
 

 

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO 

bioraaka-aineen jalostaminen 

19.2.-31.12.2018 (30.8.2019)  

UUSI RYHMÄ 19.2.-31.12.2018 lähiopetuksen ohjelma: (lähiopetus pääosin Ilmajoella) 

 

Helmikuu 19.-20.2.2018 Uuden koulutuksen aloituspäivät:  

19.-20.2.2018 Lähipäivät. alustava ohjelma 

Aamu erillinen ohjelma 

klo 9:00 ”vanhat opiskelijat” eli 20.2.2017 aloittaneet. 

  Bioenergia-alan tuntemus ja loppuopintoihin liittyvät tehtävät  

kouluttaja Jyrki Ilves Sedu 

”uudet opiskelijat”  

Biokaasu - mitä se on, materiaaleja, valmistustapoja, jalostus ja käyttö. 

Aurinkoenergia? – meillä. Vaihtoehtoista lähienergiaa 

asiantuntijana Anja Uhlgren Sedu 
 

11:15 omakustanteinen ruokailu, jonka jälkeen jatketaan yhtenä ryhmänä 
 

12:00 Pankki investoinnin yhteistyökumppani, mihin investointien hankkeissa on hyvä 

kiinnittää huomioita välttääkseen sudenkuopat.  

Asiantuntijana pankinjohtaja Mikko Yli-Kuivila POP Pankki Pohjanmaa  

13:30 - kahvi  

13:45  Sähköyhtiön näkemys lähienergian tuottamisesta, tuottamiseen liittyvistä 

edellytyksistä, sopimusasioista, ym. asiaa valottaa palvelupäällikkö Tiia Selonen 

Caruna Oy.  

 

20.2. klo 9:00 – 15:00  

Yhteinen päivä molemmat ryhmät 

9:00 - 11:15 Paloturvallisuus lähienergia-asioissa asiantuntijana Santtu Lahma, Seinäjoen 

Pelastuslaitos. 

n. 11:15 omakustanteinen ruokailu 

12:00  Investointihakemukseen tarvittavat kannattavuuslaskelman perusteet. Miten ja 

mistä tunnusluvut muodostuvat, joita tarvitaan mm. hankkeen/investoinnin liitteinä 

Asiantuntijana kouluttaja Marjo Latva-Kyyny Sedu 

 

 

 

 



Maaliskuu lähipäivät 19.- 20.3.2018. 

19.3. 9:00 – 15:00 

Tod. ohjelma: 

9:00  Bioenergia-alan tuntemus, Jyrki Ilves 

10:00  Maatilan biokaasutuotannon ja lannankäytön kokemuksia  

pioneeriasiantunti, mv Heikki Junttila, Nivala.  0500 283 818 

11:45 Omakustanteinen ruokailu 

12:15 Maatilan lietteen/kuivasyötteen jalostaminen biokaasuksi, kaasun jalostaminen, 

käyttö, kokemuksia kuiva- ja märkämädätyksestä, liikennepolttoaineen 

valmistuksesta  

Aurinko maatilojen mahdollisuus 

Demeca Oy tj. Pekka Vinkki.   050 5532 437 

 
20.3. 9:00 – 15:00 

9:00  Etappi Bäckuld Antero, gsm 044 574 8515 @etappi.fi : osoite: Laskunmäentie 15, 

60760 Pojanluoma 

10:45 Ilmajoelle koulu omakustanteinen ruokailu 

11:30 Ilmajoen kaasudemo – tutustuminen Ilmajoella. (ip. yhdessä ryhmä 1 kanssa.) 

13:30 – 15:00 Tutustuminen Kauhajoen koulutilan biokaasulaitokseen. osoite:  
mailto:pekka.soini@skky.onmicrosoft.com  Ilmajoki – Kauhajoki noin 45 km noin reilu puolituntia. 

 

Aurinkokeräimen valmistus 1-2 pv. mahdollisuus tutustua tai olla mukana maaliskuussa. Päivät 

tarkentuvat myöhemmin. Opiskelijavaihdossa olevat ghanalaiset opiskelijat valmistavat keräimiä. 

Mukaan mahtuu tekemään joko omaa tai osallistumaan muutoin. Tämän ryhmän kanssa myös 

muuta toimintaa, johon mahdollisuus osallistua. 
  

Ulkomaan matka 7.-10.4.2018   

Tutustumismatka Saksa sisällytetty opetuskokonaisuuteen 

Tutustumme bioenergian tuotannon maatilakokoluokan malleihin Saksassa. Kohteemme ovat -

energiaomavaraiset maatilat joilla käytetään mm. biokaasua ja aurinkoenergiaa.  

Lennot Helsinki 9:20 – 10:50 München 19:10 – Helsinki 22:35. Maatilakohteet löytyvät Münchenin 

läheisyydessä, jolloin vältytään pitkiltä siirtymiltä. Tiloilla energiatuotannon lisäksi heiltä löytyy 

sivuvirtojen jatkojalostusta. Matkasta ohjelma erikseen.   

