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KAASU LUO SILLAN
HIILINEUTRAALIIN
YHTEISKUNTAAN
Kestävä energiatulevaisuus vaatii toimiakseen
puhtaita ja älykkäitä energiaratkaisuja. Hiilineutraali yhteiskunta on tavoite, jonka saavuttamisessa monipuolinen kaasu on keskeisessä asemassa
– maa- ja biokaasun avulla on mahdollista vähentää
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä.
Gasum on suomalainen luonnonkaasujen
osaaja, joka rakentaa maakaasun, kotimaisen
biokaasun sekä nesteytetyn maakaasun (LNG)
kaasuekosysteemiä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Tässä vuosikertomuksessa kerromme, miten
sillanrakennushankkeemme kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa etenee askel askeleelta.
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GASUM RAKENTAA
KESTÄVÄÄ POHJOISMAISTA
KAASUEKOSYSTEEMIÄ
Vuoden 2015 aikana uudistimme strategiamme
ja otimme merkittäviä askelia sen toteuttamisessa:
painopisteenämme on tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja hyödyntäen tehokkaasti
olemassa olevaa ja rakentuvaa kaasuinfrastruktuuria.
Joulukuussa 2015 Suomen valtiosta tuli Gasumin
ainoa omistaja, kun kaasuyhtiö Gazprom myi omistuksensa valtiolle. Valtion ostopäätös on osoitus
siitä, että kaasu nähdään keskeisenä osana suomalaista energiapalettia.

LNG-INFRASTRUKTUURI KEHITTYY
Pohjoismainen LNG-markkina kasvaa vahvasti ja voi
jopa kolminkertaistua vuoteen 2020 mennessä. LNG:n
hyödyt rantautuvat Suomeen elokuussa 2016, kun ensimmäinen LNG-tuontiterminaali avataan Porissa.
Gasumin tytäryhtiö Skangas on LNG:n markkinajohtaja Pohjoismaissa ja panostaa vahvasti LNG-infrastruktuurin kehittämiseen. Vuonna 2015 Skangas
avasi pohjoismaiden ensimmäisen LNG:n bunkrausaseman Norjan Risavikassa ja vahvisti säiliöaluskapasiteettiaan. Gasum sai myös EU:lta 2,65 miljoonan
tuen hankkeelle, jossa kehitetään LNG-tankkausasemaverkostoa raskaan maantieliikenteen käyttöön.

BIOKAASUMARKKINA KASVAA VAUHDILLA
Vuonna 2015 biokaasu tuli teollisuusasiakkaiden
saataville ja monet yritykset innostuivat sen tarjoamasta puhtaasta tuotantomahdollisuudesta. Nyt
suomalaisella ja uusiutuvalla biokaasulla tuotetut
tuotteet tunnistaa vuonna 2015 lanseeratusta biokaasumerkistä. Lue lisää merkistä sivulta 17.
Maaliskuussa 2015 LABIO ja Gasum avasivat
Suomen suurimman jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Lahdessa. Biokaasuinfrastruktuuri jatkaa
kasvuaan vuonna 2016; esimerkiksi Riihimäelle
Ekokemin kiertotalouskylään valmistuu Gasumin
ja Biotehtaan yhteistyönä jalostetun biokaasun
tuotantolaitos. Allekirjoitimme alkuvuonna 2016
kauppasopimukset Taaleri Pääomarahastot Oy:n
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kanssa Biotehdas Oy:n ostamisesta sekä Biovakka
Suomi Oy:n omistajien kanssa. Yritysjärjestelyiden
myötä yhtiöstämme tulee Pohjoismaiden suurin
biokaasun tuottaja.

MAAKAASUN HINTA
KILPAILUKYKYISEMMÄKSI
Gasum ja Gazprom saavuttivat neuvotteluratkaisun
kaasun hankintahinnan tarkistamisesta joulukuussa
2015. Kokonaisuudessaan kaasun hinta on laskenut
merkittävästi ollen nyt yli 30 prosenttia alhaisempi
kuin vuosi sitten.
Tästä huolimatta kaasun hintakilpailukyky
kivihiiltä kohtaan on heikko. Yksi syy tähän on
verotus; maakaasun valmistevero on yli kahdeksankertaistunut vuoteen 2010 verrattuna. Tämä on
johtanut maakaasun korvaamiseen kivihiilellä ja
lisännyt päästöjä.
Gasum tulee myös vuonna 2016 osallistumaan
aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun
energiaverotuksesta sekä laajemmin energia- ja
ilmastopolitiikasta.

VUONNA 2016 VAUHTI KASVAA
Tahdon esittää asiakkaillemme suuren kiitoksen.
Jokainen kaasunkäyttäjä on jo tehnyt ympäristöteon.
Lupaan, että vuonna 2016 tulemme käymään kanssanne aktiivista vuoropuhelua, jotta voimme tarjota
aiempaa paremmin monipuolisia kaasuratkaisuita
käyttöönne kaikissa Pohjoismaissa.
Lämmin kiitos kuuluu myös Gasumin henkilöstölle. Yhdessä olemme saaneet pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämisen vahvaan alkuun ja vauhti
vain kasvaa tänä vuonna. Älykkäiden kaasuratkaisuiden avulla voidaan siirtyä kohti puhtaampaa
yhteiskuntaa kustannustehokkaasti. Gasum on ylpeä
roolistaan tämän kehityksen mahdollistajana.
JOHANNA LAMMINEN
toimitusjohtaja
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Älykkäiden
kaasuratkaisuiden
avulla voidaan siirtyä
kohti puhtaampaa
yhteiskuntaa
kustannustehokkaasti.

GA SU M IN V U OSI 20 1 5 4

G A S U M LY H Y E S T I

KAASU ON OSA
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Tehokkaat kaasuratkaisut ovat avain puhtaampaan
energiatulevaisuuteen. Kaasun infrastruktuuri soveltuu
sellaisenaan uusiutuvalle biokaasulle.

Kaasu on keskeisessä asemassa kestävän ja puhtaan energiatulevaisuuden
saavuttamisessa. Gasum on pohjoismainen luonnonkaasujen moniosaaja,
joka toimittaa vähähiilisiä kaasuratkaisuja energiantuotannon, teollisuuden,
maa- ja meriliikenteen sekä kotitalouksien tarpeisiin.
Gasum tuo Suomeen maakaasua
ja jalostaa biohajoavista jätteistä tuotettua biokaasua. Gasumin tytäryhtiö
Skangas on Pohjoismaiden johtava
LNG-toimija.
Resurssiviisaus, kuluttajan vallan
lisääntyminen ja digitalisaatio muuttavat energia-alaa nopeasti. Yhtiö vastaa
muutokseen uudistuneella strategialla,
jonka ydin on pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentaminen Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa.
Biokaasu ja LNG laajentavat
puhtaasti palavan kaasun käyttömahdollisuuksia uusille maantieteellisille
alueille. Tämä näkyy myös Suomen
energiavalikoiman laajentumisessa:
maan ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu Poriin elokuussa 2016.
Toimintaympäristön ja yrityksen
muutosten myötä yhtiö uudisti organisaatiotaan elokuussa 2015. Yhtiön uudet liiketoiminta-alueet ovat maakaasu,
biokaasu, LNG ja tekniset palvelut.
Tuore strategia on terävöittänyt päivittäistä työskentelyä: ketteryydestä,
tarkasti määritellyistä tavoitteista ja
edistymisen järjestelmällisestä seuran-
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VUODEN 2015
SAAVUTUKSET
Kotimaisen
biokaasun
myynnin kasvu

155 %
LNG-toimitusten
kasvu

33 %
Biokaasun
käyttö kasvoi
liikenteessä

40 %

nasta on tullut uudistuneen Gasumin
tapoja toimia. Ensimmäiset tulokset
puhuvat puolestaan: kotimaisen biokaasun myynti kasvoi 155 prosentilla
2015 edellisvuoteen verrattuna. Myös
LNG:n toimitukset kasvoivat 33 prosenttia edellisvuodesta.
Gasumin näkemyksen mukaan
energiaverotuksen tulee ohjata johdonmukaisesti kohti ympäristöystävällisten
polttoaineiden käyttöä. Maakaasu on
nopein ja edullisin tapa pienentää sähkön ja lämmön yhteistuotannon hiilidioksidipääästöjä, sillä kaasun poltosta
syntyvät päästöt ovat 40 prosenttia
pienemmät kuin kivihiilellä.
Hiilineutraali Suomi on määränpää, jota Gasum tukee varauksetta.
Maakaasulla ja LNG:llä saavutetaan
merkittävät päästövähennykset energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä. Kotimainen, biohajoavista
jätteistä valmistettu biokaasu on puolestaan täysin uusiutuvaa energiaa.
Maakaasun ja LNG:n infrastruktuurit
säilyttävät keskeisen asemansa myös
tulevaisuudessa, sillä ne soveltuvat
sellaisenaan biokaasulle ja nesteytetylle biokaasulle.

G A S U M LY H Y E S T I

TOIMITUSKETJU

Tuotanto, hankinta ja myynti

Siirto ja jakelu

Käyttö

Kaasuinfrastruktuurin
monipuolistaminen ja aktiivinen
kehittäminen sekä kilpailukykyinen
kaasun tarjonta.

Kaasun siirto ja jakelu
toimitusvarmasti ja turvallisesti
asiakas huomioiden. Päästöjä
vähentävät ratkaisut.

Monipuolinen maa- ja biokaasun
käyttö energiantuotannossa,
teollisuudessa, kotitalouksissa
sekä maa- ja meriliikenteessä.

