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Aihe: Ympäristövaliokunta perjantai 09.11.2018 klo 9.30 / HE 199/2018 vp / Asiantuntijapyyntö 

Asia: Lausuntopyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, bio-
polttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineis-
ta ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta  

  
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. Omakotiliitto on 
maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme 
lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä. Sen mukaan lämmitykseen, työ-
koneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa olisi vuodesta 2021 al-
kaen korvattava biopolttoöljyllä. Esityksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa se, että Suomi täyttää osaltaan 
EU:n taakanjakoasetuksen mukaisen päästöjen vähentämisvelvoitteen kaudella 2021 - 2030. Esityksellä pan-
naan toimeen hallitusohjelman, energia- ja ilmastostrategian sekä Valtioneuvoston selonteon keskipitkän aikavä-
lin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (Kaisu) tavoitteita, jotka liittyvät taakanjakosektorin päästövä-
henemävelvoitteisiin. 
 
HUOMIOITA 
 
Ilmastonmuutoksen hillintä on erittäin keskeistä ja Omakotiliitto pitää ehdotusta hyväksyttävänä. On kuitenkin 
arvioitava, onko ehdotettu aikataulu realistinen ja kuinka paljon se nostaa kuluttajahintoja.  
 
Hallituksen esityksen vaikutuksissa polttoaineiden hintojen nousu aiheuttaa suurimman kustannusten nousun 
harvaanasutulla maaseudulla oleville kotitalouksille. Lisäksi biokomponentin lisäys lämmityspolttoaineeseen kas-
vattaa lämmityskustannuksia öljylämmitystaloissa. 
 
Suomessa on noin 200.000 pientaloa, joiden lämmitysmuotona on öljy. Pääosan näistä kiinteistöistä omistavat 
ikääntyneet ja vähävaraiset henkilöt. Heikoimmassa asemassa on öljylämmitteisessä omakotitalossa yksinelävä 
eläkeläisnainen, jonka tuloista asumisen osuus on jo nyt 47 prosenttia! (Pellervon taloustutkimus PTT).  
 
Omakotiliitto vaatii, että tukitoimiin (esim. pientalojen energia-avustukset, kotitalousvähennyksen laajen-
taminen) ja ohjeistuksiin varataan riittävästi rahoitusta pientalojen öljylämmityksen muuttamiseksi ym-
päristöystävällisemmäksi. 
 
On tärkeää tiedostaa, että suurella osalla öljylämmittäjiä ei ole mahdollisuutta taloudellisesti tai korkeasta iästään 
johtuen talonsa lämmitysjärjestelmän muuttamiseen. Öljylämmityksen kustannusten kuluttajille tulisi olla kohtuu-
hintaisia, kun ympäristöystävällisen biokomponentin osuus lämmityspolttoaineesta lisääntyy. 
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