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Tämä tutkimus toteutettiin kW-set Oy:n toimeksiannosta. KW-set Oy on yksi varavoima-alan 
johtavia toimijoita Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaasugeneraattoreiden 
yleistymisen kannalta vaikuttavia tekijöitä Suomessa sekä kuinka ne voivat tulevaisuudessa kor-
vata dieselgeneraattorit varavoimakäytössä. Tutkimus rajattiin 50-3000 kVA teholuokan välillä 
oleviin kaasugeneraattoreihin, joissa polttoaineena käytetään maa- ja biokaasua. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkitaan kaasumarkkinoiden kehitystä Suomessa. Kaasumark-
kinoiden kehitys ei ole suoraan verrannollinen kaasugeneraattoreiden hankintaan, mutta antaa 
hyvin osviittaa kaasumoottoreiden tulevaisuuden näkymästä. Kaasumarkkinoiden lisäksi teoria-
osuudessa käsiteltiin myös kaasu- ja dieselgeneraattoreiden eroavaisuuksia, mitkä pääosin liit-
tyivät juuri polttoaineesta johtuviin eroavaisuuksiin eivätkä niinkään kaasugeneraattorin toi-
minnallisiin puutteisiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena.  
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaasuinfrastruktuuri kasvaa Suomessa, vaikka maakaasun mark-
kinan kehitys on epävarmaa. Kaasu on polttoaineena vähäpäästöisempi kuin dieselöljy, ja moot-
toreiden tiukentuvat päästömääräykset edistävät kaasugeneraattorimarkkinan kasvun näkymiä. 
Biokaasulla ja nesteytetyllä maakaasulla nähdään olevan suurimmat mahdollisuudet polttoai-
neena. Jotta kaasun käyttö voisi yleistyä Suomessa, tulee valtion ohjata kaasun käyttöä esi-
merkiksi verohelpotuksin tai investoinnein. Tätä tutkimusta voidaan käyttää jatkotutkimusta 
varten, jossa syvennytään vielä tarkemmin esimerkiksi varavoimakoneiden teknisiin eroavai-
suuksiin. 
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This study was commissioned by kW-set. KW-set is one of the leading players in the standby 
generator sector in Finland. The purpose of this study was to find out the factors influencing 
the spread of gas generators in Finland and how gas generators can replace diesel generators 
in backup power use in the future. The study was limited to gas generators rated between 50-
3000 kVA, where natural gas and biogas are used as fuel.  

The theoretical part of the thesis examines the development of the gas market in Finland. 
The development of the gas market is not directly proportional to the purchase of gas gener-
ators, but it gives a good indication of the future outlook for gas engines. In addition to the 
gas market, the theoretical part also deals with the differences between gas and diesel gen-
erators, which are mainly related to the differences due to fuel and not so much to the func-
tional deficiencies of the gas generator. The study was carried out as a qualitative study. 

The study indicates that gas infrastructure is growing in Finland, although the development of 
the natural gas is uncertain. Gas is lower-emission fuel than diesel, and stricter engine emis-
sion regulations are boosting the outlook for the gas generator market. Biogas and liquefied 
natural gas are seen to have the greatest potential as fuel. The state must control the use of 
gas, for example through tax breaks and investments, so gas can become more widespread in 
Finland. This study can be used for follow-up research, to study further for example technical 
and installation differences of standby generators. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tehtävänannon sain yritykseltä kW-set Oy. KW-set Oy on varavoimaan 

keskittynyt yritys. Sen toimialaan kuuluu pääosin dieselgeneraattorien myyminen, vuokraami-

nen ja huoltaminen. KW-set Oy ei itse valmista varavoimakoneita, vaan toimii niiden jälleen-

myyjänä. Itse myös työskentelen pääsääntöisesti tässä yrityksessä, joten varavoiman markki-

noihin on jo ennestään päässyt tutustumaan hieman. 

Dieselgeneraattori eli varavoimakone tarkoittaa konetta, joka tuottaa itsessään sähköä poltto-

aineen avulla. Perinteisesti varavoimakoneiden polttoaineena käytetään dieselpolttoöljyä, 

mutta moottoreiden polttoaineena voidaan käyttää myös muun muassa eri kaasuja, kuten maa-

, neste- ja biokaasua. Varavoimakoneen käyttökohteita ovat esimerkiksi sairaalat, datakeskuk-

set, kiinteistöt sekä muunlaiset paikat, joissa on tarve turvata jatkuva sähkönjakelu. Varavoi-

makoneiden avulla saadaan siis tuotettua sähköä, vaikka yleisestä sähköverkosta sähkönjakelu 

katkeaa tai kytkentää sähköverkkoon ei ole olemassakaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lähteä tutkimaan yritykselle uuden tuotteen eli kaasu-

generaattoreiden myymisen kannalta vaikuttavia tekijöitä. Onko tuotteella markkina-arvoa 

Suomessa tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Miten se eroaa perinteisessä käytössä olevista die-

selgeneraattoreista tekniikassa ja hinnassa? Voiko kaasugeneraattorit syrjäyttää tulevaisuu-

dessa dieselgeneraattorit, kun päästörajoitukset tiukentuvat? Miten kaasumarkkinat tulevat ke-

hittymään? Kannattaako kW-set Oy:n panostaa enemmän kaasugeneraattoreiden kaupallistami-

seen ja sen kouluttautumiseen? Suomen kaasumarkkinoista ei minulla eikä muilla yrityksen 

työntekijöillä ole vielä sen syvällisempää tietoa, joten sen tutkiminen on suotavaa. 

Tutkimuksessa keskityn tarkemmin maa- ja biokaasulla toimiviin 50-3000 kVA teholuokan välillä 

oleviin kaasugeneraattoreihin. Nestekaasugeneraattorit rajataan tutkimuksesta pois. Työn suo-

ritan kvalitatiivisena tutkimuksena ja pyrin haastattelemaan varavoima- ja kaasualan asiantun-

tijoita. Vertailen heidän mielipiteitään keskenään ja sen lisäksi myös teoreettiseen osioon, 

jonka olen aiemmin jo koonnut. Tarkoitukseni on löytää noin 5-10 haastateltavaa henkilöä, 

joilla on tietoa ja asiantuntemusta kaasusta sekä sitä polttoaineena käyttävistä kaasugeneraat-

toreista. Yhden haastattelun tulen toteuttamaan englannin kielellä, sillä kaasugeneraattorit 

ovat suuremmassa käytössä ulkomailla. Näin ollen yksi haastateltavista tulee olemaan kW-set 

Oy:n varavoimakoneiden toimittaja, sillä heillä on laajempi näkemys kaasugeneraattoreista 

maailmanlaajuisesti. Varavoimakone toimittajan luona käymä haastattelu käydään teemahaas-

tatteluna ja sitä tullaan käyttämään teorian tukena. 
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Sanasto: 

CNG = Paineistettu maakaasu (Compressed Natural Gas) 

LNG = Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas) 

LPG = Nestekaasu (Liquefied Petroleum Gas) 

CBG = Paineistettu biokaasu (Compressed Biogas) 

LBG = Nesteytetty kaasu (Liquefied Biogas) 

Hiilineutraalius = Hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran, kuin niitä voidaan 

sitoa ilmakehästä hiilinieluihin 

kVA = Kilovolttiampeeri 

TWh = Terawattitunti, jota käytetään usein tuotetun energiamäärän ilmaisemiseen 

kW = kilowatti, jolla kuvataan usein laitteiden tuottamaa tehoa 

Nm3 = Tilavuus, jossa kaasu on normaalipaineessa ja lämpötilassa 

Kuormanottokyky = Kuorma, jonka varavoimakone pystyy ottamaan kerralla, jännitteen ja 

taajuuden pysyessä sallituissa rajoissa 

Kaasugeneraattori = Varavoimakone, jonka moottorin polttoaineena käytetään kaasua 

Dieselgeneraattori = Varavoimakone, jonka moottorin polttoaineena käytetään dieselöljyä 
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2 Suomen kaasumarkkinat 

Kaasua ja dieseliä polttoaineena käyttävät varavoimakoneet eroavat keskenään suurilta osin 

melko paljon juuri polttoaineesta, ja sen kysynnästä ja tarjonnasta. Lähtökohtaisesti varavoi-

makoneen hankinta tehdään yleensä polttoaineen mukaan, eikä välttämättä niinkään keskitytä 

koneiden välillä oleviin eroavaisuuksiin teknisesti. (Devine. 2014.) Tämän seurauksena on syytä 

tarkastella tarkemmin kaasua polttoaineena. Millainen tarjonta Suomessa on maa- ja biokaa-

sulle? Miten ne eroavat toisistaan? Millainen on tulevaisuuden näkymä kaasulle, kun tiukentuvat 

päästövaatimukset ajavat moottoreiden päästöjen puristamista pienemmäksi sekä yhä enem-

män pyritään tuottamaan sähköä uusiutuvien polttoaineiden avulla? Kaasugeneraattoreiden 

osalta on rajoitetusti dataa saatavilla, joten on kannattavaa tarkastella myös verrokkituottei-

den kehitystä, kuten esimerkiksi kaasuautojen kehitystä Suomessa. 

