
1/1 sivu (4-väri)
Koko: 210 x 280 mm

Hinta: 1 600 e  / taitossa

Hinta: 2 300 e  / takakannessa

Huom, reunoihin asti ulottuvaan 
ilmoitukseen lisättävä leikkuu
varat 3 mm!

Aukeama (4-väri)

Koko: 420 x 280 mm
Hinta: 2 900 e

Huom, reunoihin asti ulottuvaan ilmoitukseen 
lisättävä leikkuuvarat 3 mm!

1/2 sivu vaaka 
(4-väri)

Koko: 188 x 125 mm
Hinta: 1 000 e

1/2 sivu pysty  
(4-väri)

Koko: 97 x 265 mm
Hinta: 1 000 e

Kannatusilmoitus > 
1/6 sivu (4-väri)

Koko: 90 x 72 mm
Hinta: 250 e

LNG SUOMESSA – LYHYT 
HISTORIA
LNG:n tarina on maailmanlaajuises-
ti pitkä, mutta Suomen osalta lyhyt. 
Suomesta kuitenkin löytyy pienen 
mittakaavan LNG:n käyttöhistoria. 
Vuodesta 1996 lähtien Suomessa on 
valmistettu LNG:tä AGAn ja Gasu-
min toimesta.

Skangasin teknologiapäällik-
kö Jani Hautaluoma kertoo:  

”Asia on ollut vähän piilossa, 
kun toiminta on ollut niin vähäis-
tä. Pääasiakkaana on ollut Wärt-
silä, joka testaa kaasumoottoreita 
Vaasassa.”

Myöhemmin Gasum laajen-
si Porvoon LNG:n tuotantolaitosta, 
joka nykyisin kuuluu Skangasille. 
Jani Hautaluoma:

”Porin terminaalissa on hyö-
dynnetty Porvoosta saatua koke-
musta, muiden terminaalien tietoja 
ja tehty parannuksia. Esimerkiksi 
turvallisuutta on kehitetty.”

Skangasin muita terminaa-
leja ovat Ruotsin Lysekilissä reilut 
kaksi vuotta käytössä ollut Porin ko-
koinen terminaali ja Norjan Ørassa 
vuodesta 2011 asti toiminut pienem-
pi terminaali. Skangasilla on siis jo 
Ruotsista ja Norjasta hyvä kokemus 
LNG:stä ja nyt Porin myötä myös 
Suomen LNG-toiminta laajenee.

 
LNG:TÄ MONESTA 
PAIKASTA
Porin terminaalin LNG tulee lai-
valla pääasiassa Norjasta. LNG:tä 
voidaan tuoda laivalla myös Euroo-
pan isoista välivarastoista, joihin 
LNG on toimitettu eri puolilta maa-
ilmaa, esimerkiksi Lähi-idästä tai 
nykyisin myös Yhdysvalloista. Jani 
Hautaluoma:

”LNG tuodaan meille Coral 
Energy LNG-säiliöaluksella, joka on 
maailman ensimmäinen jääluokan 
1A dual fuel LNG säiliöalus. Sen ka-
pasiteetti on 15 600 m3. Alus kiinnit-
tyy laituriin, joka sijaitsee 300 metrin 

päässä säiliöstä. Lastaus- purkuvar-
ret kiinnitetään ja LNG pumpataan 
säiliöön. Koko lastin purkamiseen 
kuluu aikaa 12–14 tuntia.” 

Maailman merillä liikkuvien 
suurten LNG-laivojen kapasiteet-
ti voi olla peräti 200 000 m3.  Jani 
Hautaluoma:

”Coral Energy -aluksen osalta 
puhutaan siis aivan eri kokoluo-
kasta. Kyseessä on mid-scale koko-
luokan alus joka toimii jakelupuo-
lella. Coral Energy on valmistunut 
vuonna 2010.”

Skangasilla on omaa 
LNG-tuotantoa Norjassa yhteensä 
300 000 tonnia vuodessa. Se ei riitä 
kaikkeen mikä kuluu Pohjoismais-
sa, lisää haetaan Euroopan isoista 
terminaaleista. Jani hautaluoma:

”Säiliöt siellä ovat 10 kertaa 
isompia kuin tämä Porin säiliö. Nii-
hin siis saadaan purettua hyvin sel-
lainen 200 000 m3 LNG-lasti.”

