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1 Johdanto 

Yksi nykypäivän kansainvälisistä megatrendeistä on ilmastonmuutoksen torjunta 

(Kuhmonen & Kuhmonen 2014, 8). Liikenteen päästöt ovat merkittävimpiä ilmaston-

muutoksen aiheuttajia. Bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen tilalle on varsinkin 

henkilöautopuolella kehitetty vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, kuten biokaasuajo-

neuvoja. Biokaasuratkaisut alkavat yleistyä myös työkoneissa. Traktorivalmistaja 

Valtra on lähtenyt selvittämään metaanilla toimivan traktorin potentiaalia yhtenä tu-

levaisuuden energiavaihtoehtona maatalouskoneissa. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erityisvaatimuksia, jotka tulisi huo-

mioida paineistettua kaasua polttoaineena käyttävien traktoreiden suunnittelussa, 

sekä niiden tuotannon ja huollon toteutuksessa. Tällä hetkellä ei ole olemassa erityi-

sesti kaasukäyttöisiä työkoneita koskevaa lainsäädäntöä, joten tässä työssä esille 

nostetut asiat pohjautuvat kaasuautoja koskeviin säädöksiin ja toimintatapoihin. Esi-

merkkikohteeksi valikoitiin Scanian huoltopiste Laukaan Leppävedellä, mihin käytiin 

tutustumassa.  

Opinnäytetyön tilaajana oli Valtra Oy Ab Suolahti ja työn ohjaajana toimi tuotekehi-

tyksen tutkimusryhmän päällikkö Petri Hannukainen. Hänen tiiminsä keskeinen rooli 

on tutkia ja kehittää uusia tulevaisuuden ratkaisuja tuotteisiin. Niistä yksi vaihtoehto 

on kaasumaisia polttoaineita, kuten metaania, energialähteenä käyttävä traktori. 

Kaasu polttoaineena on uusi asia traktoreissa, ja siten turvallisuusnäkökulma on tär-

keää huomioida. Työhön kerättiin työsuojelullisia näkökulmia siitä, mitä pitäisi huo-

mioida esimerkiksi tulevaisuuden työtiloissa, -välineissä, suojavarusteissa ja työnteki-

jöiden koulutuksissa.  

Tämä opinnäytetyö voi toimia jatkossa pohjatietona laskelmille investoinneista, joita 

tarvittaisiin toimintaympäristöjen muuttamiseksi kaasutraktoreille soveliaiksi.  
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2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön lähteinä käytettiin Suomen ja Euroopan Unionin (EU) lakeja ja asetuk-

sia. Ajantasainen EU-lainsäädäntö löytyy EUR-Lex tietokannasta, ja se on käännetty 

myös suomeksi. Aiheeseen perehdyttiin myös kaasuajoneuvoihin ja työturvallisuu-

teen liittyvien raporttien ja julkaisujen avulla. 

Työtä varten haastateltiin puhelimen ja sähköpostin avulla Turvallisuus- ja kemikaali-

viraston (Tukes) ylitarkastajaa Arto Jaskaria, joka vastaa painelaitteista ja maakaa-

susta. Häneltä pyydettiin asiantuntija-apua, minkä määräysten ja ohjeiden mukaan 

kaasutraktoria pitäisi kehittää kohti sarjatuotantoa. Opinnäytetyötä varten haastatel-

tiin myös sähköpostilla Valtran tyyppihyväksyntään, merikuljetuksiin ja työterveyteen 

liittyviä yritysten asiantuntijoita.  

Syksyllä 2018 käytiin Scanian Suomen huoltopisteessä Laukaan Leppävedellä haastat-

telemassa heidän asiantuntijoitaan. Tarkoituksena oli selvittää, miten kaasuajoneu-

vojen huolto on Scanialla toteutettu, ja mihin säädöksiin se perustuu. Leppäveden        

huoltopiste valikoitui tutkimuskohteeksi, koska se on yksi harvoista raskaiden ajoneu-

vojen korjaamoista Suomessa, jolla on tällä hetkellä kokemusta kaasuajoneuvoista. 

Scania Leppävesi valikoitui kohteeksi myös lähimmän maantieteellisen sijaintinsa 

vuoksi Valtra Suolahteen nähden.  

3 Valtra 

Valtra on Pohjoismaiden johtava maataloustraktoreiden valmistaja ja palveluiden 

tarjoaja, joka kuuluu amerikkalaiseen AGCO konserniin. AGCO on yksi maailman 

suurimmista maatalouskoneiden valmistajista. Valtran pääpaikka sijaitsee 

Suolahdessa, mutta tuotantoa on myös Brasiliassa. Valtran traktoreita myydään yli 75 

maassa ja se työllistää 2100 henkilöä. (Tietoa Valtrasta n.d.) AGCOn muita brändejä 

ovat Massey Ferguson, Fendt ja Challenger. 

Suolahden tehdas koostuu tuotekehityksestä, voimansiirto- ja kokoonpanotehtaista, 

sekä varaosakeskuksesta. Asiakasräätälöidyt traktorit kokoonpannaan asennus-

linjalla, minkä jälkeen ne koeajetaan ja lastataan junaan, tai rekkaan, jotka kuljet-

tavat ne useinmiten satamaan ja sieltä edelleen kohdemaihin. 
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Valtran päämarkkina-alueella Euroopassa ja Lähi-idässä (EME = Europe, Middle East)  

on Senior Brand Business Managerin Matti Tiitisen mukaan 935 huoltopistettä, jotka 

on esitetty kuviossa 1 (Tiitinen 2018). Osa toimipisteistä on yhteisiä Massey 

Fergusonin (MF), tai Fendtin kanssa. Karttaan sinisellä merkatut ovat Valtran omia 

huoltopisteitä. 

  

 

Kuvio 1. Valtra EME-alueen huoltopisteet (Tiitinen 2018) 

 

4 Kansainvälinen ilmastopolitiikka 

Jotta traktoreille voidaan jatkossakin saada tyyppihyväksynnät, mikä mahdollistaa nii-

den myynnin, on päästömääräykset pystyttävä täyttämään uusilla teknologisilla rat-

kaisuilla. Optimaalinen lopputulos edellyttää kuitenkin ekologisen ajattelun lisäksi 

paljon onnistuneita taloudellisia ja teknologisia ratkaisuja, jotta liiketoimintakin pysyy 

kannattavana. 
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Kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Asioita ohjaavat Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n ilmastosopimus, Kioton pöytä-

kirja ja mekanismit sekä näihin liittyvät monenkeskiset neuvottelut. (Sopimukset oh-

jaavat kansainvälistä ilmastopolitiikkaa 2015.) 

4.1 YK:n ilmastosopimus 

Vuonna 1992 järjestettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, 

missä päätettiin YK:n ilmastosopimuksesta. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994 ja sen 

ylin päätöksentekoelin on vuosittain kokoontuva osapuolten konferenssi. (Sopimuk-

set ohjaavat kansainvälistä ilmastopolitiikkaa 2015.)  

YK:n ilmastosopimuksella pyritään saamaan kasvihuonekaasupäästöt vaarattomalle 

tasolle sellaisella aikavälillä, että ekosysteemit ehtivät sopeutua ilmastonmuutokseen 

luonnollisella tavalla. Samaan aikaan pitää pystyä kuitenkin turvaamaan ruoan tuo-

tanto ja kestävä taloudellinen kehitys. YK:n ilmastosopimus ei kuitenkaan sanele 

määrällisiä päästövähennysvelvoitteita. (Sopimukset ohjaavat kansainvälistä ilmasto-

politiikkaa 2015.) 

4.2 Kioton ja Pariisin ilmastosopimukset 

Kasvihuonekaasujen määrälliset rajoitteet on määritelty Kioton sopimuksessa, joka 

koskee pöytäkirjan ratifioineita, eli vahvistaneita teollisuusmaita. Kioton pöytäkirja 

hyväksyttiin vuonna 1997, ja se tuli voimaan 2005 täydentäen YK:n ilmastosopi-

musta. Pöytäkirjan ensimmäinen velvoitekausi kesti vuodesta 2008 vuoteen 2012, 

jolloin maiden yhteinen päästövähennysvelvoite oli 5,2%. Toinen velvoitekausi on 

kahdeksan vuotinen (2013-2020) ja tavoitteena on 18%:n kasvihuonekaasujen vä-

hennys. (Sopimukset ohjaavat kansainvälistä ilmastopolitiikkaa 2015.)  

