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Biobisnestä Pirkanmaalle



Hanke edistää Suomen biotalousstrategian mukaisia 

tavoitteita Pirkanmaan maakunnan alueella. 

Hankkeen toimenpiteet vähentävät päästöjä lisäämällä 

biopohjaisen ja uusiutuvan energian käyttöä 

Pirkanmaan energiataloudessa. 

Hanke kasvattaa sidosryhmien tietotasoa ja 

energiaklusterin yhteistyötä. 

Lisäksi toimenpiteet edistävät alan yrittäjyyttä ja 

parantavat liiketoimintaedellytyksiä Pirkanmaalla. 

Kohti vähäpäästöistä Pirkanmaata



• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

• Biokaasutuotannon lisääminen Pirkanmaalla

• Aurinko-, tuuli-, lämpöpumppu- ja hybridijärjestelmien 

lisääminen

• Metsäenergian käytön lisääminen

• Lämpöyrittäjätoiminnan edistäminen

• Polttopuuyrittäjien toiminnan kehittäminen

• Sähköisten neuvontapalveluiden ja toimialan kehittäminen

• Puutuhkan hyötykäytön edistäminen

• Pirkanmaan energiaklusterin yhteistyön parantaminen

• Sidosryhmien tietotason kehittäminen

Tavoitteet



• Seminaarit

• Infotilaisuudet

• Tutustumisretket koti- ja ulkomaille

• Henkilökohtainen neuvonta

• Uutiskirjeet, tiedotus

• Yhteistyötilaisuudet

• Verkostoituminen

=> Parhaiden käytäntöjen jakaminen

Toimenpiteet



Yhteistyöyritykset

https://new.gef.fi/
http://www.metener.fi/
http://www.bioenergia.fi/
http://doranova.fi/
https://ekokumppanit.fi/
https://www.mtk.fi/liitot/pirkanmaa
https://biogts.com/fi/
http://www.ahlman.fi/
http://www.verte.fi/
https://www.gasum.com/
https://www.versowood.fi/fi/tuotteet/energiatuotteet/
https://www.energiakauppa.com/
http://www.sundial.fi/
http://www.laatukattila.fi/
http://www.nhk.fi/bioenergia.html
https://lamit.fi/
https://finnwind.fi/
http://www.hargassner.fi/
http://www.halkoliiteri.com/


• ProAgria energiayhteistyö

• Ekokumppanit

• TAMK, HAMK – harjoittelijat, opinnäytetyöt, hankeyhteistyö

• Fiskars halonhakkuun SM-kisat

• Suomen metsäkeskuksen bioenergiatapahtumat

• Motiva

• Ahlman

• Business Tampere

• Envitechpolis

Hankeyhteistyö



Biokaasu Pirkanmaalla



• Koivusen maatila, Virrat

• Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy

• Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Nokia Kolmenkulma

• Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

• Doranova Oy, Lempäälä-Vesilahti

• Sahalahti ???

Pirkanmaa

https://biogts.com/fi/referenssit/punkalaitumella-biometaania-verkkoon-maakaasuverkon-ulkopuolelta/


• Käyttöönotto vuoden 2018 aikana

• Kustannusarvio 4,5 milj. euroa, TEM tuki on 27 % 

• Syötteenä tullaan käyttämään pääosin lantaa, mutta myös 

nurmea ja olkea yhteensä n. 8000 tonnia vuosittain

• Biokaasu jalostetaan liikennekäyttöön, ja sillä korvataan 

noin 700 000 litraa fossiilista polttoainetta

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy



Keskuspuhdistamo Oy



• Rakennuslupa myönnetty 10.4.2018, lainvoimainen

• Biokaasu omaan käyttöön:

› kokonaiskustannustaso (182 €/t TS) edullisin

› oma sähköntuotanto turvaa toimintaa myös laajojen 

sähkökatkosten aikana

› oma lämmöntuotanto mahdollistaa riippumattomuuden ulkoisista 

lämmönlähteistä

› kokemukset, yksinkertaisuus ja huoltotarpeen vähyys

› lietteen määrän väheneminen ja stabiloituminen

› vaihtoehdoista pienimmät CO2 päästöt (2 400 t/a)

Keskuspuhdistamo Oy



• Tällä hetkellä valmistellaan hankinta-asiakirjoja

• Hankkeen kilpailutus syksyllä 2018

• Rakentamisen arvioitu aloitusajankohta 2019

• Valmis viimeistään kesällä 2020

• Kuivareaktoriiin erilliskerätty biojäte & puutarhajäte 24 000 

t/a, luomukelpoinen

• Märkäreaktoriin puhdistamolietteet 10 000 t/a

• Yhteinen kaasun jalostus liikennekäyttöön ja kaasun 

jakeluverkkoon

Pirkanmaan Jätehuolto Oy



Pirkanmaan Jätehuolto Oy



Lempäälä-Vesilahden Biokaasuhanke



• Ympäristölupa 13.6.2018

• Syötteinä erillispakattuja ja muovia sisältäviä jakeita sekä

peltobiomassaa

• 19 500 t / vuosi

• Liityntä kaasunjakeluverkkoon => liikennekäyttö

• Käyttöönotto tavoiteaikataulu 2019

Lempäälä-Vesilahden Biokaasuhanke



Kysymyksiä?



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Mikko Tilvis,  Biobisnestä Pirkanmaalle, biobisnestä.fi