GASUM-KONSERNIN ORGANISAATIO 1.1.2016

STRATEGIA
Jussi Teijonsalo
strategia, innovaatiot
VIESTINTÄ
Olga Väisänen
viestintä, markkinointi,
yhteiskuntasuhteet, asiakaspalvelu

JÄRJESTELMÄVASTUU
Ari Suomilammi
markkinamalli, HSEQ, PMO

LAKIASIAT JA HENKILÖSTÖ
Kristiina Vuori
lakiasiat, henkilöstö

MAAKAASU

BIOKAASU

Jouni
Haikarainen

Jukka
Metsälä

TEKNISET
PALVELUT
Jarko
Alanko

LNG
Tor Morten
Osmundsen

TALOUS
Lasse Aarnio
talous, IT

TOIMITUSJOHTAJA Johanna Lamminen
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AVAINLUVUT 2015

GASUM
VUONNA 2015

2015 2014
L IIKEVAIHTO

Biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö
kasvoi merkittävästi vuonna 2015. Maakaasun käytön
vähenemiseen vaikuttivat poikkeuksellisen lämmin
sää ja kaasun alentunut käyttö yhdistetyssä sähkönja lämmöntuotannossa kivihiileen nähden.
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VUODEN MERKITTÄVIMMÄT
TAPAHTUMAT

Tammi–helmikuu
Yhtiö uudisti strategiansa ja otti
uudet arvot käyttöön: Määrätietoisesti ja
vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia.

Toukokuu

Heinäkuu

Uusia biokaasuasiakkaita alkuvuonna
olivat Porvoon Energia, Yrjö Wigren,
HJK:n juniorihalli, Ravintola Lämpö,
Myllyn Paras, Kouvolan Lakritsi ja Marwe.

Euroopan komissio myönsi
yhtiölle merkittävän tuen
LNG-tankkausasemaverkoston
rakentamiseen Suomessa.

Maalis–huhtikuu

Kesäkuu

Suomen suurimman jalostetun biokaasun
tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin
Lahdessa ja Suomen ensimmäisen LNGterminaalin harjannostajaiset Porissa.

Gasum myi paikallisjakeluverkoston,
mutta vastaa jatkossakin asiakaspalvelusta
ja toimittaa kaasua asiakkaille.
BIOBOKSI voitti Hyvän ilman lintu
-innovaatiokilpailun.
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Syyskuu

Marraskuu

Gasum ja Biotehdas ilmoittivat
rakentavansa jalostetun
biokaasun tuotantolaitoksen
Riihimäelle Ekokemin kiertotalouskylään vuoden 2016 aikana.

Biokaasuasiakkaita
loppuvuonna olivat
Lohjan energiahuolto Loher,
Marimekko, Paulig ja
Helsingin Bussiliikenne.

Elokuu

Lokakuu

Joulukuu

Uusi strategia toi muutoksia
yhtiön organisaatioon ja
konsernin johtoryhmään.

Biokaasumerkki
lanseerattiin.

Gasum ja Gazprom pääsivät
neuvotteluissa ratkaisuun
kaasun hinnasta. Suomen
valtiosta tuli Gasumin
100-prosenttinen omistaja.

Gasum luopui Finngulf- sekä
Balticconnector-hankkeiden
toteutuksesta.
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MAAKAASU OSANA
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
• 2015 maakaasun kokonaiskäyttö oli 26,0 TWh.
• Maakaasu on nopea ja kustannustehokas tapa pienentää
yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä
ilman lisäinvestointeja.
• Kaasuinfrastruktuuri soveltuu sellaisenaan
myös uusiutuvalle biokaasulle.

Maakaasu on ominaisuuksiltaan
ja käyttökohteiltaan monipuolinen
polttoaine. Energiatehokas kaasu
palaa puhtaasti: kaasun käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin
40 prosenttia pienemmät kuin kivihiilellä, minkä lisäksi lähipäästöt
ovat erittäin alhaiset.
Maakaasu toimii siltana hiilineutraaliin Suomeen, sillä kaasuverkosto
soveltuu myös uusiutuvan biokaasun
siirtoon. Lisäksi esimerkiksi teollisuus-

Kuljettaessa kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa, maakaasu
toimii siirtymäkauden
vähäpäästöisenä
polttoaineena
energiantuotannossa,
teollisuudessa
ja liikenteessä.
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asiakkaan ei tarvitse valita joko maakaasua tai biokaasua, vaan biokaasun
tuotannon lisääntymisen myötä asiakas
voi valita kaasunsa joustavasti vaikka
10- tai 50-prosenttisesti biokaasuna.
Vuonna 2015 maakaasun kokonaiskäyttö oli Suomessa 26,0 TWh, joka
oli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (29,3 TWh). Lämpimät sääolosuhteet, maakaasun kilpailukykyä
heikentäneet verotusratkaisut sekä
sähkön alhainen markkinahinta olivat
suurimpia tekijöitä laskeneelle kysynnälle. Maakaasu on edelleen tärkeä
kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon polttoaine Suomessa.
Kuljettaessa kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa maakaasu toimii siirtymäkauden vähäpäästöisenä polttoaineena energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä. Se on lisäksi
logistisesti helpoin polttoaine hyödynnettäväksi kaupunkiolosuhteissa eri
käyttötarkoituksissa. Maakaasu säilyttää jatkossakin keskeisen roolinsa
myös teollisuuden raaka-aineena.

ORGANISAATIO SELKEYTYY
ASIAKKAAN EDUKSI
Maakaasun liiketoimintayksikkö aloitti
toimintansa syyskuun alussa. Uudessa
liiketoimintayksikössä maakaasun
siirto ja myynti toimivat nyt saman
katon alla, minkä myötä Gasum kykenee palvelemaan asiakkaitaan entistä
kattavammin. Vuoden 2015 lopussa
Gasum Energiapalvelut fuusioitui
emoyhtiöön, ja asiakkaiden voimassa
olevat energian kokonaistoimitussopimukset siirtyivät Gasum Oy:lle.
2015 Gasum luopui paikallisjakeluverkostoistaan keskittääkseen voimavaransa pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen. Yritysjärjestelyssä Gasum luopui paikallisjakeluverkon omistuksesta, mutta säilytti
kaasuasiakkaiden kokonaistoimitussopimukset. Asiakkaat saavat jatkossakin
luonnonkaasun toimitettuna yhdellä
sopimuksella ilman eri toimenpiteitä,
ja Gasum vastaa tulevaisuudessakin
sekä asiakaspalvelusta että kaasun
myynnistä uusille asiakkaille.
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”PUHDASTA, HELPPOKÄYTTÖISTÄ JA TURVALLISTA”
Suomen Sokeri vaihtoi elokuussa 2015 kevyen polttoöljyn maakaasuun. Samalla hiilidioksidi- ja muut lähipäästöt pienenivät merkittävästi.
”Uusimme Porkkalan-tuotantolaitoksen varakattilan muutama vuosi sitten. Sen polttoaineeksi tuli ensin kevyt polttoöljy, mutta aloimme pohtia, olisiko kaasu kuitenkin järkevämpi vaihtoehto”, tuotantojohtaja Sune Berghäll sanoo.
Elokuussa 2015 muutos oli valmis toteutettavaksi, ja maakaasusta tuli osa Suomen Sokerin energiavalikoimaa. Putkiliitännän yhteydessä varauduttiin myös siihen, että yhtiö voi
siirtyä halutessaan myös kokonaan kaasun käyttöön.
”Valitsimme maakaasun, koska se on puhdasta,
helppokäyttöistä ja turvallista”, Berghäll perustelee.
Raaka-aine tulee Porkkalan-tehtaalle raakasokerina,

jota liuotetaan, puhdistetaan ja suodatetaan. Prosessissa
tarvitaan sekä höyryä että sähköä, joiden tuottamiseen
vähäpäästöinen ja hyötysuhteeltaan korkea maakaasu
soveltuu hyvin.
”Liuotukseen käytetty vesi pitää haihduttaa pois, ja tämän jälkeen sokeri pitää vielä kiteyttää. Näihin vaiheisiin
käytämme nimenomaan höyryä. Sokerintuotanto on hyvin
energiaintensiivistä, sillä energian osuus jalostusprosessin
kustannuksista on yli puolet”, Berghäll kertoo.
Vuonna 1918 perustettu Suomen Sokeri on osa kansainvälistä Nordzucker Groupia. Suomen Sokerin valmistamat
kuluttajatuotteen myydään Dansukker-tuotemerkillä,
minkä lisäksi yhtiö toimittaa sokereita ja nestesokereita
teollisuusasiakkaille.
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Gasum on osallistunut
energiapoliittiseen
keskusteluun omalla
veromallilla, joka
suosisi vähähiilisiä
polttoaineita.

KAASUN KILPAILUKYKY PARANEE
Gasumin ja venäläisen kaasuyhtiön
Gazpromin vuoden 2014 alusta
asti jatkuneet neuvottelut kaasun
hankintahinnasta päätyivät neuvotteluratkaisuun loppuvuodesta 2015.
Gasum vei asian sopimuksen mukaisesti välimiesoikeuteen. Yhtiöt saivat
neuvottelut päätökseen ennen välimiesoikeuden istunnon alkamista.
Vuoden aikana maakaasun hinta
aleni noin 30 prosentilla lähinnä

öljyn hinnanlaskun avittamana.
Neuvotteluissa syntyneen ratkaisun myötä kaasun hankintahintaan
sovittiin vielä hienoinen alennus ja
kaasun hinnan sidonnaisuutta öljyn markkinahintaan vähennettiin.
Tämä tekee kaasun hinnasta vakaamman. Neuvotteluratkaisu varmistaa
kokonaisuudessaan, että Suomeen
tuotava kaasu on eurooppalaisittain
hintakilpailukykyistä tulevina vuosina. Gasum muuttaa asiakashinnoitteluaan keväällä 2016 vastaamaan
uutta hankintasopimusta.
Suomalainen kaasunkäyttäjä ei
kuitenkaan pääse hyödyntämään
kaasun koettua hinnanlaskua täysimääräisesti. Useiden portaittaisten
veronkorotusten myötä maakaasun
verotus on kahdeksankertaistunut
vuoden 2010 tasoon nähden. Energiaverotuksen muutokset ovat osaltaan
kohentaneet kivihiilen kilpailukykyä suhteessa maakaasuun, mikä on
johtanut päästöjen kasvuun Suomen
suurissa kaupungeissa. Pöyryn selvityksen mukaan hiilidioksidipäästöt
kasvoivat yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa noin 20 prosentilla
pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja
Tampereella 2010–2014.
Gasum on osallistunut energiapoliittiseen keskusteluun omalla veromallilla, joka suosisi vähähiilisiä polttoaineita. Gasum jatkaa vuoropuhelua
vähähiilisyyteen ohjaavasta energiaverotuksesta myös 2016.