Kioton sopimus koskee seitsemää kasvihuonekaasua, jotka ovat hiilidioksidi, me-

taani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt, rikkiheksafluoridi ja typpi-

difluoridi.  EU-maat ovat päättäneet toteuttaa päästövähennykset yhteisesti ja mailla 

on erilaisia velvoitteita tavoitteiden saavuttamiseksi. (Sopimukset ohjaavat kansain-

välistä ilmastopolitiikkaa 2015.) 



8 
 

 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen 

celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Pariisin sopimuksen pyrkimyksenä 

on myöskin löytää ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöt saadaan pienenemään 

mahdollisimman nopeasti. (The Paris Agreement 2018.) 

4.3 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja lainsäädäntö 

Liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat EU:ssa vajaat 20 % kokonais-

päästömäärästä. Maailmanlaajuisesti yli 20 % hiilidioksidipäästöistä on peräisin lii-

kenteestä. (Liikenteen päästöt n.d.) Kuviossa 2 on esitetty tieliikenteen ja työkonei-

den hiilidioksidipäästöt Suomessa vuonna 2015. Arvot sisältävät sekä bensiini- että 

dieselkäyttöiset ajoneuvot ja työkoneet. (Nylund, Söderena & Rahkola 2016, 7.) Työ-

koneiden osuus päästöistä on noin viidennes. 

  

 

Kuvio 2. Tieliikenteen ja työkoneiden hiilidioksidipäästöjen jakauma Suomessa 2015 

(Nylund, Söderena & Rahkola 2016, 8)  

 

Dieselkäyttöisten traktoreiden osuus kaikkien työkoneiden hiilidioksidipäästöistä 

Suomessa vuonna 2015 oli 27 % (Nylund, Söderena & Rahkola 2016, 9). Kuvion 3 mu-

kaan traktoreiden osuus dieselkäyttöisten työkoneiden päästöistä on suurin. 
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Kuvio 3. Dieseliä polttoaineena käyttävien työkoneiden hiilidioksidipäästöt Suomessa 

2015 (Nylund, Söderena & Rahkola 2016, 9) 

 

EU-lainsäädäntö ja Pariisin ilmastosopimus ohjaavat päästöjen vähentämistä tulevai-

suudessa. EU:n yleiset ilmastotavoitteet vuoteen 2020 mennessä ovat kasvihuone-

kaasujen vähentäminen 20 %, energiatehokkuuden parantaminen 20 % ja uusiutu-

vien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta 20 %. Vuonna 2050 kasvi-

huonekaasupäästövähenemä tulee olla 40 % vuoden 1990 tasosta. (Liikenteen pääs-

töt n.d.) Kuviossa 4 on kuvattu päästöjen vähennystavoite aikavälillä 1990 – 2050.  
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Kuvio 4. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (Energia- ja ilmastotiekartta 

2050 2014, 2) 

 

Lainsäädännön määrittelemä tavoite päästöjen vähentämisestä on haastava ja edel-

lyttää liikenteen osalta biopolttoaineiden käyttöä, uutta energiatehokasta ajoneuvo-

teknologiaa, parempaa liikenteen ja maankäytön suunnittelua ja joukkoliikenteen 

houkuttelevuutta (Liikenteen päästöt n.d.). 

4.4 Työkoneiden päästövaatimukset 

Euroopassa työkoneiden pakokaasupäästöjä säädellään viisivaiheisella Stage-luoki-

tuksella, joka tuli käyttöön direktiivin 97/68/EY myötä vuonna 1997. Stage-luokituk-

sen avulla säädellään hiilivety- ja häkäpäästöjä, sekä pienhiukkasia ja typenoksideja. 

(Bergman, Kulonen, Peltola & Penttinen 2015, 12.) Stage V päästölainsäädäntö astuu 

Euroopassa voimaan 2018-2019. Sen myötä työkoneiden moottoreissa tulee käyttää 

hiukkassuodatinta nokihiukkasten puhdistamiseksi pakokaasuista. (Nylund, Söderena 

& Rahkola 2016, 10.) 

Jotta lainsäädännön asettamat ilmastotavoitteet tullaan tulevaisuudessa saavutta-

maan, uusia edelleen ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja tulee kehittää myös 

työkoneisiin. Ajoneuvoja ei voi myydä ja luovuttaa asiakkaalle ilman tyyppihyväksyn-

tää, mikä osaltaan pakottaa ajoneuvovalmistajat noudattamaan lakeja ja asetuksia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0068&&from=FI
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Tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan kansainvälisesti, tai kansallisesti tunnustettua me-

nettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvo- tai komponenttityypin 

täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. Ne tulevat joko kansainvälisistä tai kan-

sallisista säädöksistä ja esimerkiksi Suomessa hyväksyntöjä hoitaa Liikenteen turvalli-

suusvirasto Trafi. (Tyyppihyväksyntä 2018.) 

5 Biokaasu 

5.1 Biokaasuprosessi 

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta hapettomissa olo-

suhteissa. Kuviossa 5 on esitetty biokaasuprosessi, jossa syntyy biokaasun lisäksi lan-

noitekäyttöön soveltuvaa mädätysjäännöstä. Biokaasu sisältää 40 - 70 % metaania, 

30 - 60 % hiilidioksidia ja pieniä pitoisuuksia rikkiyhdisteitä. Metaani itsessään on il-

makehään päästessään 20 - 70 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, 

mutta sen talteenotolla ja hyötykäytöllä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

merkittävästi. Biokaasua hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa, sekä liiken-

nebiokaasuna. (Biokaasu 2017.) 

 

 

 

Kuvio 5. Biokaasuprosessi (Lampinen 2014, 24)  
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5.2 Bio- ja maakaasu liikennepolttoaineena 

Uusiutuvaa biokaasua tuotetaan mm. kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden biojät-

teistä ja jätevesilietteistä. Laskennallisesti biokaasulla ajaminen ei aiheuta lainkaan 

hiilidioksidipäästöjä. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen 

hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, koska biohajoavaan raaka-aineeseen on 

sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu. 

(Kaasuauton päästöt 2018.)  

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jota saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä. Se on 

fossiilisista polttoaineista puhtain ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 25% bensiiniin ver-

rattuna. (Mt.) 

Valtioneuvoston asetuksessa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta mainitaan, että 

asetusta sovelletaan myös biokaasun tekniseen käyttöön, biokaasun talteenottoon, 

siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteisiin (A 551/2009, 1 

§). Näin ollen biokaasu on lain mukaan rinnastettavissa maakaasuun, jota myös yksi-

nään, tai biokaasun kanssa sekoitettuna käytetään liikennepolttoaineena. 

Kaasuajoneuvojen moottorit ovat joko mono- tai dualratkaisuja. Monofuel-moottori 

käyttää ainoastaan yhtä polttoainetta. Dual Fuel ajoneuvoissa on kaksoispolttoaine-

järjestelmä, joka käyttää esimerkiksi dieseliä ja metaania yhtäaikaisesti. Flexible Fuel 

ajoneuvoissa on yksi polttoainejärjestelmä, jota voidaan käyttää useilla eri polttoai-

neilla. (Sanasto ja lyhenteet 2018.) 

5.3 Kaasupolttoaineiden varastointi ajoneuvoissa 

Kaasupolttoaineiden yleisimpiä varastointitapoja ajoneuvoissa ovat paineistus ja nes-

teytys. Paineistettu biokaasu CBG (Compressed BioGas) ja paineistettu maakaasu 

CNG (Compressed Natural Gas) ovat yleisimmin käytössä ajoneuvoissa. Kaasun varas-

tointipaine autoissa on 200 bar ja kuorma- ja linja-autoissa 250 bar. (Lampinen 2015, 

160.) Kun polttoaineena käytetään näiden sekoitusta, puhutaan CBG20:stä, joka sisäl-

tää 20 % biokaasua ja loput maakaasua (Lampinen 2016). 

