KUNTAPÄÄTTÄJÄN OPAS

Kunnat liikennebiokaasun
tuottajina ja käyttäjinä
Biokaasu on sataprosenttisesti uusiutuva ajoneuvopolttoaine. Se on ilmaston kannalta ihanteellinen, koska se ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Kun fossiilisia liikennepolttoaineita korvataan biokaasulla,
vähennetään merkittävästi myös terveydelle vaarallisia ilmansaaste- ja melupäästöjä. Siksi biokaasu on
ilmaston ja ympäristön kannalta paras nopeasti käyttöön otettavissa oleva biopolttoaine.

I

lmastonmuutos voi pahimmillaan
nostaa tällä vuosisadalla keskilämpötilaa vaarallisen korkeaksi. Siksi
sekä valtioilta että kunnilta edellytetään
toimenpiteitä välittömästi.
Ilmaston lämpeneminen johtuu suurelta osin fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, turve, öljy ja maakaasu) käytöstä. Ne
lisäävät ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta. Uusiutuvat energianlähteet, kuten
liikenteeseen sopiva biokaasu, ovat ilmaston kannalta hyvä ratkaisu. Biokaasupolttoaine kierrättää ilmakehän omaa hiiltä
eikä aiheuta ilmaston lämpenemistä.
Liikenne tuottaa Suomen kunnissa
energiantuotannon ohella suurimmat

kasvihuonekaasupäästöt, koska liikenteemme toimii tällä hetkellä lähes kokonaan fossiilisilla polttoaineilla. Tieliikenteen, työkoneiden, raideliikenteen ja
vesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöt
tulevat suurimmaksi osaksi bensiinistä,
dieselistä ja polttoöljystä sekä vähäisessä määrin maakaasusta, nestekaasusta
ja fossiilisesta sähköstä. Ilmaliikenteessä
runsaasti päästöjä aiheuttaa fossiilinen
kerosiini.
Liikenteen biokaasuteknologia on jo
valmiiksi kehitettyä ja se voidaan ottaa
heti käyttöön. Biokaasua on mahdollista käyttää kaikissa liikennemuodoissa.
Kunnissa tuotettavalla jäteperäisellä lii-
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kennebiokaasulla voidaan täyttää EU:n
uusiutuvan energian direktiivin velvoite:
10 % liikenteen energianlähteistä on oltava uusiutuvia vuoteen 2020 mennessä.
Kuntatalouden kannalta on myönteistä, että biokaasun ja muiden paikallisesti
tuotettujen uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuutta lisäämällä ja päästöjä
vähentämällä luodaan alueelle uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.
Kuntapäättäjänä voit vaikuttaa siihen, että toimeen tartutaan ja tavoitteet
saavutetaan. Tämä opas ja sitä syventävä verkkojulkaisu on laadittu auttamaan
tässä haasteellisessa mutta palkitsevassa tehtävässä.

Biokaasuyhdistys
Biogasförening

Mitä kuntapäättäjät ja kunta voivat tehdä?

Liikennebiokaasun
hyötyjä kunnalle:
Talous
kannattavampaa kuin kompostointi ja jätteiden poltto
kannattavampaa kuin biokaasun
käyttö lämmön tai sähkön tuotantoon
edullisempaa kuin fossiiliset polttoaineet
uusi liiketoiminta ja työpaikat
hyödyttävät omaa aluetta

•
•
•
•

Ilmaston- ja ympäristönsuojelu
kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
biokaasuteknologialla vähennetään myös maatalouden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä
ilmansaaste- ja melupäästöt
vähenevät

•
•
•

Huoltovarmuus
omavaraisuus polttoainetuotannossa on turvallisempaa kuin
öljyriippuvuus

•

Imago
antaa kuvan modernista edellä
kävijäkunnasta

•

usein kunnallinen jätehuoltoyhtiö, mutta monesti toiminnan
kehittyessä uudelle liiketoiminnalle perustetaan oma yhtiö.
Liikennebiokaasutoiminta luo uudella tavalla yhteyksiä
eri rajapinnoille, kuten maaseutu ja kaupunki, kunnallinen ja
kaupallinen, jätehuolto ja energiantuotanto, liikenne ja ympäristönsuojelu. Yhteistyömuotojen ja toimijaverkoston hahmottumisen jälkeen on tärkeää asettaa yhteiset tavoitteet, jotka
voivat olla kunnianhimoisia, mutta kuitenkin realistisia. Kannattavuuslaskelmat auttavat selvittämään toiminnalle oikean
kokoluokan. On hyödyllistä myös jo alkuvaiheessa luonnostella
jatkosuunnitelmia toiminnan laajentamiselle, ettei biokaasun
kysyntä ehtisi tulevaisuudessa ylittää tarjontaa.
Jotta liikennebiokaasun tuotanto ja jakelu olisi kannattavaa, tarvitaan käyttäjiä. Kunta voi edistää autokannan vaihtumista päättämällä vaihtaa omia ajoneuvoja biokaasukäyttöisiksi joko konvertoimalla käytössä olevia ajoneuvoja tai
hankkimalla uusia. Kunta voi myös päättää kilpailutettavien
kuljetuspalvelujen yhdeksi valintakriteeriksi biokaasun käytön. Kunta voi kannustaa yritys- ja yksityisautoilijoita vaihtamaan biokaasuautoon myöntämällä erilaisia etuja, esimerkiksi
vapautuksen pysäköintimaksuista.

