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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja (TEM) avasi kokouksen ja agenda hyväksyttiin. Sovittiin, että kokouksen asiantuntijavieras Saija Rasi Luonnonvarakeskuksesta voi olla läsnä koko kokouksen ajan.
2. Tilannekatsaus
Puheenjohtaja (TEM) kertoi hallitusohjelman toimeenpanon tilanteesta erityisesti biokaasua koskevien kirjausten osalta. Hallitusohjelman johdosta ollaan syyskuun aikana perustamassa TEM:n vetämä
työryhmä laatimaan kansallinen biokaasuohjelma Suomen elinvoiman
kehittämiseksi ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Keskusteltiin perustettavan työryhmän tehtävän laajuudesta ja sen tavoitteista.
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Haavisto (TEM) kertoi työryhmälle, että CA-RES:n1 seuraavassa kokouksessa on tarkoitus käydä läpi RED II:n artiklojen sisältämiä tulkinnanvaraisia kysymyksiä ja jäsenvaltioita on pyydetty lähettämään
komissiolle tiedoksi etukäteen esille nousseita tulkintakysymyksiä.
Todettiin, että työryhmän jäsenet voivat syyskuun aikana esittää suoraan Haavistolle (TEM) ajatuksia komissiolle lähetettävistä tulkintakysymyksistä.
Kaitazis (Energiavirasto) totesi, että 17.-19.9.2019 järjestetään seuraava REFUREC2- kokous, jossa CA-RES:n tavoin asialistalla on
RED II:n toimeenpanoon liittyvät kysymykset, erityisesti kiinteät biomassapolttoaineet.
Puheenjohtaja (TEM) kertoi, että VTT:n tutkimusraportti koskien
kasvihuonekaasupäätösvähenemälaskelmia on viimeistelyvaiheessa,
ja että siitä tullaan kertomaan tarkemmin työryhmän seuraavassa kokouksessa.
Ripatti (Energiavirasto) totesi, että Energiavirastossa on pohdittu kestävyyskriteerisääntelyn toimeenpanoa resurssien näkökulmasta ja tunnistettu lisäresurssien tarve.
Tuohiniitty (Bioenergia ry) kertoi, että hollantilainen Navigant (ent.
Ecofys) on valittu tekemään komission tilaama selvitystyö RED II:ssa
säädettyjen kestävyyskriteerien täytäntöönpanon ohjeistuksen valmisteluun liittyen.
Vainio-Mattila (MMM) kertoi, että tällä hetkellä valmistellaan
MMM:n vetämänä kiertotalous- ja biotalouspäätelmiä, jotka linkittyvät moneen muuhun, kuten metsäkatotiedonantoon.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminta
päättyy syksyn 2019 aikana ja kaikki toiminta tapahtuu jatkossa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n puitteissa ja yhdistykseen viitataan
jatkossa uudella nimellä. Alkuperäinen nimitys työryhmän pysyväksi
asiantuntijaksi säilyy voimassa sellaisenaan.
3. Maatalousbiomassat
Reskola (MMM) esitteli maatalousbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit (ks. esitys ”RED II maatalousbiomassat”).
Keskusteltiin muun ohella maatalousbiomassaa koskevien kriteereiden soveltamisalan rajauksesta sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen
osalta ja keskeisistä määritelmistä, joista erityisesti esille nostettiin 2

The Concerted Action on the renewable energy directive” is an instrument of the Horizon2020 Programme, which
supports the transposition and implementation of the RES Directive.
2
Renewable fuels regulators club, eli biopolttoaineiden sääntelyn toimeenpanon parissa työskentelevien viranomaisten yhteistyöelin.
1
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artiklan 40 kohdassa ”ravinto- ja rehukasvit” havaittu käännösvirhe.
Lisäksi keskusteltiin maatalousmaasta peräisin olevista jätteitä ja tähteitä koskevasta uudesta edellytyksestä koskien seuranta- tai hallintasuunnitelmia maan laatuun ja maaperän hiilen kohdistuviin vaikutuksiin puuttumiseksi (artikla 29(2)) ja maankäytön muutosta koskevan
kriteerin täyttymisen osoittamisesta (artikla 29(4) ja (5)).
Rasi (Luonnonvarakeskus) esitteli MMM:n tilaaman selvityksen
”Nurmi biokaasun raaka-aineena: RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta”3 (jäljempänä nurmibiomassaselvitys,
ks. ” Esitys Nurmi biokaasun raaka-aineena”) kysymyksenasettelun ja
johtopäätökset.
Keskusteltiin nurmibiomassaselvityksestä. Keskusteltiin erityisesti
sen taustaoletuksista ja todettiin sen olevan hyödyllinen monille tahoille.
Kainulainen (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry) ja
Virolainen-Hynnä (Suomen Biokaasuyhdistys ry) pitivät kommenttipuheenvuorot maatalousbiomassaa koskevista kestävyyskriteereistä ja
niiden toimeenpanosta (ks. ”SBB kommenttipuheenvuoro”).
Keskusteltiin todentajan roolista ja tehtävistä sekä toimijakentän heterogeenisyydestä.
4. Muut asiat
Sovittiin, että kokouksessa käsiteltäväksi suunniteltu asiakohta Valtiontukisääntely siirretään seuraavaan kokoukseen.
TEM:n esityksestä sovittiin, että työryhmä järjestää lokakuun alkupuolella kuulemistilaisuuden4, jonka tarkoituksena on sääntelyn kohteiden laajempi osallistaminen ja samalla tiedonsaanti työryhmän tarpeisiin. Keskusteltiin tilaisuuden agendasta TEM:n esityksen pohjalta
sekä mukaan kutsuttavista tahoista.
Keskusteltiin jäljellä olevissa kokouksissa käsiteltävistä aiheista. Todettiin, että asialistalla työryhmän kahdessa viimeisessä varsinaisessa
kokouksessa on muun muassa vaikutusten arviointi, kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevat kriteerit (VTT:n tutkimusraportti),
kestävyysjärjestelmät ja todentaminen. Lisäksi todettiin, että viimeisessä varsinaisessa kokouksessa ennen raportin allekirjoituskokousta
on myös varattava aikaa raportin viimeistelyyn.
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Selvitys löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-789-3.
Tilaisuuden ajankohdaksi varmistui kokouksen jälkeen perjantai 4.10. klo 12-16.
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5. Seuraava kokous
Työryhmän seuraavalle kokoukselle on alustavasti tehty varaus perjantaille 20.9.2019 klo 9-12.5
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Kokouksen ajankohta vahvistettiin kokouksen jälkeen.

