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Kaasun vuosi
Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Suomi sai käyttöönsä
uuden energianlähteen, maakaasun. Alun perin teollisuuden polttoaineena
käytetty maakaasu on nykyään myös kotitalouksien lämmön lähde sekä maaja meriliikenteen polttoaine. Nesteytetyssä muodossa maakaasu (LNG) on
toimitettavassa myös putkiverkoston ulkopuolelle. LNG:n odotetaankin
avaavan uusia mahdollisuuksia Suomen kaasumarkkinoiden kehittämiselle.
Maakaasun 40-vuotisen historian lisäksi vuonna 2014 on juhlittu
20-vuotiasta Gasumia. Alun perin Nesteen maakaasuyksiköksi syntynyt
Gasum on nykyään 75-prosenttisesti valtion omistama. Maakaasun lisäksi
Suomen kaasuputkistossa kulkee myös kotimainen biokaasu.

TIETOJA GASUMIN RAPORTOINNISTA
Tämä julkaisu esittelee Gasumin yritysvastuuta ja löytyy verkosta myös
englanniksi. Vuosikertomuksesta voit lukea muut Gasumin vuoden 2014 merkittävät tapahtumat. Vuosikertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla suomeksi
ja englanniksi sekä verkkosivuilta että painotuotteena. Vuonna 2014 Gasum
siirtyi talousraportoinnissa noudattamaan IFRS-standardeja, ja yritysvastuu
raportissa otettiin käyttöön Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeisto.
Yhtiö on raportoinut GRI-ohjeiston mukaan vuodesta 2010 lähtien.
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Gasum – Puhtaasti luonnonkaasulla
Gasum tarjoaa asiakkailleen älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja.
Samalla yhtiö kehittää myös älykästä kaasujärjestelmää luomalla uutta liiketoimintaa ja kasvattamalla kapasiteettiaan sekä tehostamalla toimintojaan.
Yhtiö myös edistää kestävää kehitystä ja rakentaa uutta Gasumia.

Älykkäitä ja kilpailukykyisiä
kaasuratkaisuja
Toimintaympäristömme muutoksen ja
Skangass-yrityskaupan myötä Gasumista
on tullut ja tulossa entistä merkittävämpi
kaasualan toimija Pohjoismaissa. Jatkamme
muutostyötämme uudella strategialla, jonka
avulla tarjoamme asiakkaillemme älykkäitä
ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja.
Yhtiö uudisti strategiansa vuoden 2015
alussa. Strategiatyötä tehtiin vuonna 2014
henkilöstön ja johdon kanssa.
Uuden strategian ja liiketoimintamallin
tarkoituksena on edistää liiketoimintojen
kasvua ja vahvistaa yhtiön tuloksentekokykyä ja arvon kehittymistä sekä parantaa
kannattavuutta.

Missio ja visio kirkastettiin
Missiomme on Puhtaampaa energiaa
tehokkailla kaasuratkaisuilla ja visiomme
Pohjoismainen kaasuekosysteemi kestävän
kehityksen edistäjänä.
Pohjoismainen kaasuekosysteemi
muodostuu kaasun ympärillä tapahtuvasta
toiminnasta Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ekosysteemin aktiiviset toimijat
toimittavat tuotteita ja palveluita asiakkailleen, jotka ovat myös osa ekosysteemiä. Yhtiö on ekosysteemin keskiössä ja muiden
toimijoiden kanssa, yhdessä tekemällä, saadaan aikaan enemmän kuin kukaan yksin.
Ekosysteemi muuttuu ajan kuluessa ja synnyttää uusia mahdollisuuksia mukana oleville toimijoille.
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LUONNONKAASUN ARVOKETJU

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
energian tuotannossa, teollisuudessa, kotitalouksissa sekä maa- ja meriliikenteessä.

Gasumin tahtotilana on olla esimerkillinen toimija niin taloudellisista, sosiaalisista kuin turvallisuus- ja ympäristönäkökohdistakin katsoen. Yhtiössämme jokaista
kohdellaan oikeudenmukaisesti.
Jokainen gasumlainen myös toimii
omassa työssään vastuullisesti suhteessa
asiakkaisiin, työkavereihin ja muihin sidosryhmiimme. Yritysvastuu ja kestävä
kehitys kytkeytyvät tiiviisti Gasumin liiketoimintaan. Organisaatiossamme yritysvastuuasiat kuuluvat viestintään ja markkinointiin. Uusi organisaatiomme astui voimaan 1.1.2015, tästä voi lukea lisää vuosikertomuksestamme.
Yhtiön tavoitteena on luoda yhdessä
asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kumppanuuksia, joiden avulla kestävän huomisen uusia luonnonkaasuratkaisuja voidaan
kehittää tehokkaasti. Yhtiön yritysvastuuta

ohjaa toiminnan perusta, joka pitää sisällään ympäristö-, turvallisuus- ja eettiset
periaatteet.

Arvot uudistettiin
yhdessä henkilöstön kanssa
Luodaksemme vahvan arvoperustan strategian toteuttamiselle, uudistimme myös arvomme vastaamaan yhtiömme nykyistä toimintaympäristöä ja yritysvastuumme teemoja. Uudet arvot muotoiltiin koko henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella yhteen
arvolauseeseen:
Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti
uusia mahdollisuuksia.
Vastuullisuus pitää sisällään sekä yrityksen että jokaisen yksittäisen työntekijän
vastuullisuuden.
G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4

4

V U O D E N KO H O KO H T I A 2 0 1 4

VUODEN KOHOKOHTIA 2014
Gasum vaikuttaa parempaan ja puhtaampaan ympäristöön
tarjoamalla asiakkaille älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja.

Lisää LNG:tä Suomeen
Gasum osti enemmistöomistajuuden
Skangassin LNG-liiketoiminnasta touko
kuussa 2014. Syksyllä tytäryhtiö Skangass
teki kaksi tärkeää investointipäätöstä
LNG-infrastruktuurin kehittämiseksi.
Skangass alkoi rakentaa Poriin LNG-ter
minaalia ja maakaasun logistiikkaketjua.
Tämä lisäksi Manga Terminal Oy teki
investointipäätöksen Tornion LNG-termi
naalista. Hankkeessa ovat mukana Outo
kumpu, SSAB, EPV Energia ja Skangass.

Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailu käynnistyi
Gasum käynnisti syksyllä 2014
Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun,
joka haastoi kehittämään uusia ympäristö
ystävällisiä ratkaisuja luonnonkaasun lii
kennekäyttöön. Innovaatiokilpailun ta
voitteena oli löytää ja edistää uusia luon
nonkaasuratkaisuja, joiden avulla voidaan
vähentää päästöjä ja kasvattaa kotimaisen
ja uusiutuvan energian osuutta maantie
liikenteessä. Lue lisää sivulta 16.
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MAAK AASUN MY YNTI
SUOMESSA
(2013: 33, 2 T Wh)

Kaasuliedet toimivat kuukauden ajan biokaasulla
Helsinkiläisten kaasuliedet toimivat kuu
kauden ajan maakaasun sijaan biokaasulla.
Hiilidioksidipäästövähennys kuukauden
aikana oli yli 140 000 kiloa. Useat taloyh
tiöt pääkaupunkiseudulla innostuivat tem
pauksen myötä vaihtamaan maakaasun
puhtaaseen ja kotimaiseen paikalliseen
100-prosenttisesti uusiutuvaan biokaasuun.

Gasum-biokaasu
liikenteen poltto
aineena sai tunnustusta
Gasumin ”biokaasu liikenteen poltto
aineeksi” -konsepti valittiin ehdolle
Tekniikka & Talous -lehden Vuoden energia
teko -tunnustuksen saajaksi.

Gasumin ja Labion
Kujalan biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos
aloitti toimintansa
Suomalainen bioenergia-ala otti
merkittävän askeleen eteenpäin, kun
LABIOn ja Gasumin yhteishankkeen Kujalan
integroidun biokaasun tuotanto- ja jalos
tuslaitos aloitti toimintansa. Laitos
edistää kiertotaloutta parhaimmillaan,
sillä 44 000 tonnista jätettä syntyy
vuodessa 50 gigawattituntia jalostettua
biokaasua. Laitos on tuotantoteholtaan
suurin jalostettua biokaasua tuottava
laitos Suomessa. Uusiutuva ja kotimainen
biokaasu tarjoaa joustavan ja tehokkaan
tavan vähentää energiankäytöstä
koituvia päästöjä.
Jätteiden sisältämä energia siirtyy
entistä tehokkaammin uusiokäyttöön.
Laitoksen raaka-aineeksi sopivat biojätteet
kotitalouksista, teollisuudesta ja kaupan
alalta. Lisäksi laitos voi käsitellä jäteveden
puhdistamolietteet.

LUE LISÄÄ VUODEN TAPAHTUMISTA GASUMIN VUOSI 2014 -JULK AISUSTA, W W W.GASUM.FI
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Vastuullisesti läpi organisaation
Gasumille on tärkeää tunnistaa toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan
ja ympäristöön. Yhtiö pyrkii kehittämään liiketoimintaansa kestävästi.
Gasum seuraa vastuullisuustyönsä kehittymistä ja viestii vastuullisuusteemoistaan sidosryhmilleen.
YRITYSVASTUUN PÄÄMÄÄRÄT
LISÄARVOA SIDOSRYHMILLE

Gasum pyrkii tuottamaan lisäarvoa sidosryhmilleen tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja
hyödyntää luonnonkaasua. Kumppanuudet
asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa
mahdollistavat uusien, kestävien luonnonkaasuratkaisujen tehokkaan kehittämisen.
Lisäarvoa asiakkaille tuo myös vahva toimitusvarmuus, joka on olennaisuusanalyysissa
todettu yhdeksi yhtiön tärkeäksi teemaksi.
Pyrimme siihen, ettei kaasun toimituksissa
tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä.

menpiteisiin. Muita työkaluja ovat muun
muassa riskiarvioinnit ja säännölliset turvakatsaukset. Tämän lisäksi luonnonkaasujen turvallinen käyttö on tärkeässä roolissa.
Yhtiö pyrkii varmistamaan, ettei kaasun
siirto-, jakelu-, tuotanto- tai tankkausjärjestelmissä tai niihin liittyvissä työtehtävissä
tapahdu onnettomuuksia.

Gasum raportoi sidosryhmilleen kansainvälisen
Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointi
ohjeiston avulla. Yritysvastuu ja kestävä kehitys
nähdään yhtiössämme kokonaisvaltaisena
toimintana, joka on kytkettynä tiiviisti myös
yhtiön liiketoimintastrategiaan. Haluamme kehit
tää vastuullisuuttamme jatkuvasti vastaamaan
muuttuvaan toimintaympäristöön.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURAAMINEN JA VÄHENTÄMINEN

Gasumille on tärkeää olla selvillä luonnonkaasujen tuotanto- ja käyttöketjujen ympäristövaikutuksista. Yhtiö pyrkii vaikuttamaan aiheuttamiinsa ympäristövaikutuksiin sekä vähentämään niitä.

KAASUN TURVALLINEN KÄYTTÖ
JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

LIIKETOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Henkilöstön hyvinvointi ja tasa-arvoinen
kohtelu ovat avaintekijöitä Gasumin sosiaalisten yritysvastuutavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvinvointiin kuuluu osana tapaturmien ehkäisy, ja yhtiön tavoitteena on nolla
tapaturmaa. Yhtiössä panostetaan entistä
vahvemmin tapaturmien ehkäisemiseksi
turvallisuushavaintoihin ja korjaaviin toi-

Luomme yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa kumppanuuksia, joiden
avulla kestävään tulevaisuuteen tähtääviä
uusia luonnonkaasuratkaisuja voidaan kehittää tehokkaasti. Tutkimus ja kehityshankkeiden aktiivinen toteuttaminen ja innovaatiotoiminnan tehokas kehittäminen
ovat tärkeässä asemassa yhtiössä.

OLGA VÄISÄNEN
johtaja, viestintä,
markkinointi ja yritysvastuu

Yhtiömme yritysvastuuraportti sisältää ne
tiedot ja tunnusluvut, jotka olemme tunnistaneet
olennaisuusarvion perusteella merkittäviksi
sidosryhmiemme, liiketoimintamme, toimintaympä
ristön ja megatrendien kannalta olennaisiksi.
Lue lisää sivulta 11, miten määrittelimme olennai
set indikaattorimme. Tutustu myös Gasumin vuosi
2014 -katsaukseen sekä tilinpäätökseemme
verkossa, www.gasum.fi.
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Yritysvastuun johtaminen
Gasumin vastuullisuus perustuu yhtiön arvoihin ja
yhteisiin toimintatapoihin, jotka kerättiin vuonna 2014
toiminnan perusta -dokumenttiin. Näiden lisäksi yhtiön
toimintaa ohjaavat sisäiset ohjeistukset ja periaatteet.

Vastuullisuustyömme johtamisesta vastaa
viestintä-, markkinointi ja yritysvastuujohtaja. Johtoryhmä valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Konsernin
johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat
strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoiminta-alueillaan ja tukitoiminnoissa. Vastuullisuutta koskevia asioita
käsitellään yhtiön hallituksen ja johtoryhmän sekä turvallisuusorganisaation, liiketoiminta-alueiden ja tuotantolaitosten johtoryhmissä.

Johtaminen ja vastuualueet
Yritysvastuun johtaminen on aikataulutettu
Gasumin vuosikellon mukaisesti yritysvastuuseen, yritysturvallisuuteen, riskien
hallintaan ja toimintajärjestelmään. Henkilöstöön liittyvien asioiden käsittely on
sisällytetty osaksi konsernin johtoryhmän
työskentelyä.
Tammikuussa 2015 voimaan tulleessa
uudessa organisaatiossa vastuu yritysvastuuasioista on viestinnästä, markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaavalla
johtajalla. Hän raportoi johtoryhmälle

säännöllisesti vastuullisuusasioista. Vastuullisuusasioista vuonna 2014 vastasi
strategiajohtaja Sari Siitonen. HSEQ-päällikkö vastaa turvallisuus- ja ympäristötunnusluvuista, joihin kuuluvat ympäristöpäästöjen raportointi ja energiankäyttö.
Turvallisuuden tunnuslukujen, kuten tapaturmien lukumäärä, seurantaa ja raportointia tehdään osana yritysturvallisuuden
kokonaisuutta.
Laskentapäällikkö tuottaa yritysvastuuraporttiin taloudesta taloudelliset tunnus
luvut, kuten tulot, verot, toimintakustannukset, henkilöstökulut, lahjoitukset, edellisten tilikausien voitot ja osingot omistajille ja valtiolle.
Henkilöstöpäällikkö vastaa sosiaaliseen
vastuuseen liittyvien tunnuslukujen seurannasta ja oikeellisuudesta. Seurantaan kuuluvat eläketurvan kattavuus, työvoima jaettuna
työsuhteen, työsopimuksen ja sukupuolen
mukaan sekä henkilöstön vaihtuvuus.
Kaasuverkoston käyttöpäällikkö vastaa toimitusvarmuuden tunnusluvuista,
muun muassa kaasun toimituskatkojen
raportoinnista.

Toimintaa ohjaavat
periaatteet ja politiikat
Gasumin yritysvastuuperiaatteet päivitettiin yhdeksi periaatedokumentiksi vuoden
2014 aikana. Dokumentti on nimeltään toiminnan perusta, eli Code of Conduct, ja se
koskee kaikkia Gasum-konsernin työntekijöitä. Päivitys tehtiin työryhmässä, johon
kuului asiantuntijoita, päälliköitä ja johtajia
eri yritysvastuun osa-alueilta. Työssä käytiin läpi muun muassa yhteiskuntavastuu
opas, GRI:n G4-ohjeistus, Global Compact
-aloite sekä valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös. Sen lisäksi päivityksessä huomioitiin Gasumin oma strategia,
järjestelmät ja sitoumukset. Periaatteet päivitettiin omaksi yhdeksi kokonaisuudeksi
ja tarkemmat dokumentit muutettiin toimintaohjeiksi. Toiminnan perusta hyväksyttiin johtoryhmässä 10. marraskuuta 2014
ja se löytyy kokonaisuudessaan Gasumin
verkkosivuilta vastuullisuusosiosta.

G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4
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Gasum noudattaa toiminnassaan seuraavia yritysvastuun periaatteita:

TOIMIMME LUOTETTAVASTI
JA RISKIT HUOMIOIDEN

Eettiset periaatteemme tukevat liiketoimintaa ja menestystä muodostaen yhteisen
arvo- ja toimintaperustan. Noudatamme
lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä
täysimääräisesti niin Gasumin sisällä kuin
suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja
muihin sidosryhmiin. Arvolauseemme on
”määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia”.

Taloudellinen toimintamme tähtää pitkäjänteiseen pysyvän taloudellisen lisäarvon
tuottamiseen omistajille.
Gasum kilpailuttaa hankintansa soveltuvien hankintasäännösten mukaisesti. Noudatamme julkisissa hankinnoissa valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävien ja ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä.
Yhtiön kokonaisvaltainen riskienhallinta
kattaa strategisten, taloudellisten ja operatiivisten sekä vahinkoriskien hallinnan.

PARANNAMME JATKUVASTI TOIMINTAAMME

VIESTIMME AKTIIVISESTI SIDOSRYHMILLEMME

Pyrimme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Toiminnan laatua sekä ympäristö-,
energia- ja turvallisuusnäkökohtien toteutumista seurataan säännöllisesti sekä ulkoisen kumppanin että sisäisen vastuutahon
suorittamilla arvioinneilla.
Turvallisuustavoitteena on, ettei omassa
toiminnassamme ja luonnonkaasujen loppukäytössä tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia.

Gasumin viestinnän päämäärä on tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteuttamista.
Viestintämme tavoitteena on pyrkiä nopeaan, avoimeen, tehokkaaseen, aktiiviseen ja
vuorovaikutteiseen viestintään.
Sponsoroinnin ja kannatus- ja tukitoiminnan tavoitteena on tukea yhtiön strategisia
tavoitteita, yrityskuvan hoitamista, markkinointia ja vastuullista yritystoimintaa.

EETTINEN TOIMINTATAPAMME

SITOUTUNUT HENKILÖSTÖMME

Henkilöstöperiaatteiden tarkoituksena on
mahdollistaa hyvä henkilöstöjohtaminen,
yhtenäinen esimiestyö ja henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu.
Yhtiön henkilöstöpolitiikka, sisäiset ja
ulkoiset toimintatavat sekä johtamis- ja
toimintamallit perustuvat sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ehdottomaan syrjintäkieltoon niin iän, terveydentilan kuin
muun työsopimuslaissa yksilöidyn syyn
perusteella.
G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4
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GASUMIN YRITYSVASTUUN MERKITTÄVIMMÄT TAVOITTEET JA SAAVUTUKSET
Tavoitteet

Toimenpiteet

Saavutukset 2014

Luonnonkaasujen käyttö on turvallista; kaasun siirto-,
jakelu-, tuotanto- tai tankkausjärjestelmissä tai niihin
liittyvissä työtehtävissä ei tapahdu onnettomuuksia.

• Turvallisuushavaintojen tekeminen ja korjaavat toimenpiteet
• Nolla tapahturma -foorumi
• Toimintajärjestelmässä käytössä ISO: 9001, ISO:14001, OHSAS:18001

Yhtiö on harjoitellut poikkeustilanteita vuodesta 2008 mittavilla yhteistoimintaharjoituksilla.
Asetettu tavoite täyttyi: onnettomuuksia ei tapahtunut.

