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Työkaluja 
• Laskentaa

• Muita; hiilikartoitus, yms.

• Konsepti Maatilan energiasuunnitelma

Viestintää
• Energiatehokkaasti.fi /Energiayrittajyys.fi

• Asiantuntija-artikkeli

• Koulutusmateriaalit

• Oppaat; tieto tuottamaan, muita oppaita

• Erilaisia tilausselvityksiä

• Fb-ryhmien ylläpito

Toimialayhteistyö
• Järvi-Suomen biokaasu

• Osallistuminen suunnittelutyöhön mm. 
hallinnon kanssa

• Motiva, Energiavirasto, yrittäjät, viljelijät

Oma tausta

Tutkimus

• Perunan prosessilaatu

• Lajikkeet: nurmi, peruna, öljykasvit ja herne

Energianeuvonta, pääasiassa alkutuotanto

• Energiatehokkuus

• Uusiutuva energia, energiatehokkuus

• Biokaasu

• Kiertotalous, hiilitalous

Alueellinen energianeuvonta E-Savo

• Kuluttajat, pk-yritykset, kunnat (KETS)
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S. 101 ” Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin hajallaan olevista biologisista 
päästölähteistä, joten niiden vähentäminen on vaikeampaa kuin monella muulla sektorilla. 
Huomionarvoista on, että maatalousmaa ei ole ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen lähde, vaan 
se pystyy myös sitomaan ilmakehästä hiiltä maaperään.”

S. 111 ”Tavoitteena on luoda edellytykset toimiville orgaanisten lannoitevalmisteiden markkinoille, 
ja siten varmistaa ravinteiden kierrätys ja tehokas käyttö.… Hallitusohjelman mukainen 
investointituki biokaasulaitosten ja uusien lannankäsittelytekniikoiden tukemiseksi käynnistyi 
joulukuussa 2020. Lisäksi valmistelussa on ravinnekiertoon perustuvan biokaasun tuotantotuki. 
Osana ..maatalouden investointituen ja maaseudun yritysrahoituksen tukiprosentteja 
biokaasuinvestointeihin on nostettu 50 prosenttiin määräaikaisesti vuosiksi 2021–2022. 

Nosto:

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) ja RKKO (ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelma). Tukea ravinnekierrätykseen ja rahoituksen hakemiseen (MARIKA).

Poimintoja Keskipitkän aikavälin 

ilmastosuunnitelmasta (KAISU)
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https://proagria.fi/hankkeet/maatalouden-ravinteet-ja-energia-kayttoon-marika-17324
https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020


Biokaasun tuotantoon soveltuvat biomassat 
(lähde: bk-ohjelman työryhmän loppuraportti 1/2020)
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Biomassa

Saatavilla oleva 

määrä (t/a)

Typpi 

(t/a)

Fosfori 

(t/a)

Energiapotentiaali

 bk (TWh/a) %

kotieläinten lanta 15 500 000                 74600 18500 3,94 25            

säilörehunurmi* 3 485 000                   26765 3030 3,29 20            

LHP ja suojavyöhykenurmi 1 210 600                   6300 970 1,22 8              

Olki** 2 840 400                   12800 2560 6,76 42            

Yhdyskuntien puhdistamoliete *** 4 725 000                   8300 4540 0,27 2              

Yhdyskuntien biojäte**** 357 400                       2200 400 0,41 3              

Teollisuuden biohajoavat jätteet 337 200                       2240 770 0,19 1              

* 205 000 ha, keskisato 17 tn/a tuorep.

** 20 % poistettu kuivikekäyttöön

***ennen tiivistystä tai kuivatusta, ka-pit 3,2%

**** erilliskerätty, noin 40 % syntyvästä

Potentia
alista 

käytössä 
nyt noin 

10 %



Maakäytön (tavoite)muutos, KAISU s. 105
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Maatalousperäiset syötteet ja biokaasu
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Turvepellot

Kivennäismaat

Nurmet, hiilensidonta, 
biokaasusyöte

Kosteikkoviljely 
(biokaasu?), kestävä 
tehostaminen, 
ilmastokosteikot, 
biokaasusyöte 
maatilalaitoksilla

Lannat

Separoitu liete, 
kuivalannat -
yhteismädättämöt

Lietelannat -
maatilalaitokset

Rehunurmet

Maanparannus, 
typensidonta, biokaasu

Non-food kasvit

Kierrätysravinnenielut
Nestejakeen ”haihduttamo”

Tehostettu rehuntuotanto
Typensidonta, 
viljelykierto, reservi

LHP-nurmet
Ravinnetuotteet, 

kasvualustat, 
rakennusmateriaalit, 
bioaktiiviset aineet



MAATALOUDEN 
ILMASTOTIEKARTTA

▪MTK julkaisi 15.7.2020,  toteuttajana pääasiassa Luke

▪Tärkeimmät toimet

▪ 1. Turvemaiden päästöjen merkittävä leikkaus.

▪ 60/11, päästöt/pinta-ala

▪ Raivaaminen, monivuotiset, muokkaaminen, 
säätösalaojat, ennallistaminen, satoisuus, 
metsittäminen

▪ 2. Hiilensidonta kivennäismailla (Luke policy brief)

▪ Kerääjäkasvit,  monivuotiset, muokkaaminen, 
metsittäminen

▪ 3. Maatalouden biokaasutuotannon lisääminen ja 
aurinkosähkö

▪ Lanta, peltobiomassa, CHP, liikennebiokaasu, 
ravinnekierto, sähköistäminen

▪ Kts. Ilmastotiekarttamateriaali
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https://www.mtk.fi/ilmastotiekartta
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547396/Policy-brief_03_21_Maaper%c3%a4OsanaIlmastoratkaisua.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.mtk.fi/documents/20143/310288/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_net.pdf/4c06a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f?t=1597055521915
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546469/turvepaastot.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546469/turvepaastot.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Uusiutuvan energian kestävyys
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bioenergia
Muu 

uusiutuva

energian alkuperä jätelogistiikkavalmistusprosessit käyttömateriaalin alkuperä
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Maatalousbiomassa
• Biologinen 

monimuotoisuus
• Kielletty maankäytön 

muutos
• Turvemaiden kuivatus



Liikennebiokaasu
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Lue lisää: Luke 
46/2019

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544351/luke-luobio_46_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Päästöesimerkkejä – karkea laskenta, prossin osuus alimitoitettu
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Noin 3000 
MWh/a



Energia ja ilmasto, Etelä-Savo uutiskirje, erityisesti kunnat ja yritykset
•Tilaa uutiskirje

•Ehdota (verkossa julkaistuja) uutisia

•Aiemmat uutiskirjeet (linkki)

Fb-ryhmä Energianeuvonta Etelä-Savo

•Liity

• Ilmoita tapahtumia ja tapahtumisia

Hyödynnä!
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c6ffca0b-a94e-49a8-a9bf-abecc639de0e?displayId=Fin2204709
https://proagria.fi/hankkeet/alueellinen-energianeuvonta-etela-savossa-13629
https://www.facebook.com/groups/energianeuvontaES
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