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Maitoyrittäjät ry:n hiiliomatunto keveni 

asteen verran, kun viimeisimmän rekrytoinnin 

myötä käyttöön saatiin myös biokaasulla – 

leikkisästi sanottuna lehmänpierulla – 

kulkeva henkilöauto.  

 

Yhdistyksemme toimihenkilökaksikolle kertyy vuodessa roimasti ajokilometrejä jo senkin takia, että 

tilakohteet eivät yleensä sijaitse julkisen liikenteen ulottuvilla. Tankkauspisteitä alkaa olla tarjolla 

kiitettävästi, mikä todettiin Jyväskylä-Kalajoki-Oulu-Kemi-Tervola-Oulu-Jyväskylä -turneella, jolla ajettiin 

vain vajaa satakunta kilometriä bensiinin voimalla. Jostain syystä biokaasua tankatessa tulee aina hyvä 

mieli! 

Biokaasu ei kuitenkaan ole toimialallamme pelkästään omantunnon kysymys, vaan konkreettinen 

vaihtoehto maatilan energialaskun pienentämiseen. Maatilakokoluokan biokaasulaitos tuottaa 

parhaimmillaan tilalle kaiken sen tarvitseman sähkön ja lämmön, riittävässä kokoluokassa myös 

liikennepolttoaineen. Varsinkin jos lämmölle on reilummin tarvetta, saadaan laitoksen hyötysuhde 

toimivaksi, ja sen myötä myös investoinnin takaisinmaksuaika lyhyemmäksi. Tällä hetkellä tilojen 

biokaasulaitosinvestointien kannustimena ovat jopa 40%:n investointituki ja valtion takaus.  

Moni varmasti edelleen puntaroi, onko biokaasu uhka vai mahdollisuus. Mahdollisuuteen kannattaisi 

tarttua nyt, kun hallituskin yli puoluerajojen näyttäisi liputtavan biokaasun puolesta. Olisi hienoa, jos 

hajautettu liikennebiokaasun tuotanto saataisiin sidottua osaksi kannattavaa maatalouden elinkeinoa, eikä 

se lipsahtaisi valtakunnallisten, keskitettyjen toimijoiden bisnekseksi.  

Energiantuotannon lisäksi biokaasulaitoksen kautta saadaan hyötyjä mm. loppujäännöksen 

lannoitusominaisuuksissa, kuten hajuttomuuden, paremman levitettävyyden ja helpommin liukenevien 

ravinteiden muodossa. Tehokkaammalla lannan ravinteiden hyötykäytöllä saadaan taas säästöjä 

ostolannoitehankinnoissa.  

Keskusteluissa pyörii säännöllisesti myös suurempien, alueellisten lantasyötteisten biokaasulaitosten 

suunnittelu. Maalaisjärki kuitenkin sanoo, että rajansa sillä paskan rahtaamisellakin eli kovin pitkiä matkoja 

lietettä ei kannata siirrellä. Tästä teemasta vaihdoin ajatuksia ihan fiksun kaverin, André Noël Chakerin 

kanssa, ja lanseerasimme spontaanisti erittäin positiivissävyisen, ranskalaisaksenttiinkin taipuvan lähiruoka-

termin sukulaisen, ”lähipaska”. Tilan sisäinen ravinnekierto on arvokas asia, ja maatilojen omat 

biokaasulaitokset ovat hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa parhaimmillaan.  



Summasummarum, tilan energiankäytön funtsiminen kannattaa aina niin talouden kuin ympäristönkin 

näkökulmasta, oli vaihtoehtona sitten vaikka jokin lämmöntalteenoton vaihtoehto, aurinkoenergia tai 

biokaasun tuotanto. Ja tämän lisäksi, mikäpä sopisi paremmin maitoyrittäjän imagoon kuin leppoisa 

lehmänpieruautoilu! 
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