Entä onko sillä merkitystä 
mistä LNG tulee laitokselle? Jani 
Hautaluoma:

”On toki. Meillä on käytös-
sämme ns. laatuikkuna, jossa mää-
ritellään mistä LNG:tä voidaan ottaa 
vastaan. Myös sillä, minkä lämpöis-
tä LNG:tä otetaan, on merkitystä. 
Pienetkin lämpötilaerot vaikuttavat 
merkittävästi siihen, mitä säiliössä 
tapahtuu, kun LNG siirretään lai-
vasta säiliöön.”

LNG:n laatutiedot toimite-
taankin laitokselle jo ennen kuin 
alus saapuu terminaaliin. Laitoksel-
la sitten tehdään päätös, voidaanko 
ottaa vastaan ja millä perusteilla. 
Myös hinta on luonnollisesti tärkeä. 
Skangasilla on oma osasto kaupalli-
sille kysymyksille, kuten tämän hin-
ta-laatukysymyksen määrittelylle.

SEKÄ TUONTI- ETTÄ 
VIENTITERMINAALI
Valvomo on terminaalin sydän, 
josta toimintoja operoidaan. Porin 
terminaali on yhteydessä Gasumin 

Suomen ensimmäinen LNG:n 
tuontiterminaali Poriin

SUOMEEN TOIMITETTIIN EN-
SIMMÄISTÄ KERTAA NESTE-
YTETTYÄ MAAKAASUA ELI 
LNG:TÄ LAIVALLA SUNNUN-

TAINA 10.7.2016, KUN SKANGASIN 
LNG-LAIVA CORAL ENERGY ANKKU-
ROITUI PORIN LNG-TERMINAALIIN.  
TAHKOLUODON ÖLJY-JA KEMIKAALI-
SATAMAAN VALMISTUNEEN SUOMEN 
ENSIMMÄISEN LNG-TUONTITERMI-
NAALIN AVAJAISIA VIETETTIIN 12. 
SYYSKUUTA. LNG:N TOIMITUKSET 
ASIAKKAILLE ALOITETTIIN UUDESTA 
TERMINAALISTA.

LNG TULEE MONIPUOLISTAMAAN 
SUOMEN ENERGIAMARKKINOITA. 
MAAKAASUA VOIDAAN NYT TOIMIT-
TAA TEOLLISUUDELLE MYÖS RUN-
KOPUTKIVERKON ULKOPUOLELLA. 
TEOLLISUUS, MERILIIKENNE JA RAS-
KAS LIIKENNE SAAVAT KILPAILIJAN 
PERINTEISILLE POLTTOAINEILLEEN.

Teksti | Ari-Pekka Maunuksela
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SKANGAS OY:N PORIN TAHKO- 
LUODON LNG-TERMINAALI
Säiliö
• kapasiteetti 30 000 m3, 15 000 t LNG:tä
• korkeus 35 m
• ulkohalkaisija 42 m

Prosessilaitteita
• kryogeeniset LNG-pumput
• boil off gas -kompressorit
• höyrystimet
• lämmöntuotantoyksikkö
• soihtu

LNG:n vastaanotto ja toimitus
• purku-/lastausvarret
• LNG-käyttöisten laivojen bunkraus
• lastauslaiturit LNG-säiliöautoille
• 12 km pitkä 8 baarin yhdysputki  

Mäntyluodon teollisuuspuistoon 
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Teema|Uusiutuva kaasu

Putki tuo ja vie. Teksti  Ari-Pekka Maunuksela

>>

Jepuan Biokaasu Oy tekee  
jätteestä energiaa Neljä kilometriä 

Jepuan keskus-

tasta, Valtatie 

19:n varrella sijaitsee  

Jepuan Biokaasu Oy.  Rei-

lun vuoden toiminut laitos 

tuottaa uusiutuvaa energiaa paikallisista raaka-

aineista. Prosessissa syntyy myös lannoitetta 

paikallisten maanviljelijöiden käyttöön. Kaasu- 

ja lannoitetuotanto aloitettiin syksyllä 2013. 

