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LIFTI 1.7.2022
- Kilpailutettiin 2021 kolme bruttoperiaatteella toimivaa kohdetta, jotka voitti 

Vekka Group  Oy yhteishintaan 3, 6 M € / vuosi. Tarjouksia tuli 5 kpl. Kaupunki 
toimii 15 biokaasubussin haltijana, joka luovuttaa em. bussit voittaneen 
yrityksen käyttöön. 

- kaupungin 12  vanhempaa biokaasubussia siirtyi uuden haltijan alle, samoin 3 
uutta biokaasubussia, jotka hankittiin 2022

- Vekka Group Oy hankki myös 4 uutta biokaasubussia kohteille  2  ja 3 , joissa oli 
vaatimuksena vain diesel-kalusto. Kaupunki maksaa hallinnoimiensa bussien 
biokaasun, huollon ja rahoitusleasingin, mikä  maksaa Vaasan kaupungille 
vuodessa yhteensä 1,1 M €. Biokaasubussilla liikennöitävät kohteet 1, 2 ja 3 
maksavat kaikkiaan vuodessa 4,7  M €, joka em. kohteiden 
liikennesuoritteeseen verrattuna liikennöintikustannus maksaa Vaasan 
kaupungille noin    3,3 € / linjakm.

- kokonaisajosuorite vuonna 2022 on kaikkiaan 1,9 M linjakm.
- joukkoliikennebudjetti menojen osalta 5,7 M €, ja tulojen osalta 1,7 M €, josta 

valtioavun osuus 1,0 M €.
- 1.7 2002 alkoi myös yhteinen toimivalta-alue Mustasaaren kunnan kanssa
- Liftissä 13 linjaa, joista 2 on yhteishankinta EPO-ELY-Keskuksen kanssa. 
- Vuonna 2022 matkustajamäärän arvioidaan olevan 1,0 M matkustajaa ( 

vuonna  2019 matkustajia noin 1,2 M )
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EU:N OHJAAVAT TOIMENPITEET

• Useita ajoneuvojen valmistusta ohjaavia säännöksiä 2007 - 2018. Clean
Vehicle – direktiivi 2019; ja kansallinen lainsäädäntö em. säännöstön 
mukaisesti voimaan 2.8.2021. 

• Ajoneuvojen valmistajille vaatimus, että vuoden 2021 jälkeen valmis-
tettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt eivät saa ylittää 30 % :lla vuoden 
2021 päästötasosta laskien. Sanktio tällöin ylityksestä 95 € jokaista ylittävää 
grammaa kohti sekä ajoneuvo kohti.

• Vaatimus johtaa biokaasuautojen valmistuksen päättymiseen lähivuosina, 
mikä näkyy nykyisin jo uusien kaasuajoneuvojen rekisteröintitilastoissa

• Biokaasu on rinnastettu fossiiliseen maakaasuun ja se ei ole huomioitu 
puhtaana käyttövoimana. 



BIOKAASUAUTOJA KOSKEVAT KESKEISIMMÄT  
YHTEISKUNNAN TOIMENPITEET SUOMESSA
• Erkki Kalmari: ensimmäinen kaasuauto 2002 ja 20 kertainen 20 kertainen 

dieselvero sekä nykyrahassa noin 300 € :n päiväkohtainen polttoainemaksu. 
Kaasuautoja sai tuoda Suomeen vasta vuonna 2006.

• Biokaasuautoilla edelleen käyttövoimavero, joka on nykyisin 3,1 snt / päivä / 
alkava 100 kg. Autoverolaki 30.11.2003 /1281. (Muutos 23.11.2018/943 ). Asiasta 
vireillä kansalaisaloite, mutta vain noin 3000 allekirjoitusta.

• Muuntotuki  henkilöauton muuttamiseksi metaaniajoneuvoksi ;  1000 € voimaan 
1.1.2022 ( tukikausi 2022 -2025 ) sekä kaasukäyttöisen kuorma-auton 
hankintatuki.

