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Energialiiketoimintamalli käsitteenä
Energialiiketoimintamallilla tarkoitetaan liiketoiminnan organisointia ml. tuotantoinfrastruktuurin perustaminen ja tuotannon organisointi (ml. investointien ja
vastuiden määrittely) sekä ansaintalogiikan määrittely (Osterwalder 2004; Okkonen & Suhonen 2010):
-

-

Liiketoiminnan arkkitehtuuri ja tuote- / palvelumallit:
o Investointien toteuttaminen: biokaasulaitos, biokaasun varastointi,
jalostus, siirto, jakelu
o Raaka-ainehuollon / logistiikan organisointi
o Toimijoiden roolien ja vastuiden määrittely koko tuotanto-/palveluketjun osalta
Ansaintalogiikka: ansaintamallin määrittely eli kuinka luodaan ja ylläpidetään kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa huomioiden toimintaympäristön mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit.

Liiketoimintamalleissa on huomioitava niiden tapauskohtaisuus: ne perustuvat
usein paikallisen toimintaympäristön tarjoamiin kilpailuetuihin, kuten resursseihin,

verkostohyötyihin ja -synergioihin, luottamukseen ja poliittisiin- /taloudellisiin tukimuotoihin. Liiketoimintamallit eivät yleensä ole suoraan siirrettävissä vaan niistä

voidaan saada ideoita paikallisen toimintamallin suunnitteluun. Liiketoimintamallit
ovat myös yleistyksiä toiminnasta ja usein liiketoiminnassa on piirteitä useasta
mallista. Yrityksen strategia on syvin ja analyyttisin osa liiketoiminnan toteutusta
ja kehittämistä suhteessa toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin; lii-

ketoimintamallissa kuvataan toiminnan organisointi ja ansaintamallit ja yrityksen
prosessien avulla nämä viedään käytännön toiminnoiksi (ks. esim. Peura, Rikkola &
Hyttinen 2007).
Keskitetyillä energiaratkaisuilla tarkoitetaan energiantuotantoa yhdyskuntien,

energiayhtiöiden tai teollisuuden suuren kokoluokan laitoksissa, joilla saavutetaan
mittakaavaetua ja huolehditaan myös yhteiskunnan energiahuoltovarmuudesta.
Energia jaetaan asiakkaille siirtoverkon kautta; asiakkaat voivat sijaita kaukana
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tuotantopaikasta. Biokaasuntuotannossa tuotannon kannattavuus edellyttää
usein keskittämistä (raaka-aineiden kuljetuskustannusten rajoitteet huomioiden).
Biokaasuun liitetään usein hajautetun talouden ja hajautettujen energiaratkaisujen käsitteet. Hajautetuilla energiaratkaisuilla tarkoitetaan yleensä keskitetyille

energialaitoksille vaihtoehtoista pienimuotoista alueille ja lähelle asiakkaita hajautunutta tuotantoa. Laitokset sijoittuvat sinne, missä on niiden tuottaman ener-

gian kysyntä; tuotantolaitoksia on myös lukumääräisesti enemmän kuin keskitetyissä järjestelmissä. Hajautettuihin ratkaisuihin liittyy usein myös niiden systeeminen luonne, jossa on mukana usein monipuolisia paikallisia toimijaverkostoja ja
yhteistyötapoja. Tämän määrityksen mukaisesti maatilojen yhteiset biokaasuprojektit ja maaseudun energiayhteisöt edustavat hajautettuja energiaratkaisuja.

Peura, Rikkola ja Hyttinen (2007) ovat jäsentäneet hajautetun energialiiketoiminnan piirteitä Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa -hankkeessa. Hajautetun liiketoiminnan potentiaaliin liittyvinä tekijöinä on tunnistettu mm. kotimaisuus, ympäristövaikutusten vähentyminen ja hallinta, aluetaloudelliset tulo- ja
työllisyysvaikutukset, kansantaloudelliset hyödyt, suomalaisen tekniikan kehitys ja
muuttuvien energiamarkkinoiden tuomat mahdollisuudet. Toisaalta haasteina on
tunnistettu mm. tekniikkaperusteinen usein hidas kehitys, pienten yksiköiden
haasteet kilpailussa suurten toimijoiden kanssa, ja tuotekehityksen resurssien ja
intressien puute. (emt., 12).
Hajautettu energia nähdään strategisena valintana, joka edellyttää laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja määrittelyä; keskeisiä lähtökohtia ovat Peuran ym.
(2007) mukaan 1) uusien ratkaisujen kytkentä osaksi olemassa olevaa energiainfrastruktuuria, 2) jokaisen tuotantoyksikön taloudellinen kannattavuus, 3) positiivinen aluevaikuttavuus ja siihen liittyvä yhteiskunnallinen ja paikallinen hyväksyttävyys, sekä 4) ohjauskeinojen hallinta siten, ettei kilpailu vääristy tai kustan-

nuspaineet kohdistu liiaksi yksittäisille toimijoille.

Tässä selvityksessä käsitellään liiketoimintamallien eri vaihtoehtoja, painottuen
maaseutuyritysten näkökulmaan UusiutuWat -hankkeen kohderyhmänä.

Keskitetyn biokaasuliiketoiminnan vaihtoehtoja
Biojätteen porttimaksullinen käsittely
Keskitetyissä biokaasulaitoksissa toiminta perustuu usein porttimaksulliseen yhdyskuntien ja elinkeinoelämän biojätteiden käsittelypalveluun, jota täydentävät
energian (liikennebiokaasu, sähkö ja lämpö) ja lannoitteiden myynnin tulovirrat.
Laitos voi olla kunnallisen toimijan (esim. energiayhtiön) tai ulkopuolisten
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palveluntarjoajien omistama. Liiketoimintamallin vahvuutena on ennustettava tulovirta, joka perustuu jätteiden käsittelypalveluun ja on sopimuksin turvattavissa.
Raaka-ainepohja voi olla hyvin monipuolinen (kunnat, teollisuus, maatalous),
mikä tuo toimintaan mittakaavaetua. Toisaalta erilaiset jakeet edellyttävät myös
joustavuutta niiden käsittelyssä. Esimerkkinä porttimaksuihin perustuvasta ja laajaa raaka-ainepohjaa käyttävästä keskitetystä laitoksesta on Pohjois-Karjalassa

sijaitseva Bio10 Oy (liite 1). Laitos on hyvin maatalouteen kytkeytyvä: osa raakaainevirrasta on maatalouden lietteitä ja elintarviketuotannon jätteitä, tuotoksena
on mm. tavanomaisia ja luomulannoitteita sekä farmivirtana myytävää sähköä.

Keskitetyissä laitoksissa on huomattavia eroja niiden ansaintalogiikassa. Esimer-

kiksi Jepuan Biokaasun osalta porttimaksullisen raaka-ainevirran osuus on n. 1015% mittakaavaltaan huomattavasta 130 000 tonnin virrasta, kun Bio10:n osalta ne
edustavat n. 80% liikevaihdosta (Doranova 2019). Molemmissa laitoksissa raakaainepohja ja tuotteet ovat monipuolisia.

Teollisuuden biokaasulaitos
Laitos voi sijaita myös erillisen ns. ankkuritoimijan (esim. teollisuusyritys) yhteydessä, joka on laitoksen omistaja tai ulkopuolisen palveluntarjoajan tapauksessa
keskeinen asiakas. Esimerkiksi Äänekosken Metsä Fibren teollisen ekosysteemin
yhteydessä toimiva EcoEnergy SF:n investoima biokaasulaitos oli alkuvaiheessa
ulkopuolisena palveluna toimiva, mutta siirtyi alkuvaiheen jälkeen Metsä Fibren
omistukseen (Metsä Fibre 2018). Biokaasuinvestointi kytkeytyy luontevasti elintarviketeollisuuteen, josta esimerkkinä ovat mm. Adven Oy:n suunnittelema Juuan
laitosinvestointi sekä useat Gasum Oy:n laitokset. Biokaasulaitoksissa voi olla kyse
myös uuden teknologian pilotoinnista: teknologian tarjoaja on mukana investoinnissa ja todentaa ja varmistaa teknologian toimivuuden aidossa toimintaympäristössä.

