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Kommentit jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen sekä 

kehitysideoita jakeluinfratuen kehittämiseksi 

Energiavirastolle 17.6.2019 

 

Energiavirasto järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja 

tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Energiavirasto on pyytänyt 

kommentteja jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen. 

Suomen Biokaasuyhdistys ry ja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kiittää mahdollisuudesta 

kommentoida jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnosta. Infrastruktuurituki on erittäin 

tarpeellinen kansallisen biokaasusektorin kehittymiseksi ja mahdollistaa biokaasun 

jakeluasemien yleistymiselle myös kaasuverkon ulkopuolella.  

 

Olemme esittäneet alapuolella kommentit ja kehitysehdotukset erikseen ohjeluonnosta 

koskien ja jakeluinfratuen kehittämistä ajatellen.  

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) on uusi yhdistys, jonka alle Suomen 

Biokaasuyhdistys ry ja Biolaitosyhdistys ry siirtävät kaiken toimintansa vuoden 2019 

syksyyn mennessä ja samalla vanhat yhdistykset lopettavat toimintansa.  

 

Kommentit jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen 

2.5. Hyväksyttävät kustannukset (sivu 4-5) 

Selkeyden vuoksi esimerkissä tulisi olla oikeansuuntaiset hinnat. 

Ohjeluonnoksessa: ”Esimerkki 1. Kaasuntankkausasemainvestoinnin kokonaiskustannukset ovat 

70 000 euroa, josta 60 000 euroa ovat hyväksyttäviä kustannuksia.”  

 

2.8. Kaasun jakeluverkko (sivu 6) 

 

Selkeyden vuoksi tässä voisi puhua kaasuverkosto, ei maakaasuputkistosta. Sama 

kommentti myös kohtaan 2.7. Kaasun siirtoverkko. 

Ohjeluonnoksessa: ”Kaasun jakeluverkko on paikallinen tai alueellinen maakaasuputkisto, 

jonka kautta kaasua kuljetetaan vähennetyllä paineella. Mukaan luetaan kaasun paikalliseen 

jakeluun pääasiallisesti käytettävät korkeapaineputkistojen osat”. 

 

2.25 Uutta teknologiaa hyödyntävä hanke (sivu 9-10) 
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Uutta teknologiaa tärkeämpää olisi toimivuuden varmistaminen. Tuen hakijan voisi 

velvoittaa antamaan selvityksen uuden teknologian toimivuudesta.  Selvityksessä tulisi 

arvioida myös uuden teknologian paremmuus aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna, jotta 

hakija voi osoittaa uuden teknologian olevan joko tehokkuudeltaan tai turvallisuudeltaan 

parempi. 

 

3 Kenelle tukea voidaan myöntää? (sivu 11) 

 

On hyvä, että maatilat voivat hakea tukea tietyin ehdoin. Tämä lisäys on tervetullut. 

 

4.2 Kaasutankkausasemia koskevat ryhmäkohtaiset edellytykset (ryhmä 1) / Haetun 

tuen enimmäismäärä suhteessa hyväksyttävin kustannuksiin (sivu 15) 

 

Hyväksyttävien kustannusten tulisi kattaa kaksi konttia. Jos jakeluasema perustuu 

siirtokontteihin, niin silloin kaasun siirtokontteja tarvitaan kaksi, toinen asemalla ja toinen 

täytössä biokaasulaitoksella. Siirtokonttipohjaisilla jakeluasemilla saadaan ketterästi ja 

kustannustehokkaasti laajennettua biokaasun kaasuntankkausverkostoa, kun 

tankkausaseman tarvitse sijaita biokaasulaitoksen tai kaasuverkon yhteydessä. 

Ohjeluonnoksessa: ”Mikäli kaasua toimitetaan kaasutankkausasemalle kaasukonteilla siten, että 

kaasutankkausasemalla on jatkuvasti vähintään yksi kaasukontti, investointihankkeen 

hyväksyttäviin kustannuksiin hyväksytään yhden kaasukontin kustannukset. Kontin 

kuljettamiseen käytettyä ajoneuvoa ei huomioida hyväksyttävissä kustannuksissa.” 

