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Bryggeri Helsinki panee oluensa nyt omalla biokaasulla
Vuoden olutravintolaksikin valittu panimoravintola Bryggeri Helsinki on aloittanut yhteistyön Gasumin
kanssa. Aiemmin maakaasua oluttuotannossaan hyödyntänyt Bryggeri Helsinki on siirtynyt
käyttämään kokonaan kotimaista biokaasua. Bryggeri Helsingin käyttämä biokaasu syntyy
suurimmaksi osaksi panimotoiminnan sivuvirrasta, jolloin oluen tuottamisesta syntyvä jäte päästään
hyödyntämään tuotannossa uudelleen.
Bryggeri Helsinki pyrkii toiminnassaan ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi panimoravintolan raaka-aineissa
panostetaan kotimaisuuteen ja lähiruoan suosimiseen. Kotimainen biokaasu lisää yhtälöön vielä uusiutuvan
energian.
”Biokaasuun siirtyminen on Bryggeri Helsingille selkeä ratkaisu jätteestä syntyvään ongelmaan. Saimme
ensimmäisen biokaasumerkillä varustetun oluemme, 4,5 % IPA:n markkinoille pääsiäisen jälkeen. Biokaasua toki
hyödynnetään muidenkin oluidemme valmistuksessa ja keittiömme puolella kaasuliesissä. Lisäksi ympärivuotisella
terassillamme nautitaan tarvittaessa biokaasun tuottamasta lämmöstä terassilämmittimien avulla”, Bryggeri
Helsingin toimitusjohtaja Pekka Kääriäinen sanoo.
Bryggeri Helsinki tuottaa vuosittain noin 100 000 litraa olutta, ja tuotannon sivuvirtana mäskiä noin
viisikymmentä tonnia vuodessa. Aiemmin pääasiassa eläinten rehuksi päätynyt mäski lähetetään nyt Lassila &
Tikanojan toimesta Labion biokaasulaitokselle Lahteen, josta tuotettu biokaasu palaa takaisin Bryggeri Helsingin
käyttöön. Liki kaikki panimon tarvitsemasta vuosittaisesta 130 MWh:n kaasumäärästä syntyy Bryggeri Helsingin
omasta jätevirrasta. Kyseessä on siis niin sanottu suljettu kierto ja hyvä esimerkki kiertotaloudesta.
”Bryggeri Helsingin oluiden fanina olen erittäin tyytyväinen siihen, että yritys on alkanut hyödyntämään Gasumin
tarjoamaa biokaasua. Myös se, että yrityksen biokaasu syntyy omasta jätevirrasta, on hyvä esimerkki sellaisista
kestävän kehityksen ratkaisuista, jotka ovat tulleet yrityksille mahdollisiksi vasta viime aikoina”, Gasumin
myyntipäällikkö Timo Jokila sanoo.
Gasumin biokaasu on aina täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen biopolttoaine, jota syötetään
kaasuverkkoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta sekä tästä kesästä eteenpäin myös Riihimäen uudesta
biokaasulaitoksesta. Biokaasu on monikäyttöinen energianlähde, jota myydään teollisuudelle, palveluita tarjoaville
yrityksille, lämmön- ja voimantuotantoon, liesikäyttöön kotitalouksille ja ravintoloille sekä maantieliikenteen
polttoaineeksi.
Biokaasumerkki takaa kuluttajille, että tuote on valmistettu kotimaisella biokaasulla. Merkin tavoitteena on edistää
kestävää kehitystä antamalla kuluttajille valta vaikuttaa tuotteen valmistuskaareen. Sen käyttöoikeus myönnetään
biokaasulla valmistetuille tuotteille ja tuoteryhmille tai palveluille, joiden tuottamisessa on hyödynnetty biokaasua.
Tuotteen valmistajan hankkiman biokaasun määrän on vastattava tuotteen tai tuoteryhmän valmistuksessa
käytetyn kaasun määrää.
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Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun
tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo
Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon,
teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiö syöttää
biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta, Lahdesta ja 2016 alkaen myös Riihimäeltä. Valtakunnallinen Biotehdasketju siirtyi helmikuussa 2016 Gasumin omistukseen. Gasum Biotehtaalla on biokaasulaitokset Huittisissa, Kuopiossa,
Oulussa ja Honkajoella sekä kesällä 2016 valmistuva laitos Riihimäellä. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn
maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien
kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Skangasilla on LNG-terminaalit
Norjan Ørassa ja Ruotsin Lysekilissä. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu Poriin 2016. Gasumkonsernissa työskentelee noin 300 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.
www.gasum.fi
Bryggeri Helsinki on käsityöoluita ja maistuvaa ravintolaruokaa valmistava panimoravintola Helsingin sydämessä.
Palkittuja laatuoluita tullaan maistamaan matkojenkin takaa ja ravintolan ruokalistalla yhdistyy monipuolisesti panimon ja
keittiön osaaminen. Helsinki Beer Festivalin asiantuntijaraati valitsi Bryggeri Helsingin Vuoden 2016 Olutravintolaksi.
www.bryggeri.fi