Suuryrityksen verkostomalli
Suuryrityksen verkostomallista esimerkkinä toimii Gasum Oy, joka rakentaa ja suurelta osin jo hallitsee pohjoismaista kaasuekosysteemiä ulottuen tuotannosta/tuonnista jalostukseen ja jakeluun. Suuryrityksen verkostomallin etuina on
toiminnan mittakaava, kokonaisvaltainen tuotannon, siirron ja jakelun hallinta,
teknologinen kehitystyö ja integrointi energia- ja elintarviketeollisuuden kanssa.
Mallissa huomioidaan ekosysteemi kokonaisuutena kiertotalousajattelun mukaisesti.
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Maatilojen hajautettu biokaasuliiketoiminta
Maatilakokoluokan biokaasun kannattavuudessa on haasteita Suomessa, mutta
myös sellaisilla alueilla, joissa markkinaa on rakennettu taloudellisten ohjauskeinojen avulla (esim. Karlsson, Hovskog, Halila & Mattson 2018). Hajautetun biokaasuliiketoiminnan kannattavuuden haasteet ovat johtaneet verkostohyötyjen hakemiseen ja verkostomaisten liiketoimintamallien edistämiseen, joissa resursseja ja
osaamista jaetaan osallistujien kesken monipuolisesti. Lähtökohtaisesti keskitet-

tyjä laitoksia pidetään kannattavampana mittakaavaetujen vuoksi. Mittakaavaetu
voi hävitä esimerkiksi, jos raaka-aineita joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja tai
laitoksen kokoluokka jää liian pieneksi. Hajautettujen laitosten verkostoimaisella
liiketoimintamallilla pyritään saavuttamaan keskitetyn laitoksen kaltaista mitta-

kaavaetua. Usein tämä kuitenkin edellyttää kuitenkin useita toisistaan erillisiä investointeja.

Maatilojen yhteinen biokaasulaitos
Biokaasulaitoksen raaka-ainetta voidaan siirtää yhteiselle laitokselle maanteitse
tai putkisiirtona. Mikäli teknologiavaihtoehtona on kiintomädätys, raaka-ainetta,
(esim. separoitua lantaa ja nurmirehua) siirretään maanteitse yhteiselle biokaasulaitokselle. Separoinnin avulla siirrettävää massaa ja logistiikkakustannuksia
saadaan pienennettyä ja luomuviljelyä tukevaa lannoitearvoa kasvatettua. Toisaalta raaka-aineiden porttimaksu on miinusmerkkinen, eli tulovirran sijaan kyseessä on tuotantokustannus. Yhteisen laitoksen avulla voidaan välttää erillisinvestoinnit kaasuntuotantoon ja -jalostukseen. Tuotantolaitos voi olla myös yhden

tilan investoima laitos, josta muut osallistujat saavat hyötyjä esimerkiksi myytävän
kaasun tai lannoitteiden/lannankäsittelyn kautta. Mikäli tuotanto irrotetaan maatilan energiaratkaisusta erilliseksi ulkopuolista markkinaa palvelevaksi laitokseksi,
myös sen taloudellisen tuen määräytyminen ja tukitaso muuttuu. Maatilojen yhteisen biokaasulaitoksen edellytyksiä on käsitellyt mm. Doranova (2020).

Yhtenä hajautetun biokaasuliiketoiminnan vaihtoehtona on käyttää mobiilia kaasun jalostusyksikköä, joka on siirrettävissä tuotantolaitosten välillä (TVT 2013). Mallissa kullakin biokaasulaitoksella on oma biometaanin varastointiyksikkö; malli
mahdollistaa biometaanin siirron myös kauempana oleviin erillisiin käyttökohteisiin. Mobiilin jalostusyksikön toimintaan ja biometaanin varastointiin liittyy kuitenkin huomattavasti teknisiä kysymyksiä (ks. esim. Söderena, Suomalainen, Kajolinna & Melin 2019). Toimintamallissa täytyy huomioida myös jalostusyksikön toiminnan ja kaasun kuljetusten kustannustehokkuus, mobiilin yksikön mahdollisesti
korkeampi investointikustannus, tekninen herkkyys ja käyttöikä, sekä työllistävyys.
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(TVT 2013). Mobiilin jalostusyksikön toimintaa on tutkinut ja kehittänyt mm. Wienin
teknillinen yliopisto.
Biokaasuosuuskuntien toimintamallia ja biometaanin nesteytystä maatilalla (ml.
CO2 -talteenotto tutkitaan Centria-amk:n vetämässä Habitus -hankkeessa (Rautio 2020). Työ on alkanut teknologiapainotteisesti biometaanin nesteytyksestä ja
jatkuu teknologiapilotointien jälkeen osuuskuntamallin selvityksellä.

Raakakaasun siirto ja keskitetty jalostus
Hajautetun biokaasuliiketoiminnan yhtenä vaihtoehtona on hakea mittakaavaetua raakakaasun siirtoverkon ja keskitetyn biokaasun jalostusyksikön avulla. Jalostusyksikön suurempi kokoluokka ja jatkuvatoimisuus antaa enemmän teknistä
joustavuutta, mahdollistaa tarkemman mitoituksen ja kytkennän osaksi muita

alueen energiajärjestelmiä. Mallissa vältytään erillisiltä jalostusyksikön investoinneilta, jalostusyksikön tai raaka-aineiden siirroilta ja kaasun välivarastoinnilta.
Tässä mallissa tarvitaan kuitenkin investointeja kaasunsiirtoverkkoon ja kaasun
kuivaukseen ennen verkkoon siirtämistä; kustannukset voivat nousta pidemmillä
matkoilla maantiekuljetuksia suuremmiksi. Siirtoverkon kustannukset eivät ole juurikaan sidoksissa siirtokapasiteettiin, joten pienillä tuotantomäärillä verkko voi olla
kannattamaton. Esimerkkitapauksena tästä liiketoimintamallista toimii Brålanda
biogas, joka sijaitsee Etelä-Ruotsissa (Innovatum teknikpark 2013; Karjalainen
2019).
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Kuva 1. Hajautetun biokaasun liiketoiminnan vaihtoehtoja: mobiili biokaasun jalostus, varastointi ja jakelu (yllä), sekä biokaasun tuotanto, esikäsittely, putkisiirto ja
keskitetty käsittely (alla). (TVT 2013).

