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Toiminnan lähtökohdat
•

Agroekologisen symbioositoiminnan kautta pyritään luomaan
– uusia alku- ja elintarviketuotannon liiketoimintamalleja
– tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä
– vähentämään maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäytön
ja uusiutuvan energian edistämisen yhdistämisellä.

•

Toiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen
hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa.

Kirsi Tallinen, Xamk

Toimintaa
•

Hanke on alueen maatalous- ja maaseutuyrittäjien aktivoimiseen
ja tiedottamiseen tähtäävä esiselvityshanke, jonka tulosten
pohjalta on tarkoitus valmistella varsinainen symbioositoiminnan
käynnistämiseen tähtäävä jatkohanke.

•

Hankkeen aikana tehdään kiertotalouden esiselvitystä ja
yhteistyömahdollisuuksien kartoitusta, jotta löydetään
biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä
toisistaan olevat toimijat ja tilat, jotka ovat edellytys kannattavalle
symbioositoiminnalle.

Kirsi Tallinen, Xamk

Tavoite
•

Tavoitteena on
- tunnistaa potentiaaliset toimijat agroekologisen
symbioosin muodostamiseksi
- lisätä tietoa agroekologisen
symbioositoiminnan tarjoamista hyödyistä
maakunnan toimijoiden keskuudessa
- edistää Kymenlaakson alueen maatalouden ja
elintarviketuotannon materiaalivirtojen
hyödyntämistä tehokkaasti ja vähemmän
ympäristöä kuormittavasti
- edistää uusiutuvan energian käyttöä
maataloudessa ja elintarviketuotannossa.

Kirsi Tallinen, Xamk

Hanketoteuttaja ja -tietoa
•

Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).

•

Yhteistyötä tehdään maatalouden vahvan aluetoimijan, ProAgrian,
kanssa, joka toteutti maatalousyrittäjille suunnattuun kyselyn syksyllä
2020 ja tarkensi tuloksia vielä kontaktoimalla puhelimitse toimijoita.

•

Hankkeelle on rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020.

Lisätietoa hankkeesta: www.xamk.fi/agroeko

Kirsi Tallinen, Xamk

Kiertotalouden tulevaisuus Kymenlaakson maaseudulla

•
•
•

Kysely lähetettiin yli tuhannelle toimijalle.
Kysely oli myös avoinna www.xamk.fi/agroeko -sivustolla lokamarraskuussa 2020.
Tarkennuksia kyseltiin puhelinkeskusteluilla.

•
•

Vastausvaihtoehdot: 0 Ei / ei lainkaan …. 5 Kyllä / erittäin paljon
Lisäksi avoimia kysymyksiä.

Eri teemoista järjestettiin webinaarisarja kiinnostuksen
herättämiseksi ja tiedon jakamiseksi.

Kirsi Tallinen, Xamk

Kiertotalouden tulevaisuus Kymenlaakson maaseudulla
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Teema
Kiertotaloudesta liiketoimintaa
Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa
Kymenlaakson erityispiirteet bio- ja kiertotaloudessa
Kiertotalouden mukainen ruokajärjestelmä
Myllykosken kiertotalouskeskus ja Voikkaan yrityspuisto
Yritysidea tai kehittämisajatus - mistä rahoitusta?
Keskustelu jatkotoimista
Aurinkoenergia ja sähkömarkkinat
Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: aurinkoenergia
Aurinkoenergiaratkaisut maatilalla
Sähkön myynti verkkoon, kulutusjousto ja varttitase
Keskustelu jatkotoimista
Biokaasu markkinoilla ja maatilalla
Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: biokaasu
Biokaasun tuotanto maatilalla
Energia- ja ravinnetalouden yhdistäminen biokaasun
Kestävyysvaatimukset biokaasulle ja miksi niitä tarvitaan
Energiayhtiö yhteistyökumppanina biokaasun tuotannossa
Keskustelu jatkotoimista
Kiertotalouden symbioosimahdollisuudet Kymenlaaksossa
Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa:
maaseutuyrittäjyys, mahdollisuuksia maailmalta
Maaseutuyrittäjän puheenvuoro
Viljelijä kiertotalouden ytimessä, miten MTK auttaa?
Yrittäjyyttä ja lisätuloja luonnontuotteista
Matkailupalvelut, elintarvikejalostus, uutta toimintaa
maaseudulla - miten lähteä liikkeelle?
Keskustelu jatkotoimista
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Kirsi Tallinen, Xamk
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Marko Ämmälä, Metsäkeskus
Eija Harju, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

kyselystä
Oletko kiinnostunut metsätuotteiden (hake, polttopuu, luonnontuotteet)
tuottamisesta?

