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• Valion ja St1:n yhteistyö

• Lannasta biokaasua liikenteeseen –
miksi ja miten

• Maitotilan biokaasun tuotannon 
vaihtoehtoja – tilanne tällä hetkellä

Sisältö



VALION JA ST1:N 
YHTEISYRITYS



KAHDEN SUOMALAISEN YRITYKSEN YHTEINEN HANKE 

ILMASTOYSTÄVÄLLISTEN BIOPOLTTOAINEIDEN 

TUOTTAMISEKSI

Miksi mukana projektissa?

Valion hiilineutraaliustavoitteen 
saavuttaminen

St1:n visio on olla johtava CO2-hyvän
energian valmistaja ja myyjä

Suomalaisen maatalouden merkittävän 
energiantuotantopotentiaalin hyödyntäminen, 

kannattavaa liiketoimintaa maitotiloille

Biovelvoitteen myötä kasvava
uusiutuvien polttoaineiden tarve
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VALION JA ST1:N YHTEISYRITYS

PÄÄKOHDAT LYHYESTI

SYÖTTEET TUOTANTO LOPPUKÄYTTÖ

Biokaasua tuotetaan maitotilojen 
lannasta ja nurmesta sekä muista 
maa- ja elintarviketeollisuuden 
sivuvirroista. 

Tarkoitus on, että maitotilat 
pääsevät mukaan matalalla 
kynnyksellä ja että tuotanto on 
kannattavaa liiketoimintaa myös 
maatiloille. (yhteisyrityksen 
investointikyky)

Yhtiön biokaasutuotannon tavoite 
on 1 TWh vuoteen 2030 
mennessä. Tämä on kolmasosa 
Suomen fossiilittoman liikenteen 
tiekartan biokaasutarpeista. 

Tuotannosta suunnitellaan 
hybridimallia yhdistäen keskitettyä 
ja hajautettua tuotantoa. Myös 
olemassa olevia biokaasulaitoksia 
mahdollista hyödyntää.

Suunniteltu kapasiteetti vastaa 
noin 1 000–1 500 raskaan 
kaluston yksikköä. Biokaasu 
tullaan jakelemaan pää-
sääntöisesti St1:n asema-
verkoston raskaan liikenteen 
tankkauspisteistä. 

Yhteisyrityksen onnistuminen 
edellyttää kaasukäyttöisen 
kuljetuskaluston merkittävää 
yleistymistä Suomessa. 
(molempien yritysten logistiikka) 



LANNASTA BIOKAASUA 
LIIKENTEESEEN

MIKSI JA MITEN



• Suomessa kotieläinten lantaa syntyy vuodessa noin 
15-17 miljoonaa tonnia, josta Valion omistaviin osuus-
kuntiin kuuluvilla tiloilla noin 7-8 miljoonaa tonnia.

• Koko Suomen lantamäärästä voidaan tuottaa 
noin 3-5 TWh biometaania, mikä riittää 
lähes 30 000 kevyen kuorma-auton vuotuiseen 
polttoainetarpeeseen.

• Lannan lisäksi syötteenä biometaanille voidaan hyödyntää 
esimerkiksi ylijäämänurmia ja muita peltobiomassoja. 
Pelkästään ylijäämänurmia Suomessa syntyy noin 1,5 
miljoonaa tonnia.

• Biometaanin lisäksi biolaitoksissa voidaan tuottaa 
kiertolannoitteita, kuivikkeita tai kasvualustoja. (Näitä 
selvitellään)

VALIOLLA JA SUOMESSA 

HYVÄT MAHDOLLISUUDET 

LANTABIOKAASUN 

TUOTANNOLLE



BIOKAASUN 

TUOTANNOLLE ON 

VAIHTOEHTOJA, VALIO

TAVOITTELEE 

HYBRIDIMALLIA

• Hajautettu tuotanto: Noin 1-5 GWh
laitokset yksittäisillä maatiloilla tai 
muutaman tilan yhteenliittymissä, 
tuotetaan paineistettua biometaania (CBG).

• Keskitetty tuotanto: keskisuuret 
(15-20 GWH) tai suuret (>50 GWh) teolliset 
laitokset, jälkimmäisissä nesteytetyn 
biometaanin (LBG) tuotanto mahdollista.

• Hybridituotanto: Hyödynnetään teollista 
alustaa nesteytetyn biometaanin 
tuotannossa ja tätä varten tuotetaan 
paineistettua biometaania yksittäisillä 
maatiloilla taikka muutaman tilan 
muodostamassa klusterissa.



BIOKAASUN TUOTANTOON OSALLISTUVILLE TILOILLE ON 

ERILAISIA ROOLEJA JA KORVAUSTASOT VAIHTELEVAT 

ROOLISTA RIIPPUEN

1.

2.