Biokaasun energiayhteisö
Energiayhteisöllä tai paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan yhden tai useamman pienkuluttajan, yhdistyksen, yrityksen, tms. muodostamaa juridista tahoa,
joka jakaa yhteisön tai sen jäsenten hallinnoimien kotimaisten energiaresurssien
tuottamia hyötyjä omien periaatteidensa mukaan ja joka vastaa yhteisön toimintaan liittyvistä velvoitteista. Paikallisessa energiayhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät paikalliset osakkeenomistajat tai jäsenet. (Pahkala, Uimonen
& Väre 2017)
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Energiayhteisö voidaan muodostaa biokaasun ympärille ja sitä voidaan tuottaa
maatalouden ja yhdyskuntien biomassoista ja jätteistä. Energiayhteisössä biokaasua voidaan hyödyntää tuottamalla siitä lämpöä ja/tai sähköä sekä liikennepolttoainetta. Sähköä ja lämpö jaettaessa muodostuu lähialueelle sähkö- tai/ja

lämpöyhteisö. Kaasuverkko voidaan myös rakentaa energiayhteisön välille. Energiayhteisöt voivat muodostua usean biokaasulaitoksen kesken, mutta todennäköisempää on yhteisen biokaasulaitoksen perustaminen, jossa yhteisö muodostuisi kaasun raaka-aineiden toimittajien ympärille eli kyseessä olisi tuottajien
muodostama yhteisö. (Airaksinen, Annala, Bröckl, Honkapuro, Lassila, Manninen,
Partanen, Rautiainen, Saario, Vanhanen & Värre 2019)

Biokaasulla tuotettua sähköä voidaan jakaa energiayhteisön jäsenien omaan
käyttöön ja lisäksi sitä voidaan myydä markkinoille erillisen aggregaattorin toi-

mesta. Tällöin voidaan puhua virtuaalisesta sähköenergiayhteisöstä, jossa pientuottaja myy sähköä määrittelemällään hinnalla kuluttajille tai markkinoille (Case:

Biokymppi, Farmivirta). Tulevaisuuden älyverkossa mahdollisesti ulkopuolista aggregaattoria ei tarvita tai aggregaattorina voi toimia jokin muu taho kuin esim.
verkkoyhtiö. Lisäksi energiayhteisöihin liittyvien lakimuutosten ja älyverkon kehittymisen myötä ei energiayhteisön sisällä tarvita välttämättä suoraa sähkökaapelia
yhteisön hyödynsaajien kesken vaan energian jakoperusteet tapahtuvat laskennallisesti ja virtuaalisesti. (Airaksinen ym. 2019)
Biokaasulla tuotettua lämpöä voidaan niin ikään jakaa sekä myydä yhteisön kesken ja jos lämmöntuotanto on yhdistetty lämpöverkkoon, voi yhteisö myydä ylijäävää lämpöä myös verkkoon. Lämmönsiirtoverkot ovat kuitenkin kalliita raken-

taa ja siten lämmönjakelu vain lähialueille on yleensä taloudellisesti kannattavaa.
Biokaasu on kuitenkin toistaiseksi melko kallis tapa tuottaa sähköä ja lämpöä ja
yleensä porttimaksut tuovat yhteistuotantolaitoksiin kannattavuutta. Suomessa

sähkön ja lämmön hinta on toistaiseksi melko alhainen. Sähkön hinnan on Pöyryn
selvityksen mukaan ennustettu nousevan 2 % p.a vuoteen 2030 asti. (Pöyry Mana-

gement Consulting Oy, 2017). Sähkön ja lämmön osalta biokaasu kilpailee aurinko- ja tuulivoimaa vastaan. Biokaasua voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi
säätövoimana sekä varastona sellaisina aikoina, kun muu tuotanto on vähäistä.
(Airaksinen ym. 2019). Esimerkiksi biokaasun ja aurinkoenergian yhteiskäyttö voi

olla järkevää siten, että auringolla tuotetaan sähköä ja biokaasulla vain lämpöä
siten, että kaasua voidaan myös varastoida. Kaasu voidaan siirtää joko kaasuverkossa tai paineistettuna pullopattereissa ja hyödyntää joko sähkön- ja lämmön-

tuotannossa tai teollisissa prosesseissa muualla.
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Biokaasulaitosten kannattavuuden osalta on merkittävää, saadaanko käytettävistä syötteistä porttimaksuja tai millaisia kustannuksia syötteistä aiheutuu. Suurissa biokaasulaitoksissa on toistaiseksi käytetty yhdyskuntien ja teollisuuden jätteitä ja sivuvirtoja, joiden prosessoinnista biokaasulaitokset saavat tuloja. Yhdyskuntien erilliskerätyn biojätteen ja puhdistamolietteen osalta biokaasupotentiaali
on kuitenkin jo suurelta osin käytössä ja jatkossa syötteiden suurin käyttämätön

potentiaali on lannassa ja kasvipohjaisissa biomassoissa, kuten nurmessa. Näiden
syötteiden hyödyntäminen edellyttää niiden käytön merkittävää kannattavuuden
parantumista. Keskitetyn ison laitoksen suurin haaste koostuu mahdollisista pitkistä etäisyyksistä syötteiden kuljetusten osalta. Tähän voisi olla ratkaisuna pai-

kalliset energiayhteisöt useamman maatilan sekä muiden toimijoiden yhteishankkeena, jolloin eniten kustannuksia synnyttävät kuljetusmatkat pysyisivät kohtuullisina. (TEM 2020)

Kuva 2. Paikallinen biokaasuyhteisö (Ojala ym. 2020)
Paikallinen biokaasuyhteisö tai biokaasuosuuskunta voisi muodostua esimerkiksi
yllä olevan kuvan mukaisesti, missä toiminnan keskiössä olisi paikallisesti toimiva
biokaasulaitos, joka voisi toimia esimerkiksi osuuskuntaperiaatteen mukaisesti.

Omistajina olisivat maatalouden raaka-ainetuottajat, kaasun jakelu ja laitoksen
ylläpito voivat olla saman organisaatioin hallussa tai toteutettu yhteistyökumppanien avulla. (Ojala, Aarras, Enwald, Miettinen, Hautala, Norrena 2020)
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Yhteisön pääasialliset raaka-aineiden tuottajat olisivat maataloudesta, mutta
mahdollisesti myös muualta. Yhteisön jäsenet voisivat käyttää laitoksen lopputuotteita, kuten lannoitteita, lämpöä, sähköä ja liikennebiokaasua toiminnassaan.
Yhteisöön voi kuulua myös paikallisia yrityksiä, kuten kasvintuotantoa, elintarvike-

teollisuutta sekä teollisuutta, jotka toimittavat raaka-ainetta biokaasulaitokselle
tai ovat osana yhteisöä/osuuskuntaa. Kunnan osalta voidaan toimittaa esimer-

kiksi viherjätteittä sekä soveltuvia biojätteitä/lietteitä. Kunta on osakkaana yhteisössä tai vaihtoehtoisesti ostaa lämpöä, sähköä tai liikennepolttoainetta. Yhteisöön voi kuulua lisäksi tai se työllistäisi kuljetuspalveluita sekä teknisiä palveluita
kuten asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Suomessa esimerkkinä paikallisesta

energiayhteisöstä toimii Palopuron Biokaasu Oy ja siihen liittyvät yritykset sekä sidosryhmät. Palopuro toimii esimerkkinä myös agroekologisesta symbioosista.

Agroekologinen symbioosi
Agroekologinen Symbioosi ”AES on toimintatapa, jossa maatilat (=alkutuotanto),
elintarvikkeiden jalostajat ja energian tuottajat toimivat paikallisesti yhdessä tuottaen kuluttajille kestävästi tuotettuja elintarvikkeita ja maataloustuotteita. Kyseisellä toimintatavalla pyritään vähentämään ympäristöön kohdistuvia rasitteita,
parantamaan energiaomavaraisuutta ja vähentämään syntyneen jätteen määrää. Maaseudun elinvoima kasvaa ja syntyy alueellisia ruokakulttuureita.” (Kaskiluoto & Tuunainen 2020)
Palopuron agroekologisen symbioosin taustalla on luoda kestävän maatalouden
malli. Se juontaa juurensa paikallisten toimijoiden ideoista, jossa tavoitteena on
ollut kehittää luomuviljelyä sekä elintarviketuotantoa lisäämällä paikallisesti toimijoiden yhteistyötä. Symbioosin ideana on olla ravinne- ja energiaomavarainen
järjestelmä, jossa ravinteet kiertävät paikallisesti ja energiaa hyödynnetään yhteistyössä. Palopuron biokaasulaitoksen raaka-aineina ovat viherlannoitusnurmi
sekä hevosen- ja kananlanta. Kaasua on tarkoituksena käyttää suunniteltavassa
luomuleipomossa, ja jalostaa ylimääräinen kaasu liikennepolttoaineeksi maatilan
työkoneille sekä myyntiin ulkopuolisille asiakkaille. Kaasutuksen mädätysjäännös
käytetään ravinteina eli lannoitteena ja maanparannusaineena symbioosin tilojen
pelloilla. Palopuron kaltaisen agroekologisen symbioosin mahdollisuuksia on käsitelty Karelia-amk:n keväällä 2020 valmistuneessa opinnäytetyössä (Kaskiluoto &
Tuunainen 2020)
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Kuva 3. Maatilojen syötteisiin pohjautuva biokaasun tuotannon arvoketju. (Muti-

kainen, M., Sormunen, K., Paavola, H., Haikonen, T., Väisänen, M., Ramboll Finland.
2016.)

