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KIRJALLINEN LAUSUNTO EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNALLE 

HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI BIOPOLTTOAINEISTA JA BIONESTEISTÄ 

ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 70/2020 vp) 

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, haluaa kiittää lausuntopyynnöstä. RED II:n toimeenpano on 

tärkeä asia biokaasusektorille, sillä kestävyysvaatimukset ovat tässä laajuudessaan toimialalle uusi 

asia. On myös huomattava, että soveltamisalan piiriin on tulossa lähivuosina lisää 

biokaasutoimijoita, sillä biokaasun liikennekäyttöä ja ravinteiden kierrätystä pyritään lisäämään 

Suomessa. Lisäksi tärkeää on se, että RED II:n antaa yhteiset pelisäännöt kestävyyden arvoimiseksi 

ja osoittamiseksi kaikille uusiutuvan energian tuottajille Suomessa ja EU:n jäsenmaissa. Tämä 

edesauttaa biokaasun sisämarkkinoiden syntymistä ja vaikuttaa biokaasun kilpailukykyä suhteessa 

nestemäisiin biopolttoaineisiin. Olemme kiinnittäneet hallituksen esityksessä huomioita seuraaviin 

asioihin.  

 

Tavoite ja valmistelu 

Lakiesityksen pääasiallisena tavoitteena on RED II:n kestävyyskriteerien kansallisen täytäntöönpano 

sekä varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet ovat 

tuotettu kestävällä tavalla. Esityksen tavoitteena on lisäksi, ettei kestävyyskriteerien täyttymisen 

osoittamisesta aiheudu toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa. 

SBB:n mielestä lakiesitys vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Lakiesitys on mielestämme 

kokonaisuutenaan hyvin laadittu, ja se vastaa työryhmän loppuraportissa esitettyjä suosituksia. SBB 

on pysyvänä asiantuntijajäsenenä osallistunut kestävyyskriteeridirektiivin uudistamisen kansallista 

toimeenpanoa selvittäneen työryhmän työhön.  

 

Vaikutus muihin säädöksiin 

Kestävyyslaki on nykyisin ns. puitelaki, jonka säännösten soveltaminen perustuu muualla 

lainsäädännössä säädettyyn velvoitteeseen tai valtionavustuspäätökseen. Asialla on vaikutusta 

useaan eri säädökseen, polttoaineiden lisäksi myös muun muassa päästökauppaan ja jätelakiin. 

SBB:n mielestä on hyvä, että myös jätelainsäädäntö on mainittu perustelumuistiossa, joskin 

tarkastelu on hyvin suppeaa. Jatkotyössä on mielestämme tärkeää varmistaa, että 
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kestävyysvaatimuksia sovelletaan onnistuneesti myös muissa yhteyksissä eli jakeluvelvoitteen 

käyttöönotossa, maatalouden rahoituskehyksen uudistuksessa sekä ravinnekiertokorvauksen 

käyttöönotossa sekä myös energia- ja liikenneverotuksen muutoksessa.   

 

Hallinnollinen taakka 

Hallinnollisen taakan vähentämiseksi esityksessä keskeisimmät asiat ovat nykyisen kansallisen 

kestävyysjärjestelmän laajentaminen kattamaan RED 2:n vaatimukset sekä pienempien sähkön ja 

lämmön tuottajien rajaaminen kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerien 

soveltamisen ulkopuolelle (kts. § 5a). SBB kannattaa molempia esityksiä, emmekä koe, että ne 

vaarantaisivat RED 2:n tavoitteiden saavuttamista.  

 

Määritelmät 

4 pykälän 8 kohdassa säädettäisiin siten biokaasun määritelmästä, jonka mukaan biokaasulla 

tarkoitettaisiin biomassasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita.  Määritelmä on RED II:n 

mukainen. SBB pitää biokaasun määritelmää tarpeellisena, sillä se selventää biokaasun määritelmää 

suhteessa synteettisiin kaasuihin. Kiinnostus synteettisten kaasun valmistamiseksi on lisääntymässä 

ja niistä voidaan puhua virheellisesti ”biokaasuna”, vaikka ne valmistettaisiin muusta kuin 

biomassapohjaisesta syötteestä ja vaikka niiden kestävyysvaatimukset olisivat erilaiset.  

Mitä tulee jätteen määritelmään, niin lakiehdotus on sen suhteen yksinkertainen ja selkeä, eli 

emme esitä sen osalta muutoksia. Haluamme kuitenkin tuoda tietoonne, että jätteen määritelmän 

soveltamiseen saattaa liittyä haasteita. Tämän vuoksi SBB kehottaa kiinnittämään jätteen 

määrittelyyn huomioita nyt ja jatkossakin kaikessa säädösvalmistelussa, jossa viitataan jätteen 

määritelmään. Esimerkiksi perustelumuistion sivulla 34 oleva lause on hieman epäselvä jätteen 

määrittelyn osalta: ”Alakohtaa sovelletaan myös jätteisiin ja tähteisiin, jotka jalostetaan ensin 

joksikin tuotteeksi ennen jatkojalostusta biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi.” 