Nesteytetyn biokaasun, LBG:n (Liquefied BioGas) ja nestetytetyn maakaasun, LNG:n 

(Liquefied Natural Gas), sekä näiden sekoituksen LBG20:n käyttö on vähäisempää 
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kuin paineistetun.  Nesteytetyn kaasun tankkauspisteitäkin on vielä paineistettua jär-

jestelmää vähemmän. Nesteytyksen etuna on, että kaasun energiatiheys saadaan 

nostettua 600-kertaiseksi atmosfääriseen verrattuna, mikä on sama kuin 600 barin 

paineistetulla metaanilla. (Lampinen 2016.) Nesteytettyä biokaasua käytetään 

yleensä vain raskaissa ajoneuvoissa (Lampinen 2015, 160). 

5.4 Biokaasun ominaisuudet ja työturvallisuus 

Pohjoismaisen energiayhtiö Gasumin käyttöturvallisuustiedotteen mukaan maa- ja 

biokaasu on erittäin helposti syttyvää, ja se voi räjähtää kuumennettaessa. Maakaasu 

on ilmaa kevyempää ja muodostaa ilman kanssa syttyvän ja räjähtävän kaasu-ilma 

seoksen. (Käyttöturvallisuustiedote maakaasu, biokaasu 2017, 2.) 

Jos maakaasua hengitetään suuria pitoisuuksia, voi aiheutua uneliaisuutta, päänsär-

kyä, pahoinvointia ja huimausta. Suuret kaasupitoisuudet voivat syrjäyttää ilman 

happea, jolloin voi aiheutua hapenpuutetta ja äärimmillään tukehtuminen. Paineis-

tettu kaasu voi myöskin nopeasti haihtuessaan aiheuttaa paleltumia. (Mts. 2.) 

Maa- ja biokaasua käsiteltäessä tulee välttää kuumuutta, kipinöitä, auringonvaloa ja 

sytytyslähteitä. Myöskin riittävästä ilmanvaihdosta pitää huolehtia, ja tarvittaessa on 

käytettävä kasvonsuojainta ja suojalaseja. (Mts. 4.) 

Valtran toimintaohjeiden mukaan mitään kemikaalia ei voida ottaa käyttöön ilman 

työterveyslääkärin antamaa lausuntoa. Mehiläinen Työelämäpalvelut palveluksessa 

olevan Valtran työterveyslääkäri Outi Valkosen mukaan biokaasun käyttöturvatiedot-

teesta ei löydy terveydelle haitallisia vaaralausekkeita, joten sen puolesta estettä 

käyttöönotolle ei ole. Valkosen mukaan oleellista ovat käyttöturvallisuustiedotteen 

kohdassa 8.2 mainitut altistumista ehkäisevät/suojaustoimenpiteet tilanteissa, kun 

altistuminen on mahdollista. (Valkonen 2018.) Nämä toimenpiteet on esitetty kuvi-

ossa 6. 
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Kuvio 6. Maa- ja biokaasulle altistumisen ehkäiseminen (Käyttöturvallisuustiedote 
maakaasu, biokaasu 2017, 4) 

 

6 UN/ECE sääntö nro 110 

6.1 Tyyppihyväksynnät 

Maataloustraktoreiden tyyppihyväksyntä on tehty vuoteen 2018 saakka direktiivin 

2003/37/EY mukaan, ja vuoden 2018 alusta kaikkien EU:n alueella tyyppihyväksytty-

jen traktoreiden on oltava asetuksen EU nro. 167/2013 mukaisia. Uuden asetuksen 

myötä on mm. lisätty traktoreiden nopeusluokkia ja samassa suhteessa on tiuken-

nettu jarrujen ja ohjauksen vaatimuksia. (Eurofins 2017.) Nämä tyyppihyväksynnät 

eivät kuitenkaan ota kantaa kaasukäyttöisten traktoreiden erityisvaatimuksiin. 

UN/ECE sääntö nro 110 koskee virallisesti tieliikenneajoneuvoja, kuten autoja, jotka 

hyväksytään direktiivin 2007/46/EY mukaan. Hollantilaiselta RAP Clean Vehicle Tech-

nology konsulttiyritykseltä saadun tiedon mukaan Euroopassa on ehdotettu muu-

tosta, että sääntö R110 tulisi koskemaan myös traktoreita. Toistaiseksi sitä voidaan 

soveltaa kaasutraktoreissa, koska omaa lainsäädäntöä niitä koskien ei vielä ole ole-

massa. (RAP 2018.) 

Euroopan Unionin UN/ECE sääntö nro 110 määrittelee I osassaan paineistettua maa-

kaasua (CNG) moottorin polttoaineena käyttävien ajoneuvojen erityisosat. Säännön II 

osa koskee tyyppihyväksytyillä erityisosilla varustettuja, paineistettua maakaasua 

moottorin polttoaineena käyttäviä ajoneuvoja. (UN/ECE sääntö nro 110.) 
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6.2 Tyyppihyväksytyt kaasujärjestelmän komponentit 

CNG-järjestelmällä tarkoitetaan kohdan 14.1.3 mukaan säiliöistä tai kaasupulloista, 

venttiileistä, taipuisista polttoaineputkista ja liitososista koottua kokoonpanoa, joka 

on asennettu paineistettua maakaasua moottorin polttoaineena käyttäviin ajoneu-

voihin (UN/ECE R110 14.1.3 L 120/12). 

R110 säännössä mainittuja erityisosia ovat esimerkiksi kaasusäiliöt, paineensäädin, 

venttiilit ja polttoaineputket (UN/ECE R110, 2.2 L 120/4). Ajoneuvoa koskevassa osi-

ossa mainitaan, että kaikkien järjestelmän osien on oltava säännön I osan mukaisesti 

tyyppihyväksyttyjä erillisinä osina. Kuviossa 7 on esitetty komponentteja, joiden tulee 

olla tyyppihyväksyttyjä. 

 

 

Kuvio 7. Erillisinä osina tyyppihyväksytyt osat kaasuajoneuvossa. 1. Täyttöventtiili (ei 

näy kuvassa), 2. CNG-kaasusäiliö, 3. Pullohana, 4. Pullokiinnike, 5. Suojakotelo (Kaa-

supullot ja niiden osat n.d.)  

 

Osien materiaalien on sovelluttava käytettäväksi paineistetun maakaasun kanssa ja 

osissa on oltava kuviossa 8 esitetty kansainvälinen tyyppihyväksyntämerkki (UN/ECE 

R110, 5.4 L 120/9). Tämä on tärkeää huomioida myös kaasuajoneuvoa huollettaessa 

ja remontoidessa, kun osia joudutaan vaihtamaan. 
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Kuvio 8. Kansainvälinen kaasukomponenttien tyyppihyväksyntämerkki (UN/ECE 

R110) 

6.3 Tyyppihyväksyttyjen kaasukomponenttien asennusvaatimukset 

UN/ECE R110 säännön kohta 17 määrittelee paineistettua maakaasua käyttävän ajo-

neuvon moottorin erityisosien asentamista koskevat vaatimukset. Niissä kerrotaan 

mm. säiliöiden, venttiilien ja putkistojen oikeaoppisesta ja turvallisesta kiinnittämi-

sestä ja liitoksista. (UN/ECE R110 17 L 120/13.) Myös nämä vaatimukset edellyttävät 

erityistä ammattitaitoa asentajilta. 

CNG-järjestelmään ei saa liittää muita lisälaitteita, kuin ajoneuvon moottorin ehdot-

tomasti edellyttämät. Poikkeuksena on lämmitysjärjestelmä, jolla lämmitetään mat-

kustajatilaa ja/tai CNG-järjestelmään yhteydessä olevaa lastaustilaa. Myös lämmitys-

järjestelmän tulee olla tyyppihyväksynnän piirissä. (UN/ECE R110 17.1.7 L 120/13.) 

Jälkimarkkinoinnin on oltava kaasuajoneuvojen kanssa tarkkana, ettei toteuteta mi-

tään ylimääräisiä jälkiasennuksia ja asiakastoiveita, jotka ovat vaaraksi CNG-

järjestelmälle. 

