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Tämän diplomityön tarkoituksena oli tarkastella biokaasun liikennekäyttöön 

tarvittavia teknologisia ratkaisuja ja tehdä kustannusvertailua erilaisten jakelu-

vaihtoehtojen välillä Mikkelin ympäristön case-tapauksessa. Työn teoriaosassa 

on esitelty teknologisia vaihtoehtoja liikennebiokaasun jakelulle sekä eri tekno-

logioiden kustannuksia. Tietämys eri teknologiavaihtoehdoista ja niiden hin-

noista on muodostettu kirjallisuuskatsauksen, asiantuntijahaastatteluiden sekä 

saatujen tarjousten perusteella.   

 

Työn empiriaosassa on tarkasteltu kolmen eri jakeluskenaarion kustannuksia 

käyttäen elinkaarikustannuslaskentaa, sekä toimintoperusteista kustannuslas-

kentaa. Liikennebiokaasun jakelun kustannuksiksi työn case-tapauksissa saatiin 

jakelutavasta riippuen 0,37 €/kg – 1,02 €/kg (2,64 snt/kWh – 7,29 snt/kWh). 

Edullisin vaihtoehto  liikennebiokaasun jakeluun on työn perusteella myydä 

tuotettu kaasu tuotantolaitoksella. Jos kaasua siirretään tankattavaksi tytärase-

malle, on vaihtoehtoina paineistettu kaasu siirtokontein, nesteytetty kaasu trai-

lerilla tai putkisiirto. Halvin siirtokeino tämän työn skenaarioissa oli kaasun 

putkisiirto. 
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The aim of this Master’s Thesis was to review the technology needed for the 

use of biogas as traffic fuel and to compare costs between different distribution 

scenarios of the case example. The knowledge in different technologies and 

their prices have been formed from literature review, interviews and offers from 

suppliers. 

 

In the empirical part of the thesis costs of three different distribution scenarios 

were calculated using life cycle cost analysis and activity based costing. The 

costs of biogas distribution in the case examples were 0,37 €/kg – 1,02 €/kg 

(2,64 cnt/kWh – 7,29 cnt/kWh) depending on the selected form of distribution. 

The cheapest option would be to distribute the gas directly at the production 

plant. It is also possible to transport the gas using either compressed gas in con-

tainers, liquefied gas in trailers or a pipeline. The cheapest form of transporta-

tion in the scenarios of this study was to transport the gas via a pipeline. 

 

 

 

 



 
 

 

ALKUSANAT 

 

Tämän diplomityön myötä on aika päättää opintoni Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa. Työn tekeminen oli todella mielenkiintoista ja pääsin tutustumaan 

lähemmin yhä tärkeämpään uusiutuvan energian kenttään. Aluksi haluaisinkin 

kiittää ohjaajaani Petriä mahdollisuudesta tehdä tämä työ ja lukuisista hyvistä 

neuvoista sekä aiheeseen perehdyttämisestä. 

 

Kiitokset kuuluvat myös kaikille haastatteluihin suostuneille, jotka olivat valmiita 

uhraamaan aikaansa tämän työn edistymistä varten. Vaikka teitä kaikkia ei ole 

työssä mainittu, te tiedätte kyllä keitä tarkoitan. Työn tarkastajalle Timo Kärrille 

myös kiitokset hyvistä ohjeista sekä parannusehdotuksista ja erittäin asiantunte-

vasta otteesta. 

 

Lopuksi haluan kiittää äitiäni sekä isoäitiäni, jotka ovat tukeneet minua koko elä-

mäni ajan ja jaksoivat uskoa minuun koulun kestäessä hieman normaalia pidem-

pään. Viimeiseksi jätetään tietysti aina tärkeimmät, eli kiitos Katariina että olet 

pysynyt rinnallani ja olet luonut uskoa tämänkin projektin valmistumiseen. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTEO 
 

a  Vuosi 

CBG  Compressed Biogas, paineistettu biokaasu 

CH4  Metaani 

CO2  Hiilidioksidi 

CNG   Compressed Natural Gas, paineistettu maakaasu 

cni  Annuiteettitekijä 

EU  Euroopan unioni 

GWh  Gigawattitunti 

H2  Vety 

H2S  Divetysulfidi, rikkivety 

i  Laskentakorko 

kg  Kilogramma 

kW  Kilowatti 

kWh  Kilowattitunti 

LBG  Liquefied Biogas, nesteytetty biokaasu 

LNG  Liquefied Natural Gas, nesteytetty maakaasu 

MJ  Megajoule 

Nm3  Normikuutiometri, tarkoittaa kuutiota kaasua normaaliolosuhteissa 

  (0°C, 1,01325 baaria) 

NA  Nykyarvo 

PLC  Ohjelmoitava logiikka 

snt  Sentti (€) 

t  Investoinnin pitoaika 
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1 JOHDANTO	  

 

1.1 Työn	  tausta	  

 

Uusiutuvien energianlähteiden käytön kehittäminen sekä lisääminen ovat todella 

ajankohtaisia nyky-yhteiskunnassa. Yleinen ilmastopolitiikka pyrkii vähentämään 

kasvihuonepäästöjä ja löytämään vaihtoehtoisia energiamuotoja korvaamaan fos-

siilisia energianlähteitä. Nouseva trendi energiantuotannossa on biopolttoaineiden 

tuottaminen, sillä niitä käyttämällä pystytään vähentämään merkittävästi kasvi-

huonepäästöjä sekä korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Biopolttoaineiden lisää-

minen on kuitenkin sekä teknologisesti että taloudellisesti vaativaa. Biokaasun 

osalta on teknologia hyvin tunnettua, mutta Suomen kaasuajoneuvokanta on vielä 

vähäinen. 

 

Etelä-Savon Energia Oy on suunnittelemassa yhdessä Metsäsairila Oy:n sekä 

BioHauki Oy:n kanssa liikennebiokaasuhanketta. Biokaasua on suunniteltu tuotet-

tavan kahdella eri tuotantolaitoksella Mikkelin ympäristössä. Osa tuotetusta bio-

kaasusta on tarkoitus jalostaa biometaaniksi. Tankkausasema sijoitetaan Mikkeliin 

keskustan tuntumaan, joten osa puhdistetusta liikennebiokaasusta pitää siirtää tuo-

tantopaikoilta tankkausasemalle. Tarkoituksena on myös rakentaa tankkausasemat 

kummallekin tuotantolaitokselle. 

 

Työssä on kerätty yhteen kustannustietoa, josta voi mahdollisesti olla hyötyä 

myös pientuottajille, jotka voivat halutessaan käyttää miettiessään toiminnan 

aloittamista. Lisäksi työssä esitetään keskeisiä teknologisia ratkaisuja biokaasun 

jakelulle. 
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1.2 Tavoitteet	  ja	  rajaus	  

 

Tämän diplomityön ensimmäisenä tavoitteena on tarkastella olemassa olevia tek-

nologioita liikennebiokaasun siirtämiseen tuotantopaikalta tankkausasemalle.  

Toisena tavoitteena on määrittää esiteltyjen teknologioiden kustannukset, käyttö- 

ja investointikustannukset, sekä niiden pohjalta toimivin logistinen ratkaisu Mik-

kelin alueen liikennebiokaasuhankkeen toteuttamiseksi. Tutkimuskysymykset 

voidaan esittää seuraavasti: 

 

• Mitkä ovat olemassa olevat teknologiat biokaasun siirtämiseen sekä 

jakeluun liikennekaasuna ja mitkä niistä tulevat kyseeseen Mikkelin 

hankkeessa? 

• Mitkä ovat olemassa olevien teknologioiden investointi- sekä käyttö-

kustannukset  

• Mitkä ovat eri jakeluskenaarioiden kokonaiskustannukset Mikkelin 

seudun case-tapauksessa ja miten ne jakautuvat eri toiminnoille sekä 

yhdelle liikennebiokaasukilolle 

 

Työssä rajaudutaan tarkastelemaan biokaasun siirtämistä tuotantopaikalta tank-

kausasemalle. Tarkemman tarkastelun ulkopuolelle jää kokonaan biokaasun tuo-

tanto. Rajaus on havainnollistettu kuvassa 1. 

Kuva 1. Työn rajaus 
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1.3 Tutkimuksen	  toteutus	  

 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena sekä asiantuntijahaastatteluina. Tarkoitus 

on löytää uusinta tietoa liikennebiokaasun jakelun teknologioista ja niiden hinta-

tasoista. Haastatteluiden lisäksi pyritään hyödyntämään toimittajien tarjouksia. 

Kenenkään tietyn laitetoimittajan hintoja ei työssä kuitenkaan tulla esittämään. 

Tarjouksista ja kirjallisuudesta saadut hintatiedot esitetään hintahaarukassa mikäli 

hintatietoja on useampi kuin yksi. Kirjallisuudesta sekä haastatteluista saatuja tie-

toja sovelletaan Mikkelin seudun case-tapaukseen ja määritetään kustannuksia eri 

jakeluvaihtoehdoille.  

 

Keskeisimpinä  kirjallisuutena on käytetty maailmalla julkaistuja tutkimuksia bio-

kaasun jakeluun liittyen sekä liikennebiokaasun tuottamiseen liittyviä julkaisuja. 

Työn keskeisimpinä menetelminä kustannusten määrittämisessä ovat elinkaari-

kustannus-, sekä toimintolaskenta. Tulosten saamiseksi kehitettiin Excel-

laskentamalli, jolla laskettiin työssä esitettyjen jakeluskenaarioiden kustannuksia 

sekä nykyarvoja. Käytettyjä laskentamenetelmiä käsitellään tarkemmin luvussa 

kolme. 

 

1.4 Työn	  rakenne	  

 

Työn teoriaosan ensimmäisessä osassa käsitellään biokaasua yleisesti sekä sen 

jalostamista liikennekaasuksi ja jalostetun liikennebiokaasun siirtämisen vaihtoeh-

toja syvällisemmin. Lisäksi esitetään aiheeseen liittyvien tutkimuksien keskeisiä 

tuloksia. Teoriaosan toisessa käydään läpi laskentamenetelmiä sekä investointi-

päätöksen vaikuttavia asioita. Työn neljännessä luvussa esitellään Mikkelin bio-

kaasuhanke sekä sen toteuttavat yritykset ja esitetään laskelmien tuloksia erilaisil-

le jakeluskenaarioille sekä arvioidaan hankkeen kannattavuutta. Työn lopuksi esi-

tetään yhteenveto tuloksista ja työstä tehdyt johtopäätökset. 
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2 BIOKAASUSTA	  LIIKENTEEN	  ENERGIAKSI	  

 

2.1 Biokaasu	  yleisesti	  

 

Biokaasuksi kutsutaan kaasuseosta, joka syntyy orgaanisen aineksen hajotessa 

hapettomissa olosuhteissa. Prosessia voidaan kutsua myös anaerobiseksi käsitte-

lyksi, mädätykseksi tai biokaasutukseksi. Prosessissa syntyy kaasuseos, jossa on 

tavallisesti metaania 40-70%, hiilidioksidia 30-60% sekä hyvin pieniä pitoisuuk-

sia muita yhdisteitä mm. rikkiyhdisteitä. Lisäksi syntyy lannoitekäyttöön soveltu-

vaa mädätysjäännöstä. (Biokaasuyhdistys 2014) Biokaasuseoksen koostumukset 

vaihtelevat hieman riippuen lähteistä ja tuotantotavoista. Taulukossa 1 on eritelty 

biokaasun koostumus Torrin, 2010 mukaan. 

 
Taulukko 1. Biokaasun koostumus (mukaillen Torri 2010, 10) 

Ainesosa Raakabiokaasu 

Metaani 45-75 % 

Hiilidioksidi 25-50 % 

Typpi 0-20 % 

Happi 0-10 % 

Rikkivety 0-1000 mg/m3 

Siloksaanit 0-50 mg/m3 

Kosteus On 

Halogenoidut hiilivedyt 0-1600 mg/m3 

 

Biokaasu on energianlähteenä uusiutuva ja sitä voidaan hyödyntää lämmön- ja 

sähköntuotannossa, tai sitä voidaan jalostaa liikenteen polttoaineeksi. Biokaasua 

voidaan tuottaa erillisissä laitoksissa biomassasta mädätysreaktoreissa tai kerää-

mällä kaatopaikoilla muodostuvan kaasun pumppaamalla talteen. (Biokaasuyhdis-

tys 2014) Kaatopaikalla muodostunut kaasuseos sisältää suuremman määrän typ-

peä, 5-15% (Lehtomäki et al. 2007, 3). Hyödynnettäviä biomassoja ovat esimer-

kiksi jäte, liete, lanta sekä kasviperäinen vihreä biomassa (Gustafsson & Stoor 

2008, 5). 
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Biokaasun energiasisältö metaanipitoisuuden ollessa 60% on 30 MJ/kg (22 

MJ/Nm3). Puhtaalle metaanille energiasisältö on 50 MJ/kg (36 MJ/Nm3 = 10 

kWh/Nm3). (Lehtomäki et al. 2007, 3) Jalostettu liikennebiokaasu on verrattavissa 

maakaasuun sillä erotuksella, että biokaasu on uusiutuva energianlähde ja perus-

tuu paikallisten jätteiden sekä biomassojen hyödyntämiseen. Maakaasu taas on 

fossiilinen energianlähde. (Gustafsson & Stoor 2008, 11) Taulukossa 2 on listattu 

biokaasun energiasisältöä ja verrattu sitä sekä bensiiniin ja dieseliin. 

 
Taulukko 2. Polttoaineiden energiasisältöjä (mukaillen Svenskt Gastekniskt Center AB 

2012, 9) 

1 Nm3 Biokaasua (97% metaania) 9,67 kWh = n. 1 litra dieseliä tai 1,1 litraa bensii-

niä 

1 kg Biokaasua (97% metaania) 13,50 kWh = n. 1,5 litraa bensiiniä tai 1,4 litraa 

dieseliä 

1 Nm3 Raakakaasua (65% metaania) 6,50 kWh 

1 litra Bensiiniä 9,06 kWh 

1 litra Dieseliä 9,80 kWh 

 

2.2 Liikennebiokaasuksi	  jalostaminen	  

 

Biokaasua voidaan käyttää autoissa sekä otto- että dieselmoottoreiden polttoai-

neena. Ennen sitä biokaasun metaanipitoisuus on nostettava riittävän korkeaksi. 

Biokaasu on myös puhdistettava epäpuhtauksista. Suomessa ei ole standardeja 

liikennebiokaasun metaanipitoisuudelle, mutta maakaasuverkkoon syötettäessä 

tulee metaanipitoisuuden olla vähintään 95% (Gasum 2014). Ruotsin standardin 

mukaan tulee metaanipitoisuuden olla 97±2% (Balkenhoff et al. 2008, 8). 

 

2.2.1 Vesipesu	  

 

Fysikaalinen absorptio vesipesulla (pressurized water scrubbing, PWS) perustuu 

kaasujen liukoisuuden vaihteluun nesteissä lämpötilan ja paineen mukaan. Bio-

kaasu erotellaan metaaniksi ja hiilidioksidiksi n. 7-8 baarin paineessa vesisäiliöis-
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sä, joissa hiilidioksidi sekä rikkivedyt absorboituvat veteen. Veteen sitoutunut hii-

lidioksidi vapautuu paineen laskiessa. Lopuksi saatu biometaani pitää vielä kuiva-

ta. (biokaasuauto.fi 2014) Käyttökustannuksia vesipesun tapauksessa aiheutuu 

energian- ja vedenkulutuksesta (Vestman et al. 2013, 51). Vesipesussa tapahtuu 1-

2 %:n metaanihäviö, eli 98-99 % kaasun sisältämästä metaanista saadaan erotettua 

biometaaniksi (Kharrasov 2014, 12).  

 

Suomeen on maahantuotu tällä hetkellä kahden eri valmistajan vesipesuun perus-

tuvia jalostamoita: Greenlane biogas, jota maahantuo Sarlin Oy Ab sekä Malm-

berg Water, jota maahantuo Höyrytys Oy. Lisäksi on saatavilla kotimaisen Me-

tener Oy:n valmistama jalostamo, joka on tarkoitettu pienemmän kokoluokan ka-

pasiteeteille (0-120 Nm3/h). Metener Oy:n toimittama jalostamo puhdistaa ja ja-

lostaa kaasun muita vesipesureita paljon korkeammassa paineessa, n.150 baarin 

paineessa (Vestman et al. 2013, 68). Metenerin sivujen mukaan jalostetun kaasun 

metaanipitoisuus on 92-98 % riippuen raakakaasun ominaisuuksista. Huomionar-

voista Metenerin teknologiassa on, että kaasu on korkeassa paineessa jalostamon 

jälkeen, joten sen puristaminen tankkauspaineeseen vaatii huomattavasti vähem-

män energiaa kuin alemmissa paineissa toimivien vesipesureiden (Kharrasov 

2014, 12). Metenerin Oy:n uusimmat jalostusyksiköt toimivat kuitenkin mata-

lammassa paineessa. 

 

Eri valmistajien jalostamoiden hinnat vaihtelevat kapasiteetin ja valmistajan mu-

kaan välillä 285 000€-1 400 000€ kapasiteettivälillä 60 Nm3/h – 800 Nm3/h. In-

vestointien ominaishinnat ovat siis välillä 1625 – 4750 €/(Nm3/h). Suurimmat ka-

pasiteetit on jätetty huomioimatta, sillä ne ovat liian suuria tämän työn skenaa-

rioihin. Myös 800 Nm3/h:n kapasiteetti on tämän työn kannalta liian suuri, mutta 

yhden suuren toimijan laitosten kapasiteetti nousee suoraan 300 Nm3/h:sta 800 

Nm3/h:iin. Hinnat on kerätty kirjallisuudesta sekä tiedustelemalla suoraan toimit-

tajilta.  
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2.2.2 Amiinipesu	  	  

 

Kemiallinen absorptio amiinipesulla perustuu hiilidioksidin ja amiiniliuoksen vä-

liseen reaktioon. Periaate on sama kuin vesipesussa, eli hiilidioksidi sekä rikkive-

dyt liukenevat liuottimeen. Erona vesipesuun on se, että hiilidioksidi sekä rikki-

vedyt liukenevat huomattavasti vettä paremmin orgaaniseen liuottimeen. Tästä 

johtuen samalle kapasiteetille rakennetut jalostamot voivat olla kooltaan vesi-

pesuun perustuvia jalostamoita pienempiä. (Persson et al 2012, 19) Amiinipesussa 

käyttökustannuksia aiheutuu veden-, energian-, lämmön- sekä kemikaalinkulutuk-

sesta. Amiinipesu on menetelmistä ainoa, joka tarvitsee myös lämpöä. (Vestman 

et al. 2013, 51) Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään toiminnassa olevaa amiini-

pesuun perustuvaa jalostamoa (Taulukko 3). 

 

2.2.3 Kalvotekniikka	  

 

Metaani ja hiilidioksidi voidaan myös erottaa käyttämällä puoliläpäisevää kalvoa.  

Kalvotekniikka, jota kutsutaan myös membraanitekniikaksi, perustuu siihen, että 

kaasuseoksen pienemmät ja helpommin liukenevat molekyylit (CO2, H2S, H2) lä-

päisevät kalvon nopeammin kuin isommat molekyylit (CH4). Paineistettu kaa-

suseos syötetään kalvolle ja kaasu jakautuu matalapaineiseen CO2-rikkaaseen sekä 

korkeapaineiseen CH4-rikkaaseen kaasuvirtaan.  

 

Kaikki polymeeriset materiaalit erottelevat kaasuja jossain määrin, mutta kalvon 

materiaalin valinta on tärkeää parhaimman suorituskyvyn saamiseksi. Ongelmaksi 

muodostuu H2S-yhdisteiden läsnäolo kummassakin kaasuvirrassa. CO2:ta sisältä-

vässä kaasuvirrassa on myös 10-15 % CH4:ää ja kannattavinta olisi polttaa kysei-

nen kaasuvirta kaasumoottorissa sähköksi tai lämmöksi. Rikkiyhdisteitä ei tarvitse 

poistaa kaasumoottorissa poltettavasta kaasusta, vaikka se kuluttaakin moottoria 

enemmän. Moottorin kunnossapito tulee kuitenkin halvemmaksi kuin rikkiyhdis-

teiden poistaminen kaasuvirrasta. Membraanijalostin käyttää hyvin vähän energi-

aa, sillä kalvo toimii passiivisesti. Kalvot voivat kuitenkin olla hyvinkin kalliita ja 

herkästi hajoavia. Kalvotekniikalla jalostamisen ongelmana on myös jo edellä 
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mainittu metaanin hävikki toiseen kaasuvirtaan. (de Hullu 2009, 29) Suomessa on 

käytössä yksi kalvotekniikkaan perustuva jalostuslaitos (Taulukko 3). Yhden saa-

dun tarjouksen perusteella 60 Nm3/h kapasiteetin jalostusyksikkö olisi hinnaltaan 

noin 250 000 €, eli 4170 €/Nm3/h. 

