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Biokaasua syntyy mm. kaatopaikoilla, jätevedenpuhdistamoilla ja biokaasureaktoreissa, kun 
bakteerit hajottavat orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasun tärkein ainesosa 
on metaani, jota biokaasussa on tyypillisesti hieman yli puolet. Muu osa biokaasusta on 
pääosin hiilidioksidia, mutta se sisältää myös paljon erilaisia epäpuhtauksia, jotka vaikeuttavat 
biokaasun hyötykäyttöä. Suomeen tuotava maakaasu puolestaan on lähes puhdasta metaania. 
 
Tämä diplomityö suoritettiin Gasum Oy:lle ja sen tarkoituksena oli tutkia millaisia 
toimenpiteitä vaaditaan, jotta biokaasua voidaan syöttää Suomen maakaasuverkostoon. Työssä 
suoritettiin katsaus biokaasun puhdistus- ja jalostusmenetelmiin, joilla biokaasun sisältämät 
epäpuhtaudet poistetaan ja metaanipitoisuus nostetaan lähes maakaasun tasolle hiilidioksidia 
poistamalla. Lisäksi työssä simuloitiin biokaasun syöttöä maakaasuverkostoon eri 
koostumuksin ja maakaasuverkoston eri osista näin syntyvän seoskaasun ominaisuuksien 
määrittämiseksi simulointiohjelma Simonen avulla. Työssä myös etsittiin parasta keinoa 
jäljittää maakaasuverkoston kaasun laatua ja hallita energiatasetta, kun kaasun laatu ei enää 
ole kaikkialla sama. Lisäksi suoritettiin lyhyt katsaus biokaasusyötön vaikutuksista 
päästökauppaan ja maakaasuverkoston järjestelmävastaavan tehtävään.  
 
Työssä tultiin siihen tulokseen, että biokaasun syöttö maakaasuverkostoon on mahdollista 
vain, kun biokaasu puhdistetaan ja jalostetaan. Tällöin biokaasun ja maakaasun seos täyttää 
maakaasuverkoston kaasulle asetetut laatukriteerit, vaikka yksin biokaasu ei sitä tee. Parhaaksi 
keinoksi hallita maakaasun ja biokaasun laatua todettiin kaasukromatografien käyttö.    
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Biogas is produced among others in landfills, sewage treatment plants and bioreactors when 
organic materials are degraded by bacteria in anaerobic conditions. The most important 
component of biogas is methane which typically forms a little over half of biogas. The rest of 
the biogas is mainly carbon dioxide, but it also contains several kinds of impurities which 
hinder the utilization of biogas. The natural gas imported to Finland however is nearly pure 
methane. 
 
This master's thesis was conducted for Gasum Oy and its purpose was to find out the measures 
required to inject biogas to the Finnish natural gas network. A review was carried out to the 
cleaning and upgrading methods of biogas which will remove the impurities from biogas and 
raise the methane content of biogas by removing carbon dioxide. In addition biogas injection 
to the natural gas network was simulated using different biogas compositions and injection 
locations to find out the composition of the generated gas mixture using simulation program 
Simone. Also, search was conducted for the best method for tracking the quality of the gas and 
controlling the energy balance in the natural gas network when the composition of the gas 
differs around the network. In addition, a short review was conducted of the effects of biogas 
injection to emission trading and the task of system responsible for natural gas network. 
 
As a result of this thesis it was concluded that the injection of biogas to the natural gas 
network is only possible when the biogas is cleaned and upgraded. In this case the mixture of 
biogas and natural gas fulfills the criteria for the quality of the gas in the natural gas network 
although biogas alone doesn't. The best method for quality tracking was discovered the use of 
chromatographs. 
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kiitokset heille kaikille. Kiitän myös muita minua auttaneita Gasumin työntekijöitä, joita on 

liikaa tässä mainittavaksi. Työni sain suorittaa kannustavassa ja hyvässä ilmapiirissä. 

 

Haluan kiittää työni tarkastajia Lasse Koskelaista ja Ismo Roihaa neuvoistaan ja 

ohjauksestaan. Kiitän myös kaikkia muita minua työssäni auttaneita ihmisiä. Lisäksi ulotan 

kiitokseni koskemaan myös aikaisemmissa työpaikoissani minulle energia-alan oppia 

antaneita ihmisiä edesmenneen Voikkaan Höyryn ajoilta aina Anjalankosken Energia Oy:n 

Jouko Myllylään saakka. 

 

Jättäessäni koulun penkit lopullisesti taakseni on luonnollisesti tullut aika lausua kiitoksen 

sanat perheelleni vuosien saatossa saamastani kannustuksesta ja tuesta. Lisäksi kiitän kaikkia 

eri elämän aloilla saamiani ystäviä ja tovereita. Lopuksi vielä: Rumpu on sydämen asia! 
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KÄYTETYT SYMBOLIT JA NIIDEN MERKITYKSET 
 

A  ideaalikaasun lämpölaajenemisen kerroin            [-] 

B  ideaalikaasun lämpölaajenemisen kerroin            [-] 

C  ideaalikaasun lämpölaajenemisen kerroin            [-] 

c   komponentin massaosuus              [-] 

~

H    lämpöarvo               [MJ/mol] 

l   pituuskoordinaatti             [m] 

M   moolimassa                 [kg/mol] 

.

m    massavirta          [kg/s] 

p   paine              [Pa] 

T   lämpötila              [K] 

t   aika                [s] 

S   putken poikkipinta-ala          [m2] 

x  kaasukomponentin osuus seoksessa             [-] 

ρ   tiheys                    [kg/m3] 

ψ    käyttäjän määrittelemä parametri yhdessä kilomoolissa kaasua         [-] 

ω  kaasun epäkeskotekijä               [-] 

 

ALAINDEKSIT 

c  pseudokriittinen 

i  indeksi 

j   indeksi 

U  molaarinen 

 

 

 

 



 5  
 

TERMIEN SELITYKSET 

 

absorptio   Atomien, molekyylien ja ionien liukeneminen tai   

    imeytyminen yleensä nestemäiseen väliaineeseen. 

 

adsorptio   Adsorptiossa neste tai kaasu muodostaa ohuen kalvon  

    kiinteän aineen pinnalle. 

 

aktiivihiili   Lukuisissa adsorptioon perustuvissa suodatusmenetelmissä  

    käytetty puhdas hiili, jonka suodatusteho perustuu suureen  

    pinta-alaan massaan nähden. 

 

biokaasun jalostus   Biokaasun metaanipitoisuuden nostaminen hiilidioksidia  

    poistamalla. Molekyylirakenteet eivät muutu vaikka sana  

    jalostus siihen viittaakin. 

 

biokaasun puhdistus  Kaasun siirtoputkistolle tai käyttölaitteistolle mahdollisesti  

    haittaa aiheuttavien aineiden kuten halogenoitujen   

    hiilivetyjen tai siloksaanien poisto biokaasusta. 

 

halogenoidut hiilivedyt Halogenoidut hiilivedyt ovat yhdisteitä, joissa hiilivetyjen  

    vety on kokonaan tai osittain korvattu halogeeneillä,  

    pääasiassa fluorilla, kloorilla tai bromilla. 

 

jakeluverkko   Maakaasun paikallisille pienkuluttajille toimittamiseen  

    rakennettu matalapaineinen putkisto, jonka materiaalina on  

    yleensä muovi. 
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kaasun epäkeskotekijä  Kaasumolekyylien muotoon perustuva jokaiselle kaasulle  

    tyypillinen arvo. 

 

paineenvähennysasema Maakaasun siirtoverkon ja käyttökohteen tai  

    jakeluputken välisenä rajapintana toimiva kohde, jossa  

    siirtopaine lasketaan käyttökohteen tai jakeluputken  

    vaatimalle tasolle ja asiakkaan tai jakeluputken 

    käyttämän maakaasun määrä mitataan. 

 

permeabiliteetti  Läpäisevyys, läpäisykyky. 

 

pseudokriittinen paine  Kyllästymispaine kriittisessä lämpötilassa. 

 

päästökerroin   Päästökerroin ilmoittaa kuinka paljon polttoaine 

    synnyttää hiilidioksidia suhteessa tuotettuun energiamäärään. 

 

regeneroida   Palauttaa takaisin käyttökuntoon.   

 

siirtoverkko   Maakaasun pitkien etäisyyksien yli siirtoon rakennettu  

    korkeapaineinen putkisto, jonka materiaalina on teräs.  

 

siloksaanit   Siloksaanit ovat yhdisteitä, joiden pääainesosina ovat  

    piiatomien ja happiatomien vuorottain muodostama ketju  

    tai rengas sekä vety tai jokin hiilivety. 

 

suhteellinen tiheys   Suhteellinen tiheys on kaasun tiheys suhteessa ilman tiheyteen. 

 

wobbe-indeksi   Wobbe-indeksillä kuvataan kaasumaisten polttoaineiden  

    soveltuvuutta eri poltinlaitteisiin. Wobbe-indeksi saadaan  

    jakamalla polttoaineen lämpöarvo sen suhteellisen tiheyden 

    neliöjuurella. 
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1. JOHDANTO 
 

Suomen kokonaisenergian kulutuksesta maakaasun osuus on noin 11% ja sitä käytetään eri 

puolilla Etelä-Suomea teollisuuden sekä sähkön- ja lämmöntuotannon tarpeisiin /1/.  

Maakaasun kokonaismyynti vuonna 2007 oli Suomessa 43,4TWh /2/.  Maakaasuverkoston 

varrella on puolestaan arvioitu sijaitsevan yli 400GWh/a:n teknistaloudellisesti 

hyödynnettävissä oleva biokaasupotentiaali /2/. Biokaasun potentiaali vastaa siis hieman alle 

yhtä prosenttia nykyisestä maakaasun käytöstä. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, 

millaisin toimenpitein biokaasua voitaisiin syöttää Suomen maakaasuverkostoon.  

 

Työssä käydään lyhyesti läpi maakaasun ja biokaasun ominaisuuksia ja erityispiirteitä. Lisäksi 

työ sisältää kirjallisuuspohjaisen katsauksen biokaasun puhdistus- ja jalostusprosesseihin, joita 

biokaasun syöttäminen maakaasuverkostoon edellyttäisi. Toinen työn kahdesta painopisteestä 

on tutkia maakaasuverkoston simulointiohjelman avulla sitä, minkälaista kaasuseosta 

kulkeutuisi kullekin maakaasun käyttäjille, jos maakaasuverkostoon syötettäisiin biokaasua 

vaihtelevin koostumuksin ja eri puolella maakaasuverkostoa sijaitsevista biokaasun 

tuotantokohteista. Toinen keskeinen painopiste työssä on teknisesti, operatiivisesti ja 

taloudellisesti parhaan ratkaisun löytäminen maakaasuverkoston energiataseen ja kaasun 

laadun hallintaan, kun maakaasuverkostoon syötetään biokaasua. 

 

1.1. Maakaasun merkitys Suomen energiahuollolle 

 

Maakaasu on väritön ja hajuton, ilmaa kevyempi kaasuseos, joka koostuu pääosin metaanista. 

Suomeen tuleva maakaasu sisältää myös jonkin verran etaania ja typpeä, kumpaakin hieman 

alle yhden prosenttiyksikön, sekä hyvin pienen määrän raskaampia hiilivetyjä ja hiilidioksidia. 

Rikkiyhdisteitä tai muita epäpuhtauksia se sisältää vain olemattoman vähän. Alla taulukoituna 

taulukkoon 1 Suomeen tulevan maakaasun tyypillinen koostumus sekä taulukkoon 2 

maakaasun ominaisuuksia. /1/ 
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Taulukko 1. Venäjältä Suomeen tulevan maakaasun tyypillinen koostumus. /3/ 

Ainesosa Sisältö maakaasussa 
(mol-%) 

Sisällön vaihteluväli 1.1.2005-
31.12.2007 

Metaani 98,10 97,80-98,48 
Etaani 0,75 0,52-0,91 

Propaani 0,20 0,14-0,29 
Hiilidioksidi 0,04 0,03-0,04 

Typpi 0,80 0,74-0,85 
Raskaammat hiilivedyt 

yhteensä 
0,10 0,04-0,13 

Happi 0,01 0,00-0,02 
 

 

Koska raskailla hiilivedyillä on pieninäkin pitoisuuksina suuri vaikutus kaasun 

ominaisuuksiin, tullaan tässä työssä käyttämään maakaasun koostumuksessa raskaampien 

hiilivetyjen edustajina iso-butaania 0,08%:n osuudella sekä n-pentaania 0,02%:n osuudella 

maakaasun koostumuksesta. Tällä valinnalla saadaan keskeisimmät maakaasun ominaisuudet 

asetettua tyypilliselle tasolle. 

 

Taulukko 2. Venäjältä Suomeen tulevan maakaasun tyypillisiä ominaisuuksia. /3/ 

Ominaisuus Tyypillinen arvo Arvon vaihteluväli 1.1.2005-
31.12.2007 

Alempi lämpöarvo 36,00 MJ/Nm3 35,84-36,11 
Ylempi lämpöarvo 39,93 MJ/Nm3 39,79-40,05 

Tiheys 0,73 kg/Nm3 0,73-0,73 
Suhteellinen tiheys 0,566 0,57-0,57 

Wobbe-Indeksi 53,086 MJ/Nm3 53,000-53,190 
Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 54,99-55,10 

 

 

Maailman merkittävimmät maakaasuvarat ovat keskittyneet lähinnä entisen Neuvostoliiton 

alueelle sekä Lähi-Itään, mutta myös esim. Norjassa on maakaasun tuotantoa. Maakaasun 

siirtoon käytetään pääasiassa maan alla tai meren pohjassa kulkevaa siirtoputkistoa, mutta 

myös siirto kaasupullojen avulla tai maakaasun nesteytys kuljetusta varten ovat mahdollisia 

vaihtoehtoja. Suomessa käytettävä maakaasu on peräisin Länsi-Siperiasta ja tulevan kaasun 

koostumus on hyvin tasalaatuista. Suomeen tulee Venäjältä kaksi rinnakkaista siirtoputkea ja 
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maakaasu otetaan vastaan Imatran vastaanottoasemalla. Imatralta maakaasu johdetaan 

edelleen eri puolille Etelä-Suomea Gasum Oy:n omistamassa siirtoputkistossa, jonka 

yhteispituus on yli 1100 kilometriä. Siirtoputkistossa vallitsee korkea, maksimissaan 54barin, 

paine, joka alennetaan paineenvähennysasemilla kuhunkin käyttökohteeseen sopivaksi, 

tyypillisesti 3-4barin tasolle. Vuoden 2007 lopussa maakaasun läntisimmät käyttökohteet 

sijaitsivat Lohjan Kirkniemessä ja Hämeenkyrön Kyröskoskella. Lisäksi verkoston 

laajentamista Turkuun ja Hankoon suunnitellaan. Alla kuvassa 1 on esitetty Suomen 

maakaasuverkosto. /1/ 

 

 

 

Kuva 1. Suomen maakaasuverkosto. /1/ 

 
 
Maakaasu on uusiutumaton energianlähde, mutta sitä pidetään yleisesti 

ympäristöystävällisimpänä fossiilisista polttoaineista. Sen poltossa ei synny yhtä paljon 

hiilidioksidia tai typen oksideja kuin öljyn tai hiilen poltossa ja rikkidioksidia, hiukkaspäästöjä 

tai tuhkaa ei synny lainkaan. Maakaasua pidetään vaivattomana ja turvallisena polttoaineena 

energiantuotannossa. Maakaasun tehollinen lämpöarvo on noin 36MJ/Nm3. /1/ 
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Teollisuus käyttää noin puolet Suomeen tulevasta maakaasusta ja toinen puoli käytetään 

kaukolämmön tuotantoon tai yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon. Maakaasua 

toimitetaan myös energiayhtiöiden jakeluverkkoihin, joista kaasua voidaan toimittaa 

käytettäväksi suoraan julkisten rakennusten tai asuinrakennusten lämmitykseen. /1/ 

 

Lisäksi maakaasua voidaan käyttää liikenteen polttoaineena, mikä on varsin yleistä monissa 

Euroopan maissa, varsinkin joukkoliikenteen osalta. Suomessa pääkaupunkiseudun 

joukkoliikenteessä kulkee 85 maakaasubussia ja maakaasun tankkausasemia perustetaan 

ympäri Etelä-Suomea. Maakaasun liikennekäyttö on Suomessa kuitenkin vielä varsin vähäistä, 

sillä julkisia tankkausasemia on maassa vain kahdeksan ja maakaasukäyttöinen autokanta 

pieni. Maakaasun suosio on suuri maakaasuverkoston alueella sijaitsevissa ravintoloissa, sillä 

maakaasuliekin ominaisuuksia ruoanvalmistuksessa on ylistetty. Maakaasu onkin oleellinen 

osa monipuolista ja toimintavarmaa suomalaista energiahuoltoa. /1/ 

 

1.2. Biokaasun käyttömahdollisuudet 

 

Biopolttoaineiksi luokitellaan eloperäisistä kasvimassoista peräisin olevat polttoaineet. Niihin 

kuuluvat puuperäiset polttoaineet, jätteistä lähtöisin olevat polttoaineet sekä peltobiomassoista 

peräisin olevat polttoaineet, kuten erilaiset öljykasvit, olki, energiapaju sekä ruokohelpi /4/. 

Peltobiomassojen käyttö energiantuotantoon on kuitenkin erittäin kiistanalaista, sillä monien 

mielestä peltoja olisi käytettävä ainoastaan ruuantuotantoon. Lisäksi on huomautettu, että 

peltojen metsittäminen sitoisi hiilidioksidia paljon tehokkaammin kuin peltobiomassan 

kasvattaminen, jolloin kasvihuoneilmiötä saataisiin paremmin kuriin. /4/ 

 

Vaikka bioenergian käyttöä on tietyiltä osilta kritisoitu, kuuluu sen kiistattomiin etuihin 

ainakin sen kotimaisuus. Tällä hetkellä bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta on 

niinkin korkea kuin noin 25%, josta suurin osa tosin muodostuu metsäteollisuuden omien 

prosessiensa jälkeensä jättämän puujätteen poltosta. Bioenergia on luokiteltu uusiutuvaksi 

luonnonvaraksi johtuen biomassojen nopeasta kasvusta, joten sen poltosta ei katsota syntyvän 
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hiilidioksidipäästöjä. Näin ollen biopolttoaineet ovat edullisia polttoaineita ainakin 

päästökauppaa silmällä pitäen. EU:n tammikuussa 2008 julkistaman ilmasto- ja energiapaketin 

mukaan vuonna 2020 Suomen energiantarpeesta 38% /5/ tulisi täyttää uusiutuvan energian 

avulla. Kokonaisuudessaan uusiutuvan energian osuus Suomessa oli vuonna 2007 28,5% /5/.  

Lisäys nykyiseen tasoon tultaisiin saavuttamaan suurelta osin biopolttoaineiden käytön 

edistämisellä. /4/ 

 

Myös biokaasu kuuluu biopolttoaineisiin ja sitä syntyy, kun bakteerit hajottavat orgaanista 

ainesta hapettomissa olosuhteissa. Tyypillisiä biokaasun syntypaikkoja ovat kaatopaikat, 

mädättämöt, jätevedenpuhdistamoiden reaktorit ja maatilojen reaktorit. Luonnossa biokaasua 

syntyy soiden ja vesistöjen pohjissa.  

 

Biokaasun koostumus riippuu erittäin suuresti sen syntypaikasta, mutta pääasiallisesti se 

koostuu metaanista (30-75%) ja hiilidioksidista (30-50%). Lisäksi biokaasu voi sisältää 

happea, typpeä, vesihöyryä ja erilaisia epäpuhtauksia kuten rikkivetyjä, halogenoituja 

hiilivetyjä ja siloksaaneja. Varsinkin kaatopaikoilta peräisin olevan biokaasun koostumus 

vaihtelee rajusti kaatopaikkakohtaisesti ja kaatopaikkojen biokaasu on tyypillisesti 

epäpuhtainta biokaasua. Kaatopaikalta saadun biokaasun metaanipitoisuus voi myös olla 

varsin alhainen. Koska biokaasun koostumus vaihtelee suuresti tuotantotavan ja 

tuotantopaikan mukaan, on sen tyypillistä koostumusta vaikea määritellä kuin suuntaa-

antavasti. Alla on kuitenkin taulukossa 3 väljästi esitettynä biokaasukoostumuksia syntypaikan 

mukaan ja mukana on vertailun vuoksi myös maakaasun koostumus. /4/ /6/ 
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Taulukko 3. Biokaasun koostumuksia ja ominaisuuksia syntypaikoittain. /3/ /6/ /7/ /8/ 

Aine Kaatopaikka-
kaasu 

 

Veden-
puhdistamo 

 

Biokaasu-
reaktori 

 

Maakaasu 

 

Metaani, CH4 45-65 % 55-65 % 55-75 % 97,80-98,48 % 

Hiilidioksidi, CO2 35-45 % 35-45 % 25-45 % 0,03-0,04 % 

Typpi, N2 5-20 % 0-1 % 1-5 % 0,74-0,85 % 

Happi, O2 0-10 % 0-1 % 0-1 % 0,00-0,02 % 

Rikkivety, H2S 0-1000 mg/m3 100-10000 
mg/m3 

100-10000 
mg/m3 

Olematon 

Ammoniakki 0-5 mg/m3 0-100 mg/m3 0-100 mg/m3 Olematon 

Halogenoidut 
hiilivedyt yht. 

0-1600 mg/m3 0-200 mg/m3 0-200 mg/m3 Olematon 

Siloksaanit 0-50 mg/m3 0-50 mg/m3 0-50 mg/m3 Olematon 

Kosteus On On On Olematon 

Arvioitu 
lämpöarvo 

jalostamattomana 

15-23 MJ/m3 19-23 MJ/m3 19-27 MJ/m3 36 MJ/m3 

 

 

Metaani on äärimmäisen voimakas kasvihuonekaasu, ja sen vaikutus hiilidioksidiin nähden on 

peräti 21-kertainen /8/.  Tämän vuoksi biokaasun pääsyä ilmakehään on ryhdytty estämään 

ottamalla sitä mahdollisimman tarkasti talteen eri syntypaikoilla, minkä jälkeen se poltetaan 

hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi kasvihuone-efektin pienentämiseksi. Metaanin palaessa syntyy 

myös paljon lämpöä, jonka hyötykäyttöön lämmön ja sähkön tuotannossa on alettu kiinnittää 

entistä enemmän huomiota. Biokaasun hyötykäyttöön liittyy kuitenkin edelleen taloudellisia 

ongelmia, sillä biokaasun syntypaikat ovat sijoittuneet erittäin hajanaisesti. Yhdessä kohteessa 

syntyvä biokaasun määrä on varsin pieni muutamaa yksittäistä kohdetta lukuun ottamatta, 

jolloin investoinnit muodostuvat suuriksi energiantuotantoon nähden. Varsinkin maatalouden 

tuottama biokaasu kärsii pienestä yksikkökoosta, vaikka biokaasun tuotantopotentiaali on 
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suuri juuri maataloudessa. Maataloudessa syntynyttä biokaasua voidaan hyödyntää lähinnä 

oman tilan tarpeisiin tällä hetkellä ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa.  

 

Hieman enemmän biokaasua tuottavien kaatopaikkojen ongelma puolestaan on siinä, että jos 

lähellä ei ole sopivaa käyttökohdetta kaasulle, joudutaan biokaasu polttamaan soihdussa. 

Soihtupoltto pienentää tehokkaasti kasvihuonepäästöjä, mutta biokaasun potentiaali 

energiantuotannossa menee tällöin kokonaan hukkaan. Lisäksi monilla kaatopaikoilla 

metaanipitoisuuden alhaisuus vaikeuttaa kaasun hyötykäyttöä. Kaatopaikoiltakin saatava 

biokaasu käytetään lähinnä paikalliseen sähköntuotantoon tai lämmitystarpeeseen ja eritoten 

kesäisin, lämmöntarpeen ollessa alhainen, joudutaan suurin osa saatavilla olevasta kaasusta 

heittämään hukkaan polttamalla se soihdussa. 

 

Biokaasun potentiaalin hukkaamisen estämiseksi on mahdollisuuksia. Näistä 

varteenotettavimmat ovat biokaasun käyttö liikennepolttoaineena, jota tukee myös EU:n 

tavoite uusiutuvien polttoaineiden käytöstä liikenteessä, sekä biokaasun syöttö 

maakaasuverkkoon. Kaasumuotoisen liikennepolttoaineen sekä maakaasuverkon sisältämän 

kaasun laadulle on kuitenkin asetettu tiukat raja-arvot, joita pelkässä lämmön ja sähkön 

tuotannossa ei ole. Liikennekäyttöön tuotettava biokaasu olisi puhdistettava ja edelleen 

jalostettava metaanipitoisuudeltaan hyvin korkeaksi, jotta sen käyttö voitaisiin sallia. 

Jalostamattoman biokaasun käyttö liikennepolttoaineena ei käy päinsä, koska metaanipitoisuus 

on liian alhainen, pääasiallisesti tasoa 45-75%. Vaadittava pitoisuus on luokkaa 95-99% /8/.   

Myöskään jalostamattoman biokaasun sisältämää kosteutta, rikkivetyä, siloksaaneja tai muita 

epäpuhtauksia ei liikennepolttoaineessa saa olla, sillä moottorit eivät niitä kestä /8/.  

Liikennepolttoaineen on lisäksi oltava hyvin tasalaatuista. Kun biokaasu on jalostettu 

täyttämään nämä vaatimukset, voidaan sitä käyttää samoissa kulkuneuvoissa, jotka käyttävät 

maakaasua polttoaineenaan, sillä moottorille ei ole mitään merkitystä, ovatko kaasun 

sisältämät metaanimolekyylit peräisin maakaasusta vai biokaasusta. Kuitenkin paikkakunnilla, 

jotka eivät sijaitse maakaasuverkon varrella, olisi biokaasun rinnalle otettava käyttöön hintava 

varajärjestelmä, esimerkiksi nesteytetty maakaasu. /6/ /8/ 
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Oli biokaasun lopullinen käyttökohde sitten sähkön tai lämmön tuotannossa tai 

liikennekäytössä, ei sitä voida käyttää ennen kuin se on saatu toimitettua käyttökohteeseensa. 

Koska biokaasukohteiden pienet tuotantomäärät eivät salli suuria investointeja erillisiin 

siirtoputkistoihin, on biokaasun siirto jo olemassa olevan maakaasuputkiston avulla erittäin 

houkutteleva ajatus, edellyttäen, että biokaasun tuotantokohde sijaitsee maakaasun 

siirtoverkoston varrella. Syötettäessä biokaasua maakaasuverkkoon on kuitenkin huomioitava 

lukuisia asioita. Eräs näistä asioista on se, että maakaasun siirtoverkoston syötettävän 

maakaasun laatuvaatimukset ja maakaasutoimitusten yleisten ehtojen mukaiset koostumuksen 

raja-arvot täyttyvät. Alla on taulukossa 4 esitetty edellä mainitut vaatimukset. 

 

Taulukko 4. Maakaasun laatuvaatimukset Suomessa. /9/ /10/ 

Aine tai ominaisuus Minimi Maksimi Yksikkö 
Wobbe-Indeksi 50,4 56,9 MJ/Nm3 

Suhteellinen tiheys 0,555 0,700 - 
Happipitoisuus - Jälkiä mol-% 

Hiilidioksidipitoisuus - 1,5 mol-% 
Rikkivetypitoisuus - 15 mg/Nm3 

Merkaptaanirikkipitoisuus - 25 mg/Nm3 
Kokonaisrikki - 100 mg/Nm3 

Kastepiste talvella (40 bar) - – 5 ˚C 
Kastepiste kesällä (40 bar) - 0 ˚C 
Hiilivetykastepiste (40 bar)  – 9 ˚C 

Metaanipitoisuus 85 - mol-% 
Etaanipitoisuus - 5 mol-% 
Typpipitoisuus - 2 mol-% 

Propaani ja raskaammat 
hiilivedyt yhteensä 

- 4 mol-% 

 

Vaatimuksien taustalla on maakaasun käyttöominaisuuksien tasaisena pitäminen, sillä 

polttoaineen tasainen laatu tarkoittaa sitä, että polttimien säätötarve jää minimaaliseksi. 

Toisaalta myös maakaasuverkoston kunnon takia on pidettävä huolta siitä, että korroosiota 

aihetuttavia aineita kuten happea ja rikkivetyjä ei esiinny maakaasuverkostossa. Metaania 

raskaampien hiilivetyjen määrän rajoittaminen puolestaan perustuu siihen, että niiden määrän 

kasvaminen johtaisi siihen, että maakaasun lauhtumislämpötila nousisi ja lauhtumispaine 

laskisi, jolloin syntyisi kondensoitumisvaara.  
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Näistä vaatimuksista oleellisimmat biokaasun kannalta ovat hiilidioksidipitoisuus biokaasun 

korkean hiilidioksidipitoisuuden vuoksi, sekä rikkivetypitoisuus, sillä puhdistamattoman 

biokaasun rikkivetypitoisuus on yleensä huomattavasti vaatimuksia suurempi. On selvää, että 

rikkivedyn kaltaisten epäpuhtauksien pääsy siirtoverkostoon on estettävä mahdollisimman 

tehokkaasti, sillä teräsputket ovat erittäin herkkiä rikkivedyn korrosoivalle vaikutukselle toisin 

kuin muoviputket, joita voidaan käyttää puhdistamattoman biokaasun siirtoon lähellä 

sijaitsevaan lämmön tai sähkön tuotantokohteeseen.  

 

1.3. Tämän työn tavoitteet ja esittely 

 

Lähellä Suomen maakaasuverkkoa on arvioitu sijaitsevan noin 400–500GWh/a:n 

biokaasupotentiaali /2/ /11/. Tässä työssä keskitytään ajatukseen, että biokaasua syötetään 

suoraan maakaasuverkkoon. Tämän ratkaisun etu on se, että maakaasun siirtoverkko pystyy 

ottamaan vastaan biokaasua kuinka paljon vain ja milloin vain, joten biokaasua ei menisi 

hukkaan. /11/ 

 

Maakaasun metaanipitoisuus on n. 98%, kun taas biokaasun metaanipitoisuus on paljon 

pienempi ja vaihtelee tuotantokohteittain suuresti, joten ilman toimenpiteitä ei biokaasua voida 

maakaasuverkkoon syöttää. Biokaasua ei ole vielä syötetty missään maakaasun 

siirtoverkkoon. Syy tähän on pelko biokaasun mahdollisesti sisältämien vieraiden ainesosien 

vaikutuksista maakaasun siirtoverkon kuntoon /12/. Biokaasua syötetään kuitenkin maakaasun 

jakeluverkkoihin jo useissa maissa mm. Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Sveitsissä, Itävallassa ja 

Saksassa. Biokaasun puhdistus- ja jalostusprosessiin tarvittava teknologia on jo kaupallisessa 

käytössä, joten itse biokaasun jalostusprosessiin ei luoda kuin lyhyt yleissivistävä katsaus. 

Tämän työn pääasiallinen tarkoitus on tutkia, miten biokaasun syöttö maakaasuverkostoon on 

parhaiten toteutettavissa laadunhallinnan kannalta. /12/ 
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Biokaasun syötölle maakaasuverkostoon on tunnistettu kolme eri mahdollista toteutustapaa: 

 

• syötettävän biokaasun jatkuva mahdollisimman korkea jalostusaste. Jalostamattoman 

biokaasun koostumuksesta ja jalostuslaitoksen hiilidioksidin erottelukyvystä 

riippuen, biokaasu voi täyttää maakaasullekin asetetut laatuvaatimukset yksin tai 

viimeistään sekoittuneena maakaasuverkoston maakaasuun. 