2.1 Kaasut polttoaineena 

Polttoaineena käytettäviä kaasuja on monenlaisia. Yleisin niistä on maakaasu, jota on saatavilla 

paineistetussa (CNG) ja nestemäisessä (LNG) muodossa. Maakaasu koostuu pääosin metaanista. 

Sen lisäksi siinä on pieniä määriä butaania, pentaania, etaania, propaania sekä muita raskaam-

pia aineita kuten hiilivetyjä, typpeä ja heliumia. (Gasum, 2019) Paineistettua maakaasua (CNG) 

siirretään Suomeen maakaasuverkostossa maan alla, kun taas nesteytettyä kaasua (LNG) tuo-

daan Suomeen laivakuljetuksin säiliöissä. LNG-kaasu on jalostettu versio CNG-kaasusta. Sitä 

voidaan myös syöttää kaasuverkkoon, jos sen olomuotoa muutetaan takaisin kaasumaiseksi. 

Metaanikaasu muuttuu nestemäiseksi, kun sen lämpötilaa lasketaan noin –162 asteiseksi. Sitä 

käytetään lähinnä laivojen ja raskaan liikenteen polttoaineena. Suomessa onkin viime aikoina 

panostettu laajasti raskaan liikenteen polttoaineen korvaamista dieselöljystä kaasuksi. Esimer-

kiksi merenkululla on globaalit ilmastosopimukset kasvihuonekaasujen osalta. Merenkulussa ta-

voite on laskea hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. (Gasum, 

2019b.) 

Biokaasua tuotetaan itse hajoamistuotteena ja se on 100 prosenttisesti uusiutuvaa ja kotimaista 

energiaa. Sitä tuotetaan pääosin kaatopaikoilta, maatalouden tuotteista ja jätevedenpuhdista-

mon lietteistä. Esimerkiksi lanta, biojätteet ja energiakasvit ovat erinomaisia raaka-aineita 

biokaasun tuottamiseen. Biokaasun koostumus eroaa maakaasusta pääosin sen metaanipitoisuu-

desta. Maakaasun metaanipitoisuus on noin 90-95 prosenttia, kun taas biokaasun metaanipitoi-

suus on noin 40-70 prosenttia. Metaanin lisäksi biokaasu sisältää noin 30-60 prosenttia hiilidi-

oksidia sekä pieniä määriä muun muassa rikkiyhdisteitä. (Biokierto. 2019) Normaalia biokaasua 

ei voida suoraan käyttää esimerkiksi liikennekäyttöön soveltuvana kaasuna. Liikennekaasun 

vaatimuksiin kuuluu, että biokaasun tulee vastata voimassa olevien määräysten mukaan maa-

kaasua lämpöarvoltaan ja hajultaan. Biokaasua on kuitenkin mahdollista jalostaa vastaavan-

laiseksi, kuin maakaasu, jos sen metaanipitoisuutta kasvatetaan samalla kun rikkivety, hiilidi-

oksidi ja kosteus poistetaan. Tällöin sitä voidaan myös syöttää maan alla olevaan 
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kaasuputkistoon maakaasun ohella. Biokaasun olomuotoa voidaan myös muuttaa paineistetusta 

kaasusta (CBG) nesteytetyksi kaasuksi (LBG) maakaasun tapaan. (Motiva, 2013, 20) Tässä tutki-

muksessa keskitytään tarkemmin juuri biometaaniin, jota voidaan käyttää maakaasugeneraat-

torissa maakaasun tavoin. 

Nestekaasu (LPG) eli paineistettu kaasu, sisältää suurimmaksi osaksi propaania ja butaania. Se 

syntyy öljyjalostuksen sivutuotteena ja sitä käytetään esimerkiksi usein kaasugrilleissä. Sen 

hyötyihin kuuluu helppo pakattavuus, varastointi ja siirtäminen paikasta toiseen. Sen varas-

tointi vaatii ainoastaan noin 10 barin tankkipaineen, kun taas paineistetun liikennekaasun vaa-

tima paine on noin 200 baria. (Motiva 2020.) 

2.2 Kaasujen päästöt kehityksen ajurina 

Maailmanlaajuisena tavoitteena on fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen. Fossiilisilla 

polttoaineilla tuotettu energia pyritään korvaamaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Fossiiliset 

polttoaineet omaavat suuret hiilidioksidipäästöt ja monessa valtiossa onkin tiukat tavoitteet 

hiilidioksidipäästöjen tiputtamisesta alhaisemmiksi. Esimerkiksi vuonna 2020 Sanna Marinin hal-

litus on sitoutunut siten, että Suomi olisi hiilineutraali valtio vuonna 2035 ja sen jälkeen hii-

linegatiivinen. Tavoitteena on liikennepäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä ja hii-

livapaa liikenne vuonna 2045. Myös Euroopan Unionin tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 

2050 mennessä. (Valtioneuvosto, 2020) Tämän ohella sähkön tarve kasvaa kasvamistaan, ja uu-

siutuvien energialähteiden sähköntuotannon kapasiteetti ei riitä itsessään koko vajeen täyttä-

miseksi. Sen vuoksi tavoitteena on ollut löytää monipuolisesti erilaisia vähäpäästöisempiä rat-

kaisuja energiantuotantoon. 

Maakaasu on puhtain ja vähäpäästöisin fossiilinen polttoaine ja siksi sitä kutsutaankin usein 

siirtymävaiheen polttoaineeksi. Sen hiilidioksidipäästöt ovat noin puolet verrattuna kivihiileen. 

Kun maakaasua poltetaan, siitä syntyy ainoastaan hiilidioksidia ja vesihöyryä. Tämän vuoksi sen 

pakokaasua voidaan muun muassa hyödyntää kasvihuoneisiin suoraan, sillä hiilidioksidilla edis-

tetään kasvien kasvamista kasvihuoneissa. Kivihiili on maakaasuun verrattuna halvempi poltto-

aine, mutta päästökaupan vuoksi maakaasulle avautuu parempia mahdollisuuksia. Esimerkiksi 

valtiot pyrkivät verottamaan melko tiukasti suuripäästöisiä polttoaineita, jotta pienempi hin-

taero kannustaisi kuluttajaa suosimaan päästöttömämpiä ja uusiutuvia polttoaineita. Muiden 

kaasukäyttöisten koneiden tapaan maakaasua käyttävät ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä diesel-

moottoreihin verrattuna. Maakaasulla on dieselöljyyn verrattuna alhaisempi hiilidioksidin tuo-

tanto energiayksikköä kohti sekä alhaisemmat rikki- ja typpioksidien päästöt. CNG-kuorma-auto 

tuottaa 95 prosenttia vähemmän hiukkaspäästöjä, 50 prosenttia vähemmän typenoksideja ja 

75 prosenttia vähemmän häkää (Smil, 2019, 191-195) Autoilussa hiilidioksidipäästöt vähenevät 

myös noin 25 prosenttia siirryttäessä bensiinistä maakaasuun. Sen lisäksi myös moottorin melu 

vähenee. (Metsälä, 2020) 
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Biokaasua poltettaessa syntyy hiilidioksidipäästöjä. Biokaasu luokitellaan tästä huolimatta uu-

siutuvaksi polttoaineeksi, sillä siitä syntyvät hiilidioksidi ja metaanipäästöt vapautuisivat joka 

tapauksessa ilmakehään esimerkiksi lannan kautta, vaikka biokaasua ei poltettaisikaan. Bio-

kaasu siis toisin sanoen jalostetaan hyötykäyttöön. Biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan. 

Biokaasun keräämisen hyödyt eivät esiinny ainoastaan uusiutuvan energian muodossa, vaan bio-

kaasun tuotannon sivutuotteena syntyy esimerkiksi biolannoitetta, jota voidaan käyttää maati-

loilla normaalin lannoitteen sijasta. Biojätteiden ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin luon-

toon. Raaka-aineen ravinteet muuttuvat myös kasveille paremmin saatavaan muotoon. Maati-

lalta kerätty biokaasu myös parantaa maan hedelmällisyyttä, ja biokaasun keräämisprosessissa 

lannan haju myös lievenee. (Gasum 2020a.) Sitran julkaisemassa megatrendit 2020 -selvityk-

sessä ensimmäisenä ja suurimpana trendinä onkin ”Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire”. 

Sen alakohtina esiintyvät ”maaperän köyhtyminen” sekä ”jätteiden määrä kasvaa”. (Sitra, 

2019.)  

Biokaasua voidaan myös jalostaa biometaaniksi, jonka myötä sitä voidaan käyttää liikennepolt-

toaineena. Tällöin se on kemialliselta rakenteeltaan samaa ainetta kuin maakaasu. Normaalisti 

biokaasu sisältää noin 40-70 prosenttia metaania. Jos biokaasua halutaan syöttää kaasuverk-

koon tai käyttää kaasuautoilussa, siinä käytetään yhdistelmää, jossa 95 prosenttia on metaania. 

Liikennekäytössä biokaasun hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa yli 90 prosenttia verrattuna 

bensiiniin. (Gasum 2020a.) 