KAASUVERKOSTO LUO POHJAN
UUDELLE EKOSYSTEEMILLE
Korkea toimitusvarmuus on Gasumin
toimintojen lähtökohta. Jatkossa kaasun
kysynnänvaihtelut tulevat lisääntymään, ja talven kulutuspiikit saattavat
pysyä hyvinkin korkeina. Tämä vaikuttaa muun muassa siirtoverkon ylläpitoon
ja investointeihin, jotta kaasuverkosto
kykenee vastaamaan kustannustehokkaasti kasvaviin kysynnänvaihteluihin.
Mittausteknologian kehittyminen
tarjoaa uusia mahdollisuuksia kaasuverkon kunnossapidon kustannustehokkuuden kasvattamiseen. Digitaalisten
sovellusten tuottaman datan avulla on
mahdollista seurata laitteen kuntoa
aiempaa paremmin. Myös vikatilanteiden ennakointi helpottuu huomattavasti
tiedonkeruun ja analysoinnin myötä.
Hiilineutraalin yhteiskunnan tavoite
tuo kaasuverkolle myös uusia hyödyntämistapoja. Power-to-gas-menetelmän
avulla uusiutuvaa sähköä on mahdollista muuttaa ensin vedyksi ja sen jälkeen edelleen metaaniksi. Tätä synteettisesti tuotettua metaania voidaan
syöttää kaasuverkkoon, jolloin putkiverkosto voi toimia tulevaisuudessa esimerkiksi uusiutuvan sähkön varastona.
Jos aurinko- ja tuulisähköstä on
markkinoilla hetkellisesti ylitarjontaa,
sitä kannattaa käyttää metaanin tuotantoon ja varastoida kaasuverkostoon
myöhempää käyttöä varten. Gasum
tutkii aktiivisesti mallin liiketoimintamahdollisuuksia.

KAASUPÖRSSIN VUOSI 2015
Gasum-konserniin kuuluva Kaasupörssi Oy on verkossa
toimiva markkinapaikka kaasun jälkimarkkinoita ja yhtiön
lyhyen kaupan tuotteita varten.
2015 Kaasupörssin kaupankäynnin kokonaisvaihdoksi
muodostui 992 GWh, joka on 48 % vähemmän kuin
edeltävänä vuotena (2014: 1 891 GWh). Kaupankäyntivolyymi vastasi 4 prosentin osuutta koko maakaasun
käytöstä Suomessa (2014: 6,4 %).
Kauppoja syntyi yhteensä 79 000 kappaletta (2014:
99 000 kpl). Pääsyitä vähentyneeseen kaupankäynnin
volyymiin olivat alkuvuoden poikkeuksellinen lämmin sää
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ja markkinasähkön alhainen hinta loppuvuodesta 2015.
Vuoden aikana Kaasupörssin sääntely-ympäristö
muuttui, kun Euroopan komission REMIT-asetuksen
täytäntöönpanosäädökset astuivat voimaan. REMIT-asetus
velvoittaa Kaasupörssin organisoituneena markkinapaikkana tarjoamaan asiakkailleen REMIT-raportointipalvelun.
Muutoksen myötä Kaasupörssi haki ACERin valtuuttamaksi raportointiosapuoleksi. Kaasupörssin kaupankäyntiä koskeva standardisopimusten päivittäinen
raportointivelvollisuus alkoi lokakuun alussa 2015,
ja se käynnistyi hyvin.
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KAASUN
SIIRTOVERKOSTO
SUOMESSA
Gasum omistaa Suomen kaasun siirtoverkoston
ja vastaa kaasun siirrosta asiakkaille. Maakaasu
siirretään maanalaisissa putkissa, jotka asennetaan 1—2 metrin syvyyteen. Verkostoon kuuluu
putkiston lisäksi venttiili- ja kompressoriasemia
sekä maakaasun luovutuspisteissä sijaitsevia
paineenvähennysasemia, joiden kautta kaasu
luovutetaan asiakkaiden verkkoon. Kaasua on
virrannut Suomeen jo 40 vuotta.

SIIRTOPUTKISTO

JAKELUPUTKISTO

KOMPRESSORIASEMAT

Pituus 1 287 km
Tilavuus 289 202 m3

Pituus 562 km

Imatra, Kouvola
ja Mäntsälä
Kompressoriyksiköt 9 kpl

SUOMI
Tampere
Imatra

Kouvola
Hyvinkää
Mäntsälä
Kotka

Lohja
Helsinki
Espoo
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KOTIMAINEN
BIOKAASU ON YHÄ
USEAMMAN VALINTA
• Yhä useampi suomalainen suosii kulutuksessa kestävästi tuotettuja ratkaisuja,
mikä luo kysyntää biokaasulle. 2015 biokaasun kokonaiskäyttö oli 40,8 GWh.
• Gasum toi biokaasun tarjolle 2015 myös teollisuuteen ja lämmitykseen,
minkä lisäksi kauppa otti kierrätysbiokaasun omakseen. Maantieliikenteessä
vaihtoehtoisten käyttövoimien trendi osoittaa vahvasti ylöspäin.
• Yhtiö kehittää suomalaista biokaasumarkkinaa sekä kaasuverkon alueella
että sen ulkopuolella yhdessä kumppaneiden kanssa.

Kotimaisen biokaasun kysyntä on
kasvuvauhdissa: Gasumin biokaasuratkaisut tulivat myös teollisuusasiakkaiden saataville. Vuoden aikana
biohajoavasta jätteestä valmistetun
biokaasun mahdollisuuksista kiinnostuivat niin energiayhtiöt kuin kuluttajatuotteita valmistavat yritykset: tuloksena uusiutuvan kaasun myynti kasvoi
edellisvuodesta 155 prosentilla.
Biokaasu on kiinteä osa Pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Gasumin
strategisena tavoitteena on kasvattaa
biokaasumarkkinaa voimakkaasti sekä
kaasuverkoston alueella että sen ulkopuolella. Tavoitteeseen liittyviä tehtäviä ovat mm. tuotantokapasiteetin
lisääminen, uudet kaasutankkausasemat, alueelliset kaasuratkaisut sekä
asiakkaiden uudet tuotteet ja palvelut.

KAASUINFRA LUO PERUSTAA
BIOKAASUMARKKINOIDEN KASVULLE
Yksi kaasun eduista on sen joustavuus, minkä lisäksi maakaasua sekä
biokaasua voidaan käyttää samoissa
kohteissa ilman lisäinvestointeja. Läm-
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möntuotannon kulutushuiput onkin
mahdollista tuottaa tehokkaasti ja
ympäristöystävällisesti biokaasulla.
Vuoden aikana Porvoon Energia, Lohjan Energiahuolto ja Hyvinkään lämpövoima liittyivät Gasumin biokaasukumppaneiksi.
Biokaasun kasvuvauhtia tukee tehokas tuotantoinfrastruktuuri, joka
laajeni maaliskuussa 2015 Lahdessa
Kujalan jätekeskuksen alueella sijaitsevan uuden tuotantolaitoksen myötä.
Kyseessä on Suomen suurin jalostetun
biokaasun tuotantolaitos, joka tuottaa noin 50 gigawattituntia biokaasua
kotitalouksien ja kaupan biohajoavista
jätteistä sekä puhdistamolietteestä.
Vuonna 2016 tullaan rakentamaan
Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään samaa kokoluokkaa oleva biokaasulaitos. Riihimäellä biokaasua tuotetaan ensimmäistä kertaa Suomessa
myös sekajätteen seassa olevasta
biohajoavasta jätteestä.
Biokaasua syötetään kaasuverkkoon
tällä hetkellä Lahden lisäksi Espoosta
ja Kouvolasta. Vuonna 2015 yhtiön

Biokaasu on kiinteä
osa Pohjoismaista
kaasuekosysteemiä.

verkkoon syötettiin biokaasua 75,6
GWh:ta – määrä kasvoi 223 prosentilla
edellisvuoteen verrattuna.
Gasum allekirjoitti alkuvuonna
2016 kauppasopimukset Taaleri Pääomarahastot Oy:n kanssa Biotehdas
Oy:n ostamisesta sekä Biovakka Suomi
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PIRKKA-TUOTTEITA VALMISTETAAN KIERRÄTYSBIOKAASULLA
K-ruokakaupassa myymättä jäävät tuotteet ohjataan
ensisijaisesti ruoka-apuun. Mutta mitä syömäkelvottomalle hävikille voisi tehdä?
Syksyllä 2015 Kesko ja Gasum veivät kiertotalouden
seminaarisaleista käytäntöön. Uudessa yhteistyömallissa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua
hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden
valmistuksessa.
Lähes sadan Uudenmaan K-ruokakaupan biojätteet
ohjataan Labion biokaasulaitokselle Lahteen. Gasum
jalostaa raakabiokaasun huippuluokan kotimaiseksi energiaksi, joka siirtyy kaasuverkossa Pirkka-tuotteita valmistaville asiakkaille, kuten Myllyn Parhaalle ja Wurstille.

”Biokaasulla valmistettu Pirkka-tuote on asiakkaalle
helppo valinta ympäristön ja vastuullisuuden puolesta”,
Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö
Timo Jäske kiteyttää.
Kestävä energiatalous syntyy yhteistyössä kumppaniverkoston toimijoiden kanssa.
”Keskon ja Gasumin yhteistyö on ainutlaatuista koko maailmassa. Olemme ylpeitä, että voimme olla mukana puhtaiden
energiaratkaisujen eturintamassa”, Gasumin biokaasuliiketoiminnan myynnin yksikön päällikkö Jani Arala sanoo.
Gasumin tavoitteena on lisätä voimakkaasti biokaasun
tarjontaa ja solmia uusia biokaasukumppanuuksia – niin
kaasuverkoston alueella kuin sen ulkopuolellakin.
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Kaasuautoilussa voidaan toteuttaa
helposti vuoden 2030 liikenteen
päästötavoitteet jo tänään. Kaasu auttaa
pienentämään merkittävästi liikenteestä
syntyviä lähi- ja pienhiukkaspäästöjä.
Kaasutankkausasemalla voi valita
polttoaineeksi maakaasun tai kotimaisen
puhtaan biokaasun. Autoilija saa
halutessaan autoonsa biokaasumerkin.