• puhdistetun mutta jalostamattoman biokaasun syöttö maakaasuverkostoon. 

Maakaasun laadulle asetetut vaatimukset täyttyisivät biokaasun ja maakaasun 

sekoituttua ja laatuvaatimuksia mahdollisesti tarkistettaisiin. 

• lämpöarvoltaan maakaasua vastaavan biokaasun syöttö maakaasuverkostoon. Tämä 

toteutettaisiin jalostamalla biokaasu ensin mahdollisimman korkeaan 

metaanipitoisuuteen ja lisäämällä sen jälkeen propaania biokaasun joukkoon 

lämpöarvon nostamiseksi maakaasun lämpöarvon tasolle. 

 

Näitä vaihtoehtoja tutkitaan simuloimalla maakaasuverkostoa. Simulointi tehdään 

simulointiohjelmalla, jonka avulla pystytään määrittämään kaasun koostumus ja eritoten 

lämpöarvo ja Wobbe-indeksi eri käyttökohteissa ja eri käyttötilanteissa, kun biokaasun 

jalostusasteelle asetetaan erilaisia arvoja. Näin pystytään varmistumaan siitä, että asiakkaille 

toimitettavan kaasun laatu täyttää sille asetetut vaatimukset jatkossakin. Simuloinnissa 

biokaasua syötetään maakaasuverkostoon paikoissa, joihin syöttöä on Gasumin puolesta jo 

aikaisemminkin suunniteltu. Näitä paikkoja ovat Ämmässuon kaatopaikka Espoossa sekä 

Nastolaan tuleva bioreaktorilaitos. Lisäksi on valittu varsinaisen maakaasun runkolinjan 

varrella sijaitseva kohde, Lappeenrannan Kukkuroinmäen kaatopaikka. Simuloinnin avulla 

pyritään selvittämään, onko syötön toteutukselle olemassa yleispätevä paras toimintamalli, vai 

onko viisainta toimia jokaisessa yksittäisessä syöttökohteessa tapauskohtaisesti parhaaksi 

havaitulla tavalla. 

 

Kun biokaasua syötetään maakaasuverkostoon, on selvää, että kaasun komponenttikoostumus 

ei ole enää täysin sama joka puolella verkostoa. Maakaasun käytön kannalta olennaisimpien 

ominaisuuksien hallinta on tällöin erittäin kriittisessä asemassa kaasuverkon käytössä. Näihin 
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ominaisuuksiin kuuluvat Wobbe-indeksi, suhteellinen tiheys, päästökerroin sekä lämpöarvo. 

Varsinkin lämpöarvo on oltava jatkuvasti tarkasti selvillä, sillä Gasum käyttää asiakkaitaan 

laskuttaessaan lämpöarvossa kolmea desimaalia. Erityinen huomio kohdistuu tässä työssä 

siihen, miten maakaasun laatu pystytään ylläpitämään tasalaatuisena tai jäljittämään kaasun 

laadun vaihtelut eri käyttökohteissa. Tutkittavana vaihtoehtoina ovat neljä eri tapausta: 

 

• Lämpöarvoltaan täsmälleen maakaasua vastaavan biokaasun syöttäminen 

maakaasuverkostoon 

• Kaasun laadun mittaaminen verkoston kannalta olennaisissa paikoissa 

kaasukromatografien avulla. 

• Kaasuverkoston jatkuva simulointi simulointiohjelman avulla. 

• Laatua ei jäljitetä vaan biokaasusyötön vaikutuspiirissä olevien käyttökohteiden 

laskutus hoidetaan laskemalla lämpöarvot kohdekohtaisesti huonoimman mahdollisen 

arvon periaatteella. Tällöin siis asiakkaat saavat hiukan parempilaatuista kaasua kuin 

mistä maksavat.  

 

Edellä mainittuja laadun hallintatapoja pohditaan ja vertaillaan teknisesti, taloudellisesti sekä 

verkoston käytettävyyden kannalta pyrittäessä löytämään paras toimintamalli. Lisäksi tehdään 

myös katsaus siihen, miten maakaasun ja biokaasun syöttäminen samaan verkkoon vaikuttaa 

eri vaihtoehdoissa maakaasun järjestelmävastaavan ehtoihin ja päästökauppaan. 
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2. BIOKAASUN PUHDISTUS- JA 

JALOSTAMISMENETELMIEN ESITTELY 

 

Biokaasu voi metaanin lisäksi sisältää seuraavia aineita: 

 

• rikkivety 

• siloksaanit 

• vesi 

• happi 

• typpi 

• ammoniakki 

• kiinteät partikkelit 

• hiilidioksidi 

 

Jotta biokaasua voitaisiin käyttää liikennepolttoaineena tai maakaasuun rinnastettavana 

polttoaineena, on se käsiteltävä siten, että se täyttää käytölle asetetut vaatimukset. Biokaasu on 

ensin puhdistettava ja ainakin suoraa liikennekäyttöä varten jalostettava. Puhdistamisella 

tarkoitetaan epäpuhtauksien eli pääasiassa rikkivedyn, halogenoitujen hiilivetyjen, 

siloksaanien, kosteuden, ammoniakin ja kiinteiden partikkeleiden poistoa. Jalostus viittaa 

metaanipitoisuuden nostoon hiilidioksidia poistamalla, jolloin myös biokaasun mahdollisesti 

sisältämät typpi ja happi poistuvat osittain. Kaiken kaikkiaan biokaasussa voi esiintyä hyvin 

pieniä määriä yli 500 erilaista ainesosaa, joten aivan täydellinen epäpuhtauksien ja 

hiilidioksidin poisto biokaasusta on tietenkin mahdotonta /8/. Näin ollen eri aineiden 

pitoisuuksille on asetettava tarkoituksenmukaiset toleranssit ennen biokaasun hyötykäyttöä. 

Kaikkia epäpuhtauksia varten ei myöskään ole suunniteltu omaa puhdistusprosessiaan, vaan 

jos niitä esiintyy biokaasussa, ne poistuvat jonkin muun ainesosan erotusprosessin yhteydessä. 

Tällaisiin aineisiin kuuluu mm. ammoniakki /8/. Lisäksi biokaasun mahdollisesti sisältämien 

kiinteiden partikkeleiden poistoa suodattimien avulla ei varsinaisesti lueta omaksi 

puhdistusprosessikseen, vaikka väistämättä kaasun hyötykäyttöä varten on suoritettava. 
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Vaikka jalostettua biokaasua syötetään maakaasun matalapaineisiin jakeluverkkoihin jo eri 

puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, liittyy biokaasun ja maakaasun sekoittamiseen vielä 

paljon epävarmuutta ja avoimia kysymyksiä. Tämän vuoksi kaasuyhtiöt eivät ole vielä 

uskaltaneet syöttää biokaasua korkeapaineisiin siirtoverkkoihin, sillä siirtoverkoissa käytetään 

materiaalina terästä, joka on alttiimpi korroosiolle kuin jakeluverkoissa käytettävä muovi. 

Biokaasun mahdollisesti sisältämien tuntemattomien komponenttien, bakteerikantojen ja 

erilaisten sienikasvustojen vaikutusta siirtoverkon kuntoon ei ole vielä tutkittu. Tätä varten 

eurooppalainen kaasututkimusorganisaatio GERG on käynnistämässä projektia nimeltä 

BONGO, jonka tavoitteena on tutkia perin pohjin biokaasusyötön aiheuttamat riskit 

maakaasun siirtoverkostolle, siirtoverkoston varrella oleville kompressoreille, siirtoverkon 

varrella oleville kaasuvarastoille, kaasun loppukäyttäjän laitteistolle sekä mahdollisesti kaasun 

kanssa tekemisiin joutuville eläimille ja ihmisille. /12/ 

 

Ruotsissa on aikaisemmin tehty tutkimus, jossa käsiteltiin biokaasun sisältämiä 

bakteerikantoja ja sienikasvustoja niiden ihmisille ja eläimille aiheuttamien tautiriskien 

kannalta. Tutkimuksessa todettiin, että biokaasun sisältämät bakteerikannat eivät olennaisesti 

eroa maakaasun itsensä jo sisältämistä bakteerikannoista, ja biokaasun käytön aiheuttamaa 

tautiriskiä pidettiin pienenä. Biokaasusyötön vaikutusta siirtoverkon kuntoon ei tutkimuksessa 

sivuttu. /13/ 

 

Biokaasun syötössä jakeluverkkoihin ei tähän mennessä ole ilmennyt suuria ongelmia, joskin 

mikro-organismien on huomattu muodostavan jonkin verran kasvustoja vesipesuun tai 

painevaihteluadsorptioon perustuvissa biokaasun puhdistusmenetelmien laitteistossa. /13/ 

 

Seuraavissa kappaleissa on periaatteellisella tasolla esitelty käytössä olevia prosesseja 

biokaasun puhdistukseen ja jalostukseen. Osa tiedoista on peräisin kirjallisuudesta ja osa 

laitteidentarjoajien antamista budjettitarjouksista, joita on käytössä kolme kappaletta.  

Kustannuksia vertailevassa kappaleessa on huomioitava, että budjettitarjoukset ovat alustavia 

tarjouksia, eivätkä vielä täysin tarkkoja. Ja on myös muistettava, että biokaasun puhdistus- ja 

jalostuskustannukset riippuvat jonkin verran biokaasun koostumuksesta kulloisessakin 

tuotantokohteessa. Näin ollen näiden budjettitarjousten perusteella ei voi muodostaa 
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yleispätevää päätelmää biokaasun puhdistuksen ja jalostuksen kustannustasosta kuin suuntaa-

antavasti. Käytetään jatkossa näistä budjettitarjouksissa esitellyistä laitoksista nimiä laitos 1, 

laitos 2 ja laitos 3. 

 

2.1. Rikkivedyn poisto 

 

Rikkivety on erittäin korrosoiva aine, joten sen poisto biokaasusta on välttämätöntä. Yleinen 

rikkivedyn poistomenetelmä on lähinnä mädättämöissä käytetty biologinen rikinpoisto, jossa 

rikki poistetaan lisäämällä mädätyskammioon ilmaa, jolloin jo valmiiksi kammiossa olevat 

mikro-organismit huolehtivat tehokkaasti rikinpoistosta. Myös erillisen biofiltterin käyttö on 

mahdollista. Toinen mädättämöissä käytetty rikkivedyn poistometodi on rautakloridin 

annostelu mädätyskammioon. Rikkivety reagoi rautakloridin kanssa muodostaen rautasulfidia. 

Kyllästetyn aktiivihiilen käyttö on myös yleinen rikkivedyn poistokeino. Aktiivihiili on 

kuitenkin tietyin väliajoin vaihdettava uuteen tai regeneroitava, jotta menetelmän teho säilyisi. 

Rautaoksidin tai rautahydroksidin käyttö on myös eräs keino poistaa rikkivetyä. Kun rikkivety 

reagoi rautaoksidin tai rautahydroksidin kanssa, muodostuu rautasulfidia. Myös tässä 

menetelmässä on materiaali aika ajoin vaihdettava tai regeneroitava. Laitoksessa 1 rikkivety 

poistetaan vesipesulla, mistä lisää kohdassa 2.7.1. Rikkivetyä voidaan poistaa myös pesemällä 

biokaasua veteen liuotetulla natriumhydroksidilla, tätä menetelmää sovelletaan myös 

mukaisessa laitoksessa 2, mistä lisää kohdassa 2.7.2. Laitoksessa 3 rikkivedyn poisto perustuu 

kaasun jäähdyttämiseen, mistä lisää kohdassa 2.7.3. /14/ /15/ 

 

2.2. Halogenoitujen hiilivetyjen poisto 

 

Halogenoituja hiilivetyjä esiintyy pääasiassa kaatopaikoilta saatavassa biokaasussa, ja niiden 

pitoisuus on saatava mahdollisimman alas, etteivät ne polton yhteydessä muodostaisi 

myrkyllisiä tai korroosiota aiheuttavia yhdisteitä. Niiden poistoon käytetään paineistettuja 

putkivaihtimia, jotka sisältävät aktiivihiiltä. Putkivaihtimet päästävät pienet molekyylit, kuten 

metaanin, hiilidioksidin, hapen ja typen lävitseen, mutta suuremmat molekyylit tarttuvat 



 23  
 

siihen. Kun käytetään kahta rinnakkaista vaihdinta, voidaan toisen aktiivihiilipintaa 

regeneroida sillä välin kun toinen on käytössä. /14/ /15/ 

 

2.3. Siloksaanien poisto 

 

Biokaasussa joskus esiintyvät siloksaanit ovat peräisin kaatopaikoille tai vedenpuhdistamoihin 

kulkeutuneista pesuaineista sekä lääketeollisuuden ja kosmetiikan tuotteista. Palaessaan 

siloksaanit muodostavat piioksidia, joka kasaantuu moottoreiden läppiin, sylintereihin ja 

sytytystulppiin sekä mahdollisesti muihin kohteisiin polttoprosesseissa aiheuttaen lopulta 

vaurioita. Tämän vuoksi eritoten suoraan liikennekäyttöön tarkoitettu biokaasu on 

puhdistettava huolellisesti siloksaaneista. Siloksaanit voidaan poistaa hiilivetyjä sisältävän 

nestemäisen väliaineen avulla. Tämäkin väliaine on aika ajoin regeneroitava. Myös kaasun 

jäähdyttämiseen perustuva poisto on mahdollista, tätä menetelmää sovelletaan myös 

laitoksessa 3, johon palataan kohdassa 2.7.3. /14/ /15/ 

 

2.4. Kosteuden poisto 

 

Korroosioriskiä aiheuttava kosteus on poistettava biokaasusta mahdollisimman tarkkaan. 

Kosteuden poistoon biokaasusta on muutamia keinoja. Yksi niistä on kaasun jäähdyttäminen 

lämmönvaihtimen avulla, jonka jälkeen kondensoitunut vesi voidaan poistaa. Toinen keino 

kosteuden poistamiseksi on adsorptio kuivatteen pinnalle. Tämän keinon avulla saavutetaan 

hyvin alhaisia kastepisteitä. Kuivatteena voidaan käyttää silikageeliä tai alumiinioksidia. 

Käytössä on yleensä kaksi rinnakkaista adsorptioyksikköä, joista toinen on käytössä ja toinen 

regeneroitavana. Kosteus voidaan poistaa myös imeyttämällä sitä glykoliin tai kosteutta 

sitoviin suoloihin. /14/ /15/ 
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2.5. Hapen ja typen poisto 

 

Hapen ja typen esiintyminen biokaasussa kertoo siitä, että ilma pääsee keräilyjärjestelmään. 

Tämä on tyypillistä kaatopaikoilta saatavan biokaasun yhteydessä. Liian suuret 

happipitoisuudet aiheuttavat räjähdysvaaran, typpi puolestaan ei ole itsessään vaarallista, 

mutta alentaa kaasun lämpöarvoa. Poistokeinoja ovat kalvojen käyttö tai 

painevaihteluadsorptio, kuten hiilidioksidinkin poistossa. Typen ja hapen poisto ei kuitenkaan 

ole yhtä tehokasta kuin hiilidioksidin ja varsinkin suuri typpipitoisuus voi vaikeuttaa 

biokaasun hyvin korkealaatuiseksi jalostamista ratkaisevan paljon /13/. Paras keino pitää 

happi- ja typpipitoisuudet alhaisina on valvoa niiden pitoisuuksia ja estää pääsy 

keräilyjärjestelmään. /14/ /15/ 

 

2.6. Hiilidioksidin poisto 

 

Toisin kuin monet muut biokaasusta poistettavat aineet, hiilidioksidi ei aiheuta vaaraa tai 

riskejä kaasuputkistolle, kaasun käyttölaitteille tai mahdollisesti kaasun kanssa tekemisiin 

joutuville eläimille tai ihmisille. Sen poisto on kuitenkin oleellista, jotta metaanipitoisuus 

saadaan suuremmaksi ja kaasun lämpöarvo ja wobbe-indeksi asetettua kohdalleen. 

Hiilidioksidia poistettaessa poistuu samalla myös pieni määrä metaania. Tämä määrä on 

pyrittävä minimoimaan lämpöarvon säilyttämiseksi ja jotta metaani ei pääsisi ilmakehään, 

jossa se on voimakas kasvihuonekaasu. /14/ /15/ 

  

Käsitellään tässä muutama keskeisin keino hiilidioksidin poistamiseksi biokaasusta. Vesipesu 

ja tyhjiöpainevaihteluadsorptio ovat käytetyimmät erottelumenetelmät. Niihin ja 

kylmäerottelutekniikkaan perustuvista laitoksista on tätä työtä varten olemassa 

budjettitarjoukset, joten ne käsitellään muita metodeita laajemmin. Hiilidioksidin 

poistamiseksi biokaasusta on myös muita menetelmiä, mutta ne eivät ole saavuttaneet yhtä 

suurta suosiota kuin alla esitellyt. /14/ /15/  
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2.6.1. Vesipesu 

 

Absorptioon perustuva vesipesu on erittäin yleinen ja tehokas keino poistaa hiilidioksidia 

biokaasusta. Biokaasuvirta ja vesivirta johdetaan kulkemaan toisiaan vasten, jolloin veteen 

metaania liukoisempi hiilidioksidi poistuu kaasusta. Vesipesun yhteydessä myös monet 

epäpuhtaudet, eritoten rikkivety, poistuvat biokaasusta, joten menetelmä on todella 

käyttökelpoinen ja suosittu. Kaasun sisältämä kosteus tosin nousee, joten kaasu on vesipesun 

jälkeen kuivattava hyvin. /14/ /15/ 

 

Hiilidioksidin poisto laitoksessa 1 perustuu vesipesuun ja samalla myös rikkivety erottuu 

biokaasusta. Laitokseen tulevan raakakaasun paine nostetaan tasolle 9-13bar kahdella 

taajuusohjatulla kompressorilla. Kaasu jäähdytetään alle 50˚C:n lämpötilaan, minkä jälkeen se 

johdetaan pesutorniin. Pesutornissa vesi tippuu ylhäältä alas ja absorboi alhaalta ylös 

virtaavasta biokaasuvirrasta hiilidioksidin ja rikkivedyn. Pesutorni sisältää erikoissuunniteltuja 

muovikappaleita, jotka luovat mahdollisimman suuren absorptiopinta-alan pitäen painehäviön 

mahdollisimman alhaisena. Muovikappaleiden muodostaman absorptiokanavan korkeus on 6 

metriä. Pesutornin yläosasta tulevan kaasun metaanipitoisuus on 97%. Pesutornissa 

käytettävän veden lämpötila pidetään 28˚C:ssä ja paine 12bar:ssa, sillä lämpötila, paine ja 

veden pH vaikuttavat erotusasteeseen. Veden lämpötilaa kontrolloidaan lämmönvaihtimien ja 

jäähdytystornien avulla. /16/ 

 

Tornista poistuva vesi johdetaan rikinpoistosäiliöön, jossa paine lasketaan tasolle 2-4bar ja 

vesi puhdistuu suurimmasta osasta rikkivetyä. Rikinpoistosäiliöstä vesi johdetaan 

puhdistustorniin, jonka yläosasta se syötetään sisään. Tornissa on samanlaisia muovikappaleita 

kuin pesutornissakin. Alhaalta torniin tulee suodatettua puhdistusilmaa, johon veden paineen 

laskiessa hiilidioksidi ja jäljellä oleva rikkivety vapautuvat. Tällä tavoin veden pH saadaan 

takaisin tasolle 7, jonka jälkeen vesi on valmis käytettäväksi uudelleen. Kuvassa 2 on esitetty 

vesipesuprosessin periaate. /16/ 
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Kuva 2. Vesipesun periaate. /15/ 

 

2.6.2. Liuotinpesu 

 

Biokaasua voidaan veden lisäksi pestä myös orgaanisella liuottimella, kuten kaupallisessa 

käytössä olevassa Selexol®-menetelmässä tehdään. Toimintaperiaate on sama kuin 

vesipesussa, mutta hiilioksidi liukenee Selexol®-liuokseen helpommin kuin veteen, joten 

laitoksen koko jää samalla erotusasteella pienemmäksi ja myös vesi ja halogenoidut hiilivedyt 

erottuvat biokaasusta. Tätä erotusmenetelmää käytettäessä on rikkivedyn erotuksesta kuitenkin 

yleensä huolehdittava etukäteen, sillä Selexol®-liuoksen regenerointi rikkivedyn jäljiltä on 

vaikeaa. /14/ /15/ 
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2.6.3. Membraanierottelu 

 

Kalvojen käyttö hiilidioksidin poistoon biokaasusta on myös mahdollista. Voidaan käyttää 

joko ns. kuivia kalvoja, joiden molemmilla puolilla on kaasuvirtaus, tai kalvoja, joiden toisella 

puolella on kaasua ja toisella puolella nestettä, yleensä amiinia. Nestettä käytettäessä 

painetasot ovat matalia ja erotus hyvin selektiivistä. Erotus perustuu siihen, että neste absorboi 

kalvon läpi diffuntoituvan hiilidioksidin. Alla kuvassa 3 on esitetty periaate 

kaasu/nestevirtaukseen perustuvan kalvon toiminnasta. /14/ /15/ 

 

 

Kuva 3. Membraanierottelun periaate kaasu/neste-virtaukselle. /14/ 

 

Kuivat kalvot toimivat suuremmilla paineilla alkaen tasosta 8bar aina tasoon 20bar asti. 

Erotusaste riippuu käytetystä paineesta ja kaasun lämpötilasta. Asetaatti-selluloosasta 

valmistetut kalvot erottavat pienet polaariset molekyylit kuten hiilidioksidin, veden ja jäljellä 

olevan rikkivedyn. Erotus perustuu siihen, että eri aineilla on eri permeabiliteetti kalvon läpi. 

Kuivat kalvot saattavat kuitenkin päästää myös metaania lävitseen ja joskus kalvoja on oltava 
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useita tarvittavan erotusasteen saavuttamiseksi. Kalvotekniikka ei myöskään kykene 

erottamaan tehokkaasti typpeä biokaasusta. Kalvoerotusta käytettäessä on biokaasun oltava 

tullessaan kuivaa ja oikeaan paineeseen komprimoitua. Kalvojen avulla erottuu hiilidioksidin 

lisäksi myös rikkivetyä, mutta ei siinä määrin, ettei erillistä järjestelmää rikkivedyn poistoa 

varten tarvittaisi. /14/ /15/  

 

2.6.4. Painevaihteluadsorptio 

 

Hiilidioksidin poistoon voidaan käyttää myös adsorptioon perustuvaa menetelmää. PSA eli 

painevaihteluadsorptio on erittäin yleinen tapa poistaa hiilidioksidia biokaasusta. 

Menetelmässä käytetään neljää aktiivihiilisuodatinyksikköä, joista yksi kerrallaan erottaa 

hiilidioksidia biokaasusta korkeassa paineessa. Kun kulloinkin käytössä oleva yksikkö 

saavuttaa kyllästyspisteensä, vaihdetaan se regeneroituun yksikköön, ja kyllästyneen yksikön 

paine pudotetaan alas linkittämällä se regeneroituun yksikköön. Tämän jälkeen kyllästyneen 

yksikön paine lasketaan ilmakehän tasolle, jonka jälkeen yksikköön luodaan tyhjöpumpulla 

alipaine, joka puhdistaa aktiivihiilen ja poistaa kertyneen hiilidioksidin ilmakehään. Tämän 

jälkeen paine nostetaan taas, jotta yksikkö olisi valmiina suodatuskäyttöön. PSA:n käyttö 

edellyttää, että prosessiin tuleva biokaasu on kuivaa ja että rikkivety on erotettu jo aiemmin 

prosessissa. Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty painevaihteluadsorption toimintaperiaate, siten 

että jokainen yksikkö on eri vaiheessa. Vaiheet luonnollisesti vaihtelevat tietyin väliajoin. /14/ 

/15/ /17/ /18/ 
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Kuva 4. Painevaihteluadsorption toimintaperiaate. /15/ 

 

Laitoksessa 2 käytetään tätä samaa prosessia hiilidioksidin poistoon, mutta prosessia kutsutaan 

nimellä VPSA eli tyhjöpainevaihteluadsorptio, jolla viitataan siihen, että alipaine 

adsorptioyksikössä saadaan aikaan tyhjöpumpulla. Lisäksi laitoksessa 2 on kaksi rinnan 

toimivaa VPSA-laitteistoa eli yksikköjä on yhteensä kahdeksan. Yllä olevasta PSA:n 

toimintaperiaatekuvasta poiketen laitoksessa 2 jokaisella aktiivihiiliyksiköllä on oma 

tyhjöpumppunsa, joten myös niiden määrä on kahdeksan. /17/ /18/ 

 

2.6.5. Kryogeeninen hiilidioksidinpoisto 

 

Metaanin kiehumispiste ilmakehän paineessa on -160˚C kun taas hiilidioksidin -78˚C. Kun 

biokaasua viilennetään korotetussa paineessa, saadaan hiilidioksidi erotettua metaanista. 

Erotettu puhdas nestemäinen hiilidioksidi on niin puhdasta, että se voidaan jopa myydä 

teollisuuskäyttöön. Jos biokaasua kylmennetään edelleen, saadaan myös typpi erotettua 

metaanista, sillä typen kiehumispiste on metaaniakin alhaisempi. Tällöin metaani saadaan 

nestemäiseen muotoon, jolloin se vastaa nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Ennen 

kylmäerottelutekniikkaa on epäpuhtauksista kuten vesihöyrystä ja rikkivedystä kuitenkin 

päästävä muilla keinoin eroon. /15/ /19/ 
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Laitoksessa 3 kaasun paine nostetaan 25bar:iin ja lämpötila tiputetaan -54˚C:een. Tällöin 

suurin osa hiilidioksidista nesteytyy. Lopun hiilidioksidin poistaminen toteutetaan käyttämällä 

nesteytettyä hiilidioksidia jäähdytysaineena. Kun nestemäinen hiilidioksidi laajenee ilmakehän 

paineeseen, tulee höyrystymislämpötilaksi -78,8˚C. Tällöin kaasun loppulämpötila laskee -74 

˚C:een. Tässä lämpötilassa poistuva hiilidioksidi on jo osittain kiinteää, mutta se saadaan 

nesteytettyä ennen kuin se poistetaan systeemistä. /19/ 

 

Lopuksi kaasu laajennetaan 7barin paineeseen, jolloin kastepiste on -97˚C. Tällöin 

metaanipitoisuus nousee 97%:n tasolle ja hiilidioksidipitoisuus jää alle 3%:n. Tämän jälkeen 

jalostettu biokaasu lämmitetään takaisin raakakaasua vain hieman alempaan lämpötilaan 

käyttämällä raakaa biokaasua lämmönvaihtimen toisella puolella. /19/ 

 

2.7. Biokaasun puhdistuksen ja jalostuksen kustannukset 

 

Olemassa sekä suunnitteilla olevat biokaasun puhdistus- ja jalostuslaitokset yhdistelevät edellä 

mainittuja komponenttien erotusprosesseja muodostaen laitetoimittajille tyypillisiä, toisistaan 

hyvinkin paljon eroavia prosessilinjoja. Käsitellään seuraavaksi kolmen eri laitetoimittajan 

budjettitarjoukset tällaisista oikean elämän biokaasun käsittelylaitoksista ottaen samalla 

huomioon puhdistuksen ja jalostuksen aiheuttamat kustannukset.  

 

2.7.1. Laitos 1 

 

Laitos 1 erottaa siis hiilidioksidin biokaasusta vesipesun avulla. Vesipesun avulla myös 

rikkivety poistuu biokaasusta. Vesipesun lisäksi laitoksen prosessi sisältää erillisen kosteuden 

poiston biokaasusta. /16/ 

 

Kosteuden poisto perustuu adsorptioon kahdessa rinnan käytetyssä adsorptiotornissa, joista 

toinen on koko ajan toiminnassa ja toinen regeneroitavana. Adsorptio tapahtuu joko 

molekyyliseulan tai piioksidin avulla riippuen tavoitellusta lopullisesta kastepisteestä, joka on 
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4bar:in paineessa kuitenkin vähintään -56˚C. Regenerointi suoritetaan 200˚C:een lämmitetyn 

ilman avulla. /16/ 

 

Kosteuden poiston jälkeen kaasun laatu vielä analysoidaan, ja jolleivät vaatimukset täyty, 

laitos käynnistää ns. uudelleenkierrätysvaiheen, jolloin prosessin läpikäynyt biokaasu 

palautetaan takaisin prosessin alkuun. Näin varmistutaan siitä, että huonolaatuista kaasua ei 

päädy käyttöön. Uudelleenkierrätysvaiheen kriteerinä käytetään biokaasun 

hiilidioksidipitoisuutta. Alla kuvassa 5 on periaatepiirros tämän budjettitarjouksen mukaisesta 

laitoksesta yksinkertaistettuna. /16/ 

 

 

Kuva 5. Laitoksen 1 prosessi.  

 

Budjettitarjousta on pyydetty Espoon Ämmässuolla sijaitsevan kaatopaikan yhteyteen 

rakennettavaa laitosta varten, joten tarjouksen lähtötiedoissa on puhdistettavan biokaasun 

koostumuksena käytetty Ämmässuolta mitattuja arvoja. Taulukoidaan raakakaasun arvot ja 

laitoksen 1 lopputuotekaasun mukaiset komponenttipitoisuudet alla olevaan taulukkoon 5. /16/ 

 

Taulukko 5.  Ämmässuon raakakaasukoostumus ja koostumus laitos 1:n prosessin jälkeen. /16/ 

Komponentti Pitoisuus Ämmässuon 
raakakaasussa 

Pitoisuus laitoksen 1 prosessin 
jälkeen 

Metaani CH4 n. 54,5-58,1 % n. 97 % 
Hiilidioksidi CO2 n. 41,1-42,3 % n. 2 % 

Happi O2 n. 0-3,7 % n. 0,7 % 
Typpi N2 n. 0-3 % n. 0,3 % 

Rikkivety H2S n. 1200 ppm n. 0-50 ppm 
Halogenoidut hiilivedyt n. 900 mg/m3n Määrittelemätön 

Siloksaanit n. 7,6 mg/m3 Määrittelemätön 
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Kuten taulukostakin huomataan, on laitoksen 1 suorituskykymäärittelyssä halogenoidut 

hiilivedyt ja siloksaanit on jätetty tyystin huomiotta. Syy tähän ei ole tiedossa. 