Linja-autot ovat polttoaineen suurkuluttajia, joten ne ovat tärkeä peruskäyttäjäryhmä paikallisesti tuotetulle biokaasulle monissa eurooppalaisissa kaupungeissa.
Viereisessä kuvassa on Norrköpingin kuntapäättäjien päätöksellä rakennettu biokaasubussien hidastankkausjärjestelmä,
jossa bussit ovat yön yli tankkauksessa.
Biokaasu tuotetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolla, kuten lukuisissa ruotsalaisissa kunnissa. Norrköpingissä kaasun jalostaa ajoneuvokäyttöön E.ON ja biokaasu
johdetaan putkella bussivarikolle.

Eskilstunassa liikennebiokaasun tuottaa kunnan energia-, vesi- ja jätehuoltoyhtiö. Eskilstunassa on laskettu, että
viemäriverkon piirissä asuvien 83 500
eskilstunalaisen vessajätteillä ajetaan
busseja joka päivä 3 340 kilometriä. Biokaasukäyttöiset koulubussit, kuten Upsalassa, ovat ympäristökasvatusta parhaimmillaan.

Skellefteån kunta päätti lopettaa kustannusten ja kuljetusten minimoimiseksi
biojätteen rahtaamisen toiseen kuntaan
polttolaitokseen. Sen sijaan päätettiin
aloittaa biojätteen erilliskeräily, mädättäminen ja jalostus ajoneuvokäyttöön
omassa kunnassa. Valtuuston päätöksellä jätemaksut ovat pienemmät niille
talouksille, jotka lajittelevat biojätteen
erilliskeräilyyn.

Kuva: Skellefteån kunta

O

n monia tapoja edistää biokaasun tuotantoa ja liikennekäyttöä. Kehityskulun voi aloittaa tekemällä valtuustoaloitteen. Aloite voi viedä asiaa ainakin pienin
askelin eteenpäin.
Yksi tapa hankkia tietoa toimenpiteitä varten on järjestää
seminaari asiantuntijoiden kanssa. Kunta voi myös käynnistää selvityshankkeen tai osallistua yhtenä osapuolena sellaisen toteuttamiseen.
Liikennebiokaasun tuotannon ja jakelun aloittaminen on
helpointa silloin, kun
kunnassa jo on biokaasun tuotantoa.
Toim ijana voi olla
kunta itse, kunnan
yhtiö tai liikelaitos,
seudullinen kuntien
yhtiö tai yksityinen
yritys.
Eurooppalaisten kuntien liikennebiokaasuprojekteissa aloittaja on

Svensk Växtkraft AB Västeråsissa on
esimerkki kaupungin ja maaseudun yhteistyöstä. Yhtiön omistavat kaupungin
energiayhtiö, lähikuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö, valtakunnallinen maataloustuottajien järjestö sekä 17 maatalousyrittäjää. Maatilat tuottavat yhtiön
biokaasulaitokselle raaka-ainetta ja saavat tilalle biolannoitetta. Växtkraftilla
on bussien tankkauspaikan lisäksi kaksi julkista biokaasun tankkausasemaa.
Biokaasulla ajavat yritykset ilmaisevat
ympäristötietoisuutensa näyttävillä autoteippauksilla.
Biokaasun tankkauspaikka voi olla
biokaasun tuottajan oma erillinen tankkausasema tai se voi olla osana tavallisen
huoltoaseman polttoainetarjontaa. Biokaasukäyttöiset autot ovat yleensä bifuel –autoja, jotka kulkevat paineistetun
biokaasun (CBG) ja maakaasun lisäksi
myös bensiinillä, tai useamman polttoaineen käyttöön pystyviä autoja, jotka voivat kulkea lisäksi esimerkiksi etanolilla.
Tehdasvalmisteisia biokaasuautomalleja
on markkinoilla yhä enemmän kaikissa kokoluokissa. Lisäksi Suomessakin
jo toimivat konvertointiyritykset voivat
asentaa tavalliseen autoon kaasujärjes-

telmän. Raskaan liikenteen vaihtoehtona
on nesteytetty biokaasu (LBG), joka mahdollistaa pitkän tankkausvälin.
Dieseljunasta biokaasukäyttöiseksi
konvertoitu Amanda-juna on tuonut
Linköpingille kansainvälistä mainetta.
Biokaasulla voidaan tehdä sähköistämättömästä raideliikenteestä ympäristöystävällinen kulkumuoto.