Mikäli kaasujärjestelmään joudutaan tekemään muutoksia ja korjauksia, kaasu pitää 

ensin poistaa järjestelmästä esimerkiksi kuvioissa 9 esitettyjen kaasusäiliön tyhjen-

nyslaitteen ja tyhjennysyhteen avulla. Tankkausta ei pitäisi tehdä ennen huoltoa. En-

nen kaasun poistamista putkiston liitoksia avaamalla, ajoneuvo pitää maadoittaa ja 

irrottaa johdot ajoneuvon akusta. (Kaasuajoneuvojen turvallinen huolto ja korjaus, 

14-15.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:42015X0630(01)
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Kuvio 9. Kaasusäiliön tyhjennyslaite ja tyhjennysyhde (Kaasuajoneuvojen turvallinen 

huolto ja korjaus, 16) 

 

6.4 Kaasupullojen käyttöikä ja silmämääräiset tarkistukset 

UN/ECE R110 säännön liitteessä 3, kohdassa 4.1.3 määritellään kaasupullojen käyt-

töikä. Enimmäiskäyttöikä on 20 vuotta, minkä jälkeen pullot pitää vaihtaa. Kaasupul-

loissa tulee olla kuvion 10 kaltainen päiväystarra. 

 

 

Kuvio 10. Kaasusäiliön viimeinen käyttöpäivä-tarra (Kaasuajoneuvojen turvallinen 

huolto ja korjaus, 14) 
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Säännön UN/ECE R110 kohta 4.1.4 määrittelee määräaikaiset lisätarkastukset seuraa-

vasti:  

Kaasupullon valmistaja antaa suosituksia silmämääräisesti tai testien 

avulla suoritettavista käyttöiän aikana tehtävistä määräaikaistarkas-

tuksista tässä luvussa määritellyissä käyttöolosuhteissa tapahtuvan 

käytön perusteella. Jokainen kaasupullo on tarkastettava silmämääräi-

sesti vähintään 48 kuukauden välein ajoneuvon käyttöönottopäivästä 

(ajoneuvon rekisteröinti) lukien ja jokaisen uudelleenasennuksen yhtey-

dessä sen varmistamiseksi, ettei siinä ole ulkoisia vaurioita tai heikenty-

miä, myöskään kannattimien alla. Silmämääräisen tarkastuksen tekee 

sääntelyviranomaisen hyväksymä tai tunnustama toimivaltainen elin 

valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaasupullot, joissa ei ole pakolliset tie-

dot sisältävää kylttiä tai joissa on kyltit, joiden sisältämiä pakollisia tie-

toja ei kuitenkaan jostain syystä pysty lukemaan, poistetaan käytöstä. 

Jos kaasupullo voidaan luotettavasti tunnistaa valmistajan ja sarjanu-

meron perusteella, kyltti voidaan vaihtaa, jotta kaasupullo voidaan pi-

tää käytössä.  

 

Mikäli huoltoon tuleva ajoneuvo on ollut törmäyksessä tai tulipalossa, kaasupullot on 

tarkastettava uudelleen asiantuntijoiden toimesta. Vaurioitumattomat pullot voidaan 

palauttaa takaisin käyttöön ja vaurioituneet poistetaan käytöstä. (UN/ECE R110 Liite 

3 4.1.4.1 ja 4.1.4.2 L 120/36.) Jos säiliössä on yli 1,25 mm:n naarmuja, tai se on altis-

tunut muutoinkin korkealle lämpötilalle, se pitää myöskin poistaa käytöstä. Säiliön 

vaihdosta pitää huolehtia myös, jos se on altistunut kemikaaleille ja siinä esiintyy vä-

rivirheitä. Esimerkiksi nopeakin kontakti akkuhapon kanssa voi haurastuttaa säiliön 

rakennetta merkittävästi. (Kaasuajoneuvojen turvallinen huolto ja korjaus, 14.) 

Vaurioitunut tai vanhentunut kaasusäiliö tehdään käyttökelvottomaksi tekemällä säi-

liöön reikä päivämäärästanssauksen kohdalle. Ennen tätä säiliö huuhdellaan vedellä 

tai inertillä kaasulla. Kaikki kaasujärjestelmän silmämääräiset tarkastukset ja huollot 

sekä korjaukset tulee dokumentoida tarkasti huoltokirjaan. (Kaasuajoneuvojen tur-

vallinen huolto ja korjaus, 16-17.) Kuviossa 11 on esimerkki tarkastettavien kohteiden 

muistilistasta. Liitteessä 1 on Suomen Kaasuyhdistyksen ajoneuvon kaasusäiliöiden 

silmämääräisen tarkastuksen raporttipohja, jota myös Valtra voisi hyödyntää omassa 

prosessissaan. 
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Kuvio 11. Silmämääräisen tarkastuksen kohdat (Kaasuajoneuvojen turvallinen huolto 

ja korjaus, 14) 

7 Kaasulaitteistoon liittyvät huolto-ohjelmat ja katsastukset 

Autovalmistajat määrittelevät kaasulaitteistojen- ja säiliöiden tarkastukset huolto-oh-

jelmissaan itsenäisesti. Huolto-ohjelman noudattaminen on kuitenkin ajoneuvon 

omistajan vastuulla, ja yleensä ajoneuvon ikääntyessä vähäisempää. EU:n katsastus-

direktiivin 2014/45/EU mukaan katsastus on voitava suorittaa ilman työkaluja edel-

lyttävää rakenteiden purkamista. Yleensä kaasusäiliöt on verhoiltu ajoneuvoissa, jol-

loin niitä ei katsastuksen yhteydessä tarkisteta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin 

Gaia Consultingille antaman tiedon mukaan Trafi on valmistelemassa hanketta, jossa 

selvitetään katsastusdirektiivin ja E-säännön ristiriidan selvittämistä. (Raivio, Kontio-

kari, Heikinheimo, Aho, Taghinia, Li & Tanttari 2018, 21.) 

Keväällä 2018 tuli Suomessa voimaan uusi katsastusasetus, jonka mukaan luvanvarai-

sessa tavarakuljetuksessa käytettävät traktorit pitää katsastaa. Muutoin traktorit ei-

vät ole katsastusvelvollisuuden piirissä. (Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin vuonna 

2018 2017.) Valtran tyyppihyväksynnöistä vastaavan Mikko Anttosen Trafilta saaman 

tiedon mukaan ilman liikennelupaa saa kuljettaa tavaraa enintään 60 km/h kulkevilla 

traktoreilla. Valtran traktorimallisarjojen maksiminopeudet eivät ylitä 60 km/h, joten 

niitä ei tarvitse katsastaa. (Anttonen 2018). 

8 Vaatimuksia ajoneuvojen kaasulaitteistojen 

huoltokorjaamoille 

8.1 Hyväksytyt asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeet 

Euroopan Unionin UN/ECE sääntö nro 110 määrittelee paineistettua maakaasua 

(CNG) moottorin polttoaineena käyttävien ajoneuvojen erityisosat ja huomioitavat 
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asiat niiden käytössä ajoneuvoissa. Jotta sääntöä voidaan asianmukaisesti ja turvalli-

sesti noudattaa, pitää työntekijöiden ja työtilojen olla lakien ja asetusten mukaisia. 

Laki kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta määrittelee, että maakaa-

sun, nestekaasun ja öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita, sekä muovisia kaasuput-

kistoja saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväk-

symä asennus-, huolto- ja tarkastusliike (L 390/2005, 55 §). 

Asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeellä tulee lain mukaan olla: 

1) riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä 

2) toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät 

3) palveluksessaan pätevä vastuuhenkilö 

Asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden on suoritettava tehtävät noudattaen hyvää 

asennus-, huolto- ja tarkastuskäytäntöä, sekä ottaen huomioon kohdetta koskevat 

säännökset ja suositukset. Liikkeiden tulee myös seurata toimialansa säännösten ke-

hittymistä. (L 390/2005, 55 §.) 

Valtioneuvoston asetus 558/2012 määrittelee reunaehdot maa- ja nestekaasu- sekä 

öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa, sekä maanalaisten öljysäiliöi-

den tarkastusta harjoittavien toimijoiden hyväksynnöille.  

Pätevyyshakemuksen liitteenä on oltava kaupparekisterin tai muun vastaavan rekis-

terin ote hakijasta, sekä jäljennös vastuuhenkilön pätevyystodistuksesta. Tukes mää-

rittelee päätöksessään liikkeen pätevyysluokan, vahvistaa liikkeen vastuuhenkilön ja 

antaa mahdolliset muut ehdot toimintaan liittyen.  Kun hyväksyntä on tehty, kaasu-

ajoneuvon tarkastusoikeutta ei saa vahvistaa laajemmaksi, mitä nimetyn vastuuhen-

kilön pätevyys on. (A 558/2012, 1 §.) 

