
1/3 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Pöytäkirja 

 

  

 23.10.2019 

 

  

 Kokous 1   

Biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä, 1. kokous  

Aika 9.10.2019, klo 11 – 13  

Paikka  Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4-10  

A324 Sederholm  

Läsnä Riku Huttunen (pj.) TEM 

 Veli-Pekka Reskola (vpj.) MMM  

 Pekka Grönlund TEM  

 Saara Jääskeläinen LVM 

 Leo Parkkonen VM 

 Arja Nykänen YM 

 Ville Laasonen YM 

 

 Tage Fredriksson Bioenergia ry 

 Mika Arffman Envitecpolis Oy 

 Matti Oksanen Gasum Oy 

 Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry 

 Sari Luostarinen Luke 

 Anssi Kainulainen MTK ry 

 Arto Viljanen Suomalainen Energiaosuuskunta 

 Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

 Suvi Lehtoranta Syke 

 

 Harri Haavisto (asiantuntijasihteeri) TEM 

 

ASIALISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Riku Huttunen avasi kokouksen. Käytiin läpi esittelykierros. Todettiin, 

että työryhmässä on laaja-alainen osaamispohja liittyen biokaasuun. 

 

Pekka Grönlund kävi läpi työryhmän tehtävät, esitys jaettu työryhmän yhteiseen työti-

laan. Keskeisenä tehtävä valmistella kansallista biokaasuohjelmaa. Työryhmän loppu-

raportissa kuvataan biokaasun nykytila, merkittävimmät esteet ja hidasteet sekä ehdo-

tetut toimenpiteet. Loppuraportti suosituksineen luovutetaan ilmasto- ja energiapoliit-

tiselle ministeriryhmälle. 
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2. Aiempi työ  

Grönlund esitteli lyhyesti muuta aiempaa työtä ja mainitsi olemassa olevista ohjaus-

keista liittyen biokaasuun. 

 

3. Tehdyt selvitykset – kartoitus 

Grönlund kävi lyhyesti läpi eri selvityksiä, joita on viime aikoina julkaistu liittyen bio-

kaasuun. Selvityksistä koostetaan työryhmän raporttiin keskeiset asiat. Työryhmää 

pyydettiin täydentämään listausta hiljattain valmistuneiden selvitysten osalta, joista 

olisi hyötyä biokaasuohjelman valmistelussa. 

 

Keskusteltiin tehdyistä selvityksistä, tulevista selvitystarpeista sekä siitä, mitä tämän 

työryhmän tekemässä selvitystyössä tulisi ottaa erityisesti huomioon. Keskeisinä tee-

moina nousi esille: 

- tuotannon eri kokoluokat, raaka-aineet ja näiden erilaiset markkinat 

- toimenpiteet, ohjauskeinot, niiden suhde ja kerrannaisvaikutukset 

- ravinnekierto 

- jakeluvelvoite ja liikenteen edistämiskeinot  

- verotus 

- edistämiskeinot muissa EU-maissa 

 

 

4. Raportin rakenne 

Grönlund esitteli työryhmän raportin rakennetta ja siinä käsiteltäviä kokonaisuuksia. 

Raportin sisällysluettelo on viety Tiimeriin1, jossa sitä voi käydä kommentoimassa. Li-

säksi kirjoittamisvastuita jaettiin alustavasti. Nämä tullaan myös lisäämään Tiimeriin. 

 

5. Viestintä 

Puheenjohtaja totesi, ettei ole syytä viestiä työryhmän keskeneräisiä asioita työryhmän 

ulkopuolelle. 

 

                                                   
 
1 Katso kohta 5. Viestintä 
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Harri Haavisto kertoi, että työryhmässä käytettävät materiaalit viedään valtioneuvoston 

Tiimeri-työtilaan luotuun Biokaasutyöryhmän omaan työtilaan. Tiimerissä dokument-

teja on mahdollista työstää samanaikaisesti usean eri henkilön toimesta. Haavisto lä-

hettää kutsut Tiimeriin kokouksen jälkeen työryhmän jäsenille. Lisäksi biokaasuryh-

mälle luodaan oma hankeikkuna, johon kaikilla on vapaa pääsy. Hankeikkunaan vie-

dään työryhmästä oleellinen tieto, mm. kokouspöytäkirjat sekä aikanaan valmistuva 

loppuraportti.  

 

Grönlund kertoi, että on tarkoitus järjestää ministerivetoinen tilaisuus, mahdollisesti 

marraskuussa, liittyen biokaasutyöryhmä työhön. Tästä kerrotaan lisää, kunhan asia 

etenee. Lisäksi on mahdollisesta järjestää erillinen kuulemistilaisuus. Työryhmän asi-

antuntijasihteerille voi lähettää ehdotuksia kuultavista. 

 

6. Muut asiat 

MMM esitti, että heidän varajäsenensä Kaisa Pirkola korvataan Birgitta Vainio-Matti-

lalla.  

 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään perjantaina 1.11.2019 klo 9-11,  

paikka Eteläesplanadi 4, Sali 9. 

 

 