2.3 Kaasuinfrastruktuuri Suomessa 

Suomella ei ole omia maakaasuvaroja eikä siten omaa maakaasun tuotantoa, joten kaikki maa-

kaasu on tuotava muualta maailmasta Suomeen. Maakaasua on toimitettu Suomeen jo yli 40 

vuotta Venäjältä. Suomella on ollut tämän ajan vain yksi kaasun siirtoputkisto ainoastaan Ve-

näjältä, jonka seurauksena Venäjällä on ollut selkeä monopoliasema maakaasun tuonnista Suo-

meen. Tämän seurauksena myös maakaasun hintakilpailu on jäänyt olemattomiin, sillä Suomi 

on ollut riippuvainen Venäjältä tuodusta kaasusta. Venäjän kanssa on sovittu pitkät sopimukset 

ja Venäjä onkin voinut tarjota monopoliaseman vuoksi hinnallisesti kilpailuttamatonta maakaa-

sua. Viimeisin sopimus on tehty vuonna 2005 ja sen kesto on vuoteen 2025 asti, mikä takaa noin 

60 TWh:n vuositoimitukset Venäjältä Suomeen. Yhden ainoan siirtoputkiston vuoksi myös kaa-

sun toimitusvarmuus on ollut epävarma. Jos Venäjän ja Suomen välinen kaasun toimitus epä-

onnistuisi, niin kaasun toimittaminen Suomeen lakkautuisi täysin. Esimerkiksi Ukraina on jou-

tunut kohtaamaan tilanteen, jossa Venäjä on kieltäytynyt maakaasun viennistä maahan. Viime 

vuosikymmenen aikana Suomi on kuitenkin ryhtynyt panostamaan laajempaan kaasuverkkoon 

sekä monipuolisemman kaasun toimittamisesta Suomeen. (Energiavirasto, 2019) 



 11 
 

 

2.3.1 Kaasun jakelutavat 

Yleisimmät maakaasun toimitustavat Suomeen ovat joko kaasun kuljettaminen maan alla sijait-

sevissa kaasuputkistoissa tai meriteitse säiliöissä. Meriteitse kuljetettava maakaasu on nes-

teytetyssä muodossa (LNG) ja kaasuputkistoissa siirrettävä kaasu on paineistetussa muodossa 

(CNG). Kaasuputkistoon on mahdollista syöttää maakaasun lisäksi myös biokaasua, sillä ne ovat 

puhdistettuina koostumukseltaan samanlaisia. Jalostamaton biokaasu ei sovellu syötettäväksi 

maakaasuverkostoon, vaan se täytyy olla rakenteeltaan kaasuverkkosyöttö standardin mukai-

nen. (Energiavirasto 2019.) Suomen maakaasuverkosto sijoittuu pääosin vain Etelä-Suomen alu-

eelle (Kuvio 1). Se on huomattavasti suppeampi verrattuna muihin Keski-Euroopan maihin, 

joissa kaasuverkosto ulottuu lähes koko maan laajuisesti (Kuvio 2). Maakaasuputkistojen avulla 

voidaan siirtää helposti kaasua paikasta toiseen maan alla eikä polttoaineen kuljettamiseen 

tarvita erikseen säiliöautoja.  

 

Kuvio 1: Suomen maakaasuverkosto (Gasgrid 2020.) 
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Kuvio 2: Euroopan maakaasuverkosto (Hulkkinen 2014.) 

Suomen sisäisen maakaasuverkoston laajentamiseen on investoitu viime vuosien aikana. LNG-

terminaaleja on valmistunut Suomen satama-alueille, jonne LNG-kaasua tuodaan laivakuljetuk-

sin muualta maailmasta. LNG:een suurimpia tuottajamaita ovat Qatar, Australia ja Malesia. 

Norjan kaasuviennistä vain noin viisi prosenttia on LNG-kaasua. (Gasum 2019b.) Suomessa on 

kaksi LNG-terminaalia tällä hetkellä, vuonna 2018 Poriin valmistunut Gasum LNG Oy ja vuonna 

2019 valmistunut Tornion Manga LNG Oy. Tornion LNG-terminaali mahdollistaa maakaasun toi-

mitukset myös Pohjois-Suomeen. Haminaan on myös valmistumassa LNG-terminaali ja sen on 

tarkoitus avautua syksyllä vuonna 2020. Sen yhteyteen on rakentumassa maanalainen putkisto, 

mikä mahdollistaa myös LNG-kaasun syöttämisen maakaasuverkostoon. Nesteytetyssä muodossa 

oleva LNG-kaasu täytyy kuitenkin höyrystää ennen sen syöttämistä kaasuverkkoon. (Kaasuyh-

distys. 2020.) 

Jotta maakaasuverkostoa voidaan Suomessa laajentaa vielä paremmin, on Euroopan Unionin 

tuki Suomelle erittäin tärkeä. Ilman Euroopan Unionin tukea, on vaikeaa saada kaasuputkistojen 

ja terminaalien rakentamisesta kannattavaa, sillä siihen sisältyvät erittäin suuret 
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investointikustannukset. LNG-terminaalien rakentamiseen on Suomi saanutkin Euroopan Uni-

onilta tukea ja niiden valmistumisen myötä LNG vaihtoehto mahdollistaa putkikaasun hinnan 

kilpailuttamiselle. Euroopan Unionin avustuksella Suomen ja Viron välille on myös valmistu-

massa vuonna 2020 Balticconnector-kaasuputki, joka mahdollistaa Suomen kaasumarkkinoiden 

integroitumisen ja yhdistymisen Euroopan kaasumarkkinoille. Euroopan Unioni myönsi vuonna 

2016 yli 200 miljoonan tukirahan Viron ja Suomen välisen kaasuputken rakennuttamiseen. Kaa-

suputken valmistuessa Suomeen on mahdollista syöttää kaasua sekä Viron että Venäjän kautta. 

Kaasuverkoston integroituminen kansainväliseen verkkoon myös laajenee, kun Suomen ja Viron 

välisen kaasuputki hankkeen lisäksi myös Liettuan ja Puolan välille on rakentumassa maita yh-

distävä kaasuputki. Sen on tarkoitus valmistua vuonna 2021 ja valmistuttuaan se mahdollistaa 

Suomen ja Baltian markkinoiden yhdistymisen koko Euroopan kaasumarkkinoihin. Tällöin voi-

daan putkikaasua tuoda myös Länsi-Euroopasta, kuten Norjan kaasulähteiltä. (Energiavirasto, 

2019) 

2.3.2 Kaasun saatavuus 

Suomen suppean kaasuverkoston vuoksi kaasun saatavuus kaasuputkistoista keskittyy pääosin 

Etelä-Suomen alueelle. Kaasuputkistoista voidaan suoraan siirtää kaasua kiinteistöihin, kun taas 

kaasuverkosta erillään oleviin kohteisiin voidaan toimittaa kaasua säiliökuljetuksin. Kaasua käy-

tetään pääosin kaikkialla Suomessa. Varsinkin nestekaasua (LPG) voidaan käyttää lähes kaikki-

alla sen helpon pakattavuuden ja säilymisen vuoksi. Suomen maakaasuverkosto on sen sijaan 

erittäin suppea verrattuna muihin Euroopan maihin, jonka vuoksi se rajaa maakaasun käyttöä 

Suomen pohjoisosissa. LNG-terminaalien investoinnit kuitenkin mahdollistavat kaasun toimituk-

set kätevästi kaasusäiliöissä myös sellaisille alueille, joissa ei ole mahdollisuutta liittyä maa-

kaasuputkiverkostoon. 

Kaasua on kaasuputkiston lisäksi saatavilla myös eri kaasuntankkausasemilta. Tankkauspisteitä 

on erilaisia, ja asemilta voidaan tankata joko nesteytettyä tai paineistettua bio- ja maakaasua. 

Varsinaista biokaasua, jonka metaanipitoisuutta ei ole korotettu, käytetään usein vain biokaa-

sulaitosten läheisyydessä ja jakelu rajoittuu pääasiassa yritysasiakkaille. Tankkausasemia on 

Suomessa tällä hetkellä noin 50. Niiden kehitys oli huimaa vuonna 2017, jolloin tankkausase-

mien määrä kasvoi 24:stä 34:ään. Osa syy näin suurelle kasvulle oli se, että Gasum tuli mukaan 

biokaasuliiketoimintaan vuonna 2016. Ruotsi on edelläkävijänä kaasuautoilussa ja sillä onkin 

tankkausasemia yli 200 tällä hetkellä. (Huttunen, Kuittinen & Lampinen 2018.) 
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Kuvio 3: Kaasun jakelupisteet Suomessa (Gasum 2019D.) 

 

2.3.3 Kaasumarkkinat avataan 

Kun Suomen ja Viron välille valmistuva kaasuputki on valmistunut ja käyttöönotettu, on Euroo-

pan Unionin määräysten mukaan Suomen avattava kaasumarkkinat vapaalle kilpailulle. Suo-

mella on ollut jo pidemmän aikaa poikkeuslupa tähän, kun kaasun tarjontaosuus on ollut vain 

yhden toimituslähteen varassa. Euroopan Unionin tavoitteena on luoda eurooppalaiset maakaa-

sun sisämarkkinat ja valmistuneen putken myötä Suomi liittyy osaksi Euroopan kaasumarkkinaa. 