Kuvassa 3. on kuvattu ainoastaan maatilan syötteisiin perustuva arvoketju biokaasuntuotantoon, mikä perustuu pitkälti toiminnassa olevaan Palopuron energiayhteisöön/agroekologisen symbioosiin sekä biokaasun
osuuskuntatoimintaan (Biohauki, tuottajaosuuskunta). (Mutikainen ym. 2016.)
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Kuva 4. Palopuron symbioosi (Helsingin yliopisto 2015).
Knehtilän luomutilan ympärille on syntynyt eri toimijoiden yhteistyöverkosto, symbioosi, jossa energia sekä ravinteet kiertävät aidosti. Symbioosissa ovat mukana
Knehtilän lisäksi Mäntyniemen luomutila, Lehtokummun tila sekä myöhemmin
symbioosiin liittyy Samsara Oy:n luomuleipomo. Pelloilta kerättävä vilja jauhetaan
tilan myllyssä jauhoksi, joka jatkojalostetaan luomuleiviksi tulevassa luomuleipomossa. Viljan kuivauksessa ja tulevan leipomon biokaasulle optimoiduissa uuneissa käytetään Palopuron biokaasulaitoksen biokaasua, jota saadaan viherlannoitusnurmien, hevosen- ja kananlannan syötteistä. Kaikki ylimääräinen kaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi maatilan työkoneille sekä ulkopuolisille kuluttajien
autoille. Kaasutuksen mädätysjäännös käytetään ravinteina eli lannoitteena ja
maanparannusaineena symbioosin tilojen pelloilla. (UusiuWat-hanke 2019)
Vastaavalla toimintakonseptilla ja teknologialla ei ole toteutettu kaupallisia investointeja. Lisäksi energiayhtiön mukanaolo ja mallin perustuminen pelkästään
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maatilalta pohjautuviin syötteisiin biokaasutuotannossa on uutta. Nykyistä biokaasuvoimalatoimintaa on mahdollista vielä laajentaa. Hajautetun liikennebiokaasun ja varsinkaan luomubiokaasun tuottaminenkin on vielä erittäin harvinaista. Liikennebiokaasun tankkausasema sijaitsee Knehtilän tilan välittömässä

läheisyydessä. Liikennebiokaasua on myös mahdollista siirtää erillisellä siirtokontilla. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös mahdollinen sähköenergian tuottaminen. (emt.)

Biokaasun tuotantoa varten perustettiin Palopuron Biokaasu Oy, jonka osakkaina

ovat Nivos Oy, symbioosissa toimivia yrityksiä sekä laitetoimittaja Metener Oy.
Suurimpana omistajana toimii Nivos Oy. Palopuron Biokaasu Oy vastaa laitoksen

toiminnasta ja toi-mittaa energian symbioosin osakkaille sekä symbioosin ulkopuolisille kuluttajille eli tässä tapauksessa biokaasun liikennepolttoaineen kulutta-

jille. Knehtilän tila vastaa riittävästä nurmisyötteestä laitokselle ja biokaasuyhtiö
teettää ulkopuolisella urakoitsijalla säilörehun korjuun. Nurmesta ei makseta tilalle

ja rehu säilötään aumoihin odottamaan laitokseen syöttöä. (emt.) Liiketoiminnan
kannalta keskeiset tulonlähteet ovat liikennebiokaasun myynti, lisäksi tulonlähteenä toimii raakakaasun myynti viljan kuivaukseen sekä myöhemmin leipomoon.
Pienempiä tulovirtoja edustavat hevosen- ja kananlannan vastaanoton porttimaksut. (emt)
Seuraavissa kappaleissa on kirjattu tunnistettuja tekijöitä Palopuron Biokaasun

energiayhteisön muodostumisessa (perustuu saatavilla olevaan lähteisiin sekä
Knehtilän tilan omistajan ja Palopuron Biokaasu Oy:n osaomistajan, Markus Eerolan, haastatteluun UusiutuWat hankkeen ekskursiolla 12/2019).
Palopuron tapauksessa prosessi biokaasulaitoksen ympärillä on ollut vuosia vireillä paikallisella tasolla ja nykyisen kaltainen prosessi on muotoutunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Palopuron energiayhteisön/agroekologisen symbioosin juuret ovat paikallisten toimijoiden ideoissa, jossa on ollut aluksi tavoitteena
kehittää luomuviljelyä. Tämä on mahdollistanut sen, että yhteisön keskeiset toimijat (toimijaverkosto) ovat olleet lähellä toisiaan. Kokonaisuudessaan aktiivinen toimijaverkosto on muodostunut vapaaehtoisesti ja energiayhteisön toimijoilla on
selkeät roolit ja vastuut.

Kaikilla energiayhteisön toimijoilla on ollut halu ja kyky investoida. Hankinnan ja
toiminnan kannalta osaamisresurssia on ollut saatavilla teknologiatoimittajan toimesta ja prosessin onnistumisen kannalta hankkeella on ollut vahva tuki eri tutkimusorganisaatioiden kautta. Hankkeen investointeja on voitu jakaa useamman
toimijan kesken.
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Paikallinen energiayhtiö ja pitkän kokemuksen alalta omaava teknologiatoimittaja
ovat vahvasti mukana biokaasulaitostoiminnassa ja se on ollut edellytys biokaasulaitoksen perustamisessa ja liikennebiokaasun tuottamisessa. Biokaasulaitoksessa ovat mukana vahvat toimijat niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Biokaasulaitosta varten on perustettu oma yhtiö, jossa energiayhtiöllä on merkittävä
rooli ja energiayhtiö kantaa päävastuun laitoksen operatiivisesta käytöstä. Bio-

kaasulaitoksen lopputuotteille on ollut kysyntää ennen laitoksen perustamista (liikennebiokaasu, lämpö ja ravinteet).

Osuuskuntamallit / osuuskuntamaiset

energiayhteisöt

Suomessa osuuskuntatoimintaa energiaosuuskuntina on ollut 1990-luvulta asti.
Suomessa toimivat energiaosuuskunnat ovat kokoluokaltaan hyvinkin laaja-alaisia, muutamasta jäsenestä aina useiden kymmenien jäsenten osuuskuntiin. Suomessa energiaosuuskunnilla on vankka asema paikallisessa lämmöntuotannossa
ja perustuvatkin yleensä hakkeella tai pelleteillä toimiviin lämpölaitoksiin, jotka
myyvät lämpöenergiaa pääasiallisesti kunnille sekä yksityisille. Hakkeella toimivissa osuuskunnissa on tyypillistä, että siihen kuuluu raaka-ainetuottajien ja
raaka-aineketjussa toimivia jäseniä. (Klen 2019) Euroopassa esimerkiksi Saksassa
on ollut erittäin myönteinen kehitys energiaosuuskuntien muodostumisessa. Vuoden 2006 kahdeksasta energiaosuuskunnasta on tultu nykyiseen yli 900 energiaosuuskuntaan, joissa on jäseninä yli 180 000 osuuskuntalaista ja niiden avulla on
tehty 2,7 miljardin investoinnit uusiutuvaan energiaan. (emt.)
Osuuskuntien syntyyn vaikuttavat eniten osuuskuntien jäsenien halu kehittää
omaa aluettaan, investoida ja vaikuttaa paikalliseen toimintaan ja talouteen.