Oy:n omistajien kanssa. Yritysjärjestelyiden myötä yhtiöstä tulee Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja.
Gasumin laitoksilta verkostoon
syötetty biokaasu kuuluu biokaasun
sertifikaattijärjestelmään ja on helposti kaikkien nykyisten kaasuasiakkaiden saatavilla. Biokaasua voidaan
myös siirtää Porvoon nesteytyslaitoksen kautta kohteisiin, jotka käyttävät
nesteytettyä maakaasua (LNG). Tavoitteena on laajentaa sertifikaattijärjestelmää nykyisestään myös kaasuverkon
ulkopuolelle.

BIOKAASUMERKKI
KERTOO VASTUULLISUUDESTA
Biokaasun myötä kuluttaja pääsee
ensimmäistä kertaa vaikuttamaan
tuotteen valmistajien energiavalintoihin. Gasum lanseerasi 2015 biokaasumerkin, joka kertoo ostopäätöstä tekevälle, että tuote on valmistettu puhtaalla biokaasulla. Biokaasumerkki on
oiva mahdollisuus niin kuluttajalle,
kaupanalalle kuin tuotteiden ja palveluiden tuottajille kuulua vastuulliseen
joukkoon ja viestiä tästä.
Merkki voidaan myöntää tuotteille,
tuoteryhmille tai palveluille, ja sen
tavoitteena on edistää kestävää kehitystä antamalla kuluttajalle valtaa
vaikuttaa tuotteen valmistuskaareen.
Biokaasumerkki on jo myönnetty
Kouvolan Lakritsille, Marwelle, Myllyn Parhaalle, Pauligille, Pirkalle,
Yrjö Wigrenille ja Ålandsmejerietille.
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VAIHTOEHTOISET KÄYTTÖVOIMAT
YLEISTYVÄT LIIKENTEESSÄ
Kiinnostus maantieliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia kohtaan kertoo
sekin lisääntyneestä kuluttajien vallasta ja muuttuneista arvostuksista,
minkä innoittamana 2015 avattiin
vaihtoehtoisista liikennepolttoaineista
kertova portaali vihreäkaista.fi. Gasumin tankkausasemilla noin 40 prosenttia asiakkaista valitsee tankkiinsa
biokaasua. Biokaasuvolyymi kasvoi
asemilla noin 25 prosentilla edelliseen
vuoteen verrattuna.
Lisäksi kaupungit ja kunnat ovat
linjanneet tiukkenevia ympäristötavoitteita liikenteelle, sillä juuri logistiikka muodostaa suuren osan kokonaispäästöistä. Myös useat yritykset,
kuten Diakonissalaitos Lahti, Europcar, Stara, Posti, ajokoulutuspalveluja
tarjoava Strada ja kuljetuspalvelua
tarjoava A2B ovat lähteneet mukaan
edistämään puhtaampaa maantieliikennettä kaasuautoilla.
Liikennekaasu on varteen otettava
vaihtoehto myös joukkoliikenteessä
sekä esimerkiksi kaupunkien jakeluliikenteessä. Esimerkiksi Helsingin Bussiliikenne Oy käyttää biokaasua pääkaupunkiseudun kaasubussien polttoaineena vuoden 2016 aikana.
Henkilöautoliikenteessä kaasuauto
erottuu joukosta omilla vahvuuksillaan: vähäpäästöisyys, ajoneuvon
hankintahinta, jopa 1 500 km toimintasäde ja kalustonympärivuotinen toi-

mintavarmuus sekä kilpailukykyinen
polttoainehinta. Yhä useampi
ajoneuvomalli on saatavilla myös
kaasuversiona. Raskaan liikenteen
kehittyvän LNG-markkinan myötä
tulee tarjolle kaasuun pohjautuvat
ympäristöystävälliset kuljetusratkaisut runkoliikenteeseen.
Kaasuautoilussa voidaan toteuttaa
helposti vuoden 2030 liikenteen
päästötavoitteet jo tänään. Lisäksi
kaasu auttaa myös pienentämään
merkittävästi liikenteestä syntyviä
lähi- ja pienhiukkaspäästöjä.

TANKKAUSVERKOSTO LAAJENEE
Biokaasun tuotantokapasiteetin lisääntyminen ja LNG-markkinan kehittyminen tukee biokaasuliiketoiminnan keskeistä tavoitetta laajentaa kaasutankkausasemaverkostoa. Liikennekaasun
jakeluverkosto laajenee sekä kaasuverkon varrella että sen ulkopuolella kun
yhtiön noin 35 uuden kaasutankkausaseman investointi etenee.
Euroopan komissio myönsi 2,65
miljoonan euron tuen Gasumin
pilottihankkeelle, jossa luodaan nesteytetyn maa- ja biokaasun tankkausmahdollisuuksia raskaalle liikenteelle
ja mahdollistetaan liikennekaasun
saatavuus uusilla paikkakunnilla.
Uudet asemat tulevat sijaitsemaan
Turussa, Jyväskylässä, Vantaalla ja
Helsingin Vuosaaressa. Kaksi asemista
valmistuu jo 2016, ja kaikki hankkeen
asemat ovat käytössä syksyllä 2017.
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KAASUAUTOJEN
TANKKAUSASEMAT
SUOMESSA
Gasumin tankkausasema
Muun toimijan tankkausasema
Suunnitteilla tai rakenteilla oleva
tankkausasema

Oulu
Liminka

Pietarsaari
Jepua
Vaasa

Leppävesi
Jyväskylä

Kitee

Joutsa
Tampere
Lempäälä

Pori

Imatra
Lappeenranta

Hämeenlinna
Forssa
Turku

Lahti

Kouvola
Riihimäki
Hamina
Mäntsälä
Hyvinkää
Kotka
Porvoo
Lohja
62

Pääkaupunkiseutu
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POHJOISMAINEN
LNG-MARKKINA
KASVAA VAUHDILLA
• Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun
(LNG) markkinajohtaja Pohjoismaissa.
• Vuonna 2015 LNG:tä toimitettiin 33 prosenttia edellisvuotta
enemmän, yhteensä 376 700 tonnia (5,2 TWh).
• Pohjoismaisen LNG-markkinan koko on voimakkaassa
kasvussa. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali
avataan Porin Tahkoluodossa elokuussa 2016.

Puhtaat LNG-ratkaisut kiinnostavat
entistä useampaa toimijaa niin teollisuudessa, meriliikenteessä kuin raskaassa maantieliikenteessä. On mahdollista, että Pohjoismaiden LNG-markkina kasvaa vuoteen 2020 mennessä
jopa 200 prosenttia nykyisestä.
Voidakseen vastata lähivuosien kasvavaan kysyntään Gasumin tytäryhtiö
Skangas investoi aktiivisesti LNGinfrastruktuuriin Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa. Skangas on 35 prosentin
markkinaosuudella Pohjoismaiden johtava LNG-osaaja: yhtiö lisäsi tuotantovolyymiään noin 95 000 tonnilla 2015.
Energia-alan yleinen hintakehitys
on hillinnyt LNG-markkinan kasvuvauhtia, sillä öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on kiristänyt polttoaineiden kilpailuasetelmaa. Vaikka
nesteytetyn maakaasun hyödyt on tunnustettu laajasti, LNG:n markkinahinnan kehitys suhteessa öljypohjaisiin
polttoaineisiin on viivästyttänyt investointipäätöksiä siirtyä öljystä puhtaasti
palavaan maakaasuun.
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LÄNSI-SUOMI LNG-AIKAAN
ELOKUUSSA 2016
Suomen ensimmäisen LNG-tuontiterminaalin rakennustyöt Porissa ovat
edenneet aikataulussa, ja terminaali
otetaan käyttöön elokuussa 2016.
LNG-terminaali tuo kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset kaasuratkaisut saataville uusille asiakkaille
putkiverkoston ulkopuolelle.
Skangasin ja Gasumin yhteistyössä
toteuttama rakennushanke on sujunut
turvallisesti suunnitelmien mukaan.
Monella länsisuomalaisella yrityksellä
on LNG:n myötä mahdollisuus siirtyä
öljypohjaisista polttoaineista luonnonkaasuun. Porin 30 000 kuution kokoinen terminaali lisää myös merenkulun
kilpailukykyä, ja sen toiminnan myötä
myös muut lähialueiden satamat ja
tuotantolaitokset pääsevät hyödyntämään energiatehokasta kaasua.
Skangas on osakkaana myös Pohjois-Suomeen Tornioon rakentuvassa
50 000 kuution LNG-terminaalissa,
joka valmistuu 2018. Manga LNG

-yhtiön LNG-terminaali monipuolistaa pohjoisen alueen energiamarkkinoita teollisuuden, lämmöntuotannon,
laivaliikenteen ja raskaan maantieliikenteen näkökulmista.

