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Kommentit Energiavirastolle luonnokseen tarjouskilpailuun 
osallistujan ohjeeksi 19.08.2020 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, haluaa alkuun todeta, että jakeluinfratuki on koko ajan 
ottanut positiivisia kehitysaskelia. Vuonna 2020 jakeluinfra-asetukseen tehtiin useita tärkeitä 
muutoksia, jotka varmistavat jatkossa tuen paremman toimivuuden suhteessa 
toiminnanharjoittajien tarpeisiin ja poliittisiin tavoitteisiin. Myös Energiaviraston laatima ohje 
on kehittynyt hyvää suuntaan. Hyvä, että ohjeeseen pyydetään kommentteja sidosryhmiltä. 
Myös infotilaisuudet ovat olleet hyviä, niin ikään 1.9.2020 järjestetty virtuaalinen infotilaisuus.  

 

2. Määritelmät / 2.4. Biomassa  
 

SBB esittää, että biomassamääritelmään lisätään selvyyden vuoksi jätevesiliete. Ehdotus 
muotoiluun lakiesitykseen: ”; 7) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin 
liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista 
alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden [ja 
-lietteiden] biohajoavaa osaa;” 

 

2. Määritelmät / 2.6 Etusijalla oleva kunta  
 

SBB esittää selvyyden vuoksi seuraavan täsmennyksen kirjaukseen.  

”Kunta, jossa tarjouskilpailun alkaessa ei ole ajoneuvojen suuritehoista latauspistettä ja johon 
ei ole annettu myönteistä päätöstä infrastruktuurituen myöntämisestä [3 ryhmään kuuluvasta 
investointihankkeesta] siten, että päätös olisi lainvoimainen tarjouskilpailun alkaessa. 
Energiavirasto on julkaissut osoitteessa http://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki listan 
kunnista, jotka eivät ole etusijalla, eli niistä kunnista, jossa on vähintään yksi julkinen 
latauspiste tai jonne sijoittuvasta ryhmään 3 kuuluvasta investointihankkeesta on annettu 
myönteinen tukipäätös.” 
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2.25 Uutta teknologiaa hyödyntävä hanke  
 

SBB:n mielestä uutta teknologiaa tärkeämpää olisi toimivuuden varmistaminen. Tämän vuoksi 
esitämme edelleen tiukennusta ja täsmennystä uuden teknologian hyödyntämiseen liittyen. 
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. 

 

4.2 Kaasun tankkauspisteitä koskevat ryhmäkohtaiset edellytykset (ryhmä 1)   
 

SBB ei esitä biokaasuvaatimukseen muutoksia, mutta haluamme todeta, että on hyvä, että 
ohjeessa on pyritty määrittelemään biokaasuvaatimus tarkasti, sillä siihen voi liittyä 
potentiaalista väärin tulkintaa. Asia on jatkossa entistä keskeisempi, jos ja kun liikennekaasun 
kysyntä lisääntyy. Asian toimeenpanoa on tarpeen seurata ja tarvittaessa ryhtyä 
toimenpiteisiin.  

 

4.2 Kaasun tankkauspisteitä koskevat ryhmäkohtaiset edellytykset (ryhmä 1) / Haetun 
tuen enimmäismäärä suhteessa hyväksyttävin kustannuksiin (sivu 17)  
 

SBB esittää, että 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 kaasun tankkauspisteelle kaasukonteilla siten, että kaasutankkauspisteellä 
on jatkuvasti vähintään yksi kaasukontti, investointihankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin 
hyväksytään yhden kaasukontin kustannukset. Kontin kuljettamiseen käytettyä ajoneuvoa ei 
huomioida hyväksyttävissä kustannuksissa.” 
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