
 

 

Pirkabio - mitä kuuluu Pirkanmaan 
biokaasuverkostolle? 

Pirkanmaan biokaasuverkosto käynnistettiin keväällä koronarajoitusten myötä 
verkkotilaisuutena. Sittemmin verkkotilaisuuksiin on kokoonnuttu neljä kertaa. Jokaiseen 
tilaisuuteen on saatu koolle kattava ja monipuolinen joukko eri toimijatahoja ja 
biokaasuekosysteemin kehittämisestä kiinnostuneita. Biokaasu on kansallisestikin erittäin 
ajankohtainen teema, puhuttiinpa sitten elvytyspaketeista, ilmastotiekartoista, kestävästä 
ruokajärjestelmästä tai ravinnekierroista. On siten vaikea kuvitella otollisempaa ajankohtaa 
Pirkanmaan biokaasualan yhteisen näkemyksen ja tahtotilan kokoamiselle. 

Verkkotilaisuuksissa olemme jo visioineet Pirkanmaan biokaasualan vuoteen 2030 asetettavia 
tavoitteita, pohtineet biokaasutuotannon kannattavuutta ja liiketoimintamalleja sekä käyneet läpi 
osuustoiminnan mahdollisuuksia yhteistyön järjestämisessä. Viimeisimmässä tilaisuudessa 
keskityttiin biokaasun liikennekäyttöön ja mahdollisuuksiin julkisilla hankinnoilla luoda markkinaa 
biokaasulle liikenteen käyttövoimana. Syyskuun verkkotyöpajassa on vuorossa 
biokaasutuotannon mädätejäännökset ja ravinnekierrot. Syyskuun tilaisuuteen ehtii vielä 
ilmoittautua 2.9. asti tästä. 

Pirkabion lokakuun työpaja siirtyy 

Lokakuulle suunniteltiin ensimmäistä kohtaamiset ja spontaanit keskustelut mahdollistavaa 
lähityöpajaa, jossa oli tarkoitus viedä eteenpäin Pirkanmaan biokaasutiekartan ensimmäistä 
versiota. Vallitsevista koronaohjeistuksista ja koordinoinnin resurssitilanteesta johtuen työpajan 
järjestämiseen ja tiekartan valmisteluun otetaan pieni aikalisä. Tilaisuus pyritään järjestämään 
joko lähi- tai verkkotyöpajana vielä loppuvuodesta. Tiekartan aineksia on jo saatu 
verkkotyöpajoista sekä tuoreista Pirkanmaan tilannetta kuvaavista raporteista. 

• "Pirkanmaan biokaasuekosysteemin konseptointi” -raportin voi ladata tästä 
• "Vähäpäästöisten liikenteen käyttövoimalähteiden edistäminen Pirkanmaalla” -raportin 

voi ladata tästä. 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/19a431cf-42d1-4573-a838-5519abf903b5?displayId=Fin2034272
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/Raportti_Sweco_Biokaasuekosysteemi_FINAL.pdf
https://www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/liikennejarjestelma/suunnitelmia-ja-selvityksia/


Maatilayrittäjille kohdennettuja hankkeita 
Pirkanmaalla 

MTK-Pirkanmaalla on Farmarin Teematietohanke, jonka avulla mahdollistetaan 
biokaasukiinnostuksen ja pienryhmien herättely. Hankkeen toimet tukevat muita maatilojen 
biokaasutusta edistäviä hankkeita. Tilakohtaisia toimia ko. hanke ei tee. Lisätietoja täältä. 

ProAgria Etelä-Suomi ry on käynnistämässä maatiloille ja maaseudulla toimiville yrityksille 
kohdistetun hankkeen, jossa voidaan selvittää maatilakohtaisia tai yhteishankkeina 
toteutettavien biokaasulaitosten toteutusmahdollisuuksia. Syksyn 2020 aikana etsitään mukaan 
hankkeeseen aiheesta kiinnostuneita maatilayrityksiä Pirkanmaan alueelta. Lisätietoja täältä. 

Alkamassa olevat hankkeet tukevat paikallista yhteistyötä ja mahdollistavat kokemusten ja tiedon 
vaihdon. Ne ovat siten osaltaan mahdollistamassa Pirkanmaan biokaasuekosysteemin 
kehittymisen. Tarve hankkeiden väliselle kiinteälle yhteistyölle on tunnistettu ja sitä pohditaan 
vielä tarkemmin hankkeiden päästessä kunnolla vauhtiin. Pirkanmaan biokaasuverkostoon voit 
liittyä tästä. 

Julkilausuma biokaasualan kehittämiseksi 

Usean toimialajärjestön allekirjoittamana on toimitettu päättäjille ja virkamiehille suunnattu 
julkilausuma, jossa peräänkuulutetaan biokaasun liiketoimintaympäristöön pitkän tähtäimen 
näkymää ja parempaa ennakoitavuutta. Julkilausuma tähtää vuoteen 2030 mennessä 
asetettaviin biokaasutuotannon kehittymisen tavoitteisiin. Lue lisää täältä. 

 

 
 

https://www.farmarinteematieto.fi/laarissa-nyt/
https://www.proagria.fi/hankkeet/agroeko-15394
https://pirkabio.fi/liity-verkoston-jaseneksi/
biokaasu2030.fi

