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POHJOISMAINEN
K A ASUEKOSYSTEEMI JA
PUHTA AMPI HUOMINEN

Gasum on suomalainen kaasualan asiantuntija, joka
rakentaa maakaasun, kotimaisen biokaasun ja nesteytetyn
maakaasun (LNG) kaasuekosysteemiä Pohjoismaissa. Kaiken
lähtökohtana on puhtaampi huominen, jonka saavuttamisessa
kaasu on keskeisessä asemassa. Pelkästään maakaasulla on
mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla
energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä, ja kotimaisen
biokaasun käytön lisääntymisen myötä päästöt vähenevät
entisestään. Edistämme kestävää energiatulevaisuutta uusien
innovaatioiden ja kiertotalouden ratkaisujen kautta.
Vuonna 2016 otimme määrätietoisesti merkittäviä askeleita
kohti puhtaampaa huomista. Tässä vuosikertomuksessa
kerromme miten.

T O I M I T U S J O H TA JA N K AT S AU S

Pohjoismainen
kaasuekosysteemi
on kehittynyt selkein
askelin nojautuen
kotimaiseen
biokaasuun,
nesteytettyyn
maakaasuun ja
energiatehokkaaseen
maakaasuun.
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T O I M I T U S J O H TA JA N K AT S AU S

ASKEL ASKELEELTA
KOHTI PUHTAAMPAA
HUOMISTA

V

uonna 2016 veimme strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin. Pohjoismainen
kaasuekosysteemi on kehittynyt selkein askelin nojautuen kotimaiseen biokaasuun,
nesteytettyyn maakaasuun ja energiatehokkaaseen maakaasuun.
Biokaasumarkkinan kehitys on ollut viimeisen vuoden
aikana nopeaa. Biokaasu on yleistynyt liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden ympäristöystävällisenä vaihtoehtona. Valtakunnalliseksi laajentuneen biokaasulaitosverkostomme ansiosta olemme kohonneet Pohjoismaiden suurimmaksi biohajoavien jakeiden käsittelijäksi.
Biokaasu on poikinut useita kiertotalousinnovaatioita, joita olemme kehittäneet yhteistyössä. Keskon
elintarvikkeeksi kelpaamatonta ruokajätettä kierrätetään uusiutuvaksi biokaasuksi, jota käytetään uusien
Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.
Kumppanuutemme Soilfood-startupin kanssa koituu puolestaan suomalaisen ruoantuotannon parhaaksi. Soilfood jalostaa biokaasutuotannossa syntyvää ravinnejäännöstä maatilojen ympäristöystävälliseksi täsmälannoitteeksi.
Nesteytetty maakaasu LNG toi arvokkaan lisän suomalaiseen energiamarkkinaan, kun Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali avautui Porissa syksyllä
2016. Pohjoismainen asemamme vahvistui vuoden aikana, kun Risavikan LNG-tuotantolaitos siirtyi Gasumin
tytäryhtiön Skangasin omistukseen.
LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä, ja
se täyttää kaikki Kansainvälisen merenkulkujärjestön
IMO:n kiristyvät päästörajoitukset. Puhtaan meriliikenteen kasvu näkyy myös Suomenlahdella: Tallinkin uusi
LNG-käyttöinen alus Megastar aloitti liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan välillä tammikuussa 2017.
Öljypohjaisia polttoaineita korvaava LNG tarjoaa
uuden vaihtoehdon myös teollisuuden ja raskaan
maantieliikenteen päästövähennyksiin. Ensimmäiset
raskaan liikenteen tankkausasemat ovat jo asiakkai-

demme käytössä Helsingissä ja Turussa. Vuonna 2017
verkosto kasvaa vielä kahdella asemalla.
Maakaasulla on edelleen tärkeä rooli siirryttäessä kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kaasun asema tunnustetaan myös tuoreessa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, joka ohjaa kohti kunnianhimoisia energia- ja ilmastotavoitteita.
Vuonna 2016 maakaasun käyttö Suomessa oli 24
TWh. Kaasu on säilyttänyt merkittävän aseman osana
suomalaista energiankäyttöä: energiantuotannon kokonaisuutta katsottaessa maakaasun vuotuinen käyttö
vastaa noin neljää ydinvoimalaa.
Energiatehokas kaasu on jatkossakin keskeinen osa
suomalaista energiapalettia. Olemmekin ylpeitä, että
voimme tarjota asiakkaillemme Euroopan kilpailukykyisimmän kaasunhinnan.
Vuonna 2017 strategiamme etenee entistäkin päättäväisemmin. Laajentumalla Ruotsin biokaasumarkkinoille
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempia uusiutuvia kaasuratkaisuja Pohjoismaissa.
Toimintamme kasvaa myös kotimaassa: muun
muassa pohjoispohjalaiset pääsevät hyödyntämään
puhdasta biokaasua, kun Oulun biokaasulaitoksen
laajennus valmistuu vuonna 2017. Pohjoisen Suomen
energiainfrastruktuuria monipuolistaa myös Tornion
LNG-terminaali, joka aloittaa toimintansa keväällä 2018.
Kaasuekosysteemin laajentuessa gasumilaisten
joukko on kasvanut vauhdilla. Olemme saaneet useita
uusia osaajia Gasum-perheeseemme. Olen ylpeä sitoutumisestanne ja ensiluokkaisesta työstänne kestävän
energiatulevaisuuden rakentamisessa.
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja
henkilökuntaamme antoisasta yhteistyöstä. Askeleet
puhtaampaan huomiseen otetaan yhdessä.
Johanna Lamminen
toimitusjohtaja
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T U N N U S L U K U JA

GASUM
VUONNA

2016
Biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö jatkoivat kasvuaan vuonna 2016.
Maakaasulla on tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Gasum jatkoi
strategiansa mukaisesti määrätietoista työtään kestävän kehityksen puolesta: biokaasuun
ja LNG:hen tehtiin merkittäviä investointeja, kaasun tankkausasemaverkostoa laajennettiin
ja yhtiö sitoutui mukaan sekä kestävän kehityksen yhteiskuntasopimukseen että uuteen
energiatehokkuussopimukseen. Yhtiö panosti merkittävästi digitalisaation valjastamiseen
yhtiön tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi. Vuosi 2016 oli merkittävä
myös henkilöstöstrategian kannalta: Gasumin henkilöstö kasvoi biokaasuliiketoiminnan
kautta merkittävästi.
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STRATEGIA OHJAA LIIKETOIMINTOJA

PUHTAAMPAA ENERGIAA

G

asum on kestävien pohjoismaisten energiaratkaisujen ja kiertotalouden edelläkävijä. Yhtiön
päivitetty strategia vastaa koko energia-alaa
muovaaviin toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja muutoksiin ja tähtää kaasumarkkinan laajentamisen kautta puhtaampaan huomiseen.
Gasumin missio on Puhtaampaa energiaa ja visiomme
on johtaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Yhtiö kulkee arvolauseensa mukaisesti määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia.

1. Edistämme kestävää kehitystä
2. Myymme kilpailukykyistä kaasua
3. Kehitämme älykästä kaasujärjestelmää
4. Rakennamme uutta Gasumia

LIIKETOIMINTA TUKEVASTI
NELJÄLLÄ KIVIJALALLA
Liiketoimintayksiköt ovat maakaasu, biokaasu, LNG ja
tekniset palvelut.
Gasum tuo Suomeen maakaasua energiantuotannon, teollisuuden, maa- ja meriliikenteen sekä kotitalouksien tarpeisiin. Yhtiö tuottaa ja jalostaa biohajoavista jätteistä tuotettua biokaasua, ja tytäryhtiö Skangas on Pohjoismaiden johtava LNG-osaaja. Biokaasu ja
LNG laajentavat kaasun käyttömahdollisuuksia uusille
maantieteellisille alueille, mikä näkyy myös Suomen
energiavalikoiman laajentumisessa: maan ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistui Poriin elokuussa
2016.
Uudistettu strategia on kirkastanut yhtiön visiota
ja ohjannut mm. investointipäätöksiä, jotka siivittävät
tietä kohti tulevaisuuden Gasumia. Tulokset näkyvät
selvästi: kotimaisen biokaasun myynti kasvoi 2016 54
prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Myös LNG:n toimitukset kasvoivat edellisvuodesta.

KA ASU ON OSA KESTÄVÄ Ä KEHITYSTÄ
Gasumin visio puhtaammasta huomisesta toteutuu uusien innovaatioiden ja tehokkaiden kaasuratkaisujen
kautta. Tehokkaat kaasuratkaisut ovat edellytys Suomelle
asetettujen päästötavoitteiden toteutumiselle ja kestävän energiatulevaisuuden saavuttamiselle. Innovaatioissa
Gasum luo uutta vanhan päälle, sillä maakaasun ja LNG:n
infrastruktuurit soveltuvat sellaisenaan myös biokaasulle
ja nesteytetylle biokaasulle.
Avainasemassa on kilpailukyky, kaasun tarjoamien
mahdollisuuksien tunnetuiksi tekeminen ja uusien mahdollisuuksien aktiivinen hyödyntäminen. Strategian neljä
osa-aluetta muodostavat toiminnan kivijalan ja vaikuttavat koko toimintaan aina asiakastyöstä ja investoinneista
vaikuttamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen.