 

Tässä budjettitarjouksessa on tarjottu kahta eri kapasiteeteilla toimivaa laitosta. Toisen 

raakakaasuvirtaama on 350m3/h, toisen 1400m3/h. Taulukoidaan näiden kahden laitoksen 

keskeisimmät tiedot taulukkoon 6. /16/ 

 

Taulukko 6. Laitoksen 1 tietoja kahdella eri kapasiteetilla. /16/ 

Ominaisuus Kapasiteetti 1 Kapasiteetti 2 
Raakakaasukapasiteetti 350 m3/h 1 400 m3/h 

97% CH4-biokaasukapasiteetti 190 m3/h 800 m3/h 
Laitoksen hinta 1 178 000 € 3 940 000 € 

Vuotuinen sähkönkulutus 960 MWh/a 3 845 MWh/a 
Sähkön hankintakustannukset 

(0,08 €/kWh) 
99 200 €/a 307 600 €/a 

Vuotuinen vedenkulutus 4 100 m3/a 16 650 m3/a 
Veden hankintakustannukset 

(1,09 €/m3) 
4 500 €/a 18 150 €/a 

Muut käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset 

29 000 €/a 29 000 €/a 

Vuotuiset kustannukset 
ilman pääomakuluja 

yhteensä 

132 700 €/a 354 750 €/a 

 

 

Laitosten vuotuiseksi käyttöasteeksi on arvioitu n. 95%. Sähköä laitokset kuluttavat 

0,33kWh/m3 raakakaasua. /16/ 

 

Koska laitos 1 perustuu vesipesuun, eivät epäpuhtauksien poisto ja metaanipitoisuuden 

nostaminen ole erotettavissa erillisiksi prosesseikseen. Tämän vuoksi myöskään kustannuksia 

pelkälle biokaasun puhdistukselle ei laitoksesta 1 saada. 
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2.7.2. Laitos 2 

 

Laitoksessa 2 hiilidioksidin poistomenetelmänä on siis tyhjöpainevaihteluadsorptio eli VPSA. 

Epäpuhtauksien poistoon on erilliset prosessit, jotka sisältävät rikkivedyn poiston, kaasun 

kuivauksen sekä halogenoitujen hiilivetyjen poiston. /17/ 

 

Rikkivedyn poisto on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu rikkivedyn poistosta 

aktiivihiilisuodattimella sekä rikkivedyn poistosta natriumhydroksidipesulla. 

Natriumhydroksidipesuri ei tosin ole pakollinen osa prosessia, ja sen voi jättää rakennettavasta 

laitoksesta pois, jos raakakaasun rikkivetypitoisuus on tarpeeksi pieni eli luokkaa 300 ppm. 

/17/ 

 

Kosteuden poisto laitoksessa 2 perustuu kaasun jäähdytykseen, jolloin kondensoitunut vesi 

saadaan poistettua. Tämän jälkeen kaasu lämmitetään takaisin n.20˚C:n lämpötilaan./17/ /18/ 

 

Halogenoitujen hiilivetyjen poistoon laitos 2 käyttää kahta vuorotellen käytössä olevaa 

aktiivihiilisuodatinyksikköä. Tässä prosessivaiheessa erottuvat myös muut biokaasussa 

mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. Näiden epäpuhtauksien pitoisuus ei ole suuri, mutta ne on 

silti hyvä poistaa, jotta korroosio-ongelmat ja laitevaurioiden riskit saadaan minimoitua. 

Näihin kuuluvat mm. ammoniakki ja siloksaanit./17/ /18/ 

 

Kuvassa 6 on laitoksen 2 prosessilinja yksinkertaistettuna. 
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Kuva 6. Laitoksen 2 prosessilinjan periaate. 

 

Myös laitoksen 2 lähtötietoina on käytetty Espoon Ämmässuon kaatopaikalta saatavan 

biokaasun koostumusta, tosin laitoksen 2 tapauksessa käytetyt arvot poikkeavat hiukan 

laitoksen 1 tapauksessa käytetyistä arvoista, sillä tarjouspyyntöjen välillä on muutama vuosi 

aikaa. Lisäksi laitoksen 2 suunnitteluehdoissa on käytetty kiinteitä prosenttilukuja 

vaihteluvälien sijaan. Taulukoidaan taulukkoon 7 raakakaasukoostumus ja laitoksen tuottaman 

tuotekaasun koostumus. /17/ 

 

Taulukko 7.  Ämmässuon raakakaasukoostumus ja koostumus laitoksen 2 prosessin jälkeen. /15/ 

Komponentti Pitoisuus Ämmässuon 
raakakaasussa 

Pitoisuus laitoksen 2 prosessin 
jälkeen 

Metaani CH4 n. 55 % > 95 % 
Hiilidioksidi CO2 n. 42 % < 1 % 

Happi O2 n. 1,5 % 
Typpi N2 n. 1,5 % 

O2+N2< 5 % 

Rikkivety H2S n. 1200 ppm <3,3 ppm 
Halogenoidut hiilivedyt Pieniä määriä Määrittelemätön 

Siloksaanit Määrittelemätön Määrittelemätön 
 

 

Kuten nähdään, myöskään laitoksen 2 tiedoissa ei tarkasti eritellä halogenoitujen hiilivetyjen 

tai siloksaanien kohtaloa.  
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Taulukoidaan taulukkoon 8 seuraavaksi muita laitoksen 2 oleellisimpia tietoja. 

 

Taulukko 8. Laitoksen 2 tietoja. /17/ 

Ominaisuus Laitos 2 
Raakakaasukapasiteetti 5 000 Nm3/h 

>95 % CH4-biokaasukapasiteetti 2 800 Nm3/h 
Laitoksen hinta kokonaisuudessaan 9 416 500 € 

Laitoksen hinta ilman H2S-pesuria 8 612 500 € 
Vuotuinen sähkönkulutus 14 190 MWh/a 

Sähkön hankintakustannukset 1 135 200 €/a 
Muut käyttö- ja kunnossapitokustannukset 50 000 €/a 

Vuotuiset kustannukset ilman 
pääomakuluja yhteensä 

1 185 200 €/a 

  

 

Laitoksen 2 sähkönkulutukseksi on arvioitu 0,33kWh/m3 raakakaasua. Vuotuiseksi 

käyttöajaksi on arvioitu 8600h. /17/ 

 

2.7.3. Laitos 3 

 

Laitos 3 käyttää hiilidioksidinpoistomenetelmänään biokaasun jäähdytystä. Myös rikkivedyn 

ynnä muiden epäpuhtauksien poisto perustuu osittain jäähdytysteknologiaan. /19/ 

 

Raaka biokaasu paineistetaan tasolle 25bar, jonka jälkeen kaasun lämpötila lasketaan  

-25˚C:een. Tällöin kondensoituvan kosteuden mukana suurin osa epäpuhtauksista poistuu 

biokaasusta. Jotta kaasun epäpuhtauksien määrä saataisiin mahdollisimman alhaiselle tasolle, 

johdetaan biokaasu tämän jälkeen suodattimeen, joka sisältää SOXSIA®-nimistä katalyyttia. 

Tämä katalyytti poistaa loput epäpuhtaudet lähes täydellisesti. /19/ 

 

Epäpuhtauksien poiston jälkeen hiilidioksidi poistetaan kaasusta kappaleen 2.6.5 mukaisesti. 

/19/ 
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Laitoksen 3 tapauksessa biokaasun koostumuksen lähtötietoina ei ole käytetty Ämmässuon 

biokaasukoostumusta, vaan tarjous on pyydetty lähinnä tulevaisuudessa rakennettavan 

reaktorilaitoksen yhteyteen rakennettavaa biokaasulaitosta silmällä pitäen. Tästä johtuen 

raakakaasun suhteen ei ole pystytty määrittämään kovinkaan tarkkoja 

komponenttikoostumuksia. Alla olevassa taulukossa 9 on esitettynä suunnittelun pohjana 

olleet pitoisuudet sekä laitoksen 3 puhdistus- ja jalostusprosessin läpikäyneen biokaasun 

pitoisuudet./19/ 

 

Taulukko 9. Laitoksen 3 suunnittelutapaus ja lopputuotekaasun koostumus. /19/ 

Komponentti Pitoisuus raakakaasussa Pitoisuus laitoksen 3 
prosessin jälkeen 

Metaani CH4 38-60 % 96-97 % 
Hiilidioksidi CO2 <40 % 2,2 % 

Happi O2 n. 0,2 % <0,6 % 
Typpi N2 n. <30 % <0,7 % 

Rikkivety H2S n. 200 ppm <5 ppm 
Halogenoidut hiilivedyt Määrittelemätön Määrittelemätön 

Siloksaanit 20 mg/Nm3 Määrittelemätön 
 

 

Taulukoidaan seuraavaksi oleellisia tietoja laitoksesta 3 taulukkoon 10. Laitosta 3 on tarjottu 

kolmelle eri tuotantokapasiteetille. Käsitellyn biokaasun kapasiteetti riippuu raakakaasun 

metaanipitoisuudesta, mutta käytetään tässä taulukossa metaanipitoisuutta 55%, sillä se 

helpottaa vertailua muiden tarjousten kanssa. /19/ 
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Taulukko 10. Laitoksen 3 tietoja eri tuotantokapasiteeteilla. /19/ 

Ominaisuus Kapasiteetti 1 Kapasiteetti 2 Kapasiteetti 3 
Raakakaasukapasiteetti 110 Nm3/h 440 Nm3/h 2x2200 Nm3/h 

96-97 % CH4-
biokaasukapasiteetti 

62 Nm3/h 250 Nm3/h 2x1230 Nm3/h 

Laitoksen hinta 580 000 € 810 000 € 2x1 940,000 € 
Vuotuinen sähkönkulutus 209 990 kWh/a 839 960 kWh/a 8 399 600 kWh/a 

Sähkön 
hankintakustannukset (0,08 

€/kWh) 

16 799,2 €/a 67 196,8 €/a 671 968 €/a 

Muut käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset 

5 000 €/a 10 000 €/a 50 000 €/a 

Vuotuiset kustannukset 
ilman pääomakuluja 

yhteensä 

21 799,2 €/a 77 169,8 €/a 721 968 €/a 

 

 

Laitoksen 3 arvioitu sähkönkulutus on 0,23kWh/Nm3 raakakaasua. Vuotuiseksi 

käyttötuntimääräksi on arvioitu 8300h. /19/ 

 

Laitoksesta 3 on saatu myös päivitettyjä tietoja koskien biokaasun pelkkää puhdistusta. 

Jalostusprosessi jätettäisiin tällöin kokonaan pois, jolloin kustannuksissa säästettäisiin. 

Esitetään tällaisesta pelkkään puhdistukseen tarkoitetusta laitoksesta tietoja taulukossa 11. /20/ 

 
 
Taulukko 11. Laitoksen 3 tietoja ilman kaasun jalostusta. /20/ 

Ominaisuus Kapasiteetti 1 Kapasiteetti 2 Kapasiteetti 3 
Raakakaasukapasiteetti 120 Nm3/h 475 Nm3/h 2500 Nm3/h 

55 % CH4-
biokaasukapasiteetti 

120 Nm3/h 475 Nm3/h 2500 Nm3/h 

Laitoksen hinta 170 000 € 255 000 € 580 000 € 
Vuotuinen sähkönkulutus 179 280 kWh/a 709 650 kWh/a 3 112 500 kWh/a 

Sähkön 
hankintakustannukset (0,08 

€/kWh) 

14 342,4 €/a 56 772 €/a 249 000 €/a 

Muut käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset 

3 000 €/a 8 000 €/a 15 000 €/a 

Vuotuiset kustannukset 
ilman pääomakuluja 

yhteensä 

17 342,4 €/a 64 772 €/a 264 000 €/a 
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Arvioitu sähkönkulutus on 0,18 kWh/Nm3 raakakaasua. Vuotuiseksi käyttötuntimääräksi on 

arvioitu 8300h.  

 

2.7.4. Budjettitarjousten vertailu ja yleisen kustannustason arviointi 

 

Gasum on turvautunut paljon Pöyry Energyn asiantuntemukseen, mitä tulee biokaasun 

jalostukseen, puhdistukseen ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Pöyry Energy on Gasumin 

toimeksiannosta täydentänyt edellä esiteltyjen budjettitarjousten tietoja, ja laatinut niiden 

pohjalta erikokoisten biokaasun puhdistus- ja jalostuslaitosten lopullisten investointien 

kustannusarviot. Esitetään seuraavaksi oleellisimmat tiedot näistä kustannusarvioista. 

 

Seuraavassa esiintyvät biokaasulaitosten kapasiteetit eroavat hiukan edellä mainituista, sillä 

budjettitarjouksissa esitettyjen prosessilinjojen kapasiteettia voidaan madaltaa vastaamaan 

oletetun biokaasumäärän tarpeita. Esitykseen ei ole otettu mukaan suurimman kapasiteetin 

jäähdytysteknologiaan perustuvaa laitosta, sillä sen ei katsota olevan realistinen toteutumaan 

tulevaisuudessa. Esitetään ensin kokonaisinvestointikustannukset kullekin 

prosessivaihtoehdolle ja laitoskapasiteetille taulukossa 12. Investointikustannuksissa on 

huomioitu prosessi, rakennustyöt, liitännät, projektointi ja 5%:n varaus. /21/ 

 

 

Taulukko 12. Eri laitosten kokonaisinvestointikustannukset. /21/ 

Laitosvaihtoehto Kokonaisinvestointikustannus 
Jäähdytys 100 Nm3/h 1,3 milj euroa 
Jäähdytys 250 Nm3/h 1,5 milj euroa 
Vesipesu 160 Nm3/h 1,6 milj euroa 
Vesipesu 220 Nm3/h 1,9 milj euroa 
Vesipesu 440 Nm3/h 2,7 milj euroa 

Vesipesu 1 200 Nm3/h 4,3 milj euroa 
VPSA 5 000 Nm3/h 12,6 milj euroa 

 

 

Esitetään seuraavaksi kokonaiskustannukset biokaasun puhdistukselle ja jalostukselle. 

Kustannuksissa on arvioitu käytön ja kunnossapidon vaatimat työmäärät sekä materiaalikulut. 
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Kustannuksissa ei ole otettu huomioon hintaa, joka biokaasusta mahdollisesti jouduttaisiin 

maksamaan, ja se myös vaihtelisi kohteittain. Myöskään tällaisille hankkeille mahdollisesti 

myönnettävää investointitukea ei ole huomioitu. Investoinnin kuoletusaika on 15 vuotta ja 

korkokanta 8%. Sähkön ostohinnaksi on näissä laskelmissa oletettu 70€/MWh. Laskelmiin on 

sisällytetty myös kunkin laitoksen oletusta sijaintipaikasta maakaasuverkostolle ulottuvan 

putkiyhteyden hinta, joka hiukan vääristää laskelmaa, mutta ei hälyttävän paljon. Esitetään 

lopulliset biokaasun puhdistus- ja jalostuskustannukset tuotettua energia määrää kohden 

laitoksittain taulukossa 13. /21/ 

 

Taulukko 13. Eri laitosten puhdistus- ja jalostuskustannukset tuotettua energiamäärää kohden. /21/ 

Laitosvaihtoehto Puhdistus- ja jalostuskustannukset 
Jäähdytys 100 Nm3/h 54,1 €/MWh 
Jäähdytys 250 Nm3/h 27,5 €/MWh 
Vesipesu 160 Nm3/h 34,4 €/MWh 
Vesipesu 220 Nm3/h 29,7 €/MWh 
Vesipesu 440 Nm3/h 21,8 €/MWh 

Vesipesu 1200 Nm3/h 15,1 €/MWh 
VPSA 5000 Nm3/h 14,0 €/MWh 

 

 

Esitetään vielä puhdistus- ja jalostuskustannukset kuvassa 7. 
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Kuva 7. Biokaasun puhdistus- ja jalostuskustannukset. 

 

 

Taulukon 13 ja kuvan 7 perusteella voidaan todeta, että biokaasun puhdistus- ja 

jalostuskustannukset riippuvat voimakkaasti laitoskapasiteetista. Suurilla kapasiteeteilla 

toimivat laitokset ovat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin pienillä kapasiteeteilla 

toimivat laitokset. Tämä seikka vaikeuttaa huomattavasti taloudellisesti kannattavaa biokaasun 

hyötykäyttöä, sillä suurin osa biokaasun tuotantokohteista mahdollistaisi vain pienellä 

kapasiteetilla toimivan puhdistus- ja jalostuslaitoksen. Kuvasta 7 nähdään, että kustannukset 

tuotettua energiamäärää kohden lähtevät jyrkkään nousuun, kun laitoskapasiteetti jää alle 

500Nm3/h:n. Eri tekniikoihin perustuvien puhdistus- ja jalostusprosessien välillä ei ole 

nähtävissä selkeitä kustannuseroja, vaan erot ovat nimenomaan laitoskapasiteetista riippuvia. 

/21/ 

 

Kootaan vielä taulukko 14, jossa on arvioitu pelkän biokaasun puhdistusprosessin sisältämän 

laitoksen kokonaiskustannukset tuotettua energiamäärää kohden. Arvioinnissa on tukeuduttu 

laitetoimittajalta saatuihin tietoihin sekä omiin arvioihin. /20/ 
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Taulukko 14. Biokaasun puhdistusprosessin aiheuttamat kustannukset eri laitoksille.   

Laitoskapasiteetti Puhdistuskustannukset 
120 Nm3/h 18,1 €/MWh 
475 Nm3/h 9,2 €/MWh 

2500 Nm3/h 7,1 €/MWh 
 

 

Erillistä kuvaa ei näiden kustannusten osalta enää piirretä, sillä tietoja ei ole kuin kolmesta 

laitoksesta. Taulukosta 14 on kuitenkin selvästi nähtävissä, että pelkän puhdistuksen 

kustannukset ovat oleellisesti pienemmät kuin puhdistuksen ja jalostuksen kustannukset. 

Edelleen kuitenkin pienen kapasiteetin laitokset häviävät selkeästi suuren kapasiteetin 

laitoksille taloudellisuudessa. 
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3. SIMULOINTIOHJELMAN KÄYTTÖ BIOKAASUN JA 
MAAKAASUSIIRTOVERKON LAADUN HALLINNASSA 
 

Simulointiohjelmien käyttö kaasuverkostojen hallinnassa on nykyään hyvin yleistä, ja 

kaupallisia simulointiohjelmia on useita. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa Stoner 

softwaren SynerGEE Gas®, Energy Solutions Internationalin Pipeline Studio®, Atmos i:n 

ATMOS® GSIM sekä Bradley B. Bean, PE:n GasWorks®. Näitä simulointiohjelmia voidaan 

käyttää hyvin monipuolisesti verkoston suunnittelusta aina verkoston optimaaliseen käytön 

hallintaan. Niiden avulla voidaan mm. suunnitella tulevien verkostojen putkikokoja, mitoittaa 

tarvittavia kompressoreita ja varautua jo etukäteen yllättäviin käyttötilanteisiin. /22/ /23/ /24/ 

/25/  

 

Tässä työssä käytetään simulointiohjelmaa Simone, joka on saksalaisen 

maakaasuohjelmistoon erikoistuneen yhtiön, Liwacom Informationstechnik GmbH:n, tuote. 

Liwacom kehittää Simonea yhdessä Simone Research Groupin kanssa. Ohjelma oli 

luonnollinen valinta, sillä se on ollut jo kauan Gasum Oy:n käytössä ja sitä on käytetty 

painehäviöiden laskentaan ja erilaisten käyttötilanteiden simulointiin. /26/ 

 

Simonen avulla pystytään simuloimaan, minkälaista kaasuseosta maakaasun siirtoputkistoon 

muodostuu, kun biokaasua syötetään maakaasun sekaan. Eri biokaasun syöttökohteita ja 

biokaasukoostumuksia simuloimalla saadaan selville, minkälaista laatua syntyvältä 

kaasuseokselta on odotettavissa. Näiden tietojen avulla voidaan päätellä, miten biokaasun 

syöttö maakaasuverkostoon tulisi toteuttaa, ja miten kaasun laadunhallinta olisi 

tulevaisuudessa parhaiten toteutettavissa.  

 

3.1. Simone 

 

Simonen kehitystyö alkoi jo vuonna 1975, ja vuosien varrella ohjelma on saanut tunnustusta 

kunniamainintojen ja palkintojen muodossa, näistä merkittävimpänä ehkä vuoden 1997 
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Euroopan IT-palkinto, joka myönnetään innovaatisille ja markkinakelpoisille IT-sovelluksille. 

Simone on laajassa käytössä varsinkin eurooppalaisissa kaasunsiirtoyhtiöissä ja myös 

asiakkaiden laskutuksessa luotetaan Simonen kykyyn laskea erilaisten kaasuseosten 

ominaisuuksia ja eritoten lämpöarvoa reaaliajassa ja Simonella on pakollinen lakisääteinen 

hyväksyntä ainakin Saksassa. Simone on käytössä yli neljässäkymmenessä yhtiössä 

maailmanlaajuisesti ja sitä pidetään erittäin luotettavana ja hyödyllisenä ohjelmana. /26/ /27/ 

 

3.1.1. Simonen kaasun laadunjäljitystyökalu 

 

Tässä työssä ylivoimaisesti tärkein ja käytetyin Simonen ominaisuus on kaasun 

laadunjäljitystyökalu. Sitä tullaan käyttämään verkoston simulointiin eri käyttötilanteissa, kun 

biokaasua syötetään verkostoon vaihtelevin koostumuksin, lämpöarvoin ja syöttömäärin. 

Seuraavassa esitellään hieman perusteita, joilla Simonen laadunjäljitystyökalu toimii. 

 

Matemaattisen mallin, jolla putkistossa olevan kaasusekoituksen komponenttien dynamiikkaa 

voidaan mallintaa, täytyy sisältää massataseyhtälö jokaiselle komponentille erikseen. 

 

 

,0

.

=
∂

∂
+

∂

∂

t

c
S

l

cm ii ρ
  Ni ...1=      (1) 

 

 

missä m on massavirta, c on komponentin massaosuus, l on pituuskoordinaatti, S on putken 

poikkipinta-ala, ρ on tiheys ja t on aika. /28/ 

 

Kaasuseokselle muodostettujen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden määrä monimutkaistaisi 

ratkaisua kuitenkin paljon, joten Simone yksinkertaistaa laskentaprosessiaan seuraavien 

olettamusten avulla: 
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 1. Laatusignaali on diskreetti eli sen arvo tiedetään vain diskreetin otannan ajan.   

  

 2. Otannan aika-askeleen, laskennan aika-askeleen tai otannan aikavälin ei  

 tarvitse olla yhdenmukainen kaikilla muuttujilla. 

 

Laatuparametrin otannan arvo saadaan äärimmäisen pienen kaasumäärän arvoista 

otantapaikassa otannan aikaan. Tästä pienestä kaasumäärästä saatua arvoa kutsutaan nimellä 

laatulippu. Laatulippu sisältää tiedot otannan aikaan ja otannan paikassa olevan kaasun 

laatuparametreista. /28/ 

 

Simone seuraa kaikkia kaasuverkostoon tulevia laatulippuja aina siihen saakka kun ne 

poistuvat verkostosta. Myös laatuarvojen sekoittuminen verkoston solmukohdissa simuloidaan 

laatulippujen avulla. Laatulippujen liikkuminen simuloidaan kaksivaiheisella prosessilla: 

 

 1. Simuloinnin jokaiselle aika-askeleelle lasketaan erikseen tilamuuttujien arvot 

 kaikissa putkielementeissä. Kun laskenta on valmis, määritetään kaasun 

 virtausnopeuden avulla jokaisen laatulipun uusi paikka, laatuparametrien 

 sekoittuminen verkoston risteyskohdissa sekä interpolaroidut laadun arvot  kaikissa 

 solmupisteissä. 

 

 2. Koska jotkut simuloinnin parametrit riippuvat kaasun parametreista (esim. 

 kaasun koostumus, lämpöarvo ja suhteellinen tiheys), näiden parametrien arvoja 

 käytetään simuloinnin seuraavassa vaiheessa uusien arvojen laskemiseksi.   

 

Kaasun laatuparametrit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

 

 1. Kaasun fyysiset ominaisuudet. Sisältää mm. suhteellisen tiheyden ja 

 lämpöarvon. 

 

 2. Käyttäjän määrittelemät ominaisuudet.  
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 3. Kaasun koostumus eli kaasukomponenttien mooliosuudet. 

 

Tämä laatuparametrien luokittelu perustuu siihen, että Simonen käyttäjä voi valita miten 

tarkasti haluaa verkoston simuloinnin laadunhallinnan kannalta suorittaa. Vaihtoehtoina ovat 

kaasun yhtenäinen laatu koko verkostossa, kaasun ominaisuuksien jäljitys verkostossa ja sekä 

kaasun ominaisuuksien että koostumuksen jäljitys verkostossa. /28/ 

 

Kaasun sekoittumisen simulointi yksittäisessä solmupisteessä perustuu kahteen 

tasapainoyhtälöön: 
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missä m on massavirta, M on moolimassa. /28/ 

 

Lopulta kaikki kaasun laadunhallintaan liittyvät parametrit voidaan laskea yhdellä kompaktilla 

yhtälöllä: 
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missä M on moolimassa, 
~

UH on kaasun molaarinen lämpöarvo, Tc on kaasun pseudokriittinen 

lämpötila, pc on kaasun pseudokriittinen paine, ω on kaasun epäkeskotekijä A, B, C ovat 

ideaalikaasun lämpölaajenemisen kertoimia, x on kaasukomponentin osuus seoksessa, ψ  on 

käyttäjän määrittelemä parametri yhdessä kilomoolissa kaasua. /28/ 

 

3.2. Simuloitavan verkoston esittely 

 

Tässä työssä suoritettavissa simuloinneissa käytetään maakaasuverkostona arvioitua vuoden 

2010 Suomen maakaasuverkostoa ja samaksi vuodeksi ennustettua kaasun käyttöä. Kyseinen 

verkosto on mallinnettu jo aikaisemmin Gasum Oy:n omaan käyttöön. Tämä Simoneen 

mallinnettu verkosto on esitetty kuvassa 8, ja siitä voidaan selvästi havaita sen 

samankaltaisuus kuvassa 1 esitetyn Suomen maakaasuverkoston kanssa. Työtä varten voidaan 

biokaasun syöttökohteita lisätä hyväksi katsottuihin paikkoihin. Näiksi kohteiksi on siis valittu 

Ämmässuo, Nastola ja Lappeenranta, jotka on myös merkitty kuvaan 8. Kohteet ovat myös 

siinä mielessä oivallisia tämän työn kannalta, että ne sijaitsevat hyvin erilaisissa kohdissa 



 47  
 

verkostoa: Lappeenranta ison runkolinjan varrella, Nastola erillisen haaran oksassa, ja 

Ämmässuo vuoteen 2010 mennessä rakennettavan verkostosilmukan varrella. Näin voidaan 

samalla tutkia myös sitä, miten joskus tulevaisuudessa ilmenevät potentiaaliset biokaasun 

syöttökohteet vaikuttavat verkoston laadunhallintaan riippuen sijaintipaikastaan. 

 

 

 

 

Kuva 8. Simoneen mallinnettu arvioitu vuoden 2010 Suomen maakaasuverkosto. 

 

3.2.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Ämmässuon sijainti tulevaisuudessa rakennettavan verkostosilmukan varrella tekee sieltä 

syötettävän biokaasun ja maakaasun sekoituksen laadunhallinnasta erittäin haastavan tehtävän. 

Kyseisen silmukan varrella sijaitsevien käyttökohteiden määrä on erittäin suuri ja niitä tullaan 

ulkoilman lämpötilojen ja monien muiden tekijöiden vaikutuksesta käynnistämään ja 

pysäyttämään. Näin ollen tulevat virtaussuunta silmukassa, silmukan kussakin paikassa olevan 

virtauksen suuruus sekä erityisesti paikka, jossa myötä- ja vastapäivään kulkevat virtaukset 

törmäävät toisiinsa, vaihtelemaan suuresti. Tämän seurauksena biokaasun ja maakaasun 
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sekoittuminen on hyvin monimutkainen prosessi. Simuloitaessa virtaussuuntien vaihtelua, ei 

ole käytännössä järkevää muuttaa jokaisen silmukan varrella sijaitsevan käyttökohteen 

kulutustietoja erikseen, vaan virtaussuunnan vaihtelun aikaansaamiseksi Ämmässuon 

kaatopaikan tienoilla muutetaan sen lähellä sijaitsevien muutaman suuren käyttökohteen 

kulutustietoja. Tällaisiksi käyttökohteiksi on valittu Suomenojan voimalaitos, Kantvikin 

voimalaitos sekä M-Realin Kirkniemen tehdas, jonka voimalaitoksen omistaa Fortum. Alla 

olevassa kuvassa 9 on esitetty kohteiden sijainti Ämmässuohon nähden, sekä koko 

virtaussilmukka.  

 

 

 

Kuva 9. Ämmässuon sekä muutaman suuren käyttökohteen sijainti virtaussilmukan varrella. 

 

3.2.2. Nastolan ympäristö 

 

Nastolaan suunnitteilla oleva bioreaktorilaitos sijaitsee maakaasuverkoston Lahden haaran 

Nastolan oksassa, kuten alla olevasta kuvasta 10 käy ilmi. Tapaus on huomattavasti 

yksinkertaisempi kuin Ämmässuon sijainti verkostosilmukan varrella, sillä biokaasun ja 
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maakaasun seos voi päätyä käytännössä vain muutamaan käyttökohteeseen eli joko Nastolassa 

sijaitseville Lahti Energialle ja Fortum Power and Heat Oy:lle tai näiden kohteiden ollessa 

pysähdyksissä, Lahden kaupungin alueella sijaitseville Lahti Energian kohteille. 

 

 

 

Kuva 10. Nastolaan suunnitteilla olevan bioreaktorilaitoksen sijainti maakaasuverkoston varrella. 
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3.2.3. Runkolinjan varrella olevat kohteet 

 

Vaikka mitään erityisen konkreettisia suunnitelmia biokaasun syöttämisestä 

maakaasuverkostoon ns. runkolinjan varrella ei vielä ole olemassa, on ainakin pienen 

potentiaalin kohteita löydettävissä muutamia. Runkolinjan varrelta tapahtuva syöttö tarkoittaa 

sitä, että maakaasun ja biokaasun sekoituspisteen jälkeen kaasuseos kulkeutuu kaikille 

käyttäjille sekoituspisteestä länteen.  Simuloitaessa runkolinjan varrelta tapahtuvaa syöttöä, ei 

kohteita valita kuin yksi ja tuon yhden kohteen kulutusta nostamalla voidaan saavuttaa sama 

efekti, kuin useamman kohteen lisäämisellä. Tämän ratkaisun huonona puolena on tosin se, 

että tultaessa länteen runkolinjaa pitkin, pienenee kaasuvirtaus koko ajan, sillä kaasua kuluu 

runkolinjan varrella olevissa käyttökohteissa.  Aivan yleispätevää kuvaa sekoittumisesta ei 

näin ollen saada. Nyt valittu syöttökohde eli Kukkuroinmäen kaatopaikka Lappeenrannassa on 

valittu siitä syystä, että on haluttu löytää potentiaalinen kohde mahdollisimman läheltä 

runkolinjan itäpäätä, jolloin biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu mahdollisimman monelle 

käyttäjälle. Kuvassa 11 on esitetty Kukkuroinmäen kaatopaikan sijainti maakaasuverkoston 

varrella. 