Laitoksella on käytössä useita uraa uurtavia 

innovaatioita ja mittava putkiverkosto. Putkissa 

tuodaan raaka-ainetta, viedään mädätysjäännös-

tä sikaloiden lietealtaisiin ja kuljetetaan kaasua 

energiaksi.

Uusiutuvaa energiaa  
paikallisista raaka-aineista”

Alussa oli intoa ja 
raaka-aineita
Levón instituutti Vaasan yliopis-

tossa selvitti vuosina 2006–2007, 

että Uudenkaarlepyyn seudulla on 

peräti 170 prosentin omavaraisuus 

uusiutuvissa energianlähteissä. 

Sen pohjalta lähdettiin liikkeelle ja 

aloitettiin hanke biokaasulaitoksen 

perustamisesta. Aivan ensimmäi-

siä suunnitelmia tehtiin jo vuoden 

2002 elokuussa. Silloin energian 

hinta oli alhainen ja raaka-aineita 

oli vähemmän kuin nykyisin. Las-

kelmia ei saatu kannattaviksi. Syn-

tyi uusi ajatus toimimisesta paitsi 

energiantuottajana, myös jätteen-

käsittelijänä. Näin suunnitelmat 

saatiin kannattaviksi. Omistuspoh-

jaa laajennettiin niin, että rahoitus 

saatiin kuntoon ja myös pankki 

suopeaksi hankkeen luototukselle.

Paikallinen sähköyhtiö Jeppo 

Kraft Andelslag on vetänyt projektia 

alusta asti. Se onkin laitoksen suu-

rin omistaja 35 %:n osuudellaan.   

Jepuan Biokaasu Oy:n 
toimitusjohtaja Kurt Stenvall

Kuva: Ari-Pekka Maunuksela
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Teema Biokaasu

Ensimmäinen 
biokaasutraktori
toimitettu

taa parhaansa mukaan ehtiä vastaa-

maan lukuisiin kysymyksiin.

Kehitysprojekti ja sen 
tavoitteet
Valtra Oy tekee pioneerityötä edis-

tyksellisen biopolttoaineteknolo-

gian hyväksi. Biokaasutraktorin 

kehitystyö on käytännön kehitys-

projekti, jossa tavoitteena on ke-

hittää markkinoita kiinnostava ja 

asiakkaiden hyväksymä biokaasu-

käyttöinen traktori. 

Loppukäyttäjän kannalta eri-

laisten käyttöliittymien, käyttömu-

kavuuden ja -turvallisuuden pitää 

olla samalla tasolla kuin vastaavis-

sa dieselkäyttöisissä traktoreissa. 

Traktorin käytössä ei huomaakaan 

käytännössä mitään eroa. Traktorin 

käyttäjän on voitava vaivattomasti 

siirtyä uuden tekniikan käyttäjäk-

si ja olemassa olevien työkoneiden 

on oltava yhteensopivia. Erilaisten 

käyttö- ja liikenneturvallisuuteen 

vaikuttavien ratkaisujen on täytet-

tävä viranomaisvaatimukset.

Eräs Dual Fuel -traktoreille 

hyvin sopiva käyttötarkoitus on 

palvelutraktorina toimiminen kun-

nilla ja urakoitsijoilla. Työskente-

lyalueella tulee sijaita liikennepolt-

toainelaatuista maa- tai biokaasua 

tarjoava tankkausasema.

Afcon ja Valtra ovat tehneet 

traktorilla käytännön testausta 

myös Ruotsissa.  Hankkeen alus-

ta alkaen Valtran yhteistyökump-

paneina ovat toimineet Biogas Syd 

ja maahantuoja Lantmannen Mas-

kin. Traktoria on ajettu Skoones-

sa yhdessä laaditun testiohjelman 

mukaan. Hanke on kiinnostanut 

myös Ruotsin maatalousministeriä 

ja lehdistöä.

Traktori suoraan 
Valtran linjastolta 
Tapio Riipinen kertoo, että Valt-

ran Dual Fuel -traktoreiden nyt 

käynnissä olevassa ns. piensarja-

vaiheessa perustraktori toimite-

taan suoraan Valtra Oy:n kokoon-

panolinjastolta Afcon Oy:lle, aivan 

kuin se toimitettaisiin asiakkaalle.  