UUSI ALUEVALTAUS: NESTEYTETTYÄ
BIOKAASUA RUOTSIIN
Nesteytetyn maakaasun jakeluverkosto soveltuu sellaisenaan myös
nesteytetylle biokaasulle LBG:lle.
Koska molemmat polttoaineet ovat
metaania, ne soveltuvat joustavasti
samoihin käyttökohteisiin. Skangas
aloittikin 2015 ensimmäiset LBGtoimitukset Suomesta Ruotsiin Fordonsgasille ja teräsyhtiö SSAB:lle.
LNG ja LBG takaavat sekä ympäristöystävällisen että kustannustehokkaan energiaratkaisun, ja polttoaineiden välinen yhteensopivuus on
malliesimerkki siitä, miten kaasuratkaisut ovat rakentamassa siltaa kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa.
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Suomen ensimmäinen
ja Skangasin kolmas
LNG-terminaali
avataan Porissa
elokuussa 2016.
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FJORD LINE PUHTAAN
MERILIIKENTEEN
ETUJOUKOSSA

POHJOISMAIHIN
RAKENTUU KAASUEKOSYSTEEMI
Pohjoismaisen kaasumarkkinan rakentaminen tuo mittakaavaetuja, jotka
parantavat vähähiilisten kaasuratkaisujen kilpailukykyä. Rakentaessaan
pohjoismaista LNG-infrastruktuuria
Skangas kehittää jatkuvasti logistiikkaketjujen ja terminaalien toimintaa, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.
Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta, sillä
vuonna 2015 Skangasin toiminnoissa
ei tapahtunut lainkaan poissaoloihin
johtaneita tapaturmia.
Skangasilla on pitkäaikainen sopimus käyttää Norjassa sijaitsevan, Lysen
omistaman Risavikan nesteytyslaitoksen tuottamaa LNG:tä ja oma maakaasun
nesteytyslaitos Porvoossa. Tämän lisäksi LNG:tä hankitaan ja kuljetetaan
Koillis-Euroopan LNG-terminaaleista
LNG-säiliöaluksilla. Skangasilla on tällä
hetkellä LNG-terminaalit Norjan Ørassa
ja Ruotsin Lysekilissä, jolle 2015 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.
Skangas toimittaa LNG:tä asiakkailleen kahdella LNG-säiliöaluksella,
minkä lisäksi yhtiöllä on käytössään
25 säiliöautoa. Skangasin uusi bunkrausalus Coralius aloittaa liikennöinnin 2017.
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KILPAILUKYKYÄ MERELTÄ MAALLE
Meriliikenteessä LNG on puhtain
markkinoilla oleva polttoaine, joka
soveltuu kaikille alustyypeille.
LNG:n palamisesta ei synny lainkaan
rikkidioksidi- tai hiukkaspäästöjä, ja
typpidioksidipäästöt vähenevät 85
prosentilla raskaaseen polttoöljyyn
verrattuna. Samalla hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosentilla.
LNG täyttää kaikki Euroopan unionin
ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön
IMO:n asettamat päästökriteerit.
Meriliikenteen ja teollisuuden
lisäksi LNG on kilpailukykyinen
polttoaine myös raskaassa maantieliikenteessä. Skangasin emoyhtiön
Gasumin kehityshankkeen myötä
Suomen maanteille on tulossa kokonaan uusi energianlähde. Euroopan
komission tukemassa kehityshankkeessa Gasum rakentaa neljä raskaan
liikenteen LNG-kaasutankkausasemaa
Helsinkiin, Vantaalle, Turkuun ja
Jyväskylään 2016–2017.

2009: Norjalainen laivayhtiö
Fjord Line suunnittelee uusia
laivatilauksia samalla, kun meriliikenteen päästövaatimukset
ovat kiristymässä.
2013: Maailman ensimmäinen
vain nesteytetyllä maakaasulla
kulkeva matkustaja-autolautta MS
Stavangerfjord aloittaa liikennöinnin. Sisaralus MS Bergensfjord on
käytössä maaliskuussa 2014.
”LNG tuo meille huomattavia
ympäristöetuja. Lisäksi saamme
alennusta muun muassa satamamaksuista”, Fjord Linen Tanskan
toimintojen johtaja Morten
Larsen kertoo.
Alukset operoivat päivittäin Norjan Bergenistä, Stavangerista ja
Langesundista Tanskan pohjoiskärkeen Hirtshalsiin ympäri vuoden.
170-metristen alusten kapasiteetti
soveltuu noin 1 500 matkustajalle,
600 kulkuneuvolle ja rahdille.
LNG:tä käyttävien rikki- ja
pienhiukkaspäästöt ovat nolla.
Fjord Linella typpidioksidipäästöt
ovat pudonneet 92 prosentilla ja
hiilidioksidipäästöt 20 prosentilla
raskaaseen polttoöljyyn verrattuna, Larsen toteaa.
”LNG:n myötä myös konehuoneen työskentely-ympäristö on
puhtaampi, ja puhdistuskemikaalien käyttö on vähentynyt
80 prosentilla.”
Fjord Linen alukset kuluttavat
noin 32 000 tonnia LNG:tä vuodessa, ja niitä bunkrataan eli tankataan Skangasin bunkrausasemalla Risavikassa Norjassa. Vaikka
öljyn maailmanmarkkinahinta on
pudonnut, LNG on yhä kilpailukykyinen vaihtoehto, Larsen sanoo.
”LNG:n tulevaisuus näyttää
hyvältä. On kuitenkin tärkeää,
että poliittiset päätöksentekijät
tukevat LNG-infrastruktuurin
rakentumista."
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POHJOISMAINEN
KAASUINFRASTRUKTUURI
Toiminnassa oleva LNG-terminaali
Rakenteilla oleva LNG-terminaali
Suunniteltu LNG-terminaali
LNG-tuotantolaitos
*

Yhteishanke ManGa LNG Oy, Outokumpu,
SSAB, EPV Energia ja Skangas
** Lyse-konsernin omistuksessa

Tornio*
• 50 000 m3
• Tavoiteltu valmistumisajankohta 2018

RUOTSI
SUOMI

NORJA

Porvoo

Pori

• 2 000 m3
• 20 kilotonnin
tuotantokapasiteetti
• Käynnistetty 2010

• 30 000 m3
• Tavoiteltu
valmistumisajankohta 2016

Gävle
• 30 000 m3

Risavika**
• 30 000 m3
• Käynnistetty
2010

Øra
• 6 500 m3
• Käynnistetty 2011

Lysekil
• 30 000 m3
• Käynnistetty 2010

Tampere
Imatra

Kouvola
Hyvinkää
Mäntsälä
Lohja

Espoo
Helsinki

Kotka
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KOTIMAINEN
KAASUTEKNIIKAN
OSAAJA
• Tekniset palvelut toimii Gasum-konsernin teknisenä asiantuntijana
vastaten kaasulaitteiden myynnistä, asennuksesta ja huollosta sekä
kaasuverkostojen ylläpidosta ja kunnostuksesta.
• Liiketoiminnan toimintakenttä on kasvamassa valtakunnalliseksi
biokaasun, LNG:n ja laajentuvan tankkausasemaverkoston myötä.
• Vuoden 2015 erityisiä hankkeita olivat muun muassa Valion
höyrylaitoksen uusiminen Vantaalla ja siirtoputkiston siirtotyömaa
Tampereella Näsijärven rannalla.

Kotimainen kaasuosaaminen ja kattava palveluverkosto luovat perustan
kaasuratkaisujen monipuoliselle hyödyntämiselle. Tekniset palvelut vastaa
koko Gasum-konsernin liiketoimintojen asennus- ja kunnossapitotöistä
sekä kaasulaitteiden myynnistä. Sen
merkittävät hankkeet ovat vahvasti
sidoksissa konsernin muihin liiketoimintayksiköihin.
Kaasuekosysteemin laajentuessa
myös kysyntä kaasutekniikan ammattilaisille kasvaa uusilla paikkakunnilla. Tästä esimerkkinä on toiminut Porin Tahkoluotoon rakennettava
Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali, jossa liiketoimintayksikkö
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on ollut keskeisesti mukana 2014
alkaneista alustustöistä lähtien. Kuluvan vuoden aikana liiketoimintayksikön asiantuntijat valmistelevat terminaalin käyttöönottoa, ja ensimmäiset
rekrytoinnit terminaalin ylläpitotehtäviin on jo tehty.
Teknisten palveluiden toimintakenttä on kasvamassa kaasuputkiverkoston alueelta valtakunnalliseksi
LNG:n, biokaasun ja liikennekaasun
tankkausasemaverkoston myötä. Yksi
liiketoimintayksikön keskeisimmistä
tavoitteista vuodelle 2016 on rakentaa kumppaniverkosto, joka kykenee
palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa
Suomessa.

SUURIMMAT HANKKEET VANTAALLA,
TAMPEREELLA JA PORVOSSSA
Vuoden 2015 merkittävimpiä hankkeita olivat pitkäaikaisen lämpö- ja
höyryasiakkaan Valion höyrylaitoksen uusiminen Vantaalla, Tampereen
siirtoputkiston siirtotyömaa Näsijärven rantaan rakennettavan tunnelin
läheisyydessä sekä Porvoon öljynjalostamon huoltoseisokki.
Valion Vantaan tehdas on yhtiön pitkäaikainen lämpö- ja höyryasiakas, ja
syksyllä 2015 tehtaan höyrykattila oli
uusimisen tarpeessa. Uusi höyrylaitos
asennettiin paikoilleen todella tiukassa
aikataulussa, ja työ valmistui juuri ennen tammikuun 2016 kovia pakkasia.
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Tekniset palvelut vastaa koko
Gasum-konsernin liiketoimintojen
asennus- ja kunnossapitotöistä
sekä kaasulaitteiden myynnistä.

”KUN MENNÄÄN HIENOSTI
MAALIIN, SE LISÄÄ
MOTIVAATIOTA.”
20. lokakuuta 2015 kello 5.30: kaasuputken liitostyöt alkavat työmontulla Espoon Vermossa.
20. lokakuuta 2015 kello 20:00 kaasuputki
on siirretty, viimeinenkin hitsaustarkastus on
hyväksytty ja Gasumin työpäällikkö Jukka
Saarinummi voi todeta urakan valmistuneen.
”Työ sujui hyvin ja pysyimme aikataulussa”,
Saarinummi sanoo tyytyväisenä.
Muuttuva kaupunki muuttaa myös kaasuputkiverkostoa. Vermossa korkeapaineisen
runkoputken kulkua piti muuttaa HSY:n rakennuttaman uuden raakavesiputken myötä.
Kaasuputken siirrossa varauduttiin jo ennakolta myös uuden joukkoliikenneyhteyden
Raide-Jokerin tuloon.
Vermon urakka oli tavanomaista vaativampi,
ja työn suunnittelu alkoi jo muutamaa viikkoa
ennen kaivinkoneen ensimmäistä kauhaisua.
”Kun tehdään muutoksia korkeapaineisiin
runkoputkiin, ne ovat aina erikoistapauksia, jotka
vaativat huolellista suunnittelua. Varsinaisella
liitostyömontulla työ vaatii valvojilta jämptiä
ja huolellista asennetta”, Saarinummi sanoo.
Kaasuputken muutostöissä turvallisuus
ja huolellisuus tulevat aina ensin. Urakoiden
luonne vaatii saumatonta yhteistyötä, kommunikointia ja luottamusta koko tiimiltä,
Saarinummi kertoo.
”Kun mennään hienosti maaliin, se lisää
motivaatiota.”
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INNOVAATIOILLA
HIILINEUTRAALIKSI
Gasum tutkii aktiivisesti uusiutuvan
kaasun mahdollisuuksia. Kumppanuuksille
rakentuva verkosto luo pohjan avoimelle
innovaatiotoiminnalle.