 

 

 

Kuva 11. Runkolinja Lappeenrannan tietämillä ja Kukkuroinmäen kaatopaikan sijainti. 
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3.3. Simuloitavien kaasujen koostumus 

 

Tässä työssä simuloitavissa tapauksissa maakaasuverkostoon syötetään siis biokaasua 

kolmessa eri tapauksessa: puhdistetun ja jalostetun biokaasun syöttö, puhdistetun mutta 

jalostamattoman biokaasun syöttö sekä puhdistetun, jalostetun ja propaanilla terästetyn 

biokaasun syöttö. Jokaisen kappaleen alussa on esitetty, minkälaisin koostumuksin biokaasua 

kussakin tapauksessa syötetään. Maakaasun koostumus on kaikissa simuloinneissa sama. 
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4. PUHDISTETUN JA JALOSTETUN BIOKAASUN SYÖTTÖ 
MAAKAASUVERKOSTOON 
 

Valitaan Ämmässuolta, Nastolasta ja Lappeenrannasta syötettävän biokaasun koostumukset 

simulointia varten seuraavan taulukon 15 mukaisesti. Valinnat perustuvat budjettitarjousten 

mukaisien biokaasun jalostuslaitosten huonoimman vaihtoehdon mukaisiin tapauksiin. 

 

Taulukko 15. Puhdistetun ja jalostetun biokaasun valitut koostumukset paikkakunnittain.  /17/ /19/ 

Komponentti Ämmässuo Nastola Lappeenranta 
Metaani CH4 95 % 96 % 96 % 

Hiilidioksidi CO2 1 % 2,2 % 2,2 % 
Typpi N2 2 % 1,2 % 1,2 % 
Happi O2 2 % 0,6 % 0,6 % 

 

 

Jatkossa tulosten keruussa on toimittu siten, että Simonella simuloimalla saatu 

kaasukoostumus kussakin paikassa on syötetty valmiina olevaan Excel-taulukkoon, joka 

laskee vuoden 1995 ISO-6976-standardin mukaisesti kaasuseoksen ominaisuudet. Saadut 

arvot on esitetty kunkin tapauksen kohdalla taulukoissa. 

 

4.1. Talvitapaus 

 

Talvella maakaasun käyttö on kaikissa kulutuskohteissa suurimmillaan, mikä tarkoittaa 

luonnollisesti myös sitä, että kaasuvirtaukset ovat tällöin suuria. Biokaasun syötön yhteydessä 

tämä merkitsee sitä, että maakaasun sekaan syötettävän biokaasun osuus lopullisesta 

kaasuseoksesta on pienimmillään talvella. Näin ollen talvitapauksen yhteydessä saadut 

biokaasun ja maakaasun seoksen arvot ovat parhaita arvoja, joita seos voi saada. 
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4.1.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Nyt simuloidussa talvitapauksessa käytetyt kulutustiedot yhdistettynä Ämmässuon 2 

800Nm3/h:n biokaasusyöttöön johtavat siihen, että kaasuvirtaus käyttäytyy kuvan 12 

osoittamalla tavalla. 

 

 

Kuva 12. Ämmässuon ympäristö talvitapauksessa peruskulutuksilla. 

 

 

Kuten kuvasta 12 nähdään, sekoittuu Ämmässuon biokaasu lännestä itään kulkevaan 

virtaukseen.  Tällä kertaa biokaasun ja maakaasun seos päätyy kokonaisuudessaan yhden 

yksittäisen käyttäjän, Suomenojan voimalaitoksen, käyttöön, sillä verkostossa olevasta 

silmukasta johtuen virtaus Suomenojan oksaan tulee sekä lännestä että idästä. Taulukoidaan 

Simonen avulla saadut tarkemmat tiedot virtauksista liitteen 1 taulukkoon 1. Tässä tuloksista 

esitetään Suomenojaan päätyvän kaasuseoksen lämpöarvo ja Wobbe-Indeksi, jotka ovat 

35,918MJ/Nm3 ja 52,929MJ/Nm3. Kun verrataan sekoittuneen biokaasun ja maakaasun arvoja 

maakaasun arvoihin sekä järjestelmävastaavan ehdoissa esitettyihin arvoihin, huomataan, että 

kaasuseoksen laatu täyttää järjestelmävastaavan ja maakaasutoimitusten /10/ /11/ ehtojen 

kriteerit, mutta lämpöarvoltaan se ei aivan vastaa maakaasun laatua.  
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Simuloidaan seuraavaksi tapausta, jossa Suomenojan voimalaitos pudotetaan pelistä pois. 

Tällöin virtaus käyttäytyy kuvan 13 mukaisesti.  

 

Kuva 13. Ämmässuon biokaasuvirtaus Suomenojan voimalaitoksen seisoessa. 

 

Nähdään, että biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu tällä kertaa Martinlaakson 

paineenvähennysasemalle saakka. Ämmässuon ja Martinlaakson välissä sijaitsee Suomenojan 

tässä simulaatiossa pois käytössä olevan kohteen lisäksi kaksi muuta käyttökohdetta, joihin 

tulevan kaasun koostumus on sama kuin seoskaasun Ämmässuolta itään. Nämä kohteet ovat 

siis Tapiola ja Vermo. Taulukoidaan virtauksien tietoja liitteen 1 taulukkoon 2. Mainitaan 

tiedoista oleellisimmat eli lämpöarvo ja Wobbe-Indeksi Martinlaakson haarassa myös tässä ja 

ne ovat 35,860MJ/Nm3 ja 52,819MJ/Nm3. 

 

Liitteessä 1 esitetystä taulukosta 2 nähdään, että myös tässä tapauksessa biokaasun ja 

maakaasun seos täyttää laatuvaatimukset, mutta lämpöarvo laskee hiukan. Lämpöarvoltaan 
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hieman alhaisempaa kaasua päätyy tässä tapauksessa käyttöön kolmessa kohteessa eli 

Tapiolassa, Vermossa ja Martinlaaksossa. 

 

4.1.2. Nastolan ympäristö 

 

Verkoston talviset kulutustiedot yhdistettynä Nastolan 250Nm3/h:n biokaasusyöttöön antavat 

kuvan 8 mukaisen virtauksen.  

 

 

 

Kuva 14. Nastolan ympäristö talvitapauksessa peruskulutuksilla. 
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Kuten kuvasta 14 nähdään, näillä kulutustiedoilla kaikki Nastolasta syötettävä biokaasu menee 

Nastolassa sijaitseville Lahti Energian sekä Fortum Power and Heat Oy:n käyttökohteille. 

Taulukoidaan Simonesta saadut tiedot biokaasun ja maakaasun seoksesta liitteen 1 taulukkoon 

3. Taulukosta voidaan nähdä, että Lahti Energian Nastolan kohteeseen sekä Fortum Power and 

Heat Oy:lle päätyvä biokaasun ja maakaasun seos täyttää järjestelmävastaavan /10/ ja 

maakaasutoimitusten yleisten /11/ ehtojen mukaiset vaatimukset, mutta lämpöarvo ei ole aivan 

puhtaan maakaasun lämpöarvon tasolla. Lämpöarvo on siis 35,840MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksi 

52,762MJ/Nm3. 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapaus, jossa Nastolassa ei ole kulutusta ollenkaan, joten biokaasun 

voidaan olettaa kulkeutuvan Lahdessa sijaitseville käyttökohteille. Tämä tapaus on esitetty 

kuvassa 15. 
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Kuva 15. Nastolan ympäristö talvitapauksessa Nastolan kohteiden ollessa pois käytöstä. 

 

Kuten saatettiin olettaa, biokaasu kulkeutuu kohti Lahtea sekoittuen maakaasuun Nastolan 

haaran yhtyessä Lahden haaraan. Taulukoidaan seuraavaksi oleellisimmat tiedot biokaasun ja 

maakaasun sekoituksesta Lahdessa, ja esitetään ne liitteen 1 taulukossa 4. Mainitaan tässä 

Lahteen päätyvän seoskaasun lämpöarvo, 35,982MJ/Nm3, sekä Wobbe-indeksi, 

53,049MJ/Nm3. Kuten aikaisemmissakin tapauksissa, biokaasun ja maakaasun seos täyttää 

laatuvaatimukset, mutta lämpöarvo laskee hiukan. Tällä kertaa lasku tosin on hyvin pieni. 
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4.1.3. Runkolinjan varrella sijaitsevat kohteet 

 

Runkolinjan virtauksen yhdistyessä Lappeenrannasta syötettävän biokaasun 100Nm3/h:n 

virtaukseen saadaan virtauksesta tiedot, jotka on esitetty liitteen 1 taulukossa 5. Kuten 

taulukosta nähdään, ei talvella runkolinjassa kulkevan suuren kaasumäärän rinnalla 

vähäpätöinen Lappeenrannan syöttö näy kuin komponenttikoostumusten neljännessä 

desimaalissa ja keskeisimmissä käyttöominaisuuksissa syötön vaikutus ei näy ollenkaan. On 

selvää, että biokaasu sekoittuu runkolinjan suuren virtaukseen ja kulkeutuu länteen, joten 

havainnollistavaa kuvaa virtauksesta ei tarvita. 

 

4.3. Kesätapaus 

 

Kesäisin sähkön ja varsinkin lämmön tarve on huomattavasti pienempi kuin talvella, mikä 

tarkoittaa myös sitä, että maakaasun käyttö on selvästi vähäisempää kesällä kuin talvella. 

Myös virtaukset ovat luonnollisesti pieniä, joten biokaasun osuus sekoittuneessa virtauksessa 

on näin ollen suurempi. Tutkitaan seuraavaksi kuinka suuri vaikutus kesällä vähentyneellä 

kaasunkulutuksella on maakaasun ja biokaasun seoksen ominaisuuksien saamiin arvoihin. 

 

Simuloinnissa nyt käytettävät kulutustiedot ovat verkoston oikeita kulutustietoja, jotka on 

mitattu 9.6.2007. Tämä päivä on valittu sen vuoksi, että tuolloin maakaasun kokonaiskulutus 

oli hyvin vähäinen. Näin ollen tuona päivänä saatuja tietoja voidaan hyvin käyttää 

simuloimaan tapausta, jossa biokaasun osuus biokaasun ja maakaasun seoksesta on 

suurimmillaan. Koska simuloinnissa käytettävä verkosto on ennustettu vuoden 2010 verkosto, 

on muutamien siinä olevien kohteiden tietoja jouduttu vielä täydentämään arvioiden 

perusteella, sillä kesäkuussa 2007 ei niistä tietenkään ollut vielä tietoja saatavilla. 
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4.3.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Kesätilanteen mukaiset kulutustiedot ja Ämmässuon 2 800Nm3/h:n biokaasusyöttö johtavat 

yhdessä siihen, että virtaus käyttäytyy jälleen samalla tavalla kuin kuvassa 12 on esitetty. 

Biokaasun ja maakaasun seos päätyy siis kokonaisuudessaan Suomenojan voimalaitoksen 

käyttöön. Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 taulukkoon 6. Suomenojalle päätyvän 

seoskaasun lämpöarvo on 35,806MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksi 52,716MJ/Nm3. Taulukosta 

nähdään, että kaasuseos täyttää laatuvaatimukset. Lämpöarvo ei kuitenkaan ole aivan puhtaan 

maakaasun lämpöarvon tasolla, ja jää hiukan myös simuloidun talvitapauksen lämpöarvosta. 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapausta, jossa Suomenojan voimalaitos ei ole käynnissä. Myös nyt 

virtaus käyttäytyy samoin kuin mitä vastaavassa tilanteessa talvikulutustietojen yhteydessä. 

Biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu siis Martinlaakson haaraan asti. Taulukoidaan tiedot 

virtauksista liitteen 1 taulukkoon 7, jossa lämpöarvo Martinlaakson haarassa on 

35,675MJ/Nm3 ja Wobbe-indeksi 52,457MJ/Nm3. Liitteen 1 taulukosta 7 nähdään, että 

seoskaasu Ämmässuolta itään ennen Martinlaakson haaraa sisältää yli yhden prosentin happea. 

Näin suuri pitoisuus on jo huolestuttava asia. Muuten kaasun laatu on järjestelmävastaavan 

ehtojen mukaista, mutta lämpöarvo ei ole maakaasun lämpöarvon tasolla. 

 

4.3.2. Nastolan ympäristö 

 

Myös kesäkulutusten mukaisessa käyttötilanteessa Nastolan 250Nm3/h:n biokaasusyöttö 

sekoittuu maakaasuvirtaukseen, joka päätyy kokonaisuudessaan Nastolan käyttökohteisiin. 

Taulukoidaan virtauksien tiedot liitteen 1 taulukkoon 8, josta tähän poimitaan seoskaasun 

lämpöarvo ja Wobbe-indeksi, jotka ovat 35,325MJ/Nm3 ja 51,727MJ/Nm3. Taulukosta 

voidaan nähdä, että Lahti Energian Nastolan kohteeseen päätyvä biokaasun ja maakaasun seos 

täyttää järjestelmävastaavan ehtojen mukaiset vaatimukset, mutta lämpöarvo ei ole aivan 

puhtaan maakaasun lämpöarvon tasolla. 
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Simuloidaan kesäkulutuksilla vielä tilannetta, jossa Nastolassa ei ole lainkaan kulutusta, vaan 

biokaasu sekoittuu Lahteen menevään maakaasuvirtaukseen ja seoskaasu päätyy käyttöön 

Lahdessa. Taulukoidaan virtauksille saadut tiedot liitteen 1 taulukkoon 9. Lämpöarvo 

Lahdessa on 35,883MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksi 52,847MJ/Nm3. Jälleen voidaan todeta, että 

kaasun laatu on vaatimusten mukaista, mutta lämpöarvo alenee hiukan. 

 

4.3.3. Runkolinjan varrella sijaitsevat kohteet 

 

Runkolinjan virtauksen yhdistyessä Kukkuroinmäen kaatopaikalta tulevaan 100Nm3/h:n 

biokaasuvirtaukseen saadaan virtauksille liitteen 1 taulukon 10 mukaiset tiedot. Taulukosta 

nähdään että pienen runkolinjan varrelta syötetyn biokaasumäärän vaikutus suuressa 

virtauksessa on myös kesällä pieni. Eroja puhtaan maakaasun ja seoskaasun koostumuksessa 

ja ominaisuuksissa nähdään vasta neljännessä desimaalissa. Myös lämpöarvo kolmen 

desimaalin tarkkuudella on sama. 

 

4.4. Johtopäätökset 

 

Ensimmäisissä simulaatioissa käytetyn talvitapauksen yhteydessä toteutetusta 

biokaasusyötöstä voidaan sanoa, että mitään ongelmia lopullisen seoskaasun laadussa ei ollut 

minkään syöttökohteen yhteydessä. Seoskaasun lämpöarvo on luonnollisesti hieman pienempi 

kuin puhtaan maakaasun lämpöarvo, mutta tiputus oli kuitenkin varsin vähäinen. Runkolinjan 

varrelta tapahtuvan biokaasusyötön yhteydessä kolmannessa desimaalissa näkyvää muutosta ei 

ollut ollenkaan, ja muissakin kohteissa lämpöarvo oli 35,83-35,98MJ/Nm3. 

 

On kuitenkin muistettava, että simulointien tuloksia arvioidessa on syytä tarkastella eniten 

aina huonointa mahdollisesti toteutuvaa tilannetta. Tässä tapauksessa tarkastellaan siis 

kesäkulutuksien yhteydessä vallitsevia virtaustilanteita. Runkolinjaan syötettävän pienen 

biokaasumäärän yhteydessä ei kesätilanteessakaan tapahtunut näkyviä muutoksia kaasun 

lämpöarvossa tai laadussa. Sen sijaan Ämmässuon ja Nastolan biokaasusyötön yhteydessä 
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lämpöarvo aleni jo selkeästi enemmän kuin talvitapausta simuloidessa, tasolle 35,01-35,88 

MJ/Nm3. Lisäksi simuloitaessa tapausta, jossa Suomenojan voimalaitos ei ollut käynnissä, 

huomattiin, että biokaasun ja maakaasun seoskaasun happipitoisuus ylitti yhden prosentin. 

Järjestelmävastaavan ehdoissa mainittu maksimihappipitoisuus on "jälkiä", minkä voidaan 

tulkita viimeistään tässä tapauksessa ylittyneen. Happipitoisuus oli kauttaaltaan selkeästi 

suurempi kuin puhtaassa maakaasussa. Wobbe-indeksin tai suhteellisen tiheyden arvojen 

kanssa ei oltu vielä lähellä sallittuja raja-arvoja.  

 

Myös biokaasusyötön vaikutuspiirin muodostavat kohteet alkoivat selkeästi hahmottua. 

Ämmässuon tapauksessa nämä olivat Suomenoja, Tapiola, Vermo ja Martinlaakso edellyttäen, 

että ainakin toinen kohteista Martinlaakso ja Suomenoja oli käynnissä. Suomenojan merkitys 

Ämmässuon biokaasusyötön yhteydessä voidaan kauttaaltaan katsoa kriittiseksi, sillä sen 

ollessa käynnissä päätyi kaikki biokaasu sen käyttöön. 

 

Nastolan biokaasusyötön yhteydessä vaikutuspiirin muodostivat Nastola sekä kaikki Lahden 

kohteet, mikäli Nastolassa ei ollut kulutusta. Nastolan tapaus on kohteiden määrän osalta 

varsin selkeä. Runkolinjaan tapahtuvan syötön yhteydessä biokaasua kulkeutuu luonnollisesti 

kaikille syöttöpisteestä länteen sijaitseville kohteille, mutta ainakaan tällä hetkellä ei vaikuta 

siltä, että runkolinjan varrelta tultaisiin syöttämään niin paljon biokaasua maakaasuverkkoon, 

että se vaikuttaisi kaasun laatuun millään lailla.  
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5. PUHDISTETUN, MUTTA JALOSTAMATTOMAN 
BIOKAASUN SYÖTTÖ MAAKAASUVERKOSTOON 
 

Valitaan Ämmässuolta, Nastolasta ja Lappeenrannasta syötettävän biokaasun koostumukset 

simulointia varten seuraavan taulukon 16 mukaisesti. Valinnan perusteena on käytetty 

Ämmässuon raakakaasun koostumusta, joka on nyt otettu lähtökohdaksi myös Nastolassa ja 

Lappeenrannassa.  

 

Taulukko 16. Puhdistetun ja jalostetun biokaasun valitut koostumukset paikkakunnittain.  /17/ /19/ 

Komponentti Ämmässuo Nastola Lappeenranta 
Metaani CH4 55 % 55 % 55 % 

Hiilidioksidi CO2 42 % 42 % 42 % 
Typpi N2 1,5 % 1,5 % 1,5 % 
Happi O2 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 

Sen lisäksi, että kaasun koostumus eroaa edelliseen kappaleen simuloinneissa käytetystä 

koostumuksesta, on myös kaikista kolmesta kohteesta syötettävä biokaasumäärä noussut. 

Tämä johtuu siitä, että aiemmin jalostetusta kaasusta poistettu hiilidioksidi on nyt mukana 

kaasussa kasvattaen kaasun tilavuusvirtaa. Uudet tilavuusvirrat on esitetty samoissa liitteen 1 

taulukoissa, joissa simulointien tulokset. 

 

Myös nyt jatkossa esitettävät tulokset kaasun ominaisuuksista on saatu vuoden 1995 ISO-

6976-standardin mukaisesti komponenttikoostumuksen perusteella. 

 

5.1. Talvitapaus 

 

5.1.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Talvitapauksen kulutustiedot ja Ämmässuolta verkkoon syötettävä 5 000Nm3/h:n puhdistettu 

mutta jalostamaton biokaasuvirtaus johtavat yhdessä siihen, että kaasuvirtaukset käyttäytyvät 

samalla tavalla kuin puhdistetun ja jalostetun biokaasun syötön yhteydessä, mikä on esitetty 
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aikaisemmin kuvassa 12. Biokaasun ja maakaasun seos päätyy siis kokonaisuudessaan 

Suomenojan voimalaitoksen käyttöön. Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 taulukkoon 

11. Tässä voidaan mainita, että Suomenojan voimalaitoksen käyttöön päätyvän kaasuseoksen 

lämpöarvo on 34,793MJ/Nm3 ja Wobbe-indeksi 49,974MJ/Nm3. Taulukosta nähdään, että 

biokaasun ja maakaasun seos jää niukasti laatuvaatimuksista, kun Ämmässuolta syötetään 

jalostamatonta biokaasua maakaasuverkostoon. Hiilidioksidipitoisuuden osalta 

laatuvaatimuksista jäädään jo selkeästi.  

 

Simuloidaan seuraavaksi tapausta, jossa Suomenojan voimalaitos ei ole käynnissä. Jälleen 

virtaukset käyttäytyvät aivan samalla tavalla kuin tapauksessa, jossa verkkoon syötettiin 

puhdistettua ja jalostettua biokaasua eli biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu itään päin 

mentäessä Martinlaakson pv-asemalle asti. Taulukoidaan tiedot liitteen 1 taulukkoon 12, josta 

voidaan havaita, että laatuvaatimukset eivät täyty. Ehtoja huonolaatuisempaa kaasua päätyy 

käyttöön kolmessa käyttökohteessa eli Tapiolassa, Vermossa ja Martinlaaksossa. 

Martinlaaksossa seoskaasun lämpöarvo on 34,015MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksi 48,068MJ/Nm3. 

 

5.1.2. Nastolan ympäristö 

 

Talvikulutuksilla ja 500Nm3/h:n jalostamattoman biokaasun syötöllä virtaus käyttäytyy 

samalla lailla kuin puhdistetun ja jalostetun virtauksenkin kanssa eli Nastolan kohteiden 

ollessa käynnissä biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu kokonaisuudessaan Nastolaan. 

Taulukoidaan tarkemmat tiedot virtauksen ominaisuuksista liitteen 1 taulukkoon 13. 

Nastolassa seoskaasun lämpöarvo on 32,909MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksi 45,485MJ/Nm3. 

Nähdään, että seoskaasu ei täytä laatuvaatimuksia. Huonolaatuinen kaasu päätyisi siis 

Nastolassa sijaitseville käyttökohteille. 

 

Simuloidaan seuraavaksi puhdistetun, mutta jalostamattoman biokaasun syöttöä 

maakaasuverkostoon Lahden haaran ympäristössä siten, että Nastolan käyttökohteet eivät ole 

käytössä. Tällöin biokaasun ja maakaasun seos päätyy Lahden käyttökohteiden käyttöön. 

Taulukoidaan kaasuseokselle saatuja ominaisuuksia liitteen 1 taulukkoon 14.  
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Taulukosta nähdään, että Lahteen kulkeutuessaan jalostamattoman biokaasun ja maakaasun 

seos täyttää vaatimukset lämpöarvon ollessa 35,634MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksin ollessa 

52,120MJ/Nm3. Tosin jos Nastolan käyttökohteet eivät ole käytössä, huonolaatuinen biokaasu 

kulkee pitkän matkan maakaasuputkessa ennen sekoittumistaan maakaasuun. Tämä tarkoittaa 

sitä, että pitkä putkiosuus altistuu biokaasulle, jonka happipitoisuus on varsin korkea eli 1,5%. 

 

5.1.3. Runkolinjan varrella sijaitsevat kohteet 

 

Runkolinjan virtauksen yhdistyessä Lappeenrannasta syötettävän biokaasun 200Nm3/h:n 

virtaukseen saadaan virtaukselle liitteen 1 taulukon 15 mukaiset tiedot. Jälleen biokaasu 

sekoittuu suureen maakaasuvirtaukseen, jonka suunta on idästä länteen. Havaitaan, että 

metaanipitoisuudeltaan alhaisen biokaasun vähäinen syöttö runkolinjan varrelta näkyy juuri ja 

juuri kaasun koostumuksessa ja ominaisuuksissa lämpöarvon ollessa 35,996MJ/Nm3 ja 

Wobbe-Indeksin ollessa 53,074MJ/Nm3. Laatu on nykyisten järjestelmävastaava- ja 

maakaasutoimitusten ehtojen /10/ /11/ mukaan täysin hyväksyttävissä, mutta muutos 

lämpöarvon kolmannessa desimaalissa on jo asia, jolla on vaikutusta laskutuksessa. 

 

5.3. Kesätapaus 

 

5.3.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Kun puhdistettua, mutta jalostamatonta biokaasua syötetään Ämmässuolta 

kesäkäyttötilanteessa maakaasuverkkoon, päätyy biokaasun ja maakaasun seos jälleen 

kokonaisuudessaan Suomenojan voimalaitoksen käyttöön. Taulukoidaan tiedot virtauksista 

liitteen 1 taulukkoon 16. Nyt laatuvaatimuksista jäädään jo hyvinkin paljon lämpöarvon 

ollessa 33,253MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksin ollessa 46,274MJ/Nm3. 

 

Simuloidaan jälleen tilanne, jossa Suomenojan voimalaitos ei ole käynnissä. Biokaasun ja 

maakaasun seos kulkeutuu totutusti Martinlaakson pv-asemalle saakka. Taulukoidaan tietoja 
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virtauksista liitteen 1 taulukkoon 17. Nähdään, että varsinkin Ämmässuolta itään kaasuseos, 

joka siis päätyisi käyttöön Tapiolassa ja Vermossa, on hyvin huonolaatuista. Myös 

Martinlaakson haarassa jäädään selvästi laatuvaatimuksista lämpöarvon ollessa 

31,820MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksin ollessa 43,067MJ/Nm3. 

 

5.3.2. Nastolan ympäristö 

 

Kesätapauksen kulutustiedoilla ja Nastolan biokaasusyötöllä törmätään Simonen käytössä ensi 

kertaa tilanteeseen, jossa kaasuvirtaus ei tasaannu. Esitetään kuvassa 16, miten kaasuvirtaus 

käyttäytyy Nastolassa muiden simulointien yhteydessä ja kuvassa 17 miten tässä tapauksessa. 

 

 

 

Kuva 16. Nastolan kaasuseoksen lämpöarvo talvella puhdistetun ja jalostetun biokaasun syötön yhteydessä. 
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Kuva 17. Nastolan kaasuseoksen lämpöarvo kesällä puhdistetun mutta jalostamattoman biokaasun syötön 
yhteydessä. 

 

Kuvissa 16 ja 17 vaaka-akseli on aika-akseli. Nähdään, että aikaisemmin simuloiduissa 

tapauksissa lämpöarvo asettui nopeasti paikoilleen biokaasun syötön alettua, mutta tässä 

tapauksessa asettumista ei tapahdu lainkaan. 

 

Syynä virtauksen tasaantumattomuuteen lienee se, että Nastolan kesäkäyttö on kutakuinkin 

550Nm3/h maakaasua. Kun Nastolan oksaan syötetään 500Nm3h jalostamatonta biokaasua, 

ovat arvot ilmeisesti niin lähellä toisiaan, että ongelmia syntyy.  

 

Simuloidaan seuraavaksi tapausta, jossa Nastolassa ei ole kulutusta. Jälleen biokaasun ja 

maakaasun seos päätyy Lahteen. Taulukoidaan virtauksen tietoja liitteen 1 taulukkoon 18. 

Laatuvaatimuksista jäädään jälleen Lahteen päätyvän seoskaasun lämpöarvon ollessa 

33,713MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksin ollessa 47,350MJ/Nm3. 

 

5.3.3. Runkolinjan varrella sijaitsevat kohteet 

 

Simuloidaan tapausta, jossa Kukkuroinmäen 200Nm3/h:n biokaasusyöttö sekoittuu runkolinjan 

kesäkulutustiedoin saatuun virtaukseen. Tulokset on esitetty liitteen 1 taulukossa 19, josta 

poimitaan tähän lämpöarvo ja Wobbe-Indeksi, jotka ovat 35,990MJ/Nm3 ja 53,059MJ/Nm3. 



 67  
 

Tässä tapauksessa siis kaasun laatu on edelleen vaatimusten mukaista, mutta lämpöarvossa 

tapahtuu hienoinen pudotus. 

 

5.4. Johtopäätökset 

 

Runkolinjan varrelta tapahtuvaa syöttöä lukuun ottamatta voidaan todeta, että jalostamattoman 

biokaasun syöttö maakaasuverkostoon ei nykyisten järjestelmävastaavaehtojen /10/ ja 

maakaasutoimitusten yleisten ehtojen /11/ mukaan ole mahdollista. Wobbe-indeksille ja 

hiilidioksidipitoisuudelle asetetut ehdot eivät monissa simuloiduissa tapauksissa täyty 

lähimainkaan ja lämpöarvo on selkeästi puhtaan maakaasun lämpöarvoa alempi. Ehdot eivät 

täyty kesällä eivätkä talvella. Runkolinjan tapauksessa biokaasu syöttö ei heikennä 

muodostuvan seoskaasun laatua paljoakaan ja järjestelmävastaavan ja maakaasutoimitusten 

yleiset ehdot /10/ /11/ täyttyvät hyvin. Kuitenkin lämpöarvo tipahtaa hiukan, toisin kuin 

jalostetun biokaasun syötön yhteydessä.  

 

Jalostamattoman biokaasun maakaasuverkostoon syötön vaikutuspiiriin joutuvat kohteet ovat 

samat kuin jalostetunkin biokaasun syötön yhteydessä. 
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6. LÄMPÖARVOLTAAN TÄYSIN MAAKAASUA VASTAAVAN 
BIOKAASUN SYÖTTÖ MAAKAASUVERKOSTOON 
 

Maakaasuverkostoon syötettävän biokaasun ominaisuuksien saattaminen täysin yhteneviksi 

Suomeen tulevan maakaasun kanssa ei ole mahdollista. Biokaasun ja maakaasun 

komponenttikoostumusta ei ole millään mielekkäällä tavalla mahdollista saattaa täysin 

samanlaisiksi, joten kaasujen ominaisuuksissakin on väistämättä aina eroavaisuuksia.  

 

Lämpöarvoltaan täsmälleen maakaasua vastaavan biokaasun syöttäminen maakaasuverkostoon 

sen sijaan on ainakin teoriassa mahdollista. Tämän saavuttamiseksi on puhdistetun ja 

jalostetun biokaasun sekaan kuitenkin syötettävä lämpöarvoltaan metaania korkeampaa 

kaasua, sillä vaikka biokaasu pystyttäisiin jalostamaan puhtaaksi metaaniksi, ei sen lämpöarvo 

yltäisi silti maakaasun lämpöarvon tasolle. Tämä johtuu maakaasun sisältämistä raskaammista 

hiilivedyistä, joiden vaikutus maakaasun lämpöarvoon on niiden pienistä pitoisuuksista 

huolimatta huomattava. Käytännössä biokaasun sekaan tultaisiin syöttämään propaania. 

 

Lasketaan seuraavaksi vuoden 1995 ISO-6976-standardin mukaisesti, kuinka paljon propaania 

puhdistetun ja jalostetun biokaasun joukkoon on syötettävä, jotta lämpöarvo saadaan asetettua 

maakaasun lämpöarvon tasolle. Käytetään biokaasun koostumuksena ennen propaanisyöttöä 

budjettitarjousten mukaisia huonoimman vaihtoehdon mukaisia pitoisuuksia. Taulukoidaan 

koostumukset taulukkoon 17 ja esitetään taulukossa lisäksi biokaasun koostumus 

propaanisyötön jälkeen.  
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Taulukko 17. Propaania sisältävän biokaasun koostumuksia. 