TOIMITUSKETJU
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TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI

SIIRTO JA JAKELU

KÄYTTÖ

Kaasuinfrastruktuurin monipuolistaminen

Kaasun siirto ja jakelu toimitusvarmasti ja

Monipuolinen maa- ja biokaasun käyttö

ja aktiivinen kehittäminen sekä kilpailuky-

turvallisesti asiakas huomioiden. Päästöjä

energiantuotannossa, teollisuudessa, koti-

kyinen kaasun tarjonta.

vähentävät ratkaisut.

talouksissa sekä maa- ja meriliikenteessä.
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GASUM-KONSERNIN ORGANISAATIO 1.1.2017

STRATEGIA
Juha Häkämies
strategia, digitalisaatio,
T&K, HSEQ

VIESTINTÄ
Olga Väisänen
viestintä, markkinointi,
yhteiskuntasuhteet,
asiakaspalvelu

MAAKAASU

BIOKAASU

Jouni
Haikarainen

Jukka
Metsälä

LAKIASIAT JA HENKILÖSTÖ
Kristiina Vuori
lakiasiat, henkilöstö

TEKNISET
PALVELUT
Jarko
Alanko

LNG
Tor Morten
Osmundsen

TALOUS
Lasse Aarnio
talous, IT

TOIMITUSJOHTAJA Johanna Lamminen

MEGATRENDIT MULLISTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ
Gasumin strategia pohjaa seuraaville maailmanlaajuisille megatrendeille:

RESURSSIVIISAUS

AKTIIVISET ASIAKKAAT

DIGITALISAATIO

Väestönkasvu ja ilmastonmuutos edellyttä-

Tulevaisuutta määrittää tietoisuus omista

Digitalisaatio mahdollistaa toiminnan te-

vät entistä tehokkaampaa resurssien käyt-

kulutusvalinnoista. Kuluttajat haluavat yhä

hostamisen kilpailukykyisemmäksi ja ympä-

töä, jolloin energiatehokkuuden parantami-

aktiivisemmin tietää ostopäätöstensä ener-

ristöystävällisemmäksi sekä huoltovarmuu-

nen, uusiutuvan energian varastointi ja kier-

giajalanjäljen ja ohjata energiankulutustaan,

den ja ennakoitavuuden parantamisen.

totalous nousevat avainasemaan.

mikä luo tietä uusille energiateknologioille.

GA SUMIN V U OSI 2016
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V U O S I LY H Y E S T I

VUODEN 2016
TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Maaliskuu

Tammikuu
Gasumin biokaasu sai
Joutsenmerkin kaikille
käyttötarkoituksilleen.

10

Gasumin tytäryhtiö Skangas
osti norjalaisen Risavikan LNGtuotantolaitoksen Lyse-konsernilta.
Gasum investoi biokaasuun ostamalla
biokaasualan ja ravinnekierrätyksen
edelläkävijän Biovakka Oy:n.

Toukokuu
Gasum mukaan kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumukseen.
Uusia biokaasuasiakkaita alkuvuonna
olivat mm. Helen, Isku, Kaslink Foods,
BE Group Oy Ab, Niemi Palvelut, Sauna
Arla, Scandic, HoviRuoka, Bryggeri
Helsinki ja Kauppakeskus REDI.

Helmikuu

Huhtikuu

Kesä–heinäkuu

Gasum investoi biokaasuun
ostamalla Biotehdas-ketjun.

Gasum ja Soilfood aloittivat
kierrätysravinneyhteistyön.

Suomen historiallinen ensimmäinen
LNG-lasti saapui Suomeen Gasumin tytäryhtiön
Skangasin Porin LNG-terminaaliin.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 5,38
MEUR energiatuen Gasumin Riihimäen
biokaasulaitokselle, joka on yksi
hallituksen kärkihankkeista.

Gasum julkaisi
tankkausasemaverkoston
suunnitelman tuleville
vuosille.

P UHTA AMP I HU O MINEN

Skangas toimitti ensimmäistä kertaa
nesteytettyä maakaasua Suomen ensimmäiselle
LNG-käyttöiselle jäänmurtajalle Polarikselle.

V U O S I LY H Y E S T I

Elokuu

Joulukuu

Lokakuu

Suomen ensimmäinen raskaan
liikenteen kaasutankkausasema
avautui Vuosaaren satamaan.

Gasum liittyi ensimmäisten joukossa
uuteen energiatehokkuussopimukseen.

Gasum ja Wärtsilä aloittivat yhdessä
kaasun arvoketjun kehittämisen
hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Porin LNG-tuontiterminaalissa
bunkrattiin ensimmäinen laiva, Neotin
Ternsund.

Gasum osti biokaasuntuottajan
Swedish Biogas Internationalin
osakekannan. Kauppa saatettiin
päätökseen tammikuussa
2017, jolloin Gasumista tuli
pohjoismaiden suurin biokaasun
tuottaja.

Syyskuu

Marraskuu

Suomen ensimmäinen LNG-terminaali
käyttöönotettiin Porissa.

Turkuun avattiin Suomen ensimmäinen
sekä henkilöautoille, hyötyajoneuvoille
että raskaalle liikenteelle tarkoitettu
kaasutankkausasema.

Oulun biokaasulaitoksen kapasiteetin
kaksinkertaistamisesta tehtiin
investointipäätös.

Fazerin vierailukeskus Vantaan Vaaralassa
siirtyi biokaasun käyttäjäksi.

GA SUMIN V U OSI 2016
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ÄLYKÄSTÄ
KAASUJÄRJESTELMÄÄ
KEHITTÄMÄSSÄ
Suomen energiamarkkinat monipuolistuivat vuonna 2016 Porin Tahkoluotoon
avatun LNG-terminaalin myötä. LNG mahdollistaa toimitukset teollisuudelle
kaasuverkoston ulkopuolella, meriliikenteelle ja liikenteelle. Energiatehokkaan
ja puhtaan LNG:n saatavuuden parantaminen on tärkeä askel siirtyessämme
kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Gasum suunnittelee myös 35:n uuden tankkausaseman rakentamista
Suomeen. Kaasuinfrastruktuurin kehittyminen on keskeistä kaasuautoilun
yleistymisen kannalta; kattavan verkoston ansiosta kaasulla pääsee ajamaan
saumattomasti ja vähäpäästöisesti ympäri Suomen.

SUOMEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIN

JÄÄNMURTAJA
Polaris sai ensimmäisen
LNG-toimituksen Skangasilta.

Risavikan
nesteytyslaitoksen
vuotuinen LNGtuotantokapasiteetti

300 000
tonnia

Toiminnassa oleva LNG-terminaali
Rakenteilla oleva LNG-terminaali*
LNG-tuotantolaitos
Gasum, biokaasu
Gasum, biojäte ja biokaasu
Biokaasutuotantolaitos**
*

Yhteishanke ManGa LNG Oy, Outokumpu,
SSAB, EPV Energia ja Skangas
** Yhteishanke

12
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Øra
Risavika

Lidköping
Lysekil

GASUM
RAKENTAA

35

uutta kaasutankkausasemaa
seuraavien
vuosien aikana.

Tornio

Gasumin omistukseen
siirtyi 5 ruotsalaista
biokaasun tuotanto
laitosta.

Oulu

Swedish Biogas
International
tuottaa vuodessa

300
GWh

Biokaasun tuotantopotentiaali
Suomessa on jopa

biokaasua.

10–15
TWh/a.

SUOMEN ENSIMMÄINEN
LNG-TUONTITERMINAALI

Kuopio

avattiin Porin Tahkoluodossa

ELOKUUSSA

2016

Honkajoki
KAASUN
SIIRTOVERKOSTO
SUOMESSA

Pori

Tampere

Huittinen

Kouvola

Riihimäki
Vehmaa Hyvinkää
Turku

Lohja
Espoo

Västerås
Örebro
Vadsbo

Katrineholm

Imatra

Mäntsälä
Kotka
Porvoo
Helsinki

Maakaasun
käyttö
Suomessa
oli

24

TWh/a

LNG-INFRASTRUKTUURI

SUOMEN ENSIMMÄINEN LNG-TERMINAALI ALOITTI

ENERGIAMARKKINOIDEN
UUDEN AIKAKAUDEN

S

yyskuussa 2016 saavutettiin Gasumin strategian
kannalta merkittävä etappi, kun Suomen ensimmäinen LNG-terminaali vihittiin käyttöön
Porissa. Porin terminaali avasi LNG:lle Suomen
ensimmäisen meritien, ja menestyksekäs projekti on kokonaisuudessaan huomattava askel kohti monimuotoisempia energiamarkkinoita Suomessa.
Porin terminaali on Gasumin tytäryhtiölle Skangasille
Pohjoismaiden kolmas LNG-terminaali, ja uusia valmistunee tulevaisuudessa. Nesteytetyn maakaasun käyttö
kasvaa Suomessa lähitulevaisuudessa voimakkaasti.

TERMINA ALISTA MA AKA ASUA
KOKO SUOMEN KÄYTTÖÖN
Tahkoluodossa toimiva tuontiterminaali mahdollistaa
nesteytetyn maakaasun toimittamisen sekä meriliikenteeseen että teollisuudelle kaasuverkoston ulkopuolella.
Terminaalista hyötyy siis koko Suomi ja alueet, joita ny-

14
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kyinen maakaasun siirtoputkiverkosto ei tavoita. Skangas
kuljettaa LNG:tä joustavasti syksyllä avatusta Porin Tahkoluodon LNG-tuontiterminaalista meriliikenteen tarpeisiin
eri satamiin.
Terminaali valmistui etuajassa, ja LNG-toimitukset asiakkaille alkoivat välittömästi. LNG-kuljetukset hoituvat asiakkaille joko höyrystettynä kaasuna paikallisen yhdysputken välityksellä, säiliöautoilla tai meriteitse tankkereilla.