Keskiarvo 3,43
Mediaani 4
Vastauksia 3-5: 80 %

Puhelinkeskusteluissa energiantuotanto (hake, polttopuut) pääasiallinen
kiinnostus

Kaavio: Juha Hiitelä, ProAgria

Kirsi Tallinen, Xamk

kyselystä
Oletko kiinnostunut energiatehokkuuden tai uusiutuvan energian lisäämisestä
tilalla?

Keskiarvo 4,09
Mediaani 4
Vastauksia 3-5: 91,43 %
Puhelinkeskusteluissa aurinkoenergia nousi usein kiinnostuksen kohteeksi, jopa
nostettiin useasti esiin

Kaavio: Juha Hiitelä, ProAgria

Kirsi Tallinen, Xamk

Biokaasu markkinoilla ja maatilalla: kyselystä

Oletko miettinyt biokaasun tuotantoa oman tilan ratkaisuna?

Keskiarvo 2,43
Mediaani 2
Vastauksia 3-5: 42,86 %

Kaavio: Juha Hiitelä, ProAgria

Kirsi Tallinen, Xamk

Biokaasu markkinoilla ja maatilalla: kyselystä

Oletko kiinnostunut biokaasun tuotannosta useamman toimijan yhteistyönä?

Keskiarvo 2,94
Mediaani 3
Vastauksia 3-5: 65,71 %

Kaavio: Juha Hiitelä, ProAgria

Kirsi Tallinen, Xamk

Biokaasu markkinoilla ja maatilalla: kyselystä

Oletko kiinnostunut biokaasun tuotannosta omana/useamman toimijan yhteistyönä?

Kartta: Satu Huurtomaa, Xamk

Kirsi Tallinen, Xamk

150.000 tonnia biopolttoaineita (bioetanoli ja bioligniini) sekä 25 mio m3 biokaasua vuodessa
tieliikenteen ja ilmailun polttoainetarpeisiin korvaamaan fossiilisia polttoaineita
EU:n Renewable Energy II (RED II) direktiivin mukainen
N. € 180m investointi (ml. biokaasuasema).
Raaka-ainetarve n. 280.000 t/v olkea, jota varten tarvitaan n. 80.000 ha tuotto.
Vaihtoehtoisesti myös lehtipuuhaketta
Oljen korjuu tehdään kestävästi, 1/3 jätetään keräämättä – keskieurooppalaisen mallin
mukaan
50 - 100 high-tech työpaikkaa sekä 100+ hankinnassa ja logistiikassa
Aloitus viimeistään 2 v kuluessa rakennustöiden aloittamisesta
Erittäin korkea kotimaisuusaste.
Myllykoskella valmis infrastruktuuri:
89 MW CHP voimalaitos,
vedenpuhdistamo
vedenottamo ja erinomaiset logistiset yhteydet
Alueella pitkät teolliset perinteet
Runsaasti synergiaetuja ja mahdollisuus
jatkokehitykseen
Lisäinfoa: Janne Harjunpää, harjunpaajanne@gmail.com Mbio = Myllykosken Bioetanoli – II sukupolven bioetanolitehdas

Kiertotaloudesta liiketoimintaa: kyselystä

Onko tilallanne olkea myytäväksi tuotantolaitokselle?

Keskiarvo 2,4
Mediaani 2
Vastauksia 3-5: 40%

Kaavio: Juha Hiitelä, ProAgria

Kirsi Tallinen, Xamk

HAASTEITA
• Korona: suunniteltuna tapaamisia maatilayrittäjien kanssa,
jossa vapaata keskustelua – ei voitu toteuttaa
– iso haaste tiedonjakamiselle sekä -saamiselle!
•

Bioetanolitehdas
– tehdasta yritetty perustaa jo vuosia sitten, rahoitustakin oli valtiolta
myönnetty, mutta kiinteistöjen omistus aiheutti ongelmia (silloisen
omistajan suunnitelmat toiset)
– Nyt omistus jo toimijaryhmällä, tämä ei ongelmana enää
– Biokaasu: teknistaloudellinen tarkastelu, sitoutuminen/sitouttaminen
> riittävä volyymi oikeassa paikassa

JATKOTOIMENPITEITÄ
•
•

Aurinkoenergia omana tuotantona, ei symbioosia? Symbioosin haasteena
verot ja sähkönsiirto
Polttopuu/hake omana tuotantona, ei symbioosia? Kone- ja laiteyhteistyö?

•

Bioetanolitehtaan mahdollisuudet

•

Biokaasu: erityisesti kaksi potentiaalista keskittymää
> tarkka yhteenveto puuttuu vielä, mutta mahdollisia kehityskohteita

•

Muu yhteistyö:
– mm. markkinointiyhteistyö (panimot, kalastus, erikoistuotteet yms.),
maatilamatkailu
– luonnontuote- ja hyvinvointialat (green care, puiden kuoret,
kuusenkerkän tai koivunlehden keruu)

Kiitos!

www.xamk.fi/agroeko