 

5 Vertailuluvun laskeminen / 5.1 Kaasutankkausasemien investointihankkeita 

koskevat tarjoukset (ryhmä 1) 

 

Selvyyden vuoksi sivun 20 esimerkkeihin voisi laittaa oikean lukumäärän kertoimia; nyt 

esimerkiksi biokaasun kohdalla on kirjoitettu kaksi kerrointa, kun kertoimia on käytettävissä 

kolme.    

 

Sivu 21 tekstissä on ristiriitaisuuksia. Selvyyden vuoksi 1)-kohdan lauseen ”tai”-sanan voisi 

korvata ”ja/tai”.   

Ohjeluonnoksessa: ”1) kertoimella 0,8, jos jokaisella tarjoukseen sisältyvällä 

kaasutankkausasemalla on mahdollisuus joko raskaan ajoneuvon nopeaan tankkaukseen tai 

nesteytetyn biokaasun tankkaukseen; ja…” 

…  
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”Mikäli asemalla on mahdollisuus tankata sekä paineistettua että nesteytettyä biokaasua, hanke 

saa kertoimen 0,8”. 

Kehitysideat vuosien 2020-2023 jakeluinfratukien tarjouskilpailuille 
 

Jakeluinfrastruktuurituki pystytään tehokkaasti kohdistamaan kilpailukykyisimmille ja 

parhaimmat toteutusedellytykset omaaville hankkeille, mikä voidaan varmistaa 

määrittelemällä tuen saannin edellytykset (kriteerit) huolella. Vuosina 2018 ja 2019 

järjestetyt tarjouskilpailuista on saatu arvokasta tietoa, jota on syytä hyödyntää seuraavina 

vuosina toteutettavissa tarjouskilpailuissa. Olemme koonneet alapuolelle 

toiminnanharjoittajilta havaintoja ja kehitysideoita jakeluinfratukijärjestelmän 

kehittämiseksi.  

 

Jakeluinfrastruktuurituki yleisesti 

 

Kansallisen biokaasupotentiaalin valjastamiseksi ja liikenteen päästövähennystavoitteiden 

saavuttamiseksi kaasuntankkausjakeluverkosto tarvitsee satsauksia myös jatkossa. Tämän 

vuoksi olisi erityisen toivottavaa, että biokaasujakeluasema jakeluinfrastruktuuritukea 

myönnettäisiin myös vuosien 2020-2023 välillä. Näin voidaan varmistaa valtakunnallisesti 

kattava biokaasunjakeluverkoston kehittyminen ja riittävä palvelutaso suhteessa kasvavaan 

kaasuautojen lukumäärään. 

 

On hyvä, että eri käyttövoimat ovat omissa tarjouskoreissaan eivätkä eri tarjouskorit kilpaile 

tarjouskilpailussa keskenään. Ehdotamme, että tulevaisuudessa tukea voidaan kohdistaa eri 

ryhmien välillä joustavammin. Nyt 498/2018 asetus (8 §) mahdollistaa määrärahan 

siirtämisen ainoastaan 2. ja 4. ryhmien välillä. Vuonna 2018 jäi rahaa yli, kun 2. ja 4. ryhmät 

eivät vetäneet.  

 

Lisää nesteytetyn kaasun jakeluasemia  

 

Tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi jatkossa tarvitaan lisäsatsauksia raskasta liikennettä 

palvelevien LNG/LBG-asemien lukumäärän kasvattamiseksi. ILMO45-loppuraportti esittää, 

että vuonna 2030 Suomessa olisi 6000 kaasukäyttöistä raskasta ajoneuvoa. Tämä vaatisi 

LNG/LBG-asemien lukumäärän moninkertaistamisen nykyisestä.  

Raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen kannalta parhaat sijainnit eivät useinkaan ole 

samassa paikassa, jolloin on tarpeen rakentaa pelkästään raskasta liikennettä palvelevia 

LNG/LBG-asemia ja eri paikkaan henkilöautoliikennettä palvelevia CNG/CBG-asemia. 
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Nyt tarjouskaupan poissulkee LBG-asemat tai LBG/CBG-asemat, koska LBG-asema on 

selvästi CBG-asemaa kalliimpi toteuttaa. Nesteytettyä kaasua (LNG/LBG) raskaalle 

liikenteelle tarjoavien jakeluasemien kerroin tulisi olla 0,7, koska ne ovat investoinniltaan 

selvästi paineistetun kaasun jakeluasemia kalliimpia. Toinen vaihtoehto on käsitellä LNG-

/LBG-asemat omana hakuryhmänään. Syyskuun tarjouskilpailun hakemusten perusteella 

voidaan arvioida, että onko hakijoita riittävästi sääntöjen mukaisen tarjouskilpailun 

järjestämiseksi.  

 

Sijainti  

 

Suomessa on ollut periaate, että jakeluinfrastruktuuria kehitetään markkinalähtöisesti. 

Vuoden 2019 alussa Suomessa on 41 kaasuasemaa, minkä lisäksi 21 asemalle on 

myönnetty joko kansallista tai EU-rahoituspohjaista investointitukea. Kaasuasemien 

lukumäärä on kehittynyt hyvin pitkälle sen mukaisesti, kuin mitä on asetettu tavoitteeksi 

Suomen kansallisessa ohjelmassa liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta 

(LVM 4/2017).  

Kaasuautojen lukumäärien lisääntyessä tulee jakeluasemien lukumäärien kehittyä samassa 

suhteessa. On tärkeää, että kaasunjakeluverkosto on maantieteellisesti kattava, mutta vielä 

tärkeämpää on varmistaa, että jakeluasemat ovat oikeassa paikassa (siellä missä on 

kysyntää liikennebiokaasulle) ja jakeluasemat ovat teknisesti ja laadullisesti toimivia. Tämän 

tulisi olla lähtökohta myös jatkossa jakeluinfrastruktuuritukea myönnettäessä.  

Jakeluverkon maantieteellisen TEN-T-verkon läheisyys on hyvä lähtökohta kehittää 

kansallista liikennebiokaasunjakeluverkostoa. Pääväylien lisäksi liikennekaasujakeluasemia 

tarvitaan myös niille alueille, missä liikennekaasulle on riittävästi kysyntää taloudelliset 

realiteetit huomioon ottaen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on liian vähän 

kaasunjakeluasemia suhteessa kaasuautojen lukumäärään.  

 

Hakemiskynnyksen madaltaminen 

 

Biokaasuyhdistys esittää, että ensimmäisellä ja toisella tarjouskierroksella joudutettaisiin jo 

nyt käynnissä olevia hankkeita niin, että mahdollistettaisiin toimijoille hankkeissa 

eteneminen omalla riskillä ilman pakkoa odottaa tukipäätöksiä. Näin ei myöskään 

jarrutettaisi suunnittelussa pitkällä olevien hankkeiden etenemistä mahdollisimman 

nopeasti. 

 

Laatu- ja turvallisuus 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79530
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Suomen Biokaasuyhdistys ry esittää, että kaasutankkausaseman tekniselle tasolle 

sisällytettäisiin minimivaatimukset turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Tämä voidaan 

tehdä hyödyntämällä yleisesti käytössä olevia standardeja tai niissä esitettyjä vaatimuksia 

esim.  EN ISO 16923 (CNG/CBG-tankkausasemat) ja EN ISO 16924 (LNG/LBG-

tankkausasemat). Esitämme myös, että ko. standardien käännettäisiin suomenkielelle. 

 

Hyvän palvelutason varmistaminen eri ajoneuvoluokille 

 

Riittävän hyvä palvelutaso tulee määrittää tankkausaseman mukaisesti (henkilöautot, 

henkilöautot+raskaat ajoneuvot sekä raskaat ajoneuvot). Käytännössä tämä voidaan 

varmistaa asettamalla CNG/CBG- ja LNG/LBG-tankkausasemille eritasoiset 

vähimmäiskapasiteettirajat/-vaatimukset.  

