkoittaa sitä, että reaktoriin on kertynyt
sulamatonta hienojakoista olkimassaa.
Biokaasun tuottoa kannattaisi selvittää pidemmälle. Tanskaan on lähetty Kinetic Biofuel A/S:n pyynnöstä
tiedot tyypillisestä maatilamittakaavan biokaasulaitoksesta (ei YVA-menettelyä) sekä oljen ja biokaasun
hinta-arviot, jotta voivat laskea kannattaisiko oljen lisäys lietelantaan. Lisäksi C.F. Nielsenin puristimen
kapasiteetti on aika suuri yhden tilan käyttöön. Biobrikettipuristin voisi sopia esim. kahden tilan yhteiseksi tai
oma käyttö ja urakointi muille (bioreaktorin koko 16 000 tn lietettä /vuosi, brikettipuristimen käyttö 4 h
/päivä), mutta biokaasua lietelannasta tuottavia tiloja ei kovin taajassa ole. Olkipaalien kuljettelu pitkiä
matkoja ei taas kannata. Systeemi on suunniteltu suurta mittakaavaa varten, koelaitoskin oli 1200 m3 ja
lietteen käyttö 100 000 tonnia vuodessa.
Suomessa on uusimman biokaasulaitosrekisterin (25) mukaan 12 maatilamittakaavaista biokaasulaitosta ja
15 suunnitteilla/rakenteilla. Kaasua olemassa olevissa (v. 2013 tieto) laitoksissa tuotetaan 972000 m3,
tuotanto olisi ehkä kaksinkertaistettavissa ottamalla käyttöön oljen briketöinti. Tulossa tai osittain jo
valmiina on lisäkapasiteettia jopa 5 474 000 m3. Siis oljesta biokaasua pystyttäisiin tuottamaan näissä
laitoksissa yhteensä 6 446 000 m3, johon tarvittaisiin noin 50 000 tonnia olkea eli peltoa korkeintaan 20 000
hehtaaria (olkisato 2,5 tn/ha, ohra). Tuottomäärä olisi 1,1 % vuoden 2013 tuotantomäärästä ja vain miljoona
kuutiometriä enemmän kuin mitä vuonna 2013 poltettiin taivaan tuuliin ylijäämäpolttona. Ala on laskettu
kaasun tuoton kautta, oljesta kaasua 140 litraa CH4/kg k-a, viipymä 15 vrk, tanskalaisten tulos, viite 22.
Tanskasta saadussa laskelmassa kaasuntuottona on käytetty 250 Nm3/tonni, josta pellolta korjattavaksi
olkimääräksi saadaan noin 30 000 tonnia vastaten 12 000 hehtaarin peltoalaa (26).
Paikallisesti tiloilla saattaa olla tarvetta lisäkapasiteetille ja tarvittava olkiala 400–640 ha/biokaasureaktori
vaatii 200 kilon olkipaaleja noin 8000 eli paikallisesti merkittävän määrän. Se kannattaisiko tanskalaisten
menetelmä Suomessa, on hyvin tapauskohtaista riippuen laitoksen koosta, oljen hinnasta ja siitä mihin
käyttöön ja millä hintaa biokaasu saataisiin myytyä. Jokainen tapaus pitää laskea huolellisesti oikeilla
luotettavilla lähtöarvoilla, sillä kannattavuus on herkkä muutoksille.
Menetelmä käy maatilamittakaavan laitoksille, kun taas isot puhdistamolietteitä käyttävät laitokset perivät
porttimaksua tuoduista syötteistä. Mutta yhtäläisesti niissä, jos biokaasulle on kannattava markkina,
voitaisiin lisätä biokaasun tuottoa biobriketöinnin avulla esim. silloin kun kaasun tarve vaihtelee.
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Lomake
Hankkeen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointilomake
YM arvioi RaKi-ohjelmassa rahoitettavia kehityshankkeita seuraavien tuloksellisuuden
ja vaikuttavuuden kriteereiden perusteella (ohjelman muiden haulle asetettujen
kriteerien ohella):






Välittömät vaikutukset vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen
Hankkeiden kestävyys, tulosten hyödyntäminen ja monistettavuus
Kustannustehokkuus
Innovatiivisuus ja uudet avaukset
Toimenpanon nopeus eli hankkeen käynnistämisestä konkreettisiin tuloksiin ja
tavoitteena oleviin vaikutuksiin kuluva aika
 Hankkeen kansainvälinen merkitys Suomen imagon kannalta ravinteiden
kierrätyksen mallimaana
Tavoitteeksi on asetettu, että hakija jo hakuvaiheessa mahdollisimman konkreettisesti
arvioi hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta selkeiden mittarien avulla, jotka on
annettu tällä lomakkeella. Vastaava arvio tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
toteutumisesta hankkeessa sisällytetään myös hankkeen väli- ja loppuraportteihin.
1. Välittömät vaikutukset vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen
 Vähentääkö hanke fosforikuormitusta, kyllä/ei, arvio: _____ (kg/ha, t/v tms.)
