
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.
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Circwaste –hanke Keski-Suomessa

212.5.2021

• Circwaste –hankkeessa yhtenä tavoitteena edistää biokaasun 

liikennekäyttöä Keski-Suomessa

• Järjestetty esimerkiksi opintomatka Ruotsiin (biokaasubussihankinnat)

• Biokaasu Keski-Suomi facebook-sivu

https://keskisuomi.fi/biotalous/circwaste-kohti-kiertotaloutta/
https://fi-fi.facebook.com/biokaasuks/


Biokaasupotentiaali

• Teknistaloudellinen 

biokaasupotentiaali Suomessa on 

noin 10 TWh, Keski-Suomessa 

noin 0,5 TWh

• Tällä hetkellä biokaasua tuotetaan 

noin 1 TWh
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZHpWSB6Av2QQlZSGySCriDCW7piuXnBM&ll=63.23242660097966%2C25.239167562499993&z=6


Metaanin tankkausasemaverkosto 
Suomessa

• Noin 60 asemaa, mistä saa 

tankattua paineistettua metaania 

(CNG), suurimmalla osalla 

asemista tarjolla biometaania 

(CBG)

• 10 asemaa, mistä saa tankattua 

nesteytettyä metaania (LNG/LBG)

• Tankkausasemiin oli haettavissa 

(dl 30.4.) infratukea

• 3 miljoonaa myönnettävissä, 

haettu tukisumma yht 6,4 milj (39 

hanketta)
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https://www.gasum.com/yksityisille/tankkaa-kaasua/tankkausasemat/

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki


Metaanin tankkausasemaverkosto Keski-
Suomessa
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https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Keski-

Suomen-liikennejarjestelmasuunnitelma-23.10.2020.pdf



Metaanikäyttöiset ajoneuvot

• NGVAEuropen ”katalogi” (2019), 20 henkilöautoa, 11 kevyttä 

hyötyajoneuvoa, 12 kuorma-autoa, 20 bussia
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https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2019/09/NGVAEurope_VehicleCatalogue_Sep2019.pdf
https://www.volvotrucks.fi/fi-fi/news/press-releases/2020/dec/volvo-finland-mukana-raskaan-liikenteen-paeaestoenvaehennystalko.html
https://www.renault-trucks.fi/renault-trucks-d-wide/d-wide-cng.html?gclid=Cj0KCQjwvr6EBhDOARIsAPpqUPG6G71N1FILn1wV7QsSrs18I6k7gMwTrT8UwkwrE7zgm7O8MVHSqmwaAvrZEALw_wcB
https://www.iveco.com/finland/tuotteet/pages/gas-powered-for-long-haulage-new-stralis.aspx
https://www.scania.com/fi/fi/home/products-and-services/trucks/our-range/kaasu-kuorma-auto.html


Miksi metaanikäyttöinen ajoneuvo?

• CO2-päästöt pienenevät

• Alhaisempi melutaso

• Hyöty myös kuljettajalle

• Edullinen polttoaine

• Kotimainen, paikallinen, 

usein jätteistä tehty 

polttoaine

• Imagohyöty
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Metaanikäyttöiset ajoneuvot Suomessa
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https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/040_kanta_tau_104.px/chart/chartViewLine/

• Keski-Suomessa noin 

830 metaanikäyttöistä 

henkilöautoa
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• Keski-Suomessa vajaa 

40 metaanikäyttöistä 

pakettiautoa

Metaanikäyttöiset pakettiautot Suomessa

https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/040_kanta_tau_104.px/chart/chartViewLine/
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• Keski-Suomessa 22 

metaanikäyttöistä 

kuorma-autoa

Metaanikäyttöiset kuorma-autot Suomessa

https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/040_kanta_tau_104.px/chart/chartViewLine/



Mustankorkean alueelta jätteet kuljetetaan 
pääasiassa biokaasulla

• Tällä hetkellä 13 

kaasukäyttöistä jäteautoa, 

ensimmäiset aloittivat 

operoinnin 2017 (Sihvari)
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https://mustankorkea.fi/2017/03/ensimmaiset-biokaasulla-kulkevat-jateautot-liikenteeseen-jyvaskylassa/


