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Maakaasussa on voimaa
Maakaasun ympärillä on viime aikoina ollut paljon uutta. Porin LNG-terminaalin avaaminen toi maakaasun Suomessa käyttöön laajemmin myös putkiverkon ulkopuolella, raskaan liikenteen käyttöön avattiin ensimmäiset LNGtankkausasemat Helsingissä ja Turussa ja lisäksi biokaasun tuotannon ja kysynnän kasvu on jatkunut vahvana.
Maakaasun myynti kaasun siirtoverkostossa tulee tänä vuonna olemaan
noin 24 TWh. Kysyntä säilynee tällä tasolla tulevina vuosina.
Maakaasu toimii siltana vähähiiliseen tulevaisuuteen. Se on hiileen ja öljyyn verrattuna vähähiilinen vaihtoehto. Asiakkaamme arvostavat myös kaasun toimitusvarmuutta ja joustavuutta. Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa
kaasun asemaa on silti heikennetty esimerkiksi lisäämällä sen verotusta lämmöntuotannossa. Siksi kivihiili on korvannut kaasua erityisesti pääkaupunkiseudun energiantuotannossa. Ensi vuonna verot nousevat taas heikentäen
maakaasun kilpailukykyä.
Suomessa maakaasun hinta on ollut tänä vuonna eurooppalaisittain hyvin
kilpailukykyinen, ja me Gasumissa teemme kaikkemme säilyttääksemme kilpailuedun. Kaasun siirtohinnoittelu perustuu sähkönsiirron tapaan sallittuun
tuottoon sitoutuneelle pääomalle ja verkoston ylläpitokustannuksiin. Kaasun
kysynnän volyymilaskun seurauksena nämä kustannukset jakaantuvat nyt
huomattavasti pienemmälle energiamäärälle kuin vielä muutama vuosi sitten.
Tästä huolimatta pidämme siirron hinnoittelun ensi vuonna nykytasolla. Olisi
silti toivottavaa, että kaasun käyttöä ei enää kampitettaisi lisää. Maakaasulla
on tärkeä rooli teollisuuden raaka-aineena, ja toimiva siirtoverkosto mahdollistaa myös biokaasun lisääntyvän siirron suomalaisen teollisuuden käyttöön.
Uusi maakaasun markkinalaki tullee eduskuntakäsittelyyn viimeistään alkuvuodesta 2017. Tätä kirjoitettaessa lain lopullinen sisältö ei ole tiedossa.
Kustannustehokkain tapa toteuttaa tarvittavat muutokset olisi siirtyä suoraan
avoimen markkinan malliin, kun tukkumarkkina tosiasiallisesti avautuu Viron
yhdysputken ja Liettuan ja Puolan välisen yhdysputken valmistuessa 2020-luvun alkupuolella. Se antaisi myös riittävästi aikaa muutosten huolelliseen toteuttamiseen.
Tässä lehdessä perehdymme maakaasuun Suomessa ja
maailmalla.
Jouni Haikarainen, johtaja, maakaasu
jouni.haikarainen@gasum.fi
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”Päästöjen minimoimiseksi tullaan näkemään
rajujakin päätöksiä.”
SIRKKA HEI N ON EN, TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

4 Energiamurros vaatii ratkaisuja
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maa kaa su l l a u u sil l e u ril l e
Yhteinen visio hiilineutraalista tulevaisuudesta
vaatii ratkaisuja, ja uusi energiapolitiikka hakee
suuntaansa. Maakaasu kiinnostaa siirtymä
vaiheessa paitsi polttoaineena, myös uusien ener
giainnovaatioiden osana. Kaasulla voidaan esimer
kiksi tasata säätämättömän sähköntuotannon, ku
4—11
ten tuuli- ja aurinkovoiman, tuotantoa.

Miten kivihiilen käytön
vähentäminen voi onnistua?

22

Niemi Palvelut Oy
panosti ympäristöön ja
hankki 15 kaasuautoa.

18

Vuoden sinettiseura voitti
yhteistyöllä.
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Fazerin
vierailukeskus
lämpiää
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tehdyllä
biokaasulla.
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Maakaasun rooli
tänään ja huomenna
26,1 TWh

Suomessa käytettiin maakaasua 26,1 terawattituntia
(TWh) vuonna 2015. Rakennusten lämmityksen osuus
käytöstä oli 29,9 prosenttia ja teollisuuden prosessien
47,9 prosenttia (muu käyttö 22,2 prosenttia).

Kaasu on tehokas
sääriippuvaisen tuulija aurinkosähkön tasaaja
sekä tukipolttoaine
hajautetussa energia
järjestelmässä.

46 %

Tällä hetkellä 33 maata
maahantuo LNG:tä. LNG:lle on
ennustettu 46 prosentin kasvua
vuoteen 2021 mennessä.

22 milj.

Kaasukäyttöisiä ajoneuvoja on maailmassa yli
22 miljoonaa kappaletta. Eniten niitä on
Iranissa, yli neljä miljoonaa. Euroopassa suurin
määrä on Italiassa, lähes 900 000 ajoneuvoa.
Suomessa kaasuajoneuvoja on reilut 2 000.
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410

LNG–käyttöisiä laivoja oli tammikuussa 2016
käytössä 410 ja niiden lisäksi sisävesilaivoja.

TEKSTI Vesa Vainio KUVITUS Kati Närhi / Napa Illustration

MAAKAASU
MAHDOLLISTAA

energiamurroksessa
Hiilineutraalius, kaukonäköisyys ja
nopealiikkeisyys ovat tulevaisuuden
energiavalintojen avainsanat. Tutkijat maalaavat
eteemme energiavallankumousta, toimijat
muokkaavat toimintakonseptejaan.

CH4

Kaasuinfrastuktuuria voidaan
jatkossa hyödyntää uusiutuvien
energiamuotojen tuottaman
sähkön varastoimiseen
tuottamalla siitä polttoainetta:
vetyä tai metaania.

35

Gasum laajentaa kymmenen
vuoden aikana liikennekaasun
jakeluverkostoa yhteensä
35 uudella asemalla.

50 000

Hallituksen energia- ja
ilmastostrategiassa yhtenä
tavoitteena on, että Suomessa olisi
vuonna 2030 vähintään 50 000
kaasukäyttöistä autoa.

ariisin ilmastosopimus, nollapäästöt ja uusiutuva
energia ovat kaikkien huulilla, mutta suhtautuminen edessä olevaan vaihtelee. Uusi teknologia ja
ajattelutavan muutos vaikuttavat myös siihen, mikä on
maakaasun asema tulevassa toimintaympäristössä.
Vahva signaali muutostuulten voimakkuudesta tulee Norjasta, missä kansainvälinen öljyalan suuryritys
Statoil on ilmoittanut vahvistavansa maakaasubisnestään. Yhteistyö Skangasin kanssa viestii öljyjätin lujasta uskosta maakaasuun, nimenomaan ilmastopoliittisesti ajateltuna. Statoil ilmiselvästi rakentaa maakaasusta uutta tulevaisuuden tukijalkaa itselleen, sillä yrityksellä on maakaasutoimintaa jo lähes 20 maassa ja
se on Euroopan toiseksi suurin kaasuntarjoaja. Statoil
on ilmoittanut arvioineensa, että seuraavan kahdenkymmenen vuoden aika luonnonkaasujen kysyntä kasvaa 30 prosenttia.
Professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta johtaa Tekesin rahoittaman Neo-Carbon Energy -hankkeen tulevaisuusosiota. Siinä luodataan neljän transformatiivisen skenaarion (radikaalit

LÄHTEET: CBG100 SUOMI, WORLDWIDE NGV STATISTICS, GASUM, WARTSILA.COM, IGU.COM
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startupit, arvopohjaiset teknojätit, tee se itse -vihreät
teknojätit, uusi tietoisuus) avulla erilaisia mahdollisuuksia päästöttömän, 100-prosenttisesti uusiutuvaan
energiaan pohjautuvan yhteiskunnan toimintaan.
Alan toimijoilla on visionäärisen ajattelun paikka, ja
siihen Heinonen heitä teemoillaan johdattaa. Energia
ei ole enää pelkästään tekniikkaa, taloutta ja politiikkaa, vaan se merkitsee yhä enenevässä määrin turvallisuutta, terveyttä ja jopa kulttuuria.
– Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, ja päästöjen minimoimiseksi tullaan näkemään
rajujakin päätöksiä. Tämä tarkoittaa koko talouden ja
tuotantorakenteen muuttamista, Heinonen toteaa.
Kehityspolun näkevät visionääriset toimijat pystyvät muuntamaan toimintamallinsa sellaiseksi, että tulevaisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Moni tuottaja on energiavalintojen edessä ja hajautetun tuotannon mallille tulee lisäkysyntää, mutta
maakaasulle löytyy silti paikka paletista. Tuottajien ja
kuluttajien rooli on sekoittumassa, ja syntyy kuluttajia,
jotka tuottavat oman energiansa ja jopa myyvät sitä
verkkoon.
Isojen toimijoiden on näin ollen omaksuttava uudenlainen ajattelu toimintastrategiaan. Uudet kumppanuudet ja arvoketjut voivat nousta siitä, miten oma
toiminta istuu yhteiskunnallisen vastuun kantamiseen.
Kuluttajat tulevat yhä enenevässä määrin vaatimaan
yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja tietoa, miten yritys rakentaa uusiutuvan energian maailmaa tai kytkeytyy siihen.

Soletair-hanke tekee historiaa
Normaali ja tunnettu tapa on tehdä maakaasusta polttamalla sähköä ja lämpöä. Suomalaiset tutkijat ovat
kuitenkin kehittäneet menetelmän, jolla tämä prosessi
kääntyy siltateknologian avulla toisin päin.
Professori Jero Ahola Lappeenrannan teknillisen
yliopistosta (LUT) kuvaa tekeillä olevaa prosessia mullistavaksi.
– Teemme konttikokoluokan uudentyyppistä kemian tehdasta, missä prosessi toimi siltana sähkön ja kaasun välillä. Näin päin prosessi ei toimi vielä missään
maailmassa.
Soletair–nimellä kulkeva hanke perustuu kolmen
vaiheen ja kontin menetelmään. Ensimmäiseksi tapahtuu elektrolyysi, jossa vedestä tuotetaan vetyä ja happea. Seuraavaksi otetaan ilmasta hiilidioksidi talteen,
ja lopuksi tuotetaan kemiallisen synteesin kautta näistä uudentyyppistä kaasua.
– Lopputuote voisi periaatteessa olla mikä tahansa
hiilivetyyn perustuva teollinen tuote, kuten metaani tai
metanoli.
Sähkö prosessiin tulee yliopiston omasta aurinkovoimalasta. Ahola visioi, että tulevaisuudessa kaasu6 gasetti 3/2016
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kentät voivat sijaita siellä, missä on halpaa aurinko- ja
tuulienergiaa saatavilla. Kun raaka-aineet ovat ilma ja
vesi, niin mahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.
Edullisimmat alueet löytyvät Etelä-Amerikasta, Kiinasta ja Australiasta, missä synteettisen maakaasun
valmistamiseen ilmasta ja merivedestä on parasta potentiaalia.

Valtava potentiaali biopohjaisiin

KATTAVAT

1/4

MAAILMAN
ENERGIATARPEESTA.