 Vähentääkö hanke typpikuormitusta, kyllä/ei, arvio: _____ (kg/ha, t/v tms.)
 Lisääkö hanke fosforin kierrätystä takaisin maatalouteen tai muuhun hyötykäyttöön
(kierrätys - %), kyllä/ei, perustelu: ______________________
 Lisääkö hanke typen kierrätystä takaisin maatalouteen tai muuhun hyötykäyttöön
(kierrätys - %), kyllä/ei, perustelu: ______________________
 Vaikuttaako hanke ensisijaisesti kohteen välittömässä läheisyydessä / paikallisesti,
kyllä/ei, perustelu: Hankkeessa tuotetaan tietoa, joka on myös sovellettavissa
laajemmassa kontekstissa Suomessa
 Vaikuttaako hanke RaKi:n primääriselle kohdealueella (Saaristomerellä ja
Selkämeren eteläosassa), kyllä/ei, perustelu: Viljelijöiden ja neuvontahenkilöiden
tietoisuutta maanviljelyn ympäristövaikutuksista on lisätty Varsinais-Suomen ja
Satakunnan alueilla
 Vaikuttaako hanke muualla Suomessa, kyllä/ei, perustelu: Raisioagron
viestintäkanavien kautta hankkeessa koottu tieto leviää myös muualle Suomeen.
Satafoodin hanketyöntekijät ovat osallistuneet tilaisuuksiin myös hankealueen
ulkopuolella.
2. Hankkeen kestävyys, tulosten hyödyntäminen ja monistettavuus
 Onko hanke kertaluontoinen (esim. informaatiokampanja, koulutustapahtuma tms.),
kyllä/ei
 Onko hanke tapauskohtainen (esim. uniikki ja vain yhdessä paikassa toteutettavissa
oleva), kyllä/ei
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 Ovatko hankkeen tulokset sovellettavissa primäärillä kohdealueella, kyllä/ei
 Ovatko hankkeen tulokset sovellettavissa laajasti muualla Suomessa, kyllä/ei
 Ovatko hankkeen tulokset sovellettavissa laajasti muualla Itämeren valumaalueella, kyllä/ei
 Onko tehty muita samankaltaisia hankkeita Suomessa/muualla Itämeren valumaalueella, kyllä/ei
3. Kustannustehokkuus
 Onko hanke kustannustehokas nykyisiin käytössä oleviin menetelmiin nähden,
kyllä/ei, perustelu: Oljen energiakäyttö ei ole vielä Suomessa
voimalaitosmittakaavassa kustannustehokasta, koska toiminta on hyvin
pienimuotoista. Toisaalta oljen energiahyötykäyttö tilatasolla voi tuoda merkittäviä
säästöjä energiatalouden näkökulmasta. Olkien korjuulla voidaan myös ravinteiden
käytön tehokkuutta parantaa. Ympäristöindeksit ja niistä tiedottaminen on verrattain
kustannustehokasta päästöjen vähentämisen kannalta, koska se ei vaadi suuria
investointeja ja toimintaa voidaan harjoittaa olemassa olevan viljelyneuvonnan
yhteydessä.
 Jos hanke vähentää fosforikuormitusta, arvioi fosforin vähennystehokkuutta (EUR/
kg fosforia), perustelu: Hankkeen aikana tutkittu ja kehitetty toiminta vähentää
fosforikuormitusta, mutta toimenpiteille on hyvin vaikea arvioida kustannuksia,
koska toiminnalle ei ole vakiintunutta hintatasoa.
 Jos hanke vähentää typpikuormitusta, arvioi fosforin vähennystehokkuutta (EUR/
kg fosforia), perustelu: Hankkeen aikana tutkittu ja kehitetty toiminta vähentää
fosforikuormitusta, mutta toimenpiteille on hyvin vaikea arvioida kustannuksia,
koska toiminnalle ei ole vakiintunutta hintatasoa.
 Jos hankkeen lopputuloksena syntyy lannoitevalmiste, arvioi sen kustannuksia
(EUR/ kg fosforia ja/tai EUR/ kg typpeä) : ______________________
4. Innovatiivisuus ja uudet avaukset
 Syntyykö hankkeessa merkittävää liiketoimintaa 3-5 vuoden kuluessa, kyllä/ei,
perustelu: Mahdollisesti oljen hyötykäytön lisääntyessä, todellista läpimenoaikaa on
vaikea arvioida mm. poliittisesta päätöksenteosta johtuen.
 Onko hankkeessa kehitettävä idea Suomessa uusi, kyllä/ei, perustelu: Maatalouden
ympäristövaikutuksia on arvioitu tutkimuslaitosten toimesta, mutta niiden
soveltaminen tässä mittakaavassa on uutta. Oljen hyötykäyttöaste
energiantuotantoon Suomessa on alhainen, uusia hyödyntämisketjuja haetaan.
