
Yhteiskunnallinen tavoite: 
Suomi on hiilineutraali 2030-luvulla ja ravinteet 
kiertävät tehokkaasti. Täällä ympäristö ja ihmiset 
voivat hyvin tinkimättä tulevien sukupolvien 
tarpeista. 

Biokaasusektorin viestit 
vaaleihin 2019

Biokaasusektorin tarjoamat ratkaisut: 
Biokaasu on kotimainen, uusiutuva ja vähäpäästöinen ratkaisu liikenteeseen, 
energian tuotantoon teollisuudelle ja tuottaa kierrätysravinteita maatalouteen ja 
teollisuuteen. Vuoteen 2025 mennessä luodaan puitteet kaasuautoilun kasvulle ja 
ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi. 



Lisää kotimaista ja kestävästi tuotettua biokaasua
MIKSI? Uusiutuvan, kotimaisen ja vähäpäästöisen biokaasun tuottaminen on tärkeä osa toimia, joilla 
voidaan mm. 

✓ Hyödyntää Suomen biomassavaroja fossiilitaloudesta irrottautumiseksi, 

✓ Parantaa energia- ja ravinneomavaraisuutta ja –huoltovarmuutta tukemalla hajautettua 
energian tuotantoa,

✓ Vähentää kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä kuten liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä ja maatalouden metaanipäästöjä

✓ Edesauttaa kotimaisen ruokaketjun hiilineutraalisuuspyrkimyksissä sekä luoda mahdollisuuksia 
ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi,

✓ Tehostaa ravinteiden kiertoa (lanta, maatalouden sivuvirrat, lietteet, biojätteet), sekä

✓ Parantaa maan kasvukuntoa ja luo edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä 
sisävesiin ja Itämereen, kun viljelysmaahan palautetaan orgaanista ainesta ja lisättävien 
ravinteiden määrä on paremmin optimoitavissa ja hallittavissa suhteessa viljelysmaan ja 
kasvintuotannon tarpeeseen.

MITEN? Biokaasun mahdollisuuksien laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi (sis. energia-, ilmasto- ja  
kierrätystavoitteet) tarvitaan hallinnon ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä kehitettävä 
biokaasustrategia ja toimintaohjelma, joka varmistaa pitkäjänteisen politiikan ja alan kehittämisen 
suuntaviivat. Näin voidaan asettaa tavoitteet ja määrittää tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen ja 
vastuunjakoineen. Nyt biokaasusektorin asiat ovat hajaantuneet eri ministeriöille ja viranomaisille. 
Strategiatyö olisi käynnistettävä pikaisesti ja saatava valmiiksi 2/2020 mennessä.



Kansallinen biokaasustrategia ja toimenpideohjelma 
• VISIO – sovitaan yhteisestä biokaasuvisiosta, jonka avulla kirkastetaan yhteinen tahtotila biokaasun 

roolista toimissa, joilla tähdätään hiilineutraaliin ja kiertotalouden mukaiseen Suomeen 2030-
luvulla. 

• TAVOITTEET JA MITTARIT – asetetaan kansalliset seurattavat tavoitteet ja mittarit biokaasun 
tuotannon ja käytön kasvattamiseksi määrätietoisesti. 

• Asetetaan biokaasun tuotantotavoitteet saavutettavaksi vuoteen 2025, 2030, 2035 ja 2045 
mennessä. Tarkastelu huomioi kiristyvät kestävyyskriteerit ja kattaa keskeisimmät raaka-
ainelähteet, joita ovat maatalouden sivuvirrat, lanta, biojätteet, lietteet yhdyskuntien ja 
teollisuuden jäteveden puhdistuksesta. Asetetaan biokaasun/biometaanin käyttötavoitteet 
liikenteessä, liikennekäytössä, teollisissa prosesseissa ja energiantuotannossa saavutettavaksi 
vuoteen 2025, 2030, 2035 ja 2045 mennessä.  

• Esimerkiksi: vuonna 2030 Suomessa kestävästi tuotetulla biokaasulla (2,5 TWh) voi ajaa 
Suomessa noin 130 000 biokaasuautoa henkilöliikenteessä ja 6 000 biokaasuautoa raskaassa 
liikenteessä; vuonna 2045 (10 TWh) noin 250 000 biokaasuautoa henkilöliikenteessä ja 22 
000 biokaasuautoa raskaassa liikenteessä. (ILMO45) 

• Mittarien avulla seurataan tuotannon ja käytön edistymistä Tilastokeskuksen keräämien lukujen 
avulla. Lisäksi määritellään mittarit mm. investointiaktiivisuuden seuraamiseksi.

• TOIMENPIDEOHJELMA – päätetään toimenpiteet sekä toimenpiteiden vastuutahot ja aikataulutus 
asetettuihin tuotanto- ja käyttötavoitteisiin pääsemiseksi. 

• SEURANTA – toteutettuja toimenpiteitä ja niiden tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti asetettujen 
tavoitteiden valossa. Seuranta tehdään vuosittain valittujen mittareiden avulla, ja joka neljäs vuosi 
vuoteen 2030 asti toteutetaan tarkempi seuranta (ensimmäisen kerran  31.1.2023 mennessä), jonka 
pohjalta määritellään  tarvittaessa uusia toimenpiteitä. 