MAAKAASUN
OSUUS
SUOMEN

ENERGIANTUOTANNOSTA
on noin

8%

Sellu- ja paperiteollisuus käyttää paljon puuta ja Aholaa harmittaa, että metsäteollisuus menettää tuotantoprosessissa ison raaka-ainereservin.
– Puolet puun hiilestä päätyy hiilidioksidina piipusta taivaalle. Sen voisi ottaa talteen ja tehdä siitä
sähkön ja vedyn avulla esimerkiksi metaania. Kyseessä
on valtava potentiaali jalostaa teollisia biopohjaisia
tuotteita.
Aholan laskelmien mukaan Suomen metsäteollisuuden hiilidioksidi riittäisi metaanin tuotantoon yhteensä 170 terawattitunnin (170 TWh) edestä. Se vastaa Suomen, Viron ja Latvian vuotuista maakaasun ja
öljyn käyttöä.
Ilmastosopimuksen mukainen tavoite nollapäästöistä vuonna 2050 on otettu Aholan mielestä liian löysästi. Sähkön ja lämmön tuotanto kattaa päästöistä
neljänneksen ja niiden osalta Ahola puhuu varastoinnista.
– Akut toimivat päivävarastoina, mutta pohjoisella
pallonpuoliskolla tarvitaan kausivarastoja. Kaasuvarasto voisi toimia tällaisena.

Nopeiden päätösten energiapeliä
Seudullisesti sähköä ja lämpöä tuottavat energiayhtiöt
seuraavat markkinoita tarkalla silmällä. Uuden uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin tulo sähkömarkkinoille on näkynyt markkinoiden hintakehityksessä, ja
näin on jatkossakin.
Helsingissä voimantuotannon pääpolttoaineet ovat
maakaasu ja kivihiili, joista jälkimmäinen on erityisen
tarkastelun alla. Ilmastoneutraalisuus ja vähäpäästöisyys korostuvat kivihiiltä korvaavan tuotannon vaihtoehdoissa.
Energiayhtiö Helenin energianhankinnasta ja tukkukaupasta vastaava johtaja Harri Mattila on katsellut
kehitystä osin huolestuneena.
– Tuetun tuotannon tulo markkinoille ei ollut yllätys, mutta nopeus ja voimakas vaikutus ovat sen sijaan
yllättäneet. Perinteistä tuotantokapasiteettia on poistunut suunniteltua aiemmin markkinoilta. Se vaikuttaa
Suomen energiajärjestelmän vakaana pitämisessä
talviaikaan.
Markkinamuutos on näkynyt myös sähkön ja lämmön yhteistuotannossa: tätä erittäin energiatehokasta

tuotantoa korvattu pelkästään lämpöä tuottavilla laitoksil
la. Helenillä maakaasulla on merkittävä rooli yhteis
tuotannon energialähteenä. Mattila korostaa, että voima
laitoksen käynnissä olo pitää ansaita joka päivä erikseen.
– Voimalaitoksia ajetaan lyhyemmällä perspektiivillä
kuin aikaisemmin. Reagoimme nopeasti ja joustavasti
markkinatilanteisiin, ja tähän kaasukoneet soveltuvat hy
vin. Joustavuutta odotamme myös kaasun toimittajaltam
me niin toimitusjaksojen kuin hinnoittelun suhteen.
Baltic Connector avaa Mattilan mielestä toteutuessaan
kaasumarkkinaa ja tuo vaihtoehtoja ostajalle. Uuden te
kijän tulo markkinoille on yleensä hintamielessä positii
vinen signaali. Putkikaasu on kuitenkin ollut tähän asti
eurooppalaista kaasua edullisempaa ja myös hyvä
laatuista.

Maakaasuvoimalalle uusi rooli
Maakaasu on biokaasulla täydennettynä tehokkain ja vih
rein polttoaine. Öljyn aika alkaa siten olla loppu. Näin va
kuuttaa Senior Business Development Manager Timo
Mahlanen Wärtsilän Energy Solutions -yksiköstä.
Energian tuotannossa perinteisen jatkuvan ajon voi
malaitoksen rooli on Mahlasen mukaan muuttumassa ra
dikaalisti.
– Maakaasuvoimalaitos tuottaa säätövoimaa uusiutuvi
en energiamuotojen tueksi. Tämän päivän laitos on no
pea, tehokas ja nopeasti käynnistyvä. Maakaasu sopii tä
hän kuvioon oikein hyvin.
Mahlanen ottaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Dentoniin
Texasiin toimitettavan 225 megawatin kunnallisen voima
laitoksen, jonka rooli on tasata tuulivoimaa. USA:n lailla
Tanskasta löytyy kymmeniä vastaavia tapauksia. Suomi on
mukana Pohjoismaiden ja Baltian energiamarkkinoilla,
missä Ruotsin ja Norjan isot investoinnit tuulivoimaan
näkyvät markkinassa.
– Kun säätämättömän (tuuli, aurinko) sähköntuotan
non osuus ylittää 10 prosenttia kokonaissähkömäärästä,
on tarvetta tämänkaltaiselle säätövoimalle.
Isojen kaupunkien pitkän käyttöajan voimalaitoksille
Mahlanen ennustaa sopeutumistarvetta ja siirtymistä
3 000 tunnin vuotuiseen joustavaan kaasujärjestelmään.
Tämä ei poista luotettavan ja voimalaitos- ja polttoaine
toimittajan tarvetta. Mitä kaasun kilpailu ja lisätarjonta
tuovat mukanaan, jää nähtäväksi. Oma tontti pitää Mah
lasen mielestä hoitaa silti aina kunnolla.

LNG lyö itseään läpi
Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantomäärä kasvaa
lähivuosina enemmän kuin kulutus. Tämä heijastuu
myönteisesti LNG:n hintakilpailukykyyn ja käyttöinves
tointeihin. Wärtsilässä uskotaan vahvasti siihen, että LNG
on lyömässä itseään maailmalla läpi ja tulee yhtä lailla
voimalla Suomeen.

Maakaasun käyttö maailmalla
Vuonna 2015 maakaasun käyttö koko maailmassa oli
3 468,6 biljoonaa kuutiometriä, kasvua edelliseen vuoteen
tuli 1,7 prosenttia. Suurimmat yksittäiset käyttäjämaat
olivat USA, Venäjä ja Kiina. USA käytti kaikesta
maakaasusta yksinään lähes 23 prosenttia.
Maailman suurimmat todetut maakaasuvarat löytyvät
Iranista, 34,0 triljoonaa kuutiometriä. Seuraavina tulvat
Venäjä (32,3), Qatar (24,5) ja Turkmenistan (17,5). Lähiidän (80,0) ja Euroopan/Euraasian (56,8) todetut
kaasuvarat kattavat yli 70 prosenttia koko maailman
(186,9) kaasuvaroista.

Suurimmat maakaasun kuluttajamaat 2015
Käyttö miljardia kuutiometriä
NORJA

KANADA

4, 8

102 ,5

VENÄJÄ

39 1 , 5

RUOTSI

0,9

TANSKA

KIINA

3,2

SUOMI

1 97, 3

2 ,1

USA

778 ,0
JAPANI

1 1 3,4
IRAN

SAUDI-ARABIA

19 1,2

10 6 ,4

Maanosat
Eurooppa + Euraasia		
Pohjois-Amerikka 		
Aasia		
		
Lähi-itä		
		
Afrikka		
		
Etelä- ja Väli-Amerikka		

1 003,5
963,6
701,1
490,2
135,5
174,8

Yhteensä				3 486,6
LÄHDE: BP STATISTICAL REVIEW
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– LNG:llä ei ole rikki- eikä hiukkaspäästöjä ja hiilidioksidipäästöt ovat pienet. LNG korvaa öljyä, ja siitä
tulee myös teollisuuden kilpailukykyä parantava raaka-aine, Mahlanen toteaa.
Porin ja Tornion LNG-terminaalit ovat hyvä alku
Suomen tarjonnalle, jota voivat lisätä pienet nesteytysasemat, jotka ovat alkaneet yleistyä Norjassa. Ne palvelevat hyvin raskasta liikennettä, jonka Mahlanen näkee
yhtenä LNG:n merkittävänä liikennekäyttäjäryhmänä.
Laivoissa LNG:n yleistymistä hidastaa talouden
matalasuhdanne ja vähäiset laivatilaukset. Matkustaja
laivojen rinnalla myös rahtipuolella on siirtymä LNGpolttoaineeseen alkanut.

Älyllä kulutushuippujen kimppuun
Suomen talvi asettaa teollisuuden prosesseille ja tilojen lämmittämiselle mittavat vaateet. Kovien pakkasten kestäessä pitkään tuotanto- ja siirtoverkosto on viritetty äärimmilleen. Tähän toimitusvarmuusseikkaan
myös Helenin Harri Mattila viittasi omassa lausunnossaan. Maakaasulla on eteläisen Suomen energiavarmuuden takaamisessa merkittävä asema, on kyse sitten kaukolämmöstä tai sähköstä.
Kulutushuippujen tasaamiseksi on kehitelty erilaisia ohjausmenetelmiä, jotka perustuvat ulkoilman
lämpötilaan. Teknologian tutkimuskeskus VTT on lähestynyt asiaa aivan uudesta kulmasta. Professori Miimu Airaksinen kuvailee kyseessä olevan uusi algoritmi, joka perustuu ihmisen lämpötilojen tuntemukseen.
– Puhumme termisen viihtyvyyden mallista, missä
ihminen on osa termistä säätöä. Tulokset ovat tosi lupaavia ja tuovat hyviä säästöjä. Pienempi lämmön tarve parantaa lisäksi viihtyvyyttä ja sisäympäristön laatua.
VTT tutkii tulevaisuuden energiajärjestelmiä työnimellä Smart City. Tiivis kaupunkiasuminen ja hajaasutusalueiden laajuus asettavat tutkimukselle omat
reunaehtonsa. Lämmitystarve ja ennustamisen
vaikeus ovat niin ikään aina olemassa.
– Älykkäät säätöjärjestelmät pitävät olosuhteet
minimiehtojen rajoissa. Pienet viiveet ja rakennusmassan hyödyntäminen energiavarastona tasaavat energiantarvetta.
Printattu elektroniikka, esimerkiksi ohuet järjestelmien kanssa kommunikoivat sensorit, voi olla nykytekninen ratkaisu asiaan. Älykäs säätö on Airaksisen mukaan ylipäänsä yksi merkittävä vastaus tuleviin energiahaasteisiin.
– Älykäs kaupunki, missä ihmisvirrat vaikuttavat
tilojen ja liikenteen ohjaamiseen, sekä käyttäjäystävällinen kuormituksen säätö kotona auttavat meitä pienipäästöisten energiajärjestelmien kehittämisessä.
8 gasetti 3/2016

MAA
KAASUN
HIILIDIOKSIDI
PÄÄSTÖT

OVAT

48%
TURVETTA,
41%
HIILTÄ
JA

25%
ÖLJYÄ

PIENEMMÄT.
LÄHDE:
TILASTOKESKUS,
POLTTOAINELUOKITUS
2016.
VERTAILU SAMAAN
ENERGIA
SISÄLTÖMÄÄRÄÄN.