Vuonna 2015 tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut selvittää Gasumin "tiekartta" siirryttäessä
hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen
2050 mennessä. Kaasu toimii siltana
kohti hiilineutraaliutta, sillä jo maakaasun ja LNG:n avulla voidaan vähentää merkittävästi energiantuotannon, teollisuuden ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.
Biokaasu ja biopohjainen synteettinen maakaasu luovat uusia mahdollisuuksia hiilineutraaleille energiaratkaisuille. Gasum on jo tällä hetkellä biohajoavista jätteistä tuotetun
biokaasun suomalainen osaaja. Yhtiö
tutkii aktiivisesti myös puupohjaisen
kaasun hyödyntämistä muun muassa
metsäteollisuuden sivuvirroista.

KAASUINFRASTA
UUSIUTUVAN SÄHKÖN VARASTO
Avoin innovaatioympäristö on Gasumin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan perusta. Verkottuminen yliopistojen, tutkijoiden, muiden teollisuusyritysten ja start-upien kanssa edesauttaa
saavuttamaan tavoitteen tehokkaasti
toimivasta kaasuekosysteemistä kestävän kehityksen edistäjänä.
Eräs keskeisimmistä tutkimusorganisaatioista Gasumille on CLIC Innovation, joka muodostui SHOK-yhtiöiden CLEEN Oy:n ja FIBIC Oy:n fuusion seurauksena. CLIC Innovationin
tavoitteena on tuoda yhteen suomalainen teollisuus sekä tutkimusyhteisö ja
tehdä Suomesta edelläkävijä biotaloudessa ja puhtaassa teknologiassa.

HACKTHEGAS TOI DIGILOIKAN
Mitä tapahtuu, kun yhdistetään kaasuverkon data, lähes 40 koodaria
ja 48 tuntia Kouvolan maakaasukeskuksessa? Muun muassa 3D-mallinnus
Gasumin toimipisteistä sekä kaasuputken sijainnin kertova karttasovellus.
Gasumin ja Industryhackin järjestämän HackTheGas-tapahtuman tavoitteena oli löytää uusia digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja kestävän kehityksen ja pohjoismaisen kaasuekosysteemin edistämiseksi.
Lopulta voiton vei Nortalin Mikko Junnilan, Jukka Mildin ja Antti
Toukolan Tankki täyteen -ratkaisu, joka mahdollistaa mobiilimaksamisen
tankkausasemalla. Sovellus ohjaa lisäksi näppärästi lähimmän tankkausaseman luo ja kertoo automaattisesti asemien huoltokatkoista.
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Uusiutuvan aurinko- ja
tuulisähkön varastointi kaasuverkkoon on yksi kiinnostavimmista tutkimuskohteista.
Uusiutuvan sähkön tuotanto
vaihtelee voimakkaasti sääolojen
mukaan. Ylitarjonnan oloissa
sähköä on järkevää tuottaa
maksimimäärä ja varastoida se
myöhempää käyttöä varten.

HYVÄN ILMAN LINTU
TOI UUSIA RATKAISUJA
Avoimet innovaatiokilpailut kuuluvat
olennaisesti Gasumin toimintatapaan.
Jo toista kertaa järjestetty Hyvän ilman
lintu -innovaatiokilpailu keräsi ennätykselliset 130 ideaa luonnonkaasun
maantieliikennekäytön lisäämiseksi.
Kesäkuussa 2015 huipentuneen
kilpailun voiton vei BioGTS-joukkueen BIOBOKSI-biokaasulaitos. Innovaatio tuo biokaasun valmistuksen,
jalostuksen ja jakelun liikenneväylien
varteen, myös kaasuverkon ulkopuolelle. BIOBOKSI kootaan merikonteista, ja laitoskokoa on mahdollista
säätää portaittain: pienimmillään se
tuottaa noin 100 henkilöauton vuotuiset polttoaineet.

T U L E VA I S U U S JA I N N OVA AT I O T

GASUMIN
YRITYSVASTUUN
TEEMAT

Hiilineutraali
tulevaisuus ja
innovaatiot

Parempi
yhteiskunta
sidosryhmien
kanssa

Turvallisuuden ja
toimitusvarmuuden
edelläkävijä

Elinkaarenaikaisten
vaikutusten
ymmärtäminen
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VÄHÄHIILISYYS
YHTEISKUNTASUHTEIDEN
KESKIÖSSÄ
Kiristyvät ilmastovoitteet on saavutettava mahdollisimman
kustannustehokkaasti, sillä energian hinta vaikuttaa
suoraan suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn. Gasumin
yhteiskuntasuhteiden keskipiste on tehokkaissa ja puhtaissa
kaasuratkaisuissa, jotka auttavat muodostamaan sillan
siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Maakaasu on nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää yhdistetyn
sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä, sillä kaasun poltosta
syntyvät päästöt ovat 40 prosenttia
pienemmät kuin kivihiilellä. Vuoden
2011 energiaverouudistuksen myötä
verorasituksen painopiste on kuitenkin siirtynyt kivihiilestä maakaasuun,
mikä on osaltaan heikentänyt merkittävästi maakaasun kilpailukykyä.
Vuonna 2015 Gasum osallistui energiapoliittiseen keskusteluun monipuolisesti niin maakaasun, biotalouden
kuin kehittyvän LNG-infrastruktuurin
tiimoilta. Yhtiön työtä tukee nykyisen
hallitusohjelman linjaus, että verotuksen tulisi ohjata kohti vähäpäästöisiä energialähteitä ja että hiilen käytöstä energiantuotannossa luovutaan
2020-luvun aikana. Hallitusohjelma
nostaa vahvasti esiin myös uusiutuvan
biokaasun mahdollisuudet Suomessa.
Uusi kansallinen energia- ja
ilmastostrategia valmistuu 2016, ja se
annetaan selontekona eduskunnalle
vuoden lopulla. Yhtiö käy aktiivista
dialogia, jotta kaasun merkitys ja sen
tarjoamat mahdollisuudet huomioitaisiin siirryttäessä kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa.
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TIEKARTTA HIILINEUTRAALIUDELLE
Vähähiilisten sekä kilpailukykyisten
kaasuratkaisujen tarjoaminen on
Gasumille strateginen painopiste.
Maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun nojaavat kaasuratkaisut
luovat sillan hiilineutraaliuteen paitsi
vähäpäästöisyydellään niin myös
infrastruktuurillaan, joka soveltuu
sellaisenaan myös biokaasulle sekä
nesteytetylle biokaasulle.
Tulevaisuudessa Gasum haluaa
olla varteenotettava toimija hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Biokaasu
osana biotaloutta tarjoaa Suomelle
useita mahdollisuuksia kustannustehokkaisiin päästövähennyksiin niin
teollisuudessa, energiantuotannossa
kuin liikenteessä. Tavoitetta tukemaan
yhtiö on laatinut oman tiekartan, joka
sisältää aikajanan ja askelmerkit siihen, mitä hiilineutraalin yhteiskunnan
tavoite yhtiölle käytännössä tarkoittaa.
Tiekarttaa kehitetään ja tarkennetaan
edelleen vuoden 2016 aikana.

EDELLYTYKSIÄ
PUHTAAMMALLE LIIKENTEELLE
Maantieliikenteessä kiinnostus
vaihtoehtoisia käyttövoimia kohtaan
kasvaa. Esimerkiksi VTT:n ja VATT:n

kesäkuussa 2015 julkaisemassa raportissa todetaan, että koko kansantalouden kannalta olisi tehokkainta
investoida kotimaisten drop-in-polttoaineiden ja biokaasun tuotantoon,
mikäli liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus nostetaan 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Kotimainen, biohajoavasta jätteestä
valmistettu biokaasu on käyttövoima,
jonka hiilidioksidipäästöt ovat jopa
97 prosenttia alemmat kuin bensiinillä. Maakaasulla ajettaessa CO2-päästöt alenevat neljänneksellä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien kasvattaessa
suosiotaan on tärkeää, että yhteiskunnallinen sääntely säilyy johdonmukaisena. Puhtaiden liikennepolttoaineiden sekä ajoneuvojen verotuksen tulee
olla ennustettavaa ja vähähiilisyyteen
kannustavaa.
Yhtiö on myös osallistunut uuden
maakaasumarkkinalain sekä sääntelykehyksen valmisteluun, mikä vaikuttaa myös biokaasumarkkinan kehitykseen Suomessa. Yhteiskunnallinen
vuoropuhelu jatkuu aktiivisesti vuoden 2016 aikana.

HENKILÖSTÖ

Innostava työyhteisö
ja henkilöstön
kehittäminen
Jotta yhdessä asetetut tavoitteet on mahdollista
saavuttaa, gasumlaisten osaamista sekä esimiestyötä
tuetaan ja kehitetään jatkuvasti. Uusi johtamisjärjestelmä tuo työkaluja tavoitteelliseen toimintatapaan.
Työ Gasumilla tarjoaa useita oppimismahdollisuuksia, yhä enenevissä määrin myös verkossa.
Uusi johtamisjärjestelmä tuo puolestaan työkaluja
tavoitehakuiseen työntekoon: Esimiesosaamista
viedään entisestään kohti valmentavaa otetta 2016.
Jokaisella työntekijällä on omat henkilökohtaiset
tavoitteensa, joiden saavuttamista esimiehet
tukevat suunnittelemalla yhdessä toimenpiteet ja
työtavat sekä antamalla palautetta. Näin varmistetaan, että yhtiön strategia toteutuu selkeinä tekemisinä jokaisessa liiketoimintayksikössä ja tiimissä.

