Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2017
Käsitelty Suomen Biokaasuyhdistyksen kokouksessa 27.4.2018

Suomen Biokaasuyhdistys teki biokaasusektorin edunvalvontatyötä ja tiedottamista, antamalla lausuntoja, osallistumalla kuulemistilaisuuksiin ja osallistumalla puhujina alan tilaisuuksiin sekä vastaamalla info-osoitteen ja wwwsivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulleisiin yhteydenottoihin. Lausuntopyyntöjä ja kutsuja kuulemistilaisuuksiin tuli vuonna 2017 runsaasti, ja niihin vastattiin aktiivisesti.
Yhdistyksen nettisivuilla julkaistiin keväällä Suomen biokaasulaitostietoja sisältävä kartta. Kartassa esitettyjen
tietojen keruusta ja karttapohjan teosta vastasi HAMKin opiskelijaryhmä. Tietojen pohjalta arvioitiin ja toimitettiin
tiedot myös Euroopan biokaasuyhdistyksen (EBA:n) kyselyyn. Vuoden aikana selvitettiin alustavasti ratkaisuja,
miten kartan ja tietojen päivitys tulisi jatkossa hoitaa. Onnistuisiko esim. biokaasulaitosten ja toimijoiden omakohtainen vastuu tietojen päivittämisestä systeemiin. Lisäksi on vielä epäselvää, että alkaako biokaasutietoja tilastoida
jokin muu julkinen taho riittävällä tasolla. Ratkaisu jäi vielä avoimeksi.
Yhdistyksen jäsenistölle laadittiin alkuvuodesta kysely, joka toimitettiin kevätkokouskutsun yhteydessä ja julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla. Kyselyllä kartoitettiin jäsenten mielipiteitä ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi. Vastausaktiivisuus jäi alhaiseksi; kyselyyn saatiin 14 vastausta. Yhdistyksen toimintaan oltiin
tyytyväisiä. Uutiskirjeiden sijaan haluttiin aktivoida facebookin käyttöä.
Yhdistys kävi koko vuoden ajan yhdistymistunnusteluja ja neuvotteluja uuden bioalan yhdistyksen perustamisesta
Biolaitosyhdistyksen kanssa. Neuvotteluissa ei päästy ratkaisuun v. 2017 aikana.
Yhdistyksen nettisivuille pääsi haittaohjelmia, sivut eivät toimineet ja osa sisällöstä menetettiin. Sivuja hoidettiin
kuntoon nettisivut rakentaneen yrityksen, Urheilukehitys Oy:n kanssa. Sivujen kehittäminen otettiin yhdistyksen
yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Työ jatkuu.
Yhdistyksen taloustilanne v. 2017 oli hyvä, mm. edellisenä vuonna järjestetyn NBC-konferenssin hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta.
Yhdistys tiedotti toiminnastaan sekä jäsenille että suurelle yleisölle www-sivuilla, Facebookissa, jakamalla esitteitä ja julkaisemalla Biokaasu-lehdestä kaksi numeroa. Biokaasu-lehti postitettiin jäsenille ja julkaistiin nettisivuilla.
Biokaasu-lehti lähetettiin jäsenten lisäksi Suomen kuuteen vapaakappalekirjastoon sekä eduskunnan kirjastoon.
Biokaasuyhdistys oli jäsenenä Euroopan Biokaasuyhdistyksessä (EBA) ja Euroopan maa- ja biokaasuajoneuvoyhdistyksessä (NGVA Europe). Yhteistyötä erityisesti EBA:n suuntaan pyrittiin tiivistämään.
Yhdistyksellä oli vuodenvaihteessa 2017-18 18 yhteisöjäsentä ja 68 henkilöjäsentä.
Suomen Biokaasuyhdistys ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli:
● Teija Paavola, puheenjohtaja
● Mika Laine, varapuheenjohtaja
● Outi Pakarinen, taloudenhoitaja
● Mikko Saalasti, verkkopalveluvastaava
● Maritta Kymäläinen, sihteeri
● Matti Oksanen, yhteiskuntasuhteista vastaava
● Antero Bäcklund, Biokaasu-lehtivastaava
● Juhani Tenhunen, Jyrki Heilä

