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LAUSUNTO LUONNOKSEEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI 

MAAKAASUN TOIMITUSTEN SELVITYKSESTÄ JA MITTAUKSESTA 

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1062/03.01.02/2019 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta jättää lausunnon. 

Kaasumarkkinoihin liittyvät asiat koskevat suomalaista biokaasusektoria sekä suoraan että 

epäsuorasti, minkä vuoksi on tärkeää, että suomalainen biokaasusektori on aktiivisesti 

mukana kehittämässä kaasumarkkinoita. Suomen biokaasusektori hyötyy siitä, että 

kansalliset kaasumarkkinat ovat elinvoimaiset ja houkuttelevat. Suomessa on hyvät puitteet 

uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseen. Keskipitkällä aikavälillä merkittävä osa 

Suomessa käytettävästä maakaasusta voidaan korvata biokaasulla ja muilla uusiutuvilla 

kaasuilla, jotka voivat olla niin kansallisesti tuotettuja kuin Suomen rajojen ulkopuolelta 

tuotavaa.  

 

Yleistä - terminologia 

Olisi toivottavaa, että käsitteistön yhteneväisyyteen panostettaisiin niin tämän 

asetuksen toimeenpanossa kuin koko maakaasumarkkinauudistuksen läpiviemisessä. 

Maakaasumarkkinauudistus on ollut prosessina haastava varmasti kaikille osapuolille, sillä 

työ on muun muassa kattanut uuden järjestelmän luomista, vastuunjaon 

uudelleenmäärittelyä ja uuden terminologian kehittämistä. Tähän suhteutettuna tämä 

asetusluonnos on ottanut positiivisia askelia kohti selkeämpää ilmaisua, vaikkakin 

terminologia on edelleen vaikeaa ja osin kömpelöä. Maakaasumarkkinalaissa ja tässä 

asetusluonnoksessa puhutaan ihan otsikkoa myöden maakaasusta, vaikka selkeämpää olisi 

puhua kaasuverkosta, kun infrastruktuurissa on mukana myös uusiutuva kaasu.  

Käsitteistön vakiintumattomuudesta hyvä esimerkki on puolestaan se, että 

asetusluonnoksen 3 §:ssä viitataan sääntökirjaan, jolla viitattaneen sääntöihin ja 

sopimuksiin, joita Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy on luonnostellut yhdessä sidosryhmien 

kanssa.  
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Mittaus- ja laatuvaatimukset  

Ennen asetusluonnoksen hyväksymistä tulisi varmistaa, ettei asetus luo tarpeettomia 

esteitä uusiutuvan kaasun kaasumarkkinoille pääsylle. Tämä asia olisi hyvä selvittää 

ja kirjata taustamuistioon. Nyt tämän asian laitaa ei voi arvioida asetusluonnoksen ja 

taustamuiston perusteella.  

Mittaus- ja laatuvaatimuksien asettamisen yhteydessä voidaan helposti luoda esteitä 

esimerkiksi silloin, kun vaatimusten täyttäminen edellyttää investointeja uudentyyppisen 

teknologian käyttöönotolle. Lisääntyvät kustannukset ovat perusteltuja mielestämme 

ainoastaan silloin, mikäli vaatimus parantaa huomattavasti kaasujärjestelmän laatu- ja 

turvallisuustasoa. Tämä huoli lisääntyvistä kustannuksista on nostettu esille useassa eri 

yhteydessä ja puheenvuorossa maakaasumarkkinalainsäädäntöuudistuksen yhteydessä 

järjestetyissä sidosryhmätilaisuuksissa. 

Uusiutuvat kaasut osana kaasuinfrastruktuuria 

Uusiutuvien kaasujen osalta esitämme, että kaasumarkkinoiden toimivuutta 

arvioidaan muutaman vuoden päästä. Näin voidaan varmistaa, että uusiutuvat kaasut 

ovat mukana kaasumarkkinoilla tavoitteiden mukaisesti. Tämä voitaisiin kirjata 

toimenpiteenä muistioon. Taustamuistion ympäristövaikutuksia käsittelevässä osiossa 

(sivu 21) tuodaan esille uusiutuvien kaasujen tärkeys kasvihuonekaasujen näkökulmasta 

sekä liikennekaasupotentiaalin suhteen. Tällä hetkellä biokaasun tuotanto ja käyttö 

Suomessa ovat vielä suhteellisen pientä maakaasuun verrattuna, mutta on nähtävissä, että 

tulevaisuudessa uusiutuvan kaasun suhteellinen osuus tulee nousemaan. Suomessa on 

hyvät mahdollisuudet tuottaa uusiutuvaa, kotimaista ja nollapäästöistä (laskennallisesti) 

biokaasua.  
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