Euroopan kaasumarkkinat
Gazprom Exportin
näkökulmasta

M

aakaasun asemasta tulevaisuuden Euroopan energiapaletissa ollaan montaa mieltä.
Toisin kuin monet pessimistit, Gazpromin
kaasunviennistä vastaava Gazprom Export näkee tulevaisuuden valoisana. Maailman suurimman maakaasunviejän näkemyksiä voidaan kenties pitää puolueellisina, mutta toiveikkuudelle maakaasun suhteen on vahvat perusteet.
Kaasun kysyntä Euroopassa on toki laskenut voimakkaasti huippuvuoden 2010 kaikkiaan 602 miljardista kuutiometristä ja käynyt vuonna 2014 niinkin
alhaalla kuin 485 miljardissa kuutiometrissä. Tilannetta on kuitenkin turha dramatisoida. Lähes 40 prosenttia Euroopan maakaasun kysynnästä kertyy kaupallisesta ja kotitalouskäytöstä ja on erittäin riippuvaista sääolosuhteista. Sää oli vuonna 2010 kaasun
kysynnän kannalta erittäin suotuisa, kun taas vuonna
2014 kolme neljäsosaa kysynnän laskusta johtui poikkeuksellisen leudosta talvesta. Kysyntä on palannut
ennalleen kun lämmöntarve on noussut takaisin monivuotisiin keskiarvolukemiin, ja vuonna 2015 kasvua
saatiin jo 41 miljardia kuutiometriä (vuoden 2015 kokonaiskysyntä 506 miljardia kuutiometriä) vuoteen
2014 verrattuna.
Kaasualan kannalta huolestuttava merkki oli kymmenen vuotta jatkunut kaasun käytön tasainen väheneminen sähköntuotannossa, kun kaasu menetti
energiantuotannossa osuuttaan uusiutuville energiamuodoille ja kivihiilelle. Viime aikoina nähty korjausliike kuitenkin osoittaa, että kaasu tekee paluuta ja sitä
käytetään yhä enemmän korvaamaan kivihiiltä. Tämä
käänne johtuu Ison-Britannian vuonna 2014 hiilidioksidipäästöille asettamasta vähimmäishinnasta, Ranskan ydinvoimatuotannon ongelmista sekä kaasun kivihiiltä alhaisemmasta hintatasosta viimeksi kuluneen
vuoden aikana. Gazprom Exportin arvion mukaan
maakaasun kysyntä Euroopan sähköntuotannossa on
kasvanut tämän vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkiaan 11 miljardilla kuutiometrillä
vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Maakaasu tarjoaa pitkän aikavälin ratkaisuja siirryttäessä vähähiiliseen energiaan, koska sen avulla

TEKSTI Sergei Komlev, Gazprom Export LLC:n sopimus- ja hinnoitteluosaston johtaja

metriä ja ylittää siten vuonna 2008 saavutetun kaikkien aikojen ennätyksen yli 10 miljardilla kuutiometrillä. Gazpromin vuoden
2016 markkinaosuudeksi Euroopassa arvioidaan 32 prosenttia. Viennin kasvua selittää
pitkälti se, että hinnat Euroopan kauppapaikoilla ovat Gazpromin öljyn hintaan sidottuja sopimushintoja korkeampia. Vaikka Australian ja USA:n LNG-toimitukset kasvavat
odotetusti, niistä ei vielä ole syntynyt Euroo-

pan markkinoille vyöryväksi odotettua kaasutulvaa. Tällä hetkellä USA:n itärannikon
terminaaleista tuodaan LNG:tä Eurooppaan
tappiolla katteen jäädessä kokonaiskustannukset huomioiden miinukselle reilusti yli
dollarin/MMBtu. Eurooppalaisilla on edessään vaikea valinta perinteisten varmojen
toimittajien edullisempien toimitusten ja
millä hinnalla hyvänsä tapahtuvan hankintalähteiden monipuolistamisen välillä.

Kaavio 1: Consumption of Natural Gas in Europe by Sector
Total consumption
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Kaavio 2: Long Term Demand Trends for Natural Gas in Europe
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päästään eroon kivihiilen ja öljytuotteiden kaltaisista enemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista
polttoaineista. Pariisin ilmastosopimus tarjoaa
ainutlaatuisen tilaisuuden asemoida kaasu luontevaksi vaihtoehdoksi ja varapolttoaineeksi, kun
energiajärjestelmä perustuu pitkälti uusiutuviin
energiamuotoihin, joiden tuotanto on epätasaista. Kaasu ei ole pelkästään ilmastoystävällinen
vaan myös kustannustehokas polttoaine. Euroopan komission energian pääosasto arvioi kaasun
saavuttavan 25 prosentin osuuden EU:n kivihiiltä
korvaavassa energiavalikoimassa vuoteen 2030
mennessä, kun taas uusiutuvien osuudeksi ennustetaan 27 prosenttia. Sekä johtavat kansainväliset konsulttiyritykset että kansainvälinen
energiajärjestö IEA ennustavat (yhdessä skenaariossa) maakaasulle paluuta sähköntuotannossa
(Kaavio 2).
Toinen nopeammin kasvava laajamittainen
maakaasun käyttöala on nähtävissä raskaan
maantieliikenteen, bussien ja meriliikenteen
polttoaineena. Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n
käyttö meriliikenteen polttoaineena sai vauhtia
MARPOL 73/78-yleissopimuksen VI liitteen
säännöksistä, joissa rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) eli myös Pohjanmerellä ja Itämerellä
käytettävien laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden ylärajaksi asetettiin 1.1.2015 alkaen 0.1 prosenttia. Onkin ilo huomata, että Suomesta on
tulossa laivanrakennusalan maailmanluokan
edelläkävijä innovatiivisten LNG-käyttöisten
alusten tuotannossa.
Toinen syy Gazpromin Euroopan markkinoita
koskevaan optimismiin on venäläisen kaasun
osuuden sekä suhteellinen että absoluuttinen
kasvu sopimusmarkkinoilla viimeisen seitsemän
vuoden aikana, mikä kertoo Venäjältä tuodun
kaasun erinomaisesta kilpailukyvystä.
Gazprom toimitti lokakuussa 2016 Eurooppaan 17 miljardia kuutiometriä kaasua. Tämä on
yhtiömme suurin minkään vuoden lokakuussa
toimittama määrä ja jää vain hivenen kaikkien
aikojen kuukausiennätyksestä silloinkin, kun mukaan lasketaan kaikki vuodenajat. Vaikka vuoden
2016 marras- ja joulukuun toteutuneet toimitusmäärät jäisivät viime vuoden tasolle, Gazpromin
vienti on silti tänä vuonna yli 170 miljardia kuutio-

TRANSPORT /
LNG MARINE
BUNKERS

Wood MacKenzie (European Far Abroad), 2015–2025
IHS (European Far Abroad), 2015–2025
IEA, NewPolicies Scenario (OECD Europe), 2013–2025
PIRA (Europe, incl. Turkey), 2015–2025
LÄHDE: IEA, IHS, PIRA, WOOD MACKENZIE
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TEEMA MAAKAASU

TEKSTI Vesa Vainio

Keski-Suomessa muhii biokaasubuumi
Jyväskylän seudulla on herännyt erityisen voimakas halu maakunnalliseen,
organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen
resurssiviisaus eli jätteettömyys ja päästöttömyys.

J

yväskylässä kaasuekosysteemin rakentaminen näkyy
jo konkreettisena infrastruktuurin kehitystyönä. Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen
yhteistyöhön alueen asiantuntijoiden kanssa, ja rakenteilla oleva biokaasulaitos sekä Gasumin investointi Jyväskylän LNG-tankkausasemaan lisäävät merkittävästi
potentiaalia seudulla.
Alueellisen jätteenkäsittely-yhtiö Mustankorkean uuden kuivaprosessiin perustuva biokaasulaitoksen on määrä valmistua
kesällä 2017. Toimitusjohtaja Esko Martikainen kertoo, että investointipäätöksen
taustalla oli nykyisen kompostointilaitoksen
kapasiteetin täyttyminen. Laajentamisen sijaan yritys päätyi tarttumaan uuteen mahdollisuuteen.
– Me investoimme uusimpaan tekniikkaan, saamme energian talteen ja samalla
lisää jätteenkäsittelykapasiteettia.
Kuntien omistamana jätehuoltoyhtiönä
Mustankorkealla on Martikaisen mukaan
mandaatti ja vastuu kehittää jätehuoltoa.
Kun yritys jalostaa jätteet mahdollisimman
pitkälle itse sekä tuotteistaa ja myy tuotteet, se näkyy positiivisesti jätemaksuissa.

(MWh). Kaatopaikkakaasua Mustankorkea tuottaa 20 000
MWh ja on siten sen Suomen toiseksi suurin tuottaja.

Luomupolttoainetta ja -lannoitetta
Erkki Kalmari perusti vuonna 2002 ensimmäisen biokaasutankkauspaikan Leppävedelle. Nykyään maatilan asemalla täyttää tankkinsa reilut 100 autoa. Biokaasupioneerina tunnettu Kalmari on kehitellyt viime
vuodet kuivareaktoria, jossa raaka-aineina
toimivat olki ja suojanurmi.
– Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tuotantoon soveltuvia peltoja on Suomessa 477 000 hehtaaria. Niistä
saisi tuotettua 17 terawattituntia (TWh) biokaasua.
Teknisesti ja logistisesti järkevä etäisyys
kuljettaa raaka-ainetta on 5–10 kilometriä.
Kalmarin laskelmien mukaan Suomeen sopisi 500–1 000 laitosta, jolloin tuotannolla
olisi kansantaloudellista merkitystä. Hän tietää kokemuksesta, että edessä on pitkä työsarka.
– Maatalouslainsäädäntöä pitää muuttaa,
nyt viljelijä ei saa tuottaa energiaa myyntiin. Kun prosessi tuottaa lisäksi ravinteikasta lannoitetta, ravinteita kierrättämällä
saamme tuotettua luomupolttoainetta liikenne- ja lämmityskäyttöön sekä luomulannoitetta viljelykäyttöön.

Liikennekäyttöön panostetaan
Tuotettava biokaasu ohjataan kokonaisuudessaan liikennekäyttöön, ja Mustankorkea rakentaa sitä varten oman jakeluverkoston. Gasumin päätös rakentaa Jyväskylään LNG-jakeluasema
sopii kuvioon hyvin.
– Toimimme Gasumin kanssa hyvässä hengessä toisiamme
tukien. Kilpailu ja kattava tarjonta lisäävät kiinnostavuutta.
Jyväskylän kaupunki ja useat yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kaasuautoiluun. Martikainen näkee biokaasukäyttöiset autot mahdollisuutena myös jätteenkuljetuksessa. Se olisi
kierrätystä aidoimmillaan, kun autot käyttäisivät polttoaineena
”lähiruokaa”.
Mustankorkean tuleva laitos on mitoitettu 19 000 tonnin
jätteen käsittelyyn vuodessa. Laajennusvaraa on 30 000 tonniin, jolloin laitos voi käsitellä kaikki Keski-Suomen biojätteet.
Kaasua laitos tuottaa alkuvaiheessa 15 000 megawattituntia

10 g a s e t t i 3 / 2 0 1 6

KUVA MUSTANKORKEA

Jyväskylässä
tuotettava
biokaasu ohjataan
kokonaisuudessaan
liikennekäyttöön.