Työssämme ei aiheudu työtapaturmia.

• Turvallisuustavoitteet nostettiin jokaisen henkilön tulostavoitteisiin
• Turvallisuusjohtamiseen panostettiin ja koko konsernille nimitettiin HSEQ-päällikkö
• Nolla-tapaturmafoorumi

• Työtapaturmia 11 kpl
• Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti työajasta 2,91

Kaasun toimituksissa ei tapahdu ennakoimattomia
keskeytyksiä.

• Verkoston suunnitelmallinen huolto- ja kunnossapito

Kaasun toimitusvarmuus oli erityisen hyvä. Toimittamatta jäänyt energia oli 0,00 GWh
(2013: 0,88 GWh).

Henkilöstön turvallisuus- ja ympäristöhavainnot
650 kappaletta vuodessa.

• Aktiivinen turvallisuus- ja ympäristökampanjointi vuoden aikana
• Esimiesten kannustaminen ja kouluttaminen

Toteuma oli 592 havaintoa. Jäimme tavoitteestamme hiukan. Havaintojen perusteella tehtiin
141 korjaavaa tai ennaltaehkäisevää toimenpidettä.

Kaasuverkoston metaanipäästöjä vähennetään 30 %
vuoden 2010 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

• LNG Porvoon laitoksen soihdutus käytössä
• Helsingin kaupunkikaasuverkoston korjausta jatkettiin suunnitelmallisesti
• Putkiston liitostöissä minimoitiin metaanipäästöt

• Gasumin metaanipäästöt olivat 979 tonnia (2013: 1 248).
• Helsingin kaupungin kaasuverkoston päästöt paranivat 26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna
• Porvoon LNG-laitoksella ei enää syntynyt metaanipäästöjä, koska metaani johdetaan
soihdulle poltettavaksi

Olemme selvillä luonnonkaasujen tuotanto- ja käyttö
ketjujen ympäristövaikutuksista ja pyrimme vaikutta
maan oman toimintamme vaikutusten vähentämiseen.

• LNG:n elinkaarimallin rakentaminen MMEA-projektissa Suomen ympäristökeskuksen
kanssa. Mallilla voidaan arvioida LNG:n elinkaaren aikaiset ympäristöpäästöt.

LNG:n elinkaarimallia rakennettiin suunnitelmallisesti, ja työ valmistuu vuonna 2015.
Vastaava työkalu on myös biokaasulle ja jatkossa Venäjältä tulevalle putkimaakaasulle.

•
•
•
•
•
•
•

Kestävän kehityksen huomioiminen yhtiön strategiassa
Yhteistyöhankkeiden edistäminen ja tehokas sidosryhmäyhteistyö
T&K ja innovaatiotoiminnan edistäminen
Hyvän ilma lintu -innovaatiokilpailu 2014—2015
CLEEN Oy yhteistyö
Gasumin Kaasurahaston toiminta
Yhteistyö Haaga-Helian opiskelijoiden innovaatioryhmän kanssa

• Lahden biokaasu- ja jalostuslaitos, 50 GWh:a lisää biokaasua vuodessa
• Lysekilin LNG-terminaalin käynnistäminen, varastointikapasiteetti 30 000 kuutiota
• Porin LNG-terminaalin rakentaminen ja Skangassin Tornion Manga LNG
-yhteistyöhankkeen käynnistäminen
• Kaasurahaston apurahojen jakaminen tutkimukseen 95 500 euroa (2013: 46 500)

•
•
•
•
•

Toiminnan perusta (Code of Conduct) koottiin
Lopputyö yritysvastuun toimitusketjuista ja raportin kehittämisestä
Olennaisten indikaattorien määrittely olennaisuusanalyysissä
Raportin indikaattorien ulkoinen varmennus
Vastuullisuusasiat viestintä- ja markkinointiyksikköön

• Gasum soveltaa tässä raportissa GRI G4 -ohjeiston peruslaajuutta (Core).
• Raportin 4 tärkeintä indikaattoria varmennettiin ulkoisen varmentajan toimesta
• Tytäryhtiö Skangass mukaan raportin muutamaan indikaattorin raportointiin 2015

TURVALLISUUS

YMPÄRISTÖ

LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS
Luomme yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme
kanssa kumppanuuksia, joiden avulla kestävään
huomiseen tähtääviä uusia luonnonkaasuratkaisuja
voidaan kehittää tehokkaasti.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN
Olemme perillä toimintamme vaikutuksista ja seu
raamme toimenpiteitä sekä raportoimme niistä
yritysvastuuraportissa vuosittain.
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Kokonaisvaltaisia
energia- ja ilmastoratkaisuja
Suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kohtuuhintaista
energiaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Muuttuvassa
toimintaympäristössä on tärkeää voida tarjota kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja.
Vähäpäästöisellä luonnonkaasulla on tässä merkittävä rooli.

Kaasun hintakilpailukyky energiantuotannossa on ollut viime vuosina heikko muihin polttoaineisiin, kuten kivihiileen nähden. Tähän ovat vaikuttaneet useat eri tekijät kuten verotus, päästöoikeuden hinta ja
myös alhainen sähkön hinta.
Lämmöntuotannon veromuutos heikensi
maakaasun kilpailukykyä suhteessa muihin polttoaineisiin vuonna 2010. Veronkorotus toteutettiin portaittain vuosina 2011,
2013 ja 2015. Veronkorotuksen yhteydessä
valtioneuvosto lupasi seurata maakaasun
kilpailuasetelman kehittymistä verouudistuksen vaikutuksia. Tänä aikana kaasun
kulutus on kuitenkin laskenut 7,9 TWh ja
kiinteiden polttoaineiden kulutus toisaalta
noussut 6 TWh.
Suomen valtioneuvosto asetti kesällä
2013 parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean pohtimaan keinoja siirtyä kohti
hiilineutraalia tulevaisuutta. Komitean
työn tulos julkaistiin elinkeinoministeri

Jan Vapaavuoren johdolla 16. lokakuuta
2014, Suomen energia- ja ilmastotiekartta
2050. Tiekartan mukaan kaasulla on tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa. Maakaasu on monikäyttöinen polttoaine, jonka päästöt ovat merkittävästi pienemmät kivihiileen ja öljyyn
verrattuna.
Gasum pyrkii palauttamaan maakaasun
hintakilpailukyvyn, jotta kaasun kulutus
kasvaisi ja kaasu saataisiin takaisin yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon suositumpien polttoaineiden joukkoon. Yhtiö
pyrkii varmistamaan kaasun kilpailukykyisen hinnoittelun Suomessa suhteessa muihin polttoaineisiin.
Megatrendien ja kaasun monipuolisten
mahdollisuuksien tarkastelu on ratkaisevassa asemassa vaikutettaessa energia
keskusteluun. Toimintaympäristön muuttumista kuvaavat parhaiten seuraavat
megatrendit:

RESURSSIVIISAUS
Maailmassa ruuan, energian ja luonnonvarojen
tarve lisääntyy, mikä on seurausta jatkuvasta väestönkasvusta ja elintason noususta. Ilmastonmuutoksen uhka edellyttää entistä tehokkaampaa resurssien käyttöä ja hiilineutraaliutta. Tavoitteena on
vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisautta
edustavat energiatehokkuus, raaka-aineiden tehokas
käyttö, kiertotalous, paikallisten resurssien hyödyntäminen ja kulutustapojen muutos resursseja säästävään suuntaan.

KULUTTAJAN VALTA

ja yhteisöt haluavat ja voivat itse kuluttajana päättää omasta energiantuotantomuodostaan ja ohjata
energiankulutustaan. Tämä vahvistaa kehitystä, joka
kulkee kohti energiateknologioiden määrän lisääntymistä ja energiantuotannon hajautumista.

DIGIMURROS
Automatisoituminen, globaalit teollisuustuotteet,
ICT ja viimeisimpänä mobiiliteknologia ovat yhdistäneet ihmiskunnan ainutlaatuisella tavalla osaksi
samaa järjestelmää. Digitalisoituminen on nostanut
valittavana olevien vaihtoehtojen määrän uudelle
tasolle. Teollinen verkko mahdollistaa laitteiden ja
järjestelmien keskinäisen viestinnän (big data). Digitaaliset palvelut muuttavat energia-alaa.

Kuluttajalla on tarjolla uudenlaisia tapoja, jotka
mahdollistavat omaa valinnanvapautta. Ihmisten käsitys omasta päätösvallasta ja oman elämän ainutkertaisuudesta on vahvempi kuin koskaan. Ihmiset
G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4
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Olennaiset asiat tunnistettiin
ja määriteltiin neljäksi teemaksi
Määrittelimme uudelleen Gasumin keskeiset vastuullisuusteemat liiketoimintamme taloudellisten, sosiaalisten ja
ympäristövaikutusten kannalta.

Vuoden 2014 aikana toteutettiin olennaisuusanalyysi Gasumin toiminnan keskeisten vastuullisuusnäkökohtien tunnistamiseksi. PricewaterhouseCoopers Oy avusti
olennaisten näkökohtien määrittelyssä,
jotka ovat merkittäviä yrityksen taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövaikutusten
kannalta tai ovat tärkeitä yhtiön eri sidosryhmille. Olennaisuusanalyysi toteutettiin
GRI:n G4-ohjeistuksen periaatteiden mukaisesti identifioimalla, priorisoimalla ja validoimalla olennaiset näkökohdat.

Vastuullisuuden näkökohdat
tunnistettiin
Olennaiset näkökohdat tunnistettiin taustamateriaalien, G4-näkökohtien, muiden
toimialan vastuullisuusjulkaisuiden sekä
sidosryhmien osallistamisen ja haastatteluiden perusteella. Sidosryhmätyöpajassa olivat sekä ulkoiset että sisäiset sidosryhmät
monipuolisesti edustettuina. Näiden lisäksi
sidosryhmäkyselyyn osallistui yhteensä

221 henkilöä, muun muassa yksityis- ja
yritysasiakkaita, henkilöstöä, viranomaisia
sekä Gasumin toimittajia. Näiden kolmen
vaiheen perusteella saatiin kattava kuva sidosryhmien toiveista yhtiön vastuullisuustyötä kohtaan.
Seuraavassa vaiheessa asiantuntijatyöpajassa työstettiin eteenpäin sidosryhmien ajatuksia ja priorisoitiin näkökohtia. Työpajaan
osallistui henkilöstöä laajasti eri osastoilta.
Viimeisenä vaiheena oli johtoryhmän
työpaja, jossa esiin nousseita näkökulmia
tarkasteltiin yrityksen strategian sekä riskinarvioinnin näkökulmasta ja priorisoidut
näkökohdat validoitiin. Tarkastelun pohjalta koottiin neljä teemaa, joihin liittyy
13 olennaista näkökohtaa.

OLENNAISUUSANALYYSIN VAIHEET

SIDOSRYHMÄTYÖPAJA
JA -HAASTATTELUT

Sidosryhmäkysely

ALUSTAVASTI
PRIORISOIDUT
OLENNAISET
ASIAT

Asiantuntijatyöpaja

Johdon
työpaja

OLENNAISET
ASIAT
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Gasumin yritysvastuun teemat

Innovaatiot
ja tulevaisuus

Toimijana
yhteiskunnassa

Toimitusvarmuus
ja turvallisuus

Arvoketju

Kaasumarkkinan
laajentaminen ja aktiivinen
kehittäminen

Avoimuus,
läpinäkyvyys
ja aktiivinen
vuoropuhelu

Kaasun
turvallinen käyttö

Teollisuuden
kilpailukyky

Kaasun
toimitusvarmuus
ja valmius toimia
poikkeustilanteissa

Toimitusketjun
tehokkuus ja
ympäristövaikutukset

Kaasun infrastruktuurin
monipuolistaminen ja
käytön laajentaminen

Investoinnit
ja verojalanjälki

Uudet liiketoimintamallit
ja kumppanuudet

Vastuullinen
työnantaja

Päästöjä vähentävät
ratkaisut

Henkilöstön
ja kumppaneiden
yritysturvallisuus

Toimittajien
vastuullisuus
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Yritysvastuun teemat
Valitut teemat vastaavat megatrendien vaatimuksiin, tukevat
yhtiön liiketoimintastrategiaa ja edistävät kestävää kehitystä.

Innovaatiot
ja tulevaisuus
Gasumin biokaasun tarjonta kasvoi merkittävästi Gasumin ja LABIO Oy:n yhteistyönä toteuttaman biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen toiminnan käynnistyttyä Lahdessa syksyllä
2014. Yhtiö osti myös enemmistön Skangassin
LNG-liiketoiminnasta keväällä 2014. Syksyllä
tytäryritys Skangass Terminal AB:n Ruotsin Lysekilin LNG-terminaali otettiin asteittain käyntiin. Skangass Oy teki myös investointipäätöksen Porin LNG-terminaalista, jonka käyttöönotto on syksyllä 2016. Lisäksi Gasum käynnisti
lokakuussa toista kertaa Hyvän ilman lintu -nimisen avoimen innovaatiokilpailun.

laisjärjestöjen kanssa. Alueellisessa vaikuttamistyössä pyritään keräämään tietoa paikallisista tarpeista ja toiveista eri puolilla
yhtiön toiminta-aluetta. Yhtiö toimi aktiivisesti Porin alueella vuonna 2014, kun Gasumin tytäryritys Skangass aloitti LNG-terminaalin rakentamisen Porissa.
Biokaasun ja nesteytetyn maakaasun
(LNG) tuotanto- ja käyttöinfrastruktuurin
kehittyminen sekä maa- ja biokaasun käyttö
liikenteessä ovat tärkeitä uusia mahdollisuuksia vähentää päästöjä ja monipuolistaa
maakaasumarkkinoita.
LUE LISÄÄ SIVULTA 18—25

Toimitusvarmuus
ja turvallisuus

LUE LISÄÄ SIVULTA 16— 17

Toimijana
yhteiskunnassa
Gasum käy avointa vuoropuhelua poliittisten päättäjien, viranomaisten ja kansa-

Gasumin toimitusvarmuus pysyi hyvällä
tasolla vuonna 2014. Maakaasun toimituksessa Venäjältä Suomeen tai Suomen siirtoverkossa ei ollut katkoksia.
Yhtiön työturvallisuuden tavoite on
nolla tapaturmaa. Tavoitteen saavuttamiseksi on käytössä useita työkaluja, esimerkiksi riskiarvioinnit, vaaratilanteiden il-

moitukset ja niiden tutkinnat, turvainfot ja
-tempaukset. Gasum on ollut Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen vuodesta 2003 alkaen.
Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoita turvallisuusasioiden huomioimiseen. Yhtiöllä on käytössä turvallisuusjärjestelmä, joka auditoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että
ulkoisesti.
LUE LISÄÄ SIVULTA 27—30

Arvoketju
Gasumin ympäristötavoite on vähentää
metaanipäästöjä 30 prosenttia vuoden
2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Toteutuneet metaanipäästöt ovat vähentyneet jo merkittävästi. Helsingin kaupunkikaasuverkostoa uudistetaan suunnitelmallisesti vuosittain ja lisäksi kaasuputkiston liitostöissä minimoidaan metaanipäästöt huolellisella suunnittelulla ja
käytännön toimilla.
Yhtiölle tehtiin vuonna 2014 nesteytetyn
maakaasun elinkaarenaikaisten päästöjen laskentamalli, joka perustuu elinkaariarviointimenetelmään. Aiemmin yhtiölle on tehty

vastaava biokaasulle, jonka avulla voidaan
tarkastella biopohjaisen kaasun päästöjä.
Gasumin sisäisenä asiantuntijatyönä tehtiin vuonna 2014 päästölaskuri, johon on
koottu tarkemmin kaasun ja muiden polttoaineiden käytön aikaisia päästöjä eri prosesseissa, kuten maa- ja meriliikenteessä
sekä voimalaitoksissa. Päästölaskurin tiedot voidaan yhdistää aiemmin kuvattuihin
elinkaarimalleihin. Laskuria varten kerättiin lähtötietoa monesta eri lähteestä, kirjallisuudesta ja Gasumin omista tiedoista.
Laskurin antamia yhteneviä tietoja voidaan
hyödyntää eri prosessien päästöjen laskennassa ja selvittää eri polttoainemuutosten
päästövähenemä.
Yhtiö sai syksyllä 2014 Energiavirastolta
hyväksynnän toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmästä seuraavalle 5-vuotiskaudelle. Kestävyysjärjestelmä perustuu EU:n
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.
LUE LISÄÄ SIVULTA 31—35
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Näkökohtiin liittyvät indikaattorit
Vuonna 2014 Gasum määritteli olennaiset
yritysvastuun teemat ja niiden alla olevat
näkökohdat ja indikaattorit GRI G4-raportointiohjeiston peruslaajuuden (Core) mukaisesti. Olennaisia näkökohtia arvioitiin
sen mukaan, kuinka näkökohta vaikuttaa
yhtiön kykyyn luoda arvoa liiketoiminnallaan, omaan näkemykseen sekä sidosryhmien näkemyksiin vaikutusten merkittävyydestä. Yhtiö valitsi yhteensä 20 indikaattoria kuvaamaan olennaisia asioita.
Seuraavan sivun 15 taulukkoon on
koottu yhtiölle olennaiset kestävän kehityksen teemat, näkökohdat ja raportoinnin rajaukset sekä niihin liittyvät indikaattorit.

