
Maatilakokoluokan biokaasulaitokset -infopäivä 

10.00 Biokaasupäivän avaus ja ProAgria Etelä-Suomen biokaasuhankkeet, Juha Hiitelä, ProAgria 

Etelä-Suomi

10.15 Knehtilän tila ja biokaasulaitos viljelijän näkökulmasta, Markus Eerola, Knehtilän tila

11.00 Ajankohtaiskatsaus biokaasulaitosten tukipolitiikkaan, Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-

keskus

11.45 Lounas (omakustanteinen, hinta 15 €)

12.30 Palopuron Agroekologinen symbioosi, Kari Koppelmäki, Helsingin yliopisto

14.00 Kahvit 

14.30 Energiayhtiö Nivoksen yhteistyö Knehtilän tilan kanssa, Juha Voho, Nivos Oy

14.45 Kuiva- ja märkämädätyslaitokset, Jukka Lehtonen, Metener Oy

noin 15.15 Palopuron biokaasulaitokseen ja tankkausasemaan tutustuminen

noin 16.00 Tilaisuus päättyy



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

BioedU
Biotalouden edistäminen Uudenmaan 

maakunnassa

AgroEko
Kiertotalouden edistäminen 
Pirkanmaalaisilla maatiloilla



Tavoitteita

• Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on maatilojen ja 

maaseudulla toimivien pk-yrittäjien valmiuksien parantaminen 

biokaasun raaka-aineen hyödyntämisessä ja 

biokaasuenergian tuotannossa

• Parantaa energia- ja ravinneomavaraisuutta ja 

huoltovarmuutta tukemalla hajautettua energian tuotantoa

• Edesauttaa kotimaisen ruokaketjun pyrkimyksissä kohti 

hiilineutraalia tuotantoa

• Tehostaa ravinteiden kiertoa (lanta, maatalouden sivuvirrat, 

lietteet, biojätteet) 



Laajavaikutteiset tavoitteet

• Hankkeen vaikutuksesta kaikilla hankkeeseen 

osallistuneilla tiloilla tunnetaan biokaasuun liittyvän 

kiertotalouden mahdollisuudet

• Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun ja 

maaseutuyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta

• Vähentää kustannustehokkaasti 

päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä



Hankkeen toimenpiteet

• Tavoitteena on koota maatilojen verkosto biokaasutuotannon 

edistämiseksi, selvitysten tekemiseksi ja tiedon 

jalkauttamiseksi

• BioedU-hankkeeseen tavoitellaan mukaan noin 10 

yhteistyötilaa Uudenmaan alueelta



Kohderyhmät

1. Tilakohtaisesta biokaasutuotannosta kiinnostuneet maatilat

• Tilat, joilla on merkittävä energiankulutus, tilakohtaiset laitokset 

(kotieläintilat)

2.  Keskisuuren tuotantolaitoksen yhtiöpohjaisesta 

toiminnasta kiinnostuneet toimijat

• Tilat, jotka ovat kiinnostuneita verkostoitumaan ja jalostamaan 

biokaasua energia- tai liikennekäyttöön, yhteislaitokset



Koulutus ja viestintä

Tavoite: Lisätään viljelijöiden ja hanketoimijoiden osaamista 

vastata bioenergiatuotannon haasteeseen

Infotilaisuudet 

• Aihealueina mm.

– Biokaasulaitoksen ravinnekierto

– Liiketoimintamallit, tukimuodon valinta

– Tekniikka, biokaasun puhdistus, paineistus, nesteytys

Opintomatkat

• Koti- ja ulkomaan opintomatkat 

– Agritehcnica, Eurotier + oheiskohteet

– Kotimaassa uusiin valmistuviin biokaasulaitoksiin



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

TERVETULOA!

Hankkeiden kotisivut:

www.proagria.fi/kehitystoiminta-ja-

hankkeet/hankkeet 

Juha Hiitelä

045 676 7340

juha.hiitela@proagria.fi

https://www.proagria.fi/kehitystoiminta-ja-hankkeet/hankkeet

