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Ehdotus visioksi ja tavoitteeksi:
• ”Suomen biokaasualan visiona on olla kilpailukykyinen ja elinvoimainen
sekä olla vahvasti integroituneena kansalliseen energiajärjestelmään.
Lisäksi alalla on vahva jalansija kansallisessa ravinteiden
kierrätystoiminnassa. Suomessa biokaasun tuotantotaso nousee 4 TWh
vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa biokaasusta jalostettaisiin
biometaaniksi, jotta biokaasuala voisi vastata liikenteen ja teollisuuden
kestävän ja puhtaan energian kasvavaa kysyntään. Uusi biokaasun
tuotanto perustuisi erityisesti maatalouden sivutuotteiden
hyödyntämiseen, mutta myös uudella tekniikalla ja syötteillä olisi roolia.”
• 4 TWh biokaasun tuotanto vuonna 2030
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Biokaasu2030 Roadmap
Toimenpiteet 2021-2023:
1. Biokaasun saatavuuden parantaminen
(mm. jakeluvelvoite, nesteytetty kaasu)
2. CBG- ja LBG-jakeluverkoston
laajentaminen (mm. investointituki tms.
konttilogistiikalle investointituki)
3. Ajoneuvojen CO2-standardin
muuttaminen (WtW)
4. Hankintatuen korotus CBG/LBG-kuormaautoille
5. Täsmätoimia eri laitostyypeille: neuvonta,
uudet yhtiömallit,
Yhtiö/osuuskunta/ulkoistettu toimija/
alihankkija –mallit, rahoitusratkaisuja
6. Teollisuuden kaasuinvestointien
taloudelliset kannustukset
7. Innovaatioklusterien käyttö,
poikkitieteelliset innovaatiot
8. Uusien ohjauskeinojen käyttöönoton
arviointi (mm. velvoitteet)
9. Julkiset hankinnat/kuntien rooli markkinoi
den käynnistäjinä/avaajina
10. Säädösperusteet kuntoon ravinteiden
kierrättämiseksi
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Toimenpiteet 2024-2030:
1. Biokaasun saatavuuden parantaminen
(mm. uudet alkuperätakuun ja
kestävyyssertifkaattien
markkinamekanismit ja työkalut
2. Hankintatuki raskaalle kalustolle /biokaas
un käyttövelvoite alkuvuosille
3. Biometaanin kysyntä laivaliikenteessä
4. Biometaanin kysyntä teollisuudessa
5. Päästökauppa
6. CAP27
7. Ravinteiden tuotteistaminen/ravinnemark
kinoiden kehittäminen
8. Kierrätysravinteiden käytön tuki,
9. Rejektistä valmistetun kuivajakeen hyödy
ntäminen kasvualustana, etenkin julkisell
a puolella

Arviointi tasaisin väliajoin, ja tavoitteita voi täten korjata ylöspäin.

Toimenpiteet 2030-2035
1. Hiilen hinta vaikuttaa
noustessaan biokaasun
kysynnän kasvuun
2. Maailma sähköistyy,
biokaasulla voi olla hyvät
mahdollisuudet myös silloin
kun sähkön hinta nousee
3. Sähköverkon säätäminen on
tarpeen joka tapauksessa –
biokaasun rooli