Tilat, joille perustetaan klusterilaitos, ja jotka ylläpitävät sen toimintaa

Yhteisyritys rakennuttaa paineistetun biokaasun (CBG) tuotantoyksikön maatilalle, 
josta paineistettu biokaasu voidaan kuljettaa nesteytettäväksi. Maatilallinen operoi 
voimalaa sekä toimittaa lantaa raaka-aineeksi. (yhteisyritys tai maatila investoi)
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Tilat, joiden lanta kuljetetaan keskuslaitokselle
Yhteisyritys organisoi maanteitse lannan kuljetuksen sekä mädätteen palautuksen 
maatiloille, jotka sijaitsevat tarpeeksi lähellä nesteytyslaitosta.
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Tilat, jotka kuljettavat lantaa klusterilaitokselle

Maatilallinen organisoi itse oman lantansa kuljetuksen läheisellä maatilalla olevalle 
paineistetun biokaasun tuotantoyksikölle (klusterilaitos). Maatilallinen on myös 
vastuussa lannasta tuotetun mädätteen noutamisesta.
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MAATILAN ANSAINTALOGIIKKA



MAITOTILAN BIOKAASUN 
TUOTANNON VAIHTOEHTOJA

TILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ



MAATILALLA ON USEITA VAIHTOEHTOJA

BIOMETAANIN TUOTANNON KÄYNNISTÄMISEEN (1/2)

VAIHTOEHTO 1: Tilakohtainen CHP-laitos VAIHTOEHTO 2: Tilakohtainen biometaanilaitos (2021-22)

Lyhyesti

Tila investoi omaan sähköä ja lämpöä tuottavaan CHP-
laitokseen. ELY-keskus myöntää tukea jatkuvana hakuna.

Tila investoi omaan biometaanin valmistamiseen. ELY-keskus 
myöntää tukea jatkuvana hakuna.

+
• Korotettu maatilan investointituki 50 % haettavissa 

2021-2022.
• Maaseutuyritysten investointituki noussut tilapäisesti 50 %:in 

(Maaseuturahaston elpymisvarat).
• Ei voi myydä suoraan jakeluvelvoitteen täyttämiseen
• Valion ja St1 yhteisyritys voisi olla mahdollisuus

-
• Energian ulosmyyntikielto 5 vuotta viimeisen tukierän 

maksatuksesta. Ulosmyyntikiellon jälkeen voi siirtyä 
biometaanin tuotantoon investoimalla 
kaasunjalostusyksikköön.

• Tuki haettavissa määrärahojen (18 M€) mukaan tai viimeistään 
2022 loppuun. 

• Tuessa ei ole joustoa = sen saa täysimittaisena tai ei ollenkaan.
• Markkinan löytäminen ennen 2024 voi olla haaste. Voisiko 

yhteisyritys ostaa ennen laajamittaista tuotantoa → selvitetään

Kenelle?
*

Oma investointivalmius, käyttötarve sähkölle ja lämmölle 
olemassa

Oma investointivalmius, riskinkantokykyä, näkymää biometaanin 
kysynnälle

*Joka maitotilan tilanne on uniikki, eikä yksiselitteistä ohjetta ole annettavissa.



MAATILALLA ON USEITA VAIHTOEHTOJA

BIOMETAANIN TUOTANNON KÄYNNISTÄMISEEN (2/2)

VAIHTOEHTO 3: Tilakohtainen 
biometaanilaitos 2023-

VAIHTOEHTO 4: Valion ja St1:n 
yhteisyritys

Lyhyesti

Maatilan omaan biometaanilaitokseen 
investoiminen 2023 alkaen. Tai usean 
tilan yhteislaitos.

Valion ja St1:n yhteisyrityksen toiminnan 
käynnistymisen odottaminen. Hybridimalliin 
kuuluu keskitettyjä ja maatilakokoluokan 
biokaasulaitoksia.

+
• Näkymä biokaasun kysynnälle 

polttoaineena kirkastunut; 
• mahdollisuus toimittaa biokaasua 

nesteytyslaitoksiin riippuen 
kysynnästä ja sijainnista.

• Tila voi olla mukana keskitetyn laitoksen 
raaka-aineen tuottajana ilman omaa 
investointia.

• Tai olemassa olevia biokaasulaitoksia 
voidaan hyödyntää.

-
• Tietoa investointituen suuruudesta 

vuoden 2022 jälkeen ei ole. ”arviolta 
yli 30 %, mutta alle 50 %”

• Toiminta käynnistyy näillä näkymin 
arviolta 3 vuoden kuluttua.

Kenelle?
*

Oma investointivalmius, riskinkantokykyä Ei omaa investointivalmiutta tai 
suunnitelmaa, mahdollisuus odottaa 
toiminnan käynnistämistä

*Joka maatilan tilanne on uniikki, eikä yksiselitteistä ohjetta ole annettavissa.



http://www.facebook.com/valionsivu
http://twitter.com/valiofi
https://fi.pinterest.com/valio/
https://www.linkedin.com/company/valio
https://www.youtube.com/valioFi
http://instagram.com/valiofi

