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Työkaluja
• Laskentaa
•Muita; hiilikartoitus, yms.
• Konsepti Maatilan energiasuunnitelma

Viestintää
• Energiatehokkaasti.fi /Energiayrittajyys.fi
• Asiantuntija-artikkeli
• Koulutusmateriaalit
• Oppaat; tieto tuottamaan, muita oppaita
• Erilaisia tilausselvityksiä
• Fb-ryhmien ylläpito

Toimialayhteistyö
• Järvi-Suomen biokaasu- hanke tällä hetkellä
• Osallistuminen suunnittelutyöhön mm.

hallinnon kanssa
•Motiva, Energiavirasto, yrittäjät, viljelijät

Omaa taustaa
Tutkimus
• Perunan prosessilaatu
• Lajikkeet: nurmi, peruna, öljykasvit ja herne
Energianeuvonta
• Energiatehokkuus
• Uusiutuva energia, energiatehokkuus
• Kiertotalous, hiilitalous
Alueellinen energianeuvonta E-Savo
• Kuluttajat, pk-yritykset, kunnat (KETS)
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#onnistummeyhdessä

Energia ja ilmasto
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Kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta (ml. liikenne)

Uusi energia- ja ilmastostrategiatyö nyt käynnissä, koordinoidusti keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman
(KAISU) kanssa – lausunnolla 14.1.2022 asti

Suomen velvoite taakanjakosektorilla (39 ->) 50  % vähennys 2030 vuodesta 2005, Suomi sitoutunut
vähentämään 50 % liikennesektorilla

Taakanjakosektorilla päästöjen lähes puolittuminen 2020 – 2035

•Perusskenaario (taakanjakosektori) – perusskenaario + lisätoimet
• 2030 22,8 Mt  - 17,2 Mt (erotus 5,1)
• 2035 20,5  Mt – 14,5 Mt (erotus 6,1 )

Päästökauppasektori Taakanjakosektori Maankäyttösektori

Maatalouden
ilmastotiekartta



Biokaasu (lisä)toimenpideohjelmassa, poimintoja

4



#onnistummeyhdessä

Energia ja ilmasto
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Aikaisemmat Energia- ja ilmastostrategiat 2001, 2005, 2008, 2013 ja 2016

EU:n Energia- ja ilmastotavoitteet 2030 ja 2050

Suomen hiilineutraalisuustavoite 2035 (HIISI)
Green deal- ehdotukset (2021) sekä sektorikohtaiset selvitystyöt;
Vähähiilisyystiekartat (TEM) turvetyöryhmä (TEM), rakentamisen
hiilijalanjälkityö (YM) , fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM) sekä energia-
ja liikenneverotustyöryhmät

Maatalouden
ilmastotiekartta
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ENERGIAN OSUUS
PÄÄSTÖISTÄ LÄHES 80 %
Tiekartan laatija energiateollisuus, mutta kytkeytyy
kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin

Osallistavuus, joustavuus, kehittyvät energiaverkot
ja osaaminen
Myös siirtymät energialajien välillä
Toimitusvarmuus ja lähteiden monipuolisuus

Puhtaampi energia sähkössä, lämmityksessä,
liikenteessä
Bio- ja kiertotalous osana puhdasta energiaa

Energiaratkaisujen ”uusjako”
Sähköistyminen, vaihtoehtoiset käyttövoimat ja

ratkaisut liikenteessä ja lämmityksestä

Päästökauppa (päästöoikeuden hinta) tukee
kehitystä
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MAATALOUDEN
ILMASTOTIEKARTTA

MTK julkaisi 15.7.2020,  toteuttajana pääasiassa Luke

Tärkeimmät toimet
 1. Turvemaiden päästöjen merkittävä leikkaus.
 60/11, päästöt/pinta-ala
 Raivaaminen, monivuotiset, muokkaaminen,

säätösalaojat, ennallistaminen, satoisuus,
metsittäminen

 2. Hiilensidonta kivennäismailla (Luke policy brief)
 Kerääjäkasvit,  monivuotiset, muokkaaminen,

metsittäminen
 3. Maatalouden biokaasutuotannon lisääminen ja

aurinkosähkö
 Lanta, peltobiomassa, CHP, liikennebiokaasu,

ravinnekierto, sähköistäminen
 Kts. Ilmastotiekarttamateriaali
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Suomi sitoutunut vähentämään 50 % liikenteen
päästöjä vuoteen 2030, keinoja mm.
1.
• Jakeluvelvoite
• Hankintatuet (ml romutuspalkkio) , jakeluinfratuki
• Tuet kävelyyn, pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen
2.
• Etätyö, liikennepalvelut
• Jakeluvelvoitteen nostaminen (>30 %)
• Muut., mm.verotus
3.
• Fossiilisten polttoaineiden kansallinen

päästökauppa
• Ajokilometreihin ja tieluokkiin perustuva

liikenneveromalli

• Öljylämmityksestä luopumisen tuki
• Energiavaatimukset
• ARAn energiatuki
• Korjausavustus
• Kotitalousvähennys • CH4 ja N2O maaperästä, eläinten

ruoansulatuksesta ja lannasta
• CO2 kalkitus ja urealannoituksesta

+ LULUCF- sektorilla
• Maatalousmaiden ja ruohikkoalueiden CO2

• Täällä myös maatalouden asuinkiinteistöt

• Täällä myös maatalouden työkoneet

1. Eloperäisten maiden muokkauksen vähentäminen
2. Pohjaveden pinnan nostaminen
3. Metsitys, kosteikkometsitys
4. Biokaasun tuotanto
5. Hiilen lisääminen maahan

Lisäksi
1. Ruokahävikin vähentäminen
2. Ravitsemussuositukset



Uusiutuvan energian kestävyys
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Uusiutuva energia

bioenergia Muu
uusiutuva

energian alkuperä jätelogistiikkavalmistusprosessit käyttömateriaalin alkuperä
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Maatalousbiomassa
• Biologinen

monimuotoisuus
• Kielletty maankäytön

muutos
• Turvemaiden kuivatus



Päästövähennysvaatimus
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Vähennysvaatimus suhteessa
fossiiliseen

2021 2026

Liikennebiokaasu ja -nesteet 65

Sähkö, lämpö, jäähdytys 70 80

Uusi!
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Lue lisää: Luke
46/2019
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Lue lisää: Luke
46/2019



Liikennebiokaasu

17

Lue lisää: Luke
46/2019



Päästöesimerkkejä – karkea laskenta, prossin osuus alimitoitettu
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Noin 3000
MWh/a



Turvemaat – mahdollisuus?
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