Energiaosuuskunnissa voidaan vaikuttaa myös merkittävästi alueella käytettävään energiantuotantomuotoon. Saksan tapauksessa on ollut kyse myös energian
tuotannon epätasa-arvoisuudesta, energiatuotantomuodot kuten tuulienergia tai
aurinkoenergia eivät aina hyödytä niitä alueita missä ne sijaitsevat. (emt.) Osuuskuntien aluevaikuttavuutta on mallinnettu mm. Enon energiaosuuskunnan – tapauksessa (Lehtonen & Okkonen 2019), jossa 15 toimintavuoden aikana aluetalouden tulovaikutus oli 6,7 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 160 henkilötyövuotta.

Osuuskunta biokaasun ympärille/ osana
biokaasuekosysteemiä

Biokaasuliiketoiminnan kehittyvänä trendinä yhteistyömalleista nähdään yleensä
osuuskuntatoiminta sekä biokaasulaitosten yhteisomistus. Osuuskunta ja
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osakeyhtiö ovat hyvin samankaltaisia yhtiömuotoja, jossa päätösvallan käyttäjiä
sekä omistajia ovat osuuskunnan jäsenet. Vastuu taloudesta rajoittuu sijoitettuun
pääomapanokseen kuten osakeyhtiössäkin ja osuuskuntatoiminnan voittoa eli
yli-jäämää voidaan jakaa osuuden omistajille. (Mutikainen ym. 2016)
Osuustoiminta ei eroa juurikaan muista yritysmuodoista, missä toiminnan tulee
olla kestävää ja kannattavaa pitkällä aikajänteellä. Asiakkaita tulee tavoittaa ja
saattaa osuuskunnan tuotteiden ja palveluiden piiriin yhteisymmärryksessä
osuuskunnan jäsenten, työntekijöiden ja sidosryhmien kesken. Osuuskunnan erityispiirteenä voidaan nähdä, että varsinainen jäsen voi toimia monessa eri roolissa kuten omistajana, yrittäjänä, päätöksentekijänä sekä osuuskunnan palvelujen käyttäjänä. (Klén & Tiljander 2018.)
Biokaasun osalta osuuskuntatoiminnan erityispiirteet tarjoavat paljon mahdollisuuksia jäsenilleen, varsinkin jos kysymys on esimerkiksi usean maatilayrityksen
muodostamasta osuuskunnasta, jossa yleensä suurin osa jäsenistä ovat yrittäjiä
sekä todennäköisesti myös osuuskunnan palvelujen käyttäjiä. Osuuskunnan tarjoaa matalan kynnyksen sekä joustavan tavan yrittämiseen. Pääomaa ei välttämättä tarvitse paljon ja taloudellinen vastuu on rajattu. Osuuskuntatoiminnan
haasteina on mahdollinen jäsenten sitoutumattomuus toimintaan, puutteellinen
markkinointi sekä yhteisvastuullisen päätöksen teon vaikeus. (Klén & Tiljander
2018.)
Osuuskuntamuotoinen biokaasuekosysteemi vaatii avointa ja luottamuksellista
toimintaa sekä uudenlaisen yhdessä tekemisen toimintakulttuurin omaksumista,
tiedon ja taidon jakamista. Biokaasuekosysteemin kannalta tärkeät rajapinnat
muodostuvat toimijoiden prosessien kautta tapahtuvaksi toiminnaksi. Toimivan
biokaasuosuuskunnan on tunnistettava omat strategiset tavoitteensa ja löydettävä menestymisen kannalta tärkeät kumppanit. Toimijaverkosto on paikallisen
biokaasutuotannon edellytys. (Ojala ym. 2020)
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Kuva 5. Raaka-aineen tuottajaosuuskunta.
Kuvassa 5 havainnollistetaan energiaosuuskunnan muodostumista raaka-aineen
ympärille. Raaka-aineen tuottajia osuuskunnassa ovat biokaasulaitoksen lähialueen maatilat, jotka toimittavat raaka-aineen laitokselle. Tässä tapauksessa voidaankin puhua enemmän tuottajaosuuskunnasta, jonka toiminta perustuu raakaaineen toimittamiseen ulkopuoliselle keskitetylle biokaasulaitokselle. Biokaasulaitos voi myös toimittaa mahdollisesti lannoitteita tuottajaosuuskunnan maatiloille.
(Ojala ym. 2020)

Kuva 6. Biokaasun energiaosuuskunta.
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Kuvassa 6 energiaosuuskunta toimii raaka-aineen tuottajana, raaka-aineen kuljettajana sekä biokaasulaitoksen ylläpitäjänä. Tässä tapauksessa energiaosuuskunta voi käyttää oman biokaasulaitoksen raakabiokaasua omiin toimintoihinsa,
myydä sitä energiana tai jalostettavaksi eteenpäin. Energiaosuuskunnalla voi olla
oma kaasun jalostuslaitos tai yhteinen toiminta energiaosuuskunnan ulkopuolisen
toimijan kanssa olisi kaasun jalostus sekä kaasun jakelu. Lannoitetuotteet energiaosuuskunta käyttää ensisijaisesti itse. (Ojala ym. 2020)

Kuva 7. Energiaosuuskunta osana biokaasuekosysteemiä.
Kuvan 7 mallissa energiaosuuskunta vastaa koko biokaasuekosysteemin toiminnoista ja tuotantoketjusta itsenäisesti. Tähän malliin voi sisältyä yhteistyötä esimerkiksi biokaasun jakelijoiden kanssa. Täysin itsenäinen malli koko tuotantoketjultaan on resurssivaatimuksiltaan osuuskunnan kannalta kaikista vaativin malli.
Tässä mallissa on yleensä kannattavaa jo vertailla sekä arvioida toimimista myös
osakeyhtiömuotoisesti. (Ojala ym. 2020)

Kuva 8. Useita biokaasun energiaosuuskuntia.
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Biokaasuekosysteemiin voi kuulua myös useita osuuskuntamuotoisia energiaosuuskuntia tai energiayhteisöjä (kuva 8). Toiminnan ja vaihdannan tueksi voidaan perustaa nk. toisen asteen osuuskunta, joka on joko osuuskuntien tai muiden
yhteisöjen perustama osuuskunta. Useiden energiaosuuskuntien rajapinta voi
muodostua esimerkiksi kaasunjalostukseen ja kaasunjakeluun. Kaasunjalostus voi
perustua esimerkiksi osuuskunnan omistukseen tai alueellisen jakeluorganisaation
omistukseen. Tässä mallissa mädätys katsotaan osaksi raaka-aineketjua sekä
kaasuntuotantoa, kun taas jalostus liikennebiokaasuksi on uusi investointi ja
selke-ämmin painottuu osaksi liikennebiokaasun jakelu- ja myyntitoimintaa.
(Ojala ym. 2020)

Biokaasuliiketoimintamallien esimerkkejä
Tämän selvityksen liitteessä on koottu tapausesimerkkejä biokaasuliiketoiminnasta. Tapausesimerkit on esitelty pelkistettyinä liiketoimintamalleina, joita ovat 1)
biokaasun tuottajaosuuskunnat / tuottajien yhteisyritykset, 2) biokaasun energiayhteisöt / agroekologiset symbioosit, 3) keskitetyt ratkaisut ja 4) suuryrityksen verkostomalli. Maatilojen omat biokaasulaitokset on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle; omatoimi- ja valmisratkaisuja on käsitelty Poveria Biomassasta -hankkeen selvityksessä (Niemi 2017). Liiketoimintamallit eivät esiinny käytännössä sellaisenaan, vaan ovat pelkistyksiä toiminnan periaatteista.
Liitteessä 1 on ristiintaulukoitu taulukoitu suomalaisten biokaasulaitosten liiketoimintamalleja, mukaan lukien 1) investointien / tekniikan kuvaus, 2) vastuiden jako
ja omistajuudet, 3) raaka-aineet (toimitukset ja logistiikka), 4) käyttö / operatiivinen toiminta, 5) ansaintalogiikka, ja 6) muut huomiot. Ristiintaulukoinnin ja tietoperustan avulla biokaasun liiketoimintamalleista tehtiin seuraavat huomiot:
•

Investoinnit ja riskien jako: investoinneissa on merkittävässä osassa energiayhtiöiden ohella myös maatilojen yhteiset biokaasuyritykset. Investointeihin osallistuu usein myös keskeisiä asiakkaita (erityisesti elintarviketeolli-

suus) ja teknologiatoimittaja pienosakkaina. Investoijana voi olla myös ulkopuolinen yritys, joka investoi biokaasulaitoksen yleensä teollisuuslaitoksen
tai muun raaka-ainekeskittymän yhteyteen.