 

2.2.4 	  PSA	  	  

 

PSA (pressure swing adsorption) perustuu kaasun eri komponenttien erottamiseen 

niiden fyysisten ominaisuuksien avulla. Kaasun painetta nostetaan ja se syötetään 

adsorptiokolonneihin, jotka ottavat hiilidioksidin talteen kaasusta. Kun kolonna 

on hiilidioksidista kylläinen, alennetaan painetta ja hiilidioksidi vapautuu kolon-

nasta ohjautuen poismenevään kaasuvirtaan. Prosessi tarvitsee jatkuvaan toimin-

taan monta kolonnaa, koska kolonnia avataan ja suljetaan peräkkäin. Adsorboivan 

aineen valinta on hyvin tärkeää jalostuslaitoksen toiminnan kannalta. Sen tulee 

olla kiinteä aine, jolla saadaan mahdollisimman suuri kosketuspinta-ala kaasun 

kanssa. Yleensä käytetään aktiivihiilä, synteettistä tai luonnollista zeoliittia, sili-

kageeliä tai hiilestä valmistettuja molekyyliseuloja. (Bauer et al. 2013, 23-25) De 

Hullu et al. 2008 arvioivat PSA-laitoksen 139 Nm3:n kapasiteetilla maksavan 680 

000 €. Bauer et al. 2013 esittävät 500 Nm3/:n laitokselle hinnaksi 1 100 000 – 1 

400 000 €. Ominaishintoina esitettyinä 2200 – 4900 €/(Nm3/h). Yhden saadun tar-

jouksen perusteella 60 Nm3/h:n kapasiteetilla toimiva puhdistimen investoinnin 

ominaishinnaksi tulisi noin 5000 – 5800 €/(Nm3/h). 

 

2.2.5 Kryotekniikka	  

 

Kryogeeninen puhdistus tehdään korkeassa paineessa (n. 40 baaria) ja alhaisessa 

lämpötilassa, n. -90 °C. Menetelmä perustuu biokaasun eri komponenttien muut-

tumiseen nestemäisiksi eri lämpötila-/painealueilla. Kaasun lämpötilaa lasketaan 

ja painetta nostetaan, jolloin CO2 muuttuu nestemäiseksi ja on helppo erottaa kaa-

susta. (de Hullu et al. 2008, 24)  
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Kaasua jalostettaessa kryogeenisellä prosessilla saadaan sivutuotteena nestemäistä 

hiilidioksidia. Muita potentiaalisia etuja toisiin jalostusmenetelmiin ovat mahdol-

lisuus tuottaa LBG:tä, menetelmässä kaasu ei joudu kosketuksiin kemikaalien 

kanssa ja mahdollisuus poistaa kaasusta vety. (Bauer et al. 2013, 58) Kaatopaik-

kakaasun jalostamiseen kryogeeninen jalostus soveltuu erittäin hyvin, sillä kaato-

paikalta kerättävä biokaasu sisältää vetyä enemmän kuin mädättämössä tuotettu 

kaasu. (Lampinen 2014) Vedyn kiehumispiste  on matalampi kuin metaanin, joten 

jalostusprosessiin pitää lisätä vielä yksi jäähdytysvaihe, jos halutaan poistaa vety 

loppukaasusta. (Bauer et al. 2013, 60) Kaasuntuotolla 250-500 Nm3/h esittää 

Kharrasov 2014 kryogeenisen jalostuksen ominaiskustannukseksi 13 000 

€/(Nm3/h), kun tutkimuksen mukaan muilla jalostusteknologioilla saadaan inves-

tointien ominaiskustannuksiksi 3000-4600 €/(Nm3/h).  

 

2.2.6 Yleistä	  jalostuksesta	  

 

Vesipesu on suomessa käytetyistä jalostustekniikoista yleisin. Suomessa on kirjoi-

tushetkellä toiminnassa yhdeksän kaupallista biokaasun jalostamoa. Taulukosta 3 

nähdään, että, kahdeksan toiminnassa olevista jalostamoista käyttää vesipesume-

netelmää ja yksi kalvoerotustekniikkaa.  

 
Taulukko 3. Suomessa toiminnassa olevat jalostamot (cbg100 2014) 

Sijainti Teknologia Valmistaja Siirto 

Kalmarin maatilan biokaasulaitos 

Laukaalla 
Vesipesu Metener, Suomi 

Paikallinen biokaasu-

putki 

Kymen Bioenergian biokaasulai-

tos Kouvolan Vedenjäteveden 

puhdistamolla Kouvolassa 

Vesipesu 
Greenlane, Uu-

si-Seelanti 

Kansallinen kaasu-

verkko 

Haapajärven ammattiopisto 

(HAI) biokaasulaitos Haapajär-

vellä 

Vesipesu 
Metaenergia, 

Suomi 

Paikallinen biokaasu-

putki 

HSY:n Suomenojan jäteveden-

puhdistamon biokaasulaitos Es-

poossa 

Vesipesu 
Malmberg, 

Ruotsi 

Kansallinen kaasu-

verkko 
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Eindhovenin teknillisessä yliopistossa on tehty tutkimus vuonna 2008, jossa ver-

taillaan erilaisia biokaasun jalostusmenetelmiä. Taulukkoon 4 on koottu tutkimuk-

sen keskeisiä tuloksia. 

 
Taulukko 4. Erilaisten jalostusteknologioiden vertailua (de Hullu et al. 2008) 

Teknologia Kustannus/jalostettu 

kaasu, snt/kWh 

Tuotto 

 % 

Puhtaus 

% 

Amiinipesu 2,8 90 98 

Vesipesu 1,5 94 98 

PSA 2,6 91 98 

Kryotekniikka 4,0 98 91 

Kalvotekniikka 2,2 78 89 

 

Laskelmissa on käytetty pitoaikana 10 vuotta, korkotasona 6 %, jalostamon kapa-

siteetille 250 Nm3/h (1 200 000 Nm3/a) tuotettua liikennebiokaasua, raakakaasun 

metaanipitoisuutena 60 %, sähkön hintana 0,1 €/kWh, veden hintana 0,92 €/m3 ja 

huoltokustannuksina 50 000 €/vuosi. Kapasiteetti on samaa kokoluokkaa kuin 

Metsäsairilan laitoksen tuottama biokaasun määrä (1 140 000 Nm3/a liikennebio-

kaasua). Johtopäätöksenä todettiin vesipesun olevan sekä halvin että parhaimman 

tuotto/puhtaus –suhteen antava menetelmä. Kalleimmaksi osoittautui kaasun nes-

teytykseen perustuva menetelmä. (de Hullu et al. 2008) Taulukosta 4 huomataan 

myös, että kryotekniikalla sekä kalvotekniikalla jää tuotetun kaasun puhtaus muita 

heikommaksi. Kalvotekniikalla puolestaan jää metaanin tuotto muita huomatta-

Envor Biotechin biokaasulaitos 

Forssassa 
Kalvoerotus 

Envor Biotech, 

Suomi 

Paikallinen biokaasu-

putki 

Joutsan Ekokaasun biokaasulaitos 

Joutsassa 
Vesipesu Metener, Suomi 

Paikallinen biokaasu-

putki 

Jepuan biokaasulaitos Uusikaar-

lepyyssä 
Vesipesu 

Malmberg, 

Ruotsi 

Maanteitse CBG-

konteissa, paikallinen 

biokaasuputki 

Labion biokaasulaitos PHJ:n Ku-

jalan jätekeskuksessa Lahdessa 
Vesipesu 

Malmberg, 

Ruotsi 

Kansallinen kaasu-

verkko 

Kalmarin biokaasulaito Laukaalla Vesipesu Metener, Suomi 
Paikallinen biokaasu-

putki 
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vasti vähäisemmäksi johtuen aiemmin mainitusta metaanin hävikistä toiseen kaa-

suvirtaan. Myös Itävallassa tehdyssä laajassa tutkimuksessa verrataan erilaisia ja-

lostusmenetelmiä. Taulukossa 5 on esitetty keskeiset tulokset eri kapasiteeteilla. 

 
Taulukko 5. Erilaisten jalostusteknologioiden vertailua (mukaillen Hinterberger 2009, 114) 

snt/KWh Kalvotekniikka Vesipesu PSA 

Kapasiteetti Nm3/h raa-

kakaasua 

62 250 - 500 - 1000 500 - 1000 - 2000 

Sähkökustannus 0,5 0,72 0,73 

Muut käyttökustannuk-

set 

0,14 0,35 - 0,19 - 0,12 0,2 - 0,12 - 0,10 

Investointikustannukset 0,8 1,13 – 0,65 - 0,42 0,71 - 0,46 - 0,37 

Yhteiskustannukset 1,44 2,19 - 1,56 - 1,25 1,64 - 1,3 - 1,2 

 

Vestman et al. julkaisemassa SGC:n 2013 (Svenskt Gasteknisk Center AB) rapor-

tissa 270 on vertailtu eri jalostusmenetelmien energiankulutusta. Taulukkoon 6 on 

koottu raportin mukaiset energiankulutukset, sekä lisätty Metener Oy:n pesurin 

energiankulutus (Metener 2014). Energiankulutuksen vaihteluvälit selittyvät ka-

pasiteetin käyttöasteilla. Metener Oy:n jalostamon suurempi energiankulutus selit-

tyy muita jalostamoja huomattavasti suuremmasta käyttöpaineesta sekä siitä, että 

energiankulutukseen lukeutuu jo kaasun paineistaminen tankkauspaineeseen  sekä 

tankkauspisteen vaatima energia (Kharrasov 2014, 12). Alemmat energiankulu-

tuksen arvot saavutetaan suurimmilla käyttöasteilla ja suuremmat arvot pienem-

millä käyttöasteilla. 

 
Taulukko 6. Jalostusmenetelmien energiankulutuksia 

Jalostusmenetelmä Sähkönkulutus, kWh/Nm3
Raakakaasua Lämmönkulutus, 

kWh/Nm3
Raakakaasua 

Amiinipesu 0,12 - 0,14 0,55  

Vesipesu 0,23 - 0,30 - 

Kalvotekniikka 0,20 - 0,30 - 

PSA 0,20 - 0,30 - 

Genosorb 0,20 - 0,30 - 

Metener Oy:n vesi-

pesu (korkeapaine) 
0,50-0,80 - 
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Goffeng 2013 on vertaillut kolmen eri valmistajan kryoteknisten jalostuslaitosten 

välisiä eroja. Taulukossa 7 vertailtu energiakulutuksia ja taulukossa 8 on vertailtu 

kustannuksia laitokselle, jonka kapasiteetti on 1000 Nm3/h. Yhteiskustannukset 

eivät ole erityisen korkeita, mutta kyseessä ovat suuren, 1000 Nm3/h:n, laitoksen 

kustannukset. Verrattuna Hinterbergerin esittämiin jalostuskustannuksiin saman-

kokoisille laitoksille (PSA ja vesipesu) ovat yhteiskustannukset korkeampia. 

Myös Energiankulutukset ovat selvästi korkeammat kuin taulukossa 6 esitetyt 

energiankulutukset muille jalostusmenetelmille. 

 
Taulukko 7. Kryoteknisten jalostulaitosten energiakulutusten vertailua (mukaillen Goffeng 2013) 

Toimittaja Sähkönkulutus (kWh/Nm3) 

Acrion 0,83 

Prometheus 1,00 

Scandinavian GtS 0,45 

 

 
Taulukko 8. Kryoteknisten jalostuslaitosten kustannusvertailua (mukaillen Goffeng 2013) 

snt/kWh Acrion Prometheus Scandinavian GTS 

Investointi 1,37 0,92 0,66 

Huolto ja kunnossapito 0,49 0,49 0,49 

Käyttökustannukset 0,86 1,25 0,54 

Yhteensä 2,72 2,66 1,68 

 

 

Hetland & Bjoerlykke 2012 esittävät kuvan 2. mukaisen vertailun erilaisille jalos-

tusteknologioille. Pienemmillä kaasumäärillä amiinipesuun perustuva jalostuslai-

tos olisi ominaiskustannuksiltaan halvin. Tulos eroaa hieman aiemmin esitetyistä 

tutkimuksista.  
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 Kuva 2. Jalostusteknologioiden ominaiskustannusten vertailua (Hetland & Bjoerlykke 2012, 15) 

 

Petersson & Wellinger 2009 ovat listanneet maailmalla toimivia jalostuslaitoksia. 

Maita on listassa mukana 14, mutta esimerkiksi Suomi ei ole listassa mukana. 

Kaikkiaan tutkimuksessa on listattu 117 jalostamoa. Jalostamoiden teknologiat 

jakautuivat kuvan 3 osoittamalla tavalla. Yleisin jalostamotyyppi oli vesipesuun 

perustuva, mutta myös adsorptio aktiivihiileen (PSA) on lähes yhtä monessa pai-

kassa käytössä. 

 

 
Kuva 3. Maailmalla käytettävien jalostuslaitosten teknologioiden jakauma 
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Vuonna 2013 julkaistun SGC:n raportti 270:n mukaan maailmassa oli raportin 

julkaisun aikaan käytössä 221 kappaletta IEA Bioenergy Task 37:n tunnistamia 

jalostamoita. Kolme yleisintä jalostusteknologiaa olivat raportin mukaan vesipesu, 

PSA sekä kemiallinen pesu (amiinipesu). 

 

2.3 Biokaasun	  siirtomenetelmät	  

 

Kaasun jakelulle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Kaasun siirtoon voidaan käyt-

tää putkistoa. Jalostettu kaasu voidaan siirtää tuotantopaikalta jakelupaikalle, tuo-

tantopaikalta raakakaasuna jalostamoon tai syöttää liikennebiokaasu yleiseen 

maakaasuverkkoon. Kaasu voidaan paineistaa 200 – 300 baariin ja kuljettaa se 

pullopatteristossa, joka toimii vaihtolavan tavoin. (Gustafsson & Stoor 2008, 9) 

Paineistettua kaasua kutsutaan CNG:ksi maakaasun tapauksessa ja CBG:ksi bio-

kaasun ollessa kyseessä. Lisäksi kaasu voidaan nesteyttää (LNG tai LBG) ja kul-

jettaa nestemäisenä siihen suunnitelluissa säiliöissä. Seuraavaksi käydään läpi eri 

siirtomenetelmät tarkemmin. 

 

2.3.1 Paineistettu	  biokaasu	  CBG	  

 

Valmistettu biokaasu voidaan kuljettaa käyttöpaikalle paineistettuna vaihtokon-

tein toimivissa pullopatteristoissa. Tavallisesti kaasu paineistetaan 200 baarin pai-

neeseen ja kuljetetaan tankkausasemalle. Ruotsissa suurin sallittu lämpötilakom-

pensoitu tankkauspaine on 230 baaria, muualla Euroopassa 260 baaria. (Brandsma 

et al. 2013, 26) 

 

Paineistetun biokaasun kuljettaminen ei ole vielä kovinkaan yleistä. Suuremmissa 

määrin CBG:tä kuljetetaan käytännössä vain Ruotsissa (Hinterberger 2009, 162). 

Tällä hetkellä Suomen tällä hetkellä ainoa biokaasua kontein siirtävä yritys on 

Uusikaarlepyyssä toimiva Jepuan Biokaasu Oy. Kontit ovat Italialaisen Luxferin 

toimittamia komposiittikontteja kapasiteetiltaan 5045 Nm3. Kontteja on käytössä 

kolme, joista yksi on koko ajan täytettävänä, yksi käyttökohteessa tyhjennettävänä 
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ja yksi liikkuu kohteiden välillä tarpeen mukaan. Kaasu kompressoidaan konttei-

hin erillisellä kompressoriasemalla, johon jalostettu biometaani ohjataan jalosta-

mon jälkeen. Tuotantolaitoksen yhteydessä on myös tankkauslaite. Jos tankkaus-

laite on käytössä, ohjautuu kompressorista tuleva kaasu konttien sijaan laitteelle. 

Kompressoriasemassa on kaksi puskurivarastoa, yksi konteille ja yksi tankkaus-

pumpulle. Yhden siirtokontin täyttymiseen menee n. 30 tuntia.  Kaasun käyttö-

päässä on paineenalennuskontti, jolla paine lasketaan kontin paineesta (250 baa-

ria) aina 2 baariin. Lopulta kaasu käytetään kattilassa  teollisuuden prosesseissa 

100 millibaarin paineessa. (Stenvall 2014) Kuvassa 4 on esitetty Jepuan laitoksen 

periaatekaavio jalostamolta lähtien. 

 

 
Kuva 4. Kaavio JeppoKraftin biokaasulaitokselta 

 

Hinterberger 2009 on laskenut konttisiirrolle ominaiskustannuksia. Siirrettävä 

vuotuinen kaasumäärä on 300 000 m3, hinta kahdelle kontille 173 400 €, konttien 

koko 2 000 m3/kpl, korkotaso 6 %, pitoaika 15 vuotta, yhden edestakaisen matkan 

kustannus (täysi kontti asemalle ja tyhjä takaisin täyttöön) 100 € ja käyttö- sekä 

kunnossapitokustannukset 1 % investoinnista. Laskelmissa käytettiin samanlaisia 

ProcessKontroll Ab:n kontteja, joita käytettiin tutkimuksen tekovaiheessa Väste-

råsissa. Matkan kustannuksena käytettiin myös Västeråsin esimerkistä saatua kus-

tannusta 10 kilometrin matkalta. Kokonaiskustannukseksi tuli 1,04 snt/kWh. Kus-

tannusten jakautuminen on esitetty kuvassa 5. Tutkimuksessa esitetään konttikul-

jetukselle myös referenssiarvo Ruotsista, 0,1 €/Nm3 (0,9 snt/kWh). Konttikulje-

tuksen hinta Ruotsissa on SGC:n raportin 296 mukaan 0,12-0,15 SEK/kWh ja ra-

portissa esitetyn kirjallisuuden mukaan 0,09-0,15 SEK/kWh. Ruotsin kruunun 

vuoden 2013 keskiarvolla muunnettuna saadaan euromääräiseksi hinnaksi 1,04-

1,73 snt/kWh, mikä vastaa arvoja 0,15-0,24 €/kg (suomenpankki.fi 2014). 
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Kuva 5. Konttisiirron kustannusten jakautuminen 

 

Edellä esitettyihin kustannuksiin ei ole laskettu kaasun paineistamista. Kaasun 

paineistamisen vaatima energia välillä 0-250 baaria on n. 0,23 kWh/Nm3. Huo-

mionarvoista on, että kaasun paineistaminen välillä 1-10 baaria vaatii yhtä paljon 

energiaa kuin välillä 10-100 baaria. Painetason kymmenkertaistaminen vaati 

energiaa n. 0,11 kWh/Nm3.(Vestman et al. 2013, 18-19)  

 

Hintatietoa konteille löytyy kirjallisuudesta monenlaisia. Kontteja on saatavilla 

sekä teräspulloista että komposiittipulloista valmistettuna. Teräspullot vievät 

enemmän tilaa sekä ovat painavampia. Yleinen käsitys on, että teräspulloja käytet-

täessä siirretään turhaan rautaa edestakaisin, mikä tekee teräspullokonteista huo-

non ratkaisun. Komposiittipullot ovat kapasiteetiltaan suurempia ja ovat paljon 

teräspulloja kevyempiä, mutta ovat myös huomattavasti kalliimpia. 

 

Komposiittipullojen tarkastusväli on 10 vuotta ja teräspullojen 20 vuotta. Tarkas-

tuksessa tehdään koepaineistus ja tarkastuksen läpäisseet pullot saavat taas olla 

toiminnassa seuraavan tarkastusvälin. Yleinen harhaluulo biokaasualalla on, että 

komposiittipullot olisivat käyttökelvottomia 10 vuoden jälkeen. (Lampinen 2014 

haastattelu) 

 

0,45	  

0,05	  

0,54	  

snt/kWh	  

Kuljetuskustannus	  

Käyttö-‐	  ja	  
kunnossapitokustannus	  

Investointikustannus	  
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Valmistajilta tiedustellut sekä kirjallisuudessa esillä olleet hinnat konteista ovat 

välillä 80 000 € – 300 000 € riippuen kapasiteetista ja materiaalista. Kapasiteetit 

ovat välillä 2000 m3 – 10 000 m3. Peura et al. 2009 käyttävät laskelmissaan kah-

denlaisia kontteja. Teräspulloista koostuvia kontteja kapasiteeteiltaan 2600 Nm3 

sekä 3700 Nm3. Pienemmän kontin hintana laskelmissa on käytetty 86 700 € 

(33,35 €/Nm3) sekä isomman kontin hintana 107 900 € (29,16 Nm3). Hinnat pe-

rustuivat Processkontroll Ab:n tarjouksiin. Saatujen tarjousten perusteella ovat 

tarjolla olevien komposiittipulloista valmistettujen siirtokonttien ominaisinves-

tointikustannukset välillä 48 – 56 €/Nm3. 

 

Baltic Biogas Bus –projetkin tarkoituksena on edistää ja valmistella ekopolttoai-

neiden käyttöä julkisessa liikenteessä. Projektiin liittyen on selvitelty toimittajien 

antamien tarjousten perusteella konttien ominaishintoja. Kuvissa 6 ja 7 on esitetty 

tutkimuksessa kuvatut hinnat normikuutiota kohden. Kuvista nähdään, että teräs-

pullokontit ovat välillä n. 35 – 62 €/Nm3 ja komposiittikontit n. 52 – 71 €/Nm3. 