TOIMITUSVALMIUDESSA LÄPI VUODEN –
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN VAIHTOEHTO
MERENKULKUUN
Porin terminaali palvelee asiakkaitaan keskeytyksettä
ympäri vuoden. Terminaalin kaikki toiminnot ovat kaksoisvarmennuksen takana, joten huoltokatkoja ei synny.
Satama on helppo saavuttaa mereltä edustan saarettomuuden ja syvän väylän (15,3 m) ansiosta. Keskiverto

LNG-INFRASTRUKTUURI

TORNION LNGTERMINAALI
VALMISTUU 2018
TORNION LNG-TERMINAALIN on määrä valmistua alkuvuonna 2018, jolloin ensimmäiset LNG-toi-

asiakas viipyy satamassa 15 tuntia, jona aikana nestemäistä maakaasua pumpataan 300 metrin pituista putkea pitkin nopeimmillaan 1 500 kuution tuntivauhdilla.
Kaasukäyttöiset alukset ovat laivanvarustajille ja liikenteenharjoittajille looginen tapa noudattaa ajan ympäristölainsäädäntöä. VLNG on ympäristöominaisuuksiltaan erinomaista meriliikenteen polttoainetta, koska sen rikkidioksidi-, hiukkas-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt ovat erittäin vähäiset. Ympäristöystävällisyytensä lisäksi kaasu auttaa
myös alentamaan merenkulkualan toimintakustannuksia.
LNG:n käytön odotetaankin kasvavan meriliikenteen
lisäksi myös teollisuudessa ja maaliikenteessä.

mitukset alkavat. ManGa LNG-terminaalihanke on
Skangasin, Outokummun, SSAB:n ja EPV Energian
yhteishanke. Tornion Röytän terminaaliin valmistuu
suurten LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yksi 50 000 kuutiometrin varastosäiliö. Tornion
terminaali tukee paitsi Gasumin strategiaa myös EU:n
puhtaan energian ohjelmaa, jonka mukaan kaikkiin
EU:n tärkeimpiin satamiin järjestetään lähivuosina
LNG:n tankkausmahdollisuus ja raskaalle liikenteelle
tankkausasemia 400 kilometrin välein.
Tornion LNG-terminaali tuo Pohjolaan uuden ja
puhtaan energiavaihtoehdon, joka auttaa turvaa-

ENSIMMÄINEN BUNKRAUS LOKAKUUSSA

maan alueen ainutlaatuista luontoa. Outokummun

Porin terminaali on Pohjanlahden ainoa paikka, jossa
aluksia voidaan bunkrata suoraan terminaalista, ja bunkrauksen käynnistyminen Porin terminaalissa aloittikin uuden aikakauden Suomen merikuljetusalalla.

Tornion terästehdas ja SSAB:n Raahen terästehdas
ovat jo ilmoittaneet siirtymisestään LNG:hen, mikä
osaltaan viitoittaa tietä puhtaamman energiamuodon tulemiselle.

JÄÄHYVÄISET MUSTALLE SAVULLE – POLARIS MUUTTI PELIN
LAIVALIIKENNE SIIRTYY nesteytettyyn

tää vuodessa nesteytettyä maakaasua

maakaasuun: lähes kaikki uudet Itämeren

noin 20 000 henkilöauton edestä. Tällä

LNG-TERMINA ALIT
SIIVITTÄVÄT MUUTOSTA

liikenteeseen tulevat laivat käyttävät pää-

tavalla laivaliikenteen LNG-investoin-

Maailman merillä risteilee jo satoja

polttoaineenaan meriliikenteen puhtainta

nit kasvattavat sekä ympäristöhyötyjä

LNG-matkustaja- ja rahtialuksia, ja esi-

polttoainetta eli LNG:tä. Suomalainen jään-

että LNG:n volyymejä, mikä puolestaan

merkiksi Norjassa LNG:n käyttö merilii-

murtoyhtiö Arctian upouusi Polaris on

parantaa nesteytetyn maakaasuun

kenteessä on jo yleistä. Suomen varusta-

maailman ensimmäinen LNG-käyttöinen

saatavuutta ja vahvistaa sen jakeluver-

moyhdistyksen mukaan jäsenyritysten

jäänmurtaja. Gasum mahdollistaa suoma-

kostoa.

LNG-laivoja on Polaris mukaan luettuna

laisten LNG-alusten kirin Itämerellä.

LNG-LAIVAT
TULEVAISUUDEN NORMI
Laivojen siirtyminen käyttämään LNG:tä
on päästövähennyksiä ajatellen merkittävä askel, sillä esimerkiksi Viking Linen
matkustajalaiva M/S Viking Grace käyt-

Vuonna 2013 käyttöönotettu M/S

liikenteessä kaksi. Kolmas on Rajavar-

Viking Grace oli lajissaan ensimmäinen

tiolaitoksen Turva. Rakenteilla olevia

suuri matkustajalaiva, joka kulkee

LNG-aluksia on yhdeksän. Laivanraken-

LNG:llä. Nyt Suomen vesille on tilattu li-

nustelakoilla LNG-moottori asennetaan

sää LNG-aluksia - muun muassa Tallink

jo oletuksena. Tulevaisuudessa merilii-

Grupp otti LNG-käyttöisen M/S Megas-

kenteen odotetaan siirtyvän vähitellen

tarin Itämeren liikenteeseen Helsingin

täysin päästöttömään kotimaiseen bio-

ja Tallinnan välille tammikuussa 2017.

kaasuun.

GA SUMIN V U OSI 2016
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LNG MERILIIKENTEESSÄ

GASUMIN TEKNISET
PALVELUT NYT
KOKO SUOMESSA
KAASUEKOSYSTEEMIN KASVAESSA myös
kaasutekniikan ammattilaisten kysyntä kasvaa.
Tekniset palvelut oli mukana alustustöistä lähtien myös Porissa valmistellen LNG-terminaalin
käyttöönottoa. LNG:n, biokaasun ja liikenteen
tankkausasemaverkoston myötä liiketoimintayksikön toimintakenttä kasvaa kaasuputkiverkoston sisältä valtakunnalliseksi.
Vuonna 2016 kehitettiinkin kumppaniverkostoa, joka kykenee palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa.

Ensimmäisen laiva bunkrattiin lokakuussa. Tuotetankkilaiva Ternsundin bunkraus sujui nopeasti ja
turvallisesti. Ternsund on ensimmäinen Terntank-varustamon neljästä uudesta LNG-käyttöisestä laivasta,
ja sitä operoi suomalainen North European Oil Trade
(NEOT) -yhtiö.
”Olemme erittäin tyytyväisiä, että LNG:tä pystytään nyt bunkraamaan Suomessa aivan yhden terminaalimme naapurissa. Ternsund liikennöi Suomen ja
Norjan rannikolla sekä Göteborgin alueella. Skangasin ehdoton valtti oli, että se pystyy tarjoamaan useita
bunkrauspaikkoja kaikkialla toiminta-alueellamme
aina Suomesta ja Ruotsista Norjaan”, NEOTin Chartering Manager Satu Mattila sanoo.
”LNG on ollut alalla kuuma peruna jo pitkään. Itämeren LNG-infraa on epäilty, ja kysynnän ja tarjonnan
välillä vallitsi pitkään ikään kuin pattitilanne. Koska
tiedämme reittimme ennakkoon, pystyimme luottamaan infran kehittyvän ajan mittaan, kuten nyt on
käynytkin. Ympäristöhyötyjen lisäksi LNG laivan polttoaineena tarkoittaa alhaisempia käyttö- ja satamakustannuksia”, Mattila jatkaa.
”Työ Skangasin kanssa on ollut vaivatonta, ja oppimiskäyrä on ollut jyrkkä. Alahan on selvässä muutoksessa, kun fossiilisia polttoaineita korvataan kestävimmällä vaihtoehdoilla. Kymmenen vuoden kuluttua olemme tässä kehityksessä toivottavasti jo todella
pitkällä”, Mattila tiivistää.
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LNG – PUHTAASTI
PAREMPI POLTTOAINE
NESTEYTETTYÄ MAAKAASUA kutsutaan englanninkielisestä nimestä ”liquefied natural gas”
tulevalla lyhenteellä LNG. LNG:llä voidaan korvata
öljyperäisiä polttoaineita meriliikenteessä, teollisuudessa, raskaassa tieliikenteessä ja energiantuotannossa. Maakaasu pysyy nesteenä, jos sen
lämpötila on alle -162 °C. Tämän vuoksi sen kuljettamiseen tarvitaan erikoisrakenteinen eristetty
säiliöalus. Nesteyttämisellä maakaasu tiivistyy
600-kertaisesti. Sen ansiosta LNG:tä voidaan toimittaa säiliöaluksilla tai rekkakuljetuksina ilman
siirtoputkia ja pumppuasemia pitkiäkin matkoja.
Käyttökohteissa LNG höyrystetään kaasuksi.
LNG:n valtti on sen ympäristöystävällisyys.
CO2-päästöt ovat yli 20 prosenttia pienemmät ja
typen päästöt 85 prosenttia muita fossiilisia vaihtoehtoja alhaisemmat. LNG on täysin rikkivapaa
polttoaine. Tuotantoprosessi on asiakkaan näkökulmasta tehokas sekä ylläpito- ja käyttökustannukset alhaiset.

LNG TEOLLISUUDESSA

BORREGAARD
TÄHTÄÄ KORKEALLE

N

orjalaisen Borregaard-konsernin, maailman johtavan puupohjaisten kemikaalien valmistajan, toiminta-ajatuksena
on korvata öljypohjaiset tuotteet puusta
tuotetuilla aineilla. Yhtiön lippulaiva on
Sarpsborgin biojalostamo, jolla valmistetaan mm. erikoisselluloosaa, vanilliinia, ligniiniä ja bioetanolia. Yhtiö siirtyi

Skangasin LNG-asiakkaaksi vuonna 2013.
Päätös perustui paitsi päästötavoitteisiin
myös kustannusarvioihin. Samaan aikaan
yhtiö panostaa myös jätteiden muuttamiseksi energiaksi.
“Jatkamme sopivien energiaratkaisujen miettimistä mm. Pariisin ilmastotavoitteiden valossa, ja pidämme maakaasua tärkeänä osana tätä valikoima-

palettia”, Borregaardin energiajohtaja
Jostein Røynesdal toteaa.
Suurimpana haasteena LNG:n valtavirtaistumiselle Borregaard pitää vähäistä
infrastruktuuria. Yhteistyö Skangasin
kanssa on toiminut hyvin, ja LNG nähdään
helppokäyttöisenä.

”Olemme perehtyneet kestävän
kehityksen energiaratkaisuihin jo viimeiset
15 vuotta. Pariisin ilmastotavoitteet ovat
vahvistaneet näkemystämme näissä
asioissa. Pidämme maakaasua tärkeänä
osana meidän energiapalettiamme.”
GA SUMIN V U OSI 2016
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CONTAINERSHIPS
LYHYESTI:
∙ 16 000 omaa
merikonttia
∙ Noin 150 rekkaa
ja 11 laivaa
∙ 600 työntekijää
∙ Konttoreita 21 maassa
∙ Listautui pörssiin 2015
∙ Tavoitteena yli 10 %
vuosikasvu

18
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CONTAINERSHIPS
PANOSTAA
TULEVAISUUTEEN

Containerships iloitsee raskaan kaluston tankkausverkoston kehittymisestä,
sillä sen turvin yrityksen LNG-rekka voi pian palvella koko maata.