Traktori on silloin myös jo asiakas-

Agronomi Tapio Riipinen Afcon Oy:ltä selitti Dual Fuel biokaasutraktorin tekniikkaa.Haapajärven Ammattiopisto sai syyskuussa 

käyttöönsä Suomen ensimmäisen Dual Fuel 

-biokaasutraktorin.

Kyseessä on käytännön kehitystyöprojekti, jonka 

tavoite on kehittää biokaasua käyttävä traktori, joka 

kiinnostaa markkinoita ja täyttää lisäksi käyttäjien ko-

vat vaatimukset.

Traktori toimitettiin Valtran tuotantolinjalta Afco-

nille. Se teki siihen muutostyöt, jotka mahdollistavat 

kaasun käytön polttoaineena.

Biokaasutraktori 
maatalousnäyttelyn 
vetonaulana
Maatalousnäyttely Haapajärven am-

mattiopiston koulutuspellolla on 

käynnissä.  Tapahtuma esittelee 

uusia traktorimalleja sekä niiden 

erilaisia lisälaitteita. Kuten vastaa-

vat tapahtumat, kerää tämäkin san-

koin joukoin kiinnostuneita, sekä 

paikallisia, että kauempaa tulleita.  

Selvä huomion keskipiste on Valtran 

Dual Fuel -biokaasutraktori, jonka 

ympärillä pyörii jatkuvasti sankka 

kiinnostuneiden joukko. Traktorin 

kaasumuutostöistä vastaava Afcon 

Oy:n agronomi Tapio Riipinen koet-

Teksti  Ari-Pekka Maunuksela
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Suomen ensimmäinen 
LNG:n tuonti- 
terminaali Poriin

BIOKAASUA HELPOSTI 
– MAAKAASUVERKOSTA!  

INVESTOINTIPÄÄTÖS BALTIC- 
CONNECTORIN RAKENTAMISESTA

TALVI JA POLARIS TULIVAT –  
UUDEN SUKUPOLVEN JÄÄNMURTAJA  
VALMIS TÖIHIN

Kaasuviesti on Suomen Kaasu-

yhdistyksen toimittama jäsenlehti, 

joka postitetaan kaikille jäsen-

yhdistyksille. Lehden lukijakuntaan 

kuuluu myös viranomaistahoja, 

eri alojen päättäjiä sekä itse 

kaasunkäyttäjiä. Se on myös luet-

tavissa yhdistyksen nettisivuilla 

selailtavana e-lehtenä osoitteessa 

www.kaasuyhdistys.fi, kohdassa 

”Kaasuviesti”. Näin lehti tavoittaa 

suuren joukon paitsi kaasualan 

päättäjiä ja vaikuttajia, myös kaa-

sualasta kiinnostuneita kuluttajia.

Lehti kertoo laajasti kaasualan 

ajankohtaisista uutisista ja tapah-

tumista. Jokaisessa lehdessä on 

lisäksi teema,  joka keskittyy jo-

honkin kaasualan osa-alueeseen.

Ilmoitusaineistojen  
toimitusosoite:

ari@approd.fi

Yhteyshenkilö:
Ari-Pekka Maunuksela,
puh. 0400–514 422
Osoite: A-P Productions Oy
Pohjantie 3, 02300 Espoo

Aineistot mielellään pdf-muodossa  
(Adobe Acrobat).

Painosmäärä: 
2 800 kpl

Kokonaispainopinta-ala: 
210 x 280 mm

Mediatiedot 2019

Lehden julkaisija:  
Suomen Kaasuyhdistys ry
Salomonkatu 17 A 5. krs.  
PL 392, FI-00101 Helsinki
Puh. 040-719 9001 
Sähköposti: sky@kaasuyhdistys.fi  
internet: www.kaasuyhdistys.fi

Päätoimittaja:
Hannu Kauppinen

hannu.kauppinen@kaasuyhdistys.fi

Ulkoasu ja taitto: 
A-P Productions Oy

Paperi:
Kansi: Nevia Silk 150 gr/m2 
Sisus: Nevia Silk 115 gr/m2