MESTARI—KISÄLLI -MALLI
SIIRTÄÄ HILJAISEN TIEDON
Luonnonkaasujen suomalaisena osaajana yhtiön
työsuhteet ovat keskimäärin pitkiä. Yhtiö tarjoaa
Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen toimintaympäristön energia-alan huippuosaajille ja valmentaa
työntekijöitään myös sellaisiin työtehtäviin, joihin
ei ole mahdollista valmentautua koulun penkillä.
Osaamista kehitetään muun muassa työparityöskentelyn kautta. Mestari–kisälli -työparityöskentelyä on hyödynnetty kattavasti esimerkiksi
Porin Tahkoluodossa, jonne valmistuu Suomen
ensimmäinen LNG-tuontiterminaali elokuussa 2016.
Yhtiön työyhteisö rakentuu syrjimättömyyden
periaatteelle, ja yhtiö edistää työntekijöidensä
yhdenvertaisuutta. Uusi yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2016, ja se täyttää
uuden yhdenvertaisuuslain vaatimukset.

GASUM AKATEMIA KOKOAA
KOULUTUSPALVELUT YHTEEN
Loppuvuodesta 2015 yhtiön kaikki koulutuspalvelut
koottiin yhteisen katon alle. Jatkossa Gasum Akatemia on kattokäsite kaikille yhtiön koulutuksille.
Osana Gasum Akatemian koulutustarjontaa
laajahko koulutus- ja kehitysohjelma käynnistyi
tammikuussa 2016. Johtamiseen keskittyvä ohjelma
toteutetaan yhteistyössä kauppakorkeakoulun
Hankenin kanssa.

VUODEN GASUMLAINEN
”Tulin Gasumille kesätöihin 1989, ja vakituiseksi työntekijäksi 1990. Tämä on äärimmäisen
hyvä työpaikka — olemme kuin iso kaveriporukka ahkeroimassa. Työ on todella vaihtelevaa: tuntuu kuin olisin ollut viidessä eri
työpaikassa, vaikka työnantaja on pysynyt
samana koko ajan. Jos olen halunnut kokeilla
jotain, olen aina päässyt uusiin tehtäviin.”
Pauli Hakanen, kaasuasentaja

GA SU M IN V U OSI 20 1 5 30

T U R VA L L I S U U S JA T O I M I T U S VA R M U U S

TURVALLISUUS
TULEE ENSIN
Gasumin toiminnan kivijalka on turvallisuus,
mikä näkyy yhtiössä strategiasta käytännön työhön.
Turvallisuuden verkkokurssi ja turvallisuuslounaat
luovat uutta turvallisuuskulttuuria. Kaasun toimitusvarmuus on Suomessa erittäin hyvä.

Luonnonkaasun osaajana Gasum kantaa vastuuta koko toimialan turvallisuudesta, kaasun loppukäyttäjiin asti.
Turvallisuus on tärkeässä osassa yhtiön strategiaa, ja turvallisuusasiat ovat
entistä näkyvämmässä asemassa jokaisen työntekijän arjessa.
Gasum on turvallinen työpaikka ja
kaasujärjestelmien kanssa työskentely
on turvallista. Yhtiön turvallisuuskulttuuri on vastuullinen, ennakoiva ja
oppiva: aina on aikaa tuumata hetki,
ennakoida ja ottaa opiksi koetuista
asioista, myös positiivisista.

VERKKOKURSSILLA TEHOKKUUTTA,
LOUNAILLA KESKUSTELEVUUTTA
Turvallisuustyötä tehdään yhä useammin joustavasti verkossa. Loppuvuodesta 2015 pilotoitu turvallisuuden verkkokurssi on oppimisportaali,
jossa käydään läpi turvallisuuden perusasiat sekä turvalliset työtavat.
Uutta videopohjaista oppimisympäristöä hyödynnetään tulevaisuudessa
myös peruskoulutuksissa, jotka on
suunnattu kaasuinfrastruktuurin lähellä
työskenteleville yhteistyökumppaneille.
Joustava verkkokurssi on mahdollista
suorittaa silloin, kun siihen on paras ja
muista töistä vapaa hetki.
Tapaturmien ennakoinnissa myös
keskustelevuus on keskeisellä sijalla.
Yhtiö käynnisti 2015 turvallisuuslounaat, jotka palkitsevat turvallisesti teh-
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dystä työstä. Koko henkilöstön kattava
lounasturvallisuushetki tarjotaan aina
30 päivää kestäneen tapaturmattoman
jakson jälkeen. Yhteisen aterian aikana
on mahdollisuus pysähtyä ja keskustella ajankohtaisista turvallisuuasioista.

HAVAINNOT PALJASTAVAT
JUURISYYT
Gasumin turvallisuustavoitteena on,
että yhtiön omassa toiminnassa ja
luonnonkaasujen loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai
tapaturmia. Vuoden 2015 aikana sattui kuitenkin seitsemän tapaturmaa,
joista kolme johti yli päivän sairauspoissaoloon. Tapaturmien lukumäärän
vähentämisen lisäksi on ensiarvoisen
tärkeää, että tapaturmien vakaavuusaste pienenee ja yrityskulttuuri vahvistuu entisestään.
Gasumin teknisillä palveluilla on
käytössään uusi pikariskien ennakointityökalu, joka kannustaa lyhyeen tuumaustaukoon ennen jokaista työtehtävää. Lisäksi Gasumilla on käytössä
TAVA-järjestelmä, johon kerätään turvallisuushavaintoja.
Havainnot analysoidaan tarkasti,
jotta turvallisuuteen vaikuttaviin juurisyihin on mahdollista puuttua jo ennen vahingon tapahtumista. Havaintojen määrää tärkeämpää onkin se,
millaisiin toimenpiteisiin havainnot
johtavat. Vaikka 2015 havaintoja ker-

tyi aiempaa vähemmän, ne olivat kuitenkin laadukkaita ja johtivat aiempaa
useampiin toimenpiteisiin.

TOIMITUSVARMUUS ERITTÄIN HYVÄ
Maakaasun toimitusvarmuus on ollut
erinomainen vuosikymmenien ajan
eikä kulunut vuosi tuonut tilanteeseen
muutosta. Yli 40 vuotta kestänyt sujuva yhteistyö osoittaa, että Gasumilla
on hyvät suhteet kaasun toimittajaan
Gazprom Exportiin kaikilla tasoilla.
Suunnitelmallinen ja ennakoiva
huoltotyö sekä tehdyt tekniset ratkaisut takaavat yhtiön toimitusvarmuuden. Kaikista häiriöistä tehdään tarkka
analyysi, ja lähes aina ongelma pystytään ratkaisemaan ilman toimituskatkoa. Vuonna 2015 kaasua jäi toimittamatta 0,014 GWh. Toimittamatta jääneestä kaasusta suurin osa oli suunniteltujen toimituskatkojen aiheuttamaa.
Pohjoismaisen kaasuekosysteemin
rakentaminen tuo toimitus- ja huoltovarmuuteen uusia mahdollisuuksia.
Kotimainen biokaasu sekä nesteytetty
maakaasu monipuolistavat kaasun
tarjontaa: biokaasua on mahdollista
syöttää kaasuverkkoon, ja LNG:n etuna
on sen varastoitavuus. Nämä tekijät
ovat avainasemassa, kun EU:n kaasun
toimitusvarmuusasetuksen mukainen
maakaasun toimitusvarmuuden riskianalyysi ja ennaltaehkäisysuunnitelma päivitetään 2016.

T U R VA L L I S U U S JA T O I M I T U S VA R M U U S

Suunnitelmallinen ja ennakoiva
huoltotyö sekä tehdyt tekniset ratkaisut
takaavat yhtiön toimitusvarmuuden.
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EDISTÄMME ARVOKETJUN
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Gasum parantaa jatkuvasti oman toimintansa energiatehokkuutta, joka on oleellinen osa kestävää kehitystä.
Maakaasun koko toimitusketjun päästöt Venäjältä Suomeen
ovat vähentyneet 12 prosenttia vuoden 2012 tasosta.

Yhtiö pyrkii ylläpitämään ja parantamaan jatkuvasti hyvää energiatehokkuustasoa kaikessa toiminnassaan. Yhtiön uusi, kansainvälisen ISO
50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä rakennettiin
vuoden 2015 aikana, ja se sertifioitiin
marraskuussa. Myönnetty sertifikaatti
on tunnustus systemaattisesta energiatehokkuustyöstä ja sen laadukkaasta
kehittämisestä.
Järjestelmä lisää yhtiön vastuullisuutta energia- ja ympäristökysymyksissä, sillä se mahdollistaa yhtiön toimintojen energiatehokkuuden suunnitelmallisen seuraamisen
osana toimintajärjestelmää. Jatkuvalla
seurannalla huolehditaan siitä, että
energiatehokkuutta on mahdollista
parantaa pienin askelin lukuisin eri
toimenpitein. Uusi energianhallintajärjestelmä täyttää vuoden 2015 alussa
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voimaan tulleen energiatehokkuuslain
vaatimukset.
Gasum on mukana elinkeinoelämän
vapaaehtoisessa energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimusjärjestelmässä, ja ISO 50001 -standardi
lisää entisestään ympäristötoimenpiteiden systematiikkaa. Yhtiössä toimii
yli kymmenen energiayhteyshenkilöä,
jotka miettivät jatkuvasti tehostamistoimenpiteitä niin yhtiön omassa toiminnassa kuin asiakkaille tarjotuissa
palveluissa.