V

uonna 1966 perustettu suomalainen
perheomisteinen Containerships-logistiikkayritys otti vuonna 2013 testikäyttöönsä ensimmäisen kokonaan LNG:tä
käyttävän rekan. LNG:n rajoitetun saatavuuden
takia rekka siirrettiin töihin Rotterdamiin, josta se
palasi Suomeen kesällä 2016. Mahdollisuus paluuseen aukesi Gasumin Vuosaaren tankkausaseman
valmistuttua, ja päätöstä siivittivät myös Englannin
testiohjelman hyvät tulokset. Autolla ajetaan kontteja Etelä-Suomessa. LNG:llä kulkevalla raskaalla
kalustolla pääsee kerrallaan 600 km.
Tällä hetkellä yhtiöllä on Englannissa 34 LNG:llä
toimivaa dual fuel -ajoneuvoa, ja määrä kasvaa vuoden loppuun mennessä kuudella.
”Tässä on kyse vakaasta halustamme siirtyä
kohti hiilineutraalia vaihtoehtoa. Olemme todenneet LNG:n turvalliseksi, ja tankkausvälitkin vertautuvat dieselautoihin”, Containershipsin Land Operations Manager Tomi Piskunen kertoo.
”Matkaamme kohti vastuullista kuljettamista.
Olemme ilolla huomanneet asiakkaidemme käyt-

tävän LNG-rekkaamme ylpeästi myös omissa
materiaaleissaan. Tavoitteemme on, että Euroopan joka kolkasta tulevat tuotteet voitaisiin
kuljettaa Suomeen päästöittä. Maakuljetusten
osalta tämä jo toteutuukin Englannin ja Suomen välillä – haku Englannissa ja maatoimitus Suomen päässä toteutetaan
kaikki puhtaasti LNG:llä”, Piskunen
kertoo. LNG-laivojen myötä koko
kuljetusketju toteutuu LNG:llä
jo 2018.
Gasum kehittää raskaan kaluston asemaverkostoa Vantaan Tuupakan ja Jyväskylän tankkausasemat valmistuvat 2017, Turun ja Vuosaaren asemat
ovat jo käytössä. Asemien avautuessa Containerships voi palvella asiakkaitaan laajemmin
Suomessa. Gasum pyrkii saamaan LNG-tankkauspisteitä myös jo olemassa oleville huoltoasemille.
”LNG on Containershipsin tulevaisuudelle valitsema strategia”, Piskunen tiivistää.

TOIVEENA MUUTOS LAINSÄÄDÄNTÖÖN
CONTAINERSHIPS TOIVOISI valtiolta tukea
LNG-hankkeisiin.
”Kun jotain tehdään omin hartiavoimin, se
tarkoittaa useamman vuoden projektia. Ympäristö kiittäisi, jos tukirahoituksen saaminen
olisi helpompaa”, Tomi Piskunen toteaa.

Yrityksen toisessa toimintamaassa,

rohuojennuksia ja asemaverkoston laajen-

Englannissa, valtio tukee LNG-hankkeita,

nusta, jotta ympäristöystävällinen poltto-

siellä LNG-rekat ovat jo huomattavasti ylei-

aine LNG yleistyisi.

sempi näky maantieliikenteessä.
Gasum ja Containerships pyrkivät yhdessä viemään eteenpäin käyttövoimave-

”Nämä muutokset vaikuttaisivat ympäristön tilaan heti – tänään ja huomenna”,
Piskunen sanoo.

GA SUMIN V U OSI 2016
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BIOKAASU VALTAVIRTAISTUU –

NIEMI PALVELUT
MUUTTAA NYT
PUHTAASTI

Yhä useammat yritykset valitsevat logistiikassaan vihreämmän
vaihtoehdon. Yksi suurimmista on Niemi Palvelut.

20
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FIN kartta
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M

uutto- ja logistiikka-alan markkinajohtaja Niemi Palvelut otti toukokuussa
merkittävän askeleen kohti vihreämpää liikennettä hankkimalla Gasumin
kotimaisella biokaasulla kulkevia muuttoautoja.
Niemi Palvelut on siten Suomen ensimmäinen
puhtaita ja ekologisia biokaasu-muuttoja tarjoava
toimija.
Biokaasuautoja otettiin käyttöön 15, joista kaksi
isoja, 18 tonnin Volvo-kuorma-autoja. Biomuuttoautot ovat käytössä yrityksen perinteisen kuljetuskaluston rinnalla Helsingissä ja pääkaupunkiseudun
ympäristössä. Yrityksen tarkoituksena on kasvattaa
kaasuautojen määrää kaasun jakeluverkoston laajentuessa. Myös asiakaskunnasta tulleet kyselyt biokaasuautoista vahvistavat yrityksen tavoitetta.
”Alamme markkinajohtajana haluamme toimia
edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä alan muille
yrityksille. Seuraamme työmme keskeisiä ympäristövaikutuksia ja kehitämme toimintatapojamme
jatkuvan parantamisen periaatteella niin, että aiheuttamamme ympäristökuormitus jää mahdollisimman pieneksi”, kertoo Niemen johtaja Juha
Niemi.
”Olemme iloisia, että voimme tehdä biokaasuyhteistyötä Niemi Palveluiden kanssa. Kuluttajat
ovat nykyään entistä tietoisempia vastuullisuudesta. On hienoa, että Niemi Palvelut haluaa olla
Suomessa suunnannäyttäjä ja tarjota kuluttajille
puhtaampia kuljetuksia ja muuttoja. Samalla yhtiö myös edesauttaa hiilidioksidi- ja lähipäästöjen
vähentämisessä turvaamalla puhtaampaa hengitysilmaa asukkaille”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

TUKEA VIHREÄLLE LIIKENTEELLE
Niemi Palvelujen toimitusjohtaja Ilpo Niemi liputtaa vahvasti laajemman tankkausverkoston
ja paremman kaasuautoilun puolesta.
”Valtion tulisi tukea ympäristöystävällisempää
liikennettä ja helpottaa biokaasu- ja sähköautojen tilannetta verotuksellisilla keinoilla, olipa kyse
sitten autoverosta tai polttoaineverosta. Esimerkiksi Ruotsissa biokaasuautoja on moninkertainen määrä Suomeen verrattuna.”

BIOKAASU
VALMISTETAAN
BIO HAJOAVISTA
JÄTTEISTÄ
BIOKAASU ON aina täysin
uusiutuvista raaka-aineista
valmistettu kotimainen biopolttoaine. Gasum-konserniin kuuluvat 12 biokaasulaitosta sijaitsevat Huittisissa,
Honkajoella, Kuopiossa,

BIOKA ASU AINOA VAIHTOEHTO
Ympäristöarvot ja liikenteen päästöjen vähentäminen ovat Niemelle avainasemassa. Tässä syystä
biokaasu on Niemen mukaan ollut luonteva valinta ja oikeastaan ainoa vaihtoehto.
”Biokaasu on sataprosenttisesti kotimainen
ja uusiutuva polttoaine, jonka pienhiukkaspäästöt ovat nolla. Raskaalle kalustolle ei vielä oikein
löydy muita vastaavia polttoainevaihtoehtoja, ainakaan sellaisia, jotka olisivat täysin kotimaisia.
Meille kotimaisuus on erittäin tärkeää, saimmehan vuonna 2015 yrityksellemme Avainlippu-tunnuksen.”

Oulussa, Riihimäellä, Turussa
ja Vehmaalla sekä Ruotsin
Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä,
Örebrossa ja Västeråsissa.
Lisäksi Gasumilla on 50
prosentin omistusosuus
Vadsbo Biogasissa Ruotsissa.
Gasum tuottaa biokaasua
myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa.

Oulu

KAASUAUTOJEN
TANKKAUSASEMAT
SUOMESSA (28 KPL)
Gasumin tankkausasema
Muun toimijan tankkausasema
Gasumin suunnitteilla oleva
tankkausasema

Jepua
Vaasa

Leppävesi
Jyväskylä
Joutsa
Pori

2 Tampere
Lempäälä

Imatra
Lappeenranta

Hämeenlinna
Lahti
Forssa
Kouvola
Riihimäki
Mäntsälä Hamina
Hyvinkää
2 Turku Järvenpää
Kotka
Lohja 2 Porvoo

7 3

Pääkaupunkiseutu
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KIERTOTALOUDESSA
STRATEGINEN POTENTIAALI
Kiertotaloudessa materiaalihävikki ja jätteen syntyminen on minimoitu. Jätteet ja sivu
virrat kiertävät kokonaisvaltaisesti takaisin raaka-aineiksi ravinteiden kierrättämisen kautta.
Gasumin biokaasun tuotanto on malliesimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Kyseessä on
laaja systeeminen muutos, jossa kustannuserinä pidetyt jätteet muutetaan energiaksi ja
hyödyksi samalla ympäristöä säästäen.
Kumppanuuksien ja yrityskauppojen kautta olemme muodostaneet biokaasuliiketoiminnan
viitekehyksen, johon kuuluvat kaasuratkaisut liikenteelle ja teollisuudelle, biohajoavan
jätteen käsittely ja ravinnejäännöksen hyödyntäminen kumppanin avulla lannoitteiksi.
Näin kiertotaloudesta on tullut kiinteä osa tarinaamme kaikissa asiakassegmenteissä ja
kasvupotentiaalia on huomattavasti. Kysyntä kiertotalousratkaisuille on lisääntynyt
ja ketterät kokeilumme muodostavat aina asiakkaillemme lisäarvoa.

