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Kommentit toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeeseen 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa kommentteja Energiaviraston 

kestävyyskriteeriohjeluonnokseen.  

Alkuun haluamme todeta, että ohjeistusta tulee päivittää, sitten kun biokaasu tulee jakeluvelvoitteen 

piiriin. On tärkeää varata päivitystyöhön riittävästi resursseja, sillä näkemyksemme mukaan ohjeeseen 

tulisi tällöin tehdä useita muutoksia ja täsmennyksiä.  Ohjeistus biokaasun kasvihuonekaasulaskelmien 

osalta voi myös vaatia vielä tarkennuksia myöhemmin – ohjeistuksen toimivuus ja yksiselitteisyys 

selviää vasta käyttökokemusten myötä.  

Kommentteja 

• 1.7 Määritelmiä – selvyyden vuoksi tekstissä olisi hyvä tuoda esille, mikä määritelmistä ovat 

peräisin laista ja mikä mahdollisesti tähän ohjeeseen lisätty. Tämän tiedon voisi laittaa vaikka 

sulkeisiin.  

• Määritelmien joukossa on määritelty jätelain mukainen sivutuote, kuitenkin muu ohjeistus 

sivutuotteiden osalta jää hyvin kevyeksi ohjedokumentissa. Käytännössä ohjeistuksesta on 

vaikea saada selvyyttä, mitkä kestävyysvaatimukset koskevat teollisessa prosessissa syntyviä 

sivutuotteita. Sivulla 55 on tosin annettu täsmällinen ohje, miten energia-allokointi tapahtuu 

päätuotteen ja sivutuotteen välillä, kun valmistetaan polttoaineita. Kohtia, joihin sivutuote 

voitaisiin lisätä: 

o Taulukko 1 (sivu 20) sekä Taulukko 4 (sivu 82), jotka eivät nyt sisällä sivutuotteita.  

o Voiko Energiavirasto antaa ennakkotiedon, että luokitellaanko tuote ja aines 

sivutuotteeksi (kts. sivu 38)?  

• Sivu 39: selvyyden vuoksi voisi tekstiin lisätä myös nurmen, koska se kiinnostaa useita 

biokaasusektorilla toimivia. Esitämme seuraava lisäystä: 

 ”Energiavirasto on tulkinnut, että maatalousmaan jätteitä ja tähteitä koskeva lisäkriteeri 

koskee muun muassa olkea, tähkiä [,nurmea]  ja kuoria. Energiavirasto kuitenkin 

huomauttaa, että lista ei ole tyhjentävä.” 

• Sivu 39: selvyyden vuoksi voisi tekstiin tehdä seuraavan lisäyksen:  

”Seuranta- tai hallintasuunnitelmia koskevan kriteerin täyttyminen on 

toiminnanharjoittajan vastuulla eikä todistustaakkaa ole yksittäisillä maanviljelijöillä.” [Eli 

käytännössä polttolaitoksella tai biokaasulaitoksella.] 

• Sivu 39: selvyyden vuoksi voisi tekstiin tehdä seuraavan lisäyksen:   

[Tämä vaatimus koskee ennen kaikkea ulkomailta tuotuja raaka-aineita.] 

”Toiminnanharjoittajan on selvityksessään osoitettava, että hankintamaan kansallisissa 

laeissa tai alemman tason säädöksissä edellytetään sellaisten seuranta- tai 

hallintasuunnitelmien soveltamista, joiden tarkoituksena on puuttua maan laatuun ja 

maaperän hiileen kohdistuviin vaikutuksiin. Selvityksessä on viitattava relevantteihin 

kansallisiin lakeihin ja käytäntöihin. Toiminnanharjoittajan on selvityksessään pystyttävä 

myös osoittamaan, että seuranta- tai hallintasuunnitelmien täytäntöönpanoa seurataan ja 

valvotaan kansallisella tasolla.” 
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• Sivu 48: koskeeko seuraava vaatimus myös biokaasun nesteyttämistä? Euroopassa on käytössä 

erilaisia käytäntöjä, joten asiaan tärkeä hakea yhteinen tulkinta EU-tasolla. 

o ”Biomassapolttoaineilla ja bionesteillä päästövähenemälaskennassa tulee myös ottaa 

huomioon energian muunto tuotetuksi sähköksi ja/tai lämmöksi tai kylmäksi.” 

• Sivu 52: selvyyden vuoksi ranskalaisten viivojen joukkoon voisi lisätä, ettei liikennekäytön 

käyttövaihe kuulu laskelmiin! 

• Sivu 84: Sovelletaanko ainetasemenetelmän vaatimuksia polttoaineen välivarastointiin? Onko 

väliä, että vaihtuuko omistaja? Ohjeistuksessa on tähän liittyen kirjattu seuraavaa: 

”Ainetasemenetelmää sovelletaan jokaiseen tuotantoketjun vaiheeseen, aina raaka-aineen 

tuotannosta polttoaineen kulutukseen luovuttamiseen tai sähkön, lämmön ja kylmän 

jakeluverkkoon syöttämiseen asti. Täten on tärkeää, että tuotantoketjun kaikki jäsenet 

ottavat käyttöön ainetasejärjestelmän ja noudattavat sen periaatteita.” 

• Sivulla 88 on väärä kuvaviittaus (viitataan kuvaan 9, mutta sivulla 89 on kuva 8.) 
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