Komponentti  Ämmässuo Nastola Lappeenranta 
Metaani CH4 95,0000 % 96,0000 % 96,0000 % 
Hiilidioksi 

CO2 
1,0000 % 2,2000 % 2,2000 % 

Typpi N2 2,0000 % 1,2000 % 1,2000 % 
Happi O2 2,0000 % 0,6000 % 0,6000 % 
Propaani 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 

Biokaasumäärä 2800 Nm3/h 250 Nm3/h 100 Nm3/h 
Lämpöarvo 

Ennen 
propaanin 

syöttöä 
biokaasun 

sekaan 

34,098 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 
Metaani CH4 91,8633 % 93,4173 % 93,4173 % 
Hiilidioksi 

CO2 
0,9669 % 2,1408 % 2,1408 % 

Typpi N2 1,9340 % 1,1677 % 1,1677 % 
Happi O2 1,9340 % 0,5839 % 0,5839 % 
Propaani 3,3018 % 2,6903 % 2,6903 % 

Biokaasumäärä 2895,606 Nm3/h 256,912 Nm3/h 102,765 Nm3/h 
Lämpöarvo 

Propaanin 
syötön 
jälkeen 

36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
 

 

Nyt tullaan simuloimalla tarkastelemaan, minkälaista kaasuseosta biokaasusyötön 

vaikutuspiirissä oleville käyttäjille propaanisyötön yhteydessä kulkeutuu. Jälleen simuloitaessa 

käytetään sekä talvi- että kesäkulutuksien mukaista maakaasuverkkoa. Tarkoituksena on saada 

selville, kuinka paljon kaasun muiden ominaisuuksien arvot vaihtelevat lämpöarvon pysyessä 

samana.  

 

6.1. Talvitapaus 

 

6.1.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Talvitapauksen kulutustiedot ja Ämmässuolta verkkoon syötettävä 2 895,61Nm3/h:n 

puhdistettu, jalostettu ja propaanilla terästetty biokaasuvirtaus johtavat yhdessä siihen, että 

kaasuvirtaukset käyttäytyvät samalla tavalla kuin myös aikaisemmissa tapauksissa. Biokaasun 

ja maakaasun seos päätyy siis kokonaisuudessaan Suomenojan voimalaitoksen käyttöön. 

Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 taulukkoon 20, josta nähdään, että vaikka 
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lämpöarvot maakaasulla sekä biokaasun ja maakaasun seoksella ovat samat, on suhteellisessa 

tiheydessä, päästökertoimessa ja Wobbe-indeksissä havaittavissa olevia eroja. Erot ovat 

kuitenkin pieniä ja kaasun laatu on järjestelmävastaavan ja maakaasutoimitusten yleisten 

ehtojen mukaan täysin hyväksyttävissä. 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapaus, jossa Suomenojan voimalaitos ei ole käynnissä. 

Lämpöarvoltaan maakaasua vastaavan biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu jälleen 

Martinlaakson pv-asemalle saakka. Taulukoidaan virtauksien tietoja liitteen 1 taulukkoon 21, 

josta havaitaan, että puhtaan maakaasun ja maakaasun ja biokaasun seoksen ominaisuuksien 

välillä on pieniä eroja. 

 

6.1.2. Nastolan ympäristö 

 

Propaanilla terästetyn biokaasun sekä maakaasun seos päätyy myös tässä tapauksessa 

kokonaan Nastolaan, kun siellä sijaitsevat käyttökohteet ovat toiminnassa. 

Maakaasuvirtaukselle ja 256,912Nm3/h:n biokaasuvirtaukselle saadaan liitteen 1 taulukon 22 

mukaiset tiedot, joista havaitaan, että kaasun ominaisuuksissa on tapahtunut pieniä, mutta 

selvästi huomattavissa olevia muutoksia. 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapaus, jossa Lahden käyttökohteissa ei ole kulutusta, vaan 

propaanilla vahvistettu biokaasu päätyy Lahteen. Virtauksille saadaan liitteen 1 taulukon 23 

mukaiset tulokset, joista havaitaan pieniä eroja puhtaan maakaasun ja Lahteen päätyvän 

seoskaasun välillä. 

 

6.1.3. Runkolinjan varrella sijaitsevat kohteet 

 

Runkolinjan varrelta Lappeenrannasta syötetään nyt siis propaanilla vahvistettua biokaasua, 

jonka virtaus on 103Nm3/h. Tiedot virtauksien ominaisuuksista kootaan liitteen 1 taulukkoon 

24, josta havaitaan, että vaikka seoskaasun komponenttikoostumus eroaa vähäisesti puhtaan 
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maakaasun komponenttikoostumuksesta, eivät kaasun keskeisimmät ominaisuudet muutu 

lainkaan. 

 

6.3. Kesätapaus 

 

6.3.1. Ämmässuon ympäristö 

 

Kesätapauksessa käytetyt kulutustiedot ja Ämmässuon biokaasusyöttö johtavat jälleen siihen, 

että biokaasun ja maakaasun seos päätyy kokonaisuudessaan Suomenojan voimalaitoksen 

käyttöön. Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 taulukkoon 25, josta voidaan nähdä, että 

ominaisuuksissa esiintyvät muutokset ovat hieman suurempia kuin talvitapauksessa. Kaasun 

laatu on kuitenkin kaikin puolin hyväksyttävissä. 

 

Simuloidaan seuraavaksi kesätapausta, jossa Suomenojan voimalaitos ei ole käynnissä. 

Biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu jälleen Martinlaakson pv-asemalle saakka. 

Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 taulukkoon 26, josta käy ilmi, että putkiosuudella 

Ämmässuolta itään ennen Martinlaakson haaraa kaasuseoksen happipitoisuus on yli yhden 

prosentin, mikä on huolestuttavan suuri lukema. Muuten kaasun laatu on kriteerien mukaista, 

joskin selviä eroja puhtaan maakaasun ominaisuuksiin on havaittavissa.  

 

6.3.2. Nastolan ympäristö 

 

Simuloidaan seuraavaksi propaanilla terästetyn biokaasun syöttöä maakaasuverkostoon 

kesäkulutustiedoin Nastolassa. Kaikki biokaasu päätyy jälleen käyttöön Nastolassa. 

Taulukoidaan virtauksen tiedot liitteen 1 taulukkoon 27, josta nähdään, että kaasun laatu on 

edelleen hyväksyttävää, vaikka muutokset ominaisuuksissa ovat suurempia kuin 

talvitapauksessa. 
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Simuloidaan seuraavaksi tapausta, jossa Nastolassa ei ole kaasun kulutusta ja Nastolasta 

verkkoon syötettävä biokaasu kulkeutuu Lahteen. Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 

taulukkoon 28, josta voidaan havaita, että Lahteen kulkeutuvan kaasuseoksen laatu on 

kriteerien mukaista, vaikka ominaisuudet lämpöarvoa lukuun ottamatta lievästi eroavatkin 

puhtaan maakaasun ominaisuuksista. 

 

6.3.3. Runkolinjan varrella sijaitsevat kohteet 

 

Simuloidaan vielä tapaus, jossa kesäkulutuksien mukaiseen runkolinjan virtaukseen 

sekoitetaan propaanilla vahvistettua biokaasua. Taulukoidaan tiedot virtauksista liitteen 1 

taulukkoon 29, josta nähdään, että vaikka puhtaan maakaasun ja nyt simuloidussa tapauksessa 

syntyneen seoskaasun komponenttikoostumuksissa on pieniä eroja, eivät ne vaikuta kaasun 

keskeisimpiin ominaisuuksiin millään tavalla. 

 

6.4. Johtopäätökset 

 

Propaanipitoisen biokaasun syötöstä maakaasuverkostoon voidaan todeta, että kauttaaltaan 

laatuvaatimusten kanssa ei ole ongelmia. Vain yhdessä simuloidussa tapauksessa huomattiin 

happipitoisuuden nousevan varsin korkeaksi. Suhteellinen tiheys ja Wobbe-indeksi pysyivät 

hyvin sallituissa rajoissa.  

 

Vaikka lämpöarvo jokaisessa kohteessa on tässä biokaasun syöttötavassa sama, eroavat 

kohteittaiset päästökertoimet kuitenkin toisistaan. Jos propaanisyötöllä haetaan kaasun 

laadunhallinnan yksinkertaistamista, pudottaa päästökertoimen vaihtelu tästä menettelytavasta 

varsin suuren osan pohjasta pois. Jos sen sijaan tavoitteena on vain lämpöarvoltaan yhtenevän 

kaasun tarjoaminen kaikille asiakkaille, voidaan siihen propaanisyötön avulla ainakin 

teoreettisesti yltää. 
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7. SYÖTTÖTAPOJEN SIMULOINNIN TULOSTEN 
KOKOAMINEN JA ANALYSOINTI 
 

Tässä kappaleessa kootaan simuloinneista saadut tärkeimmät tulokset mahdollisimman 

helposti vertailtavaan muotoon, ja tehdään johtopäätökset siitä, mikä olisi paras tapa syöttää 

biokaasua maakaasuverkostoon tulevaisuudessa.  

 

Jokaisesta oleellisesta kohteesta, johon biokaasua voi päätyä, on koottu tuloksia esittelevä 

taulukko, jossa kyseiseen kohteeseen päätyvän seoskaasun lämpöarvo ja Wobbe-indeksi on 

esitetty kaikilla mahdollisilla biokaasun syöttötavoilla sekä talvi- että kesäkulutustietojen 

tapauksessa. Tällä tavoin on yhdellä silmäyksellä helppo nähdä, minkälaista kaasua kullekin 

käyttäjälle kussakin syöttötavassa kulkeutuisi. Järjestelmävastaavan ehdoissa asetettu 

minimiarvo Wobbe-indeksille on siis 50,4MJ/Nm3. /10/ 

 

Esitetään ensimmäisenä Suomenojan voimalaitokselle päätyvän seoskaasun lämpöarvot ja 

Wobbe-indeksit taulukossa 18. 

 

Taulukko 18. Suomenojan voimalaitokselle päätyvän kaasuseoksen ominaisuudet simuloiduissa tapauksissa. 

Kulutustiedot Biokaasun syöttötapa Lämpöarvo Wobbe-Indeksi 
Puhdistettu ja jalostettu 35,918 MJ/Nm3 52,929 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 34,793 MJ/Nm3 49,974 MJ/Nm3 
 

Talvi 
 

Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,979 MJ/Nm3 

Puhdistettu ja jalostettu 35,806 MJ/Nm3 52,716 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 33,253 MJ/Nm3 46,274 MJ/Nm3 

 
Kesä 

 
Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,834 MJ/Nm3 

 

Kootaan seuraavaan taulukkoon tiedot niistä simuloiduista tapauksista, joissa Suomenojan 

voimalaitoksella ei ollut kulutusta, ja seoskaasua päätyi aina Martinlaakson haaraan asti. 

Seoskaasun lämpöarvo ja Wobbe-indeksi ovat taulukoituna taulukossa 19. 
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Taulukko 19. Martinlaakson haaraan päätyvän kaasuseoksen ominaisuudet simuloiduissa tapauksissa. 

Kulutustiedot Biokaasun syöttötapa Lämpöarvo Wobbe-Indeksi 

Puhdistettu ja jalostettu 35,860 MJ/Nm3 52,819 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 34,015 MJ/Nm3 48,068 MJ/Nm3 

 
Talvi 

 
Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,904 MJ/Nm3 

Puhdistettu ja jalostettu 35,675 MJ/Nm3 52,457 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 31,820 MJ/Nm3 43,067 MJ/Nm3 

 
Kesä 

 
Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,655 MJ/Nm3 

 

Seuraavassa taulukossa 20 on esitetty Nastolaan päätyvän kaasuseoksen lämpöarvo ja Wobbe-

indeksi kaikissa simuloiduissa tapauksissa. 

 

Taulukko 20. Nastolaan päätyvän kaasuseoksen ominaisuudet simuloiduissa tapauksissa. 

Kulutustiedot Biokaasun syöttötapa Lämpöarvo Wobbe-Indeksi 

Puhdistettu ja jalostettu 35,840 MJ/Nm3 52,762 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 32,909 MJ/Nm3 45,485 MJ/Nm3 

 
Talvi 

 
Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,979 MJ/Nm3 

Puhdistettu ja jalostettu 35,325 MJ/Nm3 51,727 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton - - 
 

Kesä 
 

Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,135 MJ/Nm3 
 

 

Simuloitaessa tapauksia, joissa Nastolassa ei ollut kaasun kulutusta, päätyi maakaasun ja 

biokaasun seos Lahteen. Kootaan näistä tapauksista simuloimalla saadut lämpöarvot ja 

Wobbe-indeksit taulukkoon 21. 

 

Taulukko 21. Lahteen päätyvän kaasuseoksen ominaisuudet simuloiduissa tapauksissa. 

Kulutustiedot Biokaasun syöttötapa Lämpöarvo Wobbe-Indeksi 

Puhdistettu ja jalostettu 35,982 MJ/Nm3 53,049 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 35,634 MJ/Nm3 52,120 MJ/Nm3 

 
Talvi 

 
Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 53,060 MJ/Nm3 

Puhdistettu ja jalostettu 35,883 MJ/Nm3 52,847 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 33,713 MJ/Nm3 47,350 MJ/Nm3 

 
Kesä 

 
Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 52,919 MJ/Nm3 
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Kun kaikkia neljää edellä esitettyä taulukkoa tarkastellaan, voidaan päätyä siihen 

lopputulokseen, että niin kesällä kuin talvellakin biokaasun syöttö maakaasuverkostoon 

säilyttää syntyvän seoskaasun laadun järjestelmävastaavan ja maakaasutoimitusten yleisten 

/10/ /11/ ehtojen mukaisena puhdistetun ja jalostetun sekä propaanilla terästetyn biokaasun 

tapauksissa. Puhdistetun mutta jalostamattoman biokaasun syöttö maakaasuverkostoon ei 

näiden tulosten valossa ole järjestelmävastaavan tai maakaasutoimitusten yleisten ehtojen /10/ 

/11/ mukaan hyväksyttävissä tai mahdollista. Kaiken kaikkiaan simuloinnista saadut tulokset 

noudattavat varsin hyvin samoja selkeästi havaittavissa olevia linjoja jokaisen tässä työssä 

simuloidun käyttökohteen osalta. 

 

Esitetään runkolinjan varrelta tapahtuva biokaasusyöttö erillisenä tapauksena taulukossa 22. 

 

Taulukko 22. Runkolinjan varrelta tapahtuvan biokaasusyötön simuloinnin tulokset. 

Kulutustiedot Biokaasun syöttötapa Lämpöarvo Wobbe-Indeksi 

Puhdistettu ja jalostettu 36,000 MJ/Nm3 53,085 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 35,996 MJ/Nm3 53,074 MJ/Nm3 Talvi 

Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 53,085 MJ/Nm3 

Puhdistettu ja jalostettu 36,000 MJ/Nm3 53,084 MJ/Nm3 

Puhdistettu mutta jalostamaton 35,990 MJ/Nm3 53,059 MJ/Nm3 Kesä 

Propaanilla terästetty 36,000 MJ/Nm3 53,085 MJ/Nm3 
 

Taulukosta nähdään, että tässä työssä simuloidussa runkolinjaan tapahtuvan syötön 

tapauksissa syntyvän kaasuseoksen lämpöarvo ja Wobbe-indeksi eivät juuri poikkea 

maakaasun vastaavista. Jotta pystyttäisiin paremmin hahmottamaan, miten vaihtelevin 

metaanipitoisuuksin ja tilavuusvirroin tapahtuva biokaasusyöttö vaikuttaa syntyvän 

seoskaasun lämpöarvoon, piirretään muutama asiaa havainnollistava kuva. 

 

Esitetään ensin talvitapauksen simuloinnista saadut arvot. X-akselilla on kuvattu sitä, kuinka 

paljon biokaasua on prosentuaalisesti simuloinnissa syötetty suhteessa runkolinjan suuren 

virtaukseen. Y-akselilla on esitetty kutakin prosenttilukua vastaava syntyvän seoskaasun 

lämpöarvo. 
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Biokaasusyöttö runkolinjaan talvella
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Kuva 18. Biokaasun syöttö runkolinjaan talvella. 

 

Esitetään samanlainen kuva kesätapauksen simuloinnista saaduista arvoista. Akselit on valittu 

samalla tavalla kuin talvitapauksessakin.  
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Biokaasun syöttö runkolinjaan kesällä
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Kuva 19. Biokaasun syöttö runkolinjaan kesällä. 

 

Kuvista voidaan nähdä, miten paljon biokaasua voidaan syöttää runkolinjaan suhteessa siinä 

vallitsevaan maakaasuvirtaukseen, kun lämpöarvon halutaan säilyvän tietyllä tasolla. 
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8. ERIKOISTAPAUSTEN SIMULOINTIA 
 

Tulevaisuudessa rakennettavan kaasuverkoston käyttöön liittyviä tilanteita on hyvin vaikea 

ennustaa etukäteen. Hahmotetaan tässä kuitenkin muutama mahdollinen maakaasuverkoston 

käyttötilanne, joissa myös biokaasusyötön aiheuttamat vaikutukset muuttuvat edellä tehtyihin 

simulointeihin nähden. 

 

8.1. Venttiilien sulkeminen verkostosilmukan alueella 

 

Mahdollinen tunnistettu tilanne kaasuverkoston käytössä tulevaisuudessa on venttiilin 

sulkeminen verkostosilmukan varrella. Tällöin Ämmässuon kaatopaikalta syötettävän 

biokaasun virtaus poikkeaisi aikaisemmin simuloiduista tapauksista, joissa biokaasun ja 

maakaasun seos päätyisi siis ainoastaan neljään mahdolliseen käyttökohteeseen eli 

Suomenojaan, Tapiolaan, Vermoon sekä Martinlaaksoon.  

 

Verkostosilmukan varrella sijaitsee lukuisia venttiilejä, joista lähes jokaisen sulkemisella olisi 

yksilölliset vaikutukset virtausten käyttäytymiseen ja kaasuseoksen ominaisuuksiin useissa 

käyttökohteissa. Lisäksi venttiilin sulkemishetkellä vallitseva verkoston käyttötilanne voi olla 

mikä tahansa, joten on selvää että jokaisen mahdollisen verkostosilmukan varrella sijaitsevan 

venttiiliin liittyvien käyttötilanteiden läpikäyminen olisi täysin mahdotonta. Sen sijaan tässä 

työssä päädyttiin ratkaisuun, jossa kokeilemalla ja päättelemällä määritettiin 5 venttiiliä, 

joiden sulkemisella oli huomionarvoisia seuraamuksia verkoston käyttöön tai suurin 

mahdollinen merkitys kaasuseoksen laatuun. Näiden viiden venttiilin sulkemisen 

simuloinnista saadut tulokset on esitetty jatkossa. Viisi valittua venttiiliä on esitetty kuvassa 

20. 
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Kuva 20. Verkostosilmukan varrelta suljettaviksi valitut venttiilit. 

 

 

Käydään läpi venttiili kerrallaan, mitkä kyseisen venttiilin sulkemisen vaikutukset olisivat. 

Simulointien yhteydessä on Ämmässuon kaasun koostumuksena käytetty jalostettua ja 

puhdistettua biokaasua, sillä edellisissä kappaleissa saatujen tulosten perusteella vaikuttaa 

erittäin epätodennäköiseltä, että Ämmässuolta voitaisiin syöttää maakaasuverkostoon 

jalostamatonta biokaasua. Verkoston kulutustiedoiksi on valittu kesäkulutustiedot, jolloin 

simuloinnista saadut tulokset kuvastavat huonointa mahdollista tapausta. 

 

Venttiili 1 

 

Todetaan, että Suomenojan voimalaitoksen ollessa käynnissä venttiilin 1 sulkemisen 

vaikutukset eivät ole suuret. Biokaasu sekoittuisi edelleen Suomenojalle kulkeutuvaan 

maakaasuvirtaukseen ja kaasuseoksen ominaisuudet olisivat samat kuin jo simuloidussa, 

kappaleen 4.3.1. mukaisessa tapauksessa, jonka tarkat yksityiskohdat ovat liitteen 1 taulukossa 

6. 
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Suomenojan voimalaitoksen rooli venttiilin 1 ollessa suljettuna on kuitenkin kriittinen, sillä 

kun se ei ole käynnissä, pienenee lännestä päin tuleva kaasuvirtaus ratkaisevasti. Simuloidaan 

seuraavaksi tilanne, jossa venttiili 1 on suljettu ja Suomenojan voimalaitos ei ole käynnissä. 

 

Simuloinnin perusteella havaitaan, että Ämmässuon ja Tapiolan välisellä putkiosuudella oleva 

maakaasun ja biokaasun seos kuluisi ensin kokonaisuudessaan Tapiolassa. Kun maakaasun ja 

biokaasun seos loppuisi, alkaisi Tapiolaan kulkeutua Ämmässuon biokaasua sellaisenaan. 

Samalla myös Ämmässuon syöttöpisteestä nähden seuraavassa kulutuskohteessa länteen päin 

eli Masalassa olisi käytössä Ämmässuon biokaasua sellaisenaan maakaasun ja biokaasun 

seoksen ensin ehdyttyä. Länteen kulkeutuvan biokaasun ja lännestä tulevan maakaasun seosta 

päätyisi puolestaan käytettäväksi Kantvikissa ja Djupströmissä. Havainnollistava kuva asiasta 

on alla. Kuvassa on siis tilanne virtausten tasoituttua. 

 

 

Kuva 21. Venttiilin 1 sulkemisen vaikutukset Suomenojan ollessa pysähdyksissä. 

 

Maakaasun ja biokaasun seosta päätyisi siis käyttöön Djupströmissä ja Kantvikissa. 

Molempiin käyttökohteisiin kulkeutuvan biokaasun ja maakaasun seoksen koostumus olisi 

samanlainen, sillä maakaasun ja biokaasun virtauksien sekoittumiskohta sijaitsee paikassa, 

josta Kantvikin ja Djupströmin haarat lähtevät. Taulukoidaan Kantvikin ja Djupströmin 

kaasuseoksen ominaisuudet liitteen 1 taulukkoon 30, josta nähdään, että Kantvikissa ja 

Djupströmissä käyttöön päätyvän kaasuseoksen lämpöarvo olisi 35,058MJ/Nm3 ja Wobbe-
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Indeksi 51,303MJ/Nm3. Havaitaan, että Kantvikiin ja Djupströmiin päätyvä seoskaasu täyttää 

laatuvaatimukset, vaikka happipitoisuus on varsin korkea. Laatuvaatimusten täyttyminen 

Kantvikissa ja Djupströmissä on kuitenkin sivuseikka, sillä simuloidussa tapauksessa 

biokaasua päätyi käyttöön sellaisenaan Tapiolassa ja Masalassa. 

 

Venttiili 2 

 

Käsitellään seuraavaksi venttiilin 2 sulkemista. Virtaukset käyttäytyvät kuvan 22 mukaisesti. 

 

Kuva 22. Venttiilin 2 sulkemisen vaikutukset. 

 

Kuten kuvasta 22 nähdään, virtauksen tasoittumisen jälkeen Ämmässuon biokaasua päätyy 

sellaisenaan käyttöön peräti neljässä käyttökohteessa eli Masalassa, Djupströmissä, 

Kantvikissa ja Siuntiossa. Kesätilanteen kulutukset ovat kyseisissä kohteissa niin pieniä- 

yhteensä 2 390Nm3/h Ämmässuon biokaasua- että Ämmässuon 2 800Nm3/h:n syöttö riittää 

kattamaan niiden kaasuntarpeen. Biokaasua jää vielä 410Nm3/h yli, ja tämä määrä maakaasun 



                   82  
 

ja biokaasun seoskaasua päätyy nyt käytössä olevista kohteista Kirkniemeen ja Virkkalaan. 

Lisäksi Virkkalan ja Kirkniemen haarojen luota lähteväksi suunnitellulle koko Hangon 

haaralle päätyisi samaa biokaasun ja maakaasun seoskaasua kuin Virkkalaan ja Kirkniemeen. 

Tästä kaasuseoksesta ei kuitenkaan saada simuloimalla tietoja, sillä aikaan perustuvissa 

simuloinneissa Simonen ja käytössä olleen tietokoneen yhdistetty suorituskyky ei riitä niin 

pitkään simuloimisjaksoon, jonka biokaasun kulkeutuminen edes Siuntioon asti vaatisi. 

Voidaan kuitenkin todeta, että koska muilta käyttökohteilta ylijäävä biokaasuvirtaus on 

410Nm3/h ja kuvassa koillisesta tuleva maakaasuvirtaus 20 006Nm3/h, jää biokaasun osuus 

niin pieneksi Virkkalan ja Kirkniemen seoskaasusta, että laatuvaatimukset täyttyvät varmasti. 

Lämpöarvo tietenkin alenee jälleen hiukan puhtaan maakaasun lämpöarvoon nähden. 

 

Venttiili 3 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapaus, jossa venttiili 3 suljetaan. Esitetään, miten virtaukset tällöin 

käyttäytyvät kuvassa 23. 

 

 

 

Kuva 23. Venttiilin 3 sulkemisen vaikutukset. 
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Kuten kuvasta 23 nähdään, Ämmässuon biokaasua sellaisenaan päätyy käyttöön Masalassa. 

Biokaasuvirtaus yhtyy maakaasuvirtaukseen Suomenojan haaran kohdalla, ja biokaasun sekä 

maakaasun seoskaasua kulkeutuu Suomenojan voimalaitokselle. Suomenojan voimalaitoksella 

käyttöön päätyvän seoskaasun ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukossa 31, josta nähdään, 

että kaasuseoksen lämpöarvo on 35,819MJ/Nm3 ja Wobbe-Indeksi 52,741MJ/Nm3. Kaasu 

Suomenojan haarassa täyttää laatuvaatimukset, vaikka lämpöarvo jää hiukan puhtaan 

maakaasun lämpöarvosta. Suomenojalle päätyvän kaasun ominaisuudet ovat sinänsä 

sivuseikka, sillä oleellisin tieto venttiilin 3 sulkemisesta seuraavista asioista on puhtaan 

biokaasun päätyminen Masalaan. 

 

Venttiili 4 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapaus, jossa venttiili 4 suljetaan. Tällöin virtaus käyttäytyy kuvan 24 

mukaisesti. 

 

 

Kuva 24. Venttiilin 4 sulkemisen vaikutukset. 
 

 

Ämmässuon biokaasua sellaisenaan kulkeutuu käytettäväksi Masalassa, Djupströmissä ja 

Kantvikissa. Biokaasun ja maakaasun seoskaasua päätyy Suomenojan voimalaitokselle. 

Taulukoidaan Suomenojan voimalaitoksen käyttöön päätyvän kaasuseoksen ominaisuuksia 
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liitteen 1 taulukkoon 32, josta tähän poimitaan kaasuseoksen lämpöarvo 35,966MJ/Nm3 ja 

Wobbe-Indeksi 53,021MJ/Nm3. Nähdään, että Suomenojan haaraan päätyvän seoskaasun 

lämpöarvo ei poikkea paljon puhtaan maakaasun lämpöarvosta. Tämä johtuu siitä, että suurin 

osa Ämmässuon biokaasusta menee käyttöön Ämmässuon länsipuolella. 

 

Venttiili 5 

 

Simuloidaan seuraavaksi tapaus, jossa venttiili 5 suljetaan. Kaasuvirtaukset käyttäytyvät 

kuvan 25 mukaisesti. 

 

 

Kuva 25. Virtaukset venttiilin 5 ollessa suljettuna. 

 

Nähdään, että biokaasu ja maakaasu sekoittuvat heti Ämmässuon syöttöpisteessä, minkä 

jälkeen biokaasun ja maakaasun seos kulkeutuu länteen. Tämä tilanne vastaa itse asiassa 

täsmälleen sitä tilannetta, jossa biokaasua syötettäisiin Ämmässuolta vuoden 2008 
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maakaasuverkostoon nyt käytetyillä kesäkulutustiedoilla. Biokaasun ja maakaasun seos päätyy 

tällöin Masalaan, Djupströmiin, Kantvikiin, Siuntioon, Virkkalaan ja Kirkniemeen. Kaikki 

edellä mainitut kohteet saavat samanlaista kaasua, jonka koostumus ja ominaisuudet on 

taulukoitu liitteen 1 taulukkoon 33. Kaasuseoksen lämpöarvo on 35,767MJ/Nm3 ja Wobbe-

Indeksi 52,641MJ/Nm3, joten Ämmässuolta länteen kulkeutuvan kaasuseoksen laatu täyttää 

vaatimukset, mutta lämpöarvo ei ole aivan puhtaan maakaasun lämpöarvon tasolla. 

 

8.2. Dynaamisen tilanteen simulointi verkostosilmukan alueella 

 

Kaikissa aikaisemmin simuloiduissa tapauksissa putkiston käyttötilanne on ollut staattinen eli 

jokaisen kohteen energiantarve ei ole vaihdellut ajan myötä. Simonessa tehdyissä 

simulaatioissa aika on toki merkittävä tekijä, mutta tähän saakka tehdyissä simulaatioissa sen 

merkitys on tullut esille vain virtauksien staattiseen tilanteeseen tasaantumiseen kuluvan ajan 

muodossa. Simuloinnit on suoritettu siten, että jokaisessa tapauksessa verkosto lähtee 

liikkeelle tietystä maakaasun käytön alkutilanteesta, johon lisätään biokaasusyöttö tietyn ajan 

kuluttua. Tilanteesta ja virtausnopeuksista riippuen simuloinnin pituutta on sen jälkeen 

varioitu siten, että virtaukset ovat ehtineet tasaantua staattiseen tilaan biokaasusyötön 

vaikutuspiirissä olevissa kohteissa, jonka jälkeen tämän staattisen tilanteen arvot on kirjattu 

ylös.  

 

Seuraavaksi simuloidaan tapaus, jossa verkoston käyttötiedot muuttuvat ajan myötä, eikä 

staattista tilannetta saavuteta. Näin saadaan hiukan tietoja siitä, miten kaasuvirtaus käyttäytyisi 

oikeissa, dynaamisissa käyttötilanteissa. Simuloiduksi ympäristöksi valitaan verkostosilmukan 

alueella sijaitseva Ämmässuon ympäristö, sillä Nastolan ja runkolinjan yhteydessä tapaukset 

olisivat olleet liian yksinkertaisia, eikä tilanteen muuttaminen dynaamiseksi olisi tuonut 

juurikaan uutta tietoa. 

 

Valitaan simuloitavaksi verkoston käyttötilanteeksi talvikulutustietojen mukainen 

käyttötilanne, jotta virtausnopeuksien taso saadaan korkeaksi. Tällöin muutokset verkostossa 

tapahtuvat nopeammin ja lyhyen aikavälin simulaatiolla saadaan enemmän tietoa. 
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Ämmässuolta syötettävän biokaasun koostumuksena käytetään puhdistetun ja jalostetun 

biokaasun koostumusta, sillä sen syöttö verkostoon on tässä työssä saatujen tulosten 

perusteella tulevaisuudessa todennäköisempää kuin jalostamattoman biokaasun. 

 

Verkoston normaalina käyttötilanteena Ämmässuon ympäristössä voidaan pitää aikaisemmin 

esitetyn kuvan 12 mukaista tilannetta. Myös kaasuvirtauksen ominaisuudet ovat tuttuja liitteen 

1 taulukosta 1. Ajan myötä tapahtuvia muutoksia kuvaamaan on kerätty seuraava taulukko 23. 

 

Taulukko 23. Dynaamiset muutokset virtaustilanteessa. 

Aika (tuntia alkuhetkestä) Kohde Tapahtuma 
4 Ämmässuo Biokaasusyöttö alkaa 
8 Suomenojan voimalaitos Kulutus loppuu 

18 Suomenojan voimalaitos Kulutus palaa normaaliksi 
18 Venttiili 2 Venttiili kiinni 
30 Venttiili 2 Venttiili auki 

 

Kerätään seuraavaksi tietoja muutamasta verkostosta valitusta pisteestä. Valitut pisteet on 

esitetty kuvassa 26. 