Viittaako tämä esimerkiksi pakkausjätteestä valmistettuun polttoaineiseen vai mihin?  

 

Vaikutukset biokaasusektoriin 

SBB:n mielestä biokaasua koskevat erityiskysymykset on otettu hyvin huomioon lakiesityksessä, lain 

perustelumuistiossa (s. 20) sekä kestävyyskriteerityöryhmän loppuraportin suosituksissa.  
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Perustelumuistiossa sivulla 21 on mainittu, että pienen kokoluokan liikennebiokaasulaitoksien osalta 

kestävyysjärjestelmän perustamisen ja ylläpidon kustannukset suhteessa koko liiketoiminnan kokoon 

saattavat muodostua liian suureksi taloudelliseksi rasitteeksi, mikä voi johtaa biokaasun 

jalostaminen ja jakelu liikenteeseen saattavat keskittyä harvojen tahojen käsiin ja siten johtaa 

markkinoiden keskittymiseen. SBB pitää tärkeänä, että Suomeen syntyy erikokoisia 

biokaasulaitoksia. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että liikennebiokaasun jalostaminen vaatii 

suhteellisen korkeat laitosinvestoinnit, riittävän määrän syötteitä ja riittävästi kysyntää syntyville 

lopputuotteille, minkä johdosta liikennebiokaasun tuotanto ei yleensä ole taloudellisesti 

kannattavaa vuosittain alle 15 000 tonnia käsittelevissä laitoksissa. Tämän vuoksi SBB ei koe, että 

lakiehdotus sellaisenaan vaikuttaisi pienten toimijoiden toimintaedellytyksiin.  

Kuten perustelumuistiossa on kerrottu, niin biokaasualan sääntely ja toimijoiden toimintaympäristö 

ovat murroksessa. Suomalaisen biokaasun kilpailukyvyn varmistamiseksi SBB pitää tärkeänä, että 

RED 2:n toimeenpano onnistuu täsmällisesti myös muissa jäsenmaissa, sillä kaasumarkkinat tuovat 

suomeen lähivuosina myös muualla tuotettua biokaasua. SBB ehdottaa, että perustelumuistioon 

lisättäisiin vielä kirjaus, että muutaman vuoden kuluttua biokaasun osalta toimeenpanon 

onnistumista arvioitaisiin ja arvioinnin pohjalta toteutettaisiin tarvittavat korjausliikkeet.  

 

Toimeenpano ja jatkotyö tärkeää 

SBB pitää hyvänä sitä, että TEM on ryhtynyt kansalliseen toimeenpanoon riittävän ajoissa ja 

päättäväisesti. Toiminnanharjoittajille tulee jäädä riittävästi aikaa kestävyysjärjestelmien 

kehittämiseen, minkä vuoksi olisi tärkeää, että kestävyyslain muutos saataisiin vahvistettua 

mahdollisimman nopeasti. Energiavirastolle tulee osoittaa riittävät resurssit uusien velvoitteidensa 

hoitamiseen.   

Esityksen mukaan kestävyyslakiin kirjattaisiin kasvihuonekaasupäästövähennysvelvoitteet hyvin 

yleisellä tasolla. Tämä johtaa siihen, että laskennan osalta tarkempi ohjeistus on tarpeen antaa joko 

Energiaviraston laatimalla ohjeistuksella tai antamalla tekninen laskentaohjeistus asetuksessa. SBB 

pitää laskentaohjeistuksen laatimista hyvin oleellisena toimenpiteenä. Pidämme tärkeänä myös sitä, 

että sidosryhmät voivat osallistua ohjeistuksen laatimisiin. Laskentaohjeistus on hyvin oleellinen 

biokaasun kannalta, sillä silloin ratkaistaan lopulta muun muassa se, miten esimerkiksi turvemailla 

kasvatetun nurmen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja kuinka hyvin esimerkiksi 

kierrätysravinteiden käyttö voidaan huomioida laskelmissa. SBB pitää myös tärkeänä, että 
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kestävyyskriteerien lainsäädännöllisessä jatkotyössä tulee tarkastella myös synteettisten kaasujen 

kestävyyskysymyksiä, mitkä ovat tällä hetkellä hyvin epäselvät.  

 

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987 805, 

www.biokierto.fi 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, edustaa yrityksiä ja henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita 

biokaasusta, uusiutuvista kaasuista, kaasuautoilusta ja ravinnekierrosta. SBB jäsenistön osuus 

Suomen biokaasun tuotannosta on lähes 70 %, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85 % 

sekä yli 50 % kierrätysravinnetuotannosta. 