•

Vastuunjaot: tuottajayhteisöjen rooli on raaka-ainehankinnassa (esim.

tuottajaosuuskuntana), mutta usein myös biokaasun tuotantoyrityksen
merkittävänä omistajana. Suurissa biokaasulaitoksissa maatiloja on mu-

kana jopa 20-30, mikä tarjoaa huomattavan raaka-ainepohjan. Jakeluinfran omistaa yleensä biokaasun tuotantoyritys, joskin riskiä voidaan jakaa esim. erillisen jakeluyrityksen tai kunnan kanssa.
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•

Raaka-ainevirroissa maatilayritysten / tuottajaosuuskuntien virrat ovat
merkittävässä roolissa, lisäksi laitoksissa käytetään tyypillisesti teollisuuden
raaka-aineita. Tuotantolaitokset on usein integroitu elintarviketeollisuuden
raaka-ainevirtoihin ja energian loppukäyttöön. Tuotanto on siten lähellä
raaka-aineita ja myös kaasun loppukäyttöä. Maatalouden virroilla ei ole
porttimaksuja. Raaka-ainelogistiikka on voitu myös ulkoistaa erilliselle yrittäjälle.

•

Toiminta on organisoitu usein hyvin integroidusti sekä raaka-ainevaroihin,
että varmaan ja riittävän mittakaavan loppukäyttöön. Verkostoitumisen ja
yhteistyön avulla saavutetaan mittakaavaetua. Monipuolinen yhteistyö si-

touttaa kaikki toimijat yhteiseen hankkeeseen; yhteistyön kautta saadaan
mukaan teknologiatoimittaja, joka pienentää teknologiariskiä ja asiakasyri-

tykset (teollisuus), mikä pienentää taloudellista riskiä (varmuus kaasun loppukäytöstä).
•

Ansaintamallit: ansainnassa keskeistä on tapausesimerkkien perusteella:
o jalostusarvon maksimointi (esim. liikennepolttoaine ja LBG, koko tuotantosysteemin hallinta)
o yhteistyöverkostot ja täydentävät kumppanuudet, jolla saavutetaan
monipuolisia arvoketjuja ja teknistaloudellisten riskien jakamista teknologiatoimittajan ja asiakasyritysten kanssa
o mittakaavaedut (kokoluokan tai verkostoitumisen avulla)
o markkinavarmuus (kysynnän varmuus)
o paikallisten vahvuuksien huomiointi (esim. raaka-ainevirrat elintarviketeollisuudesta, varma kysyntä, pitkäaikaiset toimijaverkostot, valo

•
•
•

miit infrastruktuurit)
ansainta perustuu pääasiassa liikennepolttoaineen myyntiin. Portti-

maksut ovat usein myös merkittäviä; tosin uusissa suuren mittakaavan laitoksissa niiden osuus jää vain 10-15%:n tasolle. Porttimaksulli-

sesta raaka-aineesta on myös jatkossa kasvavaa kilpailua
Energiayhteisöjen toimintamallit ja virtuaalivoimalat voivat avata tulevaisuudessa uusia paikallisen toiminnan mahdollisuuksia
Paikallismarkkina ei ole suojassa esimerkiksi suuryrityksen kilpailulta. Myös
nykyiset toimijat pyrkivät laajentamaan markkinoita.

Kehitystyö: biokaasuliiketoiminnassa on olennaista myös jatkuva laitostoimittajan ja asiantuntijayritysten teknologian kehitystyö (esim. Demeca, Doranova ja Metener), mikä näkyy useissa tapauksissa kokeilu- pilotointihankkeina sekä monipuolisena yhteistyönä tutkimus- ja kehitystoimijoiden
kanssa. Teknologiasuunnitelmalla ja teknologian ennakoivalla kehittämi-

sellä voidaan saada merkittävää kilpailuetua muihin biokaasulaitoksiin
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verrattuna. Teknologiatoimittajat toimivat myös investoijana, kun uutta teknologiaa demonstroidaan aidossa toimintaympäristössä.

Lopuksi
Alueellinen toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia ja asettaa rajoitteita eri liiketoimintamallien hyödyntämiselle. Esimerkiksi lainsäädännössä ja taloudellisissa
ohjauskeinoissa on eri maiden välillä suuria eroja. Toisaalta esimerkiksi raaka-aineiden hankintaketjuissa ja tuotantoratkaisuissa on samoja yhtenäisiä periaat-

teita: tavoitteena on yleensä järjestää mahdollisimman tehokas energiantuotanto
hyödyntäen paikallisia resursseja kestävällä tavalla.

Liiketoimintamallien tarkoituksena on herättää ideoita ja antaa näkökulmia paikalliseen kehitystyöhön, joka on kuitenkin aina tapauskohtaista. Malleja ei voi soveltaa suoraan vaan tarvitaan kohdekohtaista liiketoiminnan suunnittelua. Toiminnan suunnitteluvaiheessa olisi hyvä huomioida seuraavia asioita:
-

Lähtökohtana on kysyntä tuotteelle / palvelulle. Kysynnän voi myös varmistaa sitouttamalla mukaan esimerkiksi teollisuusyrityksiä tai julkisen sektorin.
Ennen investointia on syytä määritellä liiketoiminnan ja ansainnan tavoitteet:
o onko kyseessä pää- vai sivutoimi ja missä mittakaavassa halutaan
toimia?
o Mikä on yrittäjän/yrittäjäryhmän halukkuus riskien ottamiseen (ml.
taloudelliset ja teknologiset riskit)?
o

Kuinka paljon he ovat valmiita sitomaan pääomaa investointeihin?

Tavoitetaso vaikuttaa olennaisesti myös valittavaan liiketoimintamalliin.
Eri mallien avulla voidaan mm. hallita yritykselle kohdistuvaa (esim. ulkopuolisten sijoittajien mukaan ottamisella)
-

Toisaalta ennen investointia tarvitaan varmuus resursseista, mukaan lukien
fyysiset ja henkiset resurssit:
o Pääoma (oma- ja ulkopuolinen rahoitus, raaka-aineet, koneet/laitteet jne.)
o Toimintaa tukeva infrastruktuuri (kuljetus-, varastointi-, jakelu jne.)
o Toimintaan liittyvät yritys- ja yhteistyökumppanit, riippuen myös eri
liiketoimintamalleissa tarvittavista toimijoista ja osaamisista
o Inhimillinen pääoma: liiketoiminnan suunnitteluosaaminen, energiaratkaisujen hankintaosaaminen, suunnitteluosaaminen, sopimusjuridiikka, saatavissa olevat tukipalvelut, raaka-ainehuollon osaaminen,
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-

-

teknologiaosaaminen (tuotanto, jalostus, siirto, jakelu), jne. Tuotantovaiheessa tarvitaan hyvin monipuolista raaka-aineisiin ja tuotantoon
liittyvää osaamista ja myös teknologian kehittämisvalmiuksia ja yhteistyötahoja.

