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Revontulenpuisto 2
02100 Espoo

Asia
Lain biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013, jäljempänä ”kestävyyslaki”) 17
§:n mukainen hyväksymispäätöksen muuttaminen

Asianosainen
Metsä Fibre Oy, y-tunnus 0791416-3

Vireilletulo
1.4.2020

Selostus asiasta
Energiavirasto on päätöksellään 13.2.2019 (dnro 700/741/2018, jäljempänä ”hyväksymispäätös”) hyväksynyt Eco Energy SF Oy:n kestävyyslain 12 §:n mukaisen
kestävyysjärjestelmän. Energiavirasto on päätöksellään 6.5.2019 (dnro
817/741/2019) siirtänyt hyväksymispäätöksen Metsä Fibre Oy:lle (jäljempänä
myös ”toiminnanharjoittaja”) 1.1.2019 alkaen.
Energiavirasto on 1.4.2020 päivätyllä sähköpostiviestillä (dnro 1086/750/2020) kehottanut toiminnanharjoittajaa toimittamaan kestävyyskriteeriselvityksen ja todentajan tarkastuskertomuksen vuoden 2019 osalta. Metsä Fibre on 6.4.2020 toimittanut tilannekatsauksen Äänekosken biokaasulaitoksen toiminnasta. Energiavirasto
15.4.2020 toimittamallaan kuulemiskirjeellä (dnro 1086/750/2020) pyytänyt Metsä
Fibrea vahvistamaan, että Äänekosken biokaasulaitoksen toiminnasta annetut tiedot ovat oikein. Energiavirasto on samalla ilmoittanut harkitsevansa muuttavansa
hyväksymispäätöksessä antamaansa määräystä ja varannut Metsä Fibrelle hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa
asian ratkaisuun.
Metsä Fibre on 29.4.2020 antanut vastauksensa Energiaviraston kuulemiskirjeeseen.