 Onko hankkeessa kehitettävä idea maailmanlaajuisesti uusi, kyllä/ei, perustelu:
Maatalouden ympäristövaikutusten arviointia on tehty laajasti, mutta hankkeessa
kokeillaan uutta soveltamistapaa. Oljen hyötykäyttö mm. Tanskassa on ollut
tehokasta jo vuosikymmeniä.
 Kehittääkö hanke yhteistyötä eri tahojen välillä Suomessa, kyllä/ei, perustelu:
Varsinkin oljen hyötykäytön osalta hanke pyrkii tuomaan eri tahoja lähemmäksi
toisiaan.
 Kehittääkö hanke yhteistyötä eri tahojen välillä Itämeren valuma-alueella, kyllä/ei,
perustelu: ______________________
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5. Toimenpanon nopeus eli hankkeen käynnistämisestä konkreettisiin tuloksiin
ja tavoitteena oleviin vaikutuksiin kuluva aika
 Arvioi hankkeen käynnistämisestä konkreettisiin tuloksiin ja tavoitteena oleviin
vaikutuksiin kuluva aika Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan osalta (kk): ___
 Arvioi hankkeen käynnistämisestä konkreettisiin tuloksiin ja tavoitteena oleviin
vaikutuksiin kuluva aika Itämeren valuma-alueella laajemmin (kk): ___
6. Hankkeen kansainvälinen merkitys Suomen imagon kannalta ravinteiden
kierrätyksen mallimaana
 Onko hankkeen merkitystä laajemmin Itämeren valuma-alueella, kyllä/ei,
perustelu: Mahdollisesti lisäten tietoisuutta maatalouden ympäristövaikutusten
analysoinnin mahdollisuuksista. Mahdollisesti tuotaessa esiin oljen hyötykäytön
mahdollisuuksia.
 Onko hankkeen merkitystä laajemmin Euroopan Unionin alueella, kyllä/ei,
perustelu: Mahdollisesti lisäten tietoisuutta maatalouden ympäristövaikutusten
analysoinnin mahdollisuuksista. Oljen hyödyntäminen EU alueella on melko
yleistä.
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Viljelyn ympäristövaikutusten arviointi ClosedCircuitCultivation CCC®-työkalulla
Maanviljelyn ympäristövaikutuksien arviointi ClosedCircuitCultivation CCC-työkalun avulla
antaa tulokseksi sadon tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen, tiedon sadon tuotannon
energiatehokkuudesta sekä mittaa sadon ravinnetaseen. Lisäksi on mahdollista arvioida sadon
tuotannon rehevöittävävaikutus. Lähtötietoina laskennassa käytetään pääosin tilan
viljelykirjanpitoa ja rehevöittävän vaikutuksen laskennassa myös viljavuusanalyyseja.

Kuva 1. Havainnekuva Closed Circuit Cultivation CCC –laskentakonseptista

ClosedCircuitCultivation CCC-konseptin hiilijalanjäljen laskennassa (HiiliPlus) arvioidaan viljan
viljelyn hiilijalanjälki kehdosta-tilan portille. Päästöt lasketaan tieteellisestä kirjallisuudesta
koottujen päästökertoimien avulla. Lannoituksesta ja peltomaan prosesseista aiheutuvat päästöt
lasketaan Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ja suomalaisten tieteellisten julkaisujen
päästökertoimilla. Hiilijalanjälkeen huomioidaan hiilidioksidi CO2, metaani CH4 ja
typpioksiduulipäästöt
N2O.
Hiilidioksidiekvivalentti
CO2eq
lasketaan
käyttämällä
vaikutusarviointikertoimia 1 CO2-päästöille, 25 CH4-päästöille ja 298 N2O-päästöille.
Sadon tuotannon energiatehokkuus lasketaan Raisio-konsernissa kehitetyllä menetelmällä.
Menetelmässä verrataan sadon tuotantoon käytettyä energiamäärää jyväsadon sisältämään
energiamäärään. Jyväsadon sisältämän energiamäärän arviointiin käytetään muun muassa
tilakohtaisia viljan analyysituloksia. EkoPlus-indeksi on suureeton.
Ravinnetaseen
laskennassa
hyödynnetään
Maaseutuvirasto
Mavi:n
ravinnetaseen
laskentaohjeistusta. VesiPlus-mittarin ravinnetaselaskennassa määritetään ravinteiden peltotase.
Hanke: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö
Määräraha: 233 400 €
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Typpitaseen laskennassa käytetään todellisia viljan valkuaispitoisuuden analyysituloksia
yksittäisiltä tiloilta.
Rehevöittävän vaikutuksen laskennassa hyödynnetään kotimaista tutkimustietoa. Ravinteiden
valumamalli on Suomen Ympäristökeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
laatima. Valumamallin lähtötiedot saadaan lohkokirjanpidosta. Vesistöihin päätyvien ravinteiden
rehevöittävää vaikutusta arvioidaan Seppälä et al. (2004) julkaisussa esitettyjen
vaikutusarviointikertoimien avulla.

Hanke: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö
Määräraha: 233 400 €