8.2 Vastuuhenkilöiden koulutus, pätevyysluokat ja työkokemus 

Maakaasun asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavalta hyväksytyltä liikkeeltä edelly-

tetään ammattitaitoa kehittävän koulutuksen ja opastuksen järjestämistä työnteki-

jöilleen. Vastuuhenkilöiden pätevyydet jaetaan luokkiin A, C, P ja T. Ajoneuvojen kaa-
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sujärjestelmien jälkiasennus sekä kaasujärjestelmän korjaukset ja huollot, joihin sisäl-

tyy kaasujärjestelmän säätötarvetta, edellyttävät hyväksytyn liikkeen vastuuhenki-

löltä vähintään pätevyysluokkaa Pkaasu. (A 558/2012, 2 §.) Taulukossa 1 on esitetty eri 

pätevyysluokkien sisällöt. 

 

Taulukko 1. Vastuuhenkilöiden pätevyysluokat (A 558/2012, 2 §) 

Luokka A 

kaasu ja öljy 

Akaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt 

 

Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huol-

totyöt 

Aöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt 

Luokka C 

kaasu ja öljy 

Ckaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaittei-

den yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW 

 

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja 

huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaine-

teho on enintään 1200 kW 

Cöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölait-

teiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW 

Luokka P 

kaasu ja öljy 

Pkaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaittei-

den yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW 

 

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja 

huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaine-

teho on enintään 70 kW 

Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttö-

voimaksi tulee neste- tai maakaasu 

Pöljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden 

yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW 

Öljysäiliöiden 

tarkastusliike 

T Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus 

  

Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskarin mukaan traktoritehtaan osalta on kyseessä ”kone-

pajavalmistus”, jolloin Pkaasu asennusliikepätevyyttä ei vaadita. Huoltamokorjaamojen 

osalta Pkaasu tulee kysymykseen, kun tehdään kaasujärjestelmän säätötoimia. (Jaskari 

2018.) Valtran tuotekehityksen protolaboratoriossa tehdään myös säätötoimia, joten 

pätevyysvaatimukset koskevat myös sen toimintaa.  



22 
 

 

Valtioneuvoston asetus 558/2012 edellyttää vastuuhenkilöltä tiettyä koulutusta ja 

työkokemusta, mikä on hyvä huomioida myös kaasutraktoriprojekteissa ennakkoon. 

Taulukossa 2 on kerrottu, mitä eri luokat tähän liittyen edellyttävät. Kaasuajoneuvon 

asentajalta vaaditaan vähintään vuoden työkokemus kaasuasennuksista, tai öljyläm-

mityslaitteistoasennuksista, tai vastaavista asennuksista. (A 558/2012, 6 §.) 

 

Taulukko 2. Vastuuhenkilöiden koulutus ja työkokemus (A 558/2012, 6 §) 

Luokka A 

 

jokin seuraavista 

vaihtoehdoista 

Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva 

tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasualalta tai 

öljylämmitysalalta. 

Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään kahden 

vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista. 

Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus 

kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista. 

Luokka C 

 

jokin seuraavista 

vaihtoehdoista 

Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva 

tutkinto ja 

vähintään yhden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta. 

Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään yhden 

vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista. 

Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään kahden vuoden työkoke-

mus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista. 

Vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslait-

teistoasennuksista. 

Luokka P 

 

Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasen-

nuksista tai vastaavista asennuksista. 

Luokka T 

 

toinen seuraa-

vista vaihtoeh-

doista 

Soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä yhden vuoden työkokemus öljy-

lämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä. 

Kahden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä. 

 

Kaasuajoneuvon korjaamon tulee antaa asiakkaalle vaatimustenmukaisuustodistus, 

joka on vastuuhenkilön allekirjoittama. Todistuksessa pitää yksilöidä, mitä toimenpi-

teitä se koskee. (A 558/2012, 3 §.) 
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8.3 Vastuuhenkilön pätevyyskokeet 

Öljy- ja kaasualan vastuuhenkilöiden pätevyyskokeita järjestää Lämmitysenergia Yh-

distys Ry, joka toimii Tukesin valtuuttamana henkilöarviointilaitoksena (Lämmitys-

energia Yhdistys n.d., 4). Yhdistys järjestää kokeet kahdesti vuodessa ja pätevyyskou-

lutuksen hinta Suomessa on 975 € (Koe- ja kurssitiedote 1/2019, 4). Pätevyyskokeen 

vaatimukset on määritetty valtioneuvoston asetuksessa seuraavasti: 

Kokeessa edellytetään tunnettavaksi seuraavat asiat: 

1) nestekaasua, maakaasua ja öljylämmityslaitteistoja koskevat sään-
nökset ja ohjeet; 

2) nestekaasua, maakaasua ja öljylämmityslaitteistoja käsittelevät 
standardit; 

3) nestekaasun, maakaasun ja polttoaineena käytettävän öljyn ominai-
suudet; 

4) kaasujen ja öljyn palaminen ja palamisen säätö; 

5) ilmanvaihto ja palamistuotteiden poisto; 

6) käyttölaitteiden toiminta ja käyttö; 

7) ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden toiminta ja käyttö; 

8) öljylämmityslaitteistojen säiliöiden tarkastus ja huolto. 

(A 558/2012, 5 §.) 

8.4 Vaatimukset ilmanvaihdolle, tulityölle ja sähkölaitteille 

Tiloissa, joissa tehdään kaasujärjestelmän huoltoa, purkua tai korjausta, pitää kiinnit-

tää erityistä huomiota ilmanvaihtoon. Korjaamorakennuksen katossa ei saa olla tuu-

lettamattomia ilmataskuja, joihin voisi kerääntyä helposti syttyvä kaasu -ilmaseos. 

Lakisääteinen ilmanvaihtovaatimus korjaamotiloille on 7 litraa sekunnissa neliömet-

rille raitista ulkoilmaa, ja 3 litraa sekunnissa neliömetrille poistoilmavirtausta. Laki 

velvoittaa myöskin pitämään ilmanvaihtojärjestelmän jatkuvasti toiminnassa. (Kaasu-

ajoneuvojen turvallinen huolto ja korjaus 2015, 11.)  
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Korjaamotiloissa ei saa olla kaasuajoneuvoa korjattaessa yli 400° C pintoja, avotulta 

eikä kipinöintiä. Sähkölaitteille riittää normaali suojaustaso, jos ilmanvaihto on vähin-

tään 4 ilmanvaihtoa tunnissa. Heikommin tuulettuvassa tilassa katosta 50 cm alas-

päin on käytettävä räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia Ex-luokiteltuja sähkölait-

teita. Korjaamotiloissa suositellaan myöskin käytettäviksi kaasuntunnistusjärjestel-

miä, ja niissä on oltava tarvittava käsisammutusvälineistö. Tilasta pitää löytyä myös-

kin maadoitusmahdollisuus ajoneuvoille. (Kaasuajoneuvojen turvallinen huolto ja 

korjaus 2015, 11.) 

8.5 Pelastussuunnitelma 

Pelastuslain mukaan mm yrityksiin, laitoksiin ja taloyhtiöihin on tehtävä pelastus-

suunnitelma, jonka tarkoituksena on luoda turvallinen työskentely- ja asuinympä-

ristö. Pelastussuunnitelman pohjalta tiedetään, miten kohteessa tulee toimia tuli-

palo- ja onnettomuustilanteissa.  

Pelastussuunnitelmassa tulee olla selvitettynä seuraavat seikat: 

1) Vaarojen ja riskien arviointi 

2) Rakennusten ja käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt 

3) Ihmisten ohjeistus onnettomuuksien ehkäisemisestä ja onnettomuus- ja vaa-

ratilanteita varten 

4) Kohteen muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet 

(L 379/2011, 15 §.) 

 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta määrittelee, että pelastussuunnitelma on 

pidettävä ajantasalla ja siihen liittyvistä asioista on tiedotettava ko rakennuksessa 

asuvia tai työskenteleviä henkilöitä, sekä niitä, jotka osallistuvat tarvittaessa suunni-

telman toimeenpanoon (A 407/2011 2 §). 