SUOMESSA KÄYTETTIIN BIOKAASUA
LIIKENNEPOLTTOAINEENA 23 GIGAWATTITUNTIA
(23 GWH) VUONNA 2015. KASVUA VUODESTA 2014
TULI 35 PROSENTTIA.
LÄHDE: SUOMEN BIOKAASULAITOSREKISTERI

+35 %
2014

Kaasulla valmistuu leipää
ja asfalttia
Hyvä saatavuus, vaivaton käytettävyys ja pieni
huoltotarve saavat yhä useamman toimialan
päätymään kaasuun.
PETRI JÄRVENSIVU
TOIMITUSJOHTAJA, NCC INDUSTRY OY

Valitsimme Lahden uudelle asfalttitehtaalle maakaasun
ensisijaisesti sen takia, että kaasulinja oli kerrankin otollisesti lähellä tarjolla. Useimmiten asemamme sijaitsevat
etäällä kaasuverkosta, ja nyt halusimme tilaisuuden tullen saada kokemuksia kaasusta. Maakaasu on käyttöaineena huoleton ja palamiskaasut ovat puhtaita, mikä näkyy laitoksen vähäisenä huoltotarpeena esimerkiksi suodatinlaitteiston osalta. Tähänastiset käyttökokemuksemme ovat positiivisia, ja olemme tyytyväisiä tekemäämme
valintaan.
HEIKKI LANKOSKI
TOIMITUSJOHTAJA, ULLAN PAKARI

Olin kuullut kollegoilta, että maakaasu palaa puhtaasti
eikä aiheuta häiriöitä polttimiin. Biokaasu on tulevaisuuden omavaraista energiaa, ja asiakkaat arvostavat yhä
enemmän ympäristönäkökohtia tuotteiden valinnassa.
Vaa’assa painoi monta positiivista tekijää, ja kaasu oli lopulta helppo ja huoleton valinta uuden leipomomme
energialähteeksi. Luotan myös kaasun huoltovarmuuteen ja riittävyyteen, joko maa- tai biokaasuna. Riihi
mäellä kaasua oli lähellä saatavilla. Se oli yksi syy leipomon paikan valintaan.
MIKKO JÄRVINEN
TEKNINEN JOHTAJA, AUTOTALO LAAKKONEN OY /
VELJEKSET LAAKKONEN OY

Meillä on käytössä useampi kaasukäyttöinen maalauskammio. Helsingissä olemme liittyneet maakaasuverkkoon, Hämeenlinnassa ja Joensuussa kaasu on varastoitu säiliöön. Kaasulla maalauskammion lämmönsäätely
on nopeaa, ja kaasulla lämmitys on taloudellisempaa
kuin öljyllä. Kaasun puhtaus ja laitteiden pieni huoltotarve olivat muita painavia tekijöitä valintaa tehdessä. Kaasu on varmatoiminen ja luotettava polttoaine, siksi valitsimme sen. Suoraan putkesta otettuna kaasun käyttö on
lisäksi todella vaivatonta.

2015

TEKSTI Vesa Vainio

Kaasuekosysteemi syntyy
yhteistyöllä
GASUM ON JOUSTAVASTI mukana erilaisissa rat-

kaisuissa luomassa alueellista ekosysteemiä. Biokaasua voidaan tuottaa useassa eri yksikössä, kuten tässä lehdessä esitelty Jyväskylän esimerkki
hyvin osoittaa, ja LNG voi toimia täydentävänä
polttoaineena. Tärkeintä on löytää jokaiselle alueelle sopiva malli.
– Toteutamme alueelliset ratkaisut aina kumppanuuksien kautta yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. Kaasun käytön optimointi ja fossiilisten
polttoaineiden korvaaminen on yhteinen tavoitteemme, Gasumin biokaasun myynnin yksikönpäällikkö Jani Arala kertoo
Arala laajentaa näkemystä ja muistuttaa, että
hynttyyt on lyöty yhteen myös Vihreä kaista
-hankkeessa. Sähkö ja biokaasu eivät yksin riitä
hoitamaan koko liikennettä, mutta yhdessä ne voivat sen pitkälti tehdä esimerkiksi kunnan ajoissa.
Eri-ikäiset suomalaiset ajattelevat vahvasti tulevaisuutta. Tämä näkyy kuluttajakysynnässä, sillä
biokaasulla tuotetut palvelut ja tuotteet ovat todella arvostettuja. Monet tunnetut brändit, kuten
Paulig, Marimekko ja Kouvolan Lakritsi valmistavat merkkituotteitaan biokaasulla.
– Ilman biopolttoaineita ei voi tehdä biotuotteita. Kiinnostus biokaasua kohtaan on valtava, eikä
ihme, onhan biokaasu älyttömän fiksu lähipolttoaine, Arala lataa.
Arala perustelee väitettään sillä, että biokaasu
on puhtain liikenteen polttoaine ja se vähentää
teollisuuden päästöjä. Paikallista bioenergiaa voidaan tehdä omista jätteistä, ja ravinnejäännös toimii pellon lannoitteena. Siksi useat kunnat ja kuntayhtymät haluavat mukaan biokaasumarkkinaan.
– Kun tähän lisää LNG:n, jonka kasvava infrastruktuuri luo ja tukee biokaasumarkkinaa, on toimiva eko
systeemi koossa.
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JAAKKO ESKOLA:

Kilpailukyky
ei synny tyhjästä
Globaalia menestystä hakevan yrityksen on oltava toiminnassaan
etunojassa, perässähiihtäjät eivät pitkälle pötki. Markkinoita
on kyettävä muokkaamaan. Se vaatii innovaatiokykyä ja myös
uskallusta toimia uusien ajatusten puhemiehenä.
TEKSTI Monika Winqvist KUVAT Aleksi Poutanen

T

ätä mieltä on Wärtsilän toimitusjoh
taja Jaakko Eskola.
– Kun rikkidirektiivin käyttöönot
to lähestyi, monet asiakkaamme pyy
sivät meitä toimimaan puhemiehenä
lainsäätäjän suuntaan. Sanomana piti
olla, että direktiivin käyttöönottoa pi
tää lykätä, kun tarvittavia laitteita ei
ole olemassa, Eskola kertoo.
– Pettymys oli suuri, kun kerroimme, että meillä
on vaadittavat laitteet jo olemassa ja lisäksi ne toimi
vat oikein hyvin. Me emme puutu politiikkaan, mutta
edellytämme ennustettavaa ja tasapuolista lainsää
däntöä. Se on pohjana tuotekehitysinvestoinneil
lemme.

Puhtaan energian metsästäjät
Wärtsilä kuuluu maailman johtaviin puhtaampia ja
ympäristön kannalta kestävämpiä energiaratkaisuja
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NIMI Jaakko Eskola
TYÖ Wärtsilän toimitusjohtaja
KOULUTUS DI
ASUINPAIKKA Espoossa
PERHE Vaimo ja kaksi lasta sekä kaksi aikuista lasta

edellisestä liitosta
HARRASTUKSET Purjehdus ja saksofonin soitto
MOTTO ”Älä koskaan anna periksi”
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”Tulevaisuudessa näemme entistä
		 enemmän erilaisten energiamuotojen
yhdistelmiä.”
kehittäviin yrityksin. Laivoja aikoinaan rakentanut
tuotepohjainen konserni on muuttunut aidosti globaaliksi teknologiaosaajaksi.
Eskola luotsaa yhtiötä, jolla on 18 800 työntekijää ja
200 toimipistettä yli 70 maassa. Lähes sata prosenttia
Wärtsilän tuotteista ja palveluista menee Suomen
ulkopuolelle. Tavaraa tai palveluita kulkee 176 maahan.
Wärtsilä on toimittanut tavaraa joka kolmannelle maailman meriä seilaavalle laivalle, ja joka toiseen laivaan
myydään huoltoa tai muita palveluita. Kaasua käyttävissä monipolttoainemoottoreissa Wärtsilä on maailman markkinajohtaja.
Puhtaampia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja etsitään koko ajan. Yhden yksittäisen,
kaikki ongelmat ratkaisevan energiamuodon sijaan
elämme Eskolan mukaan vielä pitkään tilanteessa, jossa erilaiset energiamuodot täydentävät toisiaan.
– Esimerkiksi Kiinassa puolueen johto on hyvin
vahvasti linjannut halun siirtyä puhtaampiin energiamuotoihin. Tähän pakottavat jo Kiinan ongelmat ilmansaasteiden kanssa, Eskola huomauttaa.
– Samanaikaisesti on mietittävä, mitä tehdä niille
miljoonilla kiinalaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi hiilikaivoksissa. Vastaava ongelma nousi esille myös
Yhdysvaltojen presidentinvaalin aiheena.
Wärtsilä on ollut etunojassa kehittämässä ympäristöystävällistä teknologiaa energiantuotantoon maalla
ja merellä.
– Olemme nähneet kaasun yhtenä merkittävänä askeleena kohti entistä puhtaampaa energiaa. Wärtsilä
on kehittänyt kaasumoottoriteknologiaa jo 1980-luvulla, ja olemme hyötyneet alan buumista 2000-luvun aikana, Eskola toteaa.
– Tulevaisuudessa näemme entistä enemmän erilaisten energiamuotojen yhdistelmiä. Näissä yhdistelmissä voi olla raskaita polttoaineita, kaasua ja aurinkoenergiaa, jotka täydentävät toisiaan.

Suhdanteet eri tahdissa
Eskola toteaa, että Wärtsilän kannalta on haastavaa,
että energia- ja merenkulun liiketoimintojen suhdanteet menevät jokseenkin täysin eri tahtiin. Tällä hetkellä energiapuoli vetää, laivapuoli ei. Energiapuolella kysyntää on varsinkin Yhdysvalloissa.
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Liuskeöljylöydöt ovat tehneet Yhdysvalloista omavaraisen energiantuotannossa. Samalla Yhdysvalloista
on tullut myös kaasunviejä. Kuljetuskalustoksi on tarvittu nesteytettyä maakaasua (Liquified Natural Gas)
eli LNG:tä käyttäviä tankkereita – Wärtsilän moottoreilla tietenkin. Öljyntuotannon sivutuotteena tulee
myös etaania, jolle Wärtsilä on kehittänyt etaanilla
käyvät moottorit.
– LNG-moottorimme ovat kaasumoottoreistamme
kaikkein tunnetuimmat. Käytännössä me pystymme
toimittamaan asiakkaalle moottorit, jotka toimivat kaikilla mahdollisilla kaasutyypeillä.
Yhdysvaltojen lisäksi energiapuolen kysyntää on
Argentiinassa, jossa maan hallitus on tehnyt energia
reformin. Suuret ja mielenkiintoiset markkinat ovat
myös Indonesiassa. Eskolan mukaan Indonesian hallituksen tavoitteena on sähköistää koko valtio.
– Kymmenien tuhansien saarien sähköistäminen
tulee olemaan valtava hanke.
Eskolan lista mammuttihankkeista kielii niin Wärtsilän voimasta kuin ketteryydestä; uusin aluevaltaus
biokaasupuolelta on Oslon kaupunki, jonka kaatopaikkajätteitä käytetään tällä hetkellä kaupungin liikennelaitoksen bussien polttoaineena.

