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Webinaarin kulusta

• Yleisenä ohjeena: Pidetään omat mikit ja kamerat kiinni esitysten 
aikana.

• Jokaisen esityksen lopuksi pyritään järjestämään aikaa 1-2 
kysymykselle

• Webinaari tallennetaan.



Hankkeen perustiedot

• Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE

• Hankeaika 1.1.2020-31.12.2021

• Kokonaisbudjetti 102 406,5 €

• Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 

• Ohjelman toimenpide: 16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät 

• Ohjelman alatoimenpide: Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %) 



Hankkeen tarkoitus

• Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisen ja uusiutuvan energian käyttöä maaseutuyrityksissä 
Etelä-Pohjanmaalla

• Keskeistä on ollut tuottaa maaseutuyrityksille ratkaisuja haasteellisessa energianhuollon tilanteessa

• Teemoina ovat mm. biokaasu- ja aurinkoenergiaratkaisut maatilarajapinnassa laajemmin eri 
alojen näkökulmat huomioiden. 

• Hanke pyrkii osaltaan edistämään maaseudun energiantuotannon ja käytön huoltovarmuutta 
paikallisilla ratkaisumalleilla. 

• Lisäksi hanke etsii yhteiskunnan kritisoimalle energiaturpeelle kustannustehokkaita korvaavia 
vaihtoehtoja (erityisen kriittinen kysymys Etelä-Pohjanmaalla!)



Hankkeen keskeisimpiä tuloksia: Energiahuollon tiekartta

• Hankkeessa on toteutettu maakunnallinen energiahuollon tiekartta ja 
energiahuollon päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä. 

• Sisältänyt seuraavat osatoteutukset:

• energiaturveyrittäjäkysely sekä kysely energiahuollon sidosryhmille. 

• osallistuttu energia-alan verkostojen kautta meneillään olevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmastotavoitteista (esim. JTF, 
maakunnallinen ilmasto- ja energiastrategia jne). 

• VY (VEBIC & Yritysoikeus) antoi pyydettynä elokuussa 2021 kriittisen 
lausunnon ministeriölle (TEM ja YM) lakiehdotuksesta 
turvetuotannosta luopumiseksi.



Hankkeen keskeisimpiä tuloksia: Liikennebiokaasun 
tuotannon logistiikkaselvitys

• Selvitettiin Etelä-Pohjanmaan rooli valtakunnallisen 4 TWh/v 
biokaasutavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030

• Aluesuunnittelun työkalu
• Selvitystä voidaan hyödyntää hankkeessa määrittelemään 

parhaimmat kohteet liikennebiokaasun tuotantoa varten

• Tästä webinaarin viimeinen esitys! 



Hankkeen keskeisimpiä tuloksia: Mallilaskemia

• Hankkeessa etsittiin vapaamuotoisella ilmoituksella 5-10 esimerkkiyritystä, jotka 
haluavat osallistua hankkeen pilotointiin. Mukaan lähteneille yrityksille laadittiin 
esimerkkilaskelma, siitä kuinka toimia, jos halutaan lähteä investoimaan uusiutuvaan 
hybridienergiantuotantoon. 

• Seuraavat mallilaskelmat tehty:

• Kuortaneen urheiluopiston maalämpö

• Soinilaisen maatilan aurinkoenergialaskelma

• Ylistarolaisen yrittäjän vertikaalisen tuulivoimatuotannon potentiaalilaskelma

• Jalasjärveläisen maatilan aurinkosähkölaskelma

• Kauhavalaisen perunatilan aurinkosähkölaskelma

• Lapualaisen broileritilan aurinkosähkölaskelma



Hankkeen järjestämät yleiset tilaisuudet ja 
matkat
• Aurinkoenergiawebinaari (sähkön- ja lämmötuotanto) huhtikuussa 

2020 

• Tutustuminen Biokaasulaitoksiin Jalasjärvellä ja Vehmaalla + 
Koneagria –messumatka 15.-16.10.2021 (osallistujia yht. 14)

• Hybridienergianopas podcast -sarjana ja litterointina (esitys tässä 
tilaisuudessa, Anu Palomäki)

• Loppuwebinaari 9.12. klo 9-11 (pääpuhujana Suomen ilmastopaneeli 
pj. ja ympäristöekonomian emer. prof. Markku Ollikainen)
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