 

 

Kuva 26. Dynaamisen tapauksen analysointipisteet. 
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Kustakin pisteestä esitetään Simonesta saatu lämpöarvokäyrä. Lämpöarvo ei ole kaasun ainoa 

ominaisuus, joka tässä dynaamisessa tapauksessa vaihtelee ajan myötä, mutta koska muiden 

ominaisuuksien vaihtelukäyrät ovat hyvin samankaltaisia lämpöarvokäyrien kanssa, ei ole 

mielekästä esittää niitä enää erikseen. Esitetään lämpöarvon vaihtelu pisteessä 1 kuvassa 27. 

 

 

Kuva 27. Lämpöarvon vaihtelu pisteessä 1. 

 

Lämpöarvon vaihtelu pisteessä 1 ei ole kovinkaan monimutkaista. Nähdään, että pisteessä 1 

virtaa puhdasta maakaasua kutakuinkin ajanhetkeen 25,5h asti, jolloin lämpöarvo tipahtaa. 

Lämpöarvo asettuu tällöin hetkeksi tasolle 9,4717kWh/m3, joka yksikkömuunnoksen jälkeen 

on 34,098MJ/Nm3, mikä vastaa Ämmässuon jalostetun biokaasun lämpöarvoa. Havaitaan siis, 

että simuloidussa tapauksessa aikavälillä 25,5-30h pisteeseen 1 päätyy Ämmässuon biokaasua 

sellaisenaan, kun taas muulloin samaan pisteeseen päätyy maakaasua sellaisenaan. Biokaasun 

päätyminen pisteeseen 1 johtuu venttiilin 2 sulkemisesta, kuten jo aikaisemmissa 

simulaatioissa todettiin. Huomattavaa tässä tapauksessa on se, kuinka hitaasti venttiilin 

sulkeminen vaikuttaa kaasun koostumukseen pisteessä 1. Venttiilin sulkeminen tapahtuu 

ajanhetkellä 18h, kun taas lämpöarvo pisteessä 1 tipahtaa Ämmässuon biokaasun tasolle 

ajanhetkellä 25,5h. Lämpöarvon muutoksen hitaus johtuu siitä, että venttiilin sulkeuduttua on 

Ämmässuon ja pisteen 1 välisessä putkessa vielä puhdasta maakaasua, joka kulkeutuu 

Ämmässuolta länteen sijaitsevien kulutuskohteiden käyttöön pisteen 1 kautta ennen kuin 
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länteen kulkeutuva biokaasu saavuttaa pisteen 1. Toisaalta kun venttiili jälleen avataan 

ajanhetkellä 30, lämpöarvo nousee välittömästi entiselle tasolleen, eli maakaasu alkaa lähes 

välittömästi virrata pisteen 1 läpi. 

 

Esitetään lämpöarvon vaihtelu pisteessä 2 kuvassa 28. 

 

 

Kuva 28. Lämpöarvon vaihtelu pisteessä 2. 
 

Pisteessä 2 lämpöarvon vaihtelu on jo hieman monimutkaisempi prosessi. Kuvasta 28 nähdään 

selvästi, miten lämpöarvo laskee hieman Ämmässuon biokaasusyötön alettua hetkellä 4h. 

Lämpöarvo laskee edelleen Suomenojan kulutuksen loputtua hetkellä 8h, sillä Ämmässuolle 

lännestä tuleva maakaasuvirtaus pienenee tällöin. Kun venttiili 2 suljetaan hetkellä 18h, ei 

pisteeseen 2 kulkeudu enää biokaasua, vaan lämpöarvo on puhtaan maakaasun tasolla. Kun 

venttiili jälleen avataan hetkellä 30h, nähdään selvästi laskevan lämpöarvon perusteella, että 

pisteen 2 läpi kulkeutuu pienen hetken Ämmässuon biokaasua sellaisenaan. Hetki on kuitenkin 

lyhyt, sillä venttiilin ollessa auki lännestä tuleva virtaus on hyvin suuri, ja virtaukset 

tasoittuvat pian alkuperäiseen tilanteeseen, jossa biokaasun ja maakaasun seoskaasua 

kulkeutuu yksinomaan Suomenojan voimalaitokselle. 

 

Esitetään lämpöarvon vaihtelu pisteessä 3 kuvassa 29. 
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Kuva 29. Lämpöarvon vaihtelu pisteessä 3. 

 

Pisteessä 3 lämpöarvon vaihtelu on jälleen varsin yksinkertainen prosessi. Kuvasta 29 

nähdään, että lämpöarvo laskee puhtaan maakaasun lämpöarvon tasolta hieman jälkeen hetken 

8h, jolloin Suomenojan voimalaitoksen kulutus siis loppuu. Kun Suomenojan voimalaitoksen 

kulutus palaa normaaliksi ja venttiili 2 suljetaan hetkellä 18h, palaa lämpöarvo pisteessä 3 

jälleen maakaasun lämpöarvon tasolle. Venttiilin avaaminen hetkellä 30h ei vaikuta pisteen 

ohittavan kaasun lämpöarvoon, sillä kaikki Ämmässuolta tuleva biokaasu päätyy Suomenojan 

voimalaitoksen käyttöön. 
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9. KAASUN LAADUN HALLINTATAVAT SYÖTETTÄESSÄ 
BIOKAASUA MAAKAASUVERKOSTOON 
 

Kaikki Suomessa käytettävä maakaasu on tähän saakka tullut maahamme Venäjältä ja 

Imatralla tapahtuvan kaasun laadunmäärityksen läpikäynyt kaasu on päätynyt sellaisenaan 

jokaiselle käyttäjälle. Ainoastaan se, missä ajassa tuo kaasu on saavuttanut milläkin 

etäisyydellä Imatran vastaanottoasemalta sijaitsevan käyttökohteen, on vaihdellut. Kaikkia 

asiakkaita on laskutettu samalla kuukausittaisella keskimääräisellä lämpöarvolla, mikä on ollut 

täysin järkevää, sillä pitkällä aikavälillä kaikkien asiakkaiden saaman kaasun lämpöarvon 

keskiarvo on todellakin sama. 

 

Biokaasun syötön lisäksi on todennäköistä, että tulevaisuudessa mm. Baltic Connector-

hankkeen myötä maakaasua tulee Suomeen useasta suunnasta, jolloin kaasun laadunhallinta 

monimutkaistuu oleellisesti. Tässä työssä keskitytään pohtimaan, miten biokaasun ja 

maakaasun seoksen laadunhallinta on parhaiten toteutettavissa, kun biokaasua syötetään 

maakaasuverkkoon nyt esillä olevista kohteista. Näiden kohteiden avulla saatuja tietoja 

voidaan hyödyntää hyvin myös muissa mahdollisissa tulevissa syöttökohteissa. Kolme valittua 

kohdetta sijaitsevat nimittäin hyvin erilaisissa paikoissa maakaasuverkostoon nähden ja niiden 

avulla asiasta saa varsin pätevän yleiskuvan.   

 

Seuraavaksi käsiteltävissä laadunhallintatavoissa on paljon eroja. Kaasukromatografien käyttö 

ja laskutustapojen muuttaminen ovat varsin paikallisia ratkaisuja, joiden toteutus on biokaasun 

syöttökohteen sijainnista riippuen pohdittava aina yksilöllisesti. Simulointiohjelman käyttö ja 

lämpöarvoltaan maakaasua vastaavan biokaasun syöttö maakaasuverkostoon ovat puolestaan 

ratkaisuja, joita voidaan melko samoin periaattein soveltaa kaikkialla.  
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9.1. Kaasun laadun mittaus kaasukromatografien avulla 

 

Kuten edellä todettiin, on kaasun laadun mittaus kaasukromatografien avulla paikallinen 

ratkaisu laadunhallintakysymykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen uuden biokaasun 

syöttökohteen tapauksessa on kromatografien tarve määriteltävä erikseen. Tarkastellaan tässä 

sitä, mitä tässä työssä esillä olleiden biokaasun syöttökohteiden tapauksissa vaaditaan 

kromatografien sijoittelulta. Kromatografien sijoituspaikat on esitetty kuvissa siten, että 

putkiosuutta, jolla kromatografin olisi sijaittava, on merkitty punaisella nuolella. 

Todellisuudessa kromatografeja tuskin sijoitettaisiin putken varrelle; todennäköisempi 

sijoituspaikka olisi paineenvähennysasema. 

 

9.1.1. Ämmässuon tapaus 

 

Ämmässuon tapausta tarkastellessa on muutamalla maakaasuverkostoon käyttöön liittyvällä 

seikalla aivan keskeinen avainasema. Nämä seikat ovat Suomenojan voimalaitoksen 

kaasunkulutus sekä se, tullaanko maakaasuputkiston venttiilejä käytännössä sulkemaan 

verkostosilmukan alueella. Jos tehtäisiin tässä työssä simuloitujen tapausten vastainen, erittäin 

rohkea oletus, että Suomenojan kaasunkulutus ei koskaan laske tietyn rajan alle, ja että 

venttiileitä ei verkostosilmukan alueella koskaan suljettaisi, voitaisiin kaasun laatu todentaa 

käytännössä yhdellä kaasukromatografilla. Tämä kromatografi tulisi tällöin sijoittaa 

Suomenojan voimalaitoksen haaraan, sillä aikaisemmissa simulaatioissa on todettu, että kaikki 

Ämmässuon biokaasu kulkeutuu Suomenojan voimalaitokselle sen ollessa käynnissä ja 

verkostosilmukan alueen venttiilien ollessa auki. Yhden kaasukromatografin käyttö riittäisi 

niin kauan kuin Suomenoja käyttäisi kaiken Ämmässuolta tulevan biokaasun eli Suomenojan 

kulutuksen olisi tällöin oltava koko ajan vähintään 2 500Nm3/h maakaasua. Toisaalta on myös 

mahdollista käyttää yhtä, Suomenojan haaraan sijoitettavaa, kromatografia siten, että aina kun 

Suomenojan kaasun kulutus laskee tietyn rajan alle, aletaan biokaasua polttaa soihdussa 

hyötykäytön sijaan. Tällä tavoin tarvittavien kromatografien määrä saataisiin minimoitua, 
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mutta Suomenojan tilannetta olisi seurattava erityisen tarkasti ja siitä riippuen 

hyödynnettävissä olevaa biokaasua saatettaisiin joutua polttamaan soihdussa turhaan. 

 

Mikäli Ämmässuon voimalaitoksen kulutuksen voidaan olettaa loppuvan hetkellisesti 

kokonaan, mutta verkostosilmukan alueen venttiileihin ei koskettaisi, riittäisi kaasun laadun 

hallintaan neljä kaasukromatografia, joiden sijoittelu olisi kuvan 30 mukainen. 

 

  

Kuva 30. Kaasukromatografien sijoittelu Ämmässuon alueella. 

 

 

Kuvan 30 esittämässä tapauksessa on tietenkin tehtävä se oletus, että Suomenojan ja 

Martinlaakson maakaasun käyttö eivät ole pois päältä samanaikaisesti. Kromatografit tarvitaan 

siis Suomenojan haaraan, Martinlaakson haaraan, Tapiolan haaraan sekä Vermon haaraan. 

 

Jos verkostosilmukan alueen venttiileitä suljetaan ja avataan, nousee kaasun laadun hallintaan 

tarvittavien kromatografien määrä selvästi. Edellä suoritetuissa simuloinneissa todettiin, että 

tiettyjen venttiilien sulkemisella kaasuvirtauksen suunta kääntyi länteen, ja biokaasusyötön 
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vaikutuspiiri ulottui Lohjan Kirkniemeen saakka. Esitetään tarvittavien kromatografien 

sijoituspaikat kuvassa 31. 

 

Kuva 31. Kaasukromatografien sijoituspaikat verkostosilmukassa.  

 

Kaiken kaikkiaan kaasukromatografeja tarvittaisiin siis yhdeksän: Martinlaakson haaraan, 

Vermon haaraan, Tapiolan haaraan, Suomenojan haaraan, Masalan haaraan, Djupströmin 

haaraan, Kantvikin haaraan, Siuntion haaraan sekä putkiosuudelle, josta lähtevät Virkkalan, 

Kirkniemen sekä tulevaisuudessa Hankoon lähtevät haarat. 

 

9.1.2. Nastolan tapaus 

 

Simulointien yhteydessä todettiin, että Nastolasta maakaasuverkostoon syötettävä biokaasu 

voi päätyä käyttöön ainoastaan Nastolassa tai Lahdessa. Tämä merkitsee sitä, että kahdella 
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kaasukromatografilla pystytään kattamaan koko Nastolan biokaasusyötön vaikutusalue. 

Havainnollistava kuva 32. 

 

  

Kuva 32. Kaasukromatografien sijainti Nastolan biokaasusyötön yhteydessä. 

 

Tässä tapauksessa on tietenkin tehtävä oletus, että biokaasu ei lähde kulkeutumaan putkistossa 

etelään ja kohti Orimattilaa. Tämän oletuksen uskaltaa kuitenkin tehdä, sillä biokaasun 

kulkeutuminen Orimattilaan tarkoittaisi sitä, että Nastolan ja Lahden yhteenlasketun 

maakaasun kulutuksen olisi tällöin laskettava alle 250Nm3/h:n. Tämä määrä on tässä työssä 

simuloitu Nastolan bioreaktorin tuottama suurin mahdollinen biokaasumäärä. 

 

9.1.3. Kromatografien käyttö runkolinjan varrella 

 

Aikaisemmin suoritetuista simuloinneista saatujen tulosten perusteella kromatografien käyttö 

runkolinjan varrella ei ole välttämätöntä, mikäli biokaasua syötetään jalostettuna ja 

määrällisesti vähän. Jos kuitenkin päädytään jalostamattoman kaasun syöttöön tai syötetyn 
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biokaasun määrä on suuri, on jokaista runkolinjan varrella sijaitsevaa syöttökohdetta kohti 

otettava käyttöön oma kaasukromatografinsa, jolla määritetään syöttöpisteestä länteen päin 

kulkeutuvan kaasun koostumus. 

 

9.2. Simulointiohjelman käyttö kaasun laadunhallinnassa 

 

Tässä työssä laajasti käytetyn Simonen tai jonkin muun kaasuverkoston simulointiohjelman 

käyttö biokaasun ja maakaasun seoksen laadunhallinnassa on erittäin varteenotettava 

vaihtoehto. Simulointiohjelman käytössä laadunhallissa on kaksi mahdollista toimintatapaa: 

nykyinen valvontajärjestelmä voitaisiin integroida Simoneen ja tarvittavat tiedot 

lämpöarvoista ja kulutuksista siirrettäisiin Simonen kautta laskutusjärjestelmään tai verkostoa 

simuloitaisiin jälkeenpäin valvontajärjestelmästä saatujen tietojen perusteella. 

 

Jos valvontajärjestelmä ja Simone integroitaisiin, muuttuisi järjestelmä kuvan XX osoittamalla 

tavalla. 

 

 

Kuva 33. Valvontajärjestelmän muutos Simonen integraation jälkeen. /29/ 

 

Kuvassa 33 eheät nuolet kuvaavat nykyistä järjestelmää ja katkonaiset nuolet mahdollista 

tulevaa järjestelmää. SCADA on siis nykyinen maakaasuverkoston valvontajärjestelmä ja 

GENERIS nykyinen laskutusjärjestelmä. 
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9.3. Laadunhallinnan poisto propaanisyötön avulla 

 

Edellä suoritetuissa simulaatioissa simuloitiin myös tapausta, jossa syöttämällä propaania 

jalostetun biokaasun joukkoon pystyttiin biokaasun lämpöarvo asettamaan maakaasun 

lämpöarvon tasolle. Simuloinneista saatujen tulosten perusteella propaanin syöttö ei aiheuta 

ongelmia kaasun laadun suhteen, joskin kuluttajalle päätyvän kaasuseoksen ominaisuuksista 

vain lämpöarvo on aivan täsmällisesti tiedossa. Esimerkiksi kaasuseoksen päästökerroin ei 

tällöin olisi selvillä.  

 

Propaanisyötön tekninen toteutus ei ole aivan niin yksinkertainen asia kuin monissa muissa 

laadunhallintatavoissa. Jotta propaania voitaisiin sekoittaa biokaasun kanssa, on biokaasun 

jalostuslaitoksen yhteyteen rakennettava erillinen propaaninsyöttöjärjestelmä. 

Propaaninsyöttöjärjestelmän pääkomponentit ovat säiliö nestemäiselle propaanille, höyrystin 

propaanin faasin muuttamiseksi nesteestä kaasuksi, sekä sekoitusjärjestelmä, joka syöttää 

tarvittavan määrän propaania biokaasun joukkoon lämpöarvon asettamiseksi kohdalleen /30/ 

/31/. Propaanisäiliö ja höyrystin ovat yleisessä käytössä olevaa tekniikkaa ja ne voidaan 

hankkia kohtuullisin kustannuksin. Ämmässuota lukuun ottamatta kaikissa Suomen 

olosuhteissa mahdollisissa biokaasun tuotantokohteissa tultaisiin toimeen joko 10m3:n tai 

30m3:n propaanisäiliöllä ja siihen liittyvällä höyrystimellä. Säiliön, höyrystimen ja 

asennustöiden hinnaksi on saatu 10m3:n tapauksessa 38 000 euroa ja 30m3:n tapauksessa 45 

000 euroa. /31/ 

 

Sen sijaan propaanin ja biokaasun sekoitusjärjestelmä ei ole sellaisenaan hankittavissa 

mistään, vaan sen toteuttaminen vaatisi todennäköisesti paljon suunnittelutyötä ja jossain 

määrin monimutkaisia teknisiä ratkaisuja, jotka kohottaisivat myös kustannustasoa. Jos 

biokaasun lämpöarvo halutaan saattaa yhteneväksi maakaasun lämpöarvon kanssa, olisi 

propaaninsyöttöä ohjaavaan automaatiojärjestelmään siirrettävä tieto sekä biokaasun että 

maakaasun senhetkisestä lämpöarvosta, joiden perusteella järjestelmä säätelisi syötettävän 

propaanin määrää tietyin väliajoin. Imatran vastaanottoasemalta tuleva maakaasun laatutieto 

on biokaasun syöttökohteesta riippuen jonkin verran aikaansa edellä, sillä kaasun 
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kulkeutuminen idästä lännessä sijaitseville käyttökohteille vie jonkin verran aikaa. Kun 

biokaasun ja maakaasun lämpöarvojen hallinnassa otetaan huomioon vielä tämä aikaero, 

voidaan todeta, että propaanin sekoitus biokaasun ei ole yksinkertainen asia. Saattaa tosin olla 

järkevintä käyttää jokaisessa kohteessa Imatralta saatuja laatuarvoja sellaisenaan, sillä pitkällä 

aikavälillä keskiarvot ovat samat, ja aikaelementin kontrollointi ilman simulointiohjelmaa voi 

olla hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. /30/ /31/ /32/ 

 

Propaani on nestekaasu, joten kaikkien muiden teknisten haasteiden keskellä olisi kyettävä 

ottamaan huomioon myös propaanin kondensoitumisvaara. Käytännössä propaani olisi 

sekoitettava biokaasun ennen kuin sen painetaso nostettaisiin siirtopaineen tasolle eli 

54bar:iin, sillä pelkän propaanin paineen nosto tuolle tasolle ei olisi mahdollista kaasufaasissa 

/30/. Lisäksi propaanin osuus siirtopaineeseen nostettavasta kaasuseoksesta ei saa ylittää 

tiettyä rajaa, jottei propaani kondensoituisi. Maakaasutoimitusten yleisissä ehdoissa /11/ 

propaanin maksimipitoisuus maakaasussa on asetettu 4%:iin. Tässä työssä on laskettu, että 

huonoimpaan mahdolliseen jalostettuun biokaasun tarvittava propaanin määrä olisi 3,3018% 

biokaasun tilavuusvirrasta. Näin ollen voidaan todeta, että biokaasun lämpöarvon 

saattamiseksi maakaasun lämpöarvon tasolle vaadittavat propaanimäärät eivät vielä aiheuta 

riskejä kondensoitumisen suhteen. /30/ 

 

9.4. Laadunhallinnan poisto laskutustapaa muuttamalla 

 

Eräs tapa määritellä kunkin asiakkaan saaman kaasun energiamäärä on laskutustavan 

muuttaminen. Tällöin maakaasun ja biokaasun seoksen laadunhallintaan ei tarvittaisi 

varsinaista teknistä ratkaisua, vaan kyse olisi pikemminkin laskennallisesta tavasta. Tosin 

jokaisessa biokaasun syöttökohteessa, jossa sovellettaisiin tätä laadun hallintatapaa, olisi ensin 

kyettävä tarkasti määrittelemään ne kaasun kulutuskohteet, joihin kulkeutuvan kaasun laatu 

muuttuisi biokaasun maakaasuverkostoon syötön seurauksena. On todennäköistä, että näiden 

kohteiden määrittelyyn tarvittaisiin maakaasuverkoston simulointiohjelmaa. Lisäksi kaikissa 

tapauksissa laskutustavan muuttaminen ei ehkä olisi soveltuva ratkaisu johtuen 

kaasuvirtausten liiallisesta monimutkaisuudesta. Biokaasun ja maakaasun sekoittumistilanteen 
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pitäisi siis olla varsin staattinen. Esimerkiksi tässä työssä simuloidun Ämmässuon 

biokaasusyötön yhteydessä voidaan todeta, että laskutustavan muuttaminen 

laadunhallintatapana soveltuu kyseiseen tapaukseen vain tarkoin ehdoin eli edellyttäen 

Suomenojan voimalaitoksen jatkuvaa kaasunkulutusta ja virtaussilmukan alueen venttiilien 

koskemattomuutta. Muissa tapauksissa virtausten käyttäytyminen olisi liian monimutkaista, 

jotta laskutustavan muuttaminen riittäisi laadunhallintatavaksi. 

 

Käytännössä laskennallisen laadunhallintatavan toteutus tarkoittaisi sitä, että kuhunkin 

käyttökohteeseen kulkeutuva kuukausittainen kaasumäärä eroteltaisiin maakaasuksi ja 

biokaasuksi. Tämä onnistuu siten, että kun tiedetään biokaasusyötön vaikutuspiirissä olevien 

kulutuskohteiden käyttämä kaasumäärä ja biokaasun tuotantokohteesta syötettävä 

biokaasumäärä, voidaan käyttökohteille menevän puhtaan maakaasun määrä laskea 

vähentämällä syötetyn biokaasun määrä kaikkiaan käytetyn kaasun määrästä. Tällöin sekä 

biokaasun että maakaasun kuhunkin käyttökohteeseen kulkeutuva määrä olisi tiedossa, ja 

niiden yhteensä sisältämä energiamäärä voitaisiin edelleen laskea. 

 

Toinen tapa poistaa laadunhallinta siirtymällä erilaiseen laskutusjärjestelyyn olisi määrittää 

kullekin biokaasusyötön vaikutuspiirissä olevalle kaasun käyttökohteelle oma kiinteä 

lämpöarvonsa, joka olisi käyttökohteelle todellisuudessa päätyvän kaasun lämpöarvoa 

pienempi. Tällä tavalla selvittäisiin mahdollisimman pienellä työllä, mutta alemman 

lämpöarvon käytöstä johtuvat kustannukset voisivat silti nousta suuriksi.  Lisäksi kaasun 

täsmällinen laatu jäisi arvoitukseksi, joka voisi esimerkiksi päästökauppaa ajatellen olla 

ongelmallista. Tällainen laskutustavan muuttaminen ei myöskään olisi tasa-arvoista niitä 

asiakkaita kohtaan, jotka eivät olisi biokaasun syötön vaikutuspiirissä ja joutuisivat näin ollen 

maksamaan korkeampaa hintaa kaasusta kuin ne asiakkaat, jotka sattumoisin sijaitsevat 

biokaasun syöttökohteiden läheisyydessä. 
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9.5. Hallintatapojen vertailu 

 

Kaasun laadunhallintatapojen vertailussa on otettava huomioon monia teknisiä, operatiivisia, 

taloudellisia ja jopa sosiaalisia näkökohtia. Näistä ainoastaan taloudellisten seikkojen 

arviointiin on käytettävissä kylmiä numerofaktoja, jotka nekin tosin perustuvat osittain 

arvioihin. Seuraavaksi laadunhallintatapoja on vertailtu tärkeimpien näkökohtien perusteella. 

  

9.5.1. Taloudellinen vertailu 

 

Taloudellisten tekijöiden vertailua vaikeuttaa se, että siinä missä simulointiohjelman käyttö 

perustuisi kertainvestointiin, jouduttaisiin kromatografeja lisäämään aina tarpeen mukaan, 

mikä tekee lopullisen kustannuksen arvioimisesta vaikeaa. Eri laadunhallintatapojen 

taloudelliset tunnusluvut on esitetty taulukossa 24.  

 

Taulukko 24. Laadunhallintatapojen taloudellinen vertailu. /31/ /32/ /33/ /34/ 

Tapa Investointi Vuotuiset kustannukset 
Kromatografit 75 000 euroa per kromatografi + 

Muutokset Generikseen 
5000 euroa per kromatografi 

Simulointi 125 000 euroa lisenssi & serveri + 
16 000 euroa IT- työhön + 

Muutokset Generikseen 

Vähäinen määrä huoltotyötä ja 
mahdollisesti suuri määrä 

operointityötä 
Propaani 38 000 - 45 000 euroa 

propaanisäiliö ja höyrystin yhteen 
kohteeseen, lisäksi määräämätön 
suuri summa sekoituslaitteistoon 

Todennäköisesti paljon huoltotyötä 

Laskutusmuutos Muutokset Generikseen 1000 Nm3/h:n kohteessa 50 000-125 
000 euroa vuodessa 

 

 

9.5.2. Tekninen ja operatiivinen vertailu 

 

Teknisten, operatiivisten ynnä muiden näkökohtien vertailu on suoritettu ryhmätyönä 

biokaasun laadunhallintatapoja vertailevassa Gasumin sisäisessä palaverissa /32/. Palaveriin 
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osallistui Gasumin siirto-osaston käyttöpäällikkö Ari Suomilammi, Gasumin 

maakaasuverkoston käyttöteknikko Jarmo Lehtonen, Gasumin projektipäällikkö Esa 

Hallivuori sekä tämän diplomityön tekijä Mikko Pulsa. Palaveriin osallistujien yhteenlaskettu 

kokemus maakaasualalta mitataan vuosikymmenissä, joten asiantuntemusta 

laadunhallintatapojen vertailuun riitti varmasti.  

 

Palaverissa arvioitiin erilaisten laadunhallintapoihin liittyvien aspektien painoarvoja asteikolla 

1-5. Painoarvot asetettiin sen perusteella, kuinka tärkeää kunkin osa-alueen toimivuus tai siitä 

aiheutuvat kustannukset ovat suhteessa Gasumin edustamiin arvoihin ja toimintatapoihin. 

Tärkeimpänä seikkana laadunhallinnan yhteydessä pidettiin laadunhallinnan tarkkuutta, joten 

sen painoarvoksi asetettiin 5. Investoinnin suuruuden ja kunnossapidon tärkeyttä ei arvioitu 

kovin suuriksi, joten niille annettiin painoarvoksi 2. Painoarvojen asettamisen jälkeen 

arvioitiin kuinka hyvät edellytykset milläkin osa-alueella oli toimia kunkin 

laadunhallintatavan yhteydessä. Myös tässä arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1-5. Kun jokaisen 

kohdan painoarvo kerrottiin sen sopivuudella mihinkin hallintatapaan, saatiin taulukoitua eri 

laadunhallintatapoihin liittyvien toimintaedellytysten arvosanat, joiden yhteenlaskettu summa 

kertoi lopulta sen, mikä laadunhallintatapa oli kokoukseen osallistujien mielestä paras. 

Taulukko laadunhallintatapojen vertailusta on esitetty liitteessä II. /32/ 

 

Tulosten perusteella selvästi käyttökelpoisin tapa laadunhallintaan biokaasun 

maakaasuverkostoon syötön yhteydessä on kaasukromatografien käyttö. Kromatografien 

käytön selkeitä etuja ovat niillä saavutettu laadunhallinnan tarkkuus, niiden käytön selkeys ja 

yksinkertaisuus sekä vähäinen huollon tarve. Lisäksi asiakaskunnan silmissä kromatografeihin 

perustuva laadunhallinta on taatusti ymmärrettävämpi ja luotettavampi ratkaisu kuin 

esimerkiksi kaasuverkoston simulointi. Toisaalta, jos biokaasua tullaan tulevaisuudessa 

syöttämään maakaasuverkostoon useasta kohteesta, voi tarvittavien kromatografien määrä 

nousta suureksi, mikä kasvattaa investointikustannuksia ja lisää myös huollon määrää. On 

myös muistettava, että myös kromatografien käytössä biokaasun lopullinen käyttökohde on 

oltava tiedossa ja tämän selvittämiseen on ehkä käytettävä simulointiohjelmaa. /32/ 
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Simulointiohjelman käytön hyviä puolia ovat kunnossapidon vähäinen tarve ja helppous sekä 

kertainvestoinnin selkeys ja suhteellinen edullisuus. Kuitenkin operatiivisesti 

simulointiohjelman käyttö katsottiin vaikeaksi ja työlääksi ratkaisuksi eikä simuloinnin avulla 

päästäisi samaan tiedon tarkkuuden tasoon kuin kromatografien avulla. Lisäksi 

simulointiohjelman käyttö laskutuksessa käytettävän lämpöarvon määrittämiseen ei olisi 

helposti perusteltavissa asiakkaille. /32/ 

 

Biokaasun lämpöarvon saattaminen maakaasun lämpöarvon tasolle propaanin avulla ei 

edellyttäisi muutoksia nykyiseen tiedonhallintajärjestelmään, eivätkä maakaasuverkoston 

virtausmuutokset aiheuttaisi mitään toimenpiteitä lämpöarvon ollessa kaikkialla sama. Tämä 

ratkaisu todettiin kuitenkin sekä kunnossapidon että käytön osalta vaikeaksi ja paljon työtä 

vaativaksi ratkaisuksi eikä toimintavarmuuskaan varmasti olisi erityisen hyvä. Lisäksi 

investointikulut todennäköisesti nousisivat hyvin korkealle. Propaania olisi myös kuljetettava 

säännöllisesti biokaasun tuotantokohteeseen, mistä aiheutuisi lisää kuluja. /32/ 

 

Laskutusmuutokset olisivat kunnossapidon ja käytön helppouden kannalta houkutteleva 

vaihtoehto eikä tämän ratkaisun toteuttaminen vaatisi suurta investointia tai työmäärää. 