Kiinalaiset risteilevät
Laivapuolella tankkialusten rakentaminen on pahimmassa lamassa 30 vuoteen. Tilanne ei ole kuitenkaan
täysin toivoton – autolautoille ja risteilyaluksille on nyt
kysyntää. Syynä tähän ovat öljyn halpa hinta ja kulutuskysynnän muutos Aasiassa.
– Autolautat ovat tulossa elinkaarensa päähän, ja
niitä on pakko uusia jo pelkästään turvallisuussyistä.
Öljyn halpa hinta on osaltaan madaltanut investointikynnystä, Eskola toteaa.
– Muutokset kulutuskysynnässä näkyvät puolestaan
risteilyalusten rakentamisessa. Kiinan keskiluokka on
löytänyt risteilyt lomailumuotona. Amerikkalaisen
Royal Caribbean -varustamon huippumoderni Quantum of the Sea’s -risteilijä liikennöi tällä hetkellä Shanghain ja Japanin väliä. 4 900 matkustajan jättialus saadaan täytettyä pelkästään kiinalaisilla turisteilla.
Voimalapuolella kaasu on ollut jo pitkään käytössä.
Sen sijaan merenkulussa polttoaineena käytettävä kaa-

Jaakko Eskola on seurannut alaa
Wärtsilän leivissä jo lähes 19 vuotta.

su on vaatinut ennakkoluulojen voittamista.
– Kotitalouksissa usein käytettävä nestekaasu vajoaa vuototilanteessa alas ja voi muodostaa turvallisuusuhan. Yleinen käsitys on, että kaasu on se, joka räjähtää. Nesteytetty maakaasu on turvallista, se haihtuu ilmaa kevyempänä taivaan tuuliin, Eskola huomauttaa.
– Vuonna 2012 liikennöinnin aloittaneesta Viking
Gracesta saadut kokemukset ovat olleet fantastiset. Me
onnistuimme vakuuttamaan Viking Line -varustamon
monipolttoainemoottorin eduista, ja kokemukset ovatkin olleet erittäin hyvät.
Eskolan mukaan LNG:n edut ovat kiistattomat.
Käytön yleistymistä on hidastanut tarvittavan infrastruktuurin puuttuminen. Esimerkiksi Viking Grace
tankataan tällä hetkellä Tukholmassa, mutta tulevaisuudessa tankkaus onnistuu myös Turussa. Gasum on
tarjonnut ratkaisuja infrastruktuurin kehittämiseen.
Porin LNG-terminaali avattiin syksyllä ja Tornion terminaali aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Kilpailukyky omissa käsissä
Eskola on työskennellyt pian 19 vuotta Wärtsilässä.
Toimitusjohtajana hän aloitti marraskuussa 2015. Pit-

kä kokemus helpotti astumista toimitusjohtajan saappaisiin.
– Wärtsilä toimii kuin sveitsiläinen kello. Jos ongelmia on, organisaatio laittaa ne itse kuntoon, Eskola toteaa.
– Meidän toimintaperiaatteisiimme kuuluvat avoimuus, innovatiivisuus, yrittäjähenkisyys, ratkaisukeskisyys ja halu toimia oikein.
Ennen toimitusjohtajan pestiä Eskola työskenteli
Wärtsilän Marine Solutions -liiketoiminnan johtajana.
Niiden vuosien aikana hän asui yhteensä kuusi vuotta
Shanghaissa. Siellä sekä asiakkaat että kiinalainen toimintatapa tulivat tutuiksi.
– Suuri ero Kiinan ja Suomen välillä on suhtautumisessa ongelmiin. Kiinassa tapahtuu koko ajan, ja jos
havaitaan ongelma, tartutaan toimeen ja etsitään siihen ratkaisu. Suomessa aika tuntuu kuluvan valittamiseen ja muiden syyttelyyn.
Aidosti globaali, monessa kymmenessä maassa toimiva yritys ei voi tuudittautua siihen uskoon, että jonkun yksittäisen maan hallitus ratkaisee sen kilpailukykyongelmat. Ne on ratkaistava ihan itse, markkinaalue kerrallaan.
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Puhtaampi liikenne

KUVA SUVI ELO

TEKSTI Päivi Brink

KAASUAUTOILU

Turkuun uusi tankkausasema
Turun satamaan avattiin Suomen ensimmäinen kaasu
tankkausasema palvelemaan sekä henkilöautoliikennettä
että raskasta liikennettä.

G

asum avasi sataman viereen
lokakuun lopussa uuden tankkausaseman, jolla on rinnakkain jaossa nesteytettyä maa- ja
biokaasua (LNG/LBG) ja paineistettua maa- ja biokaasua (LCNG).
LNG sopii raskaan liikenteen ajoneuvoihin ja paineistettu maa- ja biokaasu
henkilö-, jakelu- ja jäteautoihin sekä
busseihin.
Tankkausaseman avajaisissa puhunut
Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen korosti Turun seudun roolia Suomen liikenneinfrastruktuurissa ja logistiikkajärjestelmässä. Uusi kaasutankkausasema palvelee sekä kuntalaisia että suomalaista elinkeinoelämää.
Turun kaupungin hallituksen puheenjohtaja Olli Manni ja Turun sataman toimitusjohtaja Christian Ramberg kiittivät
Gasumia investoinnista Turkuun. Manni
nosti esiin Porin kaasuntuontiterminaalin, josta hyötyy koko länsirannikko. Hän
piti uuden tankkausaseman avaamista
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virstanpylväänä kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Ramberg mainitsi, että satamaalueen CO2-päästöistä 79 prosenttia tulee
liikenteestä. Uusi tankkausasema tuo tärkeän linkin autojen tankkausverkostoon
sekä kuljetus- että matkustajaliikenteelle
Suomesta Pohjoismaihin ja Saksaan.
Gasum on saanut EU:n Verkkojen
Eurooppa -projektin myötä tukea neljän
tankkausaseman toteutukseen erityisesti
raskaalle liikenteelle. Projektin vetäjä
Stefano Campagnolo korosti avajaisissa
kaasutankkausasemien eurooppalaisen
verkoston merkitystä koko EU:n hiilipäästöjen vähentämisessä.
Avajaisten päätteeksi kuultiin kannustavia konkreettisia kokemuksia kaasuautoilusta, kun Niemi Palvelut Oy:n tuotantojohtaja Ville Juvonen ja Kuljetusyritys A2B:n toimitusjohtaja Tero Kakko
kertoivat kaasun tuomista kilpailueduista.
Asiakkaat osaavat arvostaa puhdasta kuljetuspalvelua.
Tuontiväylä 2, Turku

LNG

Skangas laajentaa
bunkrauksen
mahdollisuuksia
Syksyn aikana Pohjoismaissa on otettu
edistysaskelia LNG-käyttöisten laivojen
bunkrauksen saralla. Bunkrauksella tar
koitetaan laivan tankkaamista.
Porin uudessa LNG-terminaalissa
suoritettiin lokakuun alussa Suomen en
simmäinen aluksen bunkraus eli tank
kaus. Onnistunut ensimmäinen bunkraus
oli tärkeä osa terminaalin käyttöönottoa,
ja kaikki sujui suunnitelmien mukaan.
Jatkossakin Porin terminaali on Pohjan
lahdella ainoa paikka, jossa bunkraus on
nistuu suoraan terminaalista.
Göteborgissa puolestaan tehtiin syys
kuussa Skangasin ensimmäinen bunk
raus laivasta laivaan.
Jatkossa laivasta laivaan bunkraami
nen yleistyy, kun Skangas saa vuonna
2017 käyttöönsä uuden aluksen juuri tä
tä käyttöä varten. Aiemmin laivat on
tankattu LNG:llä säiliöautoista tai rannal
la sijaitsevista terminaaleista käsin.

MERILIIKENNE

Tallink ja Skangas
yhteistyöhön
AS Tallink Grupp on aloittamassa
liikennöinnin uudella LNG-käyttöi
sellä Megastar-aluksella. Yhtiö onkin
solminut Skangasin kanssa toimitus
sopimuksen LNG:n toimittamisesta
aluksen polttoaineeksi.
Megastar alkaa liikennöidä Hel
singin ja Tallinnan välillä ensi vuon
na. LNG:n lisäksi se voi tarvittaessa
käyttää polttoaineenaan myös meri
dieseliä.
Tallink teki samalla toimitussopi
muksen myös Viron Eesti Gaas -yhti
ön kanssa.

Biokaasu
KUVA ROOPE PERMANTO

BIOKAASURATKAISUT

Kulmassa paahdetaan
Paulig on avannut Helsingin keskustaan
uuden Kulma-kahvitalon. Kluuvissa sijaitsevissa tiloissa toimii kahvilan lisäksi
muun muassa kahvin ammattilaisia kouluttava Barista-instituutti sekä oma kahvipaahtimo, jossa kahvin paahtamista
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä.
Paahtimon biokaasusta energiansa saava paahtokone on nimetty Berthaksi yritystä miehensä Gustavin jalanjäljissä johtaneen Bertha Pauligin mukaan.
Paulig on siirtynyt kaasun käyttöön
laajemminkin: yritys on siirtynyt vastikään paahtamaan kahvipapunsa kokonaan biokaasulla. Pauligille on myös
myönnetty biokaasumerkki.

Raki Salmela päätteli
roadtripin päätepisteen ja
voitti käyttöönsä kaasuauton.
KAASUAUTOILU

Voitosta apua arkeen
Gasum järjesti kesällä kaasuautolla testiajon, jossa ajettiin lähes 1 300 kilometriä
yhdellä tankkauksella. Testiajon yhteydessä verkossa oli mahdollista osallistua kilpailuun, jossa piti arvata, mihin kaasuauto
lopulta pysähtyy kaasu- ja bensiinitankkien
tyhjennyttyä. Voittajalle oli tarjolla kaasuauto Audi A3 G-tron vuodeksi käyttöön.
Kilpailun voittanut Raki Salmela yllättyi palkinnosta, vaikka käytti reitin selvittämiseen parikin tuntia aikaa.
– Tehtävässä oli hauska onnistua, mutta en ajatellut kilpailua sen jälkeen. Puhelu
tuli tosiaan yllätyksenä, hän kuvaa.

Salmela arvelee arkensa helpottuvan
voiton myötä, sillä hänellä ei ollut ennestään autoa. Liikkuminen onnistuu nyt
myös bussikarttojen ulkopuolella, ja
suunnitelmissa on jo pidempiäkin matkoja ystävien ja sukulaisten luo.
Voiton myötä Salmelan piti tutustua
kaasuautoiluun alusta saakka. Nyt perustiedot on jo saatu haltuun, ja lähin
kaasutankkauspistekin löytyi läheltä kotia.
– Se harmittaa hiukan, että Oulun
tankkauspiste ei ole vielä käytössä, se
olisi mahdollistanut matkat pidemmällekin pohjoiseen. Mutta bensatankin avulla
mennään sitten puuttuvat etapit, Salmela suunnittelee.

KIERTOTALOUS

Hävikki lämmittää vierailijoita

KUVA ALEKSI POUTANEN

Fazerin uusi vierailukeskus Vantaan Vaaralassa lämmitetään
kokonaan Fazerin tuotannossa syntyneestä hävikistä jalostetulla biokaasulla. Biokaasun käyttö lämmityksessä on osa
Fazerin vastuullisuutta ja kiertotaloutta edistävää strategiaa. Biokaasua käyttämällä lämmityksessä syntyneitä päästöjä vältetään vuosittain 600 000 henkilöautokilometrin
verran.
Uudessa keskuksessa yrityksestä kiinnostuneet ryhmät
ja yksittäiset vierailijat voivat tutustua Fazerin toimintaan ja
historiaan, hankkia Fazerin tuotteita, ja esimerkiksi järjestää
kokouksen.
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Vastuullisuus
KUVA JUHO KUVA

TEKSTI Salla Salokanto

SB Vantaan Timantit-joukkueessa
pelaavat 2004–05 syntyneet tytöt.

NUORISOTYÖ

Palkittua yhteistyötä
Vuoden Sinettiseura -nimike myönnetään urheiluseuralle, joka tarjoaa lapsille ja nuorille
erityisen laadukasta toimintaa. Vuonna 2016 tunnustuksen ansaitsi SB Vantaa.

V

altakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry on kehittänyt urheiluseuroille Sinettiseura-kriteeristön, jolla arvioidaan nuorisotoiminnan laatua
ja monipuolisuutta. Suomessa on 635 Sinettiseuraa. Gasum on osaltaan mukana
tukemassa Sinettiseuroja osana yhteiskuntavastuullista toimintaansa. Taloudellista tukea on myönnetty kannustinpalkintojen muodossa 15 seuralle.
Valon vuoden Sinettiseura -palkinnon
sai tänä vuonna Länsi-Vantaalla toimiva
suuri ja aktiivinen salibandyseura SB Vantaa. Seuran juniorivalmennuspäällikkö
Tuula Rovamo arvelee, että arjen yhteistyö on ollut avain seuran menestykseen.
Rovamo koordinoi ja suunnittelee juniorijoukkueiden toimintaa, ja hän viettääkin puolet työajastaan tukemassa vapaaehtoisia valmentajia pesteissään. Seuran
arki on käynyt tutuksi.
– Henki on kohdillaan niin työntekijöiden kuin vapaaehtoistenkin keskuudessa. Joukkueenjohtajat ja valmentajat
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puhaltavat yhteen hiileen, ja yhteistyö
myös ryhmiemme välillä on mutkatonta.
Esimerkiksi pelaajien lainaaminen joukkueesta toiseen toimii, Rovamo kuvaa.
– Lisäksi seuramme talous ja hallinto
on hoidettu hyvin ja läpinäkyvästi. Se
mahdollistaa laadukkaan ydintoiminnan.

