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Palopuron agroekologinen 

symbioosi ? 

Kuva: Petteri Patolinna 





• Vilja kuivataan, myllätään ja leivotaan tilalla 

• Leivontaan energia paikalllisesta biokaasusta 

• Myynti paikallisesti ja alueellisesti 

• Kuluttajilla mahdollisuus osallistua rahoitukseen  

• http://www.ehtaraha.fi/kampanjat/samsara/ 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 

Leipomo muuttaa maalle 

http://www.ehtaraha.fi/kampanjat/samsara/




Miksi hajautettua biokaasun 

tuotanto? 

Kuva: Petteri Patolinna 



• Energia- ja ilmastostrategia  

• 50 000 kaasukäyttöistä autoa 2030 mennessä 

• Sivuvirtojen hyödyntäminen energiaksi 

• Ravinteiden kierrätys 

• Tuotannon tehostaminen 

• Maaseudun elävöittäminen 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 

Miksi hajautettua tuotantoa 



• Taloudellinen kannattavuus 

• Uuden teknologian tuomat riskit 

• Energian alhainen hinta 

• Suuri investointi maatilalle 

• Epävarmat kustannukset/tulot/säästöt 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 

Haasteita? 



Palopuron biokaasupilotti 



• Kuivamädätyslaitos (syötteiden korkea kuiva-

ainepitoisuus) 

• Paikallisuus 

• Ruoan tuotannon tukeminen 

• Rahoitusmalli 

• Monistettava 
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Palopuron biokaasupilotti 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 



• Uusi yritys: Palopuron biokaasu Oy 

• Alueellinen energiayhtiö Nivos Oy 

• Paikalliset toimijat 

• Laitosvalmistaja Metener Oy 

• https://www.nivos.fi/kohti-energiaa-tuottavaa-maatilaa-

maatalouden-sivuvirroista-biokaasua 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 

Palopuron pilotti 
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© Envitecpolis Oy 

Energiavirtakaavio on laadittu Wienin teknillisen yliopiston STAN 2.5 (subSTance flow ANalysis) elinkaariohjelmistolla. 



• Maatila 

• Nurmien riittävyys 

• Mädätysjäännöksen 

patterointi ja levitys 

 

• Biokaasulaitos 

• Nurmen korjuu 

• Siilojen täyttö/tyhjennys 

• Laitoksen huolto ja ylläpito 

• Kaasun markkinointi 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 

Maatilan ja biokaasulaitoksen roolit 



• Raaka-aineen tuottajasta ruoan jalostajaksi 

• Yhteistyö kuluttajien kanssa 

• Uusi toimintamalli, uudet mahdollisuudet 

• Maataloudesta energian kuluttajasta tuottajaksi 

• Vaikutukset viljelykiertoon ja tilan toimintaan 

• Nurmien hyödyntäminen 

• Orgaaninen lannoite tehostaa luomuviljelyä 

• Suuri investointi tilan näkökulmasta 

• Paikallistaloudelliset vaikutukset 
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Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön 

nimi / Esityksen nimi 

Ruokajärjestelmän paikallistaminen 



• Toteutus: Vuoden 2016 loppuun 

• Hallinnoija: Helsingin yliopisto / Maataloustieteiden 

laitos 

• Toteuttajat: HY, Luke ja paikalliset yrittäjät 

• Rahoitus: Ympäristöministeriö (RAKI-hankkeet) 

• Hankekoordinaattori: Kari Koppelmäki (puh. 

0407432929) 

• http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi 
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Palopuron agroekologinen symbioosi 

hanke 

http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi
http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi


Kiitos! 