(Energiavirasto, 2019) Tästä syystä kaasumarkkinat avattiin Suomessa 1.1.2020. Kaasun lämpö-

arvo tulee myös muuttumaan tämän muutoksen myötä ja se tullaan nostamaan vastaavan-

laiseksi kuin Euroopassa. Ylempää lämpöarvoa käyttäessä kaasun lämpöenergia kasvaa noin 10 

prosenttia suuremmaksi yhtä kuutiometriä kohti. Kaasun kustannukseen tämä ei sinällään vai-

kuta, mutta se edistää kaasun kilpailukykyä muihin energiamuotoihin nähden. (Karinen 2019.)  

Kaasumarkkinoiden avaamisen seurauksia on vielä lähes mahdotonta ennustaa, miten se tulee 

vaikuttamaan kaasun hintaan, mutta muiden valtioiden vastaavissa tilanteissa kaasun hinta on 

tippunut aiemmasta. Suomeen tämä ei välttämättä vaikuta suoranaisesti samalla tavalla, sillä 

Venäjältä tuotu maakaasu on kansainvälisestikin ollut halvinta markkinoilla. Tämän myötä kui-

tenkin Suomessa voidaan kilpailuttaa maakaasun hintaa jokseenkin, kun Gasumilla eikä Venä-

jällä ole enää monopoliasemaa kaasun myynnistä ja tuonnista Suomeen. Hinnan lisäksi myös 

kaasun toimitusvarmuus kasvaa ja näin on kuluttajalla matalampi kynnys ja riski ottaa kaasu 

vakituiseen käyttöön energian tuotannossa. (Lindholm 2019.)   
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2.4 Kaasun kulutus 

Maakaasun kulutus on laskenut tasaiseen tahtiin viime vuosikymmenen aikana Suomessa, mutta 

siitä huolimatta viime vuosien aikana Suomessa on investoitu eri kaasumuotojen infraan. Kaa-

suputkistoverkkoa on ryhdytty laajentamaan kohti uutta Haminan LNG-terminaalia sekä tank-

kausasemien määrää on kasvatettu hurjaa vauhtia. Kaasuputki Viron ja Suomen välille mahdol-

listaa Suomen liittymisen Euroopan kaasumarkkinoille ja mahdollistaa näin myös kaasun hinta-

kilpailun Suomessa. Biokaasun tuotantoon ja käyttämiseen on tehty linjauksia ja investointeja 

valtion toimesta.  

Viime vuosina maakaasun kulutus on lisääntynyt maailmalla, usein kivihiilen kustannuksella. 

Kivihiilestä pyritään pääsemään eroon sen suurten hiilidioksidipäästöjen vuoksi ja maakaasu on 

edistänyt perusenergiantuotannon hiilettömyyttä maailmalla. Maakaasun vaikutus on tässä 

muutoksessa ollut toistaiseksi suurempi kuin uusiutuvien energialähteiden. Yhdysvalloissa maa-

kaasun kulutus kasvoi 18 prosenttia vuosien 2000-2016 välillä, kun hiilen kulutus väheni 37 pro-

senttia ja maan sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät 21 prosenttia. Mikään muu maa-

ilman suurista energiankuluttajista ei ole pystynyt leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään yhtä pal-

jon kuin Yhdysvallat vuoden 2000-2016 välisenä aikana, vaikka uusiutuvaa energiaa on käytetty. 

(Smil 2019, 4) 

Saksa toimii edelläkävijänä biokaasun käytössä. Biokaasun kulutus on noin 40 TWh ja sillä on 

noin 10 000 biokaasulaitosta, kun Euroopassa niitä on noin 17 000. (Gasum 2020A.) Tietyissä 

kaupungeissa dieselöljyn käyttöön autoilussa on tehty suuria rajoituksia tai se on jopa kiellet-

tyä. Esimerkiksi Saksassa tiettyihin kaupunkeihin pääsy sallitaan vain ainoastaan autoilla, joissa 

on minimissään Euro 5 -päästöluokitus. (Ympäristötarra 2020.)  

Vuonna 2017 maakaasun osuus maailman kokonaisenergian kulutuksesta oli noin 22 prosenttia. 

Maakaasun kulutus kasvoi 3 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna ja sen kasvu olikin suurinta 

polttoaineiden kesken energiankulutuksessa. Samaan aikaan maakaasun kulutus Suomessa laski 

kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Suomessa maakaasun hinta on melko korkea verrattuna 

muihin Euroopan maihin. Kuvio 4 kuvaa hyvin, kuinka paljon edullisempaa maakaasun kulutta-

minen on muissa Euroopan maissa kuin Suomessa. (Alm 2018.) 
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Kuvio 4: Maakaasun hinta kuluttajille (ei kotitaloudet), ensimmäisenä kvartaalina vuonna 2019 

(Eurostat 2019.) 

2.4.1 Maakaasu Suomessa 

Maakaasun osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on noin kahdeksan prosenttia. Sen 

merkittävin käyttökohde on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Vuonna 2018 maakaasua kulu-

tettiin 24,7 TWh ja sen käyttö tuotetusta kokonaissähköenergiasta oli noin 6 prosenttia. Sähkön 

ja lämmöntuotannon osuus oli 38 prosenttia ja teollisuudessa käytetyn maakaasun osuus 59 

prosenttia Suomen kulutetusta maakaasusta. Kuviossa 5 on esitetty maakaasun kulutuksen ke-

hittyminen Suomessa alkaen vuodesta 2008 vuoteen 2018 asti. Maakaasun kulutus on vähentynyt 

viime vuosikymmenen aikana Suomessa jopa yli kolmanneksen. Tähän yhtenä syynä on maakaa-

sun verotuksen jatkuva kiristyminen sekä maakaasun korvaaminen muilla polttoaineilla sähkön-

tuotannossa. Maakaasun verotus on jopa 9-kertaistunut vuodesta 2010. Maakaasun hinta on 

osittain sidottuna öljyn hintaan. (Energiavirasto, 2019) Vaikka maakaasun kulutuksen trendi on 

ollut Suomessa vahvasti alaspäin viime vuosikymmenen aikana, niin Euroopan kaasumarkkinat 

ovat olleet kasvussa viimeiset kolme vuotta. Syitä tähän ovat esimerkiksi ydinvoiman vastai-

suus, hiilivoiman alasajo sekä uudet liikenneratkaisut. Euroopan kaasun tarpeen uskotaan kas-

vavan tasaisesti vuoteen 2030 asti. (Siira 2019.) 
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Kuvio 5: Maakaasun kulutus Suomessa (TWh) (Energiavirasto 2019.) 

 

Kuvio 6: Maakaasun veroton kokonaishinta teollisuus-, voima-, ja lämpölaitosasiakkaita kuvaa-

ville tyyppikäyttäjille Suomessa (Energiavirasto 2019.) 

Maakaasun hinnoittelu eroaa melko paljon riippuen sen eri käyttökohteista. Esimerkiksi vuonna 

2018 sähköntuotannossa hinta oli 30,3 euroa megawattitunnilta, kun lämmöntuotannossa se oli 

50,03 euroa. Hinnanmuodostukseen suurimmat tekijät johtuvat juuri verotuksesta riippuvista 

tekijöistä. Suomessa polttoaineet ovat sähköntuotannossa verottomia, sen sijaan 
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lämmöntuotannossa polttoaineista joudutaan maksamaan valmisteveroa. (Alm 2018.) Verotusta 

muutettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa vuonna 2019. Muutokset kiristivät kivihiilen 

verotusta, kun taas maakaasun verotus laski sen sijaan. Maakaasun verollinen hinta oli noin 

yhdeksän prosenttia matalampi kuin edellisenä vuonna. Myös maakaasun hinta sähköntuotan-

nossa laski vuonna 2019 kesäkuussa miltei 17 prosenttia verrattuna aiempaan vuoteen. (Tilas-

tokeskus 2020.) 

2.4.2 Biokaasu Suomessa 

Biokaasun tuotanto Suomessa oli 172,2 milj m3 vuonna 2017. Biokaasulaitoksissa tuotettavan 

biokaasun tuotantopotentiaali on kuitenkin vielä erittäin paljon suurempi. Tällä hetkellä sen 

potentiaalista hyödynnetään vain 4 prosenttia ja sen tuotantokapasiteetiksi on laskettu 10 TWh 

vuodessa. (Gasum, 2018) Biokaasua käytetään eniten sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Siitä 

tuotettiin lämpöä 520,2 GWh ja sähköä 178,4 GWh vuonna 2017 (Kuvio 7). (Huttunen 2018.) 

 

Kuvio 7: Biokaasulla tuotettu energiamäärä Suomessa vuosina 1994-2017 (Huttunen 2018.) 