Tutkimuksessa myös todetaan johtopäätöksissä, että komposiittipullokonttien 

käyttö tulee kannattavammaksi, kun välimatka kasvaa tarpeeksi suureksi. Vertai-

luna olivat 50 sekä 100 bussin tarpeen kuljettaminen kontein. 50 bussin tarve 

kääntyi edullisemmaksi komposiittipullokonteille, kun välimatkaa oli yli 40 kilo-

metriä. 100 bussin tapauksessa sama tapahtui yli 20 kilometrin välimatkoilla. Vas-

taavat kaasumäärät olivat 2 400 000 Nm3/vuosi 50 bussille ja 4 800 000 

Nm3/vuosi 100 bussille. (Hetland & Bjoerlykke 2012) Kuvassa 8 on nähtävissä 

Luxferin komposiittipullokontti sekä AGA:n siirtokontti käytössä Ruotsissa. 
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Kuva 6. Komposiittipulloista koostuvien siirtokonttien ominaiskustannukset (mukaillen Hetland 

& Bjoerlykke 2012, 7) 

 

 

 
Kuva 7. Teräspulloista koostuvien siirtokonttien ominaiskustannukset (mukaillen Hetland et al. 

2012, 7) 
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Kuva 8. Yläosassa AGA:n siirtokontti käytössä Ruotsissa (Lampinen 2011) ja alaosassa Luxferin 

komposiittipullokontti (Directindustry 2014) 

 

2.3.2 Nesteytetty	  biokaasu	  LBG	  

 

Biokaasua voidaan myös siirtää nestemäisenä. Taulukossa 8 on verrattu paineiste-

tun, ilmakehän paineessa olevan sekä nestemäisen metaanin ominaisuuksia. Nes-

temäisen metaanin energiasisältö yhtä kuutiota kohden on 600 kertaa suurempi 

kuin ilmanpaineessa olevan ja noin 2,5 kertaa suurempi kuin 200 baariin paineis-

tetun metaanin. Näin ollen pystytään LBG/LNG:tä kuljettamaan suuriakin määriä 

kerralla verrattuna CNG/CBG:hen. Kuvassa 9 Gasumin LNG:tä kuljettava säiliö-

perävaunullinen rekka. Hetland et al. 2012, 9 esittävät yhden ominaishinnan 

LNG-trailerille, joka on esitetty kuvassa 10. Biokaasun nesteytys on kuitenkin 

kallista pienemmän mittakaavan kaasumäärillä. Kirjallisuudessa esiintyviä hinta-

tietoja nesteytyslaitokselle löytyy laajalla hintahaarukalla.  
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Lidköpingissä toimiva Air Liquiden LBG-nesteytyslaitoksen hintana on ollut 83,6 

M SEK (8 620 000 €) ja max. energiankulutus 1,12 kWh/Nm3
metaania (1,56 

kWh/kgLBG) ja laitoksen kapasiteetti on 550 kg/h (765 Nm3/h). Wärtsilän Norjassa 

olevan nesteytyslaitoksen prosessi kuluttaa arviolta 0,5-0,6 kWh/kgLBG ja sen ka-

pasiteetti on 170 – 1440 Nm3/h (Bauer et al. 2013, 64) Goffeng 2013 esittää tut-

kimuksessaan standardikokoiselle  nesteytyslaitokselle hintaa 30 – 50 M SEK (3 

100 000 – 5 150 000 €).  

 

Investointien suuruudesta voidaan todeta, että pienemmän kokoluokan laitoksille 

on kaasun nesteytys erittäin kannattamatonta. Ennen nesteyttämistä pitää kaasu 

puhdistaa hyvin hiilidioksidista, vedestä sekä vedystä, koska liian suuret pitoisuu-

det voivat aiheuttaa mekaanisia ongelmia nesteytysvaiheessa (Goffeng 2013).  

 
Taulukko 8. Metaanin aineominaisuuksia 

 Kaasu ilmakehän 

paineessa 

Paineistettu kaasu 

(CBG, CNG) 

Nestemäinen kaasu 

(LBG, LNG) 

Paine, bar 1 200 1 

Lämpötila, °C 0 15 -162 

Tiheys, kg/m3 0,7 168 423 

Energiasisältö, 

MWh/m3 
0,01 2,3 5,9 

 

 

 
Kuva 9. LNG:tä kuljettava säiliöperävaunu (Gasum.fi 2014) 
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Kuva 10. LNG-trailerin investoinnin ominaishinta (mukaillen Hetland & Bjoerlykke 2012, 8) 

 

2.3.3 Kaasuputkisto	  

 

Silloin kun biokaasua ei ole mahdollista syöttää valtakunnalliseen kaasuverkkoon, 

voidaan rakentaa oma putkisto kaasun siirtämiseen. Putkea pitkin voidaan siirtää 

sekä valmiiksi jalostettua biometaania että jalostamatonta biokaasua. Jalostetun 

biometaanin tapauksessa putkien mitoittaminen, asennus sekä käyttö voidaan teh-

dä samalla tavalla kuin maakaasun tapauksessa. Raakakaasu sisältää kosteutta se-

kä rikkivetyä. Putkistoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kosteuden tiivisty-

minen putkistoon sekä korroosio-ongelmat. Käytettäessä polyeteeniputkea ei put-

ken ruostuminen muodostu ongelmaksi. Raakakaasua siirrettäessä myös yksikkö-

kustannukset siirrettyä kuutiota kohden ovat suuremmat, sillä metaanipitoisuus 

raakakaasussa on yleensä n. 60 % joten energiasisältö on n. 6 kWh/Nm3. (Hinter-

berger 2009, 146) Putkien enimmäispaineet ovat PE80-putkelle 4 baaria ja 

PE100-putkelle 8 baaria (Suomen kaasuyhdistys 2010, 25). 

 

Saksan Steinfurtissa Bioenergie Steinfurt GmbH & Co KG on vuonna 2005 asen-

tanut ensimmäisen biokaasuputken Saksassa. Biokaasun tuotantolaitoksella osaa 

biokaasusta käytetään yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoon CHP-laitoksella. 

Loppu osa biokaasusta siirretään putkea pitkin neljän kilometrin päähän toiselle 

CHP-laitokselle. Ennen putkeen syöttöä puhdistetaan kaasu rikkivedyistä sekä 

tehdään kosteudenpoisto. Kosteuspitoisuus tiputetaan arvosta 34 g/m3 32 °C:ssa 

6,8 g/m3 3-5 °C:een 3-vaiheisella jäähdytyskompressorilla. Asennettu putki on 

polyeteeniputki (DIN 160 PN10 SDR11). Kaasu siirretään >500 millibaarin pai-

neessa virtausnopeudella 500 m3/h. Asennuskustannukset putkelle olivat välillä 

50-60 €/m. (Hinterberger 2009, 148-149) 
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Västeråsissa Ruotsissa on Grytan kaupunginosassa biokaasulaitos, joka tuottaa 

biokaasua 250-350 m3/h jätteistä. Lisäksi Kungsängenin jätevedenkäsittelylaitok-

sella tuotetaan biokaasua 150-250m3/h. Biokaasulaitoksen vieressä toimii jalos-

tuslaitos, johon myös jätevesilaitoksen tuottama raaka biokaasu tuodaan jalostet-

tavaksi 8,5 km pitkällä putkella. Jalostettu kaasu johdetaan 8 km pitkällä putkella 

bussivarikolle. Putkena polyeteeniputki PE100 ja halkaisijana 160 mm. Putken 

suurin käyttöpaine on 4 baaria. Raakakaasu jätevesilaitokselta nostetaan 20-30 

millibaarin paineesta 300-500 millibaarin paineeseen, jossa se syötetään putkeen. 

Jalostettu kaasu siirretään >4 baarin paineessa. Paineennosto tapahtuu kahdella 

puhaltimella, jotka on kytketty rinnakkain. Ennen putkistoon syöttöä jäähdytetään 

kaasu 2-4 °C:een ja johdetaan adsorptiokuivaimeen, jossa kastepistettä lasketaan  

-8 °C:een. Adsorptiokuivaimessa kaasu johdetaan vesimolekyylejä sitovan kuiva-

usaineen läpi, jolloin suurin osa kaasun sisältämästä vesihöyrystä sitoutuu kuiva-

usaineeseen. Seuraavaksi kaasu siirretään putkea pitkin yhteiselle jalostamolle, 

joka perustuu vesipesutekniikkaan. Rikkivetyjen poisto tapahtuu vesipesurissa. 

Ennen putkeen syöttöä lasketaan kaasun kastepiste alle -80 °C:een. (Hinterberger 

2009, 149-151) 

 

Putken asennuskustannukset liikkuvat Hinterbergerin 2009 mukaan välillä 40-430 

€/m riippuen maastosta, sijainnista sekä putken materiaalista ja dimensioista. Put-

ken asennuskustannukset metriä kohden Västeråsissa olivat 83,6 €/m ja Steinfur-

tissa 50-60 €/m. Esimerkkilaskelmissa on käytetty asennuskustannuksina 60 €/m, 

laskenta-aikana 20 vuotta ja tuottovaatimuksena 6%. Vuotuisena kaasumääränä 

on käytetty 1,2milj. Nm3 jalostettua biometaania sekä putken pituutena 5 km. 

Vuotuinen kaasumäärä ja putken pituus ovat lähes identtiset verrattuna Metsärairi-

lan laitoksen tuotantomäärään sekä putken pituuteen. Laskelmissa on esitetty 

ominaishinta snt/kWh putkisiirrolle varioimalla yhtä muuttujaa muiden pysyessä 

muuttumattomina. Putken asennuskustannuksia varioimalla arvojen 40-300 €/m 

välillä olivat ominaiskustannukset kilowattia kohden 0,13-0,99 snt/kWh (0,02-

0,14 €/kg). Putkisiirron pituutta varioimalla välillä 0,5-15 km olivat ominaiskus-

tannukset 0,02-0,59 snt/kWh (0,003-0,08 €/kg). Putken pituuden ja asennuskus-

tannuksien muuttuessa kasvoivat kustannukset lineaarisesti. Vuotuista kaasumää-
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rää varioidessa välillä 300 000-5 000 000 Nm3/a olivat ominaiskustannukset 0,79-

0,05 snt/kWh (0,11-0,007 €/kg). Kaasumäärästä riippuvien kustannusten käyttäy-

tyminen on havainnollistettu kuvassa 11. Kuvasta huomataan, että pienten kaasu-

määrien siirtäminen putkisiirrolla on todella paljon kalliimpaa kaasukiloa kohden 

kuin isompien määrien. Tämä selittyy putken korkealla investointikustannuksella 

ja toisaalta lähes olemattomilla käyttökustannuksilla. 

 

 
Kuva 11. Kaasuputkiston ominaiskustannukset eri kaasumäärillä 

 

Vaasassa toteutettiin vuosien 2007-2011 välillä BIOMODE hanke, jonka tarkoi-

tuksena oli demonstroida ja edistää liikennebiokaasun käyttöä suomessa. Hank-

keeseen kuului 11 km pitkän putken asentaminen jätevesilietteelle Palosaarelta 

Koivulahteen. Samalla suunnitelmassa oli asentaa putki jalostetulle liikennebio-

kaasulle. Näin putken asentaminen on erittäin edullista ja helppoa, koska kaivanto 

joudutaan tekemään joka tapauksessa. (Peura et al 2009) Käytännössä putken 

asennuskustannukset ovat pelkän putken kustannus. 

 

Jepuan Biokaasu Oy on asentanut putken tuotantolaitokseltaan noin 2,5 kilometrin 

pituisen biokaasuputkiston, jossa siirretään raakakaasua KWH Mirkan tehtaalle. 

Putkena on käytetty 160mm putkea. (PE100) Putkeen syötetään raakakaasua 500 

Nm3/h 350 millibaarin paineessa. Paine nostetaan erillisessä paineennostokontis-
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sa, jossa on 18 kW:n moottori. Painehäviöitä syntyy sen verran, että putken toi-

sessa päässä painetta on n. 200 millibaaria. Matkalla on 8 kondenssikaivoa, joihin 

raakakaasun kosteus tiivistyy. Putkiston ainoat käyttökustannukset tulevat kon-

denssikaivojen tyhjentämisestä sekä paineennostosta. (Stenvall 2014) 

 

Aiemmin esitettyjen asennushintojen lisäksi kirjallisuudessa on käytetty haaruk-

kaa 50-60 €/m 0,5-10 km pituiselle putkelle, sekä 35-45 €/km yli 10 km pituiselle 

putkelle. (Kuningas & Kärki 2011, 59) Hurtig et al. 2014 esittävät putken asen-

nushinnaksi Ruotsissa 3000 Kruunua/m, joka vuoden 2013 keskikurssilla on Eu-

roiksi muunnettuna n. 350 €/m. Kaasuputkistojen käyttäjiltä tiedusteltuna asen-

nuskustannukset olivat keskimäärin n. 100 €/m. Pelkän putken osuus on noin 20 

€/m, joten jos putken pystyy asentamaan valmiiseen kaivantoon, on asentaminen 

erittäin kustannustehokasta. Kondenssikaivojen kustannus on arvioitu olevan n. 

3000 €/kpl. 

 

2.4 Huoltovarmuus	  ja	  backup	  

 

Tuotannon tai jakelun häiriötilanteissa pitäisi pystyä turvaamaan kaasun tank-

kausaseman toimivuus asiakastyytyväisyyden turvaamiseksi. Yksinkertaisin rat-

kaisu on kytkös yleiseen maakaasuverkkoon. Toinen helppo on käyttää toista lä-

hellä olevaa riippumatonta CNG-asemaa varavaihtoehtona. Jos näistä kumpikaan 

ei ole mahdollista, on turvauduttava joko LNG/LBG- tai CNG/CBG-ratkaisuun, 

joissa varapolttoaine rahdataan paikan päälle muualta joko paineistettuna tai nes-

temäisenä. 

 

Kuvassa 12 on tyypillinen Ruotsissa käytetty LNG-backup –ratkaisu. Kuvassa 

vasemmalla on 50m3:n LNG-säiliö ja oikealla höyrystin, joka höyrystää nestemäi-

sen kaasun tankattavaksi CNG-käyttöiseen autoon. 50m3:n säiliöön mahtuu noin 

20 tonnia LNG:tä, joka vastaa 30 000 Nm3:a biometaania. (Hinterberger 2009, 

160) LNG:tä varapolttoaineena käytettäessä pitää ottaa huomioon nestemäisen 

kaasun jatkuva höyrystyminen säiliössä (boil-off). 70m3:n säiliössä boil-off on 

noin 50kg/vrk, jonka verran säiliöstä on otettava vuorokaudessa LNG:tä ongelmi-
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en välttämiseksi. Höyrystymisen takia LNG soveltuu huonommin varapolttoai-

neeksi. Tukipolttoaineeksi tilanteessa, jossa alueen biokaasun kysyntä ylittää tuo-

tantolaitosten kapasiteetin LNG soveltuu hyvin. (Lampinen 2014) Toimittajilta 

tiedusteltu hinta 78 m3:n LNG-säiliöstä sekä höyrystimestä on välillä 150 000-200 

000 €. 

 

 
Kuva 12. LNG-säiliö ja höyrystin 

 

CNG/CBG:tä voidaan käyttää hyvin varapolttoaineena. Paineistettu maa-

/biokaasu säilyy jopa miljoonia vuosia, joten rajoittava tekijä on säiliöiden käyt-

töikä. CNG-säiliötkin säilyvät kymmeniä vuosia. Paineistettu kaasu vaatii kuiten-

kin enemmän tilaa kuin nestemäinen johtuen LNG:n suuresta energiatiheydestä. 

Vaikka normaalisti CNG paineistetaan 250 baariin, voidaan se tarpeen vaatiessa 

jopa 800 baariin asti. Suurten CNG-varastojen rakentaminen on kalliimpaa kuin 

suurten LNG-varastojen. Pienissä CNG on halvempi. (Lampinen 2014) Tauluk-

koon 9 on koottu erilaisia ratkaisuja varapolttoaineista maailmalla. 
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Taulukko 9. Varapolttoaineratkaisuja maailmalla (mukaillen Hinterberger 2009) 

Sijainti Varapolttoaineratkaisu 

Lille Liitäntä maakaasuverkkoon 

Zürich Liitäntä maakaasuverkkoon 

Luzern Liitäntä maakaasuverkkoon 

Bern Liitäntä maakaasuverkkoon 

Inwil Liitäntä maakaasuverkkoon 

Eslöv Liitäntä maakaasuverkkoon 

Jameln Tankkaus seuraavalla CNG-asemalla 

Margarethen/Moos Tankkaus seuraavalla CNG-asemalla 

Västerås LNG-backup 

Eskilstuna LNG-backup 

Uppsala LNG-backup 

Stockholm LNG-backup, CNG-kontti 

 

2.5 Tankkausasema	  

 

CBG:n tankkaamiseksi autoihin on olemassa kaksi erilaista menetelmää, hidas 

tankkaus (slow-fill) ja nopea tankkaus (fast-fill). Hidas tankkaus valitaan silloin, 

kun ajoneuvot on mahdollista jättää useaksi tunniksi täyttymään. Esimerkiksi pai-

neistettua kaasua käyttävät bussit tai roska-autot jätetään yön ajaksi täyttymään. 

Nopeaa tankkausta käytetään julkisilla asemilla, joilla tankataan henkilöautoja. 

Täyteen tankkaus kestää 2-10 minuuttia. (Biogasmax 2010, 33) 

 

Nopean tankkauksen asemalla täytyy kaasu nostaa tankkauspaineeseen kompres-

sorin avulla. Halutun tankkausnopeuden saavuttamiseksi käytetään tankkausase-

malla välivarastoja. Usein välivarastot on toteutettu kolmella eripaineisella varas-

tolla, jotka ovat korkeapaine-, keskipaine- ja matalapainevarasto. (Hinterberger 

2009, 201-202) Kuvassa 13 on esitetty kolmella välivarastolla toteutetun tank-

kausaseman prosessikaavio. 
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Kuva 13. Prosessikaavio nopean tankkauksen asemasta ( mukaillen Hinterberger 2009, 201) 

 

Kun auton tankki liitetään suuttimella tankkauspumppuun, yhdistää varastonoh-

jain auton tankin matalapainevarastoon. Kaasu alkaa paine-eron vuoksi virtaa-

maan auton tankkiin. Kun paine-ero tankin ja matalapainevaraston jälkeen piene-

nee tietyn rajan ali, vaihtaa varastonohjain yhteyden keskipainevarastoon, jonka 

jälkeen kaasua virtaa tankkiin jälleen paine-eron aikaansaamana. Sama toistuu 

vielä korkeapainevaraston kanssa ja päättyy lopuksi auton tankin saavutettua täy-

den tankin maksimipaineen. Mitä suurempi tankin ja varaston paine-ero on, sitä 

nopeammin tankkaus tapahtuu. Samalla kuitenkin kasvavat myös käyttökustan-

nukset paineistukseen tarvittavan energian kasvaessa. Tankkausjärjestelmiä on 

myös yhdellä välivarastolla toteutettuna, mutta niissä täytyy koko kaasumäärän 

olla paineistettuna yli 200 baarin, mikä taas nostaa käyttökustannuksia verrattuna 

kolmen välivaraston järjestelmiin. Investointikustannukset ovat kuitenkin korke-

ammat käytettäessä kolmea välivarastoa. (Hinterberger 2009, 203) 

 

Nopean CBG-tankkausaseman ominaiskustannus on Hinterbergerin laskelmien 

mukaan 1,34 snt/kWh (0,19 €/kg) vuotuisen kaasumäärän ollessa 300 000 m3 ja 

tankkausaseman kapasiteetin ollessa 50 m3/h. Korkotasona on käytetty 6 % sekä 

laskenta-aikana 15 vuotta. Investointikustannuksena asemalle on käytetty 134 000 
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€ ja maatöille 43 500 €. Energiankulutuksen on laskettu olevan 3-4 % paineistetun 

kaasun sisältämästä energiasta ja sähkön hintana on käytetty 15 snt/kWh. Huolto- 

ja kunnossapitokustannuksien on määritelty olevan 8750€ vuodessa. Jos tank-

kausasemaa käytettäisiin 50 %:n käyttöasteella (150 000 Nm3/a), olisi ominais-

kustannus 2,15 snt/kWh (0,30 €/kg) ja 20 %:n käyttöasteella 4,58 snt/kWh (0,64 

€/kg). Tankkausaseman ominaiskustannusten jakautuminen täydellä kapasiteetillä 

on esitetty kuvassa 14. Hinterberger viittaa myös toiseen tutkimukseen, jossa 

tankkausaseman investointikustannuksena on käytetty 141 470 €. Taulukossa 10 

on listattu tutkimuksessa viitatun toisen tutkimuksen mukaisen investoinnin muo-

dostuminen. 

 
Taulukko 10. Tankkausaseman kustannustekijät 

Kompressori (50 Nm3/h) 79 000 € 

Kaasuvarasto 25 000 € 

Tankkausautomaatti 24 470 € 

Tankkauspumppu + tarvittavat putket 13 000 € 

 

 

 
Kuva 14. Tankkausaseman ominaiskustannusten jakautuminen 

 

Muita hintatietoja CBG-tankkausasemista ja tankkauspumpuista on kerätty tiedus-

telemalla toimittajilta sekä tankkausasemien toimijoilta. Hinnat ovat lähtien pel-
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kän tankkauspumpun ja –automaatin 80 000 – 100 000 €:sta aina kapasiteeteiltaan 

suurempiin asemiin 350 000 €:oon asti. Hintoihin vaikuttavat valitut laitteet sekä 

tankkausaseman kapasiteetti. Hinnat eivät sisällä maatöitä, joiden hinta riippuu 

maastosta ja tarvittavasta alueesta.  

 

Hitaassa tankkauksessa tankkaus kestää useita tunteja ja tapahtuu yleensä yli yön. 