LNG-TANKKAUS
ASEMAT

LNG-TUONTI
TERMINAALI

palvelee teollisuutta,
merenkulkua ja
raskasta liikennettä

LNG

CORALIUS
on ensimmäinen Euroopassa rakennettu
maailman huippuluokan
LNG:n bunkraus- ja jakelualus
22
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mahdollistavat
yhä kattavamman
toimintakentän
LNG:tä käyttävälle
raskaalle liikenteelle,
vähentäen päästöjä

Biokaasutuotannossa
syntyvä mädätysjäännös
jalostetaan
LANNOITTEEKSI
PAIKALLISILLE
MAATILOILLE JA
TEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN

BIOKAASU, MAAKAASU

Biokaasulaitokset
käsittelevät
BIOHAJOAVAA
MATERIAALIA,
LANTAA JA PELTOA

BIOKAASU,

TEOLLISUUS JA
YHDISTETTY
SÄHKÖN JA LÄMMÖN
YHTEISTUOTANTO
käyttää puhtaampaa
energiaa, bioja maakaasua

MAAKAASU

TANKKAUSASEMAT
tankkaa bio- tai maakaasua

KAUPPA
VALMISTAA
TUOTTEITA

LNG

bio- ja maakaasulla
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MAITOTOIMITUS

MEIJERI

SÄHKÖN- JA
LÄMMÖN TUOTANTO

Koko maan
biohajoavat jätteet
päätyvät johonkin
Gasumin biokaasulaitoksista.

ELINTARVIKETEOLLISUUS, KAUPPA

JÄTEKULJETUS

BIOKAASULAITOS

JÄTEKULJETUS

JÄTTEISTÄ PAIKALLISTA
ENERGIAA

G

asum on Pohjoismaiden suurin biohajoavien jakeiden käsittelijä. Suomen biokaasulaitokset käsittelevät vuodessa
satoja tuhansia tonneja biohajoavaa materiaalia jalostaen sen biokaasuksi sekä
kierrätysravinteiksi. Tavoitteena on kasvattaa biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa
vuoteen 2025 mennessä.

POHJOISMAIDEN SUURIMMAKSI
Gasum osti ruotsalaisen biokaasuntuottajan Swedish Biogas Internationalin osakekannan ja Gasumista tuli Pohjoismaiden
suurin biokaasun tuottaja. Omistukseen
siirtyi tammikuussa 2017 viisi biokaasun
tuotantolaitosta Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa ja Västeråsissa. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa Ruotsissa. Ruotsissa sijaitsevat laitokset tuottavat nykyisellään noin 300 GWh biokaasua
vuodessa. Laitosten tuottamaa biokaasua
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käytetään pääasiallisesti maantieliikenteen
polttoaineena. Investoinnin myötä Gasum
parantaa biokaasun saatavuutta etenkin
maakaasuverkoston ulkopuolisissa kohteissa, laajentaa jätteidenkäsittelykapasiteettia ja mahdollistaa alueellisten kaasuratkaisuiden kehittämisen sekä entistä kattavamman palvelutarjoaman asiakkailleen.
Gasumilla on nyt yhteensä 12 biokaasulaitosta ja 3 kumppanilaitosta. Suomen
biokaasulaitokset (7) sijaitsevat Honkajoella, Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Kumppanilaitokset sijaitsevat Espoossa, Kouvolassa
ja Lahdessa. Biokaasulaitokset käsittelevät
jätevedenpuhdistamojen lietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, kotitalouksien
biojätettä ja kaikkien suomalaisten elintarvikeketjujen syömäkelvottoman hävikin.

BIOKA ASUSSA VALTAVA
KASVUPOTENTIA ALI
Biokaasu on merkittävä osa Gasumin
strategiaa. Yhtiö on investoinut liiketoi-

mintaan jo noin 100 miljoonaa euroa.
Energian ohella, jätehuolto ja -logistiikkaratkaisut ovat tärkeä osa matkaa kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa. Potentiaali
pelkästään Suomessa on huomattava.
Biokaasun tuotannossa käytettävä raaka-ainepohja on kestävä ja laaja aina
teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesilietteistä kiinteisiin biohajoaviin jätteisiin kuten karjalanta, kotitalouksien ja
teollisuuden kiinteät biojätteet, jotka
muuten päätyisivät polttoon, kaatopaikoille tai kompostointiin. Nykyisin polttoon ohjautuu paljon lietteitä ja lisäksi
valtaosassa omakoti- ja pientaloja ei velvoiteta keräämään biojätettä erikseen.
Esimerkiksi sekajätteessä on jopa kolmasosa biokaasulaitokseen soveltuvaa
biohajoavaa jätettä. Peltobiomassan,
karjanlannan ja puupohjaisen biomassan myötä biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa on eri analyysien mukaan
jopa 10–15 TWh/a.

B I O K A A S U L L A P U H TA A M PA A N H U O M I S E E N

VALIOLLA
SIVUTUOTTEISTA
LASTENRUOKAA
JA BIOKAASUA

V

alion Lapinlahden tehtaalla valmistuu lähes puolet Valion juustoista. Juustontuotannon sivutuotteena syntyvä hera meni
aiemmin sikalarehuksi, ja maailmallakin
sitä pidetään yleisesti jätteenä, mutta Valio jatkojalostaa heran arvokkaaksi äidinmaidonkorvikkeiden raaka-aineeksi, jota
se vie yli 30 maahan.
Jatkojalostetukseen soveltumaton
hera ohjataan sivuvirtoina Gasumin Kuopion biokaasulaitokseen. Gasumin ja Valion kumppanuus alkoi alkuvuonna 2016.
Valio halusi yhteistyön kautta parantaa

tuottavuutta ja toimitusvarmuuttaan, sillä
elintarvikkeeksi kelpaamattomien ainesosien käsittely toi tehtaan prosesseihin
turhaa vaivalloisuutta. Nyt yhtiö on saanut vapautettua resursseja varsinaiseen
tuotantoprosessiin.
”Valion sivujakeista tehdään energiaa
ja peltolannoitetta, joka menee käyttöön
Pohjois-Savon pelloille palaten näin takaisin samoille alkulähteille, josta maitommekin tulee. Tämä, jos mikä, on todellista kiertotaloutta”, toteaa Lapinlahden
tehtaanjohtaja Kari Lappi.
Kuva: Valio
GA SUMIN V U OSI 2016
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MAAKAASU
SILLOITTAA
TIETÄ
TERÄSTEHDAS PYÖRII
MA AKA ASULLA

P
Suomessa maakaasun
hinta on ollut tänä
vuonna eurooppalaisittain
hyvin kilpailukykyinen,
ja Gasum tekee
kaikkensa säilyttääkseen
kilpailuedun.
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orin LNG-terminaalin avaaminen
toi maakaasun Suomessa käyttöön laajemmin myös putkiverkon ulkopuolella, ja ensimmäiset
LNG-tankkausasemat raskaan liikenteen
käyttöön avattiin Helsingissä ja Turussa.
Gasumin perinteikäs maakaasuliiketoiminta luo sillan puhtaampaan huomiseen.
Se on hiileen ja öljyyn verrattuna vähähiilinen vaihtoehto. Asiakkaamme arvostavat
myös kaasun toimitusvarmuutta ja joustavuutta. Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa kaasun asemaa on silti heikennetty
esimerkiksi lisäämällä sen verotusta lämmöntuotannossa.
Suomessa maakaasun hinta on ollut
tänä vuonna eurooppalaisittain hyvin kilpailukykyinen, ja Gasum tekee kaikkensa
säilyttääkseen kilpailuedun. Teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että kaasun käyttöä ei enää kampitettaisi lisää. Maakaasulla on tärkeä rooli teollisuuden raaka-aineena, ja toimiva siirtoverkosto mahdollistaa myös biokaasun lisääntyvän siirron
suomalaisen teollisuuden käyttöön.

Imatralla toimiva Ovako Imatra Oy Ab on
yksi Gasumin pitkäaikaisimmista kumppaneista – yhteistyötä on tehty jo nelisenkymmentä vuotta – 1970-luvun puolestavälistä
alkaen. Ovako on johtava eurooppalainen
koneenrakennusterästen valmistaja, jonka
asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja
konepajateollisuus. Ovako-konserni on
myös Pohjoismaiden suurin kierrätysteräksen käyttäjä.
Syy aikanaan öljystä maakaasuun siirtymiselle oli ensisijaisesti Ovako Imatran sijainti. Tehdas sijaitsee lähellä Venäjän rajan
ylittävää maakaasuputkea, mikä on tehnyt
maakaasusta logistisesti helposti saatavilla olevan ratkaisun tehtaan lukuisiin tarpeisiin. Siirtymä edellytti aikoinaan polttotekniikan muutostöitä, ja öljypolttimet
vaihdettiin kaasupolttimiin. Nyt suurin osa
tehtaan nykyisistä laitteista on rakennettu
maakaasun ehdoilla, ja maakaasu on Imatran tehtaan suurin energian lähde.
Ovako Imatra käyttää maakaasua moniin eri käyttökohteisiin: aihioiden kuumennukseen, sulatusuunissa, lämpökäsittelyuuneissa, höyrykattiloissa, polttoleikkauksessa ja hallien lämmityksessä.
Ovako Imatralla kiitellään eritoten
Gasumin toimitusvarmuutta sekä asiantuntemusta teknisissä maakaasutöissä.
Myös maakaasun käyttö on helpompaa
kuin esimerkiksi öljyllä, sillä tekniikka on
yksinkertaisempaa.
Ovakolla sivutuotteet ja jätteet hyödynnetään eri prosesseissa kierrätysmateriaaleina. Vahvasti tulevaisuuteen katsova
tehdas pitää myös biokaasuun siirtymistä
mahdollisena vaihtoehtona.