Mikäli resursseissa on selkeitä puutteita, yrittäjien on hyvä täydentää niitä
mm. ulkopuolista rahoitusta, täydentäviä sopimuskumppanuuksia ja ver-

kostoja, joiden avulla pienennetään teknistaloudellisia riskejä.
Toimintaympäristön rajoitteet on myös hyvä tunnistaa: raaka-aineiden

hankinnassa (saatavuudessa, laadussa, omistajuudessa) on paljoa alueellisia eroja.

Tässä selvityksessä käsitellyissä tapauksissa, samoin kuin mm. lämpöyrittäjyyden
kehittymisessä 1990-luvulta lähtien, on havaittu toimijaverkostojen pitkäaikaisen

yhteistyön ja osaamisen kehittämisen merkitys. Biokaasuhankkeiden taustalla on
usein jopa 15-20 vuoden kehitystyö, johon kuuluu mm. toimijoiden tiedonvaihto,

osaamisen kasvattaminen, ennakkoselvitykset ja potentiaalisen markkinan etsiminen. Pitkäjänteisellä yhteisellä kehitystyöllä on saavutettu monipuolisia biokaasuekosysteemejä, joilla on positiivinen ja kestävä aluekehitysvaikutus.
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Otsikkorivillä energialiiketoimintamallien
läpileikkaavat osa-alueet. Ensimmäisessä
sarakkeessa liiketoimintamallit. Riveillä
kommentteja liiketoimintamallien piirteistä.

Tapausesimerkki

Investoinnit ja tekniikan
kuvaus

Vastuiden jako / omistajuudet

Raaka-aineet, raakaaineiden toimitukset &
logistiikka

Käyttö/operatiivinen toiminta

Ansaintalogiikka

Muut huomiot

BIOKAASUN TUOTTAJAOSUUSKUNNAT

Brålunda biogas, Ruotsi

Brålandan alueelle
maatilayritykset ovat
investoineet neljään
biokaasulaitokseen ja
syöttävät tuotetun
raakabiokaasun alueelle
rakennettuun
kaasuverkkoon. Tuotettu
raakabiokaasu johdetaan kultakin
biokaasulaitokselta
kaasuputkiverkkoa pitkin
keskitetylle
kaasunjalostusyksikölle.
Kaasuverkkoa yhteensä 25 km.

Alueen kaksi kuntaa (Vänerborg ja
Melleruds) ovat vastanneet
kaasuverkon rakentamisesta ja
ovat kaasuverkon pääosakkaana
(91%). Paikallinen energiayhtiö
Trollhättän Energi AB omistaa
Biogas Brålanda AB:sta 66 % ja
vastaa raakakaasun jalostuksesta ja
myynnistä. Loput 33 % omistaa
Biogas Dalsland. Biogas Dasland on
alueen biokaasulaitosten etuja
ajava ja voittoa tavoittelematon
yhdistys. Biogas Brålandalla on
etuosto-oikeus kaasuverkostoon.

Raaka-aineet ovat neljän
tilakohtaisen laitoksen raakaaineita. Raaka-kaasua siirretään
kaasuverkon kautta yhteiselle
jalostuslaitokselle.

Biokaasulaitosten operatiivinen toiminta on
niiden omistajien vastuulla (kullakin tilalla
oma yritys biokaasun tuotantooon).
Energiayhtiö vastaa kaasun jalostuksesta ja
myynnistä.

Jalostusarvon maksimointi
tuottamalla liikennebiokaasua.
Biokaasun tuotanto ja myynti
raakakaasuna (tuottajaosuuskunta/yritykset); jalostus ja myynti
eteenpäin bussiliikenteen tarpeisiin
julkiselta tankkausasemalta ja
kuljettamalla osaa kaasusta
pullopattereilla kauempana
sijaitseville asiakkaille
(energiayhtiö). Jakeluaseman
vuokraus Q-Star -ketjulle.

Toimintaympäristö on kehittynyt
myönteisesti 20 vuoden ajan ja
markkina perustuu julkisen
liikenteen kysntään. Käytössä on
biokaasun tuotantotuki; tuotanto
tilojen ulkopuolisille asiakkaille on
sallittua tuesta huolimatta.
Verkostoitumisen kautta
saavutetaan tuotannon/jalostuksen
mittakaavaetua ja hallitaan myös
riskejä (mahd. tuotantohäiriöt).

Biohauen tuottajaosuuskunta ja
Biohauki Oy

Biohauen tuottajaosuuskunta on
perustettu 2016. Se kerää ja
toimittaa jäsentiloilta raakaainetta haukivuorelaiselle,
biokaasua tuottavalle
osakeyhtiölle, BioHauki Oy:lle.
Vuonna 2018 laitoksen
pääurakoitsija BioGTS Oy hakeutui
konkurssiin, ja urakkasopimukset
purettiin. Laitoksen tuotanto oli
vain ½ alun perin suunnitellusta.
BioHaukea on jatkokehitetty
urakoitsijan konkurssin jälkeen
noin 3 miljoonalla eurolla, (=
alkuperäinen investointi-budjetti).

Osuuskunta toimii sen
jäsenmaatiloja edustavana
juridisena osapuolena kolmansia
osapuolia kohtaan. Kaasuntuotanto
on erillisenä yhtiönä (Biohauki Oy),
jonka omistavat Etelä-Savon Energia
Oy ja 13 paikallista maatalouden
toimijaa

Biohauki saa lantaraaka-aineen
ilmaiseksi. Jalostamon
osakkaina on 14 karjatilaa, jotka
toimittavat lannan portille.
Takaisin viljelijät saavat
lannoitetta. Tuottajaosuuskunta
on toiminut pienehköllä
liikevaihdolla (n. 14 000 €/a) ja
lievästi tappiolla.

Raaka-ainelogistiikka tuottajaosuuskunnan Liikennebiokaasun tuotanto ja
kautta, biokaasun tuotanto ja jalostus
myynti. Lannoitehyöty maatiloille.
energiayhtiön ja maatilojen yhteisyrityksen
kautta.

Avoin viestintä toiminnan haasteista
ja muutoksista.

Kuivamädätystekniikkaan
perustuva biokaasulaitos, joka
valmistui syksyllä 2018. Palopuron
Biokaasu Oy:n pääomistaja on
alueellinen energiayhtiö Nivos
Energia Oy. Teknologiatoimittaja
on Metener Oy.

Biokaasun tuotantoa varten on
perustettu Palopuron Biokaasu Oy,
jonka osakkaina ovat Nivos Oy,
symbioosissa toimivia yrityksiä
(Knehtilä, Mäntyniemen luomutila,
Lehtokummun tila sekä
myöhemmin mahdollisesti Samsara
Oy:n luomuleipomo) sekä
laitetoimittaja Metener Oy.
Suurimpana omistajana toimii Nivos
Oy.

Nurmi Knehtilän tilalta; lisäksi
porttimaksullisena hevosen- ja
kananlanta. Noin 2400 tonnia
luonnonmukaisesti tuotettua
nurmibiomassaa sekä 80 tonnia
kanojen ja 1000 tonnia
hevosten luomulannoitteeksi
hyväksyttyä lantaa.

Palopuron Biokaasu Oy vastaa laitoksen
toiminnasta ja toimittaa energian
symbioosin osakkaille sekä
liikennepolttoaineen kuluttajille. Knehtilän
tila vastaa riittävästä nurmisyötteestä
laitokselle ja biokaasuyhtiö teettää
ulkopuolisella urakoitsijalla säilörehun
korjuun. Nurmesta ei makseta tilalle; rehu
säilötään aumoihin odottamaan laitokseen
syöttöä.