Kompressori puristaa paineistettua kaasua ilman välivarastointia suoraan ajoneu-

von tankkiin. Hidas tankkaus ei tankkausajan pituuden vuoksi sovellu julkisiin 

tankkausasemiin, mutta erittäin hyvin kunnallisiin tai yrityksen sisäisiin varikoi-

hin. Verrattuna nopean tankkauksen asemaan ovat hitaan tankkausaseman inves-

tointi- sekä käyttökustannukset alhaisempia. Kuitenkin esimerkiksi suuren bussi-

varikon rakennuskustannukset voivat olla huomattavia. Koska hitaan tankkauksen 

asema ei tarvitse puskurivarastoa, vähenevät investointikustannukset, sekä kaasun 

kompressoinnin kustannukset, jotka syntyvät nopeassa tankkauksessa puristettaes-

sa kaasua korkeapainevälivarastoon tavallisesti n. 50 baaria yli auton tankin mak-

simipaineen. Varsinkin kaasuverkostosta tankattaessa on hitaalla tankkauksella 

etuja. (Hinterberger 2009, 210-211) Kuvassa 15 on havainnollistettu hitaan tank-

kauksen toiminta ja kuvassa 16 näkyy Uppsalan hitaan tankkauksen bussivarikko, 

jossa voidaan tankata jopa 40 bussia samanaikaisesti.  
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Kuva 15. Prosessikaavio hitaan tankkauksen asemasta (mukaillen Hinterberger 2009, 209) 

 

 
Kuva 16. Busseja hidastankkauksessa Uppsalassa (Hinterberger 2009, 212) 

 

Kaasua voidaan myös tankata nestemäisenä LNG:LBG.nä. CNG/CBG:n käyttö 

pidempien matkojen raskaassa liikenteessä on käytännössä mahdotonta. Verrattu-

na dieseliin on yhden diesellitran energiasisältö sama kuin viiden CNG/CBG-

litran. Viisinkertainen tilavuus aiheuttaisi liian suuren tankin tarpeen. Sen sijaan 

yksi diesellitra on energiasisällöltään sama kuin 1,8 litraa LNG/LBG:tä. Tämä 
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mahdollistaa LNG/LBG:n käytön raskaan liikenteen pidemmillä matkoilla, sillä 

polttoainesäiliöiden tilavuuden tarve ei kasva liian suureksi. Nestemäisen metaa-

nin tankkausasema koostuu yksinkertaisuudessaan LNG-säiliöstä, höyrystimestä 

ja jakelulaitteesta. Jotkut asemat toimivat ilman kryogeenistä pumppua, jolloin 

virtausnopeudet ovat hieman alhaisempia ja varastointipaine korkeampi (n.12 baa-

ria verrattuna 3 tai 8 baariin). LNG/LBG tankataan rekkoihin eri paineessa riippu-

en ajoneuvon valmistajasta. Tankkauspaineina voivat olla 3, 8 tai 18 baaria. (Baux 

2013, 4-6) 

 

LCNG-asema on asema, jossa tankataan normaalisti CNG:tä, mutta kaasu saadaan 

LNG-säiliöstä, jossa kaasu paineistetaan nestemäisenä yli 200 baarin paineeseen 

kryogeenisellä kompressorilla. Toinen vaihtoehto saada CNG:tä LNG-säiliöstä on 

höyrystää ja lämmittää kaasua suoraan säiliöstä. Tämän jälkeen kaasu paineiste-

taan normaalisti kompressorilla tankkauspaineeseen. Jälkimmäinen vaihtoehto  on 

hyvä vaihtoehto, jos tankkausasemaa operoiva taho ei jostain syystä halua ylläpi-

tää kryogeenistä kompressoria. Tämä kuitenkin aiheuttaa suuremman energianku-

lutuksen, jos verrataan samalla kapasiteetilla toimiva asemia. Asemalla on yleensä 

myös mahdollisuus LNG-tankkaukseen. (Baux 2013, 6-8) 

 

Baux 2013 luettelee erilaisia tyyppejä ja kokoonpanoja LNG/LBG-tankkauken 

asemille. Yksinkertaisuudessaan LNG/LBG-säiliöstä, jakelulaitteesta ja PLC-

laitteesta (PLC=ohjelmoitava logiikka). Tällaisella asemalla polttoaine siirtyy 

paine-eron avulla, joten pumppua ei tarvita. Asemalle voidaan myös ottaa käyt-

töön boil-off –kaasua hyödyntävä järjestelmä, jolloin boil-off –kaasu otetaan tal-

teen. Lisäämällä asemalle kompressori ja CNG/CBG-tankkauslaitteisto voidaan 

boil-off kaasu tankata CNG/CBG:tä käyttäviin ajoneuvoihin. Tällä tavalla toteu-

tettu asema on paljon joustavampi LNG-tankkauksen suhteen, koska minimimää-

rää LNG-tankkausta ei tarvita boil-offin estämiseksi. 

 

Nestemäisen kaasun voi myös paineistaa aina 300 baariin asti mäntäpumpulla. 

Koska nesteet ovat paljon vähemmän kokoonpuristuvia kuin kaasut, on nesteen 

paineistaminen paljon energiatehokkaampaa kuin kaasun. Nyrkkisääntönä voi-
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daan pitää, että 22 kW:n mäntäpumppu pystyy toimittamaan 700 Nm3/h kapasi-

teetilla 300 baariin asti. Jos sama halutaan tehdä kaasulle kompressoria käyttäen, 

tarvitaan 100 kW tehoa. (Baux 2013, 15-16) Kuvassa 17 on havainnollistettu 

LCNG-aseman toiminnan periaate. Yhden saadun tarjouksen mukaan LCNG-

aseman (kapasiteetti 800 Nm3/h) hinta on n. 450 000 €. Tarjouksen laitteistossa 

paine nostetaan tankkauspaineeseen nestemäisenä kryogeenisella mäntäpumpulla. 

Hinta ei sisällä nestemäisen kaasun varastosäiliötä. Hinnat riippuvat paljon halu-

tun laitteiston kokoonpanosta.  

 

 
Kuva 17. LCNG-aseman periaatekuva (mukaillen gowithnaturalgas 2014) 

 

2.6 Liikennebiokaasun	  jakelun	  koko	  ketju	  

 

Taulukossa 11 on koottu Mikkelin seudun biokaasuhankkeen, sekä sitä pienem-

mille tuotantomäärille laitteistojen hintahaarukoita. Hinnat ovat alv 0% -hintoja 

ellei toisin mainita.  
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Taulukko 11. Laitteistojen hintoja 

Laitteisto Hintahaarukka Ominaiskustannus 

Jalostusyksikkö 250 000 – 1 400 000 € 1 625 – 5 800 €/(Nm3/h) 

Siirtokontti, 1 kpl 80 000 – 300 000 € 29 – 71 €/(Nm3/h) 

Kompressori 60 000 – 200 000 € 500 – 1 580 €/(Nm3/h) 

Tankkausasema (mittaristo + väli-

varastot + kompressori) 
160 000 – 350 000 € 2 600 – 3 200 €/(Nm3/h) 

Tankkauspiste tuotantolaitoksella  70 000 – 160 000€ - 

LCNG – tankkausasema * (ei si-

sällä varastosäiliötä) 
450 000 € 560 €/(Nm3/h) 

LNG-säiliö + höyrystin 150 000 – 200 000 € 2 500 – 3 000 €/Nm3 

Kaasuputken asentaminen  20 – 430 €/m 

Kondenssikaivo 3 000 €/kpl - 

 Paineenalennuskontti * 200 000 € - 

Paineennosto + kuivaus 60 000€ - 

Nesteytyslaitos 2 800 000 – 9 000 000€ 11 270 €/(Nm3/h)* 

* Yhden lähteen perusteella 

 

Vestman et al. 2014 ovat verranneet tutkimuksessaan (SGC raportti 296) saatuja 

hintoja ketjun eri osille kirjallisuudessa esitettyihin. Hinnat on muunnettu Euroik-

si käyttäen vuoden 2013 Ruotsin kruunun keskikurssia. 

 
Taulukko 12. Liikennebiokaasun tuotannon hintoja (mukaillen Vestman et al. 2014, 6) 

Snt/kWh Raakakaasu Jalostus Jakelu kaasu-

verkossa 

Jakelu 

tietä 

pitkin 

Tankkaus Yhteensä 

SGC296 6,2-9,9 3,6-3,7 0,7-0,9 1,4-1,7 0,5-0,8 11,2-15,6 

Kirjallisuus 1,16-6,47 2,31-3,47 1,0-1,7 1,3-1,7 * 16,3** 

* Jälleenmyynnin kokonaiskustannukset 

** CNG:n keskiarvohinta Ruotsissa 2012 

 

Benjaminsson & Nilsson 2009 ovat tutkineet kustannuksia koko ketjulle jalostuk-

sesta kuljetukseen kahdella eri vuotuisella kapasiteetilla, jotka olivat 10 GWh ja 

100 GWh, jotka vastaavat n. 1 000 000 Nm3/a ja n. 10 000 000 Nm3/a kaasumää-

riä biometaania. Tutkimuksen tuloksia esitetään taulukossa 13. Laskelmiin on 

käytetty 15 vuoden pitoaikaa sekä 5 %:n korkokantaa. Hinnat on muunnettu Ruot-
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sin Kruunuista Euroiksi käyttämällä vuoden 2009 keskiarvokurssia. Taulukossa 

olevat siirtokustannukset ovat melko isoja, eivätkä ole tässä työssä käytettyjen 

etäisyyksien mukaisia (5 km ja 37 km). Hurtig et al. 2014 ovat vertailleet kaasun 

siirtotapoja eri määrille ja eri pituuksille. Kuvassa 18 näkyvä 10 GWh/vuosi on 

lähimpänä tässä työssä tuotettuja kaasumääriä (Metsäsairila 12 GWh/vuosi ja 

Haukivuori 5,4 GWh/vuosi). Kuvasta nähdään, että alle 20 kilometrin matkoilla 

on kaasuputkella siirtäminen edullisinta. Tästä pidemmillä matkoilla muuttuu pai-

neistetun kaasun siirtäminen edullisemmaksi. Kaasun siirtäminen nestemäisenä on 

kuvaajan kaasumäärillä selvästi paineistettua kalliimpaa. Jos siirrettävä määrä oli-

si 100 GWh/vuosi, olisi nestemäisen biokaasun siirtäminen edullisinta yli 110 ki-

lometrin siirtomatkoilla. Alle 110 kilometrin matkoilla olisi putkisiirto edullisin 

siirtomenetelmä. 

 
Taulukko 13. Jalostus ja jakelukustannukset Ruotsissa (mukaillen Benjaminsson & Nilsson 2009 

56) 

snt/kWh Paikallinen kaasuput-

ki 

CBG LBG 

 10 GWh 100 GWh 10 GWh 100 GWh 10 GWh 100 GWh 

Jalostus 1,65 0,64 1,65 0,64 1,65 0,64 

LNG  

back-up 

0,48 0,007 0,48 0,007 - - 

Paineistus 

200 baariin 

 0,29 0,74 0,29 - - 

Vaihtolava 

/LBG-

traileri 

- - 0,57 0,24 0,37 0,04 

Nesteytys - - - - 5,98 1,24 

Hienopuh-

distus 
- - - - 0,98 0,18 

YHT. 2,13 0,65 3,44 1,18 8,98 2,1 

Siirto 100 

km 
14,43 1,86 0,55 0,55 0,098 0,098 

Siirto 200 

km 
45,36 5,36 1,03 1,03 0,186 0,186 

Tankkaus 

(5 GWh/a) 
1,86 1,86 1,44 1,44 1,65 1,65 
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Kuva 18. Kaasunsiirron menetelmien vertailua (mukaillen Hurtig et al. 2014, 44) 

 

2.7 Esimerkki	  liikennebiokaasuhankkeesta	  

 

Turussa on selvitetty mahdollisuutta biokaasun valmistukseen sekä käyttöönot-

toon. Hankkeeseen liittyvässä raportissa mainitaan syiksi paikallistalouden vah-

vistamisen, sosiaalinen kestävyys vähentyneiden terveyshaittojen kautta sekä il-

mastoystävällisyys vähentyneinä hiilidioksidipäästöinä. Liikennebiokaasuun siir-

tyminen tukisi erinomaisesti EU:ssa vuonna 2011 voimaan tullutta jakeluvelvoite-

lakia, jonka mukaan vuosina 2011-2014 biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 6% ja 

vuonna 2020 on jakeluvelvoite 20%. Velvoitteen täyttämisessä huomioitavien 

biopolttoaineiden on täytettävä RES- direktiivissä määritellyt kestävyyskriteerit. 

Tällöin jäteperäiset eli ns. tuplalaskettavat biopolttoaineet huomioidaan velvoit-

teen täyttämisessä kaksinkertaisena ja velvoitteen ylittävä osuus huomioidaan seu-

raavan vuoden velvoitetta täytettäessä. Biohajoavia jätteitä tulisikin tämän vuoksi 

ohjata biopolttoaineiden raaka-aineeksi, kuten bioetanolin, biodieselin ja biokaa-

sun valmistukseen. (Turun liikennebiokaasuhankkeen raportti 2014, 22-24) 
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Liikennebiokaasun valmistuksen ja kaupallisesti kannattavan käyttöönoton edelly-

tyksinä pidetään sitä, että investoinnit pystyttäisiin maksamaan takaisin ennustet-

tavalla ja nopealla aikavälillä. Tämä tarkoittaisi heti alusta alkaen tarpeeksi suurta 

kaasuntuotantoa sekä –kulutusta. Hankkeen suunnittelussa lähdettiin siitä, että 

kaasun käyttäjiksi saataisiin kaupungin keskustassa kulkevia ja runsaasti polttoai-

netta kuluttavia ajoneuvoryhmiä. Esimerkkeinä mainitaan bussit, jakelu- ja keräi-

lyautot sekä taksit. Joukkoliikenteen bussit kuluttavat suuria määriä polttoainetta 

ja kulutus on helposti ennustettavissa. Seuraavaksi merkittävimmät polttoaineen-

kuluttajat olisivat jäteautot. Suomessa on kaasubusseja käytössä vain Helsingissä. 

Bussien tankkauspisteen hinnaksi arvioidaan n. 2 – 2,5 milj. € (Turun liikenne-

biokaasuhankkeen raportti 2014, 22-24) 

 

Riskejä hankkeessa nähdään kahdenlaisia, teknisiä ja taloudellisia. Teknisiin ris-

keihin lukeutuvat kaasun tuotanto sekä jakelu, luotettavuusriski sekä ajoneuvojen 

tekniset riskit. Luotettavuusriskillä tarkoitetaan tuotannon tai jakelun häiriötilan-

teissa aiheutuva polttoaineen saannin keskeytyminen. Taloudellisista riskeistä 

mainitaan kaasun kulutuksen jääminen suunnitellusta, kustannustekijöiden poik-

keaminen arvioiduista sekä polttoaineen hinnoittelu. Hankkeessa päädyttiin sii-

hen, että joukkoliikenteelle toimitettava kaasu olisi edullisempaa kuin muille 

käyttäjäryhmille, joille hinta määräytyisi markkinaperusteisesti. Joukkoliikenteel-

le myytäisiin kaasua 40% dieselin hintatasoa halvemmalla. Hankkeen riskeihin 

kuuluu myös poliittinen riski, josta suurin Turun kaupungin johdon, asiaan liitty-

vien hallintokuntien ja konserniyritysten on sitouduttava hankkeeseen. Poliittinen 

riski liittyy myös valtiovallan tuleviin linjauksiin. Nykyisten linjausten mukaan ei 

liikennebiokaasulle ole määrätty polttoaineveroa, mikä on erittäin tärkeää liiken-

nebiokaasun taloudelle. (Turun liikennebiokaasuhankkeen raportti 2014, 22-24) 
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3 TYÖSSÄ	  KÄYTETYT	  LASKENTAMENETELMÄT	  

 

3.1 Investoinnin	  kannattavuuteen	  vaikuttavat	  tekijät	  

 

Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavia komponentteja ovat perusinvestointi, 

investoinnista saatavat nettotuotot, investoinnin pitoaika, investoinnin jäännösar-

vo ja laskentakorko (Neilimo & Uusi-rauva 2008, 205) Seuraavaksi käydään ly-

hyesti kyseisten tekijöiden määritelmät läpi. 

 

Perusinvestointi  eli perushankintakustannus on yleensä lähimmäksi päätöksente-

kohetkeä ajoittuva suuri kertameno. Suurissa investoinneissa perushankintakus-

tannusten selvittäminen ei ole niin yksinkertaista johtuen laajuusongelmasta. Pe-

rusinvestointiin luetaan kaikki kustannukset, jotka syntyvät ennen investointi-

hankkeen täyttä käyttövalmiutta.  Perusinvestointi voidaan jakaa kahteen pääryh-

mään: käyttöomaisuus- sekä käyttöpääomainvestointiin. Käyttöomaisuusinves-

toinneissa siihen sidottu pääoma vapautuu vuosittain tehtävänä poistona. Perusin-

vestoinnin pääomatarve voi koostua esimerkiksi rakennusten, tontin, koneiden ja 

laitteiden hankintahinnoista, käyttöhenkilöstön koulutuskustannuksista tai hank-

keen käynnistyskustannuksista. (Aho 1981, 25-26; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

214) Mikkelin seudun hankkeen investoinneissa on pääosin kyse laitteiden ja ka-

luston hankinnoista.  

 

Nettotuotoilla tarkoitetaan investoinnista saatavan vuotuisen erillistuoton ja siitä 

aiheutuvan erilliskustannuksen erotusta. Muodostuvat tuotot joudutaan yleensä 

ennustamaan markkinatutkimuksista ja kysyntäennusteista. Tuottojen ja kustan-

nusten oletetaan laskelmien yksinkertaistamiseksi syntyvän vuoden lopussa. Las-

kelmissa käytetään yleensä arvioituja kassaperusteisia nettotuloja. Poistoja ja vie-

raan pääoman korkoja ei oteta huomioon nettotuloja laskettaessa. Poistoa vastaava 

rahasumma jää yrityksen käyttöön ja vieraan pääoman korko otetaan huomioon 

korkokannassa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 215)  
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Investointihankkeissa sitoutuu pääoma kohteisiin yleensä hyvin pitkäksikin aikaa. 

Laskentakorkoa käytetään yleisimmissä investointilaskelmamenetelmissä eriai-

kaisten suoritusten saattamisessa vertailukelpoiseksi. Koron avulla voidaan selvit-

tää kuinka paljon arvokkaampi tietty rahamäärä on tänään kuin tietyn ajan kulut-

tua. Vertailu tehdään diskonttaamalla tulevaisuudessa tapahtuva rahamäärä las-

kentakorkoa käyttäen nykypäivään. Laskentakorko voidaan määrittää lainakoron 

perusteella tai korjaamalla lainakorkoa tietyllä lisällä, oman ja vieraan pääoman 

keskimääräiset kustannukset selvittämällä tai asetetun tuottovaatimuksen perus-

teella. (Aho 1981, 31; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 216) 

 

Investoinnin pitoajalla tarkoitetaan investointihyödykkeen taloudellista käyttöai-

kaa yrityksessä. Pitoaika saattaa tarkoittaa esimerkiksi koneen tai laitteen fyysistä 

ikää, eli sitä ajanjaksoa, jonka laite tai kone on käyttökelpoinen siinä tarkoitukses-

sa, johon se on hankittu. Usein kuitenkin pitoajalla tarkoitetaan taloudellista pito-

aikaa, joka kertoo kuinka kauan investointikohdetta on taloudellisesti järkevä pi-

tää käytössä. Investoinnin kannattavuus lasketaan määritellylle pitoajalle. Inves-

toinnin jäännösarvolla tarkoitetaan sitä myyntituloa tai hävitysmenoa, joka perus-

investoinnilla on pitoajan päättyessä. Usein jäännösarvo oletetaan laskelmissa nol-

laksi. Investoinnin jäännösarvoa voi olla vaikea arvioida, koska myyntitulo saa-

daan vasta kaukana tulevaisuudessa. Toisaalta hyvin usein jäännösarvolla on suh-

teellisen pieni vaikutus investoinnin kannattavuuteen ja sitä pienempi, mitä pi-

dempi pitoaika. (Aho 1981, 30; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 217-218) Tämän 

työn laskelmissa oletetaan investointien jäännösarvot nollaksi. 

 

3.2 Investointilaskelmat	  

 

Investointilaskelmassa tehdään investoinnin pitoajalle ulottuva laskelma, jolla py-

ritään arvioimaan investointihankkeen edullisuutta ja kannattavuutta. Laskelmat 

perustuvat markkinoista, investoinnin aiheuttamista kustannuksista ja tuotoista 

sekä pääomatarpeesta hankittuihin tai arvioituihin tietoihin. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 213) Investointilaskentamenetelmät voidaan jakaa laskentakorko-

kannan käyttöön perustuviin menetelmiin, investoinnin tuottoprosenttimenetel-
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miin ja takaisinmaksu- ajan menetelmiin (Aho 1981, 37). Tässä työssä arvioidaan 

investointien kannattavuutta nykyarvomenetelmällä, jota käytettäessä diskonta-

taan kaikki investoinneista johtuvat kustannukset ja tuotot diskontataan nykyhet-

keen valitulla laskentakorkokannalla. Investointivaihtoehto on kannattava, jos 

tuottojen ja kustannusten tulokseksi saadaan positiivinen arvo. Tuloksi luetaan 

myös mahdollinen perusinvestoinnin jäännösarvo pitoajan lopussa. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 218) Jokaisen vuoden tulot ja menot diskontataan nykyhetkeen 

kertomalla ne diskonttaustekijällä, joka on esitetty kaavassa 1 (Götze et al. 2008, 

55). Kaavassa i tarkoittaa laskentakorkoa ja t investointien pitoaikaa. 

 

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑘𝑗𝑖ä= 1
(1+𝑖)𝑡

               (1) 

 

Tässä työssä on laskentakorkokannaksi määritetty työn ohjaajan pyynnöstä 6% ja 

investointien pitoajoiksi 10 vuotta. Vertailun vuoksi on myös käytetty 15 vuoden 

pitoaikaa, jotta voitaisiin arvioida hanketta laitteiden kestäessä yli 10 vuotta. 

Jäännösarvot on oletettu laitteistolle nollaksi. 

 

3.3 Elinkaarilaskenta	  

 

Monet yritykset perustavat hankintansa nojautuen pelkästään investointihetken 

kustannuksiin. Tämä ei kuitenkaan anna realistista kuvaa investointien kokonais-

kustannusvaikutuksesta. Elinkaarikustannuslaskenta (LCC, life cycle costing) 

pyrkii optimoimaan kaikki investointikohteen käyttöiän aikana aiheutuvat kustan-

nukset. (Woodward 1997, 335-336) Tyypillisesti näitä kustannuksia ovat  hankin-

ta-, käyttö-, kunnossapito- sekä hävityskustannukset. (Mott 1997, 116) Kustan-

nusten tarkastelun lisäksi voidaan lisätä laskelmiin elinkaarituotot (LCP, life cycle 

profit), jonka avulla pystytään selvittämään elinkaaren aikainen tulos (LCP, life 

cycle profit). (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 210) 

 

Investointipäätöstä tehtäessä tulisi ottaa huomioon omistamisen kokonaiskustan-

nukset (TCO). Omistamisen kokonaiskustannukset esitetään tavallisesti vuotuise-
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na kustannuksena, joka pitää sisällään ylläpito- ja käyttökustannusten lisäksi an-

nuiteettimenetelmällä pitoajalle jaksotetut hankinnasta aiheutuneet 

pääomakustannukset. (Kärri et al. 2011, 15) Annuiteettimenetelmässä jaetaan in-

vestointi yhtä suuriksi vuosieriksi pitoajalle käyttäen valittua korkokantaa. Vuo-

tuinen kuluerä saadaan kertomalla investoinnin hinta annuiteettitekijällä cni. An-

nuiteettitekijä voidaan laskea kaavasta 2. jossa i tarkoittaa laskentakorkoa ja t pi-

toaikaa.  (Götze et al. 2008, 53) 

 

𝑐!" =
(!!!)!∗!
(!!!)!!!

                    (2) 

 

Tässä työssä on tarkoitus laskea kustannuksia eri skenaarioille tarvittaviin inves-

tointeihin ja jakaa saadut kustannukset investointi-, käyttö- sekä huolto- ja kun-

nossapitokustannuksiin koko elinkaaren osalta. Saatuja kustannuksia ei vertailla 

eri investointien välillä, vaan lasketaan jakeluketjulle vuotuiset kokonaiskustan-

nukset. Kokonaiskustannukset ovat paljon informatiivisempia toiminnan suunnit-

telussa kuin pelkän investointikustannuksen huomioonottaminen.  

 

3.4 Investointien	  epävarmuus,	  riskit	  ja	  mahdollisuudet	  

 

Investointihankkeissa joudutaan väistämättä tekemään ennustuksia pitkälle tule-

vaisuuteen, kun päätetään investoinnin tekemisestä. Ennustuksiin liittyy aina epä-

varmuustekijöitä. Yksi tai useammat ennustetuista muuttujista saattavat poiketa 

ennustetuista arvoista. Jos investointihanke on todella tuottoisa ja on selvää että 

tuottovaatimukset saavutetaan isolla marginaalilla, ei ole tarvetta arvioida riskejä. 

Kuitenkin suurimpaan osaan investointihankkeista liittyy paljon epävarmuutta. 

(Mott 1991, 91) Investointien yhteydessä puhutaan epävarmuuden lisäksi myös 

riskeistä. Riskit eroavat epävarmuudesta siten, että tulevaisuuden riskeiksi luoki-

teltujen tapahtumien sattumistodennäköisyydet tiedetään. Epävarmuuksien tapa-

uksessa todennäköisyyksiä ei tiedetä. (Aho 1981, 162) 
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Tavallisimmin investointeihin liittyvän epävarmuuden analysoimisessa käytetään 

herkkyysanalyysia. Sen avulla voidaan tutkia kuinka paljon investoinnin kannat-

tavuus muuttuu yhden tai useamman tekijän muuttuessa. Herkkyysanalyysin avul-

la pystytään selvittämään ne tekijät, joilla on kaikkein voimakkain vaikutus inves-

toinnin kannattavuuteen. Toisaalta saadaan selville myös kannattavuuteen vähiten 

vaikuttavat tekijät. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 225) Toinen vaihtoehto olisi 

tehdä laskelmat kolmiarvoisiin odotuksiin perustuen. Ideana on määrittää jokaisel-

le investoinnin kannattavuustekijälle kolme arvoa, optimistinen, todennäköisin ja 

pessimistinen. Näin toimimalla ei pystytä mittaamaan investointiin liittyvää epä-

varmuutta, mutta näin saadaan selville kannattavuuden ääriarvot. (Aho 1981, 174-

175) Epävarmuuksien analysointiin on monia muitakin työkaluja, mutta tässä 

työssä keskitytään edellä mainittuihin analysointikeinoihin. 

 

Investointihankkeiden joustavuutta ja mahdollisuutta vastata odottamattomiin 

muutoksiin markkinoilla voidaan arvottaa reaalioptioilla. Perinteiset investointi-

laskelmamenetelmät perustuvat laskentahetkellä tehtyihin kassavirtoihin ja ovat 

näin ollen joustamattomia muuttuviin tilanteisiin. Laskelmiin voidaankin sisällyt-

tää reaalioptioita, joilla pystytään esimerkiksi hinnoitella hankkeeseen sisältyviä 

mahdollisuuksia. Optioita voivat esimerkiksi olla: 

 

• kasvun mahdollisuuksien luominen 

• lykkääminen 

• keskeyttäminen 

• mittakaavan muuttaminen 

• toteuttaminen vaiheittain (Trigeorgis 1996, 1-4) 

 

Tämän työn laskelmiin ei ole tarkoitus sisällyttää reaalioptioiden arvoja, mutta 

niitä on kuitenkin hyvä pohtia hanketta suunnitellessa.  
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3.5 Toimintoperusteinen	  kustannuslaskenta	  

 

Perinteisestä kustannuslaskennasta poiketen kohdistetaan toimintoperusteisessa 

kustannuslaskennassa välillisiä kustannuksia toiminnoille. Kustannusten keskipis-

teessä ei olekaan enää valmistettava tuote. Perusajatuksena on se, että yrityksen 

toiminnot kuluttavat yrityksen toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia resursseja sekä 

niistä aiheutuvia kustannuksia. Yrityksen kustannuskohteet taas kuluttavat toimin-

toja aiheuttaen kustannuksia. Kustannuskohteita ovat esimerkiksi yrityksen tuot-

teet, palvelut tai asiakkaat. Yrityksen eri kustannuskohteet eivät kuluta välttämättä 

samoja toimintoja. Kustannuskohteet voivat kuluttaa myös samoja toimintoja eri 

suhteessa. Tästä seuraa se, että kustannuskohteet aiheuttavat yritykselle kustan-

nuksia määrällisesti eri suhteessa. Yrityksen resursseilla mahdollistetaan tuottei-

den valmistamiseen tarvittavat toiminnot. Resursseihin lukeutuvat esim. koneet, 

laitteet rakennukset ja työntekijät. (Uusi-Rauva et al. 1994, 31-36) Kuvassa 19 on 

esitetty toimintolaskennan perusideaa. 

 

 

 
Kuva 19. Toimintolaskennan perusasetelma (mukaillen Uusi-Rauva et al. 1994, 32) 

 

Yrityksen toiminnot voidaan määritellä monella tavalla. Yksinkertaisuudessaan 

toiminnot ovat sitä, mitä organisaatio tekee. Toimintoja voivat olla esimerkiksi 

reikien poraaminen, lähetteiden tekeminen ja työntekijärekisterin ylläpitäminen. 

(Uusi-Rauva et al. 1994, 36) Ideana on, että tuotekohtaiset kustannukset koostuvat 
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kaikista niistä kustannuksista, jotka voidaan kohdistaa tuotteelle sen mukaan, mi-

ten tuote käyttää hyväkseen erilaisia toimintoja. Toimintoperusteista kustannus-

laskentaa käytetään kustannusten kohdistamiseen tuotteille perinteistä kustannus-

laskentaa tarkemmin, kustannustarkkailuun sekä kustannusten ja suoritusten hal-

lintaan. (Brimson 1991, 46; 99-100) Tässä työssä ei ole tarkoitus rakentaa täydel-

listä ja monimutkaista toimintolaskentajärjestelmää, vaan yksinkertaisesti määri-

tellä tärkeimmät toiminnot biokaasun jakelulle. Tämän jälkeen kohdistetaan elin-

kaarikustannuslaskelmalla saadut kustannukset määritettyjen toimintojen kautta 

jakeluun menevälle liikennebiokaasulle. 

 

3.6 Työssä	  käytetty	  Excel-‐malli	  

 

Työn yhteydessä kehitettiin Exceliä käyttäen laskentamalli, jolla saatiin laskettua 

halutut tulokset. Malli rakennettiin siten, että muuttuvia syöttöarvoja olivat raaka-

kaasun määrä, eri komponenttien sekä rahtien hinnat, investointien pitoaika, kor-

kotaso, sähkön hinta, veden hinta, energiankulutukset, veden kulutus sekä tank-

kausasemalla tankattavan kaasun suhde tuotantopaikalla tankattuun. Tuloksina 

mallista saatiin kustannukset jokaiselle skenaariolle toiminnoittain kummallekin 

tuotantolaitoksille ja pystyttiin jakamaan kustannukset investointi- sekä käyttö-

kustannuksiin. Lisäksi malli laskee skenaarioille nykyarvon kaasun jakelun osalta. 

Kuvassa 20 on esimerkki mallin syöttöarvoista yhden tuotantolaitoksen osalta ja 

kuvassa 21 esimerkki osasta tuloksia. 
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Kuva 20. Excel-mallin syöttöarvoja 

 

 
Kuva 21. Osa Excel-mallin tulossivusta 
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4 CASE	  MIKKELIN	  SEUTU	  

 

4.1 Hankkeen	  toteuttavat	  yritykset	  

 

Etelä-Savon energia Oy, ESE on energiayhtiö, joka tunnetaan uusiutuvan energian 

tuottajana. Sähköä ja lämpöä tuotetaan vastapainevoimalaitoksessa, jossa käyte-

tään lähes 100 %:sti kotimaisia polttoaineita. Lisäksi sähköä tuotetaan ESE:n 

osakkuusyhtiöissä tuuli- ja vesivoimalla. Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin 

omistama jätehuoltoyhtiö. Metsäsairila Oy toimii noin viiden kilometrin päässä 

Mikkelin keskustasta. BioHauki Oy:n, ESE:n sekä 14 maaseutuyrityksen tarkoi-

tuksena on investoida Haukivuorelle biojalostamo. Haukivuoren suunnitellulta 

laitokselta on noin 37 kilometrin matka Mikkelin keskustaan. Kuvan 22 karttaan 

on merkitty tuotantolaitosten sekä suunnitellun tankkausaseman sijainnit. Tank-

kausasema sijoittuisi Valtatie 5:n viereen. 
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Kuva 22. Tuotantolaitosten sekä suunnitellun tankkauspisteen sijainti 

 

4.2 Tarkasteltavat	  skenaariot	  

 

Työssä tarkastellaan kolmea erilaista vaihtoehtoa biokaasun jakelulle: 

 

1. Tuotettu raakabiokaasu jalostetaan kummallakin tuotantopaikalla bio-

metaaniksi ja siirretään konteilla Mikkeliin tankkausasemalle. Kum-

mallakin tuotantopaikalla on myös tankkausasema. 

2. Tuotettu raakabiokaasu jalostetaan kummallakin tuotantopaikalla bio-

metaaniksi ja siirretään Haukivuoresta konteilla, sekä Metsäsairilalta 
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kaasuputkella Mikkelin tankkausasemalle. Kummallakin tuotantopai-

kalla myös omat tankkausasemat. 

3. Kummaltakin tuotantopaikalta siirretään raakakaasu jalostamattomana 

Mikkeliin yhteiselle jalostusasemalle. Haukivuorella tuotettu raaka-

kaasu siirretään kontein ja Metsäsairilalla tuotettu raaka siirretään kaa-

suputkella. Lisäksi jalostettu biometaani tuodaan konteilla takaisin 

Haukivuoren laitokselle tankkausasemalle. Metsäsairilan tuotantolai-

toksella ei ole tankkausasemaa. 

 

Kaikissa skenaarioissa oletetaan kaiken tuotetun liikennebiokaasun menevän kau-

paksi. Lisäksi oletetaan tuotantolaitoksella tankattavan kaasun määräksi puolet 

laitoksen kapasiteetista siinä tapauksessa, että tuotantolaitoksella on tank-

kausasema. Muussa tapauksessa koko tuotettu määrä siirretään Mikkeliin tank-

kausasemalle. Taulukossa 14 on esitetty kaasu- sekä energiamääriä eri skenaa-

rioissa. Jalostetun biometaanin määrä on laskettu käyttäen 60 %:n metaanipitoi-

suutta raakakaasussa sekä 5 %:n metaanihäviön perusteella. Lisäksi taulukkoon 

on listattu henkilöautojen määrä, joka vuotuisella 20 000 kilometrin ajomäärällä 

tarvittaisiin tuotetun kaasun kuluttamiseksi. Autojen kaasun kulutuksena on käy-

tetty 6 ldieselä/100km vastaavaa energiamäärää. 

 

Maakaasu- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä Suomessa toukokuussa 

2014 oli 1689 kpl. Tässä määrässä ovat mukana henkilöautot (1600 kpl), bussit 

(45 kpl), rekat (20 kpl) ja muut ajo- neuvot (24 kpl). Lukuun eivät sisälly laivat, 

junat eivätkä lentokoneet. (NGVAeurope 2014) Mikkelin biokaasuhankkeen kan-

nalta tulee miettiä varsinkin raskasta liikennettä sekä julkisen liikenteen busseja. 

Taulukosta X nähdään, että laitosten yhteistuotannon kuluttamiseksi tarvittaisiin 

yli 1300 kpl jatkuvasti tankkaavia henkilöautoja vuodessa. Jos Mikkelin seudulla 

käytettäisiin kaasubusseja, nousisi kulutus merkittävästi. Sama vaikutus olisi esi-

merkiksi kaasukäyttöisten jäteautojen käyttämisellä. 
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Taulukko 14. Skenaarioiden vertailua 

 Skenaa-

rio 1 

 Skenaa-

rio 2 

 Skenaa-

rio 3 

 

 Hauki-

vuori 

Met-

säsairila 

Hauki-

vuori 

Met-

säsairila 

Hauki-

vuori 

Met-

säsairila 

Raakakaasu 

(m3) 

900 000 2 000 000 900 000 2 000 000 900 000 2 000 000 

Energiasisältö 

(MWh) 

5 400 12 000 5 400 12 000 5 400 12 000 

Biometaani 

(m3) 

513 000 1 140 000 513 000 1 140 000 - - 

Henkilöauto-

jen määrä * 

422 937 422 937 422 937 

Tankkaus 

tuotantolai-

toksella (m3) 

256 500 570 000 256 500 570 000 256 500 - 

Siirto Mikke-

liin (m3) 

256 500 570 000 256 500 570 000 900 000 

(raaka-

kaasua) 

2 000 000 

(raakakaa-

sua) 

Siirto tuotan-

tolaitokselle 

(m3) 

- - - - 256 500 - 

* 20 000 km/vuosi, kulutus vastaa 6 litraa dieseliä/100km 

 

Lisäksi jokaiseen skenaarioon lisätään oletus, että biokaasun kysyntä olisi suu-

rempi kuin tuotantolaitosten kapasiteetti. Näin ollen tarvitaan tukipolttoainetta, 

joka on joko CNG/CBG:tä tai LNG/LBG:tä. Mikkelin alueella on myös nestekaa-

sun käyttäjiä sekä polttoöljyn käyttäjiä teollisuudessa. olttoöljyn olisi mahdollista 

korvata kaasulla Mikkelin seudulla. Korvattava määrä on n. 3 000 MWh, joka 

vastaa 300 000 m3 biometaania (Pelli 2014). 

 

Biokaasun jakeluketju tuotannon jälkeen on jaettu kuuteen eri toimintoon: 

 

- Jalostus 

- Konttisiirto 

- Putkisiirto 
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- Kompressointi 

- Tankkaus 

- Paineenalennus (tarvitaan vain jos kaasua myydään teollisuuskäyttäjil-

le). 

 

Näille toiminnoille on myöhemmin laskelmissa kohdistettu kaikki ketjussa tapah-

tuvat resurssien aiheuttamat kustannukset. Nämä kustannukset taas kohdistetaan 

lopputuotteelle, eli biometaanille. Yksikkönä käytetään €/kg. Toimintoja käyttä-

mällä saadaan selville mitkä niistä aiheuttavat eniten kustannuksia biokaasun ja-

kelussa.  Tankkaus-toiminnossa on jaettu vielä erikseen Mikkelin tankkausasema 

sekä tuotantolaitoksilla olevat tankkauspisteet. Kaasua joudutaan paineistamaan 

kontteihin ja tankkausta varten. Ellei tuloksissa muuta mainita, ovat kompressoin-

nin kustannukset tuotantolaitoksilla tapahtuvaa kaasujen paineistusta. Myös kaa-

sun siirtäminen konteista tankkauksen välivarastoihin vaatii kompressoria, mutta 

nämä kustannukset on kohdistettu tankkaus-toiminnolle. 

 

Yhteisesti käytettävien resurssien, kuten paineenalennus ja Mikkelin tank-

kausasema, kustannukset jaetaan tuotantolaitoksille sekä tukipolttoaineelle kaa-

sumäärien suhteessa. 

 
!"!!"#$%#&'!!""#  !"#$!##%&  !"#$%&''()(  !""#$%ää!ä  (!"#$%&''("')

!"#$%##&'  !"#$%&''()(  !"!"#$%&!$$&'(ää!ä  (!"#$%&''("')
       (3) 

 

Skenaario 1 

 

Haukivuoren tuotantolaitoksen on arvioitu tuottavan 900 000 m3 raakaa biokaasua 

vuodessa, joka vastaa kaasumäärää 112,5 Nm3/h 8000 tunnin vuotuisella käyttö-

ajalla. Noin 60 % kaasun sisällöstä on metaania, eli biometaanin vuotuinen määrä 

on 540 000 m3. Energiansisältönä haukivuoren tuotantomäärässä on 5,13 GWh. 

Työssä arvioidaan jalostuksessa  liikennebiokaasuksi saatavan biometaanin olevan 

95 % biometaanin määrästä. Tällöin liikennebiokaasun määrä vuodessa on 513 

000 m3. Metsäsairilan määrät ovat raakakaasua 2 000 000 m3 (250 Nm3/h), josta 
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metaania 1 200 000 m3 ja jalostettu liikennebiokaasu 1 140 000 m3. Energiaksi 

muutettuna laitoksen tuottama liikennebiokaasu vastaa 11,4 GWh. 

 

Laskelmiin otetaan tarkasteltaviksi vesipesuun perustuvat jalostamot, sillä ne ovat 

tutkimusten perusteella kokonaisuudeltaan paras teknologia tällä hetkellä kyseessä 

olevien kaasumäärien käsittelemiseksi. Myös Suomessa toiminnassa olevista ja-

lostamoista kahdeksan yhdeksästä on vesipesulla toteutettuja, joka myös tukee 

kirjallisuudesta saatuja havaintoja. Kummallekin tuotantopaikalle hankitaan kol-

me konttia kaasun kuljetukseen. Periaatteena on, että yksi kontti on koko ajan täy-

tettävänä tuotantolaitoksella, yksi tankkausasemalla tyhjennettävänä ja yksi liik-

kuu tarpeen mukaan sillä välillä.  

 

Laskelmissa otetaan huomioon myös tukipolttoaineen käyttö. Oletuksena on, että 

liikennebiokaasun kysyntä on suurempaa kuin tuotantolaitosten yhteinen kapasi-

teetti. Tukipolttoaineen määränä käytetään 870 000 Nm3/vuosi. Tukipoltto-

ainevaihtoehtoja ovat CBG/CNG tai LBG/LNG.  

 

Skenaario 2 

 

Vuotuiset kaasumäärät pysyvät samoina toisessa skenaariossa kuten myös Mikke-

liin kuljetettavan kaasun määrä. Haukivuoren laitoksen toiminta pysyy täsmälleen 

samana kuin ensimmäisessäkin skenaariossa. Metsäsairilan laitoksella tuotetun ja 

jalostetun biometaanin siirto tapahtuu konttien sijasta maan alle asennettavassa 

putkessa. Tarkoituksena on asentaa Mikkelistä Metsäsairilan laitokselle liete-

vesiputket. Samalla pystyttäisiin myös asentamaan biokaasuputki. Tätä käytetään 

oletuksena putken asentamisen kustannuksien määrittämisessä. Koska kaivanto on 

jo valmiina, käytetään putken asentamiskustannuksena pelkästään putken hintaa. 

 

Kaasu syötetään putkeen suoraan jalostuslaitoksesta vajaan 8 baarin paineessa. 

Nyt Mikkelin tankkausasemalle tarvitaan toinen kompressori, koska sisään-

menopaineet yhdelle kompressorille olisivat niin erilaisia (putkessa painehäviöi-

den jälkeen n. 7 baaria ja konteissa 250 baarista alaspäin). Mikkeliin ei tarvita isoa 
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paineenalennuskonttia, koska teollisuuteen menevä kaasua voidaan ottaa putkesta. 

Paineenalennus putken paineesta tulee huomattavasti edullisemmaksi. Tukipoltto-

aineet kuten ensimmäisessä skenaariossa. 

 

Skenaario 3 

 

Kolmannessa skenaariossa ei kummallakaan tuotantolaitoksella ole jalostuslaitos-

ta. Kummankin laitoksen raakakaasu tuodaan Mikkeliin yhteiselle jalostuslaitok-

selle. Haukivuorella on tuotantolaitoksella tankkauspiste. Metsäsairilan laitoksella 

ei ole tankkauspistettä. Haukivuorelta kaasu tuodaan konteissa ja Metsäsairilalta 

putkea pitkin. Toisesta skenaariosta poiketen tarvitsee kaasuputki kondenssikaivo-

ja keräämään kosteutta kaasusta. Raakakaasu lähtee kosteampana Metsäsairilalta 

kuin toisen skenaarion jalostettu biometaani, vaikka kaasusta poistetaankin koste-

utta ennen putkeen syöttämistä paineennoston yhteydessä. Haukivuoren laitoksel-

le joudutaan investoimaan lisää kontteja, koska raakakaasu sisältää epäpuhtauksia, 

joita saattaa jäädä kontin tyhjentämisen jälkeen pulloihin. Nämä epäpuhtaudet ei-

vät saisi sekoittua Haukivuoren tankkausasemalle menevän jalostetun kaasun 

kanssa. Tukipolttoaineet kuten kahdessa aiemmassa skenaariossa. 

 

4.3 Skenaario	  1	  

 

4.3.1 Haukivuori	  

 

Ensimmäisen skenaarion useimpien komponenttien hinnat Haukivuoren tuotanto-

laitoksella on valittu aiemmin esitettyjen hintahaarukoiden halvimmasta päästä. 

Hintahaarukan yläpäässä ovat suurempien kapasiteettien laitteet ja Haukivuoren 

laitoksen tuotantomäärä puolestaan on alhaisemmasta päästä. Seuraavaksi käy-

dään läpi jokaisen toiminnon kustannukset ja lopuksi esitetään kokonaiskustan-

nukset. 
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Jalostus 

 
Taulukko 15. 

Vuotuinen kaasumäärä (raakakaasua) 900 000 Nm3 (112,5 Nm3/h, 8000h) 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Jalostuslaitoksen hinta 500 000 € 

Kapasiteetti 120 Nm3/h raakakaasua 

Sähkönkulutus 0,5 kWh/Nm3
raakakaasua 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Veden kulutus 2 l/Nm3
raakakaasua 

Veden hinta 0,003 €/l 

Huolto- ja kunnossapitokustannus 2 % investoinnin hinnasta 

 

Vuotuiseksi jalostuksen kustannukseksi saadaan taulukon 15 arvoilla 114 100 €, 

joka jakautuu kuvan 23 mukaisesti. Jalostuslaitos toimii oletusarvoilla lähes täy-

dellä kapasiteetilla, joten näin päästään pienimpiin yksikkökustannuksiin. Kuvas-

sa 24 on havainnollistettu jalostuksen yksikkökustannusten käyttäytyminen yhtä 

jalostettua liikennebiokaasukiloa kohden, kun varioidaan vuotuista kaasumäärää. 

Jos vuotuinen jalostusmäärä jostain syystä jää pienemmäksi, nousevat yksikkö-

kustannukset pahimmillaan moninkertaisiksi. 

 

 
Kuva 23. Jalostuskustannusten jakautuminen 
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Kuva 24. Jalostuksen yksikkökustannus jalostettua kaasukiloa kohden 

 

Konttisiirto 

 
Taulukko 16. Konttisiirron lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 256 500 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Konttien hinta, 3 kpl, 2000 Nm3/kpl 300 000€ 

Yhden matkan hinta 150 € 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

Konttisiirron vuotuisiksi kustannuksiksi saadaan 66 000 €, joiden jakautuminen 

on havainnollistettu kuvassa 25 ja lähtöarvot taulukossa 16. Kustannusten laske-

miseen on käytetty teräspulloista valmistettua kontteja, joiden hinta on 100 000 

€/kpl. Kuvasta 25 voidaan todeta investointikustannusten olevan todella merkittä-

vät. Suhteellisen pienillä määrillä ja lyhyillä matkoilla operoidessa, kuten Hauki-

vuoren tapauksessa, tulisi valita mahdollisimman edulliset kontit. Kuvassa 26 on 

vertailtu kolmea erilaista konttia Haukivuoren tapauksessa. Teräspulloista koostu-

van kontin on käyrä on laskettu aiemman laskentaesimerkin mukaisilla arvoilla. 

Kaksi komposiittikonttia ovat tilavuuksiltaan 2600 Nm3 sekä 5045 Nm3 ja niiden 
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hintojen pohjana on käytetty saatuja tarjouksia. Kuvasta nähdään, että noin               

1 500 000 Nm3:n vuotuisella määrällä muuttuvat komposiittikontit edullisimmaksi 

vaihtoehdoiksi. 

 

 
Kuva 25. Konttisiirron kustannusten jakautuminen 

 

 
Kuva 26. Kolmen kontin logistiikan yksikkökustannusten vertailua siirrettävän kaasumäärän suh-

teen.  
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Jos Biohauki Oy sekä Metsäsairila Oy tekisivät yhteistyötä konttisiirron logistii-

kan suhteen, tällöin voisi olla mahdollista säästää investointikustannuksissa. Lo-

gistiikka pystyttäisiin mahdollisesti hoitamaan kolmen kontin sijasta vain kahdella 

kontilla per tuotantolaitos. Haukivuoren vuotuiset konttisiirron kustannukset oli-

sivat tässä tapauksessa 50 400 €, eli kustannukset pienenisivät 23,6 %. Kahdella 

kontilla toimiessa teräspullokontti on vieläkin edullisin vaihtoehto, mutta vuotuis-

ten kaasumäärien lisääntyessä muuttuvat komposiittipullokontit nopeammin edul-

lisimmiksi. Erot on havainnollistettu kuvassa 27. Nyt teräskontti en edullisin vaih-

toehto n. 1 000 000 Nm3:n vuotuisiin kaasumääriin asti. 

 

 
Kuva 27. Kahden kontin logistiikan yksikkökustannusten vertailua siirrettävän kaasumäärän suh-

teen. 

 

Kompressointi 

 
Taulukko 17. Kompressoinnin lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 513 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Kompressorin hinta 70 000 € 

Kompressorin kapasiteetti 65 Nm3/h 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 
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Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

Haukivuoren tuotantolaitoksen kompressoinnin vuotuiset kustannukset taulukon 

17 arvoilla ovat 25 100 €. Kuvassa 28 on esitetty kompressoinnin kustannuksen 

jakautuminen. Kuvasta huomataan energiakustannusten olevan suurin vuosittai-

nen kuluerä. Kuvassa 29 on esitetty kompressoinnin yksikkökustannukset yhtä 

kaasukiloa kohden vuotuisen kaasumäärän muuttuessa. Kompressoinnin kustan-

nuksiin ei lukeudu tankkausasemalla tapahtuva konttien tyhjentämisestä aiheutu-

van paineistuksen kustannus. Kompressoinnin toiminnolle on kohdistettu tuotan-

tolaitoksella olevan kompressorin aiheuttamat kustannukset. 

 

 
Kuva 28. Kompressoinnin kustannusten jakautuminen 
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Kuva 29. Kompressoinnin yksikkökustannukset eri kaasumäärillä 

 

Tankkaus Haukivuorella 

 

Haukivuoren tankkauspisteen vuosittaiseksi kustannukseksi käyttäen taulukon 18 

arvoja saadaan 16 000 €, josta investointikustannusten osuus on 12 200 €. Tank-

kauspisteen kustannuksiin ei kuulu paineistus, jonka kustannukset kuuluvat edellä 

esitettyihin kompressoinnin kustannuksiin. Paineistus joudutaan tekemään joka 

tapauksessa kontteja varten, vaikka tankkauspistettä ei edes tuotantopaikalla olisi. 

Energiakustannuksiin on käytetty arvioita tankkausaseman sähkönkulutuksesta 

ilman paineistusta. 

 
Taulukko 18. Haukivuoren tankkauspisteen oletusarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 256 500 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Tankkauspisteen hinta 90 000 € 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 
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Tankkaus Mikkelissä 

 

Mikkelin tankkausaseman vuotuiseksi kokonaiskustannukseksi saadaan 61 300 €, 

josta Haukivuorelle kohdistettuna saadaan 9 300 €. Kustannukset sisältävät komp-

ressorin, kaasuvaraston, tankkauslaitteiston sekä kortinlukijan. Maatyöt eivät si-

sälly kustannuksiin. Mikkelin tankkausasemalta tankataan oletusten mukaan yh-

teensä  1 696 500 Nm3 vuodessa. Jakoperusteena on käytetty Haukivuorelta tule-

van kaasun osuutta (256 500 Nm3) kokonaismäärästä. 

 
Taulukko 19. Mikkelin tankkausaseman lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 1 696 500 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Tankkauspisteen hinta (ilman maatöitä) 250 000 € 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

Paineenalennus 

 

Teollisuuskäyttäjiä varten tankkausasemalla oleva paineenalennuskontti ja sen 

vuotuiset kustannukset on laskettu taulukon 20 mukaan. Vuotuiseksi kustannuk-

seksi Haukivuoren laitokselle kohdistettuna saadaan 3 800 €.  Paineenalennuksen 

kustannukset on jaettu asemalle tulevien kaasumäärien suhteessa. Tästä johtuen 

on Haukivuoren osuus verrattain pieni. Energiakustannuksiin on käytetty arvioin-

tia. Paineenalennus ei tarvitse sähköä toimiakseen, mutta jonkin verran lämpöä, 

koska kaasu laajetessaan jäähtyessään voi aiheuttaa venttiilien jäätymisen. 

 
Taulukko 20. Paineenalennuksen lähtöarvot 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Paineenalennuskontti 200 000 € 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 
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Kokonaiskustannukset 

 

Haukivuoren vuotuisiksi kokonaiskustannuksiksi saadaan 234 300 €, jotka jakau-

tuvat kuvan 30 mukaisesti. Kuvaan 31 on koottu kaikkien Haukivuoren laitokselle 

kohdistettujen toimintojen yksikkökustannukset ja esitetty niiden jakautuminen 

koko ketjussa. Kuvassa näkyvät kummallekin tankkauspisteelle kohdistettujen 

toimintojen kustannukset jalostettua biometaanikiloa kohden. 

 

 
Kuva 30. Haukivuoren vuotuisten kokonaiskustannusten jakautuminen 

 

 



 62 

 
Kuva 31. Haukivuoren yksikkökustannusten muodostuminen 

 

Jos koko kaasumäärä siirretään Mikkeliin tankattavaksi, ei tarvitse investoida 

tankkauspisteeseen tuotantolaitokselle ja rahdin yksikkökustannukset tippuvat 

merkittävästi. Jos taas koko kaasumäärä tankataan tuotantolaitokselta, jäävät jäl-

jelle jalostuksen, kompressoinnin sekä tuotantolaitoksen tankkauksen kustannuk-

set. Kuvassa 32 on havainnollistettu yksikkökustannukset biometaanikiloa kohden 

toimintojen summana, jos siirrettäisiin kaikki tuotettu kaasu Mikkeliin tai vaihto-

ehtoisesti kaikki tuotettu kaasu tankattaisiin tuotantopaikalta.  

 

Huomataan, että taloudellisesti selvästi edullisin vaihtoehto olisi keskittää jakelu 

tuotantolaitokselle, joka mahdollistaisi tankkauksen yksikkökustannusten piene-

nemisen käyttöasteen kasvaessa. Myöskään kontteihin eikä Mikkelin tank-

kausasemaan ei tarvitsisi investoida. Jos taas kaikki vietäisiin Mikkeliin tankatta-

vaksi, tippuisivat konttisiirron yksikkökustannukset huomattavasti. Haukivuorelle 

ei myöskään tarvitsisi investoida tankkauslaitteistoa. Toisaalta tankkauslaitteisto 

itsessään on suhteellisen pieni kustannus. Kaasu joudutaan kuitenkin paineista-

maan tankkauspaineeseen, joten suhteellisen pienillä lisäinvestoinneilla pystyttäi-

siin tarjoamaan tankkausmahdollisuus myös tuotantolaitoksella. 
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Kuva 32. Vaihtoehtoisten jakeluvaihtoehtojen tarkastelua 

 

4.3.2 Metsäsairila	  

 

Metsäsairilan tuotantolaitoksen komponenttien hinnat on valittu kapasiteeteiltaan 

ja ominaisuuksiltaan sopivimmista laitteistoista. Kustannukset käydään läpi sa-

malla tavalla kuin Haukivuoren kustannukset.  

 

Jalostus 

 
Taulukko 21. Jalostuksen lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (raakakaasua) 2 000 000 m3 250 Nm3/h 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Jalostuslaitoksen hinta 1 000 000 € 

Jalostuslaitoksen kapasiteetti 300 Nm3/h raakakaasua 

Sähkönkulutus 0,25 kWh/Nm3
raakakaasua 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Veden kulutus 2 l/Nm3
raakakaasua 

Veden hinta 0,003 €/l 
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Huolto- ja kunnossapitokustannus 2 % investoinnin hinnasta 

 

Jalostuskustannus on laskettu käyttämällä taulukon 21 arvoja. Vuotuiseksi kus-

tannukseksi saadaan 222 700 €. Verrattuna Haukivuoren jalostuslaitokseen jakau-

tuvat kustannukset lähes samalla tavalla, kuten kuvasta 33 huomataan. Yksikkö-

kustannukset kaasukiloa kohden ovat kuitenkin matalammat, mikä käy ilmi ku-

vasta 34. Jalostuslaitoksen yksikkökustannuksia olisi mahdollista saada vielä hie-

man pienennettyä, mikäli saataisiin kaasuntuotantoa nostettua. Käyttämätöntä ka-

pasiteettia on 50 Nm3/h, eli jalostuslaitos toimisi oletusarvoilla 80%:n käyttöas-

teella. 

 

 
Kuva 33. Metsäsairilan jalostuskustannusten jakautuminen 
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Kuva 34. Jalostuksen yksikkökustannukset eri kaasumäärillä 

 

Konttisiirto 

 
Taulukko 22. Konttisiirron lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä 507 000 m3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Konttien hinta, 3 kpl, 2000 Nm3/kpl 300 000 € 

Yhden matkan hinta 100 € 

Huolto- ja kunnossapitokustannus 2 % investoinnin hinnasta 

 

Konttisiirron vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 75 300€ käyttäen taulukon 22 

arvoja. Kontteina on laskelmissa on käytetty samoja kontteja kuin Haukivuoren 

laskelmissa. Kustannukset jakautuvat kuvan 35 mukaisesti. Jos kaasun jakelu pys-

tyttäisiin hoitamaan kahdella kontilla, saataisiin vuotuiseksi kustannukseksi 59 

700 €, eli kustannukset pienenisivät 20,4 %. Verrattuna Haukivuoren konttisiir-

toon on investointikustannusten osuus hieman pienempi johtuen kaksi kertaa suu-

remmasta siirrettävästä kaasumäärästä.  
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Kuva 35. Konttisiirron kustannusten jakautuminen 

 

Kompressointi 

 

Verrattuna Haukivuoren laitokseen tarvitsee Metsäsairilan laitos kompressorin 

suuremmalle kapasiteetille. Kompressorilla paineistetaan sekä kontteja että tank-

kauspisteen välivarastoja. Taulukon 23 arvoilla laskettuna saadaan kompressoin-

nin vuotuiseksi kustannukseksi 62 600 €, jotka jakautuvat kuvan 36 mukaisesti. 

Koska Metsäsairilan laitokselle tarvitaan isomman kapasiteetin kompressori kuin 

Haukivuoren tapauksessa, on investointikustannus on korkeampi. Kompressoin-

nin yksikkökustannukset eri kaasumäärillä on esitetty kuvassa 37. 

 
Taulukko 23. Kompressoinnin kustannuksen lähtöarvot  

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 1 140 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Kompressoriaseman hinta 200 000 € 

Kompressorin kapasiteetti 400 Nm3/h 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 
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Kuva 36. Metsäsairilan kompressointikustannusten jakautuminen 

 

 
Kuva 37. Kompressoinnin yksikkökustannus kaasumäärästä riippuen 

 

Paineenalennus 

 

Paineenalennuksen kustannukset  on laskettu täysin samoilla arvoilla kuin Hauki-

vuorenkin tapauksessa. Jakoperustana on käytetty Metsäsairilan tuotantomäärän 

suhdetta Mikkeliin tuotavan kokonaismäärään. Paineenalennuksen kustannus 
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Metsäsairilalle kohdistettuna on 8 500 €. Lähtöarvot ovat täysin samat kuin Hau-

kivuoren tapauksessakin. 

 

Tankkaus Metsäsairilalla 

 

Vuotuinen kustannus tankkaukselle taulukon 24 arvoilla laskettuna on 16 000 €. 

Kuten haukivuorenkin tapauksessa, kuuluvat tankkauksen kustannuksiin vain 

tankkauslaitteiston kustannukset. Kompressoriasemassa on puskurivarasto tank-

kaukselle, mutta sen osuutta kustannuksista ei lähdetty työssä arvioimaan. Kuvas-

sa 38 on havainnollistettu yksikkökustannusten muuttuminen kaasumäärän vaih-

dellessa. 

 
Taulukko 24. Metsäsairilan tankkausaseman lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 507 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Tankkauspisteen hinta (ilman maatöitä) 250 000 € 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

 
Kuva 38. Metsäsairilan tankkauspisteen yksikkökustannukset eri kaasumäärillä 
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Tankkaus Mikkelissä 

 

Mikkelin tankkausaseman kustannukseksi Metsäsairilalle kohdistettuna saadaan 

20 600 €. Laskentaperiaatteet ovat täysin samat kuin Haukivuorenkin tapauksessa. 

Mikkelin tankkausaseman vuotuisten kokonaiskustannusten, 61 300 €, jakautumi-

nen on esitetty kuvassa 39. 

 

 
Kuva 39. Mikkelin tankkausaseman kokonaiskustannusten jakautuminen 

 

Kokonaiskustannukset 

 

Metsäsairilan laitokselle saadut vuotuiset kokonaiskustannukset ovat 405 800 €. 

Kustannusjakauma nähdään kuvasta 40. Kustannukset näyttävät jakautuvan lähes 

samalla tavalla kuin Haukivuorenkin tapauksessa. Kuitenkin yksikkökustannukset 

yhtä kaasukiloa kohden ovat pienemmät, kuten kuvasta 41 voidaan nähdä. Vertai-

lun vuoksi on kuvassa 42 myös esitetty yksikkökustannukset tapauksissa, joissa 

koko kaasumäärä joko kuljetetaan Mikkeliin tai vaihtoehtoisesti kaikki tankattai-

siin tuotantolaitoksella. 
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Kuva 40. Metsäsairilan kokonaiskustannusten jakautuminen 

 

 
Kuva 41. Metsäsairilan yksikkökustannusten muodostuminen 
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Kuva 42. Vaihtoehtojen vertailua 

 

4.3.3 Tukipolttoaine	  

 

Laskelmissa on myös huomioitu tukipolttoaineen käyttö. Tukipolttoainevaihtoeh-

toja on joko CNG (CBG) tai LNG (LBG). Tukipolttoaineet ostettaisiin kolman-

nelta osapuolelta. Kuvassa 43 on esitetty tukipolttoaineen logistiikan kustannuk-

set, jos vaihtoehtona olisi CNG/CBG. Oletuksina on, että kaasu ostetaan maakaa-

suverkosta n. 150 kilometrin etäisyydeltä Mikkelin tankkausasemasta, paineiste-

taan kontteihin paikan päällä ja siirretään Mikkeliin. Kompressoriasema olisi 

hankkeen yritysten investoima, kuten myös kontit. 

 

Kuvan 43 kohdan a) arvot on saatu käyttämällä taulukon 25 lähtöarvoja. Kuvassa 

on vertailun vuoksi vaihtoehto b), jossa tukipolttoaineeksi kaavailtu tukipolttoaine 

olisikin ainoa Mikkelin asemalle tuotava polttoaine. Jos käytetään paineistettua 

kaasua tukipolttoaineena, saadaan jakelun vuotuiseksi kustannukseksi 207 400 €. 

Hintaan ei ole laskettu ostettavan kaasun hintaa. Jos verrataan jakelun yksikkö-

kustannuksia biokaasun pumppuhintaan (1,2 €/kg), niin tukipolttoaine voisi mak-

saa vaihtoehdossa a) korkeintaan n. 0,85€/kg. Vaihtoehto b):ssä voisi tukipoltto-
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aine maksaa korkeintaan n. 0,80 €/kg. Periaatteessa tämä tarkoittaisi sitä, että 

työssä käytetyn tukipolttoaineen kaasumäärän voisi rahdata kannattavasti ainoaksi 

polttoaineeksi tankkausasemalle, jos sitä saataisiin alle 0,80€/kg hintaan. Kuiten-

kin tulee ottaa huomioon, että tankkausaseman maatöitä ei ole otettu laskelmissa 

huomioon ja ne kohdistuisivat kokonaisuudessaan rahdattavalle kaasulle. 

 
Taulukko 25. Tukipolttoaineen jakelun lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä 870 000 m3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Konttien hinta, 2 kpl, 5045 Nm3/kpl 490 000 € 

Yhden matkan hinta 300 € 

Kompressoriaseman hinta 150 000 € 

Huolto- ja kunnossapitokustannus 2 % investoinnin hinnasta 

 

 

 
Kuva 43. Tukipolttoaineen kustannusrakenne CNG/CBG:n tapauksessa 

 

Oletusarvoilla laskettaessa oli edullisin konttivaihtoehto aiemmin laskelmissa 

käytetyistä vaihtoehdoista isompi komposiittikontti. Verrattuna aiemmin esitettyi-

hin tuotantolaitosten konttisiirron kustannuksiin on siirrettävä kaasumäärä n. kak-

sinkertainen ja yhden matkan hinnan on oletettu olevan myös kaksi kertaa suu-

rempi pitkän välimatkan johdosta. Kuvassa 44 on tarkasteltu konttien keskinäisiä 
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eroja ominaiskustannuksissa yhden matkan hinnan muuttuessa. Huomataan, että 

oletusarvoilla laskettaessa yhden matkan hinnan ollessa 100 €:n tasolla on teräs-

pullokontti edullisin vaihtoehto. Yhden matkan hinnan kasvaessa muuttuu keski-

näinen paremmuus kuitenkin nopeasti ja 200 €:n kohdalla on teräspullokontti kal-

lein ja samalla kapasiteetiltaan suurin komposiittipullokontti edullisin. 

 

 
Kuva 44. Konttisiirron kustannukset eri konttityypeille yhden matkan hinnan funktiona 

 

Jos käytetään tukipolttoaineena LNG/LBG:tä, täytyy tankkausasemalle hankkia 

lisälaitteistoa LCNG-tankkausaseman toteuttamiseksi. Nämä kaikki investoinnit 

kohdistetaan tukipolttoaineen jakelulle. Taulukkoon 26 on listattu lisäinvestoin-

tien hinta sekä muut lähtöarvot.  

 
Taulukko 26. Nestemäisen biometaanin tukipolttoaineena käyttämisen lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä 870 000 m3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Lisäinvestoinnit tankkausasemalle 400 000 € 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto- ja kunnossapitokustannus 2 % investointien hinnasta 
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Nestemäisen metaanin jakelun kustannukset vuodessa olisivat 100 200 €. Tämä 

tarkoittaa yksikkökustannuksina n. 0,16 €/kg tai 1,15 snt/kWh. LNG/LBG ostet-

taisiin kolmannelta osapuolelta tankkausasemalle toimitettuna. Jos LNG/LBG:tä 

pystytään ostamaan alle 1€:n kilohinnan, olisi toiminta kannattavaa. 

4.4 Skenaario	  2	  

 

4.4.1 Haukivuori	  

 

Verrattuna ensimmäiseen skenaarioon pysyvät Haukivuoren kustannukset käytän-

nössä samoina. Ainoa muutos tulee paineenalennuksen sekä Mikkelin tank-

kausaseman kustannuksiin. Isoa paineenalennusyksikköä ei tarvita, koska putkes-

sa tuleva kaasu on noin 6-7 baarin paineessa eikä sen paineen alentamiseksi tarvi-

ta samanlaista laitteistoa kuin ensimmäisessä skenaariossa. Kaasu poistuu jalos-

tusyksiköstä n. 7,8 baarin paineessa ja häviöiden jälkeen on paine n. 6-7 baaria. 

Teollisuuskäyttäjät tarvitsevat kaasun putkea pitkin matalassa paineessa. Kuiten-

kaan kaasun painetta ei kannata tarkoituksellisesti alentaa ennen Mikkelin tank-

kausasemaa, koska se jouduttaisiin paineistamaan tankkaukseen uudestaan. Tämä 

taas toisi lisäkustannuksia. 

 

Mikkelin tankkausaseman kustannuksista on Haukivuoren osuus 11 100 €. Hau-

kivuoren laitokselle kohdistuu enemmän kustannuksia Mikkelin tankkausasemas-

ta, koska putkesta tulevalle kaasulle tarvitaan erillinen kompressori erilaisten si-

sääntulopaineiden takia. Kontteja tyhjentävän kompressorin kustannukset jaetaan 

Haukivuoren laitoksen sekä tukipolttoaineen kesken. Kokonaiskustannuksiksi 

Haukivuorelle saadaan 232 300 €, eli 2 000 € pienemmät kuin ensimmäisessä 

skenaariossa. Kuvasta 45 voidaan todeta, että yksikkökustannus kaasukiloa koh-

den pysyy lähes samassa.  
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Kuva 45. Haukivuoren yksikkökustannusten muodostuminen 

 

4.4.2 Metsäsairila	  

 

Metsäsairilan osalta käydään kustannukset läpi vain niiltä osin, kun ne eroavat 

ensimmäisestä skenaariosta. Jalostuksen sekä tuotantolaitoksella tankkaamisen 

kustannukset pysyvät samoina kuin ensimmäisessäkin skenaariossa.  

 

Putkisiirto 

 

Putkisiirron kustannuksien laskemisessa on käytetty taulukon 27 arvoja. Putken 

asennuskustannuksen on oletettu olevan halvimmillaan, koska kaivanto ollaan jo-

ka tapauksessa tekemässä Mikkelistä Metsäsairilan laitokselle. Putkisiirron vuo-

tuinen kustannus on oletusarvoilla laskettuna 15 600 €. Kustannus koostuu suu-

rimmaksi osaksi investointikustannuksista, koska putkella ei ole muita käyttökus-

tannuksia kuin arvioidut huolto- ja kunnossapitokustannukset, joiden on arvioitu 

olevan 2000 € vuodessa. Kaasu syötetään putkeen suoraan jalostamosta, jonka 

energiakustannukset on kohdistettu kokonaisuudessaan jalostukselle. Kuvassa 46 

on esitetty putkisiirron yksikkökustannusten käyttäytyminen vuotuisen kaasumää-
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rän muuttuessa. Kuvassa on myös vertailun vuoksi kalliimman, 100 €/m asennus-

kustannuksilla olevan putken yksikkökustannusten käyttäytyminen. Mikäli putken 

asennus maksaisi 100€/m, olisivat putkisiirron vuotuiset kustannukset 69 900 €.  

 
Taulukko 27. Putkisiirron lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 507 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Putken asennus (20 €/m) 100 000 € 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

 
Kuva 46. Putkisiirron yksikkökustannukset eri kaasumäärillä 

 

Kompressointi 

 

Koska Mikkelin tankkausasemalle menevää kaasua ei tarvitse paineistaa, riittää 

tuotantolaitokselle pienemmän kapasiteetin kompressori. Ainoastaan paikan pääl-

lä tankattava kaasu täytyy paineistaa. Taulukkoon 28 on listattu kompressoinnin 

kustannusten lähtöarvot. Vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 26 600 €, joka ja-

kautuu investointi- ja käyttökustannuksiin kuvan 47 osoittamalla tavalla. Komp-

ressointikustannukset olisi myös voitu sisällyttää tankkauksen kustannuksiin, kos-
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ka kaikki paineistettu kaasu menee tankattavaksi. Tulosten vertailukelpoisuuden 

vuoksi käsitellään kompressointi kuitenkin erikseen. Kompressoinnin yksikkökus-

tannuskäyrä kaasumäärän suhteen on esitetty kuvassa 48. 

 
Taulukko 28. Kompressoinnin lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 507 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Kompressorin kapasiteetti 65 Nm3/h 

Kompressorin hinta 70 000€ 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

 
Kuva 47. Kompressoinnin kustannusten jakautuminen 
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Kuva 48. Kompressoinnin yksikkökustannus kaasukiloa kohden 

 

Tankkaus Mikkelissä 

 

Ensimmäisestä skenaariosta poiketen on Mikkelin tankkausasemalla oltava erilli-

nen kompressori putkesta tulevalle kaasulle. Tämän kompressorin investointi- se-

kä käyttökustannukset on kohdistettu kokonaan Metsäsairilan laitokselle.  

 
Taulukko 29. Mikkelin tankkausaseman lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 507 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Tankkauspisteen hinta 350 000 € 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

Mikkelin tankkausaseman vuotuiset kustannukset Metsäsairilalle kohdistettuna 

taulukon 29 arvoilla ovat 31 100 €. Kustannusjakauma on esitetty kuvassa 49. 
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Kuva 49. Mikkelin tankkausaseman kustannusten jakautuminen 

 

Kokonaiskustannukset 

 

Metsäsairilan laitokselle kohdistettavat vuotuiset kustannukset ovat 312 000 €. 

Kustannusten jakautuminen on havainnollistettu kuvassa 50 Putkisiirto on huo-

mattavasti edullisempaa kuin konttisiirto viiden kilometrin matkalla ja kustannus-

säästöjä tulee ensimmäiseen skenaarioon verrattuna 87 700 €. Kuvassa 51 näkyvät 

yksikkökustannuksen osatekijät sekä kokonaiskustannus yhtä liikennebiokaasuki-

loa kohden. Tällöin jäisivät tankkauksen sekä kompressoinnin kustannukset ko-

konaan pois.  
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Kuva 50. Metsäsairilan laitoksen kokonaiskustannusten jakautuminen 

 

 
Kuva 51. Metsäsairilan yksikkökustannusten muodostuminen 

 

4.4.3 Tukipolttoaine	  

 

Tukipolttoaineen logistiikan kustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin ensim-

mäisessä skenaariossa. Paineenalennuksen kustannukset jäävät kokonaan pois. 
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Laskelmissa on muuten käytetty samoja arvoja kuin ensimmäisessäkin skenaa-

riossa. Tankkauksen osuus on hieman suurempi, koska konttien tyhjentäminen 

jakautuu vain Haukivuoren sekä tukipolttoaineen kesken. Vuotuinen kustannus 

CNG/CBG:n jakelulle on 200 500 €. Kuvassa 52 on esitetty yksikkökustannuksen 

muodostuminen. Kuvasta nähdään, että nyt pumppuhintaan verrattuna tukipoltto-

aine saisi maksaa n. 0,87€/kg, jotta tukipolttoaineen käyttö olisi kannattavaa. 

LNG/LBG kuten Skenaario 1:ssä. 

 

 
Kuva 52. Tukipolttoaineen jakelun yksikkökustannuksen muodostuminen 

 

4.5 Skenaario	  3	  

 

4.5.1 Haukivuori	  

 

Jalostus 

 

Kahdesta ensimmäisestä skenaariosta poiketen ei tuotantolaitoksella ole lainkaan 

jalostamoa. Raakakaasu paineistetaan siirtokontteihin ja kuljetetaan Mikkeliin ja-

lostettavaksi. Taulukossa 30 näkyvät jalostuksen lähtöarvot kustannusten laskemi-

seksi. 
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Taulukko 30.  

Vuotuinen kaasumäärä (raakakaasua) 2 900 000 Nm3 (362,5 Nm3/h, 8000h) 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Jalostuslaitoksen hinta 1 300 000 € 

Kapasiteetti 800 Nm3/h 

Sähkönkulutus 0,25 kWh/Nm3
raakakaasua 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Veden kulutus 2 l/Nm3
raakakaasua 

Veden hinta 0,003 €/l 

Huolto- ja kunnossapitokustannus 2 % investoinnin hinnasta 

 

Jalostamon kustannuksia on kohdistettu Haukivuorelle käyttämällä jalostamoa 

rasittavia kaasumääriä. Jalostuslaitoksen kapasiteetti on 800 Nm3/h. Yhteensä lai-

toksella jalostetaan 2 900 000 Nm3 (362,5 Nm3/h) raakakaasua vuoden aikana. 

Jalostuksen vuotuiseksi kustannukseksi Haukivuorelle kohdistettuna saadaan 95 

300 €. Kuva 53 havainnollistaa koko jalostuslaitoksen kustannusten jakautumisen. 

Koska kaikki kustannukset jaetaan tuotantolaitosten kesken samassa suhteessa, 

pysyy kustannusjakauma saman kummallekin tuotantolaitokselle. Huomionar-

voista on laitoksen investoinnin ominaishinta raakakaasua kohden, joka on 3600 

€/Nm3/h. Maksimikapasiteetille laskettuna olisi ominaiskustannus 1625 €/Nm3/h. 

Laitos toimisi näin ollen vain 45%:n kapasiteetilla. Yksikkökustannuksia pystyt-

täisiin alentamaan tuotantoa lisäämällä kuvan 54 mukaisesti. 
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Kuva 53. Mikkelin jalostuslaitoksen kustannusten jakautuminen 

 

 
Kuva 54. Jalostuksen yksikkökustannuksen kaasumäärän muuttuessa 

 

Konttisiirto 

 

Koska raakakaasua siirretään konteissa Mikkeliin, tarvitaan erilliset kontit Hauki-

vuorelle takaisin kuljetettavalle jalostetulle biometaanille. Raakakaasun siirtoon 

hankitaan kolme siirtokonttia ja jalostetun biometaanin siirtoon kaksi konttia. 
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Kontit on valittu teräskonteiksi, sillä näillä siirtomäärillä ja taulukossa 31 näky-

vällä yhden matkan hinnalla ne olivat kustannustehokkaimpia. 

 
Taulukko 31. Konttisiirron lähtöarvoja 

Vuotuinen kaasumäärä (raakakaasua) 900 000 Nm3 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 256 500 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Konttien hinta, 5 kpl, 2000 Nm3/kpl 500 000€ 

Yhden matkan hinta 150 € 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

Vuotuiseksi konttisiirron kustannukseksi saadaan 164 700 €. Jos Haukivuorella ei 

olisikaan tankkauspistettä, ei tarvitsisi investoida kuin kahteen siirtokonttiin. Täl-

löin vuotuinen kustannus konttisiirrolle olisi 114 300 €. Kustannuksia määritettä-

essä ei ole huomioitu mahdollista logistiikan optimointia. Kontit tyhjenevät ja 

täyttyvät eri ajassa ja todellisuudessa matkojen määrä voisi mahdollisesti olla pie-

nempi. Työssä ei kuitenkaan työssä tehty oletuksia siirtokonttien optimaalisesta 

logistiikasta. Kuvassa 55 näkyvät konttisiirron kustannusten jakautuminen. Ai-

emmista skenaarioista poiketen ovat rahtikustannukset suurin vuosittainen ku-

luerä. 

 

 
Kuva 55. Konttisiirron kustannusten jakautuminen 
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Kompressointi 

 

Kompressoinnin kustannuksiin luetaan tässä skenaariossa vain raakakaasun kont-

teihin paineistamisen aiheuttamat kustannukset. Aiemmissa skenaarioissa komp-

ressoinnin kustannuksiin kohdistettiin sekä tankkaus että konttien paineistaminen. 

Ensimmäisessä ja toisessa skenaarioissa kaikki jalostettu kaasu piti paineistaa 

riippumatta siitä, että tankataanko se paikan päällä vai Mikkelissä. Takaisin tul-

leista konteista biometaanin tankkauspisteen välivarastoihin paineistamisen kus-

tannukset on kohdistettu tankkaukselle. Kompressoinnin kustannus taulukon 32 

arvoilla on 48 200 € vuodessa. Kustannusjakauma nähdään kuvassa 56.  

 
Taulukko 32. Kompressoinnin lähtarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (raakakaasua) 900 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Kompressorin hinta 150 000 € 

Kompressorin kapasiteetti 130 Nm3/h 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

 
Kuva 56. Kompressointikustannusten jakautuminen 
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Haukivuoren tankkauspiste 

 
Taulukko 33. Haukivuoren tankkauspisteen lähtöarvot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 256 500 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Tankkauspisteen hinta (sisältää kompressorin, 

välivarastot, mittariston sekä kortinlukijan) 
160 000 € 

Kompressorin kapasiteetti 65 Nm3/h 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

Haukivuoren tankkauspisteen vuotuinen kustannus taulukko 33:n arvoilla on 42 

800 €. Kustannukset jakautuvat kuvan 57 mukaisesti. Konttien tyhjentämiseen 

tarvitaan myös tässä tapauksessa erillinen kompressori, koska raakakaasun ja kon-

teista tyhjennettävän kaasun sisääntulopaineet ovat liian kaukana toisistaan. Tämä 

nostaa tuotantolaitoksella tankkaamisen kustannuksia.  

 

 
Kuva 57. Haukivuoren tankkausaseman kustannukset 
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Tankkaus Mikkelissä 

 

Mikkelin tankkausaseman kustannuksista kohdistetaan Haukivuoren laitokselle 

tankkauslaitteisto sekä tankkaukseen tarvittava kompressori, jolla jalostettu kaasu 

paineistetaan tankkauspaineeseen. Tankkauslaitteiston kustannukset jaetaan kaa-

sumäärien suhteissa kummallekin laitokselle sekä tukipolttoaineelle kaasumäärien 

suhteessa. Kustannukset tankkaukseen käytettävästä kompressorista jaetaan Hau-

kivuoren ja Metsäsairilan kesken samalla periaatteella. Taulukoon 34 on merkitty 

kustannusten laskemisen lähtöarvot. Haukivuorelle kohdistetut kustannukset Mik-

kelin tankkausasemasta ovat 13 400 €. Kustannusjakauma on nähtävissä kuvassa 

58.  

 
Taulukko 34. Mikkelin tankkausaseman lähtötiedot 

Vuotuinen kaasumäärä (biometaania) 256 500 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Tankkausaseman hinta 250 000€ 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

 
Kuva 58. Mikkelin tankkausaseman kustannusten jakautuminen 
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Kokonaiskustannukset 

 

Haukivuoren kokonaiskustannukseksi saadaan 373 900 €. Kuvista 59 sekä 60 nä-

kyvät kokonaiskustannusten jakautuminen sekä yksikkökustannuksen muodostu-

minen toiminnoista. Huomioitavaa on, että pelkän jakelun kustannukset Hauki-

vuoren asemalla ylittävät biometaanin pumppuhinnan 1,2 €/kg. Koska kaasua siir-

retään raakakaasuna, mikä tarkoittaa myös  hiilidioksidin siirtoa, nousevat kontti-

siirron kustannukset korkeiksi. Haukivuorelle takaisin tuotu kaasu on jouduttu 

myös kaksi kertaa paineistamaan kontteihin. Konttisiirron kustannus on lähes 

puolet koko yksikköhinnasta. Jos jalostettua kaasua ei siirrettäisi takaisin Hauki-

vuorelle tankattavaksi, olisivat vuotuiset kustannukset 295 500 €.  

 

  
Kuva 59. Kokonaiskustannusten jakautuminen 
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Kuva 60. Yksikkökustannuksen muodostuminen 

 

4.5.2 Metsäsairila	  

 

Kolmannen skenaarion tapauksessa siirretään kaikki Metsäsairilalla tuotettu raa-

kakaasu putkea pitkin Mikkeliin jalostettavaksi ja tankattavaksi siellä. Toimintoja 

jää tässä tapauksessa vain kolme.  

 

Jalostus 

 

Koska jalostuksen kustannukset jaettiin tuotantolaitosten kesken kaasumäärien 

suhteessa, ovat yksikkökustannukset sekä lähtöarvot identtisiä Haukivuoren lai-

toksen kanssa. Vuotuiset jalostuskustannukset Metsäsairilan laitokselle kohdistet-

tuna ovat 211 700 €. Jalostuskustannukset myös jakautuvat samalla tavalla kuin 

Haukivuoren tapauksessa. 
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Putkisiirto 

 

Putkisiirron kustannusten laskemisessa pitää ottaa huomioon, että nyt kaasu pitää 

syöttää putkeen erillisellä pumpulla. Aiemmassa skenaariossa jalostettu kaasu 

syötettiin putkeen suoraan jalostamosta. Kaasu pitää myös kuivata ennen putkeen 

syöttämistä. Lisäksi asennetaan putken varrelle 8 kappaletta kondenssikaivoja. 

Nämä kaikki kustannukset on oletettu kuuluvan putkisiirron toimintaan. Taulukon 

X arvoilla laskettuna saadaan 46 000 € ja ne jakautuvat kuvan 61 osoittamalla ta-

valla. 

 
Taulukko 35. Putkisiirron kustannuksen laskemisen lähtöarvoja 

Vuotuinen kaasumäärä (raakakaasua) 900 000 Nm3 

Korkokanta 6 % 

Pitoaika 10 vuotta 

Putken asennushinta, 20 €/m 100 000 € 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh 

Pumppu + kuivaus (pumppu 18 kW) 60 000 € 

Kondenssikaivot, á 3000 €, 8 kpl 24 000 € 

Huolto ja kunnossapitokustannukset 2 % kokonaisinvestoinnista 

 

 

 
Kuva 61. Putkisiirron kustannusten jakautuminen 
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Tankkaus Mikkelissä 

 

Mikkelin tankkausaseman kustannukset kohdistetaan samalla periaatteella kuin 

Haukivuoren tapauksessa. Vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 59 400 €. Yksik-

kökustannukset ovat samat kuin Haukivuorenkin tapauksessa, kuten myös kustan-

nusten jakautuminen. 