 

Käytännön toimija mv Koivunen Hannu Virrat. (varmentuu) gsm 0500 333688  siirtyy toisen 

ajankohtaan 20.3. päivästä. 

 

Lähipäivät 23.-24.4. 23.5. klo 9:00 – 15:00 

9-11:30  Led – valaistus ja energia. Aurinko sähköntuottajana KVS oy tj. Jukka Asp  

12:30-  Ruokohelpi biokaasun raaka-aineena.  Demo biolaitoksen kokeilua –> paistuvatko 

makkarat omalla kaasulla? asiantuntijana Kari Laasasenaho, SEAMK. 

12:15 ->  Ruokohelpi biokaasun raaka-aineena ja sen kannattavuus. 

Ilmajoen demo biolaitoksen kokeilua –> paistuvatko makkarat omalla kaasulla?  

Asiantuntijana Kari Laasasenaho, SEAMK. 

mailto:pekka.soini@skky.onmicrosoft.com


 

 

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO 

bioraaka-aineen jalostaminen 

19.2.-31.12.2018 (30.8.2019)  

14:15 Aurinkoa kotiin, mökille ja maatilalle. 

 Asiantuntijana fm, ins Tapani Ala-Mutka 

  

 mukana AGRO II  opiskelijat (n. 40) Juha Tiainen 

 

24.4.2018 Tutustumiskäynnit:  

Lähtö Seinäjoki 7:15   –  n. 16:30 Seinäjoki 

8:45  Jepua biokaasulaitos Lähialueen maatalouden tuotteista biokaasua ja puhdistettua 

liikennepolttoainetta. Meitä on vastassa Anne Paadar, Läntinen Jepuantie 288, 66850 

Uusikaarlepyy 11:30 (Sjk ->90 km) (Anne Paadar gsm + 358 50 351 4551)  

11:30 Omakustanteinen lounas Cafe Tennes Vassorin lahdella: Kokkolantie 2063, 66580 

Kuni.  (50 km) 

12:30 Mustasaari Stormossen yhdyskuntajätteistä biokaasua ja liikennekaasua /Emelia Holm 

Projekti-insinööri   Stormossenintie, Mustasaari (14 km)  (Emelia Holma gsm +358 010 
320 7671) 

 

15:00 Vähäkyrö aurinkolämpövoimalan työmaalla poikkeaminen Petri Latvalan tilalla 

Akkolantie 66500 Vähäkyrö (24 km ja matka Seinäjoelle 64 km) 

 

 

25.4. Ilmajoki hallilla pienten biokaasulaitosten valmistuskurssi (konteista) 

 1 päivän kurssi.  

 

Tehtävät kesän ajalle: Kerää oman tilan materiaalien määrät/käyttötarve; biokaasun 

mahdollisuuksien näkökulmasta, niiden jalostuksen mahdollisuudet. Mädätysjäännös –> vaikutus 

lannoitteissa; määrät, rahallinen vaikuttavuus.  

Aurinkopaneelit, selvitä millaiset mahdollisuudet tilallasi on aurinkoenergian käytölle. Miten 

kulutat sähköä? Tarvitaanko aurinkokeräimiä? Kokeile ledien vaihtolaskentaa. 

Valmistaudu lopputyön määrittämiseen.  

 

Elokuun alun retki: esim. 6.-7.8.2018 alustava aika sekä kohteet tarkentuvat myöhemmin esim. 

Forssan biokaasulaitos. Energiatehokkaasti Hämeessä. Khehtilän luomutila Hyvinkää. Puukaasu.   

Firskarssin ruukki. Puukaasu Fredrik Ek, mahdollisesti vesiturbiini.  aamupv auki 



Jo sovittu: 6.8. n. klo 17 vaiheilla Piikkiö Tuorlan koulutila.  Raija Salmi vastaanottaa meidät.  

Käydään läpi iltasella koulun biotalousasioita ja -tuloksia Kokemuksia mm. kaasuntuotannosta ja 

koetoiminnasta. Majoittuminen ja ruokailu Tuorlan majoitusyrittäjän luona, tarkempi sopiminen 

erikseen.  

7.8. aamulla esittelyt: biokaasulaitos ja öljyn esteröinti.  

Iltapäivään jotain… vielä auki, huomioitava kotimatka. 

 lähellä mm. Kuitian kartanon biokaasulaitos. (ohjelma rakentuu myöhemmin)  

  

(Tampere hanke yhteistyön kanssa kohteita) Biobisnestä Pirkanmaalle –hanke.)  tarkentuu 

myöhemmin.  Livia: koetoiminta lannoituksen osalta, kaasukokeita mm. kaura, sokerijuurikas 

naatti, kaisla, järviruoko yms. 

 

Lähipäivät syksy 2018 11-12.9 

11.9,  Sedu Heikki Koskimies, biokäymisen jälkeisten ravinteiden vaikutus 

peltolannoituksessa. 