MAAKAASUN TOIMITUSKETJUN
PÄÄSTÖT PIENENIVÄT
Yhtenä Gasumin yritysvastuutavoitteena on olla selvillä kaasun toimitusketjun aikaisista ympäristövaikutuksista ja pyrkiä vähentämään niitä. Yhtiö teetti Venäjältä Suomeen tuotavan
maakaasun toimitusketjun ympäristö-

vaikutusselvityksen, jonka mukaan toimitusketjun päästöt ovat vähentyneet
12 prosentilla siirrettyä energiayksikköä kohden vuoden 2012 tasoon verrattuna. Päästövähennyksen taustalla
ovat hyvin onnistuneet ympäristöohjelmat ja energiansäästötoimenpiteet.
Maakaasun kasvihuonekaasupäästöistä 87,5 prosenttia syntyy
maakaasun loppukäytöstä, 12,2 prosenttia toiminnoissa Venäjällä ja 0,3
prosenttia Gasumin omassa kaasunsiirrossa Suomessa. Maakaasu on ilmastovaikutuksiltaan selkeästi vähäpäästöisempi kuin kivihiili, sillä metaanipäästöjen osuus siirretystä maakaasumäärästä on korkeapainesiirron osalta
noin 0,4 prosenttia. Osuus on selvästi
alle 2,8 prosentin tason, jota pidetään
raja-arvona sille, että maakaasu pysyy
ilmastovaikutuksiltaan vähäisempänä
kivihiileen verrattuna.

E L I N K A A R I JA VA I K U T U K S E T

UUSI TYÖKALU
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIIN

BIOKAASUN
KESTÄVYYSJÄRJESTELMÄ TAKAA
PUHTAAMMAN LIIKENNEKÄYTÖN

Gasum on kehittänyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa uuden
laskentamallin kaasun toimitusketjun ympäristövaikutusten arviointiin.
Hanke on osa vuosina 2010–2015 toteutettua yhteistyöprojektia. Viimeisimmän, 2015 valmistuneen mallin
avulla voidaan arvioida biokaasun,
LNG:n ja Venäjältä tulevan putkikaasun toimitusketjujen ympäristövaikutuksia. Malli huomioi myös epäsuorat ympäristövaikutukset kaasun
koko elinkaaren aikana, ja se mahdollistaa erilaisten tuotantoketjujen kokonaisvaikutusten vertailun. Laskentamalleista saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin tukena,
kehitystyön apuna sekä ympäristöraportoinnissa ja -viestinnässä.

Gasum sai syksyllä 2014 Energiavirastolta hyväksynnän toiminnanharjoittaan kestävyysjärjestelmästä seuraavalle viisivuosikaudelle. 2015 järjestelmää laajennettiin myös biokaasun
nesteytykseen. Kestävyysjärjestelmä
perustuu Euroopan Unionin RES-direktiiviin sekä lakiin biopolttoaineista
ja bionesteistä ja Gasumilla se koskee
biokaasun liikennekäyttöä.
Kestävyysjärjestelmässä todetaan
raaka-aineiden alkuperäkriteerien
täyttyminen, ja biokaasulle lasketaan
päästövähenemä verrattuna fossiilisiin
polttoaineisiin. Kun biokaasun toimitusketjun kaikki päästöt huomioidaan,
päästövähenemä täyttää selkeästi lain
säätämät kestävyysvaatimukset, jotka
ulkopuolinen taho todentaa vuosittain.

Jatkuvalla seurannalla
huolehditaan siitä, että
energiatehokkuutta on
mahdollista parantaa
pienin askelin lukuisin
eri toimenpitein.
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JOHTO

JOHTO
1.3.2016
Johtoryhmä

JOHANNA LAMMINEN

JOUNI HAIKARAINEN

JUKKA METSÄLÄ

s. 1966
toimitusjohtaja
tekniikan lisensiaatti, MBA
Gasumilla vuodesta 2013
Skangas AS hallituksen puheenjohtaja
Evli Pankki Oyj hallituksen jäsen

s. 1965
johtaja, maakaasu
DI
Gasumilla vuodesta 2015

s. 1979
johtaja, biokaasu
DI, MBA
Gasumilla vuodesta 2014

TOR MORTEN OSMUNDSEN

JARKO ALANKO

s. 1959
Skangasin toimitusjohtaja
Master of Management and Business
Skangasilla vuodesta 2013

s. 1965
johtaja, tekniset palvelut
DI
Gasumilla vuodesta 1995
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JOHTO

JUSSI TEIJONSALO

OLGA VÄISÄNEN

ARI SUOMILAMMI

s. 1965
johtaja, strategia
DI
Gasumilla vuodesta 2014
Skangas AS hallituksen jäsen

s. 1977
johtaja, viestintä
KTM
Gasumilla vuodesta 2011

s. 1962
johtaja, järjestelmävastuu
KTM, MBA, Ins.
Gasumilla vuodesta 1994,
kaasuliiketoiminnassa vuodesta 1989

GASUMIN HALLITUS 1.3.2016
Puheenjohtaja Juha Rantanen
Jäsenet Charlotte Loid, Vattenfall;
Päivi Pesola, Fortum Power and Heat;
Timo Koponen, Wärtsilä Ship Power;
Jarmo Väisänen, omistajaohjausosasto,
valtioneuvoston kanslia

GASUMIN HALLINTONEUVOSTO 2015
(Hallintoneuvosto lakkautettiin 26.2.2016)
Puheenjohtaja Juha Rantanen
Varapuheenjohtaja Jarmo Väisänen, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia

KRISTIINA VUORI

LASSE AARNIO

s. 1970
johtaja, lakiasiat
OTK, LL.M (Lontoo), varatuomari
Gasumilla vuodesta 2005

s. 1962
talousjohtaja
KTM
Gasumilla vuodesta 2015

Jäsenet Pekka Hurtola, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia; Minna
Pajumaa, omistajaohjaus osasto, valtioneuvoston kanslia; Pavel Oderov, OAO Gazprom;
Igor Lipskiy, OAO Gazprom
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Luonnonkaasu
'Luonnonkaasulla' tarkoitetaan maa- ja biokaasua.
Maakaasu ja jalostettu biokaasu ovat
koostumukseltaan samaa ainetta, metaania.
LNG on nesteytettyä maakaasua.

MAAKAASU

LNG

BIOKAASU

Maakaasu (natural gas) on lähes kokonaan metaanista koostuva kaasu, jota
saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä
sekä liuskekivestä. Sen tehollinen lämpöarvo on 10 kWh/m3, mikä vastaa lämpöarvoltaan yhtä litraa kevyttä polttoöljyä. Suomessa tällä hetkellä käytettävä
maakaasu tuodaan Länsi-Siperiasta
Venäjältä putkiverkkoa pitkin Imatran
vastaanottoasemalle. Määrän mittauksen ja laadun analysoinnin jälkeen maakaasu siirretään vastaanottoasemalta
asiakkaille ja jakeluverkkoihin Gasumin
omistaman siirtoverkoston kautta.

LNG (liqueied natural gas)
on nesteytettyä maakaasua, joka
on jäähdytetty -162 asteeseen.
LNG:llä on polttoaineena käytettynä samanlaiset ominaisuudet kuin
maakaasulla. LNG:n tilavuus jää nestemäisenä vain kuudessadasosaan
normaaliolotilassa olevan kaasun
tilavuudesta. Tämän takia LNG:tä voidaan varastoida, kuljettaa ja käyttää
kätevästi ja kustannustehokkaasti.
LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt
alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna.

Biokaasu (biogas) on täysin
kotimaista uusiutuvaa energiaa.
Raakabiokaasun koostumus vaihtelee
tuotantomenetelmästä ja käytettävistä
raaka-aineista riippuen. Biokaasun uusiutuvia raaka-aineita ovat esimerkiksi
yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet.
Raakabiokaasu jalostetaan maakaasua
vastaavaksi, ja se soveltuu kaikkiin
samoihin kohteisiin kuin maakaasu.
Tällä hetkellä sitä käytetään Suomessa
sähkön- ja lämmöntuotannossa,
teollisuudessa, kotitalouksien lämmityspolttoaineena ja ruoanlaitossa
sekä liikennepolttoaineena.

Maakaasun käyttömahdollisuudet ovat
monipuoliset. Suomalainen teollisuus
hyödyntää maakaasua sekä poltto- että
raaka-aineena, ja kaasulla on korkea
hyötysuhde sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Monissa teollisuuden prosesseissa maakaasulla voidaan korvata
sähköä. Kotitalouksissa maakaasua
hyödynnetään sekä lämmityksessä että
keittiöliesissä. Lisäksi maakaasu sopii
paineistettuna ja nesteytettynä merija maantieliikenteen polttoaineeksi.

LNG on ympäristöystävällinen
energianlähde, joka täyttää Itämerellä
tammikuussa 2015 voimaan astuneet
meriliikenteen päästörajoitukset.
LNG on hajutonta, mautonta ja myrkytöntä eikä se sisällä rikkiä, pienhiukkasia tai raskasmetalleja. Skangasin
käyttämät LNG:n tuotantolaitokset
sijaitsevat Norjan Risavikassa ja
Suomen Porvoossa. Lisäksi LNG:tä
tuodaan Pohjoismaihin LuoteisEuroopan terminaalien kautta.
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Biokaasun tehollinen lämpöarvo
on noin 10 kWh/m3. Gasum-biokaasun
siirtämisessä tuotantopaikoilta asiakkaille hyödynnetään olemassa olevaa
kaasuputkiverkostoa. Biokaasua syötetään Gasumin verkkoon Kouvolassa,
Espoossa ja Lahdessa sijaitsevilta
biokaasulaitoksilta. Myös biokaasua
voidaan nesteyttää. Tällöin siitä
puhutaan nesteytetystä biokaasusta,
LBG (Liqueied biogas).
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Osoitelähde
Gasumin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) moniosaaja, joka
rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum
edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun
tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla
kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, jalostaa
biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon,
teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen
johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiö syöttää biokaasua kaasuverkostoon
Espoosta, Kouvolasta, Lahdesta ja 2016 alkaen myös Riihimäeltä. Gasumin
tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen jakelija,
jolla on LNG-terminaalit Norjan Ørassa ja Ruotsin Lysekilissä. Suomen
ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu Poriin 2016. Gasum-konsernissa
työskentelee noin 300 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2015 oli 915 miljoonaa euroa.
PUHTAASTI LUONNONKAASULLA – GASUM.FI