Biokaasun liikennekäyttö on kasvanut huimaa vauhtia viime vuosien aikana. Vuonna 2017 bio-

kaasua käytettiin liikennepolttoaineena 31 GWh eli 112 TJ. Sen kasvu oli 41 prosenttia suurempi 

edellisvuoteen verrattuna (Kuva 8). Nousun suurta kasvua selittää jokseenkin investoinnit bio-

kaasutuotantoon sekä tankkausasemiin. Se johtui osiltaan myös kunnallispoliittista päätöksistä, 

kun Vaasassa otettiin kaupunkibusseissa ja Jyväskylässä jäteautoissa biokaasu käyttöön. (Hut-

tunen 2018.) Biokaasun liikennekäyttöön on vielä luvassa kasvua, sillä Suomen Energia- ja Il-

mastostrategiana on kasvattaa kaasuautoilun määrää siten, että vuonna 2030 olisi vähintään 

50 000 kaasukäyttöistä autoa ja 250 000 sähkökäyttöistä autoa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
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2017.) Kaasuautojen määrä ylitti 10 000 rajan vuonna 2019 joulukuussa, kun vielä muutama 

vuosi ennen sitä, kaasuajoneuvoja oli liikenteessä alle 2000. (Gasum 2019A.) 

 

Kuvio 8: Biokaasun liikennekäyttö Suomessa 1941-2017 (Huttunen 2018.) 

Liikennekaasun kilohinta on tällä hetkellä maakaasulla 1,30e/kg ja biokaasulla 1,52e/kg. (Ga-

sum 2019d.) Kaasut ovat samaa ainetta rakenteeltaan, joten tankatessa kuluttaja tekee pää-

töksen, minne maksu polttoaineesta maksetaan. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja biokaasun 

ollessa kotimaista, monet valitsevatkin kalliimman vaihtoehdon, biokaasun. Jos Suomen bio-

kaasupotentiaali hyödynnettäisiin kokonaan, se tarkoittaisi neljä miljoonaa tonnia vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä sekä 500 miljoonaa euroa vähemmän maakaasun tuontia Suomeen. Koko 

potentiaalin määrä vastaa miljoonan kaasuauton polttoainetarvetta. (Lampila 2018.) 

  

https://www.gasum.com/gasum-yrityksena/medialle/uutiset/2019/kaasuautojen-maara-ennatyskasvussa--10-000-kaasuajoneuvon-raja-ylittyi-suomessa/
https://www.gasum.com/yksityisille/tankkaa-kaasua/tankkaushinnat/
https://www.gasum.com/yksityisille/tankkaa-kaasua/tankkaushinnat/
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3 Kaasugeneraattorit 

Kun polttoaineena käytettävän kaasun mahdollisuuksia tulevaisuudessa on tutkittu, on myös 

hyvä ottaa selvää varavoimakoneiden eroavaisuuksista diesel- ja kaasukäyttöisten moottorei-

den välillä. Jotta voidaan tutkia kaasugeneraattoreiden kehittymistä Suomen markkinoilla va-

ravoimakäytössä, on sitä hyvä verrata jo ennestään yleisessä käytössä oleviin dieselgeneraat-

toreihin. Millaisia eroavaisuuksia näiden välillä on, sekä mitkä ovat kaasugeneraattorin hyödyt 

ja heikkoudet? 

Ehkä vaikuttavin tekijä kaasu- tai dieselgeneraattorin valintaan on siinä käytettävä polttoaine. 

Hinta, polttoaineen saatavuus ja ympäristöystävällisyys ovat ehkä suurimpia tarkastelun koh-

teita, kun varavoimakonetta valitaan polttoaineen mukaan. Kaasugeneraattoreista on tullut 

paljon kyselyitä viime vuosien aikana kW-setille, mutta hankinnat ovat jääneet kaasugeneraat-

toreiden suuren ostohinnan vuoksi. Kaasugeneraattorit mahdollistavat hiilijalanjäljen pienen-

tämistä ja moni yritys etsiikin nykyään ”vihreämpiä” ratkaisuja itselleen. Imagollisesti myös 

kaasugeneraattorin hankinnalla on selkeä ero dieselgeneraattoriin verrattuna ja onkin hyvä in-

vestointi tulevaisuuteen. (Nurmi 20.1.2020) 

Dieselgeneraattorit ovat dominoineet varavoimamarkkinaa jo vuosikymmeniä ja harvoin kaasu-

generaattoreita on edes harkittu. Kaasugeneraattorit eivät niinkään ole mikään uusi tuote 

markkinoilla. Ne eivät ole olleet järin suosittuja varavoimakäytössä siitä syystä, että niiden 

kuormanottokyky sekä käynnistymisaika ovat olleet suorituskyvyltään heikompia verrattuna 

dieselmoottorilla käytettävään generaattoriin. (Aguilera 19.11.2019) Suomessa niiden epäsuo-

sioon vaikuttaa myös suppea kaasuverkosto, jonka seurauksena myös kaasun toimitusvarmuu-

desta on ollut epävarmuutta. Kaasugeneraattoreiden teknologia on kuitenkin mennyt huomat-

tavasti eteenpäin viime vuosien aikana, ja siitä on tullut lähes yhtä luotettava tai jopa luotet-

tavampi varavoimakone varavoimakäytössä kuin dieselgeneraattorista. Varsinkin sellaiset koh-

teet, joissa päästömääräykset ja polttoaineen turvallinen jatkuva saaminen on tärkeää, kaasu-

generaattorit ovat parempi ja luotettavampi ratkaisu. Nykyajan tehokkaat kaasugeneraattorit 

voivat toimia pidemmän ajan täysin päästöjä noudattaen samalla kun ne täyttävät tiukat vaa-

timukset käynnistysajalle ja kuormanottokyvylle. (Clifford 2018.)  

Kaasugeneraattoreiden kehityksen avaintekijänä on siirtyminen kohti puhtaampia energialäh-

teitä, kun maat haluavat tulevaisuudessa korvata saastuttavat dieselgeneraattorit. Kaasun 

halpa hinta myös tekee kaasugeneraattoreista houkuttelevia, kun projektitalous paranee. Frost 

& Sullivanin tutkimuksen mukaan Euroopan kaasugeneraattoreiden asetetut markkinat olivat 

307 miljoonaa dollaria vuonna 2018. Markkinoiden odotetaan kasvavan 441 miljoonaan dollariin 

vuonna 2025, jossa vuosittainen kasvu olisi noin 5,3 prosenttia. Saksassa on tällä hetkellä Eu-

roopan suurimmat kaasugeneraattorimarkkinat, jota seuraavat Iso-Britannia ja Italia. (Frost & 

Sullivan 2019.) 
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Kaasumoottorin valitseminen on monimutkaisempaa verrattuna normaaliin dieselgeneraatto-

riin. Se vaatii kaasun laadun ja koostumuksen ymmärtämistä. Kaasugeneraattoreiden valitse-

minen ennen dieselgeneraattoria yleensä määräytyy silloin, kun kysymyksessä on päästöjen mi-

nimoiminen. Yleensä varavoimakäytössä päästöstandardit eivät ole niin tärkeä asia, kun ko-

netta on tarkoitus käyttää vain hätätilanteissa ja koekäytöissä noin alle 100 tuntia vuodessa. 

Sen takia kaasugeneraattoreiden markkina on ollut enemmän esillä jatkuvan sähkön tuottami-

sessa. (Clifford 2019.)  

Kaasugeneraattoreita on saatavilla bio-, neste- ja maakaasua käyttävillä moottoreilla. Biokaa-

sugeneraattorissa käytettävän polttoaineen vaatimuksiin kuuluu, että kaasu mitä siihen syöte-

tään, on metaanipitoisuudeltaan yli 60 prosenttia. Maakaasugeneraattoreissa sen sijaan vaati-

muksena on, että kaasusta on poistettu hiilidioksidi, metaanipitoisuus on vähintään yli 75 pro-

senttia ja lämpöarvon tulee olla lähellä 10 kWh/Nm3. Jalostettua biokaasua eli biometaania on 

mahdollista siis käyttää myös maakaasugeneraattorissa. Kaasugeneraattoreita on saatavilla 

avomallisena ratkaisuna sisätiloihin sekä sääsuojallisena tai merikonttiin asennettuna ratkai-

suna ulkotiloihin. Kaasugeneraattori hankintaa tehtäessä on erittäin tärkeää saada selville polt-

toaineena käytettävän kaasun tarkat ominaisuudet, jotta osataan määritellä oikeanlainen kone 

asiakkaan tarpeisiin. (Aguilera 19.11.2020)  

3.1 Käyttökohteet 

Biokaasugeneraattoreiden tyypillisin käyttökohde on biokaasulaitokset. Biokaasulaitoksissa tuo-

tettua biokaasua käytetään biokaasugeneraattorin polttoaineena, ja siitä pyritään tuottamaan 

sähköä. Sähköä tässä prosessissa syntyy noin 30-40 prosenttia potentiaalienergiasta ja loput 

energiasta syntyy lämpönä. Monesti biokaasugeneraattoria käytetään sähkön ja lämmön yhteis-

tuotantoon (CHP), jotta saataisiin kaikki vapautuva energia hyödynnettyä. Kaasugeneraattorei-

den lisäksi CHP -ratkaisuja ovat muun muassa kaasuturbiinit. Kaasugeneraattorin avulla voidaan 

siis tuottaa sähköä ja lämpöä esimerkiksi omaan laitokseen tai maatilaan. Sähköä voidaan myös 

myydä yleiseen sähköverkkoon. Biokaasusähkön tuottaja voi saada syöttötariffia eli takuuhintaa 

tuotetusta sähköstä. Suurimmat vaatimukset tällä hetkellä on kuitenkin se, että laitoksen ra-

kentamiseen ei olla saatu investointitukea sekä tuotettavan sähkötehon täytyy olla vähintään 

100kVA, jotta voi päästä tariffijärjestelmään mukaan. Tähän ei kuitenkaan moni pienempi bio-

kaasulaitos pysty. Sähkön hinnan ollessa myös suhteellisen halpaa, ei sähkön tuotolla päästä 

hirveän isoihin säästöihin. Sähköä ja lämpöä voidaan myös myydä ja siirtää biokaasulaitoksen 

lähialueille. (Motiva 2013, 8-20) 

Maakaasugeneraattoreiden käyttökohteet eroavat biokaasugeneraattorien kohteista jonkin ver-

ran. Niitä voidaan enemmän käyttää vastaavanlaisissa kohteissa kuin dieselgeneraattoreita. 