Esimerkkejä toimenpiteistä 1/2
(sulkeissa keskeisimpiä toimijoita  ja esimerkki aikataulutuksesta):

• Sovitaan toimista, joilla varmistetaan biokaasun kilpailukykyinen hinta lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
Tähän liittyy erityisesti biokaasun energia- , ajoneuvo- ja polttoaineverotus ja polttoaineiden valmisteverotus. 
(VM, TEM, LVM, MMM, YM, Energiavirasto; 2019-2021)

• Valmistellaan rahoituskehys 2025 ja 2030 asti biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön lisäämiseksi. Tarkastelu 
kattaa sekä pysyvät että määräaikaset julkiset tuet ja lisäksi myös riskirahoituksen. (TEM, LVM, MMM, rahoitus ja 
yksityinen sektori; 2019-2021)

• Luodaan puitteet biometaanin hyödyntämiseen julkisissa liikennepalveluissa.  Näin voidaan edesauttaa puhtaiden 
ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämistä koskevan muutosdirektiivin kansallista 
toimeenpanoa. Päivitetyn direktiivi mukaan Suomen linja-autoja koskevista julkisista kokonaishankinnoista ns. 
”puhtaita ajoneuvoja” tulee olla kaikkiaan 46 % vuonna 2025 ja 69 % vuonna 2030. Tavoitteiden saavuttaminen 
teknillistaloudellisesti edellyttää biometaanin hyödyntämistä ajoneuvoissa. Biometaanin hyödyntäminen julkisissa 
liikennepalveluissa vauhdittaa myös alueellisten biokaasuekosysteemien kehittymistä eri puolille Suomea. (LVM, 
YM; 2019-2021)

• Lisätään liikennebiokaasun ja kierrätyslannoitteiden julkisia hankintoja kehittämällä kilpailutusmateriaalia ja 
lisäämällä julkisten hankkijoiden tietoisuutta hyvien esimerkkien turvin. (TEM, YM, MMM, LVM; 2019-2020)

• Määritetään toimivat kannusteet (bio)kaasuautojen hankintaan. Esimerkiksi kuljetusyrittäjien kaasukäyttöisen 
raskaan kaluston hankkimiseksi voitaisiin myöntää hankintatukea, jolla voitaisiin kompensoida kalliimpaa 
hankintahintaa. Kaasukäyttöisten henkilöautojen lukumääriä saataisiin kasvatettua romutuspalkkiolla, 
päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuella sekä myöntämällä tukea kaasulle muunnettavien 
bensa- ja dieselautojen muutoskustannuksiin. Moderneja tehdasvalmisteisia käytettyjä kaasuautoja voitaisiin saada 
kuluttajamarkkinoille kehittämällä työsuhdeautoilun etuuksia. (LVM, TEM, YM; 2019-2025)



Esimerkkejä toimenpiteistä 2/2
(sulkeissa keskeisimpiä toimijoita  ja esimerkki aikataulutuksesta):

• Kehitetään maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä sellaiseksi, että se kannustaa lannan ja 
maatalouden sivutuotteiden hyödyntämiseen biokaasulaitoksissa yhdistettynä tarpeen mukaan myös 
ravinteiden jatkojalostukseen. (MMM, YM; 2019-2020)

• Toteutetaan jätedirektiivien kansallisen toimeenpanon yhteydessä riittävän laaja erilliskeräysvelvoite 
yhdyskuntien ja elinkeinoelämän biojätteiden kierrättämiseksi. (YM; 2019-2021)

• Edistetään suomalaista biokaasun ja biokaasusektorin kilpailukykyä EU-laajuisilla kaasumarkkinoilla. 
(TEM, Energiavirasto, yksityinen sektori; 2020 alkaen)

• Varmistetaan sujuvat viranomaispalvelut (ympäristönsuojelu, lannoitetuotteet, biokaasu) (YM, MMM, 
Ruokavirasto, Tukes, ELY-keskukset, AVIt, kunnat; 2019 alkaen)

• Käynnistetään toimia, joilla parannetaan kierrätyslannoitteiden hintakilpailukykyä. Näin voidaan luoda 
mahdollisuuksia ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi uusien tuotteiden ja palveluiden 

muodossa. Taloudelliset ohjauskeinot, kuten alennettu arvonlisäverotaso, voivat olla tehokkaita ja 

perusteltuja ottaa käyttöön. (MMM, YM, VM, yksityinen sektori; 2019-2021)

• Kansallisen lannoitelainsäädännön kehittämisessä osana lannoitetuoteasetuksen toimeenpanoa 
huomioidaan kiertotalouden periaatteiden toteuttaminen tehokkaasti ja turvallisesti.  (MMM, YM, 
Ruokavirasto, Tukes; 2019--2021)

• Kehitetään Power-to-Gas-tekniikkaa ratkaisuksi energian varastointiin ja kehitetään kustannustehokasta 
kaasutustekniikkaa, missä hyödynnetään niin kansallista kuin EU:n tutkimusrahoitusta. (TEM, Business 
Finland, tutkimuslaitokset; 2020 alkaen)

• Kehitetään ja otetaan käyttöön biokaasun laatujärjestelmä (yksityinen sektori; 2020 alkaen)

• Kehitetään ja otetaan käyttöön kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä (yksityinen sektori; 2019 alkaen)



Lisätiedot: 
Suomen Biokaasuyhdistys ry
toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä
0400-987 805
anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net


