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Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen ja biokaasun 

liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon. SBB:n 

mielestä infrastruktuurituki (asetus 498/2018) on erittäin tarpeellinen liikennebiokaasun 

käytön jouduttamiseksi.  

Yleistä 

Kaiken kaikkiaan tuki on toiminut mielestämme hyvin. Asetuksen päivityksen yhteydessä on 

kuitenkin mahdollista sujuvoittaa asetuksen soveltamista ja näin lisätä sen vaikuttavuutta, 

joten SBB suhtautuu hyvin positiivisesti asetuksen päivittämiseen. 

Asetusehdotus tukee mielestämme hyvin pääministeri Marinin hallitusohjelmaa ja kansallista 

energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa vähäpäästöisen liikenteen edistämisen osalta.  

Kansallisen biokaasupotentiaalin valjastamiseksi ja liikenteen päästövähennystavoitteiden 

saavuttamiseksi kaasuntankkausverkosto tarvitsee satsauksia myös jatkossa. Tämän vuoksi 

olisi erityisen toivottavaa, että biokaasujakeluasemille myönnettäisiin 

jakeluinfrastruktuuritukea myös vuosien 2020-2023 välillä. Näin voidaan varmistaa 

valtakunnallisesti kattava biokaasunjakeluverkoston kehittyminen ja riittävä palvelutaso 

suhteessa kasvavaan kaasuautojen lukumäärään ja uudistuviin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. 

 

5 § Tuen myöntämisen edellytykset  

Kannatamme sitä, että hankkeiden toteutusaikaa pidennetään kahdella kuukaudella 20 

kuukauteen. Kannatamme, että pykälän 1 momentin 3 kohtaa muutettaisiin siten, että 

jatkossa hankkeen aloittamista koskevaa edellytystä tarkasteltaisiin suhteessa Energiaviraston 

ilmoittamaan tarjousten jättämisen määräpäivään. Tämä mahdollistaa hankkeiden 

ketterämmän toteuttamisen/käynnistyminen, kun hakijoille mahdollistettaisiin hankkeissa 

eteneminen omalla riskillä ilman pakkoa odottaa tukipäätöksiä. Näin ei myöskään jarrutettaisi 

suunnittelussa pitkällä olevien hankkeiden etenemistä mahdollisimman nopeasti 

Kannatamme, että pykälän 3 momentin 4 kohtaan lisättäisiin uusi tekninen edellytys koskien 

raskaan liikenteen kaasun tankkauspisteiden jatkuvan tankkauksen vähimmäiskapasiteettia ja 

kompressorikapasiteettia. Pidämme tärkeänä vähimmäiskapasiteetille määriteltyjä 

vaatimuksia, koska näin voidaan varmistaa tankkausasemien toimivuus ja riittävä palvelutaso. 

Tämä tulee entistä tärkeämmäksi, kun kaasuajoneuvojen lukumäärät kasvavat niin henkilö- 
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kuin kuorma-autosegmenteissä. Ammattiliikennöitsijöillä (raskas liikenne) on tiukemmat 

vaatimukset hyvälle palvelutasolle, mikä tulee huomioida jakeluinfraa kehitettäessä.  

 

6 § Tuen saaja 

SBB kannattaa täsmennystä, että myös maatiloille voitaisiin myöntää tukea, jos 

hakemus/jakeluasema täyttää asetuksessa määritellyt myöntämisen edellytykset.  

 

8 § Tuen kohdistaminen 

SBB kannattaa ehdotusta, että tukea myönnetään valtion talousarvion verran. Tämä tekee 

asetuksen soveltamisesta joustavammin ja siten edistäisi tuen tarkempaa kohdistamista 

vaikuttavuudeltaan tehokkaimpiin hankkeisiin. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että myös 

jatkossa jakeluinfratuen hyvä ennakoitavuus varmistetaan.  

 

10 § Tarjousten vertailu 

Kannatamme ehdotusta, että pykälän momentissa 3 säädettyjä vertailulukuja muutetaan 

kaasun tankkauspisteiden osalta. Ehdotus huomioisi näin aiempaa paremmin raskaiden 

ajoneuvojen tankkauspisteet.  

Asetuksen muutosehdotuksessa esitetään, että uuden teknologian kerroin olisi jatkossa 

jokaisessa ryhmässä 0,9. Pidämme tärkeänä uuden teknologian edistämistä, mutta tätä ei tule 

tehdä turvallisuus ja käyttövarmuuden kustannuksella. Tämän vuoksi SBB ehdottaa lisättäväksi 

asetukseen, että hakija velvoitettaisiin antamaan kirjallinen selvitys uuden teknologian 

toimivuudesta. Selvityksessä tulisi arvioida uuden teknologian paremmuus aikaisempiin 

ratkaisuihin verrattuna, jotta hakija voi osoittaa uuden teknologian olevan joko 

tehokkuudeltaan tai turvallisuudeltaan parempi. 

 

13 § Hakemus tuen maksatusta varten 

SBB kannattaa esitystä, että pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jolla säädettäisiin 

Energiaviraston harkintavallasta jatkoajan myöntämiseen tukipäätöksessä 5 §:n 1 momentin 2 

kohdan mukaisesti määrättyyn määräaikaan. Tämä antaa hakijalle ja rahoituksen saaneelle 

turvaa poikkeuksellisten ja ennakoimattomien olosuhteiden kohdalla. 
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16 § Tuen saajan selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus  

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. 

Sen sijaan tarkemmilla seurantavaatimuksilla voitaisiin kuitenkin edelleen parantaa koko 

tukijärjestelmän vaikuttavuutta. SBB esittää, että pykälään 16 muutettaisiin enemmän 

velvoittavampaan suuntaan velvoittamalla tuen saajaa raportoimaan hankkeen toteutuneet 

vaikutukset tarkemmin. 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. 

 

Laatutason varmistaminen 

Asetusehdotuksella ei mielestämme päästä nyt riittävästi kiinni kaasun 

jakeluasemien ”toimintavarmuuden painoarvon” nostamiseen. Käytössä olevat standardit (EN 

ISO 16923 CNG/CBG-tankkausasemat; EN ISO 16924 LNG/LBG-tankkausasemat) tai muu 

vastaava tapa olisi SBB:n mielestä tarpeellinen lisäys jakeluasemien toimintavarmuuden 

varmistamiseksi. Esitämme täten, että asetusta täydennettäisiin tältä osin. Esitämme myös, 

että ko. standardien käännettäisiin suomen kielelle.  

Jakeluasemien laatutasoa voidaan parantaa myös vapaaehtoisin keinoin yhdessä toimialan 

kanssa, mikä voi oikein toteutettuna olla tehokkaampi keino kuin säädökset. SBB osallistuu 

mielellään tähän työhön. 
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