8.6 Räjähdyssuojausasiakirja 

Räjähdysvaarallisella tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen 

ilmaseos. Kaasu, sumu, höyry tai pöly voi aiheuttaa yhdessä normaalipaineisen ilman 

kanssa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen. (A 576/2003, 3 §.) 



25 
 

 

Työnantajan on laadittava ennen tilojensa käyttöönottoa räjähdyssuojausasiakirja 

työpaikoille, joissa tehdään räjähdysvaarallisia töitä. Asiakirjassa kuvataan mahdolli-

set vaarat ja kerrotaan suojaustoimenpiteistä. Räjähdyssuojausasiakirja pitää päivit-

tää, jos työtiloja, -välineitä tai -järjestelyjä muutetaan merkittävästi. (A 576/2003, 8 

§.) 

Räjähdysvaarallisten tilojen valvonta on jakautunut toiminnan laajuudesta riippuen 

työsuojeluviranomaisille, Tukesille sekä pelastuslaitokselle. (A 576/2003, 10 §.) 

8.7 Tulityösuunnitelma 

Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden turvallisesta tekemisestä. 

Tulityöstä aiheutuvat vaarat selvitetään ja arvioidaan ennen tulityöluvan myöntä-

mistä sekä aina, kun tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat. (Tulityöt turvallisuusohje 

2017, 2-3.) Tähän tulee kiinnittää huomiota korjaamoilla, joissa tehdään esimerkiksi 

hitsaustöitä ja korjataan kaasuajoneuvoja. 

Finanssialan tulitöiden turvallisuusohjeen mukaan vakuutuksenottajalla pitää olla kir-

jallinen tulityösuunnitelma (Tulityöt turvallisuusohje 2017, 3). Se kannattaa tarkistaa 

ja päivittää esimerkiksi kaasuajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminnan alkaessa, 

jotta mahdollisen onnettomuuden sattuessa vakuutus korvaa vahingot. 

9 Scanian kaasuajoneuvojen huoltoon liittyviä 

toimintatapoja 

Scanian raskaan ajoneuvokaluston huoltopisteellä Laukaan Leppävedellä on huollettu 

ja korjattu kaasukäyttöisiä jäteautoja huhtikuusta 2017 lähtien. Saman vuoden tam-

mikuussa otettiin Vaasassa käyttöön 12 kaasubussia, joita huolletaan Vaasan Scanian 

korjaamolla. Scanian toimintatavat ja ohjeistukset kaasuajoneuvoihin liittyen perus-

tuvat tässä opinnäytetyössäkin mainittuihin lakeihin ja asetuksiin. Yritysvierailulla 

Leppäveden huoltopisteeseen kävi lisäksi ilmi tässä luvussa mainittuja toimintata-

poja. (Viinikka 2018.) 
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Korjaamopäällikkö Seppo Laitisen mukaan autoista mitataan ennen halliin ajoa ul-

kona mahdolliset kaasuvuodot kuviossa 12 olevalla kaasunilmaisimella. Jos mittauk-

sessa havaitaan kaasuvuotoja, ajoneuvoa ei saa tuoda sisätiloihin. (Laitinen 2018.) 

 

 

Kuvio 12. Kaasunilmaisin 

 

Kun kaasuajoneuvo on ajettu halliin, kaasuventtiilit suljetaan ja polttoaineputkisto 

käytetään tyhjäksi, minkä jälkeen tehdään mahdollisten vuotojen uusintamittaus kaa-

sunilmaisimella. Kun on varmistettu, ettei vuotoja ole, ajoneuvo ympäröidään huo-

miolippusiimalla. Myös hallin ulkopuolelle sekä työpisteelle laitetaan näkyville pai-

koille varoituskyltit. Scania käyttää kylteissään tulenarka -varoitusmerkkiä, jonka ala-

puolella kerrotaan, että työ palovaarallisen kaasun ja kaasuajoneuvon kanssa on me-

neillään. (Laitinen 2018.) 

Scanian asentajien tulee käyttää kaasujärjestelmän kanssa työskenneltäessä anti-

staattisia työvaatteita, jotka ovat täysin puuvillaa. Korjaamotilassa on tarvittava käsi-

sammutusvälineistö. Palokuntaa vaativan tulipalon syttyessä, ihmiset on ohjeistettu 

kertomaan hätäilmoituksessa, että kyseessä on kaasuajoneuvo.  (Viinikka 2018.) 
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Scanian asiakaspalvelupäällikkö Anssi Viinikan mukaan kaasuajoneuvon huoltokus-

tannus ei juurikaan eroa perinteisen ajoneuvon huoltokustannuksista. Hänen mu-

kaansa joissain tapauksissa huoltomies saattaa mennä paikanpäälle rikkoutunutta 

ajoneuvoa korjaamaan, mutta ensisijaisesti työt tehdään korjaamotiloissa. (Viinikka 

2018.) 

10 Kaasuajoneuvojen käyttö maanalaisissa ja suljetuissa 

tiloissa 

10.1 Kampin bussiterminaali 

Kaasuajoneuvojen yleistymisen myötä on herännyt huoli, voidaanko niitä turvallisesti 

käyttää maanalaisissa ja suljetuissa tiloissa. Asia nousi Suomessa esille Helsingin Kam-

pin maanalaista bussiterminaalia rakennettaessa, ja lopulta kaasubusseilla ajo termi-

naaliin kiellettiin. Valtioneuvosto teetti selvityksen metaanilla toimivien kaasuajoneu-

vojen käyttörajoituksista maanalaisissa tiloissa, jonka toteutti Gaia Consulting Oy, ja 

sen loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2018. (Raivio, Kontiokari, Heikinheimo, 

Aho, Taghinia, Li & Tanttari 2018, 6-9.) 

Selvityksessä verrattiin kaasupolttoaineiden riskejä nestemäisiin polttoaineisiin 

maanalaisissa tai suljetuissa tiloissa. Raportin mukaan normaalitilanteissa ja -käy-

tössä kaikki polttoaineet ovat turvallisia. Erot vaaroissa liittyvät vuototilanteisiin, tai 

polttoaineiden käyttäytymiseen onnettomuustilanteessa. (Mts. 9.) Tilastojen pohjalta 

kaasuajoneuvoille ei satu onnettomuuksia muita ajoneuvotyyppejä useammin (mts. 

16). 

Maanalaisissa ja suljetuissa tiloissa tapahtuvat törmäykset eivät ole energioiltaan sel-

laisia, että ne aiheuttaisivat merkittäviä polttoainejärjestelmän vaurioita. Kaasujärjes-

telmään liittyviä onnettomuustyyppejä ovat polttoainevuodot, sekä säiliön repeämi-

nen ja usein vaaratilanteen aiheuttaa muualta kuin ajoneuvosta alkanut tulipalo. 

(Mts. 19.) 

Metaanisäiliön joutuessa tulipaloon, sen lämpötila ja paine nousevat. Järjestelmän 

lämpösulake aukeaa 110°C:ssa ja kaasu virtaa ulos palaen suihkupalona. Jos sulake ei 

jostain syystä toimi, säiliö repeää ja sisältö palaa tulipallona. Maailmalla tapahtuneet 
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spontaanit kaasuajoneuvojen säiliöiden repeämiset ovat usein liittyneet tankkauk-

seen. Jos säiliö on heikentynyt, se saattaa pettää paineen ja säiliön kehäjännityksen 

kasvaessa nopeasti tankkauksessa. (Mts. 20.) Jotta edellä mainituilta tilanteilta välty-

tään, on erittäin tärkeää, että komponentit ovat UN/ECE R110 mukaisia ja asianmu-

kaisesti tarkastettuja ja asennettuja. 

Bussiterminaalien osalta on erityisesti mietitty suurta ihmismäärää, joka liikkuu nii-

den läheisyydessä. Esimerkiksi Kampin terminaalissa on noin 6 miljoonaa henkilö-

käyntiä vuodessa. (Mts. 15.) Kaasubusseja ei huomioitu riittävästi alusta alkaen Kam-

pin suunnitteluvaiheessa ja myöhemmin tunnistetut muutostyöt kaasubussien salli-

miseksi olisivat olleet kalliita. Riskejä arvioitiin mallinnusten avulla, joiden mukaan 

suurin vaara olisi liittynyt terminaalin lasiseinään, joka hajotessaan olisi altistanut ih-

miset vaaroille. (Mts. 24.) 