T O I M I T U S VA R M A JA J O U S TAVA M A A K A A S U

STORA ENSOLLA
PITKÄ KOKEMUS
MAAKAASUN
KÄYTÖSTÄ
SUOMESSA

U

usiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja Stora Enso on pitkän linjan maakaasuasiakas. Yhtiö aloitti maakaasun käytön vuonna 1973
Honkalahden sahalla Joutsenossa. Tämä
oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomessa poltettiin maakaasua.
Stora Enso käyttää maakaasua pääsääntöisesti Itä-Suomen tehtailla prosessija voimalaitospolttoaineena.
Yhtiön kriteerit toimittajilleen ovat

käyttö- ja toimitusvarmuus, läpinäkyvä ja
kohtuullinen hinnoittelu sekä hyvä laatu.
Stora Enson vastuullisuusvaatimukset ovat
yksi toimittajille asetetuista avaintunnusluvuista, joita seurataan aktiivisesti.
”Yhteistyö Gasumin kanssa on ollut toimivaa, ja arvostamme Gasumissa myös
asiakaslähtöistä asennetta, jonka osalta
yritys on kehittynyt jatkuvasti. Odotamme
mielenkiinnolla Suomen kaasumarkkinoiden kehitystä”, Stora Enson energianhankintajohtaja Elina Seppälä kertoo.
Kuva: Stora Enso
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YRIT YS VASTUU
OHJELMAMME
Yritysvastuuohjelma edistää yhtiön strategian mukaisesti kestävää kehitystä.
Meille vastuullisuus merkitsee taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun
huomioimista. Yritysvastuuohjelmassamme olemme tiivistäneet yritysvastuun
keskeiset asiat neljään teemaan ja niistä johdettuihin vuonna 2016 asetettuihin
yritysvastuun tavoitteisiin.
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HIILINEUTRAALI TULEVAISUUS
JA INNOVAATIOT
• Päästöjä vähentävät ratkaisut
• Kaasumarkkinoiden laajentuminen
• Uusien liiketoimintamallien ja
kumppanuuksien kehittäminen
• Kaasun kilpailukyky
TAVOITTEET
• Kohdennamme T&K-toimintaa bioperäisen
tuotannon kasvattamiseen ja
energiatehokkuuden parantamiseen
• Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta
vuositasolla terawattituntiluokkaan
Suomessa vuoteen 2025 mennessä
• Luomme uusia liiketoimintakumppanuuksia
ja hyödynnämme uutta teknologiaa

PAREMPI YHTEIS KUNTA
SIDOSRYHMIEN KANSSA
• Avoimuus, läpinäkyvyys ja
aktiivinen vuoropuhelu
• Investoinnit ja verot
• Henkilöstön työhyvinvointi
ja ammattitaito
TAVOITTEET
• Investoimme pohjoismaihin ja vahvistamme
osaltamme kansallista kauppatasetta
• Kehitämme osaamistamme strategian
toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä

TURVALLISUUDEN JA
TOIMITUSVARMUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

ELINKAARENAIKAISTEN VAIKUTUSTEN
YMMÄRTÄMINEN

• Kaasun turvallisen käytön edistäminen
• Yritys- ja henkilöturvallisuus
• Palveluiden luotettavuus

• Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset
• Käytön vaikutukset
• Toimittajien vastuullisuus

TAVOITTEET

TAVOITTEET

• Työssämme ei aiheudu tapaturmia
tai onnettomuuksia
• Kaasun toimituksessa ei tapahdu
ennakoimattomia keskeytyksiä

• Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan
• Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä
7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen
2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015
• Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen
toimitusketjussa yhteistyössä
toimittajiemme kanssa

GA SUMIN V U OSI 2016
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TULEVAISUUS
TULEE
TEKEMÄLLÄ

Gasum rakentaa puhtaampaa huomista ketterästi ja määrätietoisesti
kotimaisissa ja kansainvälissä verkostoissa.

E

nergia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa kehitykseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Yrityksen
visiossa kivihiilestä on luovuttu, biokaasu on ottanut merkittävää roolia kotimaan energiatuotannossa, Itämeren meri- ja maaliikenteessä on siirrytty puhtaaseen energiaan ja uusiutuvaa energiaa voidaan varastoida energiatehokkaasti. Myös vetytalous ottaa jalansijaa.

DIGITA ALISUUS
KÄRKENÄ
”Digitalisaatio mahdollistaa oman toimintamme tehostamisen yhä ympäristöystävällisemmäksi esimerkiksi
logistiikkaa optimoimalla, tiedonkeruuta ja mittausta
helpottamalla ja mallinnusta kehittämällä. Se parantaa
huoltovarmuutta, ennakoitavuutta ja säästää asiakkai-

demme kustannuksia. Rakennamme digitalisaatiota
hyödyntäviä ratkaisuja myös asiakkaillemme”, strategiajohtaja Juha Häkämies kertoo.
Digitaalisuus avaa ovia myös jätejakeiden tuotannon
parempaan seurantaan, ja ne voidaan myös helpommin
ohjata oikeaan paikkaan käsiteltäviksi. Myös uusiutuvan
kaasun tuotannon ohjaaminen oikeisiin kulutuskohteisiin on tärkeää.

KEHITYSTYÖ
TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA
Gasum tukee uusiutuvan kaasun tutkimus- ja kehitystyötä
useiden kansainvälisten ja kotimaisten huippututkimushankkeiden kautta. Kehitystyötä tehdään myös partneriverkostoissa asiakkaiden ja raaka-ainetoimittajien kanssa.

SOILFOODIN JA GASUMIN KIERRÄTYSL ANNOITEYHTEISTYÖ
SOILFOOD JA GASUM aloittivat yhteis-
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“Soilfoodin lannoitteilla ja maanparan-

Kierrätyslannoitteet on tuotettu

työn kierrätyslannoitteiden valmistuksessa

nusaineilla voidaan samalla sekä paran-

lannoitevalmistelain mukaisesti, ja

Oulun ja Riihimäen biokaasulaitoksen yh-

taa maan kasvukuntoa ja viljelyn kannat-

omavalvonnalla seurataan niiden hy-

teydessä. Soilfood jalostaa biokaasun tuo-

tavuutta että vähentää päästöjä ja sitoa

gieenisyyttä, puhtautta ja tuoteturval-

tannon mädätysjäännöksestä kierrätyslan-

hiiltä maaperään”, toteaa Soilfood Oy:n

lisuutta.

noitteita maatalouteen. Kierrätyslannoitus

perustajajäsen Saara Kankaanrinta.

Gasumille yhteistyö Soilfoodin

tarjotaan viljelijöille maan ja kasvin tarpei-

“Pystymme takaamaan tuotteelle ke-

den mukaisesti kokonaispalveluna, levitet-

miallisia lannoitteita edullisemman heh-

laajempaa kumppanuutta ja jatkaa

tynä peltoon asti. Ravinnelietteellä korva-

taarihinnan”, lupaa myös yhtiön toimitus-

strategian mukaista kiertotalous

taan kemiallisia lannoitteita.

johtaja Eljas Jokinen.

ajattelua.
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kanssa on osa keväällä 2016 alkanutta
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Vuonna 2016 Gasumin kaasurahastosta myönnettiin
108 000 euron arvosta apurahoja tutkimuksille.
Teknologiakehityksen kautta kumpuava uusiutuminen solahtaa ketterästi osaksi yhtiön liiketoimintaa ja
sisäisiä prosesseja. T&K pyrkii palvelemaan liiketoimintoja suuntaamalla tarjontaa uusiutuvilla energiamarkkinoilla. Tutkimukseen ja kehitykseen panostus näkyy
myös rekrytointeina mm. uusiutuvan kaasuntuotannon
osaamisen kartuttamisessa.

Energiatehokkuutta ja toiminta
varmuutta on parannettu vuoden
aikana toimintojen optimoinnilla,
paineenvähennysasemien
kattiloiden uusinnoilla sekä
ulospuhallusventtiileiden vaihdoilla.

GASUM JATKA A ENERGIAT EHOKKUUDEN
EDELLÄKÄVIJÄNÄ
Gasum kehittää toimintojen, tuotteiden ja palvelujen
energiatehokkuutta sertifioidun ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän avulla. Energiatehokkuutta ja toimintavarmuutta on parannettu vuoden aikana toimintojen optimoinnilla, paineenvähennysasemien kattiloiden uusinnoilla sekä ulospuhallusventtiileiden vaihdoilla. Energianhallintajärjestelmän kehittämisestä tehtiin vuonna 2016 myös opinnäytetyö, jossa keskityttiin
energiatehokkuuden seurantaan ja dokumentointiin
tarkoitetun energiataseraportin kehittämiseen. Gasumin energiayhteyshenkilöitä haastattelemalla nousi
esiin energiatehokkuusindikaattoreita, kehitysideoita
sekä uusia kohteita ja toimintatapoja, joissa energiaa
voidaan säästää.
Syyskuussa Gasum liittyi ensimmäisten joukossa uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle (2017–2025).
Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä. Vastuullinen ja tehokas

energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia
hiilidioksidipäästöjä. Gasum on sitoutunut energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman yhteiseen 7,5 prosentin energiansäästötavoitteeseen. Energiatehokkuussopimukseen asetetut tavoitteet ohjaavat Gasumin energianhallintaa.

UUSIA KEINOJA META ANIPÄ ÄSTÖJEN
KARTOITTAMISEEN
Pyrimme minimoimaan kasvihuonekaasupäästömme, ja
erityisellä tarkkuudella kiinnitämme huomiota metaanipäästöjen osuuteen. Yksi merkittävä kehitysalue on ollut
löytää entistä tehokkaampia ja luotettavampia menetelmiä metaanipäästöjen kartoittamiseen.
Tätä on tehty päästömittausteknologiaa kehittävän
Aeromonin kanssa, ja vuonna 2016 toteutetut ensimmäiset
testimittaukset antoivat lupaavia tuloksia. Jatkamme menetelmän soveltamista laitostasoisella testauksella, jonka
tarkoituksena on arvioida menetelmän soveltuvuutta suurempien rakennekokonaisuuksien kartoittamiseen.
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PUHTAAT
KAASURATKAISUT
UUDEN
ENERGIA- JA
ILMASTOPOLITIIKAN
TUKENA
Energia- ja ilmastopolitiikka vie
kaikilla päätöksenteon tasoilla
kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.
Monipuolisella kaasulla on
merkittävä rooli kunnianhimoisten päästötavoitteiden
saavuttamisessa.
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V