Palopuron agroekologinen
symbioosi-hanke on toteutettu
yhteistyössä Knehtilän tilan,
leipomo Samsara Oy:n, Helsingin
yliopiston ja LUKEn kesken. Kun
symbioosin osakkaana on mukana
energiayhtiö, se rajaa maaseudun
kehittämisohjelman tuet pois.

BIOKAASUN ENERGIAYHTEISÖT / AGROEKOLOGISET Palopuron agroekologinen
SYMBIOOSIT
symbioosi

KESKITETYT RATKAISUT

Liikennebiokaasun myynti (n. 70%
biokaasusta), lisäksi tulon lähteenä
toimii raakakaasun myynti viljan
kuivaukseen sekä myöhemmin
leipomoon. Pienempiä tulovirtoja
edustavat hevosen- ja kananlannan
vastaanoton porttimaksut. Kaasua
myydään luomubiokaasuna.
Epäsuoria taloudellisia hyötyjä on
ennakoitu systeemin toimijoille,
mm. kierrätyslannoitteiden
saantona.

Bio10 Oy

Bio10:n laitoksella on kaksi erillistä
jätteidenkäsittelylinjaa
(mesofiilinen – lietemädätys):
Luomuhyväksyttyä
maanparannusainetta tuottavan
linjan biokaasureaktorin tilavuus
on 3000 m³. Jätevesi- ja
rasvalietteitä käsittelevä linja
(lannoitevalmisteet eivät
luomuhyväksyttyjä), reaktorin
tilavuus 1000 m³. Investoinnit
(2007-2016): 7,5 MEUR;
Liikevaihto: n. 1.7 MEUR.

Osakeyhtiö, jossa mukana
omistajina myös jätehuoltoyhtiö,
biokaasualan asiantuntijayritys ja
maaseutuyrittäjiä.

Kotitalouksien lajiteltu
Keskitetty biokaasulaitos, joka toimii
erilliskeräyksen piirissä oleva
itsenäisesti, mutta yhteistyössä alueellisen
biojäte, Pakattu biojäte,
toimijaverkoston kanssa.
Elintarviketeollisuuden
sivuvirrat (mm. III-luokan
eläinjäte, Rasvanerotuskaivojen
lietteet, Jäteveden
puhdistamoiden lietteet.
Lisäksi: Roskakala, Paistorasvat,
Karjanlanta. Porttimaksullisia
virtoja laajalta toimintaalueelta; maatalouden raakaaineita lähialueelta.

Porttimaksuihin perustuva ja laajaa
raaka-ainepohjaa käyttävä laitos on
myös hyvin maatalouteen
kytkeytyvä: osa raaka-ainevirrasta
on maatalouden lietteitä ja
elintarviketuotannon jätteitä;
tuotoksena jätteenkäsittelypalvelun
ohella on mm. tavanomaisia ja
luomulannoitteita sekä farmivirtana
myytävää sähköä.

Merkittävää ja jatkuvaa tuote/teknologiakehitystyötä sekä
politiikkaan ja lainsäädäntöön
vaikuttamista. Alueellinen
edelläkävijyys
biokaasuliiketoiminnassa.

Jepuan Biokaasu (teidot koottu
useista lähteistä ja eri vuosilta)

Jepuan biokaasulaitos (Doranova
toim.Weltec Biopower GmbH)
tuottaa puhdistettua biokaasua
Jepualla toimivan KWH Mirka Oy:n
ja Pietarsaaressa toimivan
Snellman Oy:n käyttöön, sekä
ulkopuolisille
liikennebiokaasuasiakkaille.

Paikalliset tuottajat ovat
organiosoituneet osuuskunnaksi,
Jeppo Kraft, joka on Jeppo Biogas
Ab:n suurin omistaja. Lisäksi
asiakaana oleva
elintarviketeollisuus on mukana
merkittävässä omistusroolissa.

Jepuan Biokaasu prosessoi noin
130 000 tonnia lietelantoja ja
muita elintarviketuotannon ja
maatalouden sivuvirtoja.
Porttimaksullisen raakaainevirran osuus on vain n. 1015 % liikevaihdosta.Jepuan
Biokaasu Oy käyttää
biokaasuntuotannon raakaaineina orgaanisia jätteitä
maataloudesta ja
elintarviketeollisuudesta.
Teollisuuden raaka-aineita ovat
mm. Snellmanin
lihanjalostustehtaan toimittama
liete, jota tehtaalta
saadaan mm. navetasta,
pesuhallista ja erilaisten
prosessien
sivutuotteena.

Mittakaavaetu toiminnassa.
Alueellisen maatalouden laajaalainen yhteistyö ja suuryritys
mukana ankkuritoimijana (omistaja,
asiakas). Koko ketjun hallinta ja
korkea jalostusaste (biometaanin
tuotanto liikenteeseen ja
teollisuuden käyttöön). Lannoitteet
maatalouteen. Porttimaksut (1015% liikevaihdosta).

Lannoitteisiin ja
biokaasumarkkinaan liittyvää
tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
useassa hankkeessa. Yhteistyö
Novian ja Levon instituutin kanssa.
Doranovan Hardferm
kehitysprojekti käynnissä.

BIOKAASUN SUURYRITYKSEN VERKOSTOIMALLI

EcoEnergy SF/MetsäFibre
Gasum Oy

Maatilan oma biokaasulaitos

Demeca Oy ja Kähkösen tilan
omatoimirakentaminen

Suuryrityksen verkostomallilla
toimivalla Gasumilla on 15
biokaasulaitosta Suomessa ja
Ruotsissa. Yhtiö myös hankkii
biokaasua kumppanuuslaitoksilta.
Yhtiöllä on meneillään useita
biokaasulaitosrakennushankkeita
Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö
hallitsee tuotannon, jalostuksen ja
jakelun kokonaisuutta ja saavuttaa
verkoston kautta huomattavaa
mittakaavaetua.

Gasum käyttää Suomessa
ainoastaan jäteperäisiä raakaaineita; biojätettä,
jätevesilietteitä, lantaa ja
teollisuuden orgaanisia
sivuvirtoja. Ruotsin
biokaasulaitoksilla Gasum
käyttää biokaasun tuotantoon
myös peltobiomassaa. Raakaainevirrat on vahvasti
teollisuuteen kytkettyjä,
energiantuotannossa on
yhteistyö energiayhtiöiden
kanssa ja lannoitetuotannossa
lannoiteteollisuuden kanssa.
Kaasunjakelussa hyödynnetään
osin maakaasuverkostoa sekä
laajaa jakeluasemaverkostoa.

Raaka-aineita siirretään
elintarviketeollisuudesta putkistosiirtona
sekä tankkiautoilla. Lisäksi
maantiekuljetuksia. KWH Mirkan tehtaalle
biokaasu toimitetaan putkea pitkin ja se
korvaa raskaan polttoöljyn vara- ja
huipputehoa lukuun ottamatta. Jepuan
biokaasulaitoksen tuottamasta energiasta
noin puolet menee yli 30 kilometrin päässä
sijaitsevan Snellman Oy:n käyttöön.
Toimitukset sinne tehdään siirtolavaaseman ja konttien avulla. Biokaasua
Snellmanilla käytetään tehtaan
lämmitykseen ja höyryntuotantoon.

Integraatin toiminnan osa;
Verkostomallin liiketoimintaedut,
mittakaavaedut, integrointi
elintarvike- ja energia- ja
metsäteollisuuteen, jakeluinfra,
edelläkävijyys tekologiassa (LNG
tuotanto Turussa), tuotannon
modernisointi. Kokonaisvaltainen
tuotannon ja jakelun hallinta sekä
teollisuusintegraatio antaa tällä
hetekllä ylivoimaisen kilpailuedun
markkinoilla.