GASUMIN YRITYSVASTUUN OLENNAISET TEEMAT, NÄKÖKOHDAT JA VALITUT INDIKAATTORIT
INNOVAATIOT JA TULEVAISUUS

TOIMIJANA YHTEISKUNNASSA

Kaasumarkkinan laajentaminen
ja aktiivinen kehittäminen

Avoimuus, läpinäkyvyys
ja aktiivinen vuoropuhelu

OG3 Uusiutuvan energian tuotantomäärä

SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännös
ten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot
SO6 Poliittiset tuet
PR5 Asiakastyytyväisyys

Kaasun infrastruktuurin monipuolistaminen ja käytön laajentaminen

Investoinnit ja verojalanjälki

EC7 Infrastruktuuri-investointien
ja yleishyödyllisten palvelujen tuen
kehitys ja vaikutukset

Uudet liiketoimintamallit
ja kumppanuudet
Ei indikaattoria, raportoidaan muulla
tavoin sivuilla 16—17

EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen
EC4 Valtiolta saadut avustukset

Vastuullinen työnantaja
LA1 Uudet työntekijät ja vaihtuvuus
LA9 Koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden
LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano
ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin

TOIMITUSVARMUUS
JA TURVALLISUUS

ARVOKETJU

Kaasun turvallinen käyttö

Teollisuuden kilpailukyky

Ei indikaattoria, raportoidaan muulla
tavoin sivulla 27—30

Ei indikaattoria, raportoidaan muulla tavoin
sivulla 31—32

Kaasun toimitusvarmuus ja valmius toimia poikkeustilanteessa

Toimitusketjun tehokkuus
ja ympäristövaikutukset

Ei indikaattoria, raportoidaan muulla
tavoin sivulla 30

EN3 Organisaation oma energiankulutus
EN8 Kokonaisvedenotto
EN21 Typen oksidien, rikkidioksidien pääs
töt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
EN23 Jätteiden kokonaismäärä
EN29 Merkittävien ympäristölainsäädän
nön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät
sakot ja sanktiot
EN34 Ympäristöasioihin liittyvät epäkohdat

Henkilöstön ja kumppaneiden
yritysturvallisuus

Toimittajien vastuullisuus

LA5 Henkilöstön edustus yhteisissä
työterveyttä ja -turvallisuutta valvo
vissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa
LA6 Tapaturmat ja sairauspoissaolot
LA16 Työoloihin liittyvät epäkohdat

Ei indikaattoria, raportoidaan muulla tavoin
sivuilla 31—32

Päästöjä vähentävät ratkaisut
EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt
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TUNNISTETUT OLENN AISET NÄKÖKOHDAT

RAJAUS ORGANISAATION ULKOPUOLELLA

RAPORTOITAVAT
TUNNUSLUVUT

PERUSTEET NÄKÖKOHDAN VALINNALLE, PAINOPISTEET

RAJAUS ORGANISAATION SISÄLLÄ

Taloudelliset tulokset

Kilpailukyky, toimitusvarmuus, kannattavuus,
investoinnit ja taloudelliset vaikutukset

Gasum-konserni, ei Gasum Eesti yrityskauppa syys
kuu 2014. Sisältää poikkeuksellisesti Skangassin luvut

G4-EC1, G4-EC4

Välilliset taloudelliset tulokset

Kilpailukyky, toimitusvarmuus, kannattavuus, kaasun
infrastruktuurin monipuolistaminen ja käytön laajentaminen

Gasum-konserni, ei Gasum Eesti yrityskauppa syys
kuu 2014. Sisältää poikkeuksellisesti Skangassin luvut

G4-EC7

Päästöjä vähentävät ratkaisut

Gasum-konserni, ei Skangass. Ei vuokrakiinteistöt

G4-EN3

Päästöjä vähentävät ratkaisut

Gasum-konserni, ei Skangass.
Gasumin verkkoon syötetyn biokaasun määrä

G4-OG3

Vesi

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristövaikutukset,
päästöjä vähentävät ratkaisut

Gasum-konserni, ei Skangass

G4-EN8

Päästöt

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristövaikutukset,
päästöjä vähentävät ratkaisut

Gasum-konserni, ei Skangass. Ei vuokrakiinteistöt

Jätevedet ja jätteet

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristövaikutukset

Gasum-konserni, ei Skangass

Määräysten mukaisuus

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristövaikutukset
Lainsäädännön noudattaminen kaikessa toiminnassamme

G4-EN29

Ympäristöasioihin liittyvien
epäkohtien valitusmekanismit

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristövaikutukset
Valitusmekanismi kanava sidosryhmillemme kanavan mahdollisten
väärinkäytösten raportointia varten

G4-EN34

Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu
Energia

Venäjältä Suomeen tuodun maakaasun tuotanto- ja siirtoket G4-EN15, G4-EN21
jun ympäristövaikutukset 2012, Neste Jacobs Tutkimusraportti
G4-EN23

Sosiaalinen vastuu
Työllistäminen

Vastuullinen työnantaja: arvostettu työnantaja, joka houkuttelee
ja sitouttaa henkilöstöä

Gasum-konsernin Suomen henkilöstö,
ei Skangass, ei urakoitsijat tai palveluntuottajat

G4-LA1

Työterveys- ja turvallisuus

Henkilöstön ja kumppaneiden turvallisuus
Turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka henkilöstölle

Gasum-konsernin Suomen henkilöstö,
ei Skangass, ei urakoitsijat tai palveluntuottajat

G4-LA5

Henkilöstön ja kumppaneiden turvallisuus
Turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka henkilöstölle

Gasum-konsernin Suomen henkilöstö, ei Skangass

G4-LA6

Koulutus

Mielenkiintoisia ura- ja kehitysmahdollisuuksia osaamisen
jatkuvaan kehittämiseen
Strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen

Gasum-konsernin Suomen henkilöstö,
ei Skangass, ei urakoitsijat tai palveluntuottajat

G4-LA9

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Vastuullinen työnantaja: monimuotoisuus ja tasavertaisuus

Gasum-konsernin Suomen henkilöstö,
ei Skangass, ei urakoitsijat tai palveluntuottajat

G4-LA12

Työoloihin liittyvien epäkohtien
valitusmekanismit

Vastuullinen työnantaja, henkilöstön ja kumppaneiden turvallisuus
Kanava mahdollisten väärinkäytösten raportointia varten

G4-LA16

Yhteiskunta- ja tuotevastuu
Poliittinen vaikuttaminen

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu yhteiskunnassa

Gasum-konserni, ei Skangass

G4-S06

Määräystenmukaisuus

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu
Lainsäädännön noudattaminen kaikessa toiminnassamme

Gasum-konserni, ei Skangass

G4-S08

Tuote- ja palvelutiedot

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu
Asiakastyytyväisyys liiketoimintamme edellytys

Gasum-konsernin asiakkaat yritysasiakkaat,
ei Skangass

G4-PR5
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Tähtäimessä hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen
Gasumin innovaatio,- tutkimus- ja kehitystoiminnan pitkän tähtäimen tavoite on edesauttaa
hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Tulevaisuudessa yhtiö on mukana ratkaisuissa,
joilla on rooli ilmastonmyönteisen teknologian tarjoajana. Näitä ovat vähähiilisiin polttoaineisiin
siirtyminen ja bio- ja jätepohjaisten polttoaineiden tuotanto, energiatehokkaiden ratkaisuiden
tarjoaminen asiakkaille sekä kaasuinfrastruktuurin monipuolistaminen ja laajentaminen.
Gasum on suomalainen luonnonkaasujen
(maa- ja biokaasu) osaaja, jonka tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminta tähtää kestävään huomiseen. Yhtiö haluaa tulevaisuudessa olla mukana ratkaisuissa, joilla
on rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Yhtiö kehittää suomalaista ja pohjoismaista
kaasujärjestelmää ja edistää kestävää kehitystä. Yhtiö etsii jatkuvasti uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kumppanuuksia.

Aktiivinen innovaatiotoiminta
Gasum ylläpitää aktiivista sisäistä- ja ulkoista innovaatiotoimintaa. Vuoden 2014
aikana talon sisällä ideoita kehitettiin
säännöllisissä innovaatiotyöpajoissa ja lisäksi kerättiin ja käsiteltiin yli 30 sisäistä
innovaatioaloitetta. Yhtiön sisäisen innovaatioprosessin ydin koostuu ideablogista,
jonka tarkoituksena on kerätä ideat ja innovaatiot omasta organisaatiosta ja tehdä
ne näkyviksi. Blogiin voi ideoiden lisäksi
kirjata ajatuksia, ongelmia, kysymyksiä

sekä esimerkkejä muualla esitetyistä ideoista ja innovaatioista.

Innovaatiotoimintaa
sidosryhmien kanssa
Yhtiö käynnisti syksyllä 2014 toisen Hyvän
ilman lintu -innovaatiokilpailun sidosryhmille. Kilpailun tavoitteena on löytää
uusia luonnonkaasuratkaisuja, esimerkiksi
teknisiä ratkaisuja, palvelukonsepteja tai
markkinointikeinoja, joiden avulla voidaan
vähentää päästöjä ja kasvattaa kotimaisen ja
uusiutuvan energian osuutta maantieliikenteessä. Projekti-ideat tulee olla toteutettavissa tulevien kahden vuoden aikana.
Kilpailuun osallistuminen päättyi vuodenvaihteessa ja määräaikaan mennessä
saapui 130 ideaa luonnonkaasun liikennekäytön lisäämiseksi.
Kilpailun arviointiraatiin kuuluvat Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen, professori Petri
Parvinen (Helsingin yliopisto ja Aalto-yli-

opiston tuotantotalouden laitos), professori
Kalevi Ekman (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu), Mighty Eagle Peter Vesterbacka (Rovio Entertainment), Dodo ry:n
hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen. Gasumin edustajina toimivat toimitusjohtaja
Johanna Lamminen, strategia- ja yhteiskuntasuhteidenjohtaja Sari Siitonen ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Vainikka.
Kilpailu jatkuu kevään 2015 aikana kahdella työpajalla, joissa jatkoon valittuja ideoita syvennetään arviointiraadin johdolla.
Kilpailun voittaja julkistetaan kesäkuussa
2015, jolloin voittajajoukkue voi saada jopa
100 000 euron innovaatiopalkinnon.
Gasumin turvallisuuden ja Haaga-Helian
opiskelijaryhmän yhteinen työpajainnovointi käynnistettiin marraskuussa 2014.
Innovointihanke liittyy turvallisuuteen:
miten voisimme estää maakaasuverkoston
ulkopuolisten tekijöiden, kuten kaivuuvaurioiden syntymistä, ennen kuin ne ehtivät
tapahtua. Hanke kestää kevään 2015.

Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminnan
keskeiset teemat:
UUSIUTUVA KAASU

• Teeman keskeisiä aiheita ovat mädät
tämällä tuotettava biokaasu, sen raakaaineet ja esikäsittelyt, kaasuttamalla tuotettava puupohjainen biokaasu (bio-SNG)
ja vetykaasutalous.
ENERGIAJÄRJESTELMÄT JA
KAASUN UUDET MAHDOLLISUUDET

• Teeman keskeisiä aiheita ovat uusiutuvan energian käytön vaatima joustavuus,
kuten varastointikysymykset sekä energiajärjestelmien muutokset, kuten uuden
tekniikan aiheuttama murros.
KAASUN KÄYTTÖKOHTEET JA ENERGIATEHOKKUUS

• Teeman keskeisiä aiheita ovat kaasun toimitusketjun energiatehokkuuskysymykset ja ympäristövaikutukset sekä energian
loppukäytön energiatehokkuus.
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Askeleita kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa
Gasum otti mittavia askeleita kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa kehittämällä
LNG- ja biokaasuliiketoimintaansa. Kuluttajien syventynyt ympäristötietoisuus ja
tiukkenevat päästötavoitteet kasvattavat
kiinnostusta kustannustehokkaita kaasuratkaisuja kohtaan.
Yhtiö osti enemmistöomistajuuden
norjalaisen Skangassin LNG-liiketoiminnasta toukokuussa 2014. Skangass jatkaa
LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Yhtenäinen markkina-alue edistää hankinta ja jakelupalveluiden kehittämistä, parantaa logistiikkaketjun tehokkuutta ja lisää LNG:n kokonaisvarastointikapasiteettia.
Skangass teki vuoden aikana kaksi investointipäätöstä LNG-infrastruktuurin
kehittämiseksi. Skangass rakentaa Poriin
LNG-terminaalia ja maakaasun logistiikkaketjua. Lisäksi Manga Terminal Oy alkoi
rakentaa Tornioon LNG-terminaalia. Hankkeessa ovat mukana Outokumpu, SSAB,
EPV Energia ja Skangass. Näiden lisäksi
Skangass Terminal AB:n Ruotsin Lysekilin
LNG-terminaali otettiin käyttöön syksyllä.
Gasumin biokaasun tuotantokapasiteetti
kasvoi merkittävästi vuonna 2014, kun Lahden Kujalassa avattiin Gasumin ja LABIO
Oy:n yhteistyönä uusi 50 GWh:n vuosituotantoon yltävä biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos. Biokaasua syötetään verkkoon tämän lisäksi Kouvolan Mäkikylästä ja Espoo
Suomenojan jätevedenpuhdistamolta.

Biokaasua on saatavilla kaikilla Gasumin
Suomen 18 kaasutankkausasemalla. Tankkausasemaverkoston kehittäminen on yksi
Gasumin keskeisistä tavoitteista. Vuonna
2014 yhtiö avasi Tampereelle Lielahteen
tankkausaseman. Suunnitteilla on tiekartta
35 uudelle tankkausasemalle, jotka sijaitsevat liikenteellisesti keskeisillä paikoilla Suomessa. Biokaasun ja tulevaisuudessa LNG:n
infrastruktuuriratkaisut auttavat tankkausasemaverkoston kasvattamista kaasuverkon
ulkopuolella. Tätä kehitystä tukee myös tavoite biokaasun yleistymisestä kaupunkien
joukkoliikenteen käyttövoimana.
Biokaasun myynti aloitettiin myös muihin luonnonkaasun käyttökohteisiin, kuten
erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin, ravintoloihin, kiinteistöjen lämmitykseen ja koti
talouksiin.
Gasum kehittää aktiivisesti erilaisia
lämmitysratkaisuja kuten hybridiratkaisuja,
jotka yhdistävät uusiutuvat energiamuodot
kaasuun. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi aurinkopaneeleista, -keräimistä
tai lämpöpumpuista jotka toimivat ensi
sijaisena energianlähteenä. Kun uusiutuvaa
energiaa ei ole tarpeeksi saatavilla, kaasu
tuo järjestelmään tarvittavan lisäenergian.
Hybridiratkaisut ovat luonteeltaan skaalautuvia ja sopivat myös teollisuuden ener
giantuotantotarpeisiin.
Biokaasumarkkinoiden kehittyminen
avaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia
uusien tuotantotapojen käyttöönotolle. Bio
hajoavien jätteiden lisäksi biokaasua on
mahdollista tuottaa kesantopellolla kasvavasta nurmesta tai metsäteollisuuden sivuvirroista kertyvästä puusta.

Biokaasulla kiertotalouden
edelläkävijäksi
Biokaasun tuotanto on keskeinen osa bio
taloutta ja mahdollistaa resurssiviisaan
kiertotalouden. Gasum kehittää strategiansa
mukaisesti älykästä kaasuekosysteemiä.
Biokaasu on osa kiertotaloutta ja mahdollistaa integroinnin laajempaan järjestelmään.
Biojätteiden muuttaminen energiaksi mahdollistaa täydellisen kierron. Biokaasun
tuotantopotentiaali Suomessa vastaa noin
puolta kaasun nykykäytöstä. Biokaasun
tuotanto luo Suomeen uusia työpaikkoja
sekä mahdollisuuksia suomalaisen ympäristöteknologian ja -osaamisen kehittämiselle. Biokaasu luo energiaa maatalouden,
teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin.

Tutkimusverkostot tärkeässä roolissa
Gasum on aktiivinen toimija kansallisissa
tutkimusverkostoissa. Tutkimus- ja kehitystoiminta kytkeytyy CLEEN Oy:n (Cluster
for Energy and Environment) ja FIBIC Oy:n
(Finnish Bioeconomy Cluster) tutkimusohjelmiin, joissa yhtiö on mukana useassa eri
ohjelmassa. MMEA -ohjelmassa Gasum on
kehittänyt LNG-arvoketjujen elinkaarilaskentaa ja BEST-tutkimusohjelmassa on selvitetty bioenergiatalouden mahdollisuuksia
ja uusia ratkaisuja. EFEU-ohjelmassa selvitetään millaisia ovat tulevaisuuden energiatehokkaat energiajärjestelmät.
Yhtiö on mukana myös muissa tutkimuskonsortioissa. Vuonna 2014 käynnistyneessä Neo-Carbon Energy -hankkeessa
tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä päästöttömään energiajärjestelmään ilman ydinvoimaa ja hiilidioksidin talteenottoa. Yksi

keskeisistä aihealueista on niin kutsuttu
Power-to-Gas -teknologian tutkimus, jossa
tuotetaan tietoa metaanin tuotannosta
aurinkosähkön avulla.

Gasumin kaasurahasto
Gasum tukee vuosittain kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa oman
kaasurahastonsa kautta. Kaasurahasto on
yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista. Vuonna 2014 rahastosta
jaettiin kymmenen apurahaa, yhteisarvoltaan 95 500 euroa (2013: 46 500).

Kansainväliset verkostot
Gasum osallistuu kansainväliseen tutkimustyöhön useiden järjestöjen kanssa.
Vuonna 2014 yhtiö on ollut jäsenenä muun
muassa European Gas Research Group
(GERG) ja European Pipeline Research
Group (EPRG). Lisäksi yhtiö on osallistunut
International Gas Union (IGU) toimintaan.

Yliopistoyhteistyö — tulevaisuuden
kaasuosaajien koulutus
Gasum kehittää suomalaista ja osin kansainvälistäkin kaasualan osaamista osallistumalla yliopisto-opetukseen. Yhtiö on
järjestänyt joka toinen vuosi englanninkielisen Natural Gas Engineering -kurssin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Yhtiö
myös teettää kaasualaan liittyviä opinnäytetöitä ja yhtiössä työskenteleekin säännöllisesti lopputyöntekijöitä.
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Viestimme aktiivisesti sidosryhmillemme
Gasumilla on laaja vaikutuspiiri eri sidosryhmien keskuudessa.
Yhtiö pyrkii jatkuvaan sidosryhmäyhteistyöhön ja pyrkii varmistamaan,
että kaasu on haluttu energiamuoto ja sen mahdollisuudet tunnetaan.
Yhtiö viestii avoimesti, läpinäkyvästi ja aktiivisella vuoropuhelulla.

GASUM ON TUNNISTANUT
TÄRKEIMMIKSI SIDOSRYHMIKSEEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asiakkaat
henkilöstön
omistajat
valtakunnallisen ja paikallisen
tason poliittiset päättäjät
Euroopan unionin toimielimet
kotimaiset ja ulkomaiset jäsen
organisaatiot
maanomistajat
kumppanit tutkimus- ja kehitys
työssä
alihankkijat ja konsultit
median

Gasumin kaikilla eri sidosryhmillä on merkittävä rooli yrityksen toiminnan ja toimintaedellytyksien kehittämisessä. Tämän lisäksi yhtiöstä ja sen toiminnasta pyytävät
tietoa myös monet oppilaitokset ja opiskelijat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä eri
tavoin.
Gasumin viestinnän strateginen päämäärä on tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteuttamista. On myös tärkeää lisätä
kaasualan ja yhtiön houkuttelevuutta sekä
tunnettuutta. Yhtiö viestii nopeasti, avoimesti, tehokkaasti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Monipuoliset viestintäkanavat
takaavat eri sidosryhmille mahdollisuuden
saada tietoa kaikista ajankohtaisista aiheista
ja heitä kiinnostavista asioista kattavasti.
Tehokkaan viestinnän lisäksi yhtiö pyrkii
jatkuvaan sidosryhmäyhteistyöhön järjestämällä tapaamisia, seminaareja, vierailukäyntejä, tiedotustilaisuuksia, naapurustotilaisuuksia ja osallistumalla messuille.
Tämän lisäksi yhtiö käy aktiivisesti puhumassa eri seminaareissa ja tilaisuuksissa
kaasualan mahdollisuuksista.

Yhtiö kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä yrityksen toiminnasta asiakastutkimuksella ja henkilöstötutkimuksilla sekä
teettää muita kyselyjä tarpeen mukaan.

Asiakastyytyväisyystutkimus on
tärkeä osa palveluiden kehittämistä
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tukea Gasumin asiakaskokemuksen ja palvelun laadun kehittämistä. Tutkimus toteutettiin vuoden 2014 aikana Energiakaupan, Energiapalveluiden ja liikenteen
asiakkaille. Liiketoiminta-alueesta riippuen
asiakastyytyväisyyttä tutkittiin puhelinhaastatteluiden ja verkkokyselyiden avulla.
Yhtiön suosittelijaindeksi NPS-luku (Net
Promoter Score) on varsin korkea eli nykyiset asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan
Gasumia yhteistyökumppaniksi. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat kaasun toimitusvarmuuteen, lupausten pitämiseen, henkilöstön ammattitaitoon ja palveluhalukkuuteen.
Asiakkaat seuraavat aktiivisesti kaasualaa,
ja Gasumin toimenpiteitä sekä viestintää
seurataan useita eri kanavia hyödyntäen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen vastauksissa heijastui maakaasun heikko hintakilpailukyky muihin polttoaineisiin nähden, sekä odottava suhtautuminen tulevaisuuteen maakaasun hinnan kehittymisen,
biokaasun tuotannon ja myynnin sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) tuomien mahdollisuuksien suhteen. Gasumilta toivottiin
lisää näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttamisesssa. Tutkimukset
toteutti vuonna 2014 MainIdea.