Tärkeintä on liikkumisen ilo
Myös seuran hallituksen puheenjohtaja
Riitta Hellgren uskoo, ettei Vuoden Sinettiseura -tunnustusta olisi ansaittu ilman
yhteistyötä. Yhdessä tekeminen näkyy
seuran toiminnassa kaikilla tasoilla: sen
lisäksi, että seuran sisäinen yhteistyö toimii, aktiivista yhteistyötä on myös alueen
muiden urheiluseurojen kanssa.
– Suunnittelemme esimerkiksi treeniaikoja yhdessä lähellä olevien seurojen
kanssa, jotta harrastajat voisivat mahdollisimman pitkään harrastaa useampaa
lajia. Innostus liikkumiseen on meistä
olennaisempaa kuin varhainen lajiin erikoistuminen, Hellgren kertoo.
– Siksi kilpaileminenkaan ei ole jäse-

”Avain menestykseen
on ollut yhteistyö.”
nille välttämätöntä, vaan meillä on myös
harrasteryhmiä. Lisäksi haluamme kehittää lajia eteenpäin esimerkiksi houkuttelemalla mukaan lisää tyttöjä.
Vuoden Sinettiseura saa arvonimen
lisäksi 5 000 euron kannustuspalkinnon.
Tällä SB Vantaa aikoo kattaa esimerkiksi
valmentajien koulutusta sekä hankkia
yhteiskäyttöön oheisharjoitteluvälineitä,
joihin ryhmillä ei olisi yksin varaa.
– Olemme myös suunnitelleet palkitsevamme keväällä myös vapaaehtoisiamme Sinettiseurojen kriteerien mukaisesta
toiminnasta uudenlaisella Gasum-
stipendillä, Riitta Hellgren pohtii.
– Vapaaehtoisten työpanos on seuralle
hyvin tärkeää.
Gasum on mukana tukemassa
Sinettiseurojen palkitsemista.

Energiapolitiikka
KUVA PETRI KAIPIAINEN / OTAVAMEDIA

TEKSTI Juha Ala-Huikku

ENERGIARATKAISUT

Mistä resepti kivihiilen käytön vähentämiselle?

E

nergiapoliittinen keskustelu sähköistyi marraskuussa, kun väistyvä energia-asioista vastaava ministeri Olli Rehn kertoi hallituksen suunnitelmista kivihiilen
käytön lopettamiseksi. Vuoden 2030 jälkeen tapahtuva muutos varmistettaisiin
tarvittaessa jopa lainsäädännön avulla.
Kivihiilen käytön vähentäminen on
globaali megatrendi, jonka taustalla ovat
entistä kunnianhimoisemmat päästö
tavoitteet. Väläytykset kivihiilen käytön
kieltämisestä kertovat muuttuneesta
ajattelutavasta, jossa uskalletaan visioida
vaihtoehtoja hiileen perustuvalle
energiantuotannolle.
Vaihtoehtoja hiilen korvaamiselle on
monia. Suomessa on jo pitkään määrätietoisesti rakennettu energiapalettia, joka
perustuu monipuolisiin energialähteisiin.
Kaikkein nopein ja kustannustehokkain
tie kivihiilen käytön vähentämiseen kulkee kuitenkin kaasuputken kautta, ja sen
puolesta puhuvat niin talous- kuin ympäristöargumentit.

Luotettavan kaasuinfrastruktuurin ansiosta kaasun käyttöä voidaan skaalata
vaivattomasti ylöspäin täysin ilman lisä
investointeja. Maakaasun poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat puolestaan
merkittävästi, noin 40 prosenttia, pienemmät kuin kivihiilellä, eikä kaasun

”Nopein tie kulkee
kaasuputken kautta.”
käytöstä synny lainkaan rikki-, hiukkastai raskasmetallipäästöjä. Kaasuinfrastruktuurin täysimittainen hyödyntäminen ja ylläpito on kaukonäköinen energiateko, sillä se mahdollistaa uusiutuvan
biokaasun laajamittaisen käytön tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa.
Tästä huolimatta kaasu on kärsinyt
viime vuosina kivihiiltä suosineesta sääntelystä. Suomessa kaasu on menettänyt
asemaansa energiatehokkaassa sähkön ja
lämmön yhteistuotannossa kivihiilelle

jatkuvien veronkorotusten vuoksi. Yksi
tämän yhtälön selkeimmistä häviäjistä
on ollut ympäristö: samalla kun kivihiili
on korvannut maakaasua Suomen suurissa kaupungeissa, myös hiilidioksidi- ja
lähipäästöt ovat kasvaneet.
Ehkä hieman yllättäen ongelma olisi
kuitenkin ratkaistavissa nopeallakin aikataululla. Jos nykyinen yhteistuotannon
CO2-veronalennus poistettaisiin kivihiileltä, paranisi kaasun kilpailukyky huomattavasti. Tämä mahdollistaisi nykyisessä markkinatilanteessa yhteistuotantolaitosten ajojärjestyksen muutoksen kivihiileltä kaasulle. Samalla uudistus kohentaisi myös kotimaisen uusiutuvan energian
kilpailukykyä kivihiileen verrattuna.
Ohjauskeinoilla ja kannustimilla onkin suuri merkitys siinä, miten energiamarkkinoiden järjestelmätason muutokset siirtyvät suunnittelupöydältä käytäntöön. Resepti kivihiilen käytön vähentämiselle on syytä kirjoittaa tarkasti – veronmaksajan ja teollisuuden kilpailukyvyn etua ajatellen.
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Energiakauppa
TEKSTI Amanda Vainio

MARKKINA-ANALYYSI

Sähkön ja kivihiilen hintojen nousu tasaantunut, öljy hakee suuntaansa
Maakaasun energiamaksun hinta on sidottu hintaindekseillä raakaöljyn, kivihiilen sekä sähkön
ja kaukolämmön hintaa kuvaavaan Tilastokeskuksen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin.

P

ohjoismaisilla sähkömarkkinoilla hinnat ovat syksyn aikana olleet voimakkaassa nousussa.
Hintojen nousun taustalla on ollut tavanomaista kuivempi sää.
Syksyn aikana sademäärät ovat jääneet
selvästi alle ajankohdan normaalin, ja
vasta marraskuun jälkimmäisellä puoliskolla sademäärät ovat olleet tavanomaisia. Vähäisten sademäärien vuoksi hydrobalanssi, eli veden määrä vesivarannoissa,
on painunut reilusti alle ajankohdan normaalitason. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hinnat ovat saaneet tukea myös
vahvistuneista Keski-Euroopan sähkön
hinnoista. Ranskassa käytettävissä oleva
ydinvoimakapasiteetti on selvästi aiem-

min ennakoitua pienempää loppuvuonna
ja ensi talvena käynnissä olevien turvallisuusselvitysten vuoksi. Tarkastukset pidentävät voimalaitosten huoltoja, minkä
vuoksi ydinvoimaloita on jouduttu sulkemaan väliaikaisesti. Sähkön hinta Ranskassa on noussut voimakkaasti, mikä heijastuu Saksan markkinoiden kautta myös
pohjoismaisiin hintoihin.
Sähkön hintaa tukee myös kivihiilen
hinnan voimakas vahvistuminen syksyn
aikana. Kiinan hallitus päätti keväällä
rajoittaa maan tuotantomääriä, mikä
johti tuontikysynnän ja hintojen kasvuun. Syyskuun lopulla rajoituksia kevennettiin, mutta tuotannon elpyminen
on ollut hidasta. Lisäksi kivihiilen hinta

Energiahintojen suhteellinen kehitys (2.1.2015=100%)
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on saanut tukea runsaiden sateiden aiheuttamista Australian ja Indonesian
tuotantohäiriöistä. Euroopassa puolestaan kysyntä on kasvussa Ranskan ydinvoimaongelmien vuoksi. Päästöoikeuden hinta on seurannut muun energiamarkkinan nousua ja vahvistunut Brexit-äänestyksen jälkeisistä pohjalukemista 6 €/t tuntumaan.
Öljymarkkinoilla hinta vahvistui lokakuussa 50 USD/bbl yläpuolelle. Nousun taustalla oli OPEC-maiden syyskuun lopulla solmima alustava sopimus
öljyn tuotannon rajoittamisesta markkinoiden tasapainottamiseksi. Hintojen
nousu jäi kuitenkin maltilliseksi, ja marraskuussa hinnat ovat hakeneet suuntaansa, kun markkinan usko sopimuksen toteutumiseen on ollut heikko ja toteutuessaankin sopimuksen vaikutus on
rajallinen. Syyskuun tapaamisessa sovittiin, että OPEC-maista sopimuksen ulkopuolella voivat jäädä Libya, Iran ja
Nigeria. Myöhemmin myös Irak ilmaisi
haluavansa jäädä leikkausten ulkopuolelle. Venäjä puolestaan on ilmoittanut,
että se ei ole valmis leikkaamaan tuotantoaan, vaan ainoastaan jäädyttämään
sen nykytasolle. Suurimmat tuottajamaat ovatkin pyrkineet kasvattamaan
tuotantoaan syksyn aikana vahvistaakseen asemiaan OPEC:n virallisessa kokouksessa marraskuun lopussa käytäviin neuvotteluihin.

Kaasu arjessa

TEKSTI Kati Jalagin KUVA Teemu Moisio

Ski Sport Finlandin kaksi
kaasuautoa ovat pärjänneet
hyvin myös Lapin olosuhteissa.

Kaasulla rinteeseen
Minna Karhun työmatkat taittuvat kaasuautolla Lapin lumisissa maisemissa.

L

umiset autotiet, harvakseltaan vastaantulevat kuorma-autot ja porojen
kansoittamat pellot kuuluvat Ski
Sport Finlandin seurapalvelupäällikkö Minna Karhun työarkeen.
Työtehtävät kuljettavat Karhua ympäri
Suomen etenkin silloin, kun talvisesongin kotimaan freestyle- ja alppihiihtokilpailut ovat
käynnissä. Hänen vastuullaan ovat muun muassa lajiliiton koulutus- ja kilpailujärjestelmä
sekä freestylehiihdon kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.
– Talviaikaan työajoja kertyy helposti
2 000–3 000 kilometriä per kuukausi, Karhu
kertoo.
Ski Sport Finland sai syksyllä 2015 käyttöönsä kaksi Audi A3 g-tron -kaasuautoa
pääyhteistyökumppaneiltaan Gasumilta ja
Audilta. Toinen autoista päätyi Minna Karhun
käyttöön.
Ajo pohjoisen pimeillä ja jäisillä teillä on
sujunut kaasuautolla samoin kuin tavallisella
bensalla kulkevalla autolla: eroa ei huomaa
laisinkaan.
– Ajaessa ei myöskään huomaa mitään
eroa siinä, kun kaasutankki loppuu ja auto
jatkaa kulkuaan bensalla, Karhu sanoo.
Kaasuautoilu on yllättänyt Karhun kaikin

puolin positiivisesti. Tankkauskin onnistuu
helposti. Kaasun tankkausasemat saavat Karhulta plussapisteitä moderniudesta.
– Ensimmäinen tankkauskokemus oli aika
villi. Ajattelin, nouseeko auto ilmaan, kun
tankkausnappia painaessa laite lähti suhisemaan kuin kaasuilmapallo, Karhu naurahtaa.
Autoa on tullut ajeltua paljon myös kaupunkiliikenteessä.
– Kaupungissa ajaessa on kiva tunne siitä,
että auto on ekologinen. Pidän kaasutankin
aina täynnä, jotta auto käyttäisi kaasua eikä
saastuta luontoa.
Yhdeksi haasteeksi Karhu mainitsee kaasutankkausasemien uupumisen Pohjois-Suomesta. Helsingistä startattaessa Lapin reissut
taittuvat kaasulla matkan puoleen väliin, minkä jälkeen kulku jatkuu bensan voimin.
– Nykyisellä 20 kilon kaasusäiliöllä voi ajaa
noin 320–350 kilometriä. Jos kaasusäiliö olisi
isompi, kaasulla voisi ajaa pidemmän matkaa
eikä tarvitsisi käydä niin usein tankkaamassa.
Lapin teillä ajaminen on toisinaan raskasta, välimatkat ovat pitkät ja tieolosuhteet ovat
vaativat. Välillä eteen osuu riistaeläimiä.
– Onneksi ne ovat jääneet toistaiseksi tien
varteen. Ajelen yleensä omaa tahtiani rauhallisesti. Turha kiire kannattaa unohtaa.