 Lauri Sohlo Pellon Group Oy 

Lannan fraktiointi, typen talteenotto lannasta sekä uusiokäytettävä kuivike. 

 
Päivi Mäntymäki Ely,? Ravinteiden kierrätys ja kokeiluohjelma. Kokeiluohjelmalla 
rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.  ? 
 
Mahdollisesti: harjoitellaan täyttämään investointiin rahoitushakemus, mahdollisuus 
käyttää mm. pankin ”oikeita” lomakkeita harjoituksessa. Osa kuitenkin rahoituksesta 
tarvitaan pankista, liitteistä harjoiteltu (Marjon kanssa) kannattavuuslukujen 
laskeminen. Mitä muuta tarvitaan… - käytännön harjoitus.  
 

12.9 

 Aamupv.  

 bioenergian tuntemus. Kesän aikana tehtyjen tehtävien läpikäyminen. 

  

Ahti Koivunen RMV Tech  

Biofermentointi  ”kuivakäyminen”, mikroturbiini lämmön ja sähkön tuotannossa. 

Turbiini-generaattorin vertailu mäntämoottori-generaattoriin sähkön tuotannossa.  

Biokaasun määrät turbiinin käytölle.   

 

Lähipäivät 9-10.10.  

Tutustumismatka Mikkelin – Haukivuoren Mikkelin alueelle.     

9.10. Biohauki Oy, biokaasulaitos, Aurinkopuisto, sekä Haukivuoren lämpö Oy 

hakelaitos.  

Majoittuminen, Lahdenpohjanlomat tiloihin, joissa jatketaan päivän aiheiden 

käsittelyä.   

10.10 Ristiinassa Aurinkokeräin /hakelaitos yhdistelmään tutustuminen.  



 

 

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO 

bioraaka-aineen jalostaminen 

19.2.-31.12.2018 (30.8.2019)  

Biokaasulaitoksen ja lämpölaitoksen välillä on kaksisuuntainen kaukolämpöputkisto, 

joilla siirretään tarpeen mukaan lämpöä, miten on tarve. Sähköntarvetta tuotetaan 

laitoksille aurinkovoimalalla.    

Ristiinasta kohde, jossa on hakelämpölaitos/aurinkokeräimet ja aurinkokeräimien 

kaikki tuotto ohjataan lämmitykseen yhdessä hakkeen tuottaman energian kanssa. 

Biosairila Oy on uusi yhtiö, jonne on rakenteilla biokaasulaitos.  

 

 

Lähipäivät 24.10 – 25.10 

 24.10 Tampere Energiamessut 

25.10. Bioenergia-alan tuntemus ja tehtävien purut, lopputyön /harjoittelun yms. 

asiat. 

 Näiden pohjalta mahd. asiantuntijoiden kuuleminen 

 

Lähipäivät 20-21.11, 

  

 Lopputöiden asiat (esittelyt lopputöistä) 2 pv 

 

Päätös:  3.12.2018 

Koulutuksen päättyminen, lisäaika lopputyön tekemiseen ja mahdollisten väliin 

jääneiden lähipäivien täydentäminen. 

  

******   
Syksyn aikana käytävät asiat: 

- Bioenergia-alan tuntemus 

- lopputyöhön valmistautuminen 

- Lopputyö ja tilakäynnit. 

- Mikroturbiini Kurikasta. 

- Ympäristöasiat biokaasulaitoksen osalta luvat yms. esimerkki lupahakemuksen 

tekemisestä.  

- Investoinnit ja rahoitus maataloudessa. Investointihakemukseen tarvittavat 

kannattavuuslaskelman perusteet.  

-  



Kotitehtävät syventävät osat bioenergia-alan ammattitutkinnon koulutuksessa: materiaalin, tutustumiskäyntien 

pohjalta asioiden peilaaminen oman tilan tilanteisiin ja mahdollisuuksiin 

1) Tee keräämiesi tietojen pohjalta oman energian tuotantomahdollisuudet, vertaa nykyiseen kulutukseen.  

- lomake apuna 

2) Sähköenergian tuottaminen. Pohdi oman energian tuottamisen kannattavuutta nykyisen sähkö- ja 

lämpöenergian kustannusten valossa. Mikä on suhde investointeihin, takaisinmaksuaika yms.  

3) Lämpöenergian tuottaminen. Samoin kuin edellä. 

4) Aurinkoenergian tuottaminen sähkö/lämpö. Investoinnin vaikutus. 

5) Mitä muita taloudellisia vaikutuksia löydät energian tuottamisen lisäksi. Tee vertailua nykyiseen.  

6) Pohdi mahdollisten erilaisten investointien hyötyjä, takaisinmaksuaikaa, omavaraisuutta. 

7) Lopputyö: Bioraaka-aineen jalostaminen  

 

Moodlessa löytyy materiaalia aiheisiin tutustumiskäyntien ja asiantuntijoiden lisäksi. Moodleen tehtävien 

palauttaminen.  