Ratkaisu
Hyväksymispäätöksen muuttaminen
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Energiavirasto muuttaa hyväksymispäätöksessä annettuja kestävyysjärjestelmän
noudattamisen tarkastamista ja kestävyyskriteeriselvitystä koskevia määräyksiä
seuraavasti:
Metsä Fibren on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen siten, että ensimmäinen tarkastus kohdistuu kalenterivuosiin
2019 ja 2020. Kalenterivuosia 2019 ja 2020 koskeva todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee toimittaa
Energiavirastolle 31.3.2021 mennessä. Tarkastuskertomuksessa todentajan tulee
vuoden 2019 tietojen osalta varmentaa, ettei kyseisenä kalenterivuonna biokaasulaitoksella ole ollut kestävyysjärjestelmän mukaista toimintaa.
Toiminnanharjoittajan tulee laatia kestävyyslain 31 §:n mukainen selvitys niiden
biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys), joita se on kalenterivuoden aikana Suomessa
tuottanut, valmistanut tai luovuttanut kulutukseen, sekä toimittaa selvitys Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kalenterivuoden 2019 koskevan kestävyyskriteeriselvityksen toimittamisen osalta riittää,
että Metsä Fibre on 29.4.2020 toimittamassaan lausunnossaan vahvistanut, että
kestävyysjärjestelmän mukaista toimintaa ei vuonna 2019 ole ollut. Kalenterivuotta
2020 koskeva kestävyyskriteeriselvitys tulee toimittaa Energiavirastolle 31.3.2021
mennessä.
Kalenterivuosia 2019 ja 2020 koskevan tarkastuksen jälkeen toiminnanharjoittajan
on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuosittain ja todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen,
joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä.
Muut määräykset
Muut hyväksymispäätöksessä annetut määräykset pysyvät ennallaan.
Voimassaolo
Tämä päätös on voimassa hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Perustelut
Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttaminen
Kestävyyslain 17 §:n 1 momentin nojalla Energiavirasto voi muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua
määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.
Kestävyyslain 20 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on säännöllisesti ja sen mukaan kuin hyväksymispäätöksessä tarkemmin määrätään annettava todentajalle
toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti.
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Kestävyyslain 31 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys niiden biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys), joita se on kalenterivuoden aikana Suomessa tuottanut, valmistanut tai luovuttanut kulutukseen, sekä toimittaa selvitys
Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Pykälän 2 momentin mukaan kestävyyskriteeriselvitykseen tulee liittää jäljennös
tarkastuskertomuksesta tai vastaavat tarkastusta koskevat tiedot.
Hyväksymispäätöksen mukaan Metsä Fibren on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuosittain. Ensimmäinen todentajan tarkastus kohdistuu kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoteen
(2019). Todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima
tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan
Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä (2020).
Metsä Fibre ei ole toimittanut Energiavirastolle vuoden 2019 kestävyyskriteeriselvitystä eikä vuotta 2019 koskevaa kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laadittua tarkastuskertomusta määräajassa. Energiavirasto on 1.4.2020 lähettämällään sähköpostiviestillään kehottanut toiminnanharjoittajaa toimittamaan
kestävyyskriteeriselvityksen ja todentajan tarkastuskertomuksen vuoden 2019
osalta viipymättä, kuitenkin viimeistään 15.4.2019 mennessä.
Metsä Fibre on 6.4.2020 toimittamallaan sähköpostilla antanut vuoden 2019 osalta
biokaasulaitoksen toiminnasta tilannekatsauksen, jonka mukaan Metsä Fibren Äänekosken biokaasulaitos ei ole vielä valmistanut tai toimittanut yhtään valmista
biokaasua. Tilannekatsauksen mukaan toiminnanharjoittaja valmistaa laitoksella
tällä hetkellä ainoastaan raakabiokaasua, sillä laitoksen liikennepolttoaineeksi kelpaavan biokaasun puhdistus- ja komprimointiprosessien rakentaminen on vielä
kesken. Alustavan aikataulun mukaan laitos on valmis tuottamaan biokaasua kesällä 2020.
Metsä Fibrelta saadun selvityksen perusteella Energiavirasto on katsonut, että määräyksen perusteissa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos, jonka johdosta
hyväksymispäätöksen määräystä on muutettava ratkaisuosiossa esitetyllä tavalla.
Energiavirasto on ottanut asian käsittelyyn omasta aloitteesta ja on 15.4.2020 toimittamallaan kuulemiskirjeellä varannut toiminnanharjoittajalle hallintolain
(434/2003) 34 §:n mukaisen tilaisuuden lausua mielipiteensä hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen muuttamisesta edellä esitetyllä tavalla ja antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian
ratkaisuun. Samalla Energiavirasto on pyytänyt Metsä Fibrea vahvistamaan, että
edellä esitetyt sähköpostitse toimitetut tiedot koskien Äänekosken biokaasulaitosta
ovat oikein eikä Metsä Fibren Äänekosken biokaasulaitoksella ole ollut kestävyysjärjestelmän mukaista toimintaa vuonna 2019.
Metsä Fibre on 29.4.2020 toimittamassaan lausunnossaan vahvistanut, että hyväksyy hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen muuttamisen ja että Energiavirastolle toimitetut tiedot koskien Äänekosken biokaasulaitosta ovat oikein eikä laitoksella ole ollut kestävyysjärjestelmän mukaista toimintaa vuonna 2019.
Energiavirasto muuttaa hyväksymispäätöksessä annettua määräystä ratkaisuosiossa mainitulla tavalla.
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Muut määräykset
Energiavirasto toteaa, että hyväksymispäätöksessä annetut muut määräykset pysyvät voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen mukaisesti.
Voimassaolo
Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä annetun
määräyksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Sovelletut säädökset
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 14 § 2 mom., 17 §, 20 § ja 31 §

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa tekninen asiantuntija Suvi Koikkalainen, p. 029 5050
143, kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi.

Liite

Oikaisuvaatimusohje

Jakelu

Metsä Fibre Oy

Tiedoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö (Kati Veijonen)
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä
järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Määräaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:
•

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;

•

päätös, johon haetaan oikaisua;

•

miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

•

perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on
muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
•

oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä

•

asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole
valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen
niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon,
jonka osoite on:
Energiavirasto
Lintulahdenkuja 2 A
00530 HELSINKI
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla,
ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