Gasumin taloudelliset tappiot olisivat hieman suuremmassa biokaasun syöttökohteessa 

kuitenkin suuret. Lisäksi tässä ratkaisussa mentäisiin yli siitä missä aita on matalin, ja 

asiakkaat jäisivät eriarvoiseen asemaan. Voidaan todeta, että tällainen menettelytapa ei 

Gasumin arvoihin kuulu. /32/ 

 

Taulukossa 25 on vielä koottu kompaktiin muotoon Gasumin sisäisessä palaverissa 

kartoitettuja eri laadunhallintatapojen hyviä ja huonoja puolia. 
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Taulukko 25. Laadunhallintatapojen tekninen ja operatiivinen vertailu. /32/ 

Tapa Hyvää Huonoa 
Kromatografit - Laatu tarkasti selvillä 

- Yksinkertainen 
- Pieni huollon tarve 
- Selkeä myös asiakkaille 

- Tapauskohtaisesti saattaa vaatia 
lukuisia kromatografeja 
- Vaatii varman tiedon biokaasun 
käyttökohteesta ja altis kaasun 
virtausten muutoksille 

Simulointi - Ei vaadi paljon huoltotyötä 
 

- Käytön työläys 
- Tarkkuus arveluttava 
- Vaikea asiakkaan näkökulmasta 

Propaani - Lämpöarvo kaikkialla sama 
- Ei muutosvaatimuksia 
nykyiseen 
tiedonhallintajärjestelmään 

- Teknisesti vaativa, monimutkainen ja 
työläs 
- Toimintavarmuus arveluttava 
- Ainoastaan lämpöarvo tarkasti 
selvillä 

Laskutusmuutos - Todella yksinkertainen 
teknisesti ja toteutettavuuden 
kannalta 
 

- Asiakkaiden eriarvoisuus 
- Kaasun laatu ei selvillä 
- Vaatii varman tiedon biokaasun 
käyttökohteesta ja altis kaasun 
virtauksen muutoksille 
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10. BIOKAASUN MAAKAASUVERKOSTOON SYÖTÖN 
VAIKUTUS JÄRJESTELMÄVASTAAVAN TEHTÄVÄÄN 
 

Eräs tämän työn osa-alue oli biokaasun maakaasuverkostoon syötön aiheuttamat 

muutostarpeet Gasumille määrättyyn järjestelmävastaavan tehtävään. 

 

Mitä Gasumin rooliin järjestelmävastaavana sekä maakaasutoimitusten yleisiin ehtoihin tulee, 

on muutoksia tehtävä ainakin maakaasutoimitusten yleisten ehtojen kohtaan 8.5, jossa on 

määrätty, että maakaasutoimitusten energiamäärät todetaan käyttäen edelliselle vuorokaudelle 

määritettyä lämpöarvoa. Muutostarve johtuu luonnollisesti siitä, että tulevaisuudessa 

lämpöarvot tulevat biokaasun syötön johdosta vaihtelemaan osissa verkkoa. Tosin 

propaanisyötön käyttö laadunhallintatapana poistaisi tämänkin muutostarpeen. /11/ 

 

Järjestelmävastaavan ehtojen kohdassa 3.1. lukee, että "Maakaasun määrä tulee mitata aina, 

kun kaasu saapuu siirtojärjestelmään tai siirtyy verkkojen välillä." Kohdassa 3.2. sanotaan, että 

"Maakaasun komponenttikoostumus ja muut ominaisuudet tulee selvittää aina, kun maakaasu 

saapuu siirtojärjestelmään." Tämä siis tarkoittaa sitä, että biokaasun jalostuksen ja 

puhdistuksen jälkeen on oltava myös oma prosessikromatografinsa sekä määrämittaus, mikä 

tosin ainakin tämän työn yhteydessä käytössä olleissa jalostuslaitostarjouksissa on myös 

huomioitu. /10/ 

 

Lisäksi järjestelmävastaavan ehtojen kohdassa 3.3. on määritelty tämän työn kohdassa 1.2. 

esitellyt laatuvaatimukset. Kyseisessä kohdassa esitetyt laatuvaatimukset ovat sanatarkasti 

siirtojärjestelmään syötettävälle maakaasulle. Biokaasun maakaasuverkostoon syötön suhteen 

tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjä muutoksia kohdan 3.3. ilmauksiin saatetaan joutua tekemään. 

Syötettäväksi kaasuksi on määritelty pelkästään maakaasu ja vaikka biokaasun koostumus 

muistuttaa maakaasua, saattaa silti olla tarpeen määritellä myös muiden kaasujen kuin 

maakaasun syötön mahdollisuus maakaasuverkostoon. Lisäksi on huomioitava, että edes 

puhdistettu ja jalostettu biokaasu ei yksinään täytä järjestelmävastaavan ehtoja, vaan vasta 
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sekoittuessaan maakaasuverkoston maakaasun kanssa. Voi siis olla tarpeen muuttaa kohdan 

3.3. sanamuotoa huomioimaan tämä seikka./10/ 

 

Biokaasun eri laadunhallintatavat eivät aiheuta muutostarpeita järjestelmävastaavan roolin tai 

maakaasutoimitusten yleisten ehtojen kannalta. Propaanisyötön tapauksessa ehtojen muutokset 

saattaisivat olla vähäisemmät kuin muilla laadunhallintatavoilla, sillä kuten edellä mainittiin, 

voitaisiin maakaasutoimitusten yleisten ehtojen kohdassa 8.5 edelleen säilyttää sama sisältö. 

/11/ 
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11. BIOKAASUN SYÖTTÖ MAAKAASUN 

JAKELUVERKKOON 

 

Biokaasun syöttö maakaasun jakeluverkkoon on toteutettavissa varsin samoin periaattein kuin 

biokaasun syöttö maakaasun siirtoverkkoonkin. Molemmissa tapauksissa biokaasu on 

puhdistettava ja jalostettava ennen kuin sitä voidaan syöttää maakaasun joukkoon. Suurimmat 

erot siirto- ja jakeluverkon välillä ovat erilaiset painetasot, putkimateriaalit sekä verkostojen 

tilavuudet ja niissä kulkevien tilavuusvirrat. Näistä eroista aiheutuu muutama 

huomionarvoinen seikka, jotka on pistettävä merkille syötettäessä biokaasua maakaasun 

jakeluverkkoon. 

 

Jakeluverkoissa käytettävä siirtoverkkoa alempi painetaso tarkoittaa sitä, että biokaasua ei ole 

komprimoitava yhtä korkeaan paineeseen kuin siirtoverkkoon syötettäessä, vaan 

verkostokohtainen, matalampi painetaso riittää. Näin ollen syötettäessä biokaasua 

jakeluverkkoon säästetään ainakin komprimointikustannuksissa siirtoverkkoon syöttöön 

nähden. 

 

Toinen positiivinen asia biokaasun syötössä jakeluverkkoon on se, että siitä on maailmalla jo 

kokemusta eikä puhdistetun ja jalostetun biokaasun koostumuksesta vielä vähäisinä määrinä 

löytyvien epäpuhtauksien ole havaittu aiheuttavan ongelmia jakeluputkien materiaalina 

käytetyn muovin kanssa. Syötettäessä biokaasua siirtoverkkoon, jonka materiaalina on teräs, 

on esitetty epäilyjä pientenkin epäpuhtauksien ja biokaasun mahdollisesti sisältämien vielä 

tuntemattomien ainesosien vaikutuksista putkiston kuntoon. /12/ 

 

Jakeluverkon siirtoverkkoa huomattavasti pienempi tilavuus ja painetaso johtavat siihen, että 

sen biokaasun vastaanottokyky ei ole samalla tasolla kuin siirtoverkolla. Etenkin kesällä voi 

esiintyä tilanne, jossa osa biokaasusta on poltettava soihdussa johtuen vähäisestä 

lämmöntarpeesta. Lisäksi voidaan päätyä tilanteisiin, joissa pienestä kuormasta johtuen 

biokaasun osuus jakeluverkkoon päätyvästä biokaasun ja maakaasun seoksesta kasvaa niin 
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suureksi, että kaasuseoksen laatu ei enää täytä järjestelmävastaavan asettamia ehtoja /10/. 

Voidaan jopa päätyä tilanteeseen, jossa jakeluverkko täyttyy pelkästä biokaasusta. Kaiken 

kaikkiaan yksittäisen kaasun jakeluverkon pienemmät tilavuusvirrat johtavat väistämättä 

siihen, että jakeluverkkoon syötettävä biokaasu tulee heikentämään kaasunkuluttajille 

päätyvän kaasun laatua enemmän kuin mitä siirtoverkon tapauksessa. 

 

Jos biokaasua päädytään syöttämään maakaasun jakeluverkkoon, on myös huomioitava se 

seikka, että jakeluverkon sisäinen laadunhallinta on käytännössä mahdotonta, jollei biokaasua 

syötetä verkkoon samasta pisteestä kuin maakaasuakin, käytännössä siis 

paineenvähennysasemalta. Tämä rajoittaa selkeästi tähän biokaasun hyödyntämistapaan 

liittyviä mahdollisuuksia, sillä jos biokaasun tuotantokohteesta paineenvähennysasemalle 

vaadittavan putkiyhteyden pituus on suuri, voi se heikentää biokaasun jakeluverkostoon 

syöttämisen taloudellista kannattavuutta oleellisesti. 

 



 107  
 

12. BIOKAASUN MAAKAASUVERKOSTOON SYÖTÖN 

VAIKUTUS PÄÄSTÖKAUPPAAN 

 

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, biokaasu puolestaan luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi. 

Tämän vuoksi näiden kahden sekoittamisella on oma vaikutuksensa myös päästökauppaan.  

 

Biokaasun maakaasuverkostoon syötön tulkinta päästökaupan kannalta tullaan todennäköisesti 

ratkaisemaan neuvottelujen ja määrittelyjen avulla. Yksiselitteinen asia se ei kuitenkaan ole. 

Gasum Oy:n ensisijainen suunnitelma on syöttää biokaasua maakaasuverkostoon, jotta sitä 

voitaisiin käyttää liikenteen polttoaineena. Päästökauppa ei ulotu liikennesektorille saakka, 

joten jos kaikki maakaasuverkostoon syötettävä biokaasu päätyy liikennekäyttöön, saattaa se 

yksinkertaistaa päästökaupan roolia asiassa. Tämä on kuitenkin määrittelykysymys, sillä 

tankkausasemilta käyttöön päätyvät metaanimolekyylit eivät tule olemaan samoja 

metaanimolekyylejä, joita biokaasu tuo maakaasuverkostoon kuin poikkeustapauksissa. Jos 

biokaasun määrittäminen liikennekäyttöön kuitenkin toteutuu, saattaa biokaasun 

maakaasuverkostoon syötön vaikutus päästökauppaan jäädä vähäiseksi. Tällöin ainoa vaikutus 

olisi muutamissa käyttökohteissa puhtaan maakaasun päästökertoimesta eroava päästökerroin. 

Tässä tapauksessa kyseisten käyttökohteiden päästöjen todentamismenetelmä tulee 

todennäköisesti säilymään samana. 

 

Jos biokaasua jää liikennekäytöstä yli vielä muihin tarkoituksiin tai sitä muusta syystä päätyy 

käytettäväksi muualla kuin liikenteessä, muuttuu tilanne vaikeammaksi. Maakaasuverkoston 

laadunhallinnan tai kaasun käyttäjän päästömittausjärjestelmän avulla pystytään edelleen 

määrittämään energiantuotannossa syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrä, mutta maakaasun ja 

biokaasun osuus näistä päästöistä ei tässä työssä läpikäytyjen laadunhallintamenetelmien 

avulla ole automaattisesti määritettävissä. Jos kuitenkin myös muuhun kuin liikennekäyttöön 

menevän biokaasun käyttökohteet voidaan määrätä samalla lailla kuin liikennekäytönkin 

yhteydessä, ei asiassa pitäisi syntyä ongelmia. Tällöin siis biokaasu myytäisiin siitä 

kiinnostuneelle asiakkaalle, vaikka se maakaasun siirtoputkiston kautta ei todellisuudessa 
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kyseisen asiakkaan käyttöön päätyisikään. Tällä asiakkaalla ei siis tässä tapauksessa syntyisi 

päästökaupan piirissä olevia päästöjä, vaikka todellisuudessa asiakas maakaasua käyttäisikin ja 

päästöjä näin ollen pitäisi syntyä. Toisaalta toinen asiakas, jolle biokaasu putkistoa myöten 

kulkeutuu, voisi edelleen ostaa puhdasta maakaasua, vaikka ei sitä enää todellisuudessa 

käyttäisikään. Tällöin tämä asiakas olisi täysin normaalisti päästökaupan piirissä, vaikka 

fyysisesti käyttäisi myös biokaasua. 

 

Tulevaisuudessa, kun päästökaupan merkityksen uskotaan kasvavan, saattaa biokaasulla olla 

entistä merkittävämpi rooli maakaasun käytön rinnalla. Jos päästöoikeuksien hinnat nousevat, 

saattaa biokaasun lopullinen käyttäjä saada myös taloudellisesti varteenotettavaa hyötyä 

biokaasun käytöstä. Tällä hetkellä suurin hyöty biokaasun loppukäyttäjälle olisivat kiistatta 

biokaasun suomat imagoedut.  

 

Kun pohditaan biokaasun käytön yhteydessä syntyvää ketjua tuottajalta siirtäjälle ja siirtäjältä 

loppukäyttäjälle, on selkeästi vahvimmassa asemassa biokaasun tuottaja, jonka on suhteellisen 

helppo sanella biokaasun hinta, ja saada biokaasusta ketjun suurin taloudellinen hyöty. 

Vaikuttaa siltä, että biokaasun suomista imagoeduista suorastaan taistellaan, joten tuottaja saa 

todennäköisesti biokaasusta hyvän hinnan.  

 

Pelkän siirtäjän rooli arvoketjussa ei ole tämän hetkisessä tilanteessa ihanteellinen. Biokaasun 

maakaasuverkostoon syötön edellyttämä puhdistus- ja jalostusprosessi vaikeuttaa taloudellisen 

hyödyn saamista oleellisesti, ja imagoedut päätyvät helposti biokaasun loppukäyttäjälle. Jos 

biokaasun hyötykäyttö halutaan kuitenkin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, on 

biokaasun siirto maakaasuverkoston kautta ylivoimaisesti paras ratkaisu johtuen 

maakaasuverkoston käytännössä rajattomasta vastaanottokyvystä. Tämän ratkaisun ansiosta 

biokaasua ei jouduttaisi heittämään hukkaan soihtupoltossa, kuten nyt joudutaan usein 

tekemään. Kyseessä olisi sekä ympäristöllisesti että kansantaloudellisesti paras toimintamalli, 

mutta biokaasun siirtäjän on vaikea päästä ketjuun mukaan johtuen ketjun siirtäjälle 

epäedullisesta kustannusrakenteesta. Jos biokaasun merkitys päästökaupassa korostuu, saattaa 

siitä kuitenkin olla taloudellista hyötyä myös biokaasun siirtäjälle, jolloin koko ketjun 

toimintaedellytykset paranisivat.  
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13. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kirjallisuuden ja Pöyry Energyn kustannusarvioiden pohjalta käsitellyistä biokaasun 

puhdistus- ja jalostusmenetelmistä voidaan todeta, että vaikka menetelmät eroavat toisistaan 

teknisesti, ei taloudellisella puolella ollut tässä työssä käytössä olleen aineiston perusteella 

havaittavissa suuria eroja. Sen sijaan oli selkeästi nähtävissä, että pienten biokaasun 

tuotantokohteiden tapauksissa taloudellisen kannattavuuden löytäminen olisi hyvin vaikeaa. 

Näin ollen biokaasun maakaasuverkostoon syötön yhteydessä olisi pyrittävä löytämään 

tuotantokapasiteetiltaan tarpeeksi suuria kohteita. Kuten kappaleen 2.7.4 kuvasta 7 voidaan 

nähdä, alkavat biokaasun puhdistus ja jalostuskustannukset biokaasusta saatavaa 

energiamäärää kohden nousta jyrkästi, kun laitoksen raakakaasukapasiteetti jää alle 

500Nm3/h:n. /21/ 

 

Maakaasuverkoston simuloinnin perusteella voidaan sanoa, että suunnitelmat biokaasun 

syötöstä maakaasuverkostoon ilman jalostusta voidaan hylätä. Ilman puhdistusta ja jalostusta 

biokaasu huonontaisi lopullisen seoskaasun laatua huomattavasti, eivätkä järjestelmävastaavan 

ehdoissa /10/ esitetyt laatuvaatimukset täyttyisi. Poikkeuksena on ainoastaan runkolinjan 

suureen virtaukseen sekoitettava pieni puhdistettu mutta jalostamaton biokaasusyöttö. On 

tietysti myös mahdollista muuttaa järjestelmävastaavan ehtoja vastaamaan biokaasusyötön 

yhteydessä muuttunutta tilannetta. Näiden muutosten teko on kuitenkin jossain määrin 

arveluttava ratkaisu, sillä simulointitulosten perusteella muutostarpeet olisivat todella suuria. 

Esimerkiksi työssä simuloiduissa tapauksissa alhaisin arvo Wobbe-indeksille oli 

43,067MJ/Nm3. Nykyisissä järjestelmävastaavan ehdoissa alaraja on 50,4MJ/Nm3. Wobbe- 

indeksi eroaisi siis 14,5% nyt käytetystä alarajasta. Näin suuri vaihdos kaasun laadussa 

aiheuttaisi jo säätötarvetta kaasunkäyttäjien laitteistoissa, ja myös maakaasun vaivattoman 

polttoaineen maine olisi vaakalaudalla. Poltinlaitteistolle sallittu kaasun Wobbe-indeksin 

vaihtelu on tyypillisesti luokkaa ±5%. /30/ 

 

Kun biokaasu on puhdistettu ja jalostettu, voidaan siihen simuloinnista saatujen tulosten 

perusteella lisätä propaania se määrä, mikä biokaasun lämpöarvon saattamiseksi maakaasun 
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lämpöarvon tasalle työssä tehtyjen laskelmien avulla vaaditaan. Se, onko tällainen ratkaisu 

tarpeellinen, on käsitelty työn myöhemmässä vaiheessa.  

 

Kun maakaasuverkostoa simuloitiin nyt valittujen kolmen biokaasun syöttökohteen 

tapauksissa, saatiin myös paljon tietoa siitä, miten kaasuvirtaukset käyttäytyvät eri osissa 

maakaasuverkkoa verkoston eri käyttötilanteissa. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida 

hyvin myös virtauksien hallittavuutta verkoston tulevissa käyttötilanteissa. Runkolinjan tai 

jonkin verkoston haaran varrelta tapahtuvan biokaasusyötön ei pitäisi näiden simulointien 

tulosten perusteella aiheuttaa suuria ongelmia hallittavuuden tai biokaasun lopullisen 

käyttökohteen määrittelemisen suhteen. Sen sijaan verkostosilmukka on paljon vaikeampi 

tapaus tällä tavoin tarkasteltuna. 

 

Suomen maakaasuverkostoon rakennettava silmukka, jota tässäkin työssä siis simuloitiin, 

sijaitsisi pääkaupunkiseudulla, missä on myös muutama suuri maakaasun kulutuskohde. 

Näiden kohteiden mahdolliset käyttöseisokit tulisivat vaikuttamaan suuresti kaasuvirtausten 

käyttäytymiseen silmukan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että biokaasun lopullinen 

käyttökohde saattaa vaihdella kaasun kulutuksien vaihtelun mukaan, mikä vaikeuttaa kaasun 

laadunhallintaa ja taselaskentaa. Kun otetaan vielä huomioon tämän työn kappaleessa 8.1. 

esitetyt venttiilien sulkemisien vaikutukset verkostosilmukan alueen virtausten 

käyttäytymiseen, voidaan todeta, että virtausten hallinta silmukan alueella ei ole 

yksinkertainen asia ja se vaatii todennäköisesti vielä lähempää tarkastelua, kunhan biokaasun 

syöttökohteet tarkentuvat.  

 

Tämän työn osalta voidaan vielä todeta, että simuloitavana olleen Ämmässuon biokaasusyötön 

vaikutukset riippuvat hyvin paljon siitä, onko läheisellä Suomenojan voimalaitoksella kaasun 

kulutusta vai ei. Todellisuudessa Suomenojan voimalaitos on seisokissa useita päiviä vuodessa 

/35/, joten jos tulevaisuudessa Ämmässuon biokaasua tullaan syöttämään 

maakaasuverkostoon, on tämäkin seikka huomioitava. Kuten simulointien perusteella voitiin 

todeta, päätyy biokaasun ja maakaasun seos Suomenojan seisokin aikana Martinlaakson 

paineenvähennysasemalle. Koska myös Martinlaakson kaasun kulutus voi loppua seisokin 

aikana /35/, on otettava huomioon mahdollisuus, että sekä Martinlaakson että Suomenojan 
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käyttökohteet ovat yhtä aikaa seisokissa, jolloin kaasuvirtaukset käyttäytyisivät jälleen eri 

lailla. Tätä tapausta ei tämän työn laajuudessa simuloitu. Verkostosilmukan alueen kaikkia 

mahdollisia virtaustilanteita ei kuitenkaan ole mahdollista simuloida, vaan raja on vedettävä 

johonkin. Jos kaasuverkostoa ei tulevaisuudessa simuloida, vaan laadunhallinta toteutetaan 

vaikkapa kromatografeilla, voivat todella monimutkaiset virtaustilanteet johtaa jopa biokaasun 

soihtupolttoon hyötykäytön sijaan. Tähän ratkaisuun jouduttaisiin turvautumaan, jos biokaasua 

alkaisi päätyä kulutuskohteeseen, jota ei ole varustettu kromatografilla. 

 

Biokaasun laadunhallintatapojen vertailussa kromatografien käyttö vaikutti parhaalta 

vaihtoehdolta. Sen etuina olivat laadunmäärityksen tarkkuus ja selkeys sekä vähäinen huollon 

tarve. Huonoina puolina voidaan kuitenkin pitää tarvittavien kromatografien määrän 

epävarmuutta sekä edellä käsiteltyä tiettyjen käyttötilanteiden mahdollisesti aiheuttamaa 

epävarmuutta kaasun käyttökohteesta. Tietyin paikoin kromatografin sijoitus voi myös vaatia 

tarkkaa pohdintaa. Esimerkiksi jos yhdellä kromatografilla halutaan hoitaa usean kohteen 

kaasun laadunmääritys, kuten vaikkapa tässä työssä esitetyssä Lahden haaran tapauksessa, 

saattaisi kromatografin loogisin sijoituspaikka olla maakaasuputken varrella. Kromatografi 

vaatii kuitenkin toimiakseen tasaisen lämpötilan /33/, joten tällöin kromatografia varten olisi 

rakennettava oma rakennuksensa, mikä lisäisi kustannuksia oleellisesti. Tälläisissa tapauksissa 

olisi kromatografi todennäköisesti paras sijoittaa jollekin biokaasusyötön vaikutuksen piirissä 

olevalle paineenvähennysasemalle, josta mitattuja tietoja käytettäisiin myös muiden todetusti 

samanlaista kaasua saavien asiakkaiden kaasun laadun määritykseen. Tässäkin tapauksessa 

samanlaatuista kaasua saavien asiakkaiden toteaminen jouduttaisiin todennäköisesti 

suorittamaan simulointiohjelman avulla.  

 

Vaikuttaa siltä, että vaikka kromatografit otettaisiin käyttöön laadunhallinnassa, jouduttaisiin 

simulointiohjelman avulla kuitenkin varmistamaan biokaasusyötön vaikutusten alaisiksi 

joutuvien kohteiden määrä. Tämä simulointi voitaisiin tosin suorittaa kertaluontoisena 

jokaisen uuden kohteen tapauksessa, eikä simulointiohjelmaa sitä varten olisi kytkettävä 

muuhun maakaasuverkoston hallintajärjestelmään. Simonen kaasun laadunhallintatyökalun 

lisenssin hinta on 10 000 euroa, joten tästä ei aiheutuisi kovin suuria lisäkustannuksia 

kromatografien käytön oheen. /34/ 
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Koska vaikuttaa epätodennäköiseltä, että biokaasun lämpöarvoa ryhdyttäisiin säätelemään 

lisäämällä propaania sen joukkoon, on kaasun laadun hallinnan monimutkaistuminen 

väistämätöntä. Tämä tarkoittaa sitä, että Gasumin sisällä on monella taholla valmistauduttava 

siihen, että nykyisiin järjestelmiin on tulossa muutoksia ennemmin tai myöhemmin. 

Kromatografien tapauksessa selvittäisiin vielä suhteellisen vähällä; useamman lämpöarvon 

käytön seurauksena siirrettävän ja muokattavan tiedon määrä nousisi hieman. Lisäksi 

laskutusjärjestelmä Generikseen olisi tehtävä muutoksia, jotka mahdollistaisivat useamman 

lämpöarvon käytön. Näiden muutosten pitäisi kuitenkin olla täysin toteutettavissa, eikä 

vaadittu työmääräkään todennäköisesti olisi kovin suuri. /36/.  

 

Mitä tulee Gasumin rooliin järjestelmävastaavana, biokaasun syöttö maakaasuverkostoon ei 

aiheuttane suuria muutospaineita järjestelmävastaavan tai maakaasutoimitusten yleisiin 

ehtoihin /10/ /11/. Muutamiin kohtiin vaadittaisiin kuitenkin tarkennuksia. On silti 

mahdollista, että järjestelmävastaavan ehtojen suhteen joudutaan pulmallisen näkökohdan 

eteen. Tämän hetkisissä järjestelmävastaavan ehdoissa on määritetty siirtojärjestelmään 

syötettävän kaasun laatukriteerit. Jos biokaasua tullaan syöttämään maakaasuverkostoon, ei 

biokaasua yksinään täytä asetettuja laatuvaatimuksia, vaan vasta sekoituttuaan maakaasun 

kanssa. Näin ollen, jos Gasum päättää syöttää biokaasua siirtojärjestelmäänsä, saattaa se avata 

portteja myös muille maakaasun laatua heikompaa kaasua syöttäville tahoille. Tämä 

mahdollisuus ei ehkä ole kovin todennäköinen, mutta sinänsä huomionarvoinen. 

 

Työssä käsiteltiin myös biokaasun syöttöä maakaasun jakeluverkkoon ja biokaasun 

maakaasuverkostoon syötön vaikutuksia päästökauppaan. Tämän työn laajuudessa 

kumpaakaan aiheeseen ei kuitenkaan päästy käsiksi kovin syvällisesti. Todettiin vain, että 

biokaasun syöttö eroaa jakeluverkon ja siirtoverkon välillä tietyin tavoin ja että päästökaupan 

rooli biokaasuasioissa on pitkälti määrittely- ja neuvottelukysymys. 

 

Tässä työssä tehdyissä simuloinneissa käytettiin biokaasun koostumuksena yleisesti biokaasun 

puhdistus- ja jalostuslaitteiston tarjoajien lupaamia huonoimpia koostumuksia. Simuloinneista 

saatuja tuloksia tarkastellessa tämä on hyvä pitää mielessä. Nyt käytetyillä 
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biokaasukoostumuksilla biokaasu ei yksinään täyttänyt järjestelmävastaavan tai 

maakaasutoimitusten yleisten ehtojen mukaisia kriteerejä. /10/ /11/ Biokaasun 

metaanipitoisuuden nousu vain muutamalla prosenttiyksiköllä kuitenkin johtaisi siihen, että 

ehdot jo täyttyisivät, vaikka lämpöarvo edelleen jäisi puhtaan maakaasun lämpöarvosta.  

 

Toinen huomionarvoinen seikka simuloinneissa käytetyistä biokaasukoostumuksista oli niiden 

korkea happipitoisuus. Tulevaisuudessa maakaasuverkostoon syötettävissä olevan biokaasun 

happipitoisuus ei todennäköisesti olisi nyt käytetyllä, jo hiukan pelkoja aiheuttavalla tasolla. 

Järjestelmävastaavan ehdoissa määritelty maakaasun happitoisuus, "jälkiä", ei ole kovin selkeä 

ilmaus, ja se saattaisi olla hyvä tulevaisuudessa muuttaa. Järjestelmävastaavan ehdot kuitenkin 

perustuvat EASEE-gas:n julkaisuun "Common business practice, Harmonisation of Natural 

Gas Quality 2005 - 001/01". /10/ Tämän julkaisun mukaan hapen maksimipitoisuus 

maakaasussa on 0,01% /37/. Jos näin tiukasta rajasta halutaan pitää kiinni, tekee se biokaasun 

syötöstä maakaasuverkostoon hyvin vaikeaa. Eritoten kaatopaikalta saatava biokaasu sisältää 

hyvin todennäköisesti ainakin hiukan happea, sillä ilman pääsyä keräilyjärjestelmään on 

vaikea estää aivan täydellisesti.  
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14. YHTEENVETO 

 

Tässä työssä tutkittiin biokaasun syöttöä maakaasuverkostoon Gasum Oy:n toimeksiannosta. 

Työssä oli tarkoitus selvittää, millaista kaasuseosta kaasunkulutuskohteisiin päätyisi, mikäli 

biokaasua syötettäisiin maakaasun siirtoverkkoon muutamasta valitusta kohteesta erilaisilla 

biokaasukoostumuksilla. Nämä koostumukset olivat puhdistettu ja jalostettu biokaasu, 

puhdistettu mutta jalostamaton biokaasu sekä puhdistettu, jalostettu ja propaanilla terästetty 

biokaasu. Kaasun laadunvaihteluita tutkittiin kaasuverkoston simulointiohjelma Simonen 

avulla. Simuloinneissa saatiin selville, että puhdistetun mutta jalostamattoman biokaasun 

syöttö maakaasun siirtoverkostoon ei nykyisten järjestelmävastaavan tai maakaasutoimitusten 

yleisten ehtojen mukaisten laatuvaatimusten mukaan ole mahdollista. Kaksi muuta syöttötapaa 

olivat simulointien perusteella mahdollisia, mutta propaanin syöttöä biokaasun sekaan ei 

arvioitu työn myöhemmässä vaiheessa tarpeelliseksi ratkaisuksi. 

 

Toinen työn tavoite oli löytää paras maakaasuverkoston laadunhallintatapa, kun biokaasua 

syötetään maakaasuverkostoon. Vertailtavina laadunhallintatapoina olivat 

kaasukromatografien käyttö, maakaasuverkoston simulointi, biokaasun lämpöarvon 

saattaminen maakaasun lämpöarvon tasalle propaanin avulla sekä laadunhallinnan poisto 

laskutustapaa muuttamalla. Parasta tapaa etsittiin vertailemalla eri tapojen kustannuksia sekä 

teknisiä ja operatiivisia edellytyksiä.  Parhaaksi laadunhallintatavaksi valikoitui 

kaasukromatografien käyttö. Kromatografien etuja ovat laadunhallinnan tarkkuus ja 

yksinkertaisuus sekä vähäinen huoltotarve. Lisäksi kromatografien käyttö on selkeä ratkaisu 

myös asiakkaan näkökulmasta. 

 

Työtä tehdessä käytettiin paljon maakaasuverkoston simulointiohjelma Simonea. Simonen 

käyttö vaati tietyn määrän opettelua ja vaikeuksia ilmeni ajoittain. Kuitenkin tuotetuki toimi 

varsin nopeasti ja vaikeuksista selvittiin, vaikka osa simulointikierroksista oli tehtävä 

kokonaan uudelleen. 
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Laadunhallintatapojen vertailussa oli tukeuduttava paljon eri alojen asiantuntijoihin, ja 

lopullinen vertailu suoritettiin Gasum Oy:n sisäisessä palaverissa. Kävi selväksi, että 

biokaasun syöttö maakaasun joukkoon edellyttää muutoksia nykyisin käytössä oleviin 

järjestelmiin, ja asian tiimoilta on monella taholla vielä työtä edessä. Tämän diplomityön 

laajuudessa ei vaadittavia muutoksia ollut mahdollista käydä kovin syvällisesti läpi. 

