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KOMMENTIT ENERGIAVIRASTOLLE KAASUN JA VEDYN ALKUPERÄTAKUUJÄRJESTELMÄN EHTOIHIN 

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry haluaa esittää seuraavat huomiot Energiavirastolle Kaasun ja 

vedyn alkuperätakuujärjestelmän ehtoihin (Gasgrid käyttää ehtojen sijaan termiä ’säännöt’):   

• Säännöt ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Ennen kaikkea on hyvä, että säännöt ovat 

suomenkieliset.  

• sivu 5, termit:  

o Selvyyden vuoksi olisi hyvä täsmentää, että kaatopaikkakaasu ja 

jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ovat myös biokaasua. Nyt ne ovat mukana 

’uusiutuva energianlähde’ määritelmän alla.  

o Esitämme, että listaan lisätään termit ’metaani’ ja ’biometaani’. Nyt termien 

joukossa ’vety’ on määritelty selkeästi. Vedyn osalta on huomattava, että vetyä voi 

olla mukana, vaikka biokaasuprosessissa muodostuvassa kaasussa tai kaasutuksen 

kautta biomassasta syntyvässä kaasussa, samoin kuin voi olla metaaniakin ja sitten 

niitä voidaan erilaisilla prosesseilla muuntaa edelleen. 

• 4.1 Tuotantolaitoksen lisääminen rekisteriin  

o Selvyyden vuoksi esitämme seuraavaa lisäystä tekstiin (hakasulkeet punaisella 

fontilla): ”Tuotantolaitoksen omistaja tai tuotantolaitoksen omistajan asianmukaisesti 

valtuuttama rekisteröijä voi rekisteröidä tuotantolaitoksen rekisteriin. Rekisterin 

ylläpitäjä varmistaa, että tuotantolaitos täyttää [seuraavat] Suomen alkuperätakuita 

koskevien säädösten vaatimukset. Tuotantolaitoksen voi rekisteröidä vain, jos se 

täyttää alkuperätakuujärjestelmän hyväksymiskriteerit”. 

• 5.2 Maakaasuverkon ulkopuolella tuotettu ns. offgrid-kaasu/-vety: ”Rekisterin ylläpitäjä 

saa alkuperätakuiden myöntämisperusteena käytettävät tuotantotiedot tuotantolaitokselta 

erikseen määritetyssä sähköisessä muodossa tai erillisen käyttöliittymän kautta.”  

o Pyydämme selventämään, missä muodossa tiedot tulee toimittaa. Pieniä toimijoita ei 

tule velvoittaa toimittamaan tietoja raskaan tiedonvaihtorajapintojen kautta.  

• 7.1.2 kohtaan 4:  

o Kohdassa 7.1.2. kohdassa 4 on todettu seuraavaa: ”[Jos kyseessä on offgrid-kaasu/-

vety,] alkuperätakuut myönnetään tuotantolaitoksen koko tuotannolle […]. Jos osa 

tuotantolaitoksen tuotannosta, jolle alkuperätakuu on myönnetty, kulutetaan heti 

tuotantolaitoksella, vähintään tuotantolaitoksen kulutusta vastaava määrä 

tuotantolaitokselle myönnettyjä alkuperätakuita on peruutettava alkuperätakuiden 

myöntämisen yhteydessä […]” 
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o Hinnoittelumenetelmän kuvauksessa on puolestaan esitetty, että alkuperätakuun 

myöntämisestä peritään maksu. Sellaisessa tapauksessa, jossa alkuperätakuu 

myönnettäisiin ja heti peruutettaisiin omakäyttöä vastaavasti, perittäisiin maksu 

käytännössä aivan turhaan.  

o Esittäisimme muutosta tai täsmennystä, että alkuperätakuita ei myönnettäisi 

laitoksen koko tuotannolle, vaan ainoastaan sille osuudelle, joka on 

varmennusvelvollisuuden piirissä.  

• 7.1.2 Maakaasuverkon ulkopuolella tuotettu ns. offgrid-kaasu/-vety:  

o kohtia 1. ja 2. tulisi tarkentaa siten, että on selvää, mistä löytyvät Energiaviraston 

ohjeet vaadituista mittaustiedoista ja mittausohjeista. Nyt ohjeet löytävät 

Energiaviraston sivuilta todentajille tarkoitetuista ohjeista (ko. dokumentissa ei ole 

otsikkoa, eikä päivämäärää), joka ei ole tuotantolaitoksen näkökulmasta kovin 

looginen ohjeistus lisätiedon etsimiseksi. Esitämme, että säätöihin kirjataan selkeästi 

mistä vaatimukset löytyvät ja lisäksi esitämme, että Energiaviraston 

todentajanohjeiden otsikointia muutetaan sellaiseksi, että ohjeistuksen voidaan 

katsoa koskevan myös tuotantolaitoksia.  

• 8.1. ”Ostaja vastaa siitä, että valitut alkuperätakuut soveltuvat aiottuun käyttöön 

(esim. kestävyysvaatimukset, sijainti).”:  

o Miten alkuperätakuurekisteri taipuu siihen, että tuotteilla voi olla erilaisia 

kestävyysominaisuuksia. Euroopan komission energiaverodirektiivin 

muutosesityksessä ovat seuraavat tuotteet: edistyneet biopolttoaineet, ravinto- ja 

rehukasveista valmistetut polttoaineet, kestävä biokaasu ja ei-kestävä biokaasu.  

• Osa toimista tehdään manuaalisesti (8.2., 10.2, 10.3.). Eri osapuolten oikeusturvan 

takaamiseksi suosittelemme asettamaan jonkinlaisen määräajan manuaalisten toimintojen 

suorittamiseen. 
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