Maakaasugeneraattoreiden käyttökohteiden sijainti sijoittuu yleensä maakaasuputkistoverkon 

lähettyville, jolloin polttoainetta voidaan saada suoraan kaasuputkistoista. LNG-kaasu mahdol-

listaa kaasun toimittamisen myös sellaisiin paikkoihin, jotka eivät ole kaasuputkiston 
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lähettyvillä. Maakaasugeneraattoreiden pääsääntöinen polttoaine on maakaasu, mutta poltto-

aineena voidaan hyvin myös käyttää liikennepolttoaineeksi jalostettua biokaasua eli biometaa-

nia. Biometaanin täytyy olla lämpöarvoltaan lähelle 10 NM3/kWh ja sen metaanipitoisuuden 

täytyy olla suurempi kuin 75 prosenttia. Sen lisäksi myös hiilidioksidi ja rikkivety täytyy olla 

kaasusta poistettuna. Tämän seurauksena maakaasugeneraattoreita voidaan käyttää myös tar-

vittaessa ekologisemmin menetelmin käyttäen biokaasua. Maakaasugeneraattori tuottaa noin 

30 prosenttia energiasta sähköä ja muu energia esiintyy lämpönä. Kaasugeneraattorit sopivat 

erinomaisesti lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. (Aguilera 19.11.2019)  

3.2 Tekniikka 

Kaasugeneraattorit ovat alun perin suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Kuitenkaan varsinaisen suu-

ria teknisiä eroja ei diesel- ja kaasugeneraattorilla ole varavoimakäytössä. Aiemmin kaasu- ja 

dieselgeneraattorien huomattavin teknillinen ero on ollut siinä, että kaasugeneraattorien käyn-

nistymisaika ja kuormanottokyky on ollut huonompi. (Clifford 2018.) Kuormanottokyky tarkoit-

taa maksimikuormaa, joka voidaan koneelle liittää kertaluonteisesti siten, että koneen tuot-

tama jännite ja taajuus pysyvät sallituissa rajoissa. Varavoimakäytössä kuormanottokyky on 

yksi mitoittavista tekijöistä, koska sähkökatkon sattuessa varavoimakone voi joutua käynnistä-

mään isoakin kuormaa. Käynnistyshetkellä sähkön laadun on pysyttävä sallituissa rajoissa, koska 

muutoin kuorma saattaa vaurioitua huonon sähkön laadun seurauksena. Käytännössä on suosi-

teltavaa, että sähkökatkotilanteessa hyödynnetään esimerkiksi rakennusautomaatiojärjestel-

mää porrastamaan kuorman lisäyksen varavoimakoneelle, jolloin varmistetaan koneen suoriu-

tuminen ja sähkönlaatu. (Nurmi 20.1.2020) Kaasugeneraattoreiden osalta tekniikka on kehitty-

nyt viime vuosina paljon ja kuormanottokyvyssä ei ole enää juurikaan eroja verrattuna diesel-

generaattoreihin. (Aguilera 19.11.2019) 

Varavoimakoneiden toiminta perustuu lähes samaan tapaan kuin autojen. Polttoaineen avulla 

auton moottori tuottaa lämpöenergiaa, joka hyödynnetään renkaiden avulla liike-energiana ja 

loput energiasta vapautuu pakoputkesta lämpöenergiana. Varavoimakoneissa sen sijaan moot-

torista saatu lämpöenergia muutetaan generaattorin avulla sähköenergiaksi, kun hyödyntämä-

tön energia vapautuu myös pakoputkesta lämpöenergiana. Kaasuautojen yleistyminen ja sen 

kautta kaasutekniikan kehitys antavat potentiaalista kuvaa siitä, miten kaasutekniikka voi kaa-

sumoottoreissa kehittyä paremmaksi sekä kustannustehokkaammaksi. (Nurmi 20.1.2020) Toisin 

kuin kaasuautoissa, kaasugeneraattoreissa polttoaineena käytetään ainoastaan kaasua. Kaasu-

autoissa monesti auton käynnistäminen tapahtuu bensiinin avustuksella kipinällä ja kaasu-

generaattorissa tämä tapahtuu kaasulla paineen avulla. (Aguilera 19.11.2019.) 

Kaasugeneraattorit ovat pääsääntöisesti hiljaisempia kuin dieselgeneraattorit. Monissa tapauk-

sissa varavoimakoneiden hankintaan on tarjouspyynnössä määritelty erikseen äänitasovaati-

mukset, jota varavoimakoneesta lähtevä ääni ei saa ylittää. Tämän myötä kaasugeneraattorit 

voivat sopia esimerkiksi asuinalueille paremmin. Kaasugeneraattorit toimivat myös 
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riskittömämmin kylmissä sääolosuhteissa verrattuna dieselgeneraattoreihin. Tämä johtuu siitä, 

että polttoaineena käytettävän kaasun jäätymispiste on -182 astetta, kun taas talvidieselillä se 

on –34 astetta. (Himoinsa 2020.) 

3.3 Polttoaineen varastointi 

Varsinkin suurissa kohteissa, joissa varavoimakoneen tehon tarve on suuri, on syytä hankkia 

suuri määrä polttoainetta, jotta varavoimakone pystyy tuottamaan sähköä pidemmän ajan. Va-

ravoimakoneen teholuokan suurentuessa myös moottorin polttoaineen kulutus kasvaa ja tällöin 

joudutaan varastoimaan yleisesti jopa tuhansia litroja dieselöljyä. Dieselöljyn käyttöikään ei 

ole varsinaisesti olemassa määräyksiä, mutta yleisenä ohjeistuksena on, että polttoaine tulisi 

vaihtaa maksimissaan viiden vuoden välein. 70 prosenttia kaikista dieselgeneraattorin häiriöistä 

liittyvät juuri polttoaineesta aiheutuviin ongelmiin. Dieselöljyyn syntyy haitallisia partikkeleita, 

jotka pilaavat sen luotettavan toiminnan polttoaineena. Varsinkin varavoimakäytössä polttoai-

neen koostumus täytyy olla laadukasta, sillä varavoimakone usein käynnistyy vain hätätapauk-

sissa, kun sähkönsaanti yleisestä sähköverkosta katkeaa. Metaanilla on sen sijaan miljoonien 

vuosien varastointiaika, mikä tarjoaa ratkaisun myös energian huoltovarmuusongelmaan. (Ky-

mäläinen & Pakarinen 2015, 168-169.) Varavoimakäytössä koneen käyttötunnit saattavat olla 

melko alhaisia, jonka seurauksena dieselpolttoainetta ei ehditä käyttämään ennen sen pilaan-

tumista. Polttoaineen koostumusta on siis hyvä seurata aika ajoin ja tarvittaessa vaihtaa pi-

laantunut polttoöljy, jotta sähkökatkon tullessa, dieselgeneraattorin käynnistymisessä ja kuor-

mituksessa ei tapahdu ongelmia. Paras tapa tähän olisi kuormittaa konetta säännöllisesti, jotta 

polttoaine kuluu käytössä ja näin ollen koneellekin tulisi enemmän käyttötunteja. (Nurmi 

20.1.2020) 

Kaasugeneraattoreissa ei ole usein tarvetta polttoaineen säilömiseen, sillä polttoaine voidaan 

tuoda suoraan maan alta olevista kaasuputkista, kaasuverkosta. Tällöin polttoaineen pilaantu-

misesta ei tarvitse välittää, ja sitä on saatavilla ajankohdasta riippumatta loputon määrä. Jos 

suoraa yhteyttä kaasuputkistoon ei ole, täytyy polttoaine toteuttaa erillisillä kaasusäiliöillä. 

Kaasua voidaan varastoida esimerkiksi joko nesteytetyssä (LNG) tai paineistetussa (CNG) muo-

dossa. Nesteytetyn säiliön paine on noin 0-8 baria kun taas paineistettuna se on 200-250 baria. 

Nesteytetyn maakaasun tilavuus on noin 600-kertaa pienempi kuin sen ollessa kaasumaisessa 

muodossa, jonka takia sitä on helpompi varastoida pienempään tilaan suurempia määriä. Pai-

neistetun säiliössä on 1/3 vähemmän energiaa varastoituna, kun samassa määrässä nesteytettyä 

kaasua. 100 litraisessa kaasutankissa on 200 barin paineella noin 16kg CNG:tä. Siinä on sama 

energiamäärä kuin 22-23 litrassa dieselöljyä tai 34 litrassa LNG:tä. (NGVA Europe 2020.)  