uosi 2016 jää historiaan energia- ja ilmastopolitiikan linjavalintojen vuotena. Maailmanlaajuinen Pariisin ilmastosopimus astui voimaan loppuvuodesta, ja merkittäviä energiapoliittisia linjauksia tehtiin sekä kansallisesti että
Euroopan unionin tasolla.
Euroopan komission alkukausi keskittyi ylätason
päämääriin. Kesäpaketissaan komissio linjasi, kuinka
paljon kunkin jäsenmaan tulisi vähentää päästökaupan ulkopuolisia päästöjä vuosina 2021–2030. Suomen
tavoitteeksi asetettiin 39 prosentin päästövähennys
vuoden 2005 tasoon verrattuna.
Komission loppuvuodesta 2016 julkaisema talvipaketti oli puolestaan kokoelma energia-alan toimenpide-ehdotuksia, joilla tähdätään EU:n kilpailukyvyn säilyttämiseen. Yksi konkreettisista direktiiviehdotuksista
vahvistaa EU:n nykyisiä bioenergian kestävyyskriteerejä
ja laajentaa ne koskemaan myös biokaasua.
Kotimaan päätöksenteossa energiakeskustelua hallitsi uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian
valmistelu. Marraskuussa julkistetussa strategiassa
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nähdään, että kaasulla on merkittävä rooli siirtymäkaudella kohti hiiletöntä energiajärjestelmää. Uusiutuvan energian tavoite nojaa osaltaan uusiutuvan kaasun
tuotannon ja käytön lisäämiseen, mikä lisää kaasun
painoarvoa Suomen energiajärjestelmässä.
Strategia luo myös vahvan pohjan nopeasti kehittyvälle biokaasumarkkinalle. Jatkossa biokaasulla on
entistä keskeisempi rooli erityisesti liikenteen polttoaineena: tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna
2030 vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa.
Päästökaupan ulkopuolisista sektoreista suurin
saastuttaja on liikenne, ja tähän liittyvät toimenpiteet
ovat sekä kansallisen että EU-tason päätöksenteon ytimessä. Kaasun liikennekäytön lisääminen niin maalla
kuin merellä on yksi keskeisistä keinoista liikenteen
päästöjen vähentämiseksi.
Paljon on jo tapahtunut: LNG-käyttöiset alukset lisääntyvät meriliikenteessä vauhdilla. 50 000 kaasuauton tavoite on hyvä alku puhtaammalle maantieliikenteelle. Selkeitä askelia eteenpäin ovat myös raskaalle
liikenteelle suunnatut LNG-tankkausasemat, joita Suo-

Tavoitteena
on, että
Suomessa
olisi vuonna
2030
vähintään
50 000
kaasukäyttöistä
autoa.

messa on vuoden 2017 loppuun mennessä neljä.
Kaasulla on selkeä rooli suuripäästöisten energialähteiden korvaajana. Esimerkiksi yhdistetyssä sähkön
ja lämmön tuotannossa maakaasu on nopein ja kustannustehokkain tapa korvata kivihiiltä. Vaikka maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat 40 prosenttia kivihiiltä
pienemmät, nykyiset ohjauskeinot eivät ole onnistuneet luomaan kannusteita kivihiilen korvaamiseen.
Porin LNG-tuontiterminaali on puolestaan laajentanut merkittävästi Suomen kaasuinfrastruktuuria. LNG
tuo uuden keinon korvata öljypohjaisia polttoaineita
sellaisessa teollisuuskäytössä, jossa se aiemmin oli logistisesti mahdotonta. Kehitys jatkuu vuonna 2018, kun
Tornioon avautuva LNG-terminaali monipuolistaa pohjoisen Suomen energiapalettia.
Vähähiilisen siirtymäkauden ohella pohjoismainen
kaasuekosysteemi kurottaa jo hiilettömään yhteiskuntaan. Biokaasu, nesteytetty biokaasu ja tulevaisuudessa
myös synteettinen kaasu voivat hyödyntää nykyistä
kaasuverkostoa. Sillanrakentajana kaasu on energiaja ilmastopolitiikan ratkaisijan paikalla.
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TYÖTURVALLISUUDEN
KEHITTÄMISEEN
UUSIA TAPOJA

Turvallisuus on paitsi Gasumin strategian ytimessä myös sen onnistumisen
edellytys. Työturvallisuutta kehitetään aktiivisesti. Turvallisuudessa keskeistä on
tietoisuus ja asenne. Kaasun toimitusvarmuus on Suomessa erinomaisella tasolla.

G

asum vahvistaa strategiansa
mukaisesti Safety First -kulttuuriaan. Tavoitteena on, että
yhtiön omassa toiminnassa ja
luonnonkaasujen loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia. Yhtiön turvallisuuskulttuuri on
vastuullinen, ennakoiva ja oppiva: jokaista
gasumlaista kannustetaan ennakoimaan ja ajattelemaan turvallisuusasioita
omassa työssään.

TURVALLISUUS OSA
AMMATTITAITOA
Gasum kehittää jatkuvasti työkaluja ja tapoja turvallisuuden kehittämiseen. Yhtiön
kunnossapito jatkoi viime vuonna käyttöön otetun pikariskien ennakointityöka-
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lun käyttöä. Työkalu kannustaa lyhyeen
tuumaustaukoon ennen jokaista työtehtävää. Lisäksi on käytössä TAVA-järjestelmä,
johon kerätään turvallisuushavaintoja.
Yhtiöllä ovat myös käytössä mm. turvallisuuden verkkokurssi ja -lounaat. Henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarkoitetulla verkkokurssilla käydään läpi turvallisuuden perusasiat sekä turvalliset työtavat. Gasum pilotoi mobiilityökaluja myös
turvallisuustarkastusten ja auditointien
tekemiseksi.

TULOSSA GASUMIN
TURVALLISUUSKULTTUURIN
TIEKARTTA
Vuoden 2016 aikana sattui 17 tapaturmaa,
joista 7 johti yli päivän sairauspoissaoloon.

”Jokaisen gasumlaisen panos on tärkeä. Gasum edellyttää jokaiselta turvallisuusasennetta ja vastuunottoa sekä välittämistä työtovereista sekä työympäristöstä”, kertoo konsernin HSE-päällikkö Aki
Huomo.
Työturvallisuutta seurataan tapaturmamäärien, tapaturmataajuuden, tehtyjen turvallisuushavaintojen ja niistä seuraavien toimenpiteiden kautta.
”Yksikin tapaturma on liikaa. Olemme
pitäneet turvallisuusinfoja ja lanseeranneet esimiesten pitämät säännölliset
turvallisuusvartit sekä koko yhtiön turvallisuuskulttuurin tiekartan”.
Vuonna 2016 alkoi uutena henkilöstön
kyberturvallisuuden verkkokoulutus, mikä
perustuu yhtäältä Gasumin rooliin yhteis-
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GASUM KANTAA
VASTUUTA
KOKO TOIMIALAN
TURVALLISUUDESTA
GASUM ON KESKEINEN osa
suomalaisen yhteiskunnan energiahuollon infrastruktuuria. Asemansa
myötä yhtiöllä on vastuu koko
toimialan turvallisuudesta, aina
kaasun loppukäyttäjiin asti. Tätä
vastuuta kannetaan mm. sidosryhmävaikuttamisessa, viranomaislausunnoissa ja monenlaisessa
järjestöyhteistyössä.

kunnan kannalta kriittisenä toimijana ja
toisaalta aiheen ympärillä käytyyn keskusteluun. Kyberturvallisuuskokonaisuuden
kehittämistä jatketaan edelleen myös kuluvana vuonna.

KA ASUN
TOIMITUSVARMUUS
HUIPPULUOKKA A
Yli 40 vuotta kestänyt yhteistyö kaasun
toimittajan kanssa mahdollistaa maakaasun erinomaisen toimitusvarmuuden. Maakaasun toimitusvarmuus on ollut huipputasoa koko historian.
Luottotoimittajan lisäksi avainasemassa ovat yhtiön suunnitelmallinen ja
ennakoiva huoltotyö, kaasuverkon jatkuva valvonta, reaaliaikaiset hälytykset ja
laitteiston kahdennukset. Digitalisaation
odotetaan tuovan mukanaan lisää uusia
mahdollisuuksia mm. verkoston valvontaan, tietojen keruuseen ja analysointiin
sekä huoltotöihin.

Häiriötilanteet ja niiden uhat analysoidaan ja niihin vastataan korjaavin toimenpitein. Toimituskatkoja syntyy äärimmäisen harvoin. Vuonna 2016 kaasua
jäi toimittamatta vain 0,606 GWh (joka
vastaa 0,0025 prosenttia kaasun kokonaistoimituksesta).

DIGITA ALISA ATION
MAHDOLLISUUDET KÄSILLÄ
”Uudet digitaaliset ratkaisut auttavat
meitä löytämään mahdolliset kehityskohteet aiempaa helpommin. Digitalisaatio saattaa tuoda innovaatioita myös
työvälineiden suhteen – ehkäpä voimme
jatkossa käyttää vaikkapa älylaseja, joissa
turvallisuusohjeistus juoksee silmiemme
edessä”, Huomo summaa.
Gasumin strategian mukainen kaasumarkkinan laajentaminen ja Pohjoismaisen kaasuekosysteemin hyödyntäminen
parantaa entisestään myös toimitus- ja
huoltovarmuutta.

PORIN LNGTERMINAALIN
RAKENNUSTÖISSÄ
TURVALLISUUS
HUIPPULUOKKAA
PORIN BETONISÄILIÖN sisälle mahtuisi vuoden kahvikupilliset 103 000:lle
suomalaiselle. Jos on Suomen ensimmäinen LNG-terminaali historiallinen
jo itsessään, niin vähintään yhtä historiallista oli terminaalin rakennustyön
huippuluokan turvallisuus.
Henkilökunnan koulutukseen panostettiin poikkeuksellisen paljon, ja
työmaata oli valvomassa erityinen työmaan turvallisuuteen keskittyvä henkilö. Lisäksi turvallisuutta oli varmistamassa mm. vahvat kumppanit, johdon
sitoutuneisuus ja erityinen kannustavuus turvallisuushavaintojen raportointiin. Terminaalin rakennusaikana vältyttiinkin kokonaan poissaoloon johtaneilta onnettomuuksilta.
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UUTTA
GASUMIA

R AKENTAMASSA
Uusien liiketoimintojen myötä rakennamme
uudenlaista työyhteisöä ja työkulttuuria.
Työntekijöitämme yhdistävät arvot ja ymmärrys
yrityksen suunnasta.
36
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E

nergia-alan asiantuntijana
Gasum tarjoaa ainutlaatuisia
mahdollisuuksia alan huippuosaajille ja valmentaa työntekijöitään myös sellaisiin tehtäviin,
joihin ei voi valmentautua koulun penkillä.
Osaamista kehitetään pitkäjänteisesti ja
strategisiin tavoitteisiin nojaten. Avainasemassa on tunnistaa ne osaamisalueet,
joita tulevaisuus meiltä edellyttää: johtaminen, liiketaloudellinen osaaminen, uusiin liiketoimintoihin liittyvä teknologinen
osaaminen sekä ketteryys ja nopea reagointikyky.
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Vuosi 2016
toi mukanaan
uusia työkavereita
ja uutta huippuosaamista.