Ski Sport Finland
VUONNA 2008 perustettu itsenäinen lajiyhdistys, joka vastaa
jäsenseurojensa kanssa Suomessa alppi- ja freestylehiihdon kehittämisestä, tapahtumista ja
menestyksestä.
EDUSTAA yhteensä 11 eri maa-

joukkueryhmää alppi- ja
freestylehiihdossa.
GASUM on Ski Sport Finlandin

pääyhteistyökumppani.
KAUDEN KOTIMAISET pää

tapahtumat ovat Levin ja Rukan
vuosittaiset maailmancupin osakilpailut.
AUDI ALPINE SKI TOUR, jossa

alle 14–16-vuotiaat nuoret kilpailevat alppihiihdon suomen
mestaruudesta, starttaa Rukalta
16.–18.12.2016.
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KYLÄSSÄ NIEMI PALVELUT OY

Muuttobisnes
tankkaa kotimaista
Kirpeänä syysaamuna Niemen kirkkaanpunainen
Janette-rekka kurvaa helsinkiläisen taloyhtiön
pihaan. Kotimaisella biokaasulla kulkeva muuttoauto
on osa yrityksen tulevaisuuden kehityssuuntaa.

N

TEKSTI Päivi Laajalahti KUVAT Vesa Tyni

iemen muuttoautoihin on 35 vuoden
ajan tankattu joko bensaa tai dieseliä,
mutta tämä on pikkuhiljaa muuttu
massa. Keväällä 2016 Niemi Palvelut
Oy starttasi yhteistyön Gasumin kans
sa biokaasulla toimivien autojen käyt
töön ottamiseksi. Janette on yksi Nie
men viidestätoista uunituoreesta bio
kaasulla toimivasta muuttoautosta. Autot ovat toimi
neet syksystä 2016 lähtien yrityksen perinteisen
kuljetuskaluston rinnalla, ja ne kuljettavat tavaroita
Helsingissä ja pääkaupunkiseudun ympäristössä.
Niemen pyrkimys on hankkia biokaasuautoja myös
muihin toimipaikkoihinsa tulevaisuudessa, kun bio
kaasun tankkausasemia on enemmän. Myös asiakas
kunnasta tulleet kyselyt biokaasurekoista vahvistavat
yrityksen tavoitetta.
– Asiakkaamme ovat nykyisin hyvin ympäristö
tietoisia ja kiinnostuneita vihreistä arvoista. Myös he
ovat ottaneet uudistuksen positiivisesti vastaan ja ky
selleet, että milloin heidän seudulleen autoja tulee.
– Kunhan saamme lisää autoja käyttöömme, voim
me alkaa korvamerkitä niitä sellaista toivovalle asiak
kaalle. Onhan kaupassakin tarjolla tavallista ruokaa ja
luomuruokaa – meillä voisi olla kalustovalikoimassa
tavallisia autoja ja ”luomuautoja”, maalailee tulevai
suutta Niemen toimitusjohtaja, yrityksen perustajan
poika Ilpo Niemi.

Saa kopioida: hiukkaspäästöt nollaan
ja sadan prosentin kierrätys
Niemi on alansa markkinajohtaja niin liikevaihdon
kuin laadunkin mittareilla. Yhtiö on ollut Taloustutki
mus Oy:n tekemässä vuosittaisessa Yrityskuvatutki
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1.
2.

KULJETTAJA Daniel
Fernandez testaa
mielellään uutta
tekniikkaa.

3.

3.
1. NIEMEN ympäristötietoiset asiakkaat ovat
ottaneet biokaasuautot hyvin vastaan.
2. NIEMELLÄ MYÖS johtoryhmä osallistuu
tarvittaessa muuttoihin. Muuttokuormaa
purkamassa toimitusjohtaja Ilpo Niemi.
3. MUUTTOMIES Jonne Leivon työ helpottaa
asiakkaan muuttostressiä.

muksessa ykkösenä asiakaspalvelussa,
luotettavuudessa ja ammattitaidossa jo
12 vuotta – eli yhtä pitkään kuin kyseistä tutkimusta on tehty.
– Olemme varmasti tällä alalla kopioiduin yritys, sillä aina kun teemme
jotain uutta, kohta joku kopioi idean
joko kokonaan tai ainakin osittain.
Biokaasuautojen suhteen en kuitenkaan panisi lainkaan pahitteeksi, vaikka kilpailijatkin ottaisivat autoja käyttöönsä, hymähtää Niemi.
Kalevi Niemen vuonna 1981 perustamassa perheyrityksessä vihreät arvot
ja kotimaisuus ovat olleet alusta saakka tärkeitä. Tämän päivän painotuksissa ympäristöarvot ja liikenteen
päästöjen vähentäminen ovat avainasemassa. Lähellä tuotettu biokaasu on
Ilpo Niemen mukaan luonteva valinta
ja oikeastaan ainoa vaihtoehto.
– Biokaasu on sataprosenttisesti kotimainen ja uusiutuva polttoaine, jonka pienhiukkaspäästöt ovat nolla. Raskaalle kalustolle ei vielä oikein löydy
muita vastaavia polttoainevaihtoehtoja, ainakaan sellaisia, jotka olisivat täysin kotimaisia. Meille kotimaisuus on
erittäin tärkeää, saimmehan vuonna
2015 yrityksellemme Avainlippu-
tunnuksen.
Niemellä otettiin vuonna 2010
käyttöön vastuullisuusperiaatteet ja
ympäristöohjelma, jonka myötä tavoitteena on saada yrityksen pienhiukkaspäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä. Yrityksen vastuullisuudesta kielii
myös vuonna 2013 perustettu kierrätyslaitos, jolla vierailu on vaikuttava
kokemus: siististi omiin osastoihinsa
järjestetyt irtaimistovuoret lajitellaan
ja kierrätetään Niemen tiloissa näppärän tehokkaasti.

”Biokaasu oli Niemelle
oikeastaan ainoa
vaihtoehto.”
– Vaikka poisheitettävän tavaran
määrä on kasvanut valtavasti viime
vuosina, kaatopaikalle meiltä ei mene
nykyisin enää mitään, vaan kierrätämme kaiken. Ensin pyrimme löytämään
jätelain mukaisesti tavaralle uutta
käyttöä esimerkiksi Kierrätyskeskusten
kautta, mutta jos sitä ei löydy, lajittelemme eri materiaalit toisistaan ja toimitamme ne uusiokäyttöön. Tämä on
kova suoritus, mistä voimme olla erityisen ylpeitä, Niemi kertoo.

Autot kovassa käytössä
Biokaasuautoja Niemellä on nyt käytössään 15, joista kaksi on isoja, 18 tonnin Volvo-kuorma-autoja, kuusi MB
Sprinter -pakettiautoa ja seitsemän
henkilökuljetukseen tarkoitettuja pienempiä Volkswagen Caddyja. Yrityksen
pihalla niitä ei päiväsaikaan kuitenkaan ehdi nähdä, sillä autot on laitettu
heti tehokkaasti töihin.
Päivittäiset ajoreitit suunnitellaan
Niemen hermokeskukseksi muodostuneessa työnjakohallissa jo etukäteen.
Aamuisin keskuksen kahvikoneen ympärillä käy vilske, kun jaossa ovat päivän työtehtävät ja autot. Niemen henkilöstön keskuudessa uudet biokaasuautot on otettu vastaan vilpittömän
kiinnostuneina ja vihreiden arvojensa
vuoksi positiivisesti.
– Uudenlaiseen tankkaamiseen on
päästy nopeasti kiinni, kun kokeneemmat kuskit ovat opastaneet ensikertalaisia. Olemme olleet suorastaan yllät3 / 2 0 1 6 g a s e t t i 23

KYLÄSSÄ NIEMI PALVELUT OY
TUOTANTOJOHTAJA Ville
Juvonen saattelee biokaasuauto
Simonea ensimmäiselle
muuttokeikalleen.

Niemi Palvelut Oy
PERUSTETTU 1981
OMISTAJAT Pääomistajina neljä

Niemen veljestä – Ilpo, Juha, Kai ja
Esa. Lisäksi 26 Niemen työntekijää,
toimihenkilöä ja johtajaa.
LIIKEVAIHTO 30,6 miljoonaa euroa

(2015)

TOIMIPISTEET Päätoimipiste

Helsingissä, aluetoimipisteet
Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa,
Tampereella ja Turussa. 1.1.2017
lähtien myös Kuopiossa
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Noin 1 000 henkilöä
KALUSTO 115 ajoneuvoa, joista

biokaasuautoja 15

MUUTTOJEN MÄÄRÄ VUODESSA

10 000 kotimuuttoa, 12 000
yritysmuuttoa ja 35 000 muuta
palvelutapahtumaa
KILOMETREJÄ VUOSITTAIN

Noin 3,3 miljoonaa
Niemi on sitoutunut nollaamaan
liikenteensä pienhiukkaspäästöt
vuoteen 2040 mennessä.

tyneitä siitä, miten hyvä fiilis henkilökunnan keskuudessa autoista on
ollut, kertoo Niemen tuotantojohtaja
Ville Juvonen.
Biokaasuautot ovat olleet Niemellä käytössä parisen kuukautta, ja niiden suorituskykyä tositoimissa vasta
testaillaan. Autojen toiminta perustuu samanlaiseen tekniikkaan kuin
bensa-autoissa, joten niiden laajemman käytön ainoa haaste ovat harvassa sijaitsevat tankkausasemat.
– Caddy kulkee tankillisella noin
600–700 kilometriä. Isolla kuormaautolla käyttösäde näyttäisi olevan
maantieajossa noin 400 kilometriä,
mutta ainahan kulutukseen vaikuttaa myös kuskin ajotapa, kertoo Juvonen.
Laajemman tankkausverkoston
puolesta liputtaa vahvasti myös toimitusjohtaja Niemi.
– Valtion tulisi verotuksellisilla
keinoilla lähteä mukaan tukemaan
ympäristöystävällisempää liikennettä
ja helpottaa biokaasu- ja sähköautojen tilannetta, olipa kyse sitten autoverosta tai polttoaineverosta. Suomi
on tässä suhteessa vielä vähän takapajula, sillä esimerkiksi Ruotsissa
biokaasuautoja on moninkertainen
määrä meihin verrattuna. En ymmärrä, miksi Suomen hallitus pitää
kehityksen suhteen käsijarrua päällä.
Onhan Suomikin sitoutunut Pariisin

”Uudenlaiseen
tankkaamiseen on päästy
nopeasti kiinni.”
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ilmastosopimukseen, mikä koskee
myös liikenteen päästöjä, summaa
Niemi.