 

Vähimmäiskapasiteetti 

Pidämme tärkeänä vähimmäiskapasiteetille määriteltyjä vaatimuksia, koska näin voidaan 

varmistaa tankkausasemien toimivuus ja riittävä palvelutaso. Tämä tulee entistä 

tärkeämmäksi, kun kaasuajoneuvojen lukumäärät kasvavat. Ammattiliikennöitsijöillä (raskas 

liikenne) on tiukemmat vaatimukset hyvälle palvelutasolle, mikä tulee huomioida 

jakeluinfraa kehitettäessä. 

Ohjeluonnoksessa ja asetuksen 5 §:ssä on nyt määritelty tankkauksen 

vähimmäiskapasiteetti seuraavasti: 

Ohjeluonnos, s. 15: ”Kaasutankkausaseman jatkuvan tankkauksen 

vähimmäiskapasiteetti on 100 kilogrammaa tunnissa, minkä lisäksi tankkausaseman 

varaston koon tulee mahdollistaa vähintään 200 kilogramman kaasutankkaus 

tunnissa. Vähimmäiskapasiteetti koskee kaikkia ajoneuvoja. 

 

Tämä vähimmäiskapasiteetti koskee kaikkia ajoneuvoja, mikä varmistaa käytännössä 

jatkuvana tankkauksena 4-5 henkilöautoa tunnissa tai vajaa yksi jäteauto. Annettu 

vähimmäiskapasiteettivaatimus on jokseenkin riittävä minimivaatimus henkilöautojen 

paineistetun kaasunjakeluasemien kohdalla, mutta mielestämme se ei riitä varmistamaan 

raskaan kaluston edellyttämää palvelutasoa. Jos paineistetun kaasun jakeluaseman 

katsotaan saavan raskaan liikenteen kertoimen, olisi sen kyettävä osoittamaan pystyvän 

tarjoamaan kaasua vähintään 400 kiloa tunnissa ensimmäisenä tuntina ja sen jälkeen 200 

kiloa tunnissa jatkuvasti (kompressorikapasiteetti). Tämä mahdollistaa esimerkiksi 

henkilöautoliikenteen lisäksi kahden jäteauton tankkaamisen tunnissa.  
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Ehdotuksia vaikuttavuuden parantamiseksi 

 

Osa tuen saaneista hankkeista ei toteudu, mikä voi johtua useasta eri syystä. Tämä on 

valitettavaa jakeluinfrastruktuurin kehittymisen kannalta. Emme kuitenkaan kannata 

sakkojärjestelemä tms. käyttöön ottamista jatkossakaan. Uskomme, että oikein 

määritellyillä kriteereillä voidaan riittävän tehokkaasti karsia sellaiset hankkeet, jotka eivät 

lähtökohtaisesti omaa riittäviä onnistumisen edellytyksiä. Seurantavaatimuksilla voidaan 

edelleen parantaa koko tukijärjestelmän vaikuttavuutta.  

 

498/2018 asetuksen 16 §:ssä tuen saajan selvitys- ja ilmoitusvelvollisuutta voitaisiin sen 

sijaan muuttaa enemmän velvoittavampaan suuntaan. Tuen saajaa voitaisiin velvoittaa 

raportoimaan hankkeen toteutuneet vaikutukset. Biokaasun jakeluasemien osalta tämä 

voisi pitää sisällään esim. käyttö/toimintatunnit, tankkaustapahtumien lukumäärän ja 

myydyn kaasun määrän. Samat tiedot tulisi edellyttää arvioitavan jo hakemusvaiheessa, 

jolloin vaikuttavuusarviointi voitaisiin tehdä näihin verrattuna. Tällä varmistettaisiin myös 

hankkeen syvempi etukäteisarviointi. 

 

Lisätiedot:  

Anna Virolainen-Hynnä 

0400-987805 

anna.virolainen-hynna@biokierto.fi  

Toiminnanjohtaja Suomen Biokaasuyhdistys ry (30.6.2019 asti) 

Toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (1.7.2019 alkaen) 

www.biokierto.fi   

mailto:anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
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