
KASE MAURO- ja KIERTOON! -HANKKEET 
YHTEISTYÖKUMPPANEINEEN ESITTÄÄ:

PAJU- JA BIOHIILIPÄIVÄ
25.10.2021



Ohjelma

10:00                Tervetuloa ja päivän ohjelman läpikäynti, Timo Pärkkä 
10:05                Johdanto päivän teemoihin, vetäjänä Kari Tiilikkala/KT –Finnoserv

- lyhyet esittelyt päivän tilakierroksen demoihin

- millaisia mahdollisuuksia uusiutuvassa energiassa seudullamme

11:30            Lounastauko (omakustanteinen lounas)

12:00                Biokaasu, pyrolyysi ja biohiili – uusia mahdollisuuksia maaseudulle: 
Kuumaa asiaa pyrolyysituotteista retortin äärellä, Tuomo Leppänen, Soil Care Oy
Pajunviljely turvepelloilla, Markku Suutari, Carbons Oy ja Ilpo Wennström
Biokaasun, biohiilen ja pyrolyysituotteiden käyttö, tilakierros, Kari Tiilikkala/Ilpo 
Wensström

14:00                Iltapäiväkahvien porinat Lylyn Pisarassa
15:00                Päivän päätössanat. Kari Tiilikkala KT-Finnoserv ja Timo Pärkkä, 

Kaustisen seutukunta



KASE Bio- ja kiertotalouden kehittäminen

Uudistuminen osaamisessa, elinkeinoissa, työvoimassa 

Biometaanin/-
kaasun tuotanto 

ja jalostus

Biokaasutuotannon 
ja kaivostoiminnan 

sivuvirrat

Toimialojen 
muutos energia-
omavaraisiksi ja 

vähähiilisiksi

Älykäs maaseutu
• Nopeat 

tietoliikenneyh-
teydet, 
digitaaliset 
palvelut ja 
osaaminen

Tuodusta 
energiasta 
omavaraisuuteen
• Energiakylät
• Energiamurros

Talous ja työllisyys
• Korkeampi 

jalostusaste
• Osaamispohjan 

muuttuminen

Osaamistarpeiden 
muutoksen hallinta 

(koulutus, 
tutkimus)

Toimialoja 
yhdistävä tavoite

Konkreettisia 
aloitteita 
alueelta

Tavoitteemme: Maaseutualueen kasvupotentiaalin hyödyntäminen 
tehokkaasti bkt:ta vahvistaen

Kestävä kehitys, vastuullisuus, vihreä siirtymäEU painotukset

Muutosta tukevat ja vauhdittavat tekijät ja tavoitteet



KASE MAURO

Maaseudun Uusi Rooli

1.9.2020 – 30.6.2021



KASE MAURO TIIMI

• Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius

• Vaasan yliopisto – VEBIC Vaasa Energy 
Business Innovation Centre

• Helsingin yliopisto – Ruralia Instituutti

• Kaustisen seutukunta



Tavoitteet tiivistetysti

• Luodaan visio ja tavoitetila energia-alaan liittyvästä maaseudun 
uudesta roolista

• Käynnistetään uuteen rooliin johtava muutosprosessi huomioimalla 
siirtyminen fossiilisista uusiutuviin polttoaineisiin

• Muutosta tukee selvitystyö ja verkostojen rakentaminen

• Rakennetaan uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista 
hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus

• Parannetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä 
käynnissä olevassa muutostilanteessa

• Vahvistetaan kestävää energiahuoltoa alueen hyvinvoinnin 
edistämiseksi



 



Seuraavaksi: Parviäly käyttöön

• Paikallinen sitouttaminen ja alueellinen vuorovaikutus, toivomme 
aktiivista osallistumista!

• Marraskuu 2021-huhtikuu 2022

– Pienissä ryhmissä eri aloilta (maatilat, energialaitokset, energian käyttäjät, 
energian tuottajat, jne) pohditaan alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä 
heikkouksia ja uhkia

– Eri sisältöisiä asiaa tukevia seminaareja:
• Paju- ja biohiili?

• Turvetuotantoalueiden jatkokäyttö?

• Biokaasuseminaari

• Biokaasun jalostaminen eteenpäin

• Aurinkovoimalat, tuulivoima ja vety

• Jne

– Pienryhmien työskentely auttaa muodostamaan KASEn Uusiutuvan Energian 
tiekartan vuoteen 2030



Energiatase







Lisätietoja

www.kaustisenseutu.fi/kaustisen-
seutukunta/hanketoiminta/

http://www.kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/