• Ilmastopoliittinen selonteko 2017/ VNS/7/2017; 50 000 kaasuautoa vuonna 2030

• Jakeluvelvoite tankkausinfran laajentamiseksi

• Hallituksen ilmastotiekartta 3.2.2020 hiilineutraalinen Suomi 2050; useita 
biokaasun liittyviä esityksiä mm. biotiketti



VAASAN  HIILINEURAALISUUSTAVOITTEET 
KOSKIEN AJONEUVOLIIKENNETTÄ

• Vaasa hiilineutraali vuonna 202X; Liikkumisen ohjaus ja kulkutavan muuttuminen

• Joukkoliikenteen käyttövoima paikallisesti tuotettu biokaasu vuodelta 2014

• Tavoite 12  biokaasukäyttöistä paikallisbussia ja 1000 biokaasu  käyttöistä 
henkilöautoa viisi vuotta Stormossen Oy:n liikennekaasun tuotannon alettua eli  
vuoteen 2022 mennessä.

• Biokaasulla toimivia busseja nyt 15 kpl ( yksityisiä 4 kpl ) ja Stormossenin kahdella 
pikatankkauspaikalla vuosittaisia yksityisiä tankkauskertoja 1000 kpl /kk  nyt 2500  
kpl /kk) 

• Tavoite saavutettiin kaupungin hankintapäätöksillä koskien biokaasukalustoa ja 
Stormossen Oy :n investointipäätöksellä, jota Kauppa- ja teollisuusministeriö tuki 
800 000 €:lla. Yksityisten tankkausmäärät Stormossen Oy saavutti alle 5 vuodessa.
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WLTP



GHG: H2O (36 %- 70 %  ), CO2 (9% - 26 %), CH4 ( 4 %- 9 % ), O3  ( 3 % -7 %), N2O (6 %)
GHG =  kasvihuonekaasut

BIOKAASUN   HIILINEUTRAALISUUS



VAASA JA PUHTAAN AJONEUVON ASETUS 



VAASA JA PUHTAAN AJONEUVON ASETUS 

Kokonaisajosuorite 1,3 M linjakm

Kokonaisajosuorite 1,9 M linjakm



BIOKAASUN TUOTANTO

• Biojäte ; Biojätteen lajittelu 
2024

• Oy Stormossen Ab 3. 
reaktori 4-5 M € 

• Synteettinen metaani / Spot
hinta negatiivinen

Päästökaupalla synteettisen metaanin rahoitus



POWER TO X



YHTEENVETO

• Yhden dieselbussin/biokaasubussin  korvaamiseen tarvitaan 4-5 sähköbussia. Päästötön liikenne 
edellyttää siten saman verran investointeja, mikä näkyy liikennöintikustannusten tasona.

• Bussien elinkaari on 15 vuotta. Miten akustojen 4-6 vuoden uusiminen huomioidaan  
kiertotalous-periaatteessa ? ( ilmastopoliittisen rahoituksen kohdentaminen ? ).

• Uusia henkilöautojen ei tule lisää,  muuntokorvauksen kautta kaasukäyttöisten henkilöautojen 
määrä kasvaa

• Biokaasun tuotanto ja raaka-aineet ; Verotonta on käyttää biokaasua lämmitykseen, mutta 
samalla liikennebiokaasua valmistavien tuotantolaitosten raaka-aineiden saatavuus heikentyy. 
Onko tehtävä siirtymä power – to - gas suuntaan ?

• Vety –käyttövoima edellyttää edullista spot-hintaa. Nykyinen tilanne haastava. Kun tehdään 
päätöksiä, tulee toteuttaa ennen päätöstä kokeilu, jolloin win - lose tilanne voidaan testata 
vaikuttavuuden  perusteella.

• Vety - teknologia vaatii suuria infra-ja ajoneuvomuutoksia, jolloin halvempi vaihtoehto logistiikan 
suhteen olisi metaani.  Vety olisi jatkojalostettava siten  synteettiseksi metaaniksi, jolloin 
liikennebiokaasulle tulisi velvollisuus sekoittaa esim. 10 % synteettistä metaania, jolloin voidaan 
luoda tuotteelle myös kysyntää.
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