Tärkeitä velvoitteita
Suomelle vuoteen
2020 mennessä:

Jäteperäisen
liikennebiokaasun
raaka-aineita:

•

• jätevedenpuhdistamon liete
• sakokaivoliete
• kaatopaikkakaasu
• erilliskerätty biojäte
• maatalouden kasvi- ja eläinperäi-

•

Liikenteen kasvihuonekaasu
päästöjä on leikattava vähintään
16 %, mutta velvoite saattaa nousta yli 20 %:iin. (Euroopan ministerineuvoston ja parlamentin päätös
406/2009/EY)
Liikenteen energiankäytöstä
vähintään 10 % on saatava uusiutuvista energianlähteistä. Jos
energianlähteet ovat jäteperäisiä,
5 % riittää. (Uusiutuvan energian
direktiivi 2009/28/EY)

•
•
•
•
•

set jätteet
kaupan ja elintarviketeollisuuden
jätteet
teiden- ja vesienhoidon jätteet
selluteollisuuden jätteet
paperi- ja biomuovijätteet
tekstiilijätteet

Tekisinkö aloitteen?
Voit käyttää apuna tätä kysymyslistaa:
• Onko kunnassamme jo liikennebiokaasun tankkausasemia?
 kyllä  ei

• Onko kunnassamme tai maakunnassamme jo biokaasun
tuotantolaitoksia?
 kyllä  ei

• Onko kunnallamme, seudullamme ja maakunnallamme
ilmastostrategia?
 kyllä  ei

• Jos on, onko toimenpiteeksi asetettu liikenteen fossiilisten
polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin?
 kyllä  ei

• Onko maakuntamme, seutumme ja kuntamme ohjelmissa
ja strategioissa biokaasua ja liikennebiokaasua koskevia
tavoitteita?
 kyllä  ei

• Miten kunnassamme käsitellään jätevedenpudistamon ja

sakokaivojen liete, biojätteet, kaatopaikkakaasu, maatilojen
lanta ja kasvijätteet?

• Toimiiko biojätteen lajittelu tehokkaasti kuntamme koulujen
ja muiden laitosten ruokaloissa ja wc-tiloissa (ruoant ähteet,
servetit, eväshedelmien kuoret, paperiset käsipyyhkeet
yms.)?
 kyllä  ei

• Kuinka paljon kunnallamme on ajoneuvoja ja työkoneita,

Esimerkki kunnallisesta, seudullisesta ja maakunnallisesta liikennebiokaasun kehittämistoiminnasta PohjoisKarjalassa vaiheittain:
1. 2008 valtuustoaloitteet liikennebiokaasun edistämisestä Joensuussa ja Kontiolahdella
2. 2008 Kontiolahden päätös voida toimia polttoainetuotannossa seudullisen jätehuoltoyhtiön kautta;
päätös järjestää maakunnallinen liikennebiokaasuseminaari Suomen Biokaasuyhdistyksen kanssa
3. 2009 Liikennebiokaasu & Pohjois-Karjala -seminaari
Kontiolahdella
4. 2009 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Joensuun
seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n ja Kontiolahden
kunnan rahoittama ja Joensuun Seudun Jätehuolto
Oy:n toteuttama ja osarahoittama puolivuotinen
valmisteluhanke
5. 2009 liikennebiokaasu otetaan huomioon Joensuun
seudun ilmastostrategiatyössä ja maakuntaliiton
Ilmastonmuutoksen Pohjois-Karjala -projektin
tavoitteissa
6. 2009 Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston
kehittämishankesuunnitelma

Ohjaa kuntasi Suomen
liikennebiokaasukartalle!

jotka voisi vaihtaa biokaasukäyttöisiksi?

• Kuinka paljon kuntamme ostaa kuljetuspalveluja, joissa
voisi edellyttää biokaasun käyttöä?

Kiinnostuitko? Kuntapäättäjän
syventävä opas ja lisätiedot
ovat sinua varten:
• Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä –

kuntapäättäjän syventävä opas on saatavana verkkojulkaisuna Suomen Biokaasuyhdistyksen kotisivuilta

• Runsaasti lisää tietoa liikennebiokaasusta löydät sivustolta
www.liikennebiokaasu.fi
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Vuoden 2009 lopussa Ruotsissa oli 105 julkista
liikennebiokaasuasemaa 65 kunnassa ja Suomessa yksi
laukaalaisella maatilalla. Lisäksi Ruotsissa oli kymmeniä
raskaan biokaasuliikenteen yksityisiä tankkauspaikkoja.