Säiliöt tulee varustaa isku- ja painekestäviksi, jottei vuotoja pääse tapahtumaan. Tästä syystä 

niiden turvallisuusvaatimukset ovatkin huomattavasti tiukemmat kuin dieselin varastoinnissa, 

eikä kuka tahansa saa tehdä kaasujärjestelmien asennuksia ja huoltoja. Kaasusäiliön ongelmana 

on se, että sitä ei voida tankata paikan päällä omin avuin, vaan se täytyy vaihdattaa 
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kaasunjakeluyhtiön toimesta. Frost & Sullivan arvio vuonna 2016 julkaisemassa maakaasua käyt-

täviä kuorma-autoja koskevassa markkinaselvityksessä ajoneuvokäyttöön tehtyjen CNG-säiliöi-

den kustannuksen uskotaan laskevan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa noin 30 prosenttia vuo-

teen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Pääasiallinen syy kustannusten laskulle on säili-

öiden valmistuksen määrän kasvu ja kehitys säiliöteknologiassa. (Söderena, Suomalainen, Kajo-

linna & Melin 2019) 

Kaasugeneraattorin asennus on monesti kannattavaa tehdä sellaiseen paikkaan, jossa kaasuver-

kon jakelu on toimivaa. Dieselgeneraattorin etuja on se, että dieselöljy on polttoaineena tällä 

hetkellä helpommin saatavilla sijainnista riippumatta. Joissain tapauksissa varavoimakoneet si-

joitetaan melko vaikeisiin paikkoihin, jonne polttoaineen tuonti voi olla haasteellista. Jos va-

ravoimakone asennetaan esimerkiksi korkealle rakennukseen, niin polttoaineena käytettävän 

dieselin vienti voi olla sinne melko hankalaa ja työlästä. Kaasugeneraattoreissa ei kuitenkaan 

ole usein tarvetta polttoainesäiliölle, sillä maakaasuverkosto mahdollistaa jatkuvan polttoai-

neen syötön paineistettujen putkien kautta myös hankalimpiin paikkoihin. Säilönnässä myös 

kaasu on kestävämpi ratkaisu dieselöljyyn verrattuna. (Aguilera 19.11.2019) Ongelmana tässä 

on se, että Suomen kaasuverkosto on melko suppea ja se sijoittuu pääosin ainoastaan tällä 

hetkellä Etelä-Suomeen.  

Ääriolosuhteissa kaasun toimitusvarmuus voi olla luotettavampi kuin dieselin. Esimerkiksi Yh-

dysvalloissa hurrikaanit Sandy ja Katrina aiheuttivat pitkäaikaisia sähkökatkoja ja tulvia. Polt-

toainesäiliöt saattoivat joutua tulvien alle sekä dieselpolttoainekuljetukset osoittautuivat mah-

dottomaksi tulvien takia. Tämän vuoksi polttoainesäiliöt kuluivat käytössä loppuun ja varasähkö 

jäi saamatta. Samanaikaisesti kaasuputkiverkosto toimi lähes moitteettomasti kesken myrsky-

jen. (Clifford 2018.) 

3.4 Hinta 

Kaasu- ja dieselgeneraattoreiden hankintahinnat eroavat melko paljon toisistaan. Kaasu-

generaattorit ovat tällä hetkellä kalliimpia kuin dieselgeneraattorit, ja hintaeron suuruus riip-

puu koneen teholuokasta. Kun asiakas tekee hankintapäätöksen, niin dieselgeneraattorin alhai-

nen hankintahinta määrittää jo alkuun suunnan päätökselle. Maakaasun hinta on halvempaa, 

mutta käytettävän polttoaineen hintaan ei niinkään keskitytä, sillä varavoimakäytössä konetta 

tullaan käyttämään arviolta noin alle 100 tuntia vuodessa.  

Hinta on yksi iso selittävä tekijä asiakkaan hankintapäätökseen, että millaisen hankinnan tekee 

varavoiman osalta. Kuitenkin päästömääräysten mahdollisen tiukentumisen myötä dieselmoot-

toreiden hinta tulee kasvamaan, kun moottoreihin joudutaan lisäämään lisäteknologiaa, jotka 

maksavat kokonaisuudessaan jopa moottorin nykyisen hinnan yksinään. Tällöin hinta kaasu- ja 

dieselgeneraattoreiden välillä supistuu pienemmäksi, sillä tällä hetkellä kaasumoottorit sovel-

tuvat paremmin vastaavanlaisiin päästösäädöksiin jo esimerkiksi autoissa.  
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Kuvio 9: Kaasu- ja dieselgeneraattoreiden hintatietoja eri päästöluokkien välillä 

Vaikka kaasu- ja dieselgeneraattoreiden hankintahinnat eroavat toisistaan tällä hetkellä melko 

suuresti, on huomattavaa, että pidemmällä aikavälillä koneen kokonaiskulut tulevat tasoittu-

maan. Kaasu on polttoaineena dieselöljyä halvempi ratkaisu, mitä enemmän kaasugeneraatto-

rilla ajetaan, sen nopeammin se tulee dieselgeneraattoria edullisemmaksi. Kaasugeneraatto-

reiden huoltovälit ovatkin paljon pidemmät verrattuna dieselgeneraattoreihin. Kaasugeneraat-

toria tarvitsee huoltaa tyypillisesti 1000 tunnin välein ja joissain malleissa jopa pidemmällä 

aikavälillä. Sen sijaan dieselgeneraattoria täytyy huoltaa tyypillisesti noin 250-300 tunnin välein 

riippuen sen kokoluokasta tai vaihtoehtoisesti kerran vuodessa, jos varavoimakonetta käytetään 

harvoin. Dieselgeneraattorien huoltaminen ja huoltotarvikkeet ovat jo nyt kalliimpia verrattuna 

kaasugeneraattoreihin ja mahdollisesti tulevien päästömääräyksien myötä huoltokustannukset 

tulevat kasvamaan yhä enemmän, kun joudutaan käyttämään ja vaihtamaan kalliimpia suodat-

timia moottoreissa päästöjen minimoimiseen. (Clifford 2018.)  
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Kuvio 10: Dieselöljyn ja kaasun käyttökulujen eroavaisuudet moottorissa (Clifford 2018.) 

 

 

Kuvio 11: Kaasun ja dieselin kumulatiiviset kustannukset generaattorissa jatkuvassa käytössä 

(Himoinsa 2020.) 
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3.5 Päästömääräykset 

Moottoreiden päästömääräykset ovat tiukentuneet viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. 

Esimerkiksi monet autonvalmistajat ovat olleet ongelmissa moottoreiden päästövaatimuksien 

täyttämisestä. Muun muassa vuonna 2015 Volkswagen joutui suuresti mediassa otsikoihin, kun 

heidän automallinsa ilmoitetut dieselmoottorin päästöt eivät vastanneetkaan yleisesti annet-

tuja lukuja. (Saarinen 2015.) Päästöluokituksen tavoitteleminen kasvattaa moottorin kustan-

nuskuluja, kun siihen on lisättävä entistä monimutkaisempaa tekniikkaa. Tämän seurauksena 

se on pakottanut moottorit ja sen teknologian armottomaan kehitykseen. Dieselin suosio onkin 

kääntynyt selvään laskuun henkilöautojen osalta. Vuoden 2019 alkupuolella dieselautojen 

markkinaosuus oli Suomessa 16 prosenttia henkilöautojen ensirekisteröinneistä, kun vuonna 

2016 se oli 33 prosenttia. (Motiva 2020a.) 

Päästövaatimukset eivät niinkään vielä koske varavoimakoneita, ellei niitä luokitella siirrettä-

viksi työkoneiksi. Siirrettäväksi varavoimakoneeksi luokitellaan trailerin päälle asennettu vara-

voimakone, jota voidaan siirrellä paikasta toiseen eikä sitä asenneta kiinteästi kohteeseen. 

(Osborne 2018.) Tämä päästösäädös koskee Euroopan markkinoita, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa 

päästömääräykset ovat kohdistuneet myös tietyillä alueilla, kuten New Yorkissa, jopa kiinteästi 

asennettaviin varavoimakoneisiin, joissa päästöstandardit suosivat kaasukäyttöisiä generaatto-

reita myös varavoimakäytössä. (Nurmi 20.1.2020.) 

Vuosina 2019 ja 2020 siirrettävien varavoimakoneiden päästömääräykset tiukentuivat vaiheit-

tain ja uusi säädös Stage V tuli voimaan (EU-asetus (EU)2016/1628). (Osborne 2018.) Aiemmin 

päästömääräykset ovat rajoittuneet pääosin typenoksidien ja pienhiukkasten määrään, mutta 

nykyään päästömääräykset puuttuvat myös myös häkä-, hiilivety- ja ammoniakkipäästöihin. 

Vuoden 2019 alusta Stage V- päästöraja koski pieniä alle 56 kilowatin moottoreita ja suuria yli 

130 kilowatin moottoreita. Vuonna 2020 se alkoi koskea myös keskikokoisia koneita 56-130 ki-

lowatin alueelta. Päästömääräyksen tiukentumisen myötä asentamiseen joudutaan käyttämään 

yhä enemmän monimutkaisempia pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita. (Motiva 2020c.) 
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Kuvio 12: Päästövaatimuksien tiukentuminen asteittain (Stage I - Stage V) koskien hiilidioksi- ja 

pienhiukkaspäästöjä (ICCT 2016.) 