Suomen rakentamismääräykset ja Liikenneviraston tietunneliohje eivät ota kantaa 

ajoneuvojen käyttövoimiin. Niissä keskitytään ylipäätään rakenne- ja henkilöturvalli-

suuteen. Määräysten mukaan tehty ilmanvaihto tuulettaa polttoaineen höyryt tilasta 

ulos, millä pyritään pitämään hengitysilman laatu pysäköintitilassa hyvänä. Raken-

nusmääräysten lähtökohtana ei niinkään ole pysäköintitilan turvallisuus vuototilan-

teissa. (Mts. 26.)  

10.2 Ruotsin ja Saksan toimintamalleja 

Valtioneuvoston selvityksessä metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoituk-

sista maanalaisissa tiloissa verrattiin tilannetta Ruotsiin ja Saksaan. Ruotsin olosuhtei-

den ajateltiin olevan Suomen kaltaiset ja Saksa valikoitui suuren kaasuajoneuvojen 

määrän vuoksi. Kummassakaan maassa ei ole olemassa maanlaajuista lakia tai sää-

döstä, joka säätelisi tai rajoittaisi kaasuajoneuvojen pysäköintiä suljetuissa, tai maan-

alaisissa tiloissa. (Raivio, Kontiokari, Heikinheimo, Aho, Taghinia, Li & Tanttari 2018, 

26-30.) 

Saksassa ajatellaan, että vaatimukset kaasuajoneuvoille ovat niin korkeat, että ben-

siini- ja dieselajoneuvojen turvallisuustaso on saavutettu. Myös säännöllisten tarkas-

tusten ajatellaan varmistavan riittävän turvallisuuden. (Mts. 26.) 
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Ruotsissa on rajoitettu kaasukäyttöisten ajoneuvojen korjaamista sisätiloissa, jottei 

korjaamon sisälle synny helposti syttyvää ilma -kaasuseosta. Ruotsissa kaasuajoneu-

vojen polttoainejärjestelmä pitää Ruotsin Liikenneviraston mukaan erikseen tarkistaa 

säännöllisten ajoneuvojen tarkastusten yhteydessä. Nämä ovat 36 kk ensirekisteröin-

nin jälkeen, siitä 24 kk:n päästä ja sen jälkeen 14 kk:n välein. Ruotsissa on useita bus-

sivarikkoja, jotka ovat myös kaasubussien käytössä. Liljeholmin joukkoliikennetermi-

naalissa Tukholmassa kaasubussit liikennöivät sisätiloissa, eikä niiden vuoksi ole 

asennettu mitään erityislaitteistoja tai -järjestelmiä. (Mts. 27-28.) 

Kaasuajoneuvoihin liittyvät riskit ja turvallisuusnäkökohdat ovat monesti tunneasioita 

ehkä siksi, että ne ovat toistaiseksi melko tuntemattomia ja uusia. Riskin kokemista 

voimistavat esimerkiksi riskin vapaaehtoisuus, kaasu-sanan kauhistuttavuus, mieli-

kuva kaasun katastrofaalisuudesta, puutteellinen tietämys ja luottamuksen puute 

(mts. 22).   

Kaasuautojen riskilisä on suljetuissa tiloissa bensiiniautoihin verrattuna korkeintaan 

pieni. Dieselautoihin verrattuna kaasuautot aiheuttavat jonkinasteisen riskilisän, joka 

on hyvä ottaa huomioon maanalaisten tilojen, kuten bussiterminaalien suunnitte-

lussa. Selvityksessä kuitenkin todettiin, että tällaisia kohonneita riskejä ei ole syytä 

hallita laajamittaisilla lainsäädännön muutoksilla, vaan tapauskohtaisella harkinnalla. 

(Mts. 7.) 

11 Kaasuajoneuvojen turvallinen kuljettaminen asiakkaille  

Suomen ulkopuolelle vietävät Valtran traktorit kuljetetaan pääsääntöisesti tehdasalu-

eelta junalla satamaan ja sieltä laivalla Itä- tai Pohjanmeren yli eteenpäin. Joitain yk-

sittäisiä kauppoja tehdään Euroopan ulkopuolelle ja tällöin saatetaan käyttää myös 

konttikuljetusta. 

Kansainvälisissä merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovelletaan IMDG-koodia (Inter-

national Maritime Dangerous Goods Code). Se on pakattujen vaarallisten aineiden 

kuljetusten määräyskokoelma koskien myös kontteja, ajoneuvoja ja junavaunuja. 

(Vähätalo, J. 2012, 6-17.)  
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Valtran yhteistyökumppanin laivayhtiö Finnlinesin mukaan Itä- ja Pohjanmeren kulje-

tuksien perustana on IMDG-koodi, joka ei määritä ajoneuvon teknisiä ratkaisuja. 

Finnlinesin laivat ovat RoRo-aluksia (roll on – roll off), jotka lastataan ajoneuvoilla lai-

van kyljessä, perässä tai keulassa olevan portin kautta. Heidän aluksillaan ei ole rajoi-

tettu kaasuajoneuvon polttoaineen määrää, kun se on ajoneuvon omassa tankissa. 

Konttikuljetuksissa kaasuajoneuvoa ei luokitella Finnlinesin mukaan vaaralliseksi sil-

loin, kun sen tankki on tyhjä. (Pyvi 2018.)  

Finnlines on osa italialaista Grimaldi-varustamoa, jonka ohjeistuksen mukaan kaasu-

ajoneuvot pitää lastattaessa merkitä kyltillä, josta ne ovat helposti tunnistettavissa 

poikkeustilanteissa. Varustamon ohjeissa mainitaan myös uusien kaasuautojen kulje-

tuksista. Ajoneuvojen valmistajat merkitsevät uudet kaasuautot tuulilasiin kiinnitettä-

villä kylteillä, kuten kuviossa 13. Uudet ajoneuvot kuljetetaan aina tankit tyhjinä ja 

kaasuventtiilit suljettuina. (Alternative fuel vehicles 2008, 4) 

 

 

Kuvio 13. Kuljetuksen ajaksi kyltillä merkitty uusi kaasuajoneuvo (Alternative fuel ve-

hicles 2008, 4) 

 

 



31 
 

 

12 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä työssä tunnistetut asiat koskevat suurelta osin kaasukäyttöisiä autoja, mutta 

toiminevat hyvänä pohjana myös kaasukäyttöisille traktoreille ja muille työkoneille. 

Täysin luotettavasti ei voida sanoa, että kaikki esille tulleet asiat lopulta tulevat kos-

kemaan kaasutraktoreita. Myös kokemukset raskaiden kaasuajoneuvojen, kuten Sca-

nian jäteautojen huollosta, ovat vielä vähäisiä. Opinnäytetyöprosessin aikana oli sel-

västi havaittavissa, että samat asiat alkoivat toistua lähdeaineistoa kerättäessä, mikä 

lisäsi luotettavuutta tämän hetken tilanteen tunnistamiseen. 

Esille nostetut lait ja asetukset pohjautuvat EU-lainsäädäntöön, joten ne ovat valideja 

Valtran päämarkkina-alueilla Euroopassa. Mahdolliset maakohtaiset erityisvaatimuk-

set tulee tarkistaa erikseen. 

Opinnäytetyön merkittävimpänä asiana tunnistettiin huoltokorjaamojen Pkaasu -luoki-

tusvaatimus. Sillä taataan ammattitaitoinen henkilöstö, asianmukaiset laitteet ja jär-

jestelmät, sekä kaasualan pätevyyden saanut nimetty vastuuhenkilö korjaamoille, 

joissa säädetään kaasuajoneuvoja. Pätevyyden saanut henkilökunta tunnistaa 

UN/ECE sääntö nro 110:ssä määritellyt tyyppihyväksytyt komponentit ja hallitsee nii-

den asennuksille ja tarkistuksille asetetut vaatimukset. 

Kaasutraktorin turvallisuusnäkökohdat koskevat Valtralla ensin tuotekehityksen 

suunnitteluosastoa, sekä testilaboratoriota. Niiden vaikutukset tuotantoon, huoltoon 

ja asiakkaille tulee kuitenkin huomioida jo projektin alkuvaiheessa, jotta lopputuot-

teesta tulee turvallinen, taloudellinen ja mahdollisimman helppokäyttöinen.   