Monipuoliset viestintä
kanavat takaavat eri
sidosryhmille mahdol
lisuuden saada tietoa
ajankohtaisista aiheista
avoimesti ja nopeasti.
G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4

18

TO I M I JA N A Y H T E I S K U N N A S S A

Aktiivinen mediaosumavuosi 2014
Gasum noudattaa toiminnassaan avoimuuden, läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden
periaatteita. Vuonna 2014 Gasum uudisti
viestintäkäytäntöjään ja tämä näkyikin vuoden mediaosumien määrässä. Koko vuoden aikana yhtiö ylsi 1 500 mediaosumaan
(2013: 805).
Vuoden aikana myös viestintä-, markkinointi ja yritysvastuuyksiköt yhdistettiin
yhdeksi funktioksi. Synergiaedut tehostavat
tiimin toimintaa. Aktiivisen tiedottamisen
lisäksi yhtiö julkaisee erilaisia liiketoiminnan viestejä tukevia asiakaskirjeitä ja esitteitä sekä eri aihepiireihin kuuluvia aineistoja sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

Keskustelua yhteiskunnan tulevaisuuden
kestävästä kaasuekosysteemistä
Gasum haluaa taata kaasumarkkinoille kilpailukykyisen tuotteen sekä monipuolistaa
markkinoita. Gasumin teemat yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ovat:
1. Verotuksen kautta on luotava kannustimet kaasun ja muiden vähäpäästöisten
polttoaineiden käyttöön.
2. LNG- ja biokaasuinfrastruktuurin ja
-markkinan kehittämistä on tuettava
pitkäjänteisesti, jotta voidaan monipuolistaa energiajärjestelmää ja parantaa
huoltovarmuutta.
3. Paikallisten ja kansallisten energiaja ilmastotavoitteiden yhteensopivuus
tulee varmistaa kansallista koordinaatiota kehittämällä.
4. Kaasun potentiaali on otettava täysimääräisesti käyttöön liikenteessä. On
luotava kaasun liikennekäyttöä edistävä

kansallinen jakeluinfrastruktuuri. Ajoneuvoverotuksen tulee tukea vähäpäästöisiä polttoaineita.
Kaasulla ja kaasuinfrastruktuurilla on
keskeinen rooli osana kansallista kestävää
energia- ja liikennepolitiikkaa sekä kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.
Keskeisimpänä teemana on tarve uudistaa kotimaista energiaverotusta. Energiamarkkinat ovat muuttuneet huomattavasti
vuonna 2011 toteutetun energiaverouudistuksen jälkeen ja erityisesti maakaasun kilpailukyky kivihiileen nähden on heikentynyt merkittävästi. Tämä näkyy konkreettisimmin kotimaisessa menestystarinassa,
sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, jossa
merkittävä osa maakaasun käytöstä on korvautunut kivihiilellä. Tämä on kansallisten
päästöjen kannalta haitallista, sillä maakaasun käytöstä syntyvät CO2-päästöt energiayksikköä kohden ovat noin 40 prosenttia pienemmät kuin kivihiilen. Maakaasun
käytön korvautuminen kivihiilellä osoittaa,
että energiaverotuksen uudistamiselle on
selkeä tarve. Seuraavan hallituksen tulisikin verotuksen kautta luoda kannustimet
kaasun ja muiden vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön mahdollisimman kustannus- ja energiatehokkaasti. Edistääkseen tämän tavoitteen toteutumista yhtiö käynnisti
yhdessä Gaian kanssa selvitystyön, jonka
tavoitteena oli määritellä veromalli, joka
ohjaisi entistä paremmin vähäpäästöisten
polttoaineiden, kuten maakaasun käyttöön
energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.
Seuraavan hallituksen tulee jatkaa myös
biokaasumarkkinan pitkäjänteistä kehittä-

mistä. Biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa on merkittävä, sillä yli puolet maakaasun nykykäytöstä voitaisiin kattaa uusiutuvalla kotimaisella biokaasulla. On tärkeä
muistaa, että biokaasun käytössä voidaan
hyödyntää jo olemassa olevaa maakaasun
siirtoinfrastruktuuria sekä käyttökohteita.
Biokaasun avulla voidaan vähentää tehokkaasti EU:n päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä. Esimerkiksi liikennesektorilla
biokaasu on liikenteen biopolttoaineista
tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä (jopa 97 prosenttia) sekä alentaa haitallisia pienhiukkaspäästöjä etenkin kaupunkiympäristössä.
Kolmas painottamamme teema on ollut
tarve lisätä kansallisen tason koordinaatiota,
jotta paikalliset ja kansalliset energia- ja ilmastotoimet tukisivat toisiaan mahdollisimman hyvin. Päästövähennystavoitteiden
saavuttaminen vaatii ponnisteluja alueellisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. On hyvin positiivista, että suomalaiset
kunnat ja kaupungit ovat lähteneet mukaan
päästötalkoisiin oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. Tätä toimintaa tulee tukea jatkossakin.
Samalla on kuitenkin huomioitava alueellisten ratkaisujen vaikutukset tarkasteltaessa kansallisen tason kustannustehokkuutta. Maa- ja biokaasua kannattaa
jatkossakin käyttää kaasuverkoston piirissä
olevilla alueilla. LNG on kustannustehokas vaihtoehto teollisuudelle ja liikenteelle
kaasuverkon ulkopuolella. Jokaisen kunnan ei kannata tähdätä ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen täsmälleen samoin keinoin, vaan suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kansallinen kokonaiskuva ja kunkin

Pyrimme varmistamaan,
että kaasu on haluttu
energiamuoto ja sen mah
dollisuudet tunnetaan.
alueen omat vahvuudet ja olemassa oleva
infrastruktuuri ja resurssit. Työ- ja elinkeinoministeriölle pitäisi luoda vahvempi
koordinoiva rooli alueellisten ja kansallisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi.
Tämä olisi koko suomalaisen yhteiskunnan
etujen mukaista.
Kaasun potentiaali tulee myös saada
täysimääräisesti käyttöön maa- ja meriliikenteessä. Maa- ja biokaasu sekä LNG ovat
keskeisessä roolissa viime vuonna valmistuneessa EU:n vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden infrastruktuuridirektiivissä. Suomi
on parhaillaan kehittämässä liikenteen polttoaineiden jakeluverkostoa direktiivin mukaisesti. Tukemalla tehokkain kansallisin
toimin vähäpäästöisiä polttoaineita käyttävien ajoneuvojen kysyntää sekä infrastruktuurin rakentamista, seuraava hallitus voi
merkittävästi vähentää liikenteen hiilidioksidi- ja erityisesti kaupunkiliikenteen kiusana olevia pienhiukkas- ja lähipäästöjä.
Muita edunvalvonnan kannalta keskeisiä tapahtumia ovat olleet osallistuminen
uuden maakaasumarkkinalain sekä sääntelykehyksen valmisteluun. Tämä vaikuttamistyö jatkuu aktiivisesti myös vuoden
2015 aikana.
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Gasum osallistuu
yhteiskunnallisiin hankkeisiin
Gasum on sitoutunut kestävää kehitystä ja
energiatehokkuutta edistäviin ohjelmiin
sekä ympäristönsuojelua tukeviin hankkeisiin. Syksyllä 2014 yhtiö liittyi Climate Leadership Councilin jäseneksi. CLC-yhteenliittymän yrityksiä yhdistää halu toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, johon ne haluavat omalla esimerkillään kannustaa muitakin. Kärkiyritysten yhteenliittymän perustivat Sitra, Caverion, Fortum, KONE, Neste
Oil, Outotec ja St1. Gasum liittyi mukaan
yhdistykseen Kemiran ja Nokian kanssa.
Gasum oli myös mukana järjestämässä
Arkadia 2015-koulutusohjelmaa, jossa koulutettiin tulevaisuuden vaikuttajia ja kevään 2015 eduskuntavaaleihin osallistuvia
nuoria läpi puoluekentän.
Yhtiö liittyi kotimaisen biokaasun siivittämänä Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaan, joka on Suomalaisen Työn Liiton,
K-ryhmän kauppojen (K-citymarketit,
K-supermarketit, K-marketit ja K-extrat sekä
Rautiat ja K-raudat), suomalaisten elintarvikevalmistajien, käyttötavarateollisuuden
sekä rakennus- ja remontointialan yritysten
yhteiskampanja suomalaisen työn puolesta.
Kampanja muistuttaa kuluttajia siitä, että
heidän tekemillään kulutusvalinnoilla on
merkitystä Suomen talouteen. Kampanja
alkoi vuoden 2014 alussa ja jatkuu vuoden
2015 loppuun asti.
Yhtiö on myös mukana teollisuuden energiatehokkuussopimuksessa, valtakunnalliseen työtapaturmaohjelmaan kuuluvassa
Nolla tapaturmaa -foorumissa ja Kemianteollisuus ry:n Responsible Care -ohjelmassa.

Ympäristönsuojelua tukevia sitoumuksia
Gasum on antanut Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kautta Itämeren tilan parantamiseen. Yhtiön sitoumus koskee mahdollisuuksia käyttää puhdasta polttoainetta, nesteytettyä maakaasua (LNG) meriliikenteen
polttoaineena. Lisäksi Gasum on sitoutunut
elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin
yhteiseen Ilmastokumppanit-verkostoon.
Ilmastokumppanit antavat sitoumuksen,
jossa ne lupaavat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tehostamalla omaa toimintaansa ja tarjoamalla parempia tuotteita ja
palveluita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiö sitoutui käyttämään yrityksen
huolto- ja työsuhdeautoissa polttoaineena
biokaasua, edistämään biokaasun ja LNG:n
hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa sekä ylläpitämään ja kehittämään Helsingin kaupungin alueella toimivaa kaasunjakeluverkostoa.
Gasumin liikennepolttoaineeksi myytävälle biokaasulle on myönnetty Suomalaisen
Työn Liiton Avainlippumerkki sekä pohjoismainen Joutsenmerkki. Merkeille asetetut
kriteerit ja vaatimukset tuotteen ympäristöystävällisyydestä verrattuna muihin vastaaviin
tuotteisiin tarkastetaan vuosittain.

Aktiivista järjestötoimintaa
Suomessa ja kansainvälisesti

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) energia
valiokunnassa.
Gasum on mukana myös kansainvälisten energia- ja kaasualan järjestöjen toiminnassa. Näitä ovat muun muassa Eurogas,
International Gas Union, European Network
of Transmission System Operators for Gas
(ENTSOG), Gas Infrastructure Europe (GIE),
International Gas Union (IGU), European
Federation of Energy Traders (EFET), European Gas Research Group (GERG) ja European Pipeline Research Group (EPRG).

Kannatustukitoiminta ja lahjoitukset
Kannatustukitoiminnalla tuetaan pääasiassa alueellista näkyvyyttä ja yhteistyötä
paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminnan
tavoitteena on, että Gasum koetaan paikallisesti vastuunsa kantavaksi yritykseksi ja
hyväksi yhteistyökumppaniksi. Kannatusja tukivaroja suunnattiin useille eri kohteelle. Näitä olivat muun muassa toimipaikkakuntien urheiluseurojen junioritoiminta
sekä yksittäiset tapahtumat. Korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille annettiin tukea muun muassa haalarimainoksiin ja kiltatoimintaan. Vuonna
2014 suurin yksittäisen lahjoituksen saaja
oli UFF:n ja ulkoministeriön tukema biokaasuhanke Intiassa, jolle Gasum teki joululahjoituksen vuonna 2014.

Gasum on Suomen Kaasuyhdistys ry:n
sekä Bioenergia ry:n jäsen. Työnantajana
yhtiö on järjestäytynyt Kemianteollisuus
ry:n jäseneksi. Yhtiö on myös Energiateollisuus ry:n (ET) yhteistoimintajäsen. Gasumilla on paikka Energiafoorumissa sekä
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CASE: UFF:N BIOKAASULAITOSHANKE
INTIASSA
Gasum on tukemassa viiden biokaasun tuotanto
yksikön rakentamista Intiaan Dausaan köyhille
maaseutualueille. Yksiköt rakennetaan yhteis
työssä UFF:n ja sen paikallisen kumppanin Hu
mana Intian kanssa. Biokaasuntuotantoyksikön
saavat perheet ovat maanviljelijöitä ja tuotan
toyksikkö on suunniteltu palvelemaan 8—12 hen
kilöä käsittäviä perhekuntia. Valituilla perheillä
tulee olla neljä biisonia, jotta biokaasuyksikkö
saa riittävästi raaka-aineena käytettävää lantaa
kaasun tuotantoon.
UFF tukee yhdessä Suomen ulkoasianminis
teriön kanssa jo toista kolmivuotista biokaa
suhanketta Dausassa. Aikaisemmassa, vuosina
2010–2012 toimineessa hankkeessa, perustettiin
köyhälle maaseutualueelle 200 biokaasuyksik
köä. Hankkeesta saatujen erinomaisten tulosten
innoittamana tärkeää luonnon ja ihmisten hyvin
vointiin vaikuttavaan hanketta päätettiin jatkaa.
Vuonna 2014 alkaneessa jatkohankkeessa varmis
tetaan aiemmin rakennettujen yksikköjen moit
teeton toimivuus sekä rakennetaan 405 uutta
lannalla toimivaa yksikköä.

Biokaasuhankkeella vaikutetaan
suoraan ihmisten hyvinvointiin
Hankkeen tavoitteena on paitsi alueen maanvilje
lijäperheiden toimeentulon parantaminen, myös
naisten voimaannuttaminen sekä terveyden edis
täminen biokaasun avulla.
Biokaasulaitoshankkeen konkreettiset hyödyt
ovat heti havaittavissa: biokaasun käyttäminen

puun sijasta kodin energianlähteenä vähentää
sisäilman saasteita, mikä näkyy perheiden ter
veydessä. Puun polttamisesta aiheutuva savu ei
enää aiheuta silmäsairauksia ja hengittäminen
on helpompaa runsaasti sisätiloissa taloustöiden
parissa työskenteleville naisille ja tytöille. Per
heiden naisväellä ei kulu enää kokonaista päivää
puun hakemiseen vaan he voivat keskittyä huo
lehtimaan perheestään. Biokaasu mahdollistaa
valon hankkimisen kodin sisätiloihin, jolloin lap
set ja nuoret voivat opiskella myös iltaisin.
Biokaasun tuotannossa syntyy sivutuotteena
lietettä, jota hyödynnetään maanviljelyssä.
Lietettä käyttämällä parannetaan maan kuntoa
sekä vähennetään kasteluveden, energian ja
kemiallisten lannoitteiden tarvetta. Tämä näkyy
maanviljelijäperheissä säästöinä, sillä Intiassa
lannoitteet ovat kalliita ja lietteen avulla voidaan
parantaa sadon tuottavuutta.
Perheiden elämää voi seurata kuukausittain
julkaistavien uutiskirjeiden avulla Gasumin verk
kosivuilla.

sadonkuljetukset, on muuttanut Ford Transit pa
kettiauton biokaasukäyttöiseksi. Muunnettaessa
dieselkäyttöinen auto biokaasukäyttöiseksi, bio
kaasulla ajettaessa hiilidioksidipäästöt saadaan
laskemaan 70 prosenttia, 126 grammaan kilo
metriltä, kuin ajettaessa pelkällä diesel-poltto
aineella olisivat 419 grammaa.
Muunnostyön suoritti Terra Gas. Polttoaineva
linnalla pienennetään kuljetuksista tulevia hiili
dioksipäästöjä, jotka ovat biokaasulla 65 prosent
tia pienemmät kuin pelkästään dieselillä ajamalla.
Vanhat ja uudet bensiini- sekä dieselautot
voidaan muuntaa biokaasukäyttöisiksi. Käyttö
ominaisuuksiltaan biokaasuautot eivät poikkea
bensiini- ja dieselautoista.
Biokaasu on ilmaston kannalta paras poltto
aine, sillä sen avulla voidaan vähentää eniten
hiilidioksidi- ja ilmansaastepäästöjä.

CASE: LÄHIRUOKAA
PUHTAASTI BIOKAASULLA
Pääkaupunkiseudulla toimiva Ruokaosuuskunta
kuljettaa jäsenilleen luomuvihanneksia ja kasvik
sia puhtaasti biokaasulla toimivalla jakeluautolla.
Herttoniemen ruokaosuuskunta voitti Maaseudun
Tulevaisuuden tekijä 2014 -palkinnon vuoden
innovatiivisimpana maaseutuyrityksenä. Osuus
kunnan idea on myös innostanut monia.Meneil
lään on nyt neljäs satokausi ja jäseninä on jo 180
taloutta. Kuljetus Santamaa, joka hoitaa pellon
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Taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen
sekä yhteiskunnalliset vaikutukset
Suoran taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen
Gasum analysoi toimintansa taloudellisia vaikutuksia toimintamaittain. Aikaisempiin tilikausiin nähden toimintamaita
ovat Suomen lisäksi myös Ruotsi ja Norja.
Taloudellinen vastuu Gasumissa merkitsee kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamista. Toteuttamalla taloudellista
vastuuta Gasumin on mahdollista tuottaa
toimintamaissaan lisäarvoa omistajille
sekä olla luotettava työnantaja, sijoituskohde ja kumppani. Gasum raportoi talou
destaan vuosineljänneksittäin ja toimii
lainsäädännön ja yleisten sopimusten
mukaisesti. Yhtiö noudattaa tilinpäätöskäytännöissään kansainvälisiä IFRS-tilin
päätösstandardeja.

Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille
Gasum on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen tuottamaa hyvinvointia. Yhtiön
toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät myyntituotoista, ostoista pal-

velun- ja tavarantoimittajilta, korvauksista
rahoittajille ja osakkeenomistajille, kasvuja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista veroista.
Yhtiön toiminnalla on myös epäsuoria
taloudellisia vaikutuksia. Suomen valtio
omistaa Gasumin osakkeista 75 prosenttia, ja osallistumme yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja ja
osinkoja. Näillä turvataan suomalaisen
yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan edelleen hyvinvointia. Investoinnit
ja tavaroiden ja palveluiden ostot työllistävät sekä paikallisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella. Maksetuilla palkoilla
ja veroilla on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin.
Seuraavan sivun taulukossa on esitelty
suoriteperusteisesti Gasumin rahavirrat
eri sidosryhmille: henkilöstölle, rahoittajille, omistajille ja julkiselle sektorille.
Luvut on esitetty maittain. Yhtiö on hankkinut Ruotsissa ja Norjassa toimivan Skangass-konsernin toukokuussa 2014, joten
vertailuvuonna kyseisissä maissa ei vielä
ole ollut toimintaa.

Henkilöstö
Gasumin toiminta keskittyy Suomeen,
Ruotsiin ja Norjaan. Yhtiö työllistää keskimäärin 319 henkilöä. Yhtiö kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä koulutuksilla ja tehtäväkierroilla. Palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen,
ja henkilöstön maksamat verot lisäksi yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen.