Stage V:n päästörajoitukset ovat suunnilleen jo samalla tasolla kuin tieliikenteen päästöjä ra-

joittava Euro-luokitus. Vaikka Stage V säädös on tullut jo osittain voimaan, moni varavoimakone 

valmistaja ei pysty vielä tarjoamaan koneita, jotka täyttävät nämä säädökset. Esimerkiksi Hi-

moinsa on ilmoittanut kW-set Oy:lle, että vasta vuoden 2020 lopulla Stage V päästöluokituksella 

olevia varavoimakoneita on mahdollista heiltä hankkia. Stage V päästöluokitukseltaan olevat 

varavoimakoneet ovat tällä hetkellä suunnilleen noin kolme kertaa kalliimpia verrattuna Stage-

3A varavoimakoneisiin. Stage-3A päästöluokitus on ollut aiemmin vaatimuksena siirrettävien 

työkoneiden moottoreissa ennen siirtymistä uuteen Stage V päästösäädökseen. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alan asiantuntijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä 

kaasumarkkinan kehityksestä tulevaisuudessa Suomessa. Sen kautta pyritään saamaan näkemys, 

kuinka kaasumarkkinan kehitys voi vaikuttaa kaasumoottoreiden ja kaasugeneraattoreiden 

yleistymiseen Suomessa. Tutkimuksen toteutin hyödyntäen laadullista eli kvalitatiivista tutki-

musmenetelmää. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ilmiöitä ja todellisia tilanteita. Laadulli-

sella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa tutkimusaineistoa voi kerätä monella 

eri tavalla. Tutkimusaineistoiksi soveltuvat Vilkkaan (2019, 97) mukaan niin esineet, ihmisten 

puhe, kuin kuva- ja tekstiaineistot, kuten kuvanauhoitteet, monimediatuotteet, dokumenttiai-

neistot, päiväkirjat, kirjoitelmat, kouluaineet, sanomalehdet, aikakaus- ja ammattilehdet, ar-

kistomateriaali, mainokset ja valokuvat, oli ne julkaistu sitten paperiversiona tai verkossa. Sen 

eri muotoja ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Yleensä haastat-

telut toteutetaan yksilöhaastatteluina, mutta niitä voi soveltaa myös pari- tai ryhmähaastatte-

luun. Lomakehaastattelu on aineiston keräämiseen toimiva tapa, kun tutkimusongelma ja ta-

voite on hyvin rajattu. Esimerkiksi yhtä asiaa koskevien mielipiteiden, näkemysten, käsitysten 

tai kokemusten kuvaaminen. (Vilkka 2019, 97-102) 

Suoritin teorian yhteydessä kaksi parihaastattelua. Ensimmäinen haastattelu suoritettiin yrityk-

sen varavoimakonetoimittajan luona keskittyen tarkemmin kaasugeneraattoreihin ja sen hyö-

tyihin dieselgeneraattoreihin nähden. Sen lisäksi kävimme haastattelussa läpi kaasumarkkinoi-

den tilannetta muualla Euroopassa. Haastattelu toteutettiin marraskuussa vuonna 2019 Espan-

jassa. Tutkimushaastattelumuotona oli puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu, 

jossa olin laatinut kysymykset valmiiksi, joita käytiin läpi minun toimestani satunnaisjärjestyk-

sessä keskustelun etenemisen mukaan. Haastattelu käytiin englannin kielellä. Se kesti noin 1,5 

tuntia ja keskustelu äänitettiin.  

Toinen haastattelu toteutettiin kW-set Oy:n toimitiloissa avoimena haastatteluna ja se käytiin 

kaasuasiantuntijan ja varavoima-alan asiantuntijoiden kesken. Haastattelun teemana pidettiin 

kaasugeneraattoreiden käyttökohteita Suomessa. Biokaasu oli haastattelussa puhutumpi polt-

toaine ja sen hyötyjä kiertotaloudessa kävimme runsaasti läpi. Keskustelu kesti noin kolme tun-

tia. Käytyjen haastattelujen myötä kokonaiskuva kaasugeneraattoreiden markkinasta avautui 

enemmän.  

Itse varsinaisen tutkimuksen toteutin strukturoidulla haastattelulla eli lomakehaastattelulla. 

Loin lomakepohjan valmiiksi, johon sisältyi viisi avointa kysymystä. Lomakehaastattelut toteu-

tettiin kaasuasiantuntijoiden ja varavoima-asiantuntijoiden kesken huhtikuussa vuonna 2020. 

Avointen kysymysten apuna käytin erilaisia käsitteitä, joiden avulla tiettyjen kohtien vastaami-

nen ja täyttäminen lomakkeessa helpottui. Tutkimukseen osallistui kahdeksan henkilöä, joista 
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viisi olivat kaasun asiantuntijoita ja kolme varavoiman asiantuntijoita. Kaksi haastateltavista 

työskentelevät kaasualalla tutkijoina. Heidän työtehtäviinsä kuuluu kaasun käytön soveltami-

nen kustannustehokkaampiin menetelmiin sekä uusien innovaatioiden löytäminen. Muut kolme 

kaasualan asiantuntijaa toimivat yrityksissä, joissa tarkoituksena on kaasun osaamisen ja asi-

antuntemuksen levittäminen Suomessa. Varavoiman asiantuntijoina haastateltavat henkilöt oli-

vat varavoimayrityksen toimitusjohtaja sekä kaksi varavoiman asiantuntijatehtävissä työsken-

televää henkilöä.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Tämän vuoden alussa kaasumarkkinat avattiin kilpailulle Suomessa, kun Viron ja Suo-

men välille valmistui kaasuputki. Miten se tulee vaikuttamaan kaasun kulutukseen ja 

hintaan? 

2. Miten uskot kaasuverkoston laajenevan tulevaisuudessa? Miksi? 

3. Autoissa ja raskaassa liikenteessä on alettu korvaamaan polttoainetta yhä enemmän 

dieselöljystä kaasuksi. Miten uskot kaasumoottoreiden korvaavan dieselmoottorit tule-

vaisuudessa? Miksi? 

4. Mitä vaaditaan, jotta kaasumoottoreiden käyttö voisi yleistyä Suomessa? 

5. Liikennekäyttöinen biokaasu on samaa ainetta koostumukseltaan kuin maakaasu. Voiko 

biokaasun käytön yleistyminen kasvattaa kaasumoottoreiden suosiota tulevaisuudessa? 

Miksi? 
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5 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistokeruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, havain-

nointi ja dokumentteihin perustuva tieto. Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutettua tut-

kimusta voidaan pitää luotettavana, kun tulkittu materiaali ja tutkimuskohde ovat yhteensopi-

via eikä teorianmuodostukseen ole vaikuttanut epäolennaiset ja satunnaiset tekijät. Satunnais-

virheitä voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa haastateltava muistaa tai ymmärtää asian vää-

rin, haastattelija merkitsee vastaajan vastauksen väärin lomakkeeseen tai tutkija tekee vir-

heitä tallentaessaan. Kuitenkaan tutkimuksen tavoitteiden kannalta virheiden vaikutus ei vält-

tämättä ole järin huomattava. Tärkeintä on, että tutkimuksessa otetaan kantaa mahdollisiin 

satunnaisvirheisiin. (Vilkka 2019, 130-131)  

Tutkimuksen luotettavuutta rajaa se, että tutkimuksessa toteutetut haastattelut rajautuivat 

pääosin kaasualan ja varavoiman asiantuntijoihin, jolloin kaasugeneraattoreiden ja Suomen 

kaasumarkkinan suoraa asiantuntijaa ei ole toteutetussa tutkimushaastatteluissa käytetty. 

Haastattelut toteutettiin kahden eri alan asiantuntijoille, joten tällöin näkemys vastakkaisesta 

aiheesta tai alasta voi olla melko suppea. Haastateltavien työkokemus omalta alaltaan on noin 

10-15 vuotta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin melko paljon kaasun ja kaasumoottorin kasvun näkymiä. Kuiten-

kaan kaasun eikä kaasumoottorin yleistymistä voida pitää suoraan verrannollisena kaasu-

generaattoreiden hankintaan vaikuttavana tekijänä. Toinen luotettavuutta heikentävä tekijä 

on haastatteluiden anonyymisyys. Haastateltavien nimiä ja yrityksiä ei tutkimuksessa mainita. 

Teoriaosuuden yhteydessä toteutettu teemahaastatteluna käytiin englannin kielellä, jossa 

haastattelijan äidinkielenä oli suomen kieli, ja haastateltavalla espanjan kieli. Tämän seurauk-

sesta kielimuuri on saattanut vaikuttaa harvoissa tapauksissa asian ymmärtämiseen kokonais-

valtaisesti. 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että tutkimuksen tutkittava asia on tulevai-

suuden arvioimista. Varmaa tietoa on mahdotonta antaa, kun tilannetta ei ole vielä tapahtunut. 

Tätä voidaan havainnoida esimerkiksi nykytilanteen kehityksestä, lