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BIOMASSAN HYÖTYKÄYTTÖ
HOITAA YMPÄRISTÖÄ JA
VAUHDITTAA BIOENERGIAN
TUOTANTOA.

NorsuBiomassa-hanke selvittää ja tuottaa tietoa

Vihermassasta mahdollisuuksia
biokaasutuotantoon

Biokaasun raaka-aineena voi olla
biomassa eli kaikki kasvavasta vihreästä kasvillisuudesta peräisin oleva
aines. Vihermassalle on tarvetta, sillä
karjanlanta ei yksinään tuo tarpeeksi
volyymia biokaasun tuotantoon.
Nouseva Rannikkoseutu Leaderin hankealueella on mahdollisuuksia
ja tarvetta kehittää bioenergian tuotantoa, jossa biokaasu on tärkeä
vaihtoehto monivaikutteisuutensa vuoksi. Alueelta löytyy paljon ympäristönhoidollisia kohteita, joista vihermassa olisi poistettava tietyiltä
maa- ja vesialueilta rehevöittämästä ympäristöä.
Esimerkkejä ympäristönhoidollisesta kerättävästä biomassasta ovat
erilaiset niittymäiset alueet, ranta-alueet, vesistöstä poistettava kasvusto, tienvarret, kuntien viher- ja ulkoilualueet, kylämaiseman hoidettavat
joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet.
Hankealueella toimii jo nyt biokaasulaitos kuljetusketjuineen. Alueella
on myös biokaasun tuotannosta kiinnostuneita maatiloja sekä yritystoimintaa ja konekantaa, joita voisi hyödyntää vihermassan korjuussa.
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Tietoa ja selvityksiä alueen tarpeisiin
NorsuBiomassa-hanke selvittää ja hankkii tietoa yritysten ja ympäristönhoidon käyttöön. Näkökulmana
ovat hankealueen tarpeet ja mahdollisuudet.
Yhdessä alueen toimijoiden kanssa kartoitetaan
• biokaasuksi soveltuvia vihermassakohteita
• keruun ja ympäristönhoidon yhdistämistä sekä
siihen liittyviä seikkoja
• biokaasun tuotannosta kiinnostuneita maatiloja.

Uusi ympäristökorvausjärjestelmä toi vuonna
2015 runsaasti uusia suojavyöhykesitoumuksia, joiden ongelmana on usein, mihin sijoittaa
pois kerättävä aines.

SELVITYSTEN TULOKSISTA
KOOTAAN RAPORTTI, JOKA ON
LUETTAVISSA HANKKEEN
KOTISIVUILLA.
Ympäristönhoidon ja bioenergian tuotannon lisäksi biokaasun monivaikutteisuutta lisää se, että tuotannossa syntyy
myös lannoitteeksi ja maanparannukseen sopivaa sivutuotetta.
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Maa- ja kotitalousnaiset
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Hallinnoija
•

ProAgria Oulu

Toiminta-alue
•

Nouseva Rannikkoseutu Leaderin alue: Liminka, Lumijoki,
Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto,
Raahe, Pyhäjoki

Toiminta-aika
Hanketyön tuloksena syntyy tietoa, joka soveltuu olemassa olevien ja mahdollisten tulevien biokaasulaitosten
käyttöön sekä tukee alueen ympäristönhoidon mahdollisuuksia ja kustannustehokkuutta. Tämä selvitys edistää
osaltaan Suomen ja oman alueen biotalousstrategiaa.
Niittymäisten ja ranta-alueiden alueiden hoito tukee
luonnon ja maiseman monimuotoisuutta sekä vesienhoito-ohjelmaa, sillä juuri niissä on olennaista vihermassan
poistaminen. Tämä on tärkeää etenkin alueilla, joissa ei
voida hyödyntää maisemalaidunnusta.
www.proagriaoulu.fi > NorsuBiomassa
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Vuosi 2016

Hanketyyppi
•

Elinkeinollinen yhteistyöhanke
(päätöstä ei ole vielä saatu
tammikuussa 2016)
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