Omistajat ja rahoittajat
Suomen valtio omistaa Gasumista 75 prosenttia ja OAO Gazprom 25 prosenttia. Valtio osti 3. marraskuuta 2014 Fortum Heat
and Gas Oy:n 31 prosentin ja E.ON Ruhrgas International GmbH:n 20 prosentin
omistusosuudet Gasumista, jonka jälkeen
valtion omistusosuus nousi 75 prosenttiin.
Omistajille maksetut rahavirrat on esitetty
seuraavassa taulukossa maksuperusteisesti,
eli kyseessä on vuosilta 2012 ja 2013 maksetut osingot.
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G4-EC1: Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
1 000 eur
Taloudellisen vaiku
tuksen tuottaminen
Liikevaihto

Suomi
2014

Norja
2013

Ruotsi

2014

2013

2014

972 867 1 149 702 104 809

-

1 366

G4-EC4: Saadut tuet
Gasum on saanut tukia vuonna 2014 Tekesiltä
100 000 euroa (2013: 84 000).

Yhteensä

2013

2014

2013

- 1 079 042 1 149 702

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen

Henkilöstö
Palkat ja palkkiot

20 048

16 679

2 050

-

821

-

22 919

16 679

Henkilösivukulut

4 951

3 097

306

-

143

-

5 399

3 097

24 999

19 776

2 355

0

964

0

28 318

19 776

862 716 1 062 944

119 332

-

2623

-

984 671 1 062 944

4 677

3 063

-

1 654

-

Yhteensä

Toimittajat
Ostot
Omistajat ja rahoittajat
Rahoittajat

4 138

8 856

4 677

Omistajat**
Suomen valtio

4 299

9 604

0

-

0

-

4 299

9 604

Muut osakkeenomistajat

13 615

30 411

0

-

0

-

13 615

30 411

Yhteensä

17 914

40 015

0

-

0

-

17 914

40 015

75 551

64 295

1 488

-

0

-

77 038

64 295

20

16

0

0

0

0

20

16

Yhteiskunta
Maksetut verot*
Annetut lahjoitukset

G4-EC7: Investointien ja
yleishyödyllisten palvelujen
tuen kehitys ja vaikutukset

Julkinen sektori
Yhtiö tukee yhteiskunnallista kehitystä maksamalla veroja ja sosiaalikuluja. Gasumin maksamat verot vuonna 2014 olivat 77 miljoonaa
euroa. Yhtiö myös tukee kaasualan tutkimusta
kaasurahastonsa kautta, erityisesti tutkimusta
ja kehitystä seuraavilta aloilta: uusiutuva
kaasu, energiajärjestelmät ja kaasun uudet
mahdollisuudet, kaasun käyttökohteet ja energiatehokkuus. Vuonna 2014 kaasurahastosta
myönnettiin kymmenen apurahaa, arvoltaan
95 500 euroa (2013: 46 500 euroa).

Investoinnit
Investoinnit vuonna 2014 olivat Suomessa
35 869 miljoonaa euroa (2013: 21 400), Norjassa 5 614 miljoonaa euroa, Ruotsissa 10 017
miljoonaa euroa. Yhteensä vuonna 2014
Investoinnit olivat 51 500 miljoonaa euroa
(2013: 21 400).
Luvut sisältävät investoinnit aineettomiin
hyödykkeisiin ja aineellisiin hyödykkeisiin.
Investoinneista suurin osa kohdistui LNGterminaalien rakentamiseen Porissa ja Lysekilissä, Ruotsissa. Kaikki Gasum-konsernin investoinnit liittyvät kaasualaa tukeviin ratkaisuihin
ja kaasun (maakaasu tai LNG) käyttöä lisääviin
hankkeisiin. Investoinnit tuovat työpaikkoja
sekä rakennusaikana että valmistuessaan. Investoinneilla on sekä välitön että alihankkijoiden kautta epäsuora työllistämisvaikutus.
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 18. syyskuuta 2014 yhteensä 23 miljoonaa euroa tukea
Porin LNG-terminaalin rakentamiselle. Tuki on
myönnetty Skangass Oy:lle ja terminaali valmistuu syksyllä 2016.

* Sisältää yhteisöverot, valmisteverot, lähdeverot ja omaisuuteen liittyvät verot.
** Luvut maksuperusteisesti.
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Gasumin veronjalanjälki

Verojalanjäljen avulla
Gasum kuvaa veroja ja
veroluonteisia maksuja,
jotka yhteiskunnalle
yrityksen toiminnasta
kertyvät.

Gasum noudattaa verojen maksamisesta,
keräämisestä, tilittämisestä ja raportoinnista
annettua lainsäädäntöä. Tiedottamisessaan
yhtiö haluaa olla läpinäkyvä ja luotettava
raportoija myös verojen osalta (alla oleva
taulukko, kvantitatiiviset verotiedot).
Verojalanjäljen avulla yhtiö kuvaa veroja
ja veroluonteisia maksuja, jotka yhteiskunnalle yrityksen toiminnasta kertyvät. Verotukseen liittyvä vastuullisuus on lähtöisin
Gasumin johtamisen periaatteista.
Yhtiö pyrkii lisäämään veroraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä verojalanjäljen

hyvää ymmärtämistä. Yhtiö huolehtii
siitä, että kaikki tarvittavat veroihin liittyvät tiedot raportoidaan ajallaan ja oikein
veroviranomaisille, osakkeenomistajille,
omistajille ja muille tahoille. Yhtiö osallistuu jatkuvasti verolainsäädännön sekä
verotuksen toimintatapojen kehittämiseen
ja haluaa olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista
verojärjestelmää. Gasum on julkaissut helmikuussa 2015 veromallin liittyen poltto
aineverotuksen uudistamiseen päästövähennysten saavuttamiseksi aiempaa kustannustehokkaammin.

KVANTITATIIVISET VEROTIEDOT
1 000 eur
Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut

Suomi

Norja

Ruotsi

Yhteensä

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

972 867

1 149 702

104 809

-

1366

-

1 079 042

1 149 702

281

273

31

-

7

-

319

273

8 850

5 872

0

-

0

-

8 850

5 872

225 743

267 310

12 782

-

42 299

-

255 259

267 310

65 672

57 122

1 488

-

0

-

67 160

57 122

Lähdeverot

555

1 218

0

-

0

-

555

1 218

Omaisuuteen liittyvät verot*

473

83

0

-

0

-

473

83

Ennakonpidätykset palkoista

5 869

5 892

684

-

34

-

6 588

5 892

Sivukulut palkoista

4 951

3 097

306

-

143

-

5 399

3 097

Liikevaihto maittain
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

Verot suoriteperusteisesti***
Yhteisöverot
Arvonlisävero, netto
Valmisteverot**

Gasum veronmaksajana ja verostrategia
Gasumin toimintaa eri maissa ja yhtiöissä
ohjataan liiketaloudellisin perustein, ja
toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan
tehokkuus ja kannattavuus. Gasumin verostrategiana on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden toteuttaminen
myös verotuksen näkökulmasta. Gasum
pyrkii hallitsemaan ja pienentämään verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä.
Tavoitteena on järjestää veroasioiden
hallinta niin, että tuleviin haasteisiin voidaan vastata ajoissa ja välttää yllätykset.
Verotukseen liittyviä epävarmuuksia arvioidaan vuosittain. Konsernin veroasioita
johdetaan ja organisoidaan talousjohtajan
toimesta.

Hankittujen tai luovutettujen
yhtiöiden osuus
Gasum hankki Ruotsissa ja Norjassa toimivan Skangass-konsernin toukokuussa 2014.
Gasum Eesti myytiin syyskuussa 2014. Yhtiön luvut eivät ole mukana kummankaan
vuoden luvuissa, sillä vaikutus lukuihin ei
ole olennainen.

* Kiinteistövero ja varainsiirtovero
** Sisältää ostojen energiaveron, huoltovarmuusmaksun ja hiilidioksidiveron
*** Maakohtaiset luvut vastaavat GRI G4-toimialakohtaisia (Oil&Gas) raportointivaatimuksia
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Vastuullinen ja haluttu työnantaja
Gasum haluaa olla arvostettu ja haluttu työnantaja. Yhtiö on niin työympäristönsä
kuin liiketoimintojensakin puolesta suurien muutosten keskellä. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät entistä tehokkaampaa toimintaa ja jatkuvaa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Yhtiö panostaa henkilöstön hyvinvointiin
ja kannustaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen.
Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on huolehtia, että yhtiössä on osaavaa, vastuullista ja
motivoitunutta henkilöstöä.
Yhtiö työllistää noin 300 henkeä. Kesä
työntekijöitä oli 35 erimittaisissa työsuhteissa muun muassa kunnossapidossa, käytössä ja toimistotyössä. Vuoden aikana oli
myös poikkeuksellisen paljon määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä.
Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 269,
joista naisia oli 83 ja miehiä 186. Vakituisessa
työsuhteessa oli 235, joista kokoaikaisia työntekijöitä oli 229 ja osa-aikaisia 6. Vakituisessa työsuhteessa oli 66 naista ja 169 miestä. Kokoaikaisia miehiä oli 168 ja 61 naista. Uusia palkattuja työntekijöitä oli 4 miestä ja 5 naista. Kaikki
uudet olivat iältään 30–50-vuotiaita. Eläkkeelle
jäi 7 henkilöä, ja kaikki olivat yli 50-vuotiaita.
Yhtiöstä irtisanoutui kolme henkeä, näistä
kaksi 30–50-vuotiaita ja yksi yli 50-vuotias.

Työehtosopimukset kattavat
koko Suomen henkilöstön
Kaikki Gasum-koserniin työsuhteessa olevat henkilöt Suomessa toimitusjohtajaa lu-

kuun ottamatta ovat työehtosopimuksen
piirissä. Ylempien toimihenkilöiden osalta
noudatetaan Kemianteollisuuden ja YTN:n
välistä palkkapöytäkirjaa; toimihenkilöiden osalta Kemianteollisuuden ja Ammattiliitto PRO:n välistä työehtosopimusta; ja
työntekijöiden osalta Kemianteollisuuden
ja Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:in
välistä työehtosopimusta.

Osaamisen kehittäminen
Gasum panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen pitkäjänteisesti
ja tavoitteellisesti. Toimintaympäristössä
tapahtuvien muutosten johdosta organisaation on toimittava entistä tehokkaammin ja
henkilöstön osaaminen tulee varmistaa monipuolisesti myös pitkällä aikavälillä. Kehityskeskusteluissa kartoitetaan osaamistarpeita ja määritellään vuoden tavoitteita.
Henkilöstölle järjestetään vuosittain yhteinen koulutustilaisuus, jossa kaikki työntekijät tapaavat. Koulutus keräsi vuonna
2014 lähes 200 gasumlaista yhteen, teemalla
”energisesti yhdessä”. Henkilöstö käyttää

keskimäärin kolme päivää kouluttautumiseen vuodessa. Suurin osa koulutuksista on
sisäisiä koulutuksia ja työssäoppimista.

Palkitseminen saavutusten mukaisesti
Henkilöstölle on yhtiössä luotu kannustinja palkitsemisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on kannustaa kaikkia gasumlaisia toimimaan ja kehittämään toimintaa yhteisten
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Palkitseminen perustuu kaikille yhteisten
strategisten tavoitteiden lisäksi myös henkilö- ja ryhmäkohtaisista tavoitteista.
Muita kannustimia ovat muun muassa kunniamerkit ja vuoden gasumlainen -kilpailu.

Hallintoelinten kokoonpano
Gasum-konsernin johtoryhmässä henkilöstöön liittyvät asiat esittelee henkilöstö-,
sääntely- ja lakiasioista vastaava johtaja tai
tarvittaessa henkilöstöpäällikkö. Gasumin
hallitukseen ei ole nimitetty erikseen henkilöstön edustajaa.
Johdon ja henkilöstöryhmien säännöllisiä tapaamisia järjestetään noin neljä kertaa

vuodessa. Tapaamisiin osallistuvat kaikkien henkilöstöryhmien luottamushenkilöt, Gasum Oy:n, Gasum Tekniikka Oy:n,
Gasum Energiapalvelut Oy:n ja Gasum
Paikallisjakelu Oy:n toimitusjohtajat, henkilöstöasioista vastaava johtaja sekä henkilöstöpäällikkö.

Työterveyttä ja -turvallisuutta
valvovat toimikunnat
Gasum-konsernin koko henkilöstö on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon
yhteisissä työterveyttä ja turvallisuutta valvovissa toimikunnissa. Työsuojelutoimikunnassa on edustaja jokaisesta työntekijäryhmästä. Jäseniä on yhteensä kuusi, joilla
on henkilökohtaiset varajäsenet. Työn
antajaa edustaa kaksi henkilöä, ja sihteereinä toimivat työsuojelupäälliköt.
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G4-10: HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TYÖSUHTEEN JA TYÖSOPIMUKSEN MUKAAN,
ALUEELLISESTI JA SUKUPUOLEN MUKAAN JAOTELTUNA
31.12.2014

G4-LA9: HENKILÖSTÖN KOULUTUS SUKUPUOLEN MUKAAN JA HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

Naisia

Miehiä

Yhteensä

Henkilöstön määrä

83

186

269

Vakituisessa työsuhteessa kokoaikaisia

61

168

229

Vakituisessa työsuhteessa osa-aikaisia

5

1

6

Henkilöstöryhmät
31.12.2014

Johtajat

Ylemmät
toimihenkilöt

Toimihenkilöt

Työntekijät

Yhteensä

Gasum Oy emoyhtiö

10

86

30

0

126

Gasum Energiapalvelut Oy

0

12

13

0

25

Gasum Paikallisjakelu Oy

0

2

5

0

7

Gasum Tekniikka Oy

0

17

27

67

111

10

117

75

67

269

Yhteensä

Koulutuspäivät 2014

Johto

Ylemmät
toimihenkilöt

Toimihenkilöt

Työntekijät

Yhteensä

Naiset

5

88

62

15

169

Miehet

14

259

135

187

595

Yhteensä

19

347

196

202

764

Johto

Ylemmät
toimihenkilöt

Toimihenkilöt

Työntekijät

Yhteensä

7

108

68

88

271

Koulutuksiin
osallistuneiden määrä
Yhteensä

Koulutuspäivät
sukupuolittain 2014

Koulutuspäivät
henkilöstöryhmittäin 2014
400

347

350

G4-LA1: HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS

300
250

2014
Gasumiin palkattu henkilöstö

Naisia

Miehiä

Yhteensä

200

5

4

9

150

Eläkkeelle jääneet henkilöt2)

2

5

7

100

Irtisanoutuneet henkilöt3)

0

3

3

50

1)

1) Kaikki Gasumiin vuonna 2014 palkatut henkilöt kuuluvat ikäluokkaan 30–50 vuotta
2) Kaikki vuonna 2014 eläköityneet kuuluvat ikäluokkaan yli 50 vuotta
3) Vuonna 2014 irtisanoutuneista 2 kuuluu ikäluokkaan 30–50 vuotta ja kolmas ikäluokkaan yli 50 vuotta

Naiset, 22 %
Miehet, 78 %

0

202

196

19
Johto

Ylemmät
Toimihenkilöt
toimihenkilöt

Työntekijät

G4-LA12: GASUMIN HALLINTOELINTEN KOKOONPANO
31.12.2014

Naisia

Miehiä

Yhteensä

Johtoryhmä1)

3

5

8

Hallitus

2

3

5

2)

1) Joista 30–50 vuotiaita 6 ja yli 50-vuotiaita 2
2) Joista 30–50 vuotiaita 3 ja yli 50-vuotiaita 2

G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4

26

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

Tavoitteena nolla tapaturmaa
Gasumilla työturvallisuus on etusijalla jokapäiväisessä
työssämme. Uskomme, että turvallinen toimintatapa luo
vahvan ja vastuullisen pohjan liiketoiminnallemme.

Turvallisuus on tärkeä vaatimus koko henkilöstöllemme, kumppaneillemme sekä
kaasuverkon ja tuotantolaitostemme läheisyydessä asuville henkilöille. Kehitämme
työturvallisuuttamme jatkuvasti ja kiinnitämme huomiota myös turvallisuuskulttuuriin. Pyrimme varmistamaan luonnonkaasujen käytön turvallisuuden niin, ettei
siirto-, jakelu-, tuotanto- tai tankkausjärjestelmissä tai niihin liittyvissä työtehtävissä
synny vaaratilanteita. Vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme turvallisuustyötä ja edellytämme
tätä yhteistyösopimuksissamme. Vuonna
2014 päivitettiin suojainohjetta ja ohjeistusta, joka koskee myös yhtiön alihankkijoita ja kumppaneita.
Gasumin työturvallisuustavoitteena on
nolla tapaturmaa, putkivauriota, ympäristövahinkoa ja liikenneonnettomuutta. Liiketoiminnot yhdessä turvallisuuden, HR:n
ja viestinnän kanssa tekevät tiivistä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Turvallisuutta seurataan keskeytyksettä ja kehitystoimenpiteitä suunnataan saavutettujen
tulosten mukaisesti. Yhtiö kuuluu Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumiin.

Gasumin johdon ja työntekijöiden sitoutuminen turvallisuusasioihin näkyy
seuraavasti:
• Turvallisuusohjeiden ja turvallisten
työtapojen noudattaminen
• Turvallisuuteen liittyvän johtamisjär
jestelmän ylläpito ja kehittäminen
• Työhön liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen
• Henkilökunnan kouluttaminen ja kannustaminen turvallisiin työtapoihin
• Työsuojelukoulutuksen tarjoaminen koko
henkilöstölle työnkuvan mukaan.

Työtapaturmia analysoidaan
ja ennaltaehkäistään
Jokainen gasumlainen saa työnsä mukaisen työturvallisuuskoulutuksen. Myös
lyhyissä työsuhteissa olevat kesäharjoittelijat osallistuvat koulutuksiin. Yli 90
prosenttia henkilökunnasta on suorittanut
työturvallisuus- tai toimistotyöturvallisuuskorttikoulutuksen.
Gasumin turvallisuustavoite nolla tapaturmaa ei toteutunut 2014. Vuonna 2014
työpaikalla tapahtuneita työtapaturmia sattui 11 (2013: 6 kpl), joista 5 johti vähintään

Vähintään yhden päivän poissaoloon
johtaneet työtapaturmat (kpl)

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot
(% työajasta)

10

5

8

8

4

6

5

4

2

2011

3,10
2,63

2,91
2,46

2

3

2
0

3

2012

2013

1
2014

0

2011

2012

2013

2014

Tapaturmat tyypeittäin 2014 (kpl)
8
6

Nollatapaturmat 6 (2013: 4)
Vähintään yhden päivän poissaoloon
johtaneet työtapaturmat 5 (2013: 2)

6
5

Työmatkalla sattuneet tapaturmat
2 (2013: 2)

4
2

2

0
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yhden päivän sairauslomaan. Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet tutkittiin. Turvallisuuteen liittyvien vaarojen tunnistamista ja
korjaavien toimenpiteiden toteuttamista onnistuttiin nopeuttamaan edelliseen vuoteen
nähden. Sairauspoissaoloprosentti säilyi
matalana 2,91 prosentissa (2013: 2,46 %).

Vuonna 2015 yhtiö
panostaa turvallisuus
kulttuurin kehittämiseen.
Turvallisuustavoitteet
mukana jokaisen tulostavoitteissa
Ennakoiva työturvallisuustyö on Gasumissa tärkeää, ja yhtiö nostikin turvallisuustavoitteet mukaan jokaisen henkilön
tulostavoitteisiin. Turvallisuuskulttuurin
edistämiseksi yhtiössä koko henkilöstö
käyttää TAVA-järjestelmää, jolla voidaan
välttää ennakoivasti mahdollisia työturvallisuushaasteita, vaaratilanteita ja riskejä. Koko henkilöstö voi kirjata järjestelmään havaitsemiaan mahdollisia turvallisuus- ja ympäristöhavaintoja. Tarkan
analyysin avulla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavia tapahtumia tulevaisuudessa ja kehittämään toimintaa sen mukaan. Järjestelmään kirjattiin vuoden 2014
aikana 592 (2013: 886 kpl) turvallisuus- ja
ympäristöhavaintoa.

Avointa turvallisuusraportointia
Yhtiö raportoi työturvallisuus- ja työsuojeluasioista avoimesti koko henkilöstölle
säännöllisesti ilmestyvällä turvallisuustiedotteella. Ylin johto saa turvallisuuskatsauksen kaksi kertaa vuodessa. Turvallisuusjohto tekee aluekäyntejä eri toimipisteissä
säännöllisesti. Lisäksi eri yritysturvallisuusasioita käsitellään eri liiketoiminta-alueiden kokouksissa tasaisin väliajoin.
Koko henkilöstö voi lukea tehdyistä työturvallisuus- ja ympäristöhavainnoista koko
henkilöstölle avoimesta TAVA-järjestelmästä. Jokainen työntekijä voi tutustua ilmoitettuihin havaintoihin ja selvittää, miten asiat ovat ratkaistu.

G4-LA6: TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS GASUMISSA
2014

Naiset

Miehet

Henkilöstö yhteensä

Poissaolopäivät raportointijaksolla

587

1 381

1 968

Poissaolotaajuus

3,2

2,8

2,9

Ammattitautitaajuus

0

0

0

Työtapaturmat raportointijaksolla

2

9

11

16,1

27,5

24,3

2

256

258

0,00002*

0,00078

0,00057

0

0

0

Tapaturmataajuus
Työtapaturmista aiheutuneet
poissaolopäivät raportointijaksolla
Tapaturmapoissaolotaajuus
Työperäiset kuolemat
*Yksi lievä tapaturma

Turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen
lukumäärä (kpl)
1 000

886

Indikaattorin G4-LA6 laskentakaavat:
Poissaolotaajuus=

Teoreettiset työpäivät raportointijaksolla x 100

800

592

600

Ammattitautitaajuus=

0

Ammattitautitapausten lukumäärä
Kokonaistunnit raportointijaksolla

400
200

Poissaolopäivien lukumäärä raportointijaksolla

104
2011

152

Tapaturmataajuus=

Työtapaturmien lukumäärä raportointijaksolla
Kokonaistunnit raportointijaksolla x 1 000 000

2012

2013

2014
Tapaturmapoissaolotaajuus=

Poissaolopäivien (työtapaturma) lukumäärä raportointijaksolla
Kokonaistyötunnit raportointijaksolla

G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4

28

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

TYÖSUOJELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUMINEN SEKÄ TURVALLISUUSTEEMAT
TAVOITE

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nolla tapaturmaa

Tavoite ei toteutunut. Gasumlaisille sattui 11 työtapaturmaa, joista viisi johti sairauspoissaoloihin.
Lisäksi tapahtui kaksi työmatkatapaturmaa.

Vakavia tapaturmia ei tapahdu

Tavoite ei toteutunut. Vuoden aikana tapahtui kaksi vakavaa tapaturmaa (sairausloma yli 30 vrk).

Tunnistetaan kaikki vaaratilanteet

Vuoden aikana tunnistettiin 15 vaaratilannetta, joka on viisi vähemmän kuin 2013. Kaikkia vaaratilanteita
ei tunnistettu ja tapaturmien määrä lisääntyi.

Tehdään 650 turvallisuushavaintoa

Gasumlaiset tekivät vuoden aikana 592 havaintoa. Vaikka määrä jäi tavoitteesta, oli laadullinen taso
vastaavasti edellistä vuotta korkeampi.

Turvallisuushavaintojen toimenpiteet

Turvallisuushavaintojen perusteella toteutettiin 141 korjaavaa tai ennaltaehkäisevää toimenpidettä.

Liikenneturvallisuus

Tavoite toteutui. Liikenneonnettomuudet olivat lieviä eikä henkilövahinkoja syntynyt.
Liikennevahinkoja oli 26 kpl, joka on vähemmän kuin edellisinä vuosina.

TURVALLISUUSTEEMAT

TEEMOJEN TOTEUTUMINEN

Jaksaminen

Henkilökunnan jaksamista seurattiin läheisessä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
Jaksamisesta järjestettiin informaatiotilaisuus ja koulutusta. Jaksamiseen tai henkiseen
hyvinvointiin liittyvät vastaanottokäynnit vähentyivät edellisestä vuodesta 20 %.

Turvallisuuskoulutuksen uusi toimintamalli

Verkko-oppimiseen liittyvät suunnitelmat edistyivät, mutta laajamittainen käytön aloittaminen
siirtyi tulevalle vuodelle.

Liikenne

Gasumlaisten liikenneturvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä edistettiin useilla tempauksilla ja
koulutuksilla. Vakavilta liikenneonnettomuuksilta vältyttiin ja eikä henkilövahinkoja tapahtunut.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus oli vuoden näkyvimpiä teemoja. Kaikissa Gasumin omistamissa toimipisteissä pidettiin paloturvallisuuskoulutusta ja poistumisharjoitus. Kouvolassa järjestettiin 10. lokakuuta suuronnettomuusharjoitus.

Riskien arviointi

Työtehtävien, koneiden ja työolosuhteiden riskien arvioinnit edistyivät suunnitellusti mm. Espoon ja
Helsingin toimipisteissä. Dynaaminen arviointityökalu otettiin käyttöön.

Kesätyöntekijöiden turvallisuus

Kesätyöntekijöiden turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota kesäkauden alussa. Koulutuksesta
huolimatta yksi kesätyöntekijä loukkaantui lievästi.

Kemikaaliturvallisuus

Gasum Tekniikan toimipisteissä tehtiin kemikaaliturvallisuuden tarkastuskierros. Tarkastuksessa
kiinnitettiin huomiota kemikaalien varastointiin, hävittämiseen ja käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Ulkoinen turvallisuus

Ulkoisen turvallisuuden parantamiseksi käynnistettiin selvitystyö toimitilaturvallisuuden parantamiseksi.
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Vuosittaiset yhteistoimintaharjoitukset
sidosryhmien kanssa
Yhteistoimintaharjoitus liittyy yrityksemme
turvallisuuteen, liiketoiminnan turvaamiseen
ja kaasun toimitusvarmuuteen.
Gasumille aihe liittyy olennaiseksi määrittelemäämme vastuullisuuden teemaan
toimitusvarmuus ja turvallisuus sekä valmius toimia poikkeustilanteissa. Varmistaaksemme kaasun toimitusvarmuuden, yhtiön tulee olla osaamista ja valmiutta toimia
poikkeustilanteissa. Yhtiö kouluttaa oman
henkilöstönsä lisäksi myös urakoitsijoita ja
työmaiden henkilöitä. Yhtiö on järjestänyt
vuosittain jo vuodesta 2008 yhteisharjoituksia viranomaisten kanssa suuronnettomuuden varalta. Säännöllisellä harjoittelulla
Gasum testaa ja kehittää omia valmiuksiaan
erilaisiin poikkeustilanteisiin.

sitilanteisiin ja niissä toimimiseen. Yksittäisen toimijan, kuten Gasumin, voimavarat
ja resurssit ovat häiriötilanteessa rajalliset,
mutta yhteistyöllä on saavutettavissa merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä. Oikealla
toiminnalla voidaan pienentää häiriöstä aiheutuvia seurauksia ja nopeuttaa toiminnan
palauttamista normaalille tasolle.
Harjoituksissa toistuvat osa-alueet ovat
yhteistoiminta, johtaminen ja viestintä onnettomuustilanteissa sekä toiminnan palautuminen normaalitilanteeseen. Vuoden
2014 harjoituksessa valittuna painopiste
alueena oli sisäinen ja ulkoinen viestintä.

Harjoituksen tavoitteet ja painopisteet

Harjoituksen aihe vaihtelee vuosittain

Harjoituksen tavoitteena on eri osapuolten
välisen yhteistoiminnan ja tilanteen johtamisen harjoittelu. Tämän ohella pelastuslaitokset ja muut mukana olevat viranomaistahot saavat kertausta maakaasumaailmasta
sekä alan erityispiirteistä. Tavoitteena yhteistoimintaharjoituksissa on syventää sidosryhmien tuntemusta kaasualasta sekä
kehittää valmiuksia erilaisiin häiriö- ja krii-

Harjoituksessa harjoiteltiin kuvitteellista
vakavaa kaasuvuototilannetta, jossa putkirikko aiheutti kaasuvuodon sekä samanaikaisesti liikenneonnettomuuden junaradan
ja ostoskeskuksen läheisyydessä. Onnettomuudessa sattui kuvitteellisesti myös henkilövahinkoja. Onnettomuuspaikka sijaitsi
vilkkaasti liikennöidyn liikenneväylän ja
junanradan risteyskohdassa sekä useiden

ostoskeskusten ja liikehuoneistojen läheisyydessä. Todentuntuisella onnettomuuskuvauksella on harjoitusten onnistumisessa
suuri rooli.
Harjoituspäivään osallistui lähes 50 henkilöä. Edustettuina olivat yhtiön johdon
lisäksi Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Etelä-Suomen
aluehallintovirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, asiakasyritysten edustajia ja
viestintätoimiston edustajia.

Yhteistoimintaharjoitus
sidosryhmien kanssa ke
hittää valmiuksia toimia
poikkeustilanteissa.

Onnistunut yhteistoimintaharjoitus
Yhteistoimintaharjoitus osoitti miten hyvin
Gasumin keskusvalvomon ja pelastuslaitoksen yhteistyö toimii ja kuinka tärkeää harjoittelu myös jatkossa on taitojen ylläpitämiseksi. Tulevaisuudessa häiriötilanteiden
hallinta on entistäkin paremmalla tasolla
säännöllisen harjoittelutoiminnan ansiosta.
Onnistuneen yhteistoimintaharjoittelun
taustalla on onnistunut sidosryhmäyhteistyö, jossa harjoittelun keinoin on mahdollista parantaa kaikkien osallistuvien osapuolten toimintaa.
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Arvoketju ja ympäristö
Gasum tarjoaa asiakkailleen älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja
teollisuuteen, liikenteeseen ja kotitalouksille. Yhtiön arvoketjuun liittyvät
teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen, toimittajien vastuullisuus ja
toimitusketjun tehokkuus sekä ympäristövaikutukset.
Teollisuuden kilpailukyky
Lähiympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointi
on tärkeää yhtiön tuodessa puhtaampaa energiaa tehokkailla kaasuratkaisuilla. Gasum panostaa aktiivisesti teollisuuden kilpailukykyyn
kehittämällä kaasumarkkinoita ja -infrastruktuuria Pohjoismaissa. Esimerkki tästä on Gasumin tytäryhtiön Skangassin LNG-terminaalin
rakennustyöt Porissa. LNG-terminaali otetaan
käyttöön vuonna 2016. Gasum myös rakensi
Lahteen Suomen suurimman biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen vuonna 2014.

Toimittajien vastuullisuus
Gasum odottaa toimittajiltaan mahdollisuuksien mukaan samojen periaatteiden
ja sääntöjen noudattamista, jotka ohjaavat
myös yhtiön toimintaa. Toimittajien tulee
olla taloudellisesti ja laadullisesti hyväksyttyjä sekä ottaa toiminnassaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat huomioon.
Vuonna 2014 Gasumilla käynnistettiin
toimittajayhteistyön kehittämiseksi toimittajien arviointi, jossa yhtenä osa-alueena on
vastuullisuus. Arviointi on aloitettu merkittävimmistä toimittajista. Tavoite on, että

yhtiön toimittajat vastaavat toimittajakyselyyn, joka on yksi peruste valintaan yhtiön
hyväksytyksi toimittajaksi. Kyselyn avulla
Gasum valmistautuu auditointikäynteihin,
joita tehdään merkittäville toimittajille.

Toimitusketjun tehokkuus
ja ympäristövaikutukset
Vuonna 2014 Gasumille tehtiin elinkaariarviointimenetelmään perustuva laskentamalli, jolla voidaan arvioida LNG:n tuotannon ja käytön aikaisia kokonaisympäristövaikutuksia. Hanke toteutettiin osana
CLEEN Oy:n MMEA-tutkimusohjelmaa
(Measurement, Monitoring and Environmental Efficiency Assessment). Malli on laadittu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Laskennassa voidaan huomioida eri
maakaasulähteitä sekä kuljetusvaihtoehtoja ja -reittejä, mikä mahdollistaa toimitusketjujen vertailun keskenään. Lisäksi
malli sisältää Venäjältä putkitoimituksena
Suomeen tulevan maakaasun ympäristövaikutukset, jossa otetaan huomioon muun
muassa ilmastonmuutos ja hiukkasten muo-

dostuminen. Gasumille on jo vuonna 2013
tehty biokaasun elinkaarilaskentamalli,
jonka avulla voidaan tarkastella biopohjaisen kaasun ympäristövaikutuksia.
Yhtiön sisäisenä asiantuntijatyönä tehtiin vuonna 2014 päästölaskuri, johon on
koottu tarkemmin kaasun ja muiden polttoaineiden käytön aikaisia päästöjä eri prosesseissa, kuten maa- ja meriliikenteessä
sekä voimalaitoksissa. Päästölaskurin tiedot voidaan yhdistää aiemmin kuvattuihin
elinkaarimalleihin. Laskurin antamia yhteneviä tietoja voidaan hyödyntää eri prosessien päästöjen laskennassa ja selvittää eri
polttoainemuutosten päästövähenemä.
Gasum sai syksyllä 2014 Energiavirastolta hyväksynnän toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmästä seuraavalle viisivuotiskaudelle. 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.

Toimitusketju yritysvastuun
raportoinnissa
Yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi odotukset yritysten vastuullisuutta kohtaan ovat
lisääntyneet. Kuluttajien kiinnostus, yleinen
huoli, säädökset, teollisuuden paine, kilpailu, huoli maineesta ja median kiinnostus
ovat aiheuttaneet sen, että yritysten arvostus
yritysvastuuta kohtaan on lisääntynyt. Kansainvälinen yritysvastuun raportoinnin edistämiseen tähtäävä organisaatio Global Report
Initiative julkaisi vuonna 2013 yritysvastuun
raportoinnin G4-ohjeistuksen. G4-ohjeistuksessa kannustetaan raportoimaan oman toiminnan lisäksi toimitusketjun vaikutuksista.
Yritysvastuun raportoinnin kehittämiseksi aiheesta tehtiin pro gradu -työ. Työn
aiheena oli toimitusketjun rajaaminen maaja biokaasuliiketoiminnan yritysvastuun raportoinnissa. Työssä tarkasteltiin toimitusketjun roolia G4-ohjeistuksen mukaisessa
yritysvastuun raportoinnissa. Pyrittiin tunnistamaan, mitä putkikaasun, LNG:n ja biokaasun toimitusketjun toimijoita sosiaalisten ja ympäristövaikutusten raportoinnissa
tulisi huomioida. Yritysvastuun raportoinG A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4
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nissa toimitusketjun rajauksella on merkittävä rooli. Se vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia tuotteiden toimitusketjuista voidaan tunnistaa.
Putkikaasun toimitusketjussa ympäristö
vaikutusten arvioinnin kannalta olennaisiksi vaiheiksi osoittautuivat maakaasun
tuotanto, siirto ja käyttö. LNG:n kohdalla
maakaasun tuotanto, siirto putkessa,
nesteytys, varastointi, siirto loppukäyttäjälle ja käyttö ovat olennaisia.
Biokaasusta muodostettiin kaksi toimitusketjua: toisessa käytettiin raaka-aineina
jätteitä sekä jätevettä ja toisessa energiakasveja. Toimitusketjussa, jossa hyödynnettiin jätteitä ja jätevettä, raaka-aineiden
kuljetus biokaasun tuotantolaitokseen,
biokaasun tuotanto ja jalostus, siirto sekä
käyttö ovat ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta merkittäviä vaiheita. Lisäksi
sivutuotteena muodostuvan lietteen kuljetus ja käyttö ovat olennaisia vaiheita.
Energiakasveja hyödynnettäessä toimitusketju on muuten kuten jätteitä käytettäessä, mutta lisäksi energiakasvien viljely ja
viljelyn tuotantopanosten valmistus tulee
huomioida arvioinnissa.

GASUMIN OMA TOIMITUSKETJU
G4-EN3: ENERGIANKULUTUS

ENERGIAN KULUTUKSET

Gasum on mukana Elinkeinoelämän energiate
hokkuussopimuksessa ja on määrittänyt toimin
nalleen energiansäästötavoitteet. Vuonna 2014
yhtiön energiankulutus oli 697 TJ (2013: 705).
Kyseinen luku sisältää sekä polttoaineen että
sähkön kulutuksen, mutta suurin osa muodostuu
polttoainekulutuksesta. Energian kokonaiskulu
tusluvussa on huomioitu myös myyty lämpö ja
sähkö. Skangassin Porvoon laitoksen sähkön
kulutus ei ollut mukana vuoden 2014 raportoin
tilaajuudessa.
Energiankulutuksen seurantaa parannettiin
vuoden 2014 aikana keskittämällä sähköntoimi
tus yhdelle toimittajalle, jolla on kulutuksen on
line-seuranta. Lisäksi paineenvähennysasemien
uusilla energiatehokkailla lämmityskattiloilla ja
kompressoriasemien yksiköiden ajovalinnoilla
vaikutetaan polttoaineen kulutukseen. Yhtiö on
myös toimittanut maalämpöä hyödyntävän kau
kolämpöratkaisun Kirkkonummelle asuintalojen
lämmitykseen. Gasum Warma Geo -kaukolämmön
tuotantojärjestelmä perustuu edistykselliseen
maalämpöpumpputekniikkaan ja luonnonkaasuun.
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G4-EN15: SUORAT
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT
Gasum pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään
luonnonkaasujen tuotanto- ja käyttöketjujen
ympäristövaikutuksia. Yhtiön ympäristötavoite
on vähentää metaanipäästöjä 30 prosenttia
vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Toteutuneet metaanipäästöt ovat vähentyneet jo
merkittävästi. Helsingin kaupunkikaasuverkos
toa uudistetaan suunnitelmallisesti vuosittain ja
lisäksi kaasuputkiston liitostöissä minimoidaan
metaanipäästöt huolellisella suunnittelulla ja
käytännön toimilla.
Suorat kasvihuonekaasupäästöt vuonna
2014 olivat 59 378 C02 ekv.t (2013: 64 369).
Metaanipäästöt vuonna 2014 olivat 979 tonnia

Suorat kasvihuonekaasupäästöt
CO2 ekv.t

(2013: 1 248) ja ne sisältyvät Gasumin suoriin
kasvihuonekaasupäästöihin. Gasumin suorat kas
vihuonekaasupäästöt koostuvat metaanista ja
hiilidioksidista, ja päästöt syntyvät siirtojärjes
telmän laitteiston käytöstä ja toimipisteiden läm
mityksestä. Maakaasun siirtämiseen putkistossa
tarvitaan kompressoriasemia, joissa kaasun
painetta nostetaan verkoston varrella noin sadan
kilometrin välein. Kompressorien käyttövoima
saadaan kaasuturbiineista, jotka käyttävät
polttoaineenaan maakaasua. Gasumin kompres
soriasemat sijaitsevat Imatralla, Kouvolassa ja
Mäntsälässä, joista Imatran ja Kouvolan kompres
soriasemat ovat päästökaupan piirissä. Hiilidiok
sidipäästöjä aiheutuu myös lämpöliiketoiminnan
lämpölaitoksissa, joissa maakaasua käytetään
energiantuotannon polttoaineena.

Gasum käytti vuonna 2014 metaanin GWPeli ilmastonlämmityspotentiaalikertoimena 28
viidennen IPCC:n (Intergovermental Panel on
Climate Change) raportin viimeisimpiä tietoja.
Aiemmin käytetty GWP-kerroin metaanille oli
25. Gasum haluaa noudattaa laskennassa varo
vaisuusperiaatetta, ja siksi kerrointa nostettiin
aiemmista vuosista viimeisimpiin tutkimus
tuloksiin perustuen.
G4-OG3 UUSIUTUVAN ENERGIAN
KOKONAISMÄÄRÄ
Gasumin maakaasun siirtoverkostoon siirrettiin uu
siutuvaa biokaasua 34 gigwattituntia vuonna 2014.
Yhtiön maakaasuverkkoon biokaasua syöte
tään Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta.

Metaanipäästöt (t)
1 500

80 000
1 200

70 000
60 000

900

50 000
40 000

600

30 000
300

20 000
10 000
0

0
2012

2013

2014

2010 2011 2012 2013 2014

Tavoite
2020

Tavoite 2020 -30 %

Lämpölaitokset
Kiinteistöt
Paineenvähennysasemat
Kompressoriasemat
Kokonaismetaanipäästöt

G A S U M I N Y R I T Y S VA S T U U 2 0 1 4

33

A R VO K E TJ U JA Y M PÄ R I S TÖ

G4-EN21: MUUT PÄÄSTÖT ILMAAN

G4-EN23, G4-EN8: JÄTTEET JA VESI

G4-EN34: PALAUTTEET

Maakaasun palamisessa syntyy hiilidioksidia,
vesihöyryä ja typen oksideja, mutta ei lainkaan
hiukkas- eikä rikkidioksidipäästöjä. Gasumilla
typenoksidipäästöjä syntyy pääasiassa komp
ressoriasemilla, paineenvähennysasemilla sekä
lämpölaitoksilla. Typen oksidien kokonaismäärä
vuonna 2014 oli yhteensä 37 tonnia. Komp
ressoriasemien keskimääräinen typenoksi
dien ominaispäästö oli 94 mg/MJ, ja se kasvoi
edellisvuodesta (2013: 72 mg/MJ). Syynä oli
maakaasun paineenkorotus pienempitehoisille
kaasuturbiineille, joissa ei ole Low-Nox-poltto
tekniikkaa. Pienempitehoisiin koneisiin siirty
minen johtuu aiempaa pienemmästä maakaasun
kulutusmäärässä koko Suomessa.

Gasumin suurimmat jätekomponentit ovat um
pikaivolietteet, maakaasuputkistosta kerätty
maakaasun öljyjäte sekä öljyiset vedet. Kyseiset
jakeet menevät loppukäsittelyyn eikä niitä voi
kierrättää. Jätteiden lajittelu vaihtelee toimipai
koittain. Yhtiö lajittelee muun muassa energia- ja
biojätteen, metallit, pahvit, paperit sekä vaaralli
set jätteet. Jätteet toimitetaan jätehuoltokump
panien kautta kierrätykseen tai vastuulliseen
loppukäsittelyyn.
Yhtiön vedenotto koostuu toimipisteiden ta
lousvedestä sekä prosessi- ja jäähdytysvedestä.
Gasumin saniteettijätevedet johdetaan joko suo
raan tai umpilietesäiliöiden kautta kunnalliseen jä
tevesilaitokseen. Prosessivedet biokaasu- ja läm
pöliiketoiminnasta johdetaan joko kunnalliseen tai
yhteistyökumppanin jätevedenkäsittelyprosessiin.

Gasum sai kolme palautetta ympäristöasioista
vuonna 2014. Asiat koskivat tankkausasemien
jätehuoltoa, biokaasun tv-kampanjaa ja LNG-ter
minaalin sijaintia. Kaikille palautteen antajille
vastattiin nopeasti, eivätkä ne johtaneet konk
reettisiin toimiin.
Gasumin sisäisiä ympäristöhavaintoja TAVAjärjestelmään tuli noin 10 kappaletta vuonna
2014. Eniten havaintoja tuli liittyen jätteiden la
jitteluun, jota parannettiin vuoden aikana muun
muassa uutisoimalla ja konkreettisia toimenpi
teitä suorittamalla.
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VENÄJÄLTÄ SUOMEEN TUODUN MAAKAASUN TUOTANTO- JA SIIRTOKETJUN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

YAMAL

TUOTANTO
Energia:
97 400 tn CO 2
PAINEENVÄHENNYS
SUOMESSA
Energia:
4 100 tn CO 2
7,4 tn NO x
Päästöt:
CH 4 sisältyy siirtoon

MUUT PÄÄSTÖT
Hiilivedyt: 13 800 tn CH 4
Hiilidioksidi: 8 800 tn CO 2
Typenoksidit: 3 200 tn NO x
Rikkioksidi: 2 700 tn SO 2

SUOMI

SIIRTO
SUOMESSA
Päästöt:
73 tn CH 4

1.

KOMPRIMOINTI
SUOMESSA
Energia:
16 000 tn CO 2
23 tn NO x
Päästöt:
162 tn CH 4

URENGOY

YAMBURG

SIIRTO JA
KOMPRIMOINTI
Energia:
646 000 tn CO 2
VENÄJÄ

VIRO

Maakaasun toimitusketju
Gasumin tavoitteena on olla selvillä luonnonkaasujen tuotanto- ja käyttöketjujen ympäristövaikutuksista ja pyrkiä vaikuttamaan
omalla toiminnallaan kielteisten vaikutusten
vähentämiseen. Yhtiö teetti vuoden 2013
ja 2014 vaihteessa Neste Jacobs Oy:llä tutkimuksen Venäjältä Suomeen tuodun maakaasun tuotanto- ja käyttöketjujen ympäristö-

vaikutuksista. Tutkimus keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin vuoden 2012
tiedoilla. Selvitys päivitetään tarpeen mukaan tai olennaisten muutosten yhteydessä.
Venäjän toimintojen osuus päästöistä on
13,6 prosenttia. Suurin osa Venäjän päästöistä aiheutuu kaasun siirrosta, kun kompressoriasemilla käytettävän maakaasun poltosta syntyy hiilidioksidia. Venäjän toimin-

tojen metaanipäästöt siirretystä maakaasumäärästä ovat korkeapainesiirron osuudessa
noin 0,5 prosenttia, joka on selvästi alle 3,2
prosentin tason, jota pidetään raja-arvona
sille, että maakaasu pysyy ilmastovaikutuksiltaan edullisempana kuin kivihiili.
Suomen siirron päästöt edustavat 0,3
prosenttia kokonaispäästöistä. Metaanin
suhteellinen osuus Suomen siirron pääs-

töistä on noin neljäsosa ja alle 0,01 prosenttia kokonaiskaasuvirrasta.
Käytön aikaiset päästöt edustavat noin
86 prosenttia koko ketjun päästöistä. Huomioon on otettu vain palamisesta muodostuvat hiilidioksidipäästöt.
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Panostamme riskienhallintaan
Gasumin riskinoton päämäärä on energiamarkkinoiden mahdollisuuksien
maksimaalinen hyödyntäminen pitkän tähtäimen päämäärien, strategian
ja yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa. Toimintamme luonteesta johtuen
riskinoton pitää olla tietoista ja hallittua. Näin pystymme säilyttämään
saavuttamamme korkean turvallisuuden tason.
Kokonaisvaltainen riskienhallinta
on ajattelumalli ja toimintatapa
Työhön liittyviä päätöksiä tehdessään jokainen gasumlainen toteuttaa päivittäin
riskienhallintaa tunnistaessaan ja arvioidessaan riskejä, jotka Gasumissa on määritelty
tavoitteeseen liittyväksi epävarmuudeksi.
Tämä toimintaympäristöömme ja päätöksentekoon sisältyvä epävarmuus sisältää
sekä mahdollisuuksia että uhkia.
Menestyäksemme tulevaisuudessakin
haastavalla energiakentällä ja saavuttaaksemme yhtiönä ja yksilöinä tavoitteemme,
Gasumissa kehitetään riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa, että riskienhallintaan liittyviä toimintatapojamme
ja kulttuuriamme yhtenäistetään jatkuvasti
pienin askelin osa-aluekohtaisesti kaikilla
organisaatiotasoilla.
Gasumin riskienhallintapolitiikka kuvaa
hallintoneuvoston hyväksymät riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet. Johtoryhmä
käy kuukausittain riskiarviot läpi.
Riskienhallintapolitiikan sovellutusohje määrittelee riskienhallintapolitiikan

soveltamisperiaatteet Gasumissa. Se kuvaa yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen,
eli riskienhallinnan prosessit, riskinoton
suuntaviivat, vastuut ja soveltamisen. Sitä
soveltamalla voidaan mahdollisimman yhtenäisesti tunnistaa, arvioida ja suunnitella
riskien käsittelytoimenpiteitä.

Riskien arviointi
1. Määritellään riskin toteutumisen kulku
ja vaikutukset
2. Valitaan realistinen maksimivaikutuksen
skenaario
3. Arvioidaan vaikutus euroissa,
esim. menetetty kate tai maksettava
vahingonkorvaus
4. Arvioidaan tätä skenaariota vastaava
todennäköisyys
5. Edustavatko näin saadut arvot riittävän
hyvin riskiä kokonaisuutena. Mikäli eivät, riski jaetaan kahteen osaan.
Riskit on arvioitu viiden vuoden perspektiivillä. Kartoituksessa arvioitiin maksimimenetykset, odotusarvot ja todennäköi-

syydet. Jokaisen riskin kohdalla arvioidaan
myös maineriskin mahdollisuus.

Liiketoiminnan riskit
Gasumin liiketoimintaan liittyviä riskejä
ovat muun muassa energiamarkkinoihin
ja polttoaineiden hintakehitykseen liittyvät riskit, maakaasun saatavuuteen, siirtojärjestelmän toimivuuteen, liiketoiminnan
sääntelyyn, turvallisuuteen sekä ympäristövaikutuksiin liittyvät riskit. Tuloksen
kannalta merkittävimmät riskit liittyvät
polttoaineiden hintakehitykseen ja liiketoiminnan sääntelyyn.
Gasum Oy:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat markkinariski (sisältäen
korkoriskin) ja luottoriski. Konsernin riskienhallintaa hoitaa konsernin talousyksikkö
yhdessä liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintojen kanssa.
Gasum Oy:n maakaasun hankintasopimuksen mukainen hinta on sidottu hintaindekseihin. Näitä indeksejä ovat raskaan
polttoöljyn hinta HFO1S, Suomen energiamarkkinoita kuvaava Tilastokeskuksen

julkaisema indeksi E40 sekä hiilen hintaa
kuvaava hinta. Indeksit lasketaan kuukausittain ja niihin sovelletaan kuuden kuukauden keskiarvoja. Maakaasun myyntihintoihin sovelletaan samoja indeksejä kuin
hankintaan, jolloin syntyy luonnollinen
suoja hinnalle.
Yhtiön liiketoiminta on pääomavaltaista,
ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta
hankkia rahoitusta. Luottoihin liittyvää
korkoriskiä pyritään minimoimaan suojaamalla korot johdannaisilla.
Gasum Oy:n energiakaupan asiakkaat
ovat kaikki korkean luottoluokituksen asiakkaita. Konsernin energiapalveluiden asiakasmäärä on melko suuri, koostuen reilusta
30 000 asiakkaasta, jolloin luottoriski pienenee tästä johtuen.
Merkittäviä riskejä kohdistuu myös
yhtiön kehittämiin uusiin liiketoimintoihin. Energiatoimialalle ovat tyypillisiä
merkittävät alkuinvestoinnit, joiden kannattavuutta on vaikea ennakoida tarkasti
ennen liiketoiminnan käynnistymistä ja
vakiintumista.
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Maakaasun toimitushäiriöihin on varauduttu varapolttoainejärjestelyillä. Siirto
järjestelmän toimivuutta seurataan ja parannetaan uudistamalla ja rakentamalla lisää
verkostoa pitkän tähtäyksen suunnitelman
mukaisesti. Polttoaineiden, erityisesti öljyyn liittyvien hintariskien hallintaa yhtiö
on kehittänyt jo usean vuoden ajan. Uusien
liiketoimintojen kehittämisen riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa hyödyntämällä kansainvälisiä referenssejä tausta
tietona ja minimoimalla rahoitukseen
liittyvät riskit.
Energiavirasto valvoo sekä maakaasun
verkkoliiketoimintaa että energiakauppaa.
Muutokset suomalaisessa tai eurooppalaisessa regulaatiossa voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan tai mahdollisuuksiin toteuttaa maakaasumarkkinoiden kehittämiseen liittyviä
tavoitteita.
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RISKIT JA NIIDEN HALLINTA TALOUDELLISEN JA SOSIAALISEN VASTUUN SEKÄ YMPÄRISTÖVASTUUN ALUEILLA
RISKIN KUVAUS

SEURAUS

GASUMIN RISKIENHALLINTA

Verotuksen tai tukimekanismien muutokset asettavat kaasun
huonompaan asemaan muihin energiamuotoihin verrat
taessa, esim. lainsäädännön muuttumisen seurauksena

Maakaasun kilpailukyky heikkenee

Aktiivinen edunvalvonta

Odotusten ja toteutuksen välinen viive

Yhtiö ei pysty vastaamaan markkinoiden odotuksiin

Markkinaseuranta ja projektien tehokas toteutus

Yhtiön arvo ei kasva suunnitellusti

Yhtiö ei pysty toteuttamaan kasvustrategiaansa

Strategian toteutuksen aktiivinen seuranta ja johtaminen, hankkeiden
kannattavuuksien perusteellinen arviointi, tekemisten priorisointi

Kaasun poliittinen hyväksyttävyys heikkenee

Verotus tulee kaasulle epäsuotuisammaksi ja/tai asiakkaat
korvaavat kaasunkäyttöään muilla ratkaisuilla

Kaasumielikuvan aktiivinen rakentaminen, biokaasu- ja LNG-markkinan
rakentaminen, LNG-terminaalin edistäminen

Strategian toteutumisen uskottavuus

Asiakkaat eivät usko kaasun kilpailukyvyn parantamiseen vaan tekevät
muihin ratkaisuihin perustuvia päätöksiä

Aktiivinen viestintä ja mielikuvan rakentaminen, kilpailukyvystä
ja sen kehittymisestä viestiminen asiakkaille

Uutta teknologiaa ei onnistuta kehittämään suunnitellusti

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ei tunnisteta tai ehditä kehittää.
Jokin kilpaileva teknologia kehittyy paremmaksi ja halpenee niin,
ettei yritys pysty vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin

Jatkuva teknologian kehityksen ja kilpailijoiden seuranta sekä
vahva oma tuotekehitys

Integroituminen eurooppalaiseen verkkoon

Asiakkaat eivät usko kaasun kilpailukyvyn parantamiseen vaan tekevät
muihin ratkaisuihin perustuvia päätöksiä

Aktiivinen viestintä ja mielikuvan rakentaminen, kilpailukyvystä
ja sen kehittymisestä viestiminen asiakkaille

Yhtiö ei onnistu uudistumaan

Yhtiö ei pysty tarjoamaan ajanmukaisia tuotteita ja palveluita

Innovointi ja uusien konseptien ja vahvojen kumppanuuksien luominen

Gasum ei aktiivisesti osallistu julkiseen päätöksentekoon

Kukaan ei puolusta kaasun hyötyjä eikä tuo näitä mukaan keskusteluun

Aktiivinen edunvalvonta ja mielikuvan rakentaminen

Henkilöstön osaaminen ei kehity

Liiketoiminnassa ei menestytä ja kannattavuus heikkenee

Tarvittavien osaamisten kartoitus, henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen

Tietoturvallisuus ja tiedon eheys
sekä luottamuksellinen käsittely

Tiedon eheyden ongelmat, kielteinen vaikutus yrityksen maineelle

Hankkeiden IT-osaaminen, tietoturva- ja tietohallintaohjeistus

Osaavaa henkilöstöä ei pystytä rekrytoimaan
tai pitämään yhtiössä

Liiketoiminnat eivät menesty ja kehity, osaamista menetetään yrityksen ulkopuolelle

Yrityskuvan vahvistaminen ja rekrytointiosaaminen, henkilöstön
kannustinjärjestelmät, sekä työhyvinvoinnin kehittäminen

Yhteistyö asiakkaiden kanssa vähenee

Asiakkaat eivät omassa päätöksenteossaan ota huomioon kaasun kaikkia etuja ja mahdollisuuksia

Entistä aktiivisempi asiakasrajapinnan hoitaminen ja viestintä

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus, sisältää työturvallisuu
den, työntekijöihin tai omaisuuteen kohdistuva vahinko

Työntekijän tapaturma, omaisuusvahingot tai kielteinen vaikutus yrityksen maineelle

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä, turvallisuushavainnointi
ja ennaltaehkäisevä turvallisuustyö sekä turvallisuusohjeistus

Tietoturvallisuus (toiminnan ohjaus), järjestelmän vikaantuminen

Järjestelmähäiriö tai -virhe. Taloudellinen haitta tai kielteinen haitta yrityksen maineelle

IT-henkilöstön osaaminen ja resurssien saatavuus, tekninen varautuminen

Maakaasun hyväksyttävyys heikkenee

Maakaasun kilpailukyky kärsii

Biokaasun ja LNG:n tuominen entistä vahvemmin perusmaakaasun rinnalle

Luonnonkaasujen kestävyys

Jokin kestävyyteen liittyvä kysymys nousee julkiseen keskusteluun ja heikentää
luonnonkaasun ja yrityksen mainetta

Kestävyyden merkityksen kytkeminen entistä tiiviimmin yrityksen
päämääriin ja korostaminen uusien henkilöiden perehdyttämisessä

Kaasun fossiilisuus korostuu

Kaasukäyttöisiä voimalaitoksia pyritään korvaamaan muilla ratkaisuilla,
mikä vähentää luonnonkaasun käyttöä

Kaasun muiden hyvien ominaisuuksien esiintuonti viestinnässä ja
ei-fossiilisen biokaasun tuominen entistä vahvemmin maakaasun rinnalle

Taloudellinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Ympäristövastuu
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Raportointiperiaatteet
Kestävä kehitys ja sen edistäminen on osa strategiaamme. Raportoimme
kestävästä kehityksestä ja yhtiölle olennaisista asioista GRI G4-raportointi
ohjeiston mukaisesti suomeksi ja englanniksi vuosittain.
Gasumin yritysvastuuraportti laadittiin
GRI:n (Global Reporting Initiative) G4ohjeiston peruslaajuutta (Core) noudattaen.
ja soveltuvin osin myös toimialakohtaista
öljy- ja kaasualan G4-ohjeistoa. Yhtiö julkaisi vuoden 2014 vuosikertomuksen ja
tilinpäätöksen 31.3.2015 verkossa.
Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Raportoidut
taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon. Henkilöstölukujen
ja turvallisuutta koskevassa tapaturmataajuuksien laskennassa sekä ympäristöasioiden raportoinnissa on noudatettu G4-ohjeistusta sekä kustannuksissa kirjanpito
lautakunnan yleisohjetta ympäristöasioiden
kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä
tilinpäätöksessä. Yhtiö raportoi Suomen
lainsäädännön mukaan.

Raportin kattavuus
Vastuullisuusraportin raportointijakso
on vuosikertomuksen tavoin tilikausi
1.1.–31.12.2014.
Turvallisuus- ja ympäristöraportointi vuodelta 2014 kattaa Gasum-konsernin toimin-

not, lukuun ottamatta Skangassia. Skangassyrityskauppa toteutettiin toukokuussa 2014,
eikä yhtiöön liittyviä toimintoja ole vielä
yhtenäistetty. Raportissa käytetyt rajaukset
on listattu indikaattoreittain sivulla 15.

Merkittävät muutokset raportin
laajuudesta ja rajauksissa
Vuoden 2014 raportointilaajuudesta on jätetty pois Suomessa Skangass Oy:n Porvoon
LNG-laitos. Skangass kuuluu Gasum-konserniin, mutta ulkomaan toimintojen
vuoksi koko Skangass on jätetty pois raportointilaajuudesta vuonna 2014.
Gasumin toiminta laajeni jälleen vuonna
2014 ja uudet toiminnot on otettu mukaan
laskentaan. Tällaisia ovat esimerkiksi uusi
tankkausasema Tampereella Lielahdessa sekä
Lahden biokaasun jalostuslaitos Kujalassa.
Indikaattoritiedoissa saattaa esiintyä
pieniä muutoksia, koska aiemmat luvut raportoitiin G3.1-ohjeistuksen mukaisesti ja
vuonna 2014 siirryttiin G4-ohjeistukseen.
Esimerkiksi energiaindikaattori G4-EN3 laskentatavassa on tapahtunut muutoksia.
Jätemäärissä on hieman eroa verrattuna
edellisvuoteen ja muutos johtuu ympäristötietojärjestelmän raporttien kehittämisestä.

Gasumin vuokrakiinteistöjen toimipisteet on jätetty pois indikaattoreista G4-EN3
ja G4-EN15, koska yhtiö ei omista eikä
hallitse niitä.
Urakoitsijat eivät ole mukana LA6-indikaattorissa. Indikaattorin laskennassa käytetyt kaavat ovat raportoitu indikaattorin
yhteydessä.

Raportointijärjestelmät
Gasum kerää ympäristö- ja turvallisuustietoja CRM-järjestelmästä, CSM-ympäristötietokannasta, Generis-tietojärjestelmästä
ja TAVA-tapaturma- ja vaaratilannejärjes-

telmä. Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut
saadaan henkilöstötieto- ja palkkajärjestelmistä sekä dokumenteista.

Raportin varmennus
Raportin neljä olennaiseksi tunnistettua
indikaattoria (G4-EN3, G4-EN15, G4-EC1,
G4-LA6) on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy
ja vastaaville englanninkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus.
Raportin sisältöä ei enää varmennuksen
jälkeen päivitetä, vaan mahdolliset sisältömuutokset raportoidaan seuraavana vuonna.

RAPORTISSA KÄYTETTYJÄ SUUREITA JA YKSIKÖITÄ
LYHENNE

TERMI

MÄÄRITELMÄ

1 terawattitunti (TWh)

1 000 gigawattituntia (GWh) =
1 000 000 megawattituntia (MWh) =
1 000 000 000 kilowattituntia (KWh)

Energiayksikkö

1 gigawattitunti (GWh)

3,6 terajoulea (TJ)

Energiayksikkö

1 kuutiometri (m )

1 000 litraa (l)

Tilavuusyksikkö

1 tonni (t)

1 000 kg (kg)

Massayksikkö

3
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Riippumaton varmennusraportti
Gasum Oy:n johdolle
Olemme Gasum Oy:n (jäljempänä myös
Yhtiö) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon,
jonka kohteena ovat olleet jäljempänä mainitut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toimintaindikaattorit raportointikaudelta 1.1.–31.12.2014 Gasum Oy:n
Yritysvastuuraportissa 2014 (jäljempänä
Vastuullisuustiedot).

Vastuullisuustiedot
Vastuullisuustiedot koostuvat seuraavista
toimintaindikaattoreista:
• G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen. Toiminta
indikaattorin yhteydessä on raportoitu
myös Yhtiön verojalanjälki.
• G4-EN3 Organisaation oma energian
kulutus
• G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen
päästöt (Scope 1)
• G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja
sukupuolen mukaan

Johdon vastuu
Gasum Oy:n johto vastaa Vastuullisuus
tietojen laatimisesta raportointikriteeristön eli

Yhtiön raportointiohjeiden sekä Global Reporting Initiativen laatimien yhteiskuntavastuun
G4-raportointiohjeiston ja Oil and Gas Sector
Disclosures -ohjeiston mukaisesti.

Varmentajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamamme työn perusteella johtopäätös
Vastuullisuustiedoista. Tämä varmennusraportti on laadittu toimeksiantomme ehtojen
mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennusraportista ja esittämistämme johtopäätöksistä vain Gasum Oy:lle, emme kolmansille osapuolille.
Tehtävänämme ei ole ollut varmentaa
Vastuullisuustietoja aikaisemmilta raportointikausilta.
Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan
taloudelliseen informaatioon kohdistuva
tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus”
mukaisesti. Tämä standardi edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista
ja varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole
tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Vastuullisuustietoja olisi kaikilta
olennaisilta osiltaan laadittu raportointikriteeristön mukaisesti.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen
varmuuden antavassa toimeksiannossa,
minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Varmennustoimeksiantoon kuuluu toimenpiteitä evidenssin
hankkimiseksi Vastuullisuustietoihin sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
varmentajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että Vastuullisuustiedoissa on olennainen virheellisyys.
Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat toimenpiteet:
• Haastatelleet Yhtiön ylimmän johdon
edustajia
• Vierailleet Yhtiön pääkonttorissa ja yhdessä toimipaikassa Suomessa
• Haastatelleet Vastuullisuustietojen keruusta ja raportoinnista vastaavia henkilöitä konsernitasolla ja vierailumme kohteena olleessa toimipaikassa
• Arvioineet, miten konsernin työntekijät
soveltavat Yhtiön raportointiohjeita ja
menettelytapoja
• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista
ja järjestelmistä otospohjaisesti
• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorittaneet uudelleenlaskentaa otospohjaisesti

Johtopäätös
Tässä raportissa kuvaamamme työn perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka
antaisivat aiheen olettaa, ettei Gasum Oy:n
Vastuullisuustietoja olisi kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu käytetyn raportointikriteeristön mukaisesti. Varmennusraporttiamme luettaessa on otettava huomioon
yhteiskuntavastuutietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat luontaiset rajoitteet.
Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2015
PricewaterhouseCoopers Oy
Sirpa Juutinen
Partner
Sustainability &
Climate Change

Maj-Lis Steiner
Director, KHT
Tilintarkastus
palvelut
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GRI-sisältö
GRI-sisällöt löytyvät Gasumin vuosi 2014 -kertomuksesta, tilinpäätöksestä
ja toimintakertomuksesta, Gasumin toiminnan perusta -dokumentista
(Code of Conduct) ja yritysvastuuraportista, www.gasum.fi.

Yleinen sisältö
Tunnus (Core)

GRI:n sisältö

Sijainti

Varmennus

Lisätiedot

ST RATEGI A JA A N A LYYSI
G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

Gasumin vuosi 2014: toimitusjohtajan katsaus 6—7, vuoden merkittävimmät tapahtumat 9—11, strategia 12—13

O RGA N I SA ATI ON TAU STAKUVAUS
G4-3

Organisaation nimi

Tilinpäätös 2014: perustiedot 15

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

Tilinpäätös 2014: perustiedot 15

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

Tilinpäätös 2014: perustiedot 15

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat joissa organisaatio toimii
tai jotka ovat merkittävässä raportissa kuvattujen olennaisten
yritysvastuun näkökohtien osalta

Gasumin vuosi 2014: toimipisteet 43

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Tilinpäätös 2014: perustiedot 15

G4-8

Markkina-alueet

Tilinpäätös 2014: perustiedot 15

G4-9

Raportoivan orgasaation koko

Gasumin vuosi 2014: 4—5, 7—9

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan,
alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Gasumin vuosi 2014: 34—35,
YVR: vastuullinen työntaja 25—26

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

YVR: vastuullinen työnantaja 25—26

G4-12

Organisaation toimitusketju

YVR: Arvoketju ja ympäristö 31—35

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa,
omistusrakenteessa tai toimitusketjun raportointijaksolla

Gasumin vuosi 2014: 5, YVR: raportointiperiaatteet 39

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

Tilinpäätös 2014: 8—9, 26—28,
YVR: suorat kasvihuonekaasupäästöt 33

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden
periaatteet tai aloitteet

YVR: Toimijana yhteiskunnassa 20

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

YVR: Toimijana yhteiskunnassa 20

Ks. YVR : Rajaukset 15.
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Tunnus (Core)

GRI:n sisältö

Sijainti

Varmennus

Lisätiedot

T U NN I STETUT O LEN NAISE T NÄKÖKOHDAT JA LASKE NTA RA JAT
G4-17

Konsernin laskentaraja

YVR: Rajaukset 15

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

YVR: Johtaminen ja tavoitteet 7—9, toimintaympäristö 10, painopisteisiin liittyvät indikaattorit 15

G4-19

Olennaiset näkökohdat

YVR: Olennaiset teemat 12—13,
painopisteisiin liittyvät indikaattorit 14

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

YVR: Rajaukset 15

G4-21

Olennaisia näkököhtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

YVR: Rajaukset 15

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

YVR: Raportointiperiaatteet 39, rajaukset 15

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

YVR: Raportointiperiaatteet 39, rajaukset 15

Gasum osti enemmistöomistajuuden norjalaisen Skangassin
LNG-liiketoiminnasta toukokuussa 2014. Koska kauppa saatettiin
päätökseen vasta puolessa välissä vuotta, ja yritysintegraatio on
ollut meneillään koko syksyn, tässä raportissa ei käsitellä Skangassin lukuja tänä vuonna lainkaan. Raportti on laadittu ensimmäistä
kertaa noudattaen kansainvälisen Global Reporting Initiative
-ohjeiston (GRI) G4-yhteiskuntavastuuraportoinnin suosituksia.
Aiemmin yhtiö raportoi GRI 3.1-ohjeiston mukaisesti vuodesta 2010.

SI DOSRYHM Ä VUO ROVAIKUT US
G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

YVR: Toimijana yhteiskunnassa 18

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

YVR: Olennaisten asioiden määrittely 11—12

G4-26

Sidosryhmien toiminnan periaatteet

YVR: Toimijana yhteiskunnassa 18—20

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

YVR: Muuttuva toimintaympäristö 10, toimijana
yhteiskunnassa 18—19, Gasumin vuosi 2014:
Toimitusjohtajan katsaus 6—7

RA PO RTI N KUVAUS
G4-28

Raportointijakso

1.1.—31.12.2014

G4-29

Edellisen raportin päiväys

9.4.2014

G4-30

Raportin julkaisutiheys

Vuosittain

G4-31

Yhteystiedot, joista voi tilata ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

G4-32

GRI-sisältövertailu

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

viestinta@gasum.fi, www.gasum.fi/palaute
YVR: GRI-sisältöindeksi 41—45, varmennus
raportti 40
PwC on varmentanut Gasumille neljä tärkeää olennaista
indikaattoria, EN15, EC1, LA6 ja EN3, sekä veronjalanjäljen.
YVR: varmennusraportti 40. Tämän lisäksi hallituksen
toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 on tilintarkastatettu.
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Tunnus (Core)

GRI:n sisältö

Sijainti

Hallintorakenne ja valiokunnat

Tilinpäätös 2014: Yhtiö rakenne ja hallinto 8,
yritysvastuuraportti 4—6, YVR: Vastuullinen
ja haluttu työnantaja 25

Varmennus

Lisätiedot

Varmennus

Mukana ei Gasum Eestin yhtiön lukuja, koska yhtiö on myyty
vuonna 2014. Mukana myös Gasumin veronjalanjälki.
G4-EC1 on esitetty Gasumin omalla tavalla, mikä ei kaikilta osin
noudata G4-EC1 indikaattorin raportointivaatimuksia.

HA LL I N TO
G4-34

LI I K ETO I M I N N A N EETT ISYYS
G4-56

Arvot ja liiketoiminnanperiaatteet

Gasumin vuosi 2014: strategia 12—13,
Gasumin toiminnan perusta

YLE I N EN J O HTA M I STAVAN KUVAUS ( DMA)
TALOUDELLINEN VASTUU
TALOUDELLISET TULOKSET
G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

YVR: Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen sekä yhteiskunnalliset vaikutukset 22—24

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

YVR: Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakau
tuminen sekä yhteiskunnalliset vaikutukset 23

Mukana ei Gasum Eestin yhtiön lukuja,
koska yhtiö on myyty vuonna 2014.

YVR: Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen sekä yhteiskunnalliset vaikutukset 23

Mukana ei Gasum Eestin yhtiön lukuja,
koska yhtiö on myyty vuonna 2014.

VÄLILLISET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
G4-EC7

Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen
kehitys ja vaikutukset

YM P Ä R I STÖ VASTUU
ENERGIA
G4-EN3

Organisaation oma energiankulutus

YVR: Arvoketju ja ympäristö 32

Kokonaisvedenotto lähteittäin

YVR: Arvoketju ja ympäristö 34

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

YVR: Arvoketju ja ympäristö 33

G4-EN21

Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut
merkittävät päästöt ilmaan

YVR: Arvoketju ja ympäristö 34

Varmennus

VESI
G4-EN8

PÄÄSTÖT
Varmennus

Gasum-konserni, ei Skangass, ei vuokrakiinteistöt

JÄTEVEDET JA JÄTTEET
G4-EN23

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

YVR: Arvoketju ja ympäristö 34

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen
liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo/määrä sekä ei-rahallisten
sanktioiden lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2014
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Tunnus (Core)

GRI:n sisältö

Sijainti

Varmennus

Lisätiedot

Varmennus

Yhtiö raportoi pääosin vuoden 2014 tulokset tämän indikaattorin
osalta, sillä vuoden 2014 raportointiohje eroaa aiempien vuosien
raportointiohjeesta. Aiempina vuosina kerätyt GRI 3.1-mallin mukaiset tiedot eivät kaikilta osin kata GRI G4-mukaisia vaatimuksia.
Urakoitsijoiden tietoja ei ole mukana.

YMPÄRISTÖASIOIHIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-EN34

Ympäristöasioihin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja
ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

YVR: Arvoketju ja ympäristö 34

SOSI A A LI N EN VASTUU
HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOSUHTEET
TYÖLLISTÄMINEN
G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön
vaihtuvuuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

YVR: vastuullinen työntaja 26

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
G4-LA5

Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön
ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoaantavissa toimikunnissa

YVR: vastuullinen työntaja 25—26

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmalaajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt
työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna
alueittain ja sukupuolen mukaan

YVR: toimitusvarmuus ja turvallisuus 28

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna
sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

YVR: vastuullinen työnantaja 26

KOULUTUS
G4-LA9

Raportoitu koulutuspäivät, yksi päivä on 7,5 tuntia.

MONIMUOTOISUUS JA TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET
G4-LA12

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän
ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti.

YVR: vastuullinen työnantaja 26

TYÖOLOIHIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-LA16

Työoloihin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen
epäkohtien lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2014.

Gasumilla ei ole ollut yhtään työoloihin liittyviä tapauksia, rekisteröityjä, käsiteltyjä tai ratkaistuja epäkohtaisia tapauksia. Yhtiössä
ei ole työoikeuteen tms. oikeusasteeseen meneviä tapauksia.

Gasum ei tue poliittisia puolueita eikä osallistu
yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden
tukemiseen.

Yhtiö teki vuonna 2014 vaikuttamistyötä sekä Suomessa että
Brysselissä yhdessä viestintätoimistojen Kreabin sekä Milttonin
kanssa. Kokonaisuutena tämän vaikuttamisyhteistyön arvo on
noin 175 000 euroa. Summa perustuu EU Transparency Registerissä ilmoitettuihin summiin.

YHT EI SKUN TA
POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
G4-SO6

Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain
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G R I -S I S Ä LTÖ I N D E K S I

Tunnus (Core)

GRI:n sisältö

Sijainti

Varmennus

Lisätiedot

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen
rahamääräinen arvo/määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2014.

T U OTEVASTUU
TUOTE- JA PALVELUTIEDOT
G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

YVR: Toimijana yhteiskunnassa 18

TO I M I A LA KOHTA I SET INDIKAAT TORIT KAASU- JA ÖLJYA L A LTA
ENERGIA
G4-OG3

Uusiutuvan energian kokonaismäärä

YVR: Arvoketju ja ympäristö 33
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LUONNONKAASU

Luonnonkaasu
'Luonnonkaasulla' tarkoitetaan maa- ja biokaasua. Maakaasu ja
jalostettu biokaasu ovat koostumukseltaan samaa ainetta, metaania.

Maakaasu
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. Mittauksen ja laaduntarkkailun jälkeen maakaasu siirretään vastaanottoasemalta asiakkaille Gasumin omistaman
siirto- ja jakeluverkoston kautta.
Maakaasun käyttömahdollisuudet ovat
monipuoliset. Suomalainen teollisuus hyödyntää maakaasua sekä poltto- että raakaaineena, 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 jalostettuna meri- ja maantie
liikenteen polttoaineeksi.
Liikennepolttoaineista maakaasu on
edullisin polttoaine (vertailuhinta bensiinille 2.2.2015: 0,851 €/l).

Biokaasu
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.
Biokaasun tehollinen lämpöarvo on noin
10 kWh/m3. Gasum-biokaasun siirtämisessä
tuotantopaikoilta asiakkaille hyödynnetään
olemassa olevaa kaasuputkiverkostoa. Bio
kaasua syötetään Gasumin verkkoon Kouvolassa, Espoossa ja Lahdessa sijaitsevilta
biokaasulaitoksilta. Myös biokaasua voidaan
nesteyttää. Tällöin siitä puhutaan nesteytetystä biokaasusta, LBG (Liquid Biogas).
Liikennepolttoaineista biokaasu on uusiutuvista markkinoiden edullisin polttoaine (vertailuhinta bensiinille 2.2.2015:
0,928 €/l).

LNG
LNG (liquefied 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 polttoaineen tavoin kätevästi ja
kustannustehokkaasti. LNG:tä käyttämällä
hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna.
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.
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02151 Espoo
Vaihde: 020 44 71
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www.gasum.fi
  GasumOy
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  Kokkaa kaasulla
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  Gasum1

Olga Väisänen
johtaja, viestintä, markkinointi
ja yritysvastuu
p. 020 44 78628
Anna Ailio
viestintäpäällikkö
p. 020 44 78623

Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja.
Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää
ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle,
kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle.
Yhtiö kehittää suomalaista ja pohjoismaista
energiainfrastruktuuria panostamalla nesteytetyn maakaasun (LNG)
liiketoimintaan, biokaasuliiketoimintaan ja liikennepalveluihin.
Gasum on johtava biokaasun tarjoaja Suomessa. Yhtiö syöttää
biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta.
Yhtiö osti enemmistöomistajuuden norjalaisen Skangassin LNGliiketoiminnasta toukokuussa 2014. Skangass jatkaa LNG:n aseman
ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden
hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Gasumissa työskentelee reilut 300 henkeä. Liikevaihto vuonna
2014 oli 1,1 mrd. euroa.
PUHTAASTI LUONNONKAASULLA – GASUM.FI