Käyttövoimatarrat

• https://www.spek.fi/kayttovoima

tarrat-ajoneuvojen-kylkiin-jotta-

tulipalotilanteessa-ajoneuvo-

osataan-sammuttaa-oikein/

• CTIF, kansainvälinen palo- ja 

pelastusalan järjestö
• Uudet teknologiat komissio, työn 

alla mm. ISO-standardin mukaiset 

käyttövoimatarrat

• http://www.ctif.fi/iso17840
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http://www.ctif.fi/resources/public//Uudet%20teknologiat/ISO-projekti/ctif-

_iso_17840_tietopaketti_raskaan_kaluston_kayttovoiman_merkintaan_2019_1_finn

ish.pdf

https://www.spek.fi/kayttovoimatarrat-ajoneuvojen-kylkiin-jotta-tulipalotilanteessa-ajoneuvo-osataan-sammuttaa-oikein/
http://www.ctif.fi/etusivu
http://www.ctif.fi/uudet_teknologiat_eng._extrication_and_new_technologies
http://www.ctif.fi/iso17840


Kaasukäyttöisille kuorma-autoille 
hankintatukea

• Traficomilta haettavissa

• Tuki max. 5000 € paineistettua metaania (CNG) ja 12 

000 € nesteytettyä metaania (LNG) käyttäville

• Tukea voi hakea 1.12.2020-30.11.2022 aikana

• Tukea varattu 1 miljoona, myöntämättä 562 000 € 

(23.4.2021 tilanne)
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https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kaasukayttoisen-kuorma-auton-hankintatukea


Lisätietoja ja linkkivinkkejä

• Keski-Suomen biokaasutuotanto voitaisiin monikertaistaa, https://keskisuomi.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2021/02/2021-02-01-Keski-Suomen-Liitto-Nykytilaselvitys.pdf

• Suomen biokierto ja biokaasu ry, https://biokierto.fi/

• Suomen Kaasuyhdistys, julkaisuja, koulutuksia: https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/

• https://www.skal.fi/fi/ekuljetusyrittaja/metaani-logistiikan-ymparistoratkaisuksi

• https://mustankorkea.fi/tuotteet/biokaasu/

• Gasumin sivuilla useita yritysesimerkkejä, mm. PostNord, A2B, Arla, Savon Kuljetus, Lidl 

Suomi, Valio, Niemi, NCS Finland Oy 

• https://www.gasum.com/Yrityksille/puhdas-liikenne/kuljeta-kaasulla/opas-kaasun-hyodyntamiseen-

logistiikassa/

• https://www.gasum.com/Yrityksille/puhdas-liikenne/kuljeta-kaasulla/webinaari-mita-

logistiikkapaallikoiden-tulee-tietaa-kaasuajoneuvojen-hankintatuesta/

• Vähälä Logistics Oy, esitelmä 2019
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https://keskisuomi.fi/keski-suomen-biokaasutuotanto-voitaisiin-moninkertaistaa/
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/2021-02-01-Keski-Suomen-Liitto-Nykytilaselvitys.pdf
https://biokierto.fi/
https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/
https://www.skal.fi/fi/ekuljetusyrittaja/metaani-logistiikan-ymparistoratkaisuksi
https://mustankorkea.fi/tuotteet/biokaasu/
https://www.gasum.com/Yrityksille/puhdas-liikenne/kuljeta-kaasulla/opas-kaasun-hyodyntamiseen-logistiikassa/
https://www.gasum.com/Yrityksille/puhdas-liikenne/kuljeta-kaasulla/webinaari-mita-logistiikkapaallikoiden-tulee-tietaa-kaasuajoneuvojen-hankintatuesta/
https://www.ouka.fi/documents/18161254/0/Biokaasutilaisuus+VAHALA/d3bed871-bcef-4804-ae01-94aa3b5db81a