Täysverinen perheyritys
Kireitä ilmeitä ei Niemen toimisto
tiloissa näy. Pienestä autotalliyrityksestä tuhannen työntekijän markkinajohtajaksi kasvanut Niemi on edelleenkin sisimmältään perheyritys.
Pääomistajina yritystä johtavat Kalevi Niemen neljä poikaa, jotka kiirepäivinä ovat itsekin sitoutuneet vetämään muuttohaalarit päällensä ja
lähtemään tehtäville mukaan.
– Meillä halutaan isossakin yrityksessä pitää yllä perheyrityksen
tunnelmaa, minkä vuoksi meillä puhutaan usein ”niemiläisyydestä”. Jo
kahdenkymmenen vuoden ajan meillä on esimerkiksi joulun alla hankittu
koko henkilökunnalle joulukinkut ja
tarjottu perinteiset aamupuurot, toimitusjohtaja kertoo.
Inhimillinen lähestymistapa näkyy myös Niemen tavassa toimia
asiakkaidensa kanssa, ollaanhan
muutossa usein ihmiselämän suuressa murroskohdassa. Niemellä kaikki
työntekijät saavat perehdytyskoulutuksen, missä käydään läpi asiakkaita usein stressaavaa muuttotilannetta ja kuinka sitä voidaan asiantuntevasti helpottaa.
– Luottamus muuttohenkilökunnan ammattitaitoon on tällaisessa
murroskohdassa ensisijaisen tärkeää.
Ja tämä luottamus pitää olla kunnossa. Tästä meillä varmasti kertoo
Taloustutkimuksen toimialan luotettavin -sijoitus, Niemi kertoo.

tehty k aa sul l a

1

2

3

Paketin rapinaa
4

1 Joulun varmat hittilahjat, maittavat makeiset ja
suussa sulavat konvehdit, löytyvät Fazerin uuden
vierailukeskuksen myymälästä. Samalla visiitillä
voi myös tutustua tarkemmin Fazerin pitkään
historiaan ja uusiin innovaatioihin.
2 Keittiössä viihtyvä kotikokki ilahtuu jouluisen
punaisesta Marimekon Pieni Unikko -esiliinasta.
Herkkuruokia tehtaillessa jauhot voivat lentää
vapaasti, ja vaatteet pysyvät puhtaina.
3 Tunnelmallinen kynttilän kajo sulattaa sydämen
ja tuo valoa pimeyteen. Havi-kynttilät lämmittävät
lahjan saajan mielen ja ovat myös oiva tuliainen
kylään mentäessä.

KUVAT VALMISTAJAT & ISTOCKPHOTO

5

4 Piristävä lahjaristeily Turusta Tukholmaan
vihreitä arvoja kunnioittavalla, LNG-käyttöisellä ja
lähes äänettömällä Viking Gracella on osuva lahja
läheiselle, joka pitää meren laineista ja tarvitsee
ihmeitä tekevää maisemanvaihdosta.
5 Kulinaristit yllättyvät iloisesti lahjakortista
ravintola Reginaan, jossa mestari ja kisällit
loihtivat annoksia ankanrinnasta hirvenpaistiin ja
turskabrandadeen. Regina on ehdolla Glorian
Ruoka ja Viini -lehden vuoden ravintola 2016
-äänestyksessä.
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TEKSTI Kati Jalagin KUVA Roope Permanto

g a sum l a in en

Muutoksista
kilpailukykyisiin ratkaisuihin
Anna Paronen on omimmillaan muutostilanteissa, jotka
vaativat uusien ratkaisujen kehittämistä. Muuttuva
maakaasumarkkinalaki varmistaa sen, että tekemistä riittää.
TYÖSKENTELEN maakaasuliiketoimin

tayksikössä energiakaupan yksikön
päällikkönä. Yksikkömme vastaa maa
kaasun myynnin ja siirron hinnoittelus
ta, maakaasun hankinnasta ja hinta
riskien hallinnasta. Toimenkuvaani kuu
luu yksikön toiminnasta vastaaminen ja
vastuualueeseen kuuluvien osa-aluei
den kehittäminen. Ennen nykyistä teh
tävääni tein Gasumilla pitkään töitä
hintariskien hallinnan ja johdannais
kaupankäynnin parissa. Ennen yhtiöön
tuloani työskentelin muutaman vuoden
öljykauppaa käyvässä trading-yhtiössä
salkunhallintatehtävissä.

ja tarjotaksemme asiakkaille parhaita
ja kilpailukykyisiä ratkaisuja.
OLEMME UUDISTANEET tuoteraken

nettamme ja hinnoitteluamme kulu
neen vuoden aikana. Uudistustyö jat
kuu myös alkavana vuonna, sillä maa
kaasumarkkinalaki on muuttumassa
vaikuttaen sekä maakaasumarkkinan
pelisääntöihin että maakaasun hin
noitteluperiaatteisiin. Biokaasun
myynnin hinnoittelulle on omat pe
riaatteet, ja biokaasun tuotannon
lisäämisellä ei ole tällä hetkellä suo
ranaisesti vaikutusta maakaasun hin
taan.

MUKAVINTA TYÖSSÄNI on uusien

ratkaisujen miettiminen muutostilan
teissa. Maakaasumarkkinat ovat tällä
hetkellä muutoksen alla, ja lisäksi koko
energia-alalla käynnissä oleva murros
näkyy myös meillä maakaasun kysyn
nässä ja kulutuksessa. Muuttuva toi
mintaympäristö haastaa vanhat toi
mintamallit, mutta luo samalla uusia
mahdollisuuksia. Tekemistä riittää pal
jon sen miettimisessä, mitä voisimme
tehdä parantaaksemme kilpailukykyä

NIMI Anna Paronen, 38
KOULUTUS KTM, DI
TÖISSÄ GASUMILLA vuodesta 2008
HARRASTUKSET tennis ja kuntoilu
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RATKAISUJEN ETSIMINEN on haas

tavaa markkinoiden tarpeiden muut
tuessa voimakkaasti. Maakaasun siir
ron ja myynnin hinnoittelu on vahvas
ti säänneltyä, joten kädet eivät ole
ratkaisuja mietittäessä täysin vapaat.
Pyrimme omalta osaltamme aktiivi
seen dialogiin asiakaskunnan kanssa
löytääksemme ratkaisuja, jotka palveli
sivat maakaasumarkkinaa parhaalla
mahdollisella tavalla.

Gasumin uutisia
ENERGIANHALLINTA

Ensimmäisten joukossa mukaan
uuteen energiatehokkuus
sopimukseen
GASUM LIITTYI syksyllä 2016 uudelle energiatehokkuussopi-

muskaudelle. Energiavirasto ja toimialaliitot allekirjoittavat sopimukset lokakuussa. Gasum on ollut mukana jo vuonna 2008
käynnistyneellä energiatehokkuussopimuskaudella, joka päättyy vuoden 2016 lopussa. Uusi sopimuskausi käynnistyy
1.1.2017 ja kestää vuoden 2025 loppuun.
Sopimukseen liittymällä Gasum on edelläkävijä ja toimii
vastuullisena energiankäyttäjänä. Uuden energiatehokkuussopimuksen avulla Gasum pystyy edelleen kehittämään omaa
energianhallintaansa.
Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuussopimukset ovat
valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman
uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Sopimuksen
tavoite on tehostaa energiankäyttöä: vastuullinen ja tehokas
energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.
Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman yhteisenä ohjeellisena energiansäästötavoitteena on 7,5 prosenttia
vuonna 2025, ja välitavoite vuonna 2020 on neljä prosenttia.
Gasumin määrällinen energiansäästötavoite on 3 200 MWh
vuoteen 2020 mennessä ja kokonaistavoite vuoteen 2025
mennessä on 6 000 MWh.
Gasum ehkäisee ilmastonmuutosta laajentamalla uusiutuvan biokaasun tuotantoa uusien biokaasulaitosten avulla. Biokaasulaitos on nykyaikainen kestävä ratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biolaitoksissa käytettävät biokaasun raakaaineet ovat 100 % kotimaisia ja uusiutuvia. Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa, päästötöntä ja ympäristöystävällistä puhdasta energiaa.

Arvonn
an
150 euro voittaja saa
valita
n arvo
uutuusk staOtavan
irjoja.

Oulun biokaasulaitoksen
kapasiteetti laajenee
GASUM TEKI investointipäätöksen Oulun biokaasulaitoksen
kapasiteetin laajentamisesta. Hanke on osa yhtiön strategista tavoitetta kasvattaa uusiutuvaa biokaasumarkkinaa ja ohjata erilaisia sivuvirtoja biokaasulaitoksiin. Biokaasulaitos on
nykyaikainen, kestävä ratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn.
Gasumin Oulun biokaasulaitoksen biojätteen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistetaan nykyisestä 60 000 tonniin
vuodessa. Laajennuksen jälkeen yhtiö kykenee tarjoamaan
entistä paremmin biohajoavan jätteen käsittelypalvelua nykyisten asiakkuuksiensa lisäksi Oulun talousalueelle sekä lähialueille.
Laajennushankkeen vaatimien lupien ja sen toteuksen
arvioidaan valmistuvan keväällä 2017, jonka jälkeen laitos
tuottaa kierrätysravinteita sekä täydellä kapasiteetilla toimiessaan biokaasua noin 35 GWh vuodessa. Biokaasun energiamäärä vastaa noin 3 500 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta. Biokaasu käytetään paikallisesti liikenteen,
teollisuuden ja lämmöntuotannon polttoaineeksi.
Hanke aloitetaan heti, ja sen työllistämisvaikutus on 24
henkilötyövuotta rakentamisaikana. Investoinnin kokonaisarvo on noin 3,5 miljoonaa euroa. Hankkeen käyttöönoton
jälkeen se työllistää suoraan 3–4 henkeä ja välillisesti reilut
kymmenen henkeä. Gasum on hakenut hankkeelle investointitukea energiatuen muodossa, ja tukihakemus käsittää laitosinvestoinnin lisäksi kaasulogistiikan ja tankkausasemainvestoinnit Ouluun.

OMA

Anna
palautet
lehdestä ta
ja vo
Otavan ita
uutuusk
irjoja!

KIERTOTALOUS

Keski-Suomessa
biokaasubuumi
Muuttobisnes
tankkaa kotimaista
Gasumin sidosryhmälehti Gasetti

3/2016

Kerro mielipiteesi lehdestä ja
osallistu arvontaan.
Lukijakysely löytyy osoitteessa lukijakysely.fi/gasetti.
Osallistumiseen tarvitset Gasetin oman vahvistuskoodin 1006.

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia OMA:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät joulu–maaliskuussa
2017. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.3.2017. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Wärtsilän
Jaakko Eskola

uskoo kaasun
tulevaisuuteen
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GASUM ON SKI SPORT FINLANDIN VIRALLINEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

SINÄKIN VOIT AJAA
KAASUAUTOLLA EDULLISESTI
JA PÄÄSTÖTTÖMÄSTI

Kaasuautoon voit tankata täysin päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista biokaasua – ja vielä bensiiniä
edullisemmin. Kaasuautolla ajat turvallisesti pidemmänkin laskettelumatkan, sillä autossa on kaksi
polttoainetankkia – yksi kaasulle, toinen bensalle. Yhdessä ne kasvattavat kaasuauton toimintasäteen
jopa 1300 kilometriin. Kaasuautoilijalla on käytössään 26 kaasutankkausasemaa ja sen lisäksi lähes
2000 tavallista tankkausasemaa ympäri Suomen. Lue lisää kaasuautoilun eduista gasum.fi

