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Kysely

Kyselyssä on muutamia pakollisia vastauksia, joihin on 
vastattava, että pääsee eteenpäin. 

Aluksi kysytään, että saako sinuun ottaa yhteyttä 
kyselyn pohjalta ja missä tilanteessa. Vaihtoehtona on 
myös ettei saa ottaa yhteyttä.

Seuraavaksi kysytään yhteystiedot. Näitä ei julkaista 
missään raportissa, mutta niiden avulla kohdennetaan 
aineistoa käsitelleessä muut vastaukset. Osoitetietojen 
avulla myös tarkastellaan tuotannon mahdollisuuksia 
postinumeroittain.



Eläinmäärät

Näiden perusteella lasketaan lannasta saatavan 
syötteen määrä. Lannan määrää kysytään myös 
myöhemmin ns. vertailevana lukuna. 

Kuivikemateriaali vaikuttaa syntyvän kaasun määrään. 
Tätä ei laskennassa hyödynnetä. Tästä saadaan 
kuitenkin mielenkiintoinen tieto, kuinka suuri ongelma 
mahdollinen kuiviketurpeen saatavuuden 
väheneminen on alueen tiloille. 

Hävikkirehun määrä on laskennassa vahvasti kaasun 
määrään vaikuttava muuttuja. 



Pinta-alat, matkat, energia. Ym.

Riittääkö pinta-ala / tilalla muodostuvaan lantaan.

Kuinka kauas kuljetetaan. 

Voi olla merkittäviä tekijöitä biokaasulaitos 
investointia suunniteltaessa.

Millaista energiaa ja paljonko kulutetaan? Onko tämä 
mahdollista korvata biokaasulla?

Onko tilalla haluja tehdä yhteistyötä muiden tilojen 
kanssa biokaasu asioissa?

Vastaajan omat huomiot. Huom! Palautetta ja 
huomioita saa lähettää tai soittaa eka sivulla oleviin 
yhteistietoihin. 



Muna vai kana

Biokaasua ei tuoteta, koska ei ole markkinoita.

Markkinoita ei ole, koska ei ole kaasua. 

Kyselyyn vastaamalla voit olla laukaisemassa tätä 
tilannetta.

Vastauksista saamme tietoa paljonko alueella voidaan 
tuottaa biokaasua. 

Miten nämä alueet sijoittuvat punaisena 
olevalle kartalle. 



Mihin tätä tietoa käytetään

-Tietoa käytetään hanke ja tutkimustoimintaan

-Sievissä ja Ylivieskassa Mervi Koskinen selvittää 
vastauksien avulla tätä aluetta tarkemmin.

-Yleisesti tiedon avulla

-Voidaan koota uusia biokaasu työryhmiä

-Suunnitella uusia hankkeita

-Luoda uusia toimintamalleja biokaasun 
tuotantoon



https://docplayer.fi/7017924-Hyodykkeet-ja-
tuotannontekijat.html

Mitä näistä tarvitaan biokaasun tuottamiseen?



Tuotannontekijöiden hankkimiseen tarvitaan 1. rahaa

Reaktori

Kaasun jalostus Investoinnit

Energian jakelu  reaalipääomaan

2. Prosessiin virtaavat syötteet ja toimintaa hallinnoiva 
ja ohjaava riittävän osaamisen omaava työvoima.

Syötteet

Työ Reaaliprosessi

Tietotaito



https://docplayer.fi/1844431-Kirjanpidon-
peruskurssi-6-op.html



Lisäksi tarvitaan asiakkaat

Rahoitusmarkkinoilta voidaan hakea investointeihin 
rahoitusta. Esim. pankkilaina tai pääomasijoittajat.

Toiminnan jatkumisen kannalta on kuitenkin tulojen 
tultava suoritemarkkinoilta. Kaasulle tai energialle on 
oltava oikeaa kysyntää.

Sievissä kysyntää kaasulle löytyy mm. teollisuudesta.

Ylivieskassa kysyntää voi löytyä esim. logistiikasta.
Kyselyn avulla kunnissa voidaan paremmin herätä tähän resurssiin ja nähdään 
tilanteet joissa kaasua  voidaan hyödyntää.



Toimintamalleista

Kaasun tuotanto saadaan suuremmalle volyymille 
usean tilan yhteistyöllä.

Tuotannosta syntyvät kulut ovat pienemmät.

Toiminta mielletään vakaammaksi, kun ei ole 
yhden ihmisen hartioilla.

Jalostettua kaasua voidaan siirtää kaukana 
oleviin kulutuskohteisiin.

Lannan käsittelyyn voi tulla uudenlaista 
mittakaavaan perustuvaa tehokkuutta

Lannan siirtelystä toisaalta tulee uudenlaisia 
kuluja.



Yksi tila

Tilalla syntyy riittävästi syötteitä tai syötteitä saadaan 
hankittua muualta hyvillä ehdolla.

Kannattavuuden 1. edellytys

Energian kulutus on tilalla tai tilan läheisyydessä 
riittävän suurta. 

Energian hinnan on myös oltava tällä alueella riittävän 
korkea. 

Kannattaako hakkeesta saatavaa lämpöä 
korvata biokaasusta saatavalla lämmöllä?

Myös tilan sijainti esim. liikenne yhteyksien varsilla voi 
vaikuttaa kannattavuuteen.



Kyselyn avulla halutaan selvittää

1. Kuinka paljon Pohjois-pohjanmaalla olevilla 
maatiloilla on biokaasun tuotantoon soveltuvia 
syötteitä.

2. Millä alueella nämä syötteet ovat

3. Millä tavoin reaktorista saatavia tuotteita voidaan 
hyödyntää

Kysely toteutetaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Ylivieskan ja Sievin alueella kyselyyn saatujen 
vastauksien perusteella tehdään alueellisesti tarkempaa 
selvitystyötä.