Suunnittelijoilla tulee olla riittävä tietämys ohjeista ja vaatimuksista, joita kaasukom-

ponenteille ja niiden sijoittamiselle ajoneuvossa on olemassa. Tiivis yhteistyö kompo-

nenttivalmistajien kanssa on oleellinen asia kaasutraktorin tuotekehitysvaiheessa. 

Suunnittelijoiden tulee määritellä kaasujärjestelmän osien, kuten muidenkin osien 

tekniset spesifikaatiot PDM-järjestelmään. Tarvittaessa osat luokitellaan järjestel-

mään ja dokumentaatioon turvallisuuskomponenteiksi Valtran ohjeistuksen mukai-

sesti, mitä kautta tieto kulkeutuu läpi organisaation jokaiselle toiminnolle. Suunnitte-

ludokumentaatio päätyy Valtran sisäisessä työnkierrossa huolto- ja kirjallisuustii-

meille, joilla on merkittävä rooli lopputuotteen hallinnassa sen elinaikana. 
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Tuotekehitysprosessin aikana tulee koko ajan kommunikoida myös tyyppihyväksyntä-

viranomaisen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Kaasujärjestelmiin liittyviä 

suunnitelmia on hyvä käydä aktiivisesti viranomaisten kanssa läpi ja hakea näkemystä 

ja päätöstä, minkä mukaan kaasukäyttöisen traktorin tyyppihyväksyntä tullaan lo-

pulta tekemään.   

Kaasutraktoriprojektin alkaessa pitää varmistaa, että tuotekehityksen laboratoriotilat 

täyttävät Tukesin vaatimukset ajoneuvojen kaasulaitteistojen korjaamoille ja tarvitta-

essa tehdä muutokset tiloihin. Testilaboratoriossa tehdään kaasujärjestelmän säätö-

toimia, jolloin siellä pitää olla toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestel-

mät. 

Henkilöiden, jotka tulevat tekemään kaasuasennuksia, tulee osallistua ammattitaitoa 

kehittävään koulutukseen ja laboratorioon tulee nimetä pätevyysluokan Pkaasu 

omaava vastuuhenkilö. Alan lainsäädäntöä tulee myös jatkuvasti seurata ja tehdä tar-

vittavia päivityksiä tiloihin, varusteisiin, työohjeisiin ja toimintatapoihin. On tärkeää 

ohjeistaa kaasutapaturmien varalle myös muut ihmiset, jotka työskentelevät testila-

boratorion välittömässä läheisyydessä. 

Kaasutraktoreilla tulee olemaan vaikutus Valtran huoltoverkostoon, jonka valmius 

kaasuajoneuvojen huoltoon ja korjaamiseen tilojen ja henkilökunnan puolesta tulee 

arvioida. 935 huoltopisteen varustaminen vaadittavalle tasolle ja henkilökunnan kou-

luttaminen voi olla taloudellisesti merkittävä asia jo liikkeiden suuren määrän vuoksi. 

Toisaalta pitää arvioida, kannattaako kaikkiin toimipisteisiin tehdä valmius kaasuko-

neiden korjaamiseen. Myös käyttö- ja huolto-ohjeet tulee päivittää kaasujärjestel-

miin liittyen ja kääntää useille eri kielille. 

Huoltokustannukset asiakkaalle eivät saisi nousta uuden teknologian myötä. Jos val-

miuksia kaasutraktorien korjaamiseen ei toteuteta tulevaisuudessa ainakaan alkuvai-

heessa kaikkiin huoltopisteisiin, polttoainejärjestelmän rikkoutuessa lavettikuljetus-

matka voi pidentyä aiheuttaen lisäkuluja asiakkaalle. Yksi korjaamojen palvelumuoto 

on, että huoltomies menee asiakkaan luo, mutta erityisemmät korjaustoimenpiteet, 

joihin kaasujärjestelmäkin kuuluu, tehdään yleensä korjaamotiloissa. 
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Korjaamojen, joissa tullaan tekemään kaasutraktorin korjaus- ja huoltotöitä, tulee 

huolehtia, että pelastussuunnitelmaan ja räjähdyssuojausasiakirjaan, sekä tulityölu-

piin on päivitetty kaasujärjestelmiin liittyvien toimintojen tiedot. Myös vakuutukset 

ja niiden kattavuus on hyvä tarkistaa vahinkojen varalta. 

Kuten todettiin, kaasusäiliöt tulee tarkistaa silmämääräisesti määräajoin ja niiden 

enimmäiskäyttöikä on 20 vuotta. Koska traktoreita ei ainakaan tällä hetkellä katsas-

teta, säiliöiden tarkistamista ei voida yhdistää määräaikaiskatsastuksiin. Liitteen yksi 

mukainen silmämääräisen tarkastuksen raportti olisi hyvä sisällyttää traktorin huolto-

kirjaan. Toisaalta valtioneuvoston selvityksessä kaasuajoneuvojen turvallisuudesta 

maanalaisissa tiloissa todettiin, että huolto-ohjelmien noudattaminen on omistajan 

vastuulla ja vähäisempää ajoneuvon vanhetessa. Ehkä traktorin käyttösovellukseen 

voitaisiin tulevaisuudessa koodata muistutus kaasusäiliön tarkistuksesta ja viimei-

sestä käyttöpäivästä.  

Traktorit siirretään Valtran Suolahden tehtaalla kokoonpanolinjan päästä ajamalla 

koeajoon ja sieltä edelleen lastattaviksi junaan tai rekkaan. Jos kaasukäyttöiset trak-

torit tulevat olemaan vain kaasulla toimivia monofuel-ratkaisuja, pitää miettiä miten 

niitä pystytään siirtelemään logistiikkaketjun eri vaiheissa, jos kaasuputkiston tulee 

kuljetusmääräysten mukaan olla tyhjiä. Tehtaallakin pitäisi olla erillinen työvaihe put-

kiston tyhjäkäyttämiselle. Jos traktorit tullaan toimittamaan samaan tapaan kuin uu-

det autot, eli kaasusäiliöt tyhjänä, tulee miettiä myös säiliön tyhjentäminen koeajon 

jälkeen ennen lastausta. Kaasukäyttöiset autot ovat Flexible Fuel ratkaisuja, joita voi-

daan käyttää myös bensiinillä, mutta monofuel traktorissa vastaavaa vaihtoehtoa ei 

olisi. 

Kaasuautojen käyttö maanalaisissa ja suljetuissa tiloissa on herättänyt huolta ihmis-

ten keskuudessa ja varmasti samat asiat askarruttavat myös tulevaisuuden kaasu-

traktoriasiakkaita. Valtioneuvoston raportissa ei mainittu erityisiä esteitä kaasuajo-

neuvojen käytölle suljetuissa tiloissa pois lukien Kampin bussiterminaali, missä kaasu-

busseja ei huomioitu riittävästi suunnittelun alkuvaiheessa. Ruotsin ja Saksan esimer-

kit puoltavat sitä, että kaasutraktorillakin olisi yhtä turvallista toimia sisätiloissa, ku-

ten navetoissa ja konehalleissa. 
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Uusi tekniikka ylipäätään aiheuttaa monesti aluksi epäluuloja, mutta ajan myötä hy-

vät kokemukset ja tekniikan ja ammattitaidon kehittyminen vahvistavat tuotteiden 

kysyntää. Uutisointi on merkittävä tekijä, jolla luodaan mielikuvia asioista ja varmasti 

yksikin kaasuajoneuvon räjähtäminen muistetaan pidempään kuin bensa- tai diesel-

käyttöisen, vaikka tilastojen mukaan kyse olisi minimaalisesta ääritapauksesta. Huo-

lellinen suunnittelu ja testaus takaavat onnistuneen lopputuloksen, mikä näkyy asiak-

kaalle hyvälaatuisena ja turvallisena tuotteena.  

Kun tässä työssä tunnistetut turvallisuusnäkökohdat onnistutaan toteuttamaan luo-

tettavasti ja niistä kerrotaan asiakkaille asianmukaisesti, saadaan todennäköisesti en-

nakkoluuloja vähenemään ja uskallus kaasutraktori-investointeihin voi kasvaa. Se to-

sin edellyttää koko toimintaketjun, kuten biokaasulaitosten ja tankkausverkoston ke-

hittymistä.  
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