 

Kokonaiskustannukset 

 

Kokonaiskustannukseksi Metsäsairilan laitokselle saadaan 317 100 €. Kustannus-

jakauma on esitetty kuvassa 62 ja yksikkökustannus kuvassa 63. Kustannukset 

ovat lähes samat kuin skenaario 2:ssa. 

 

 
Kuva 62. Metsäsairilan kokonaiskustannusten jakautuminen 
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Kuva 63. Yksikkökustannuksen muodostuminen 

 

4.5.3 Tukipolttoaine	  

 

Tukipolttoaineelle kohdistetut kustannukset CNG/CBG:n tapauksessa ovat 215 

000 €. Eroa skenaario 2:een on 14 500 €. Yksikkökustannuksissa tämä tarkoittaa 

3%:n eroa, joka on n. 1 snt/kg. LNG/LBG:n kustannukset ovat sama kuin aiem-

missa skenaarioissa. 

 

4.6 Hankkeen	  kannattavuuden	  arviointia	  

 

Aiemmin työssä käsiteltyjen skenaarioiden kannattavuutta on hieman haasteellista 

arvioida, koska käsittelyssä on ollut vain loppuosa liikennebiokaasun koko arvo-

ketjusta. Raakabiokaasun tuotannon kustannukset on jätetty tämän työn ulkopuo-

lelle. Skenaarioista voidaan kuitenkin laskea suurin kokonaiskustannus kaasun 

tuotannolle, millä toiminta olisi vielä kannattavaa. Saatua yksikkökustannusta 

kaasukiloa voidaan myös verrata biometaanin pumppuhintaan (n. 1,2 €/kg, alv 

0%). 
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Työn oletusskenaarioiden vuosittaisia kustannuksia verrattaessa taulukosta 36 

huomataan, että skenaario 2 on edullisin vaihtoehto, vaikka putken asennuskus-

tannus olisi 100 €/m. Vertailun vuoksi on taulukossa 37 esitetty laitoksille kohdis-

tetut vuosittaiset kokonaiskustannukset siinä tapauksessa, jos kaikki tuotettu kaasu 

tankattaisiin tuotantopaikoilla eikä Mikkeliin tulisi lainkaan tankkausasemaa. 

Taulukossa 37 on esitetty samat kustannukset, mutta pitoaikana käytetään 15 

vuotta. Luvut eivät sisällä tukipolttoaineen kustannuksia, koska käytössä ei ole 

tukipolttoaineen ostohintaa. 

 
Taulukko 36. Eri skenaarioiden kokonaiskustannukset, kun pitoaikana 10 vuotta 

 Skenaario 

1 

Skenaario 2 

* 

Skenaario 2 

** 

Skenaario 3 

* 

Ilman 

siirtoa *** 

Haukivuori      

Investointikustannus 138 600 € 137 100 € 137 100 € 181 800 € 89 700 € 

Käyttökustannukset 95 700 € 95 100 € 95 100 € 192 000 € 65 500 € 

Metsäsairila      

Investointikustannus 234 300 € 189 300 € 243 700 € 170 300 € 175 300 € 

Käyttökustannukset 171 500 € 138 400 € 138 400 € 146 800 € 126 100 € 

Yhteensä 640 100 € 559 900 € 614 300 € 690 900 € 456 600 € 

* Putken asennuskustannus 20 €/m 

** Putken asennuskustannus 100 €/m 

*** Tankkausasemat vain tuotantolaitoksilla 
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Taulukko 37. Eri skenaarioiden kokonaiskustannukset, kun pitoaikana 15 vuotta 

 Skenaario 

1 

Skenaario 2 

* 

Skenaario 2 

** 

Skenaario 3 

* 

Ilman 

siirtoa *** 

Haukivuori      

Investointikustannus 105 100 € 103 900 € 103 900 € 137 800 € 68 000 € 

Käyttökustannukset 95 700 € 95 100 € 95 100 € 192 000 € 65 500 € 

Metsäsairila      

Investointikustannus 177 500 € 143 500 € 184 700 € 129 000 € 132 800 € 

Käyttökustannukset 171 500 € 138 400 € 138 400 € 146 800 € 126 100 € 

Yhteensä 549 800 € 480 900 € 522 100 € 605 600 € 392 400 € 

* Putken asennuskustannus 20 €/m 

** Putken asennuskustannus 100 €/m 

*** Tankkausasemat vain tuotantolaitoksilla 

 

Tarkastellaan jokaisen skenaarion yksikkökustannuksia 10 vuoden pitoajalla ja 

verrataan niitä biokaasun pumppuhintaan 1,2 €/kg. Kuvassa 63 on esitetty kaikki-

en skenaarioiden yksikkökustannukset sekä niiden yksikkökustannusten määrää-

mä suurin mahdollinen hinta raakakaasun tuotannolle, jotta toiminta olisi kannat-

tavaa. 10 vuoden pitoajalla Kuten kokonaiskustannuksista jo huomataan, on ske-

naario 2 edullisin vaihtoehto. Kuvassa 64 on esitetty samat yksikkökustannukset 

pitoajan ollessa 15 vuotta. Skenaario 2:n kustannuksissa on käytetty putken asen-

nukselle arvoa 20 €/m. 

 

Vertailun vuoksi on kuvissa 64 ja 65 myös vaihtoehto, jossa kaikki liikennebio-

kaasu tankattaisiin tuotantolaitoksilta. Raakakaasun tuotanto saisi tässä vaihtoeh-

dossa maksaa 10 vuoden pitoajalla kummallakin tuotantolaitoksella noin 0,8 €/kg 

ja 15 vuoden pitoajalla saisi Haukivuoren kaasun tuotanto maksaa yli 0,8 €/kg se-

kä Metsäsairilalla n. 0,9 €/kg. Tämä olisi selvästi edullisin vaihtoehto kummankin 

tuotantolaitoksen osalta. Vaikka skenaario 3 on Metsäsairilan laitoksen kustannus-

ten osalta lähes sama kuin ilman siirtoa, on se taas Haukivuoren laitokselle huo-

mattavasti kalliimpi vaihtoehto verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Yhteisellä jalos-

tamolla saavutetut kustannusedut menetetään Haukivuoren tapauksessa todella 

suuriin konttisiirron sekä kompressoinnin kustannuksiin. 
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Kuva 64. Yksikkökustannusten vertailua, kun pitoaikana 10 vuotta 

 

 
Kuva 65. Yksikkökustannusten vertailua, kun pitoaikana 15 vuotta 

 

Eri skenaarioille voidaan laskea myös nettotulojen avulla nykyarvo käyttämällä 

biometaanin tämänhetkistä hintaa asemilla, 1,2 €/kg. Oletetaan kaasun hinnan se-

kä käyttökustannuksien kasvavan 2 % vuodessa. Vuotuiset tulot on laskettu sillä 

oletuksella, että kaikki tuotettu liikennebiokaasu saadaan myytyä. Tällöin voidaan 

määrittää maksimihinta raakakaasun tuottamiseen. Jos biokaasun tuotantolaitok-
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sen investointi- sekä käyttökustannusten nykyarvo on pienempi kuin taulukossa 

38 olevien skenaarioiden nykyarvot, on hanke kokonaisuudessaan kannattava. 

 
Taulukko 38. Eri skenaarioiden nykyarvoja sekä 10 vuoden että 15 vuoden pitoajoilla 

 Skenaario 1 Skenaario 2 

* 

Skenaario 2 

** 

Skenaario 3 

* 

Ilman 

siirtoa *** 

10v. pitoaika      

Haukivuori 1 739 400 € 1 754 800 € 1 754 800 € 652 300 € 2 340 400 € 

Metsäsairila 4 736 900 € 5 331 500 € 4 931 500 € 5 404 800 € 5 533 500 € 

15v. pitoaika      

Haukivuori 2 768 700 € 2 785 700 € 2 785 700 € 1 394 700 € 3 459 400 € 

Metsäsairila 7 146 700 € 7 839 000 € 7 439 800 € 7 888 100 € 8 078 400 € 

* Putken asennuskustannus 20 €/m 

** Putken asennuskustannus 100 €/m 

*** Tankkausasemat vain tuotantolaitoksilla 

 

4.7 Hankkeen	  epävarmuuksien	  analysointi	  

 

Mikkelin seudun hankkeessa on hyvinkin suurta epävarmuutta liittyen erityisesti 

liikennebiokaasun kysyntään ja uuden toiminnan käynnistämiseen. Myös laskel-

missa käytetyt hinnat ovat osa arviointeja ja alustavia tarjouksia. Tuloksissa on 

aiemmin tarkasteltu yksittäisen toiminnan yksikkökustannusten käyttäytymistä 

kaasumäärän muuttuessa. Jos kaasun tuotanto esimerkiksi käyttöönottoon liitty-

vistä ongelmista johtuen jää suunniteltua vähäisemmäksi, nousevat kaasun tuo-

tannon kustannukset pahimmassa tapauksessa hyvinkin suureksi.  

 

Kuvassa 66 on esitetty yhden muuttujan herkkyysanalyysi edullisimmaksi havai-

tulle skenaariolle 2:lle 10 vuoden pitoajalla. Kuvassa tarkastellaan korkotason, 

investointien kokonaiskustannusten, pitoajan sekä sähkön hinnan muutoksen vai-

kutusta skenaarion 2:n vuotuisiin kokonaiskustannuksiin. Kuvasta nähdään, että 

kustannukset ovat herkimpiä pitoajan sekä perusinvestointien hintojen muutoksil-

le. Sähkön hinnan nousu sekä koronnousu vaikuttavat kokonaiskustannuksiin pal-

jon vähemmän. 
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Kuva 66. Skenaario 2:n yhden muuttujan herkkyysanalyysi 

 

Suurin epävarmuus liittyy kuitenkin liikennebiokaasun kysyntään. Aiemmin tar-

kastelluissa skenaarioissa on käytetty oletuksena, että kaikki tuotettu biokaasu 

menisi myös kaupaksi. Kuvassa 66 on tarkasteltu kysynnän muutoksen vaikutusta 

kummankin tuotantopaikan kaasun jakelun nykyarvoihin skenaario 2:n tapaukses-

sa sekä 10 vuoden että 15 vuoden pitoajoilla. 10 vuoden pitoajalla Haukivuoren 

tapauksessa kysynnän pieneneminen 50 %:lla kääntäisi jakelun nykyarvon nega-

tiiviseksi. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että vaikka raakakaasu saataisiin ilmaiseksi, 

olisi toiminta silti taloudellisesti kannattamatonta. Metsäsairilan tapauksessa 

muuttuu nykyarvo negatiiviseksi n. 70 %:n pienemmällä kysynnällä. 15 vuoden 

pitoajalla muuttuvat arvot negatiivisiksi hieman myöhemmin.  
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Kuva 67. Skenaario 2:n nykyarvojen herkkyysanalyysi kysynnän muutoksen funktiona 

 

Kuvasta voidaan havaita, että hanke on erittäin herkkä liikennebiokaasun kysyn-

nälle. Työn perusoletuksien mukaisen kysynnän pieneneminen kääntää jo pelkän 

liikennebiokaasun jakelun nykyarvon suhteellisen nopeasti negatiiviseksi. Kysyn-

nän olisi siis oltava työn oletuksien mukainen, mikäli hanketta lähdetään toteut-

tamaan työssä esitetyssä mittakaavassa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET	  

 

Biokaasun siirtäminen tytärasemalle tankattavaksi pienen kokoluokan tuotantolai-

toksilta on haastavaa suhteellisen korkeiden investointien vuoksi. Kustannukset 

nousevat varsinkin konteilla siirtämällä korkeiksi. Jos pystyttäisiin tuottamaan 

enemmän kaasua ja sille olisi kysyntää, pystyttäisiin konttisiirron yksikkökustan-

nuksia saamaan huomattavasti pienennettyä käyttöasteen lisäämisen kautta. Pie-

nillä kaasumäärillä toimiessa ovat investointikustannukset merkittävä osa kaasun 

jakelun kustannuksista. Jos tuotantomäärä jää työssä esitetyistä määristä, nousevat 

yksikkökustannukset merkittävästi juuri investointikustannusten suuren osuuden 

vuoksi. 

 

Jos tuotettu kaasu jalostetaan ja tankataan tuotantopaikalla, ovat jakelun kustan-

nukset merkittävästi alhaisemmat. Edullisin työssä tarkasteltu siirtokeino Met-

säsairilan laitokselle on putkisiirto ja Haukivuoren laitokselle konttisiirto. Tulok-

set korreloivat hyvin työn teoriaosassa esitettyjen tutkimusten tuloksiin. Kontti-

siirron tapauksessa yhden matkan hinnan ollessa suhteellisen halpa ja kaasumääri-

en ollessa pieniä, ovat teräspullokontit edullisempia. Yhden matkan hinnan ja/tai 

kaasumäärän kasvaessa muuttuvat komposiittipullokontit edullisemmaksi. 

 

Toinen haaste liikennebiokaasua ajatellen on liikennebiokaasun kysyntä. Pelkäs-

tään tuotantolaitosten yhdistetyn tuotantomäärän kuluttamiseksi tarvittaisiin 1 359 

kpl henkilöautoja, kun koko Suomessa on tällä hetkellä 1 650 kpl kaasukäyttöisiä 

henkilöautoja. Olisi erittäin tärkeää löytää suurkuluttajia Mikkelin seudulta. Esi-

merkiksi kaupungin julkisen liikenteen bussit voisivat siirtyä käyttämään kaasua 

polttoaineena, samoin jäteautot. Näin saataisiin turvattua riittävä kaasun kysyntä. 

Työssä suunniteltu tukipolttoaineen käyttö voisi myös pienentää luotettavuusris-

kiä tuotannon häiriötapauksissa. Kaasubusseihin siirtyminen ja bussivarikon ra-

kentaminen vaatisi kuitenkin lisää selvitystyötä ja neuvotteluja tuottajien sekä 

kaupungin välillä suurien lisäinvestointien takia. Suomessa on kuitenkin EU:n lin-

jausten vuoksi painetta lisätä biopolttoaineiden käyttöä, mikä luultavasti ohjaa 

toimintaa kaasukäyttöisiä ajoneuvoja kohti. 
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Ensin täytyy kuitenkin luoda tarjonta, jotta mahdollisia asiakkaita olisi mahdollis-

ta saada. Tankkauspisteiden rakentaminen tuotantolaitoksille on edullista verrat-

tuna tytärasemaan.  Mikkelin tankkausasemaan investoimiseen kannattaisi käyttää 

viivästysoptiota, eli odottaa kunnes kysyntä alueella kasvaisi tarpeeksi suureksi. 

Tulevaisuutta ajatellen kannattaisi ehdottomasti asentaa kaasuputki Metsäsairilan 

laitokselta Mikkeliin, vaikka tankkausasemaan ei vielä investoitaisikaan. Koska 

kaivanto on tarkoitus tehdä joka tapauksessa, mahdollistettaisiin putken asentami-

sella mahdollisimman edullinen kaasunsiirto Mikkeliin tulevaisuudessa. 

 

Jos kuitenkin halutaan rakentaa Vt5:n viereen tankkausasema, kannattaisi hank-

keeseen investoida vaiheittain. Kaikki tarvittava kaasu voitaisiin siirtää putkella 

Metsäsairilalta Mikkeliin tankattavaksi. Jos tulevaisuudessa kysyntä ylittää Met-

säsairilan tarjonnan, niin voitaisiin Haukivuorella investoida kontteihin ja laajen-

taa Mikkelin tankkausasemaa. Tankkausaseman rakentaminen voisi toimia hyvänä 

lähtöalustana kaasuautokannan kasvulle. 

 

Tukipolttoaineena tankkausasemalla kannattaisi tutkimuksen perusteella 

LNG/LBG:tä. Tämä kuitenkin riippuu paljon kolmannelta osapuolilta ostettavan 

kaasun hinnasta. Nestemäinen maakaasun/biokaasun vuotuiset kustannukset ovat 

paljon paineistettua maakaasua/biokaasua pienemmät. Lisäksi nestemäisen kaasun 

tankkausvaihtoehto mahdollistaisi raskaan liikenteen saamisen asiakkaaksi. Tank-

kausasemalla pitäisi kuitenkin olla esimerkiksi boil-offin talteenotto, jottei kaasua 

mene hukkaan kysynnän ollessa heikko. Jos LNG-käyttöiset raskaan liikenteen 

ajoneuvot yleistyvät, olisi hyvä tuottaa niille suoraan nestemäistä biometaania. 

Kuitenkin tutkimuksen perusteella pitäisi tuotantomäärän olla moninkertaisesti 

suurempi, jotta tuotetun kaasun nesteytys kannattaisi taloudellisesti. 
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6 YHTEENVETO	  

 

Tämän diplomityön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää biokaasun liikennekäy-

tössä tarvittavia teknologioita sekä niiden hintatasoja. Toisena tavoitteena oli sel-

vittää Mikkelin seudun biokaasuhankkeen jakelukustannuksia kahdelle tuotanto-

laitokselle. Laitokset olivat 5 kilometrin sekä 37 kilometrin etäisyydellä Mikkelis-

tä. Laitosten vuotuiset tuotantomäärät ovat Haukivuorella 900 000 Nm3 raakakaa-

sua (5,4GWh) ja Metsäsairilalla 2 000 000 Nm3 raakakaasua (12 GWh). Teo-

riaosuudessa esitetyillä teknologioilla sekä hintatasoilla laskettiin työn empi-

riaosuudessa Mikkelin seudun case-tapauksessa erilaisille jakeluskenaarioille kus-

tannuksia ja verrattiin niitä keskenään. Skenaariot olivat seuraavanlaiset: 

 

1) Haukivuoren laitokselta (37 km Mikkelistä) ja Metsäsairilan laitokselta 

(5 km Mikkelistä) siirretään puolet laitoksilla tuotetusta liikennebio-

kaasusta pullokonteissa Mikkelin tankkausasemalle tankattavaksi. 

Toinen puolikas tankataan suoraan tuotantolaitoksilta. 

2) Haukivuoren laitokselta siirretään puolet tuotetusta liikennebiokaasus-

ta pullokontein Mikkeliin ja puolet tankataan tuotantolaitokselta. Met-

säsairilan laitokselta siirretään puolet tuotetusta liikennebiokaasusta 

maan alle asennetulla putkella Mikkeliin ja puolet tankataan tuotanto-

laitokselta. 

3) Haukivuoren tuotantolaitokselta siirretään raakakaasu pullokontein ja 

Metsäsairilan laitokselta raakakaasu putkea pitkin Mikkelin tank-

kausaseman yhteydessä olevalle jalostamolle. Jalostetusta liikennebio-

kaasusta siirretään puolet Haukivuoren kokonaistuotantomäärästä ta-

kaisin Haukivuoren tankkauspisteelle. 

 

Kustannusvertailussa edullisimmaksi jakeluskenaarioksi osoittautui skenaario 2. 

Kustannukset jaettiin toimintoihin ja kohdistettiin yhtä tuotettua liikennebiokaa-

sukiloa kohden. Suurimmat kustannukset yhtä kiloa kohden tulevat biokaasun ja-

lostamisesta sekä konttisiirrosta. Skenaarioiden yksikkökustannukset on esitetty 

taulukossa 39. 
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Taulukko 39. Eri skenaarioiden yksikkökustannukset kiloa kohden 

€/kg Skenaario1 Skenaario 2 Skenaario 3 

Haukivuori 0,64 0,63 1,02 

Metsäsairila 0,51 0,45 0,39 

 

Työn teoriaosassa on esitetty kirjallisuudesta haettuja yksikkökustannuksia. Työn 

empiriaosan laskelmissa saadut tulokset ovat hyvin samankaltaisia teoriaosassa 

esitettyjen arvojen kanssa. Taulukossa 40 on vertailtu tässä työssä saatuja tuloksia 

kirjallisuudessa esitettyihin. Skenaario 3:n Haukivuoren arvot on jätetty vertailus-

ta pois, koska samankaltaisesta jakeluratkaisusta ei löytynyt kirjallisuudesta min-

käänlaista esimerkkiä raakakaasun konttisiirrosta. 

 
Taulukko 40.  

snt/kWh Jalostus Putkisiirto  Konttisiirto  Tankkaus Yhteensä 

Kirjallisuus 1,65 – 3,70 0,05 – 0,99 1,0 – 1,7 0,5 – 1,7 3,2 – 8,1 

Oma tutkimus 1,60 – 2,22 0,14 – 0,27 0,82 – 2,6 0,6 – 1,1 3,2 – 6,2 

 

Jatkotutkimuksena olisi hyvä selvittää ihmisten asenteita kaasuautoiluun ja erityi-

sesti sitä, että miten pystyttäisiin vaikuttamaan kielteisiin asenteisiin biokaasun 

liikennekäyttöä kohtaan. Samalla voitaisiin tutkia Mikkelin alueen asukkaiden 

liikennebiokaasun käyttöönottohalukkuutta. Oleellinen tutkimuskohde olisi myös 

jonkinlainen kustannus-hyötyanalyysi erimerkiksi julkisen liikenteen bussien 

vaihtamisesta kaasukäyttöisiin Mikkelin seudulla. 
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