GASUM AKATEMIA KOULUTTA A

TYÖKULTTUURIT SEKOITTUVAT

Yhtiön kaikki koulutus koottiin vuoden
2016 alkaen yhteisen katon alle, Gasum
Akatemiaan. Osana Gasum Akatemian
koulutustarjontaa alkoi laaja johtamiseen
keskittyvä koulutus- ja kehitysohjelma.
Henkilöstön osaamisen kehittymistä mitataan mm. koulutuspäivien määrällä.
Osaamista kehitetään myös säännöllisillä
arvioinneilla ja esimiesten kanssa käytävillä keskusteluilla. Yhteiskunnallisesti
kriittiselle toimijalle on elintärkeää pitää
jatkuvasti tietty määrä henkilöstöä, joka
pystyy toimimaan vastuutilanteissa.

Uudessa kansainvälisessä Gasumissa sekoittuvat nyt pitkän linjan kokemus ja
uusien ihmisten mukanaan tuomat uudet työkulttuurit ja kieli. Työyhteisö on
heterogeeninen – mukana on sekä nuoria että pitkän uran konkareita Pohjoismaista. Kaikkia yhdistää sitoutuneisuus
ja kokemus työn merkityksellisyydestä,
tällä työllä voi tehdä hyvää. Työyhteisö
on ystävällinen, avoin, ja uudet mielipiteet otetaan ilolla vastaan. Seisomme
asiamme ja tarinamme takana. Otamme
vastuuta toistemme hyvinvoinnista, ja työ-

yhteisömme rakentuu syrjimättömyyden
ja yhdenvertaisuuden periaatteelle.
Työyhteisön hyvinvointia tuetaan mm.
yhteisillä aamutoreilla, uutiskirjeillä, osallistavalla intranetillä, toimitusjohtajan ja
ylimmän johdon roadshow’lla ja koko
henkilöstön vuotuisella yhteisellä koulutuspäivällä.
Vuonna 2016 kasvava Gasum rekrytoi huomattavasti, ja uutta henkilöstöä
tuli mukaan myös uusien liiketoimintojen myötä. Uusien työtovereiden myötä
olemme päässeet opettelemaan uutta
liiketoimintaa.
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UUDET
GASUMLAISET
ILOITSEVAT
ROHKEUDESTA

Skangas on
turvallinen
työnantaja, ja
henkilöstöllä yhteiset
tavoitteet.
On inspiroivaa työskennellä
yhtiössä, jolla on toimintaa
kansainvälisesti.

SOLA TERESE, ADMINISTRATION
COORDINATOR,
LNG, NORJA

Nautin
yhteishengestä,
joka ottaa lämmöllä
ja auttaen vastaan
uudet ihmiset.

Niistä syntyy positiivinen kierre.

JOONAS JUURA, LAITOSRYHMÄPÄÄLLIKKÖ, BIOKAASU,
HUITTINEN

Gasumilla on työhönsä sitoutuneita, osaavia
ja ammattitaitoisia ihmisiä, jotka todella
haluavat tehdä parhaansa.

Mahdollisuus työskennellä
uudessa toimintaympäristössä,
uusien ihmisten ja prosessien parissa.
Nautin asioiden yhdessä eteenpäin
viemisestä ja onnistumisen kokemuksista.

TEEMU LOIKKANEN, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ,
TEKNISET PALVELUT, KOUVOLA

38
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Gasumissa on
hyvää päättäväinen
ja rohkea asenne
mennä eteenpäin
ja kasvaa eteläisestä
Suomesta
Pohjoismaihin
Työkulttuuri on
kunnianhimoinen,
sopeutumiskykyinen,
ammattitaitoinen

Toimintaa
kuvastaa yhdessä
tekeminen.
On kiva tulla töihin porukkaan,
johon tuntee kuuluvansa.
TUOMAS KUISMA,
LASKUTTAJA, TALOUS,
ESPOO

ESA PARKKO, TUOTANNONSUUNNITTELUINSINÖÖRI,
BIOKAASU, ESPOO

HALVAR ROMMETVEDT,
KEY ACCOUNT MANAGER,
LNG, NORJA

Gasum
pyrkii kehittymään
muuttuvassa toimintaympäristössä,
eikä ole jämähtänyt paikoilleen.

VUODEN
GASUMLAINEN
”TULIN GASUMILLE alkujaan äitiyslomasijaiseksi 1998. Olen saanut nähdä

Olen alusta
asti tuntenut oloni
tervetulleeksi. Työyhteisö on
kannustava ja ihmiset ovat aina
valmiita auttamaan.

Olen huomannut, että
gasumlaiset ovat aidosti
kiinnostuneita tehtävistään ja
omistautuneita työlleen.

Olemme mukana ratkaisemassa
yhteiskunnallisia haasteita.
ROOSA JAAKKOLA, KESTÄVÄN KEHITYKSEN
ASIANTUNTIJA, STRATEGIA, ESPOO

AMANDA VAINIO,
ANALYYTIKKO,
MAAKAASU, ESPOO

toimintaa monesta eri näkökulmasta
eri osastoilla. Arvostan yhtiön panostusta ihmisten kehittämiseen, ja olen
itsekin päässyt kehittämään osaamistani monipuolisissa tehtävissä. HRtyössä oli antoisinta on työskennellä eri ihmisten kanssa. Tylsistymään ei pääse, kun
on seurattava muuttuvaa maailmaa ja kehityttävä sen mukana. Muutos
on mahdollisuus. Siirryin talon
sisällä uusiin tehtäviin ja pääsen
jälleen kehittämään osaamistani
HSE- ja strategiaosastoilla. Loistava
porukka, huumori ja hyvä yhteishenki
ovat olleet työni suola.
MIA KOSKINEN, ASSISTENTTI,
HSE, STRATEGIA, KOUVOLA
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JOHTO

JOHTORYHMÄ

1.1.2017

40

JOHANNA
LAMMINEN

JOUNI
HAIKARAINEN

JUKKA
METSÄLÄ

TOR MORTEN
OSMUNDSEN

JARKO
ALANKO

• s. 1966
• toimitusjohtaja
• Tekniikan tohtori,
TkT, MBA
• Gasumilla
vuodesta 2013
• Skangasin hallituksen
puheenjohtaja
• Evli Pankki Oyj:n
hallituksen jäsen ja
tarkastusvaliokunnan
jäsen vuodesta 2015
• Tieto Oyj:n
hallituksen jäsen
ja tarkastus- ja
riskivaliokunnan
jäsen vuodesta 2016
• Kemianteollisuus
Ry:n hallituksen jäsen
vuodesta 2014
• Tekniikan edistämissäätiön (TES)
hallituksen jäsen
vuodesta 2014

•
•
•
•

•
•
•
•

• s. 1959
• johtaja, LNG,
Skangasin
toimitusjohtaja
• Master of
Management
and Business
• Skangasilla
vuodesta 2013

• s. 1965
• johtaja,
tekniset palvelut
• DI
• Gasumilla
vuodesta 1995
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s. 1965
johtaja, maakaasu
DI
Gasumilla
vuodesta 2015

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

JOHTO

JUHA
HÄKÄMIES

OLGA
VÄISÄNEN

KRISTIINA
VUORI

LASSE
A ARNIO

•
•
•
•

•
•
•
•

• s. 1970
• johtaja, lakiasiat
ja henkilöstö
• OTK, LL.M. (Lontoo),
varatuomari,
trained at Bench
• Gasumilla
vuodesta 2005

•
•
•
•

s. 1970
johtaja, strategia
Tekniikan lisensiaatti
Gasumilla
vuodesta 2016

s. 1977
johtaja, viestintä
KTM
Gasumilla
vuodesta 2011

s. 1962
CFO
KTM
Gasumilla
vuodesta 2015
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JOHTO

HALLITUS
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JUHA
RANTANEN

TIMO
KOPONEN

CHARLOTTE
LOID

PÄIVI
PESOLA

JARMO
VÄISÄNEN

• s. 1952
• vuorineuvos,
KTM, MBA

• s. 1969
• KTM

• s. 1957
• Ms.c
(Chem. Eng)

• s. 1956
• KTM

• s. 1951
• valtiotieteen
lisensiaatti

• Gasum Oy:n
hallituksen
puheenjohtaja
1.3.2016 lähtien

• Gasum Oy:n
hallituksen jäsen
1.3.2016 lähtien

• Gasum Oy:n
hallituksen jäsen
1.3.2016 lähtien

• Gasum Oy:n
hallituksen jäsen
1.3.2016 lähtien

• Gasum Oy:n
hallituksen jäsen
1.3.2016 lähtien
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GASUMIN
VUOSI 2016
JULKAISIJA
Gasum Oy
PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo
PÄÄTOIMITTAJA
anna.ailio@gasum.fi
TOIMITUS JA TAITTO
Miltton Oy
Kuvat
Tomi Parkkonen, Gasum Oy, Shutterstock
KUVITUKSET
Neea Laakso & Veera Pienimaa
PAINOS
1 900 kpl
PAINOPAIKKA
Lönnberg
PAPERI
Kansi Cocoon Offset 200 g/m2
Sisäsivut Cocoon Offset 120 g/m2
LUETTAVISSA VERKOSSA
www.gasum.fi
OSOITELÄHDE
Gasumin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

PUHTAAMPI HUOMINEN
GASUMIN VUOSI

GASUMIN TILINPÄÄTÖS

GASUMIN YRITYSVASTUU

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maaja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö
edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä
biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista
kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun
hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua,
tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa
sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon,
teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle.
Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja.
Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun
(LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n
aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien
kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400
henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

WWW.GASUM.FI