 

Tässä työssä luotiin katsaus myös biokaasun syöttöön maakaasun jakeluverkkoon sekä 

biokaasusyötön vaikutuksista päästökauppaan ja Gasum Oy:n tehtävään Suomen 

maakaasuverkkojen järjestelmävastaavana. Nämäkin katsaukset jäivät hieman pinnalliseksi, 

sillä syvällinen paneutuminen asiaan olisi kasvattanut tämän työn diplomityön laajuuden 

ulkopuolelle. 

 

Työn päätavoitteet eli biokaasun maakaasuverkostoon syötön toimintamallin löytäminen sekä 

parhaan maakaasuverkoston laadunhallintatavan valinta biokaasusyötön yhteydessä 

onnistuivat varsin hyvin. Lisäksi puhdistus- ja jalostusmenetelmiin luotu katsaus antaa 

lukijalle yleiskuvan vaaditusta tekniikasta ja syntyvistä kustannuksista. Kaiken kaikkiaan 

puhdistetun ja jalostetun biokaasun laatuun sekä biokaasun syöttöön maakaasun 

siirtoverkostoon liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Nämä tekijät alkavat selkiytyä 

epäilemättä vasta sitten, kun biokaasun puhdistus- ja jalostuslaitoksia saadaan käyttöön 

Suomessa. Sitä ennen kaasun laatuun ja eritoten mahdolliseen kaasun laadun vaihteluun 

saatavilla oleva tieto perustuu kirjallisuuteen, laitetoimittajien tarjouksiin sekä muiden maiden 

biokaasutoimijoiden kokemuksiin. Muiden kokemuksista on tietysti yritettävä ottaa oppia 

mahdollisimman paljon, mutta todennäköisesti myös Suomessa moni biokaasun 

maakaasuverkostoon syöttöön liittyvä asia on opeteltava kantapään kautta.   

 



                   116  
 

LÄHTEET 
 

/1/ Gasum Oy. Tietoa maakaasusta. [Gasum Oy:n www-sivuilla][viitattu 27.12.2007] 

Saatavissa: http://www.gasum.fi/TIETOAMAAKAASUSTA/Sivut/default.aspx 

 

/2/ Gasum Oy. Vuosikertomus 2007 

 

/3/ Gasum Oy. Maakaasun koostumus [Gasum Oy:n intranetissä.] Päivitetty 30.11.2007 

[viitattu 27.12.2007] 

Saatavissa: Intranet yrityksen sisäisessä käytössä. 

 

/4/ Finbio ry. Bioenergiatietoa. [Finbio ry:n www-sivuilla] [viitattu 27.12.2007] 

Saatavissa: http://www.finbioenergy.fi/default.asp?init=true&InitID=456;0 

 

/5/ Kärki Jussi. Kauppalehti 17.1.2008 

 

/6/  Marcogaz. Injection of Gases from Non-Conventional Sources into Gas Networks, Final 

Recommendation.1.12.2006 

 

/7/ Biokaasuyhdistys ry. Perustietoja Biokaasusta.[biokaasuyhdistyksen www-sivuilla] 

[viitattu 27.12.2007] 

Saatavissa: http://www.biokaasuyhdistys.net/ 

 

/8/ Wellinger Arthur, Jönsson Owe, Persson Margareta. Biogas Upgrading to Vehicle Fuel 

Standards and Grid Injection 

 

/9/ Gasum Oy. Maakaasutoimitusten yleiset ehdot. 9.6.2006. 

 

/10/ Gasum Oy. Järjestelmävastaavan asettamat ehdot Järjestelmävastuun toteuttamiseksi. 

22.12.2005 



 117  
 

 

/11/  Gasum Oy. Biokaasupotentiaalin hyödyt merkittävimmät liikenteen polttoaineena. 

[Gasum Oy:n intranetissä.] Päivitetty 27.9.2007. Viitattu 20.12.2007 

Saatavissa: Intranet yrityksen sisäisessä käytössä. 

 

/12/ Pinchbeck Dave. Biogas quality issues: the need for BONGO. 30.5.2007 Amsterdam 

 

/13/ Vinnerås Björn, Schönning Caroline, Nordin Annika. Identification of the microbiological 

community in biogas systems and evaluation of microbial risks from gas usage 

23.3.2006  

 

/14/ Wellinger Arthur; Lindberg Anna. BIOGAS UPGRADING AND UTILISATION   

 

/15/ Wellinger Arthur; Persson Margareta. BIOGAS UPGRADING AND UTILISATION 

2006 

 

/16/ YIT Environment Oy. Budjettitarjous T05 202. Gasum Oy Biokaasun käsittelylaitokset. 

27.1.2005 

 

/17/ Cirmac International bv. QUOTATION FOR A CIRMAS LANDFILL GAS 

UPGRADING PLANT BY MEANS OF VPSA B0482DQ2A. 27.9.2007. 

 

/18/ Biogas upgrading, Vacuum pressure swing adsorption (VPSA) Technology [www-

tuotedokumentti] Cirmac International bv. [viitattu 30.1.2008] 

Saatavissa: http://www.cirmac.nl/bestanden/Cirmac_Biogas_Purification_VPSA.pdf 

 

/19/ Scandinavian GTS. Technical & commercial proposal. 

 

/20/ Kättström Hans. Toimitusjohtaja, Scandinavian GTS. SV: Questions about GPP® process 

lines [yksityinen sähköpostiviesti] Vastaanottaja: Mikko Pulsa. Lähetetty 17.1.2008 11:42. 

 



                   118  
 

/21/ Pöyry Energy. Biometaanin tuottaminen liikennekäyttöön- kustannusarvioita. 21.4.2008. 

 

/22/ SynerGEE Gas® [www-tuotedokumentti] Stoner Software [viitattu 28.12.2007] 

Saatavissa: http://www.advantica.biz/default.aspx?page=444 

 

/23/ Pipeline Studio® powered by Energy Solutions International [www-tuotedokumentti] 

Energy Solutions International [viitattu 28.12.2007] 

Saatavissa: http://www.energy-solutions.cn/pdf/pipe_studio_gas2.pdf 

 

/24/ ATMOS® GSIM [www-tuotedokumentti] Atmos i [viitattu 28.12.2007] 

Saatavissa: http://www.atmosi.com/content/atmossim 

 

/25/  GasWorks® [www-tuotedokumentti] Bradley B. Bean, PE [viitattu 28.12.2007] 

Saatavissa: http://www.b3pe.com/#gasworks 

 

/26/ Simone Research Group, About Company [Simone Research Groupin www-sivuilla] 

[viitattu 28.12.2007] 

Saatavissa: http://www.simone.eu/simone-company-about.asp 

 

/27/ Jörg Seeliger, Günter Wagner. Thermal Billing using Calorific Values provided by 

Pipeline Simulation. [Pipeline Simulation Interest Groupin www-sivuilla] [viitattu 

28.12.2007] 

Saatavissa: http://www.psig.org/papers/2000/0103.pdf 

 

/28/ LIWACOM Informationstechnik GmbH, SIMONE Research Groups.r.o. Equations and 

methods. 2003. [pdf-tallenne] [viitattu 31.12.2007] 

 

/29/ Suomilammi Ari. Käyttöpäällikkö, Gasum Oy. Valkeala: Biokaasun laadunhallintatapojen 

vertailu- palaveri 2.5.2008. 

 



 119  
 

/30/ Riikonen Arto. Asiakaspalvelupäällikkö, Gasum Oy. Sköldvik: Seoskaasulaitoksen 

esittely. 19.3.2008 

 

/31/ Malin Stefan. Osastopäällikkö, Tehokaasu Oy. VS: Propaanin sekoitus biokaasuun 

[yksityinen sähköpostiviesti] Vastaanottaja: Mikko Pulsa. Lähetetty 30.4.2008 10:38. 

Liitetiedosto: "Nestekaasulaitteiston hintalaskelma 080430". 

 

/32/ Suomilammi Ari, Hallivuori Esa, Lehtonen Jarmo. Gasum Oy.  Valkeala: Biokaasun 

hallintatapojen vertailu- palaveri 2.5.2008. 

 

/33/ Blomqvist Timo. Neste Jacobs. Puhelinkeskustelu 26.3.2008. 

 

/34/ Wagner Günter, Toimitusjohtaja, Liwacom GmbH. AW: Price for online simulation 

[yksityinen sähköpostiviesti] Vastaanottaja: Mikko Pulsa Lähetetty 24.4.2008 12:49. 

 

/35/ Lehtonen Jarmo. Käyttöteknikko, Gasum Oy.  

 

/36/ Heikkilä Mika. Järjestelmäasiantuntija, Gasum Oy. Puhelinkeskustelu 29.4.2008 

 

/37/ EASEE-gas. Common business practice 2005-001/01 Harmonisation of natural gas 

quality. 7.2.2005 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     LIITE I  1                                           
 

LIITE I: SIMULOINTIEN TÄSMÄLLISET TULOKSET 
 
 

Puhdistetun ja jalostetun biokaasun syötön simuloinnin yhteydessä kootut taulukot. 

 

 

Taulukko 1. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset normaalissa talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Suomenojan 

haarassa 
Virtaus 46 271 Nm3/h 

(lännestä)  
16 077 Nm3/h  

(idästä) 

2800 Nm3/h 49 071 Nm3/h 65 148 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 95,0000 % 97,9231 % 97,9667 % 
CO2-% 0,0400 % 1,0000 % 0,0948 % 0,0813 % 
N2-% 0,8000 % 2,0000 % 0,8685 % 0,8516 % 
O2-% 0,0100 % 2,0000 % 0,1235 % 0,0955 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7072 % 0,7178 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1886 % 0,1914 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0754 % 0,0766 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0189 % 0,0191 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,098 MJ/Nm3 35,892 MJ/Nm3 35,918 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,584 0,567 0,567 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 55,41 TCO2/TJ 55,06 TCO2/TJ 55,05 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 49,517 MJ/Nm3 52,878 MJ/Nm3 52,929 MJ/Nm3 
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Taulukko 2. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa Suomenojan seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Martinlaakson 

haarassa 
Virtaus 27 773 Nm3/h 

(lännestä)  
 6324Nm3/h 

(idästä) 

2800 Nm3/h 30 573 Nm3/h 31 873 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 95,0000 % 97,8161 % 97,8725 % 
CO2-% 0,0400 % 1,0000 % 0,1279 % 0,1105 % 
N2-% 0,8000 % 2,0000 % 0,9099 % 0,8881 % 
O2-% 0,0100 % 2,0000 % 0,1922 % 0,1561 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6813 % 0,6949 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1817 % 0,1853 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0727 % 0,0741 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0182 % 0,0185 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,098 MJ/Nm3 35,826 MJ/Nm3 35,860 

MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,584 0,567 0,567 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 55,41 TCO2/TJ 55,07 TCO2/TJ 55,06 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 49,517 MJ/Nm3 52,753 MJ/Nm3 52,819 

MJ/Nm3 
 
 
 
 
 
Taulukko 3. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Nastolan oksaan 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Nastolaan 

Virtaus 2161 Nm3/h 250 Nm3/h 2411 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 96,0000 % 97,8822 % 
CO2-% 0,0400 % 2,2000 % 0,2640 % 
N2-% 0,8000 % 1,2000 % 0,8415 % 
O2-% 0,0100 % 0,6000 % 0,0712 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6722 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1793 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0717 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0.0000 % 0,0179 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 35,840 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,585 0,568 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,09 TCO2/TJ 55,14 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,016 MJ/Nm3 52,762 MJ/Nm3 
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Taulukko 4. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa Nastolan kohteiden seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Lahteen 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Lahteen 

Virtaus 21 261 Nm3/h 250 Nm3/h 21 511 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 96,0000 % 98,0755 % 
CO2-% 0,0400 % 2,2000 % 0,0651 % 
N2-% 0,8000 % 1,2000 % 0,8046 % 
O2-% 0,0100 % 0,6000 % 0,0169 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7413 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1977 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0791 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0.0000 % 0,0198 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 35,982 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,585 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,09 TCO2/TJ 55,05 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,016 MJ/Nm3 53,049 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 5. Lappeenrannan biokaasusyötön vaikutukset runkolinjan kaasuun talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
runkoputkessa 

Lappeenrannan 
biokaasu 

Seoskaasu 
syöttöpisteestä 

länteen  
Virtaus 778 525 Nm3/h 100 Nm3/h 778 626 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 96,0000 % 98,0996 % 
CO2-% 0,0400 % 2,2000 % 0,0403 % 
N2-% 0,8000 % 1,2000 % 0,8001 % 
O2-% 0,0100 % 0,6000 % 0,0101 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7499 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,2000 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0800 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0.0000 % 0,0200 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,585 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,09 TCO2/TJ 55,04 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,016 MJ/Nm3 53,085 MJ/Nm3 
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Taulukko 6. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset normaalissa kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Suomenojan 

haarassa 
Virtaus 12 061 Nm3/h 

(lännestä)  
12 587 Nm3/h  

(idästä) 

2800 Nm3/h 14 861 Nm3/h 27 448 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 95,0000 % 97,5160 % 97,7838 % 
CO2-% 0,0400 % 1,0000 % 0,2209 % 0,1379 % 
N2-% 0,8000 % 2,0000 % 1,0261 % 0,9224 % 
O2-% 0,0100 % 2,0000 % 0,3849 % 0,2130 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6087 % 0,6735 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1623 % 0,1796 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0649 % 0,0718 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0162 % 0,0180 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,098 MJ/Nm3 35,642 MJ/Nm3 35,806 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,584 0,569 0,568 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 55,41 TCO2/TJ 55,11 TCO2/TJ 55,07 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 49,517 MJ/Nm3 52,403 MJ/Nm3 52,716 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 7. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa Suomenojan seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Martinlaakson 

haarassa 
Virtaus 2589 Nm3/h 

(lännestä)  
 10 620 Nm3/h 

(idästä) 

2800 Nm3/h 5389 Nm3/h 16 010 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 95,0000 % 96,4895 % 97,5475 % 
CO2-% 0,0400 % 1,0000 % 0,5387 % 0,2088 % 
N2-% 0,8000 % 2,0000 % 1,4234 % 1,0079 % 
O2-% 0,0100 % 2,0000 % 1,0438 % 0,3575 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,3604 % 0,6235 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,0961 % 0,1682 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0384 % 0,0687 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0096 % 0,0179 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,098 MJ/Nm3 35,012 MJ/Nm3 35,675 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,584 0,575 0,569 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 55,41 TCO2/TJ 55,23 TCO2/TJ 55,10 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 49,517 MJ/Nm3 51,216 MJ/Nm3 52,457 MJ/Nm3 
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Taulukko 8. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Nastolan oksaan 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Nastolaan 

Virtaus 321 Nm3/h 250 Nm3/h 571 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 96,0000 % 97,1800 % 
CO2-% 0,0400 % 2,2000 % 0,9862 % 
N2-% 0,8000 % 1,2000 % 0,9752 % 
O2-% 0,0100 % 0,6000 % 0,2685 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,4215 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1124 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0450 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0.0000 % 0,0112 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 35,325 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,585 0,574 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,09 TCO2/TJ 55,49 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,016 MJ/Nm3 51,727 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 9. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa Nastolan kohteiden seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Lahteen 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Lahteen 

Virtaus 3030 Nm3/h 250 Nm3/h 3280 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 96,0000 % 97,9399 % 
CO2-% 0,0400 % 2,2000 % 0,2046 % 
N2-% 0,8000 % 1,2000 % 0,8305 % 
O2-% 0,0100 % 0,6000 % 0,0550 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6928 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1848 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0739 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0.0000 % 0,0185 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 35,883 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,585 0,567 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,09 TCO2/TJ 55,11 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,016 MJ/Nm3 52,847 MJ/Nm3 
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Taulukko 10. Lappeenrannan biokaasusyötön vaikutukset runkolinjan kaasuun kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
runkoputkessa 

Lappeenrannan 
biokaasu 

Seoskaasu syöttöpisteestä 
länteen  

Virtaus 321 729 Nm3/h 100 Nm3/h 321 829 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 96,0000 % 98,0993 % 
CO2-% 0,0400 % 2,2000 % 0,0407 % 
N2-% 0,8000 % 1,2000 % 0,8001 % 
O2-% 0,0100 % 0,6000 % 0,0102 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7498 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1999 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0800 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0.0000 % 0,0200 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 34,459 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,585 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,09 TCO2/TJ 55,04 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,016 MJ/Nm3 53,084 MJ/Nm3 

 
 
 
Puhdistetun mutta jalostamattoman biokaasun syötön simuloinnin yhteydessä kootut 
taulukot. 
 
 
 
 Taulukko 11. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Suomenojan 

haarassa 
Virtaus 45 806 Nm3/h 

(lännestä)  
16 449 Nm3/h 

(idästä) 

5000 Nm3/h 50 805 Nm3/h 67 253 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 93,8527 % 94,8914 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 4,1750 % 3,1638 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,8690 % 0,8521 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,1568 % 0,1209 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6761 % 0,6942 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1803 % 0,1851 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0721 % 0,0740 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0180 % 0,0185 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 34,402 MJ/Nm3 34,793 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,606 0,596 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 57,39 TCO2/TJ 56,80 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 49,008 MJ/Nm3 49,974 MJ/Nm3 
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Taulukko 12. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa Suomenojan seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Martinlaakson 

haarassa 
Virtaus 26 905 Nm3/h 

(lännestä)  
 7373 Nm3/h 

(idästä) 

5000 Nm3/h 31 904 Nm3/h 33 632 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 91,3371 % 92,8221 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 6,6241 % 5,1782 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,9098 % 0,8857 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,2438 % 0,1925 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6323 % 0,6582 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1686 % 0,1755 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0674 % 0,0702 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0169 % 0,0176 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 33,456 MJ/Nm3 34,015 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,630 0,616 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 58,90 TCO2/TJ 58,00 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 46,745 MJ/Nm3 48,068 MJ/Nm3 

 
 
 
Taulukko 13. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Nastolan oksaan 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Nastolaan 

Virtaus 2126 Nm3/h 500 Nm3/h 2626 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 89,8844 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 8,0383 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,9334 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,2940 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6070 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1619 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0648 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0162 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 32,909 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,644 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 59,80 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 45,485 MJ/Nm3 
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Taulukko 14. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa Nastolan kohteiden seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Lahteen 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Lahteen 

Virtaus 21 231 Nm3/h 500 Nm3/h 21 721 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 97,1266 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 0,9877 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,8158 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,0436 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7331 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1955 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0782 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0195 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 35,634 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,575 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 55,56 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 52,120 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 15. Lappeenrannan biokaasusyötön vaikutukset runkolinjan kaasuun talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
runkoputkessa 

Lappeenrannan 
biokaasu 

Seoskaasu 
syöttöpisteestä 

länteen  
Virtaus 779 696 Nm3/h 200 Nm3/h 779 896 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 98,0889 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 0,0508 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,8002 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,0104 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7498 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1999 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0800 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0200 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 35,996 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 55,04 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 53,074 MJ/Nm3 
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Taulukko 16. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Suomenojan 

haarassa 
Virtaus 11 551 Nm3/h 

(lännestä)  
13 002 Nm3/h 

(idästä) 

5000 Nm3/h 16 551 Nm3/h 29 553 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 85,0665 % 90,7995 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 12,7287 % 7,1474 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 1,0117 % 0,9186 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,4606 % 0,2624 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,5232 % 0,6230 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1395 % 0,1661 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0558 % 0,0664 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0140 % 0,0166 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 31,096 MJ/Nm3 33,253 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,690 0,635 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 63,04 TCO2/TJ 59,23 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 41,525 MJ/Nm3 46,274 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 17. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa Suomenojan seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Martinlaakson 

haarassa 
Virtaus 1326 Nm3/h 

(lännestä)  
 12 087 Nm3/h 

(idästä) 

5000 Nm3/h 6325 Nm3/h 17 996 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 64,0080 % 86,9893 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 33,2302 % 10,8568 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 1,3537 % 0,9805 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 1,1886 % 0,3941 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,1568 % 0,5567 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,0418 % 0,1484 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0167 % 0,0594 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0042 % 0,0148 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 23,166 MJ/Nm3 31,820 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,891 0,672 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 83,16 TCO2/TJ 61,70 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 27,229 MJ/Nm3 43,067 MJ/Nm3 
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Taulukko 18. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa Nastolan kohteiden seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Lahteen 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Lahteen 

Virtaus 2991 Nm3/h 500 Nm3/h 3481 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 92,0210 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 5,9582 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,8987 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,2202 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6442 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1718 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0687 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0172 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 33,713 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,624 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 58,48 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 47,350 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 19. Lappeenrannan biokaasusyötön vaikutukset runkolinjan kaasuun kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
runkoputkessa 

Lappeenrannan 
biokaasu 

Seoskaasu syöttöpisteestä 
länteen  

Virtaus 321 023 Nm3/h 200 Nm3/h 321 223 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 55,0000 % 98,0731 % 
CO2-% 0,0400 % 42,0000 % 0,0662 % 
N2-% 0,8000 % 1,5000 % 0,8004 % 
O2-% 0,0100 % 1,5000 % 0,0109 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7495 % 
C3H8-% 0,2000 % 0,0000 % 0,1999 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0800 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0200 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 19,771 MJ/Nm3 35,990 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,977 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 96,71 TCO2/TJ 55,05 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 22,194 MJ/Nm3 53,059 MJ/Nm3 
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Propaanilla terästetyn biokaasun simuloinnista saadut taulukot. 
 
  
Taulukko 20. Ämmässuon propaanipitoisen biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Suomenojan 

haarassa 
Virtaus 46 178 Nm3/h 

(lännestä)  
15 926 Nm3/h 

(idästä) 

2896 Nm3/h 49 074 Nm3/h 65 000 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 91,8633 % 97,7319 % 97,8221 % 
CO2-% 0,0400 % 0,9669 % 0,0948 % 0,0813 % 
N2-% 0,8000 % 1,9340 % 0,8669 % 0,8505 % 
O2-% 0,0100 % 1,9340 % 0,1235 % 0,0957 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7057 % 0,7166 % 
C3H8-% 0,2000 % 3,3018 % 0,3831 % 0,3382 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0753 % 0,0764 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0188 % 0,0191 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,615 0,569 0,568 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,18 TCO2/TJ 55,11 TCO2/TJ 55,09 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,843 MJ/Nm3 52,945 MJ/Nm3 52,979 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   LIITE I     12 
 

Taulukko 21. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa Suomenojan seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Martinlaakson 

haarassa 
Virtaus 27 685 Nm3/h 

(lännestä)  
 6169 Nm3/h 

(idästä) 

2896Nm3/h 30 580 Nm3/h 31 749 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 91,8633 % 97,5093 % 97,6241 % 
CO2-% 0,0400 % 0,9669 % 0,1278 % 0,1107 % 
N2-% 0,8000 % 1,9340 % 0,9074 % 0,8865 % 
O2-% 0,0100 % 1,9340 % 0,1922 % 0,1568 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6790 % 0,6928 % 
C3H8-% 0,2000 % 3,3018 % 0,4938 % 0,4367 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0724 % 0,0739 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0181 % 0,0185 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 

MJ/Nm3 
36,000 MJ/Nm3 

Suht. tiheys 0,566 0,615 0,571 0,570 
Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,18 TCO2/TJ 55,15 TCO2/TJ 55,13 TCO2/TJ 

Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,843 MJ/Nm3 52,861 
MJ/Nm3 

52,904 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 22. Nastolan propaanilla terästetyn biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Nastolan oksaan 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Nastolaan 

Virtaus 2143 Nm3/h 257 Nm3/h 2400 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 93,4173 % 97,5987 % 
CO2-% 0,0400 % 2,1408 % 0,2649 % 
N2-% 0,8000 % 1,1677 % 0,8394 % 
O2-% 0,0100 % 0,5839 % 0,0714 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6697 % 
C3H8-% 0,2000 % 2,6903 % 0,4666 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0714 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0179 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,610 0,568 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,67 TCO2/TJ 55,09 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 51,075 MJ/Nm3 52,979 MJ/Nm3 
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Taulukko 23. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset talvitapauksessa Nastolan kohteiden seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Lahteen 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Lahteen 

Virtaus 21 243 Nm3/h 257 Nm3/h 21 500 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 93,4173 % 98,0440 % 
CO2-% 0,0400 % 2,1408 % 0,0651 % 
N2-% 0,8000 % 1,1677 % 0,8044 % 
O2-% 0,0100 % 0,5839 % 0,0169 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7410 % 
C3H8-% 0,2000 % 2,6903 % 0,2298 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0790 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0198 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,610 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,67 TCO2/TJ 55,06 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 51,075 MJ/Nm3 53,060 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 24. Lappeenrannan biokaasusyötön vaikutukset runkolinjan kaasuun talvitapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
runkoputkessa 

Lappeenrannan 
biokaasu 

Seoskaasu syöttöpisteestä 
länteen  

Virtaus 778 259 Nm3/h 103 Nm3/h 778 362 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 93,4173 % 98,0994 % 
CO2-% 0,0400 % 2,1408 % 0,0403 % 
N2-% 0,8000 % 1,1677 % 0,8000 % 
O2-% 0,0100 % 0,5839 % 0,0101 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7499 % 
C3H8-% 0,2000 % 2,6903 % 0,2003 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0800 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0200 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,610 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,67 TCO2/TJ 55,04 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 51,075 MJ/Nm3 53,085 MJ/Nm3 
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Taulukko 25. Ämmässuon propaanipitoisen biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Suomenojan 

haarassa 
Virtaus 11 883 Nm3/h 

(lännestä)  
12 521 Nm3/h 

(idästä) 

2896 Nm3/h 14 779 Nm3/h 27 300 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 91,8633 % 96,8779 % 97,4384 % 
CO2-% 0,0400 % 0,9669 % 0,2217 % 0,1383 % 
N2-% 0,8000 % 1,9340 % 1,0222 % 0,9203 % 
O2-% 0,0100 % 1,9340 % 0,3870 % 0,2141 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6030 % 0,6704 % 
C3H8-% 0,2000 % 3,3018 % 0,8078 % 0,5291 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0643 % 0,0715 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0161 % 0,0179 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,615 0,576 0,571 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,18 TCO2/TJ 55,26 TCO2/TJ 55,16 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,843 MJ/Nm3 52,624 MJ/Nm3 52,834 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 26. Ämmässuon biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa Suomenojan seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu Ämmässuon 
biokaasu 

Seoskaasu 
Ämmässuolta 

itään 

Seoskaasu 
Martinlaakson 

haarassa 
Virtaus 2347 Nm3/h 

(lännestä)  
 10 619 Nm3/h 

(idästä) 

2896Nm3/h 5243 Nm3/h 15 862 Nm3/h 

CH4-% 98,1000 % 91,8633 % 94,6551 % 96,9613 % 
CO2-% 0,0400 % 0,9669 % 0,5520 % 0,2093 % 
N2-% 0,8000 % 1,9340 % 1,4264 % 1,0070 % 
O2-% 0,0100 % 1,9340 % 1,0727 % 0,3613 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,3357 % 0,6131 % 
C3H8-% 0,2000 % 3,3018 % 1,9133 % 0,7663 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0358 % 0,0654 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0090 % 0,0163 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,615 0,593 0,575 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,18 TCO2/TJ 55,67 TCO2/TJ 55,25 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 50,843 MJ/Nm3 51,813 MJ/Nm3 52,655 MJ/Nm3 
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 Taulukko 27. Nastolan propaanilla terästetyn biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Nastolan oksaan 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Nastolaan 

Virtaus 303 Nm3/h 257 Nm3/h 560 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 93,4173 % 95,9515 % 
CO2-% 0,0400 % 2,1408 % 1,0039 % 
N2-% 0,8000 % 1,1677 % 0,9687 % 
O2-% 0,0100 % 0,5839 % 0,2733 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,4059 % 
C3H8-% 0,2000 % 2,6903 % 1,3426 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0433 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0108 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,610 0,586 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,67 TCO2/TJ 55,79 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 51,075 MJ/Nm3 52,135 MJ/Nm3 

 
 
 
 
 
Taulukko 28. Nastolan biokaasusyötön vaikutukset kesätapauksessa Nastolan kohteiden seisoessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
Lahteen 

Nastolan biokaasu Seoskaasu Lahteen 

Virtaus 3013 Nm3/h 257 Nm3/h 3270 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 93,4173 % 97,7320 % 
CO2-% 0,0400 % 2,1408 % 0,2051 % 
N2-% 0,8000 % 1,1677 % 0,8289 % 
O2-% 0,0100 % 0,5839 % 0,0551 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,6911 % 
C3H8-% 0,2000 % 2,6903 % 0,3957 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0737 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0184 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,610 0,569 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,67 TCO2/TJ 55,17 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 51,075 MJ/Nm3 52,919 MJ/Nm3 
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Taulukko 29. Lappeenrannan biokaasusyötön vaikutukset runkolinjan kaasuun kesätapauksessa. 

Ominaisuus Maakaasu 
runkoputkessa 

Lappeenrannan 
biokaasu 

Seoskaasu syöttöpisteestä 
länteen  

Virtaus 321 462 Nm3/h 103 Nm3/h 321 565 Nm3/h 
CH4-% 98,1000 % 93,4173 % 98,0984 % 
CO2-% 0,0400 % 2,1408 % 0,0407 % 
N2-% 0,8000 % 1,1677 % 0,8001 % 
O2-% 0,0100 % 0,5839 % 0,0102 % 

C2H6-% 0,7500 % 0,0000 % 0,7498 % 
C3H8-% 0,2000 % 2,6903 % 0,2008 % 

Iso-C4H10-% 0,0800 % 0,0000 % 0,0800 % 
n-C5H12-% 0,0200 % 0,0000 % 0,0200 % 
Lämpöarvo 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 36,000 MJ/Nm3 
Suht. tiheys 0,566 0,610 0,566 

Päästökerroin 55,04 TCO2/TJ 56,67 TCO2/TJ 55,04 TCO2/TJ 
Wobbe-indeksi 53,085 MJ/Nm3 51,075 MJ/Nm3 53,085 MJ/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE II:  LAADUNHALLINTATAPOJEN VERTAILU 
 

 
Painoarvo  Kromatografit Simulointi Propaani Laskutusmuutos 

      

2 Kunnossapito     

 Osaaminen 4 5 2 5 

 Korjausten kestot 4 5 1 5 

 Huoltovälit 5 5 2 5 

 Kohteiden määrä 3 5 4 5 

 Kustannukset 4 5 3 5 

  40 50 24 50 

      

4 Käyttö     

 Osaaminen 4 1 2 4 

 Toimintavarmuus 4 3 2 4 

 Vaadittu työmäärä 4 1 2 4 

 
Alttius kulutuskohteiden 
seisokeille 5 4 5 4 

 Kustannukset 4 2 3 1 

  84 44 56 68 

      

5 Laadun ja taseen hallinta     

 Tiedon määrä 5 2 5 1 

 Tiedon tarkkuus 5 3 4 1 

 Tiedon hallittavuus 4 2 4 1 

 Muutosten teko/virheiden korjaus 4 3 1 1 

 Muutosvaatimukset nykyiseen  3 3 5 4 

 järjestelmään         

  105 65 95 40 

      

2 Investointi 2 3 2 4 

  4 6 4 8 

      

4 Tulevaisuus 5 4 1 1 

  20 16 4 4 

      

4 Asiakkaiden tasa-arvoisuus 5 4 4 1 

  20 16 16 4 

      

           

 ∑ 273 197 199 174 

      

 A-sarake = tärkeys Rivit = Hyvä vai huono   

 1= ei kovin tärkeä 1= huono    

 5= tärkeä 5= hyvä    

 