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin seuraavasti:
● Kevätkokous 26.4.2017, Seinäjoki
● Syyskokous 7.12.2017 Tampere
Hallituksen kokoukset järjestettiin seuraavasti (7 kokousta):
● HK 1/2017: 26.1.2017 (nro 144) Seinäjoki
● HK 2/2017: 6.3.2017 (nro 145) skype-kokous
● HK 3/2017: 26.4.2017 (nro 146) Seinäjoki
● HK 4/2017: 29.5.2017 (nro 147) skype-kokous
● HK 5/2017: 8.9.2017 (nro 148) skype-kokous
● HK 6/2017: 30.10.2017 (nro 149) skype-kokous
● HK 7/2017: 7.12.2017 (nro 150) Tampere
Kokouksiin osallistuminen oli mahdollista myös etänä, skypen välityksellä.
Biokaasuyhdistyksen järjestämät tilaisuudet:
1) Jäsenvierailu, 26.4.2017 Lakeuden Etapin biokaasulaitos Ilmajoella
2) Kierrätysravinteiden laatujärjestelmä (LARA) -hankkeen kick off -tilaisuus, yhteistyössä Biolaitosyhdistyksen ja Vesilaitosyhdistyksen kanssa, 12.9.2017, Helsinki.
3) Biokaasualan kutsuvierastilaisuus, 25.9.2017 Jyväskylässä, yhteistyössä CircWaste -hankkeen kanssa.
Paikalla useita ministeriöitä, yhteensä n. 40 henkeä.
Jäsenyydet yhdistyksissä:
1. Euroopan Biokaasuyhdistys (European Biogas Association, EBA), yhteyshenkilö Teija Paavola
2. Euroopan maa- ja biokaasuajoneuvoyhdistys (European natural and biogas vehicle association, NGVA Europe), yhteyshenkilö Mika Laine
Projekti- ja vastaava toiminta:
1. LaatuRavinne (LARA) –hankkeeen 1. vaihe, työpajatyöskentelyä ja ohjausryhmäedustus.
2. RED2-yhteistyö Bioenergia ry:n kanssa, missä oli tavoitteena informoida meppejä ja vaikuttaa RED2työhön EU-tasolla
Muut työryhmä- tai yhteyshenkilöedustukset:
1. Maa- ja metsätalousministeriön Lannoite- ja kasvualusta, alajaosto (jäsen Teija Paavola)
2. Kierrätysravinnetyöryhmä, mukana mm. VVY, Biolaitosyhdistys + toiminnanharjoittajia, yhteyshenkilö
Teija Paavola
3. Selvitys metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoituksista maanalaisissa tiloissa
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25201, haastattelu ja työpajaosallistuminen, Outi Pakarinen.
4. Uusiutuvan energian direktiiviehdotukseen liittyvä (ns. RED2) liittyvä sidosryhmätilaisuus, Työ- ja elinkeinoministeriö, 6.4.2017, Teija Paavola
Kuulemistilaisuudet:
1. Talousvaliokunta: VNS 7/2016 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta
vuoteen 2030, 10.3.2017, Teija Paavola
2. Ympäristövaliokunta: VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelmasta vuoteen 2030, 19.10.2017, Teija Paavola
3. Maa- ja metsätalousvaliokunta: HE 175/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain
6 §:n muuttamisesta, 17.11.207, Teija Paavola

4. Maa- ja metsätalousvaliokunta: E 100/2017 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n liikenteen vaihtoehtoisten
polttoaineiden toimintasuunnitelma, 1.12.2017, Teija Paavola
Lausunnot:
1. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle esityksestä laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
annetun lain muuttamisesta, laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi
Energiavirastosta annetun lain 1 § muuttamisesta sekä työryhmän väliraportista: epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano, 31.1.2017
2. Lausunto talousvaliokunnalle Valtioneuvoston selontekoon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030, 9.3.2017
3. Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 17/2017 vp laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun
lain 1 § muuttamisesta, 27.3.2017
4. Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille, 5.4.2017
5. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista, 7.4.2017
6. Lausunto talousvaliokunnalle Hallituksen esitykseen HE 25/2017 vp eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta, 20.4.2017
7. Lausunto ympäristövaliokunnalle Hallituksen esitykseen HE 25/2017 vp eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta, 20.4.2017
8. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, 30.5.2017
9. Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esitykseen HE 50/2017 vp maakaasumarkkinoita koskevista laeista,
5.6.2017
10. Lausunto ympäristöministeriölle Kierrätyksestä kiertotalouteen, Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen
2023, 20.8.2017
11. Kannanotto biokaasun edistämiseen, 1.9.2017
12. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
4.10.2017
13. Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta 11.10.2017
14. Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030, 19.10.2017
15. Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä 175/2017 vp uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 14.11.2017
16. Lausunto ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä 175/2017 vp uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta,
14.11.2017
17. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle VNa energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018-2023,
15.11.2017
18. Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Valtioneuvoston selvityksestä (E 100/2017 vp) EU:n liikenteen
vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelmasta, 30.11.2017.

Lisäksi kommentoitu:
REDII -ehdotus: Kasvihuonekaasupäästövähenemää koskevat kestävyyskriteerit, Kati Koponen ja Laura Sokka,
VTT:n tutkimusraporttiluonnos. 7.8.2017.
Jätteiden käsittely WT BREF, lopullinen luonnos. 16.11.2017.
Biokaasu-lehti:
Yhdistyksen perinteinen informaatiokanava jäsenten suuntaan oli Biokaasu-jäsenlehti, josta ilmestyi kaksi numeroa. Lehdet myös julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla. Lehtiin pyydettiin jäsenistön kirjoituksia, ja julkaistiin yhteisöjäsenten logot. Lehden sisältö tuotettiin hallituksen jäsenten toimesta. Artikkeleita saatiin myös muulta jäsenistöltä ja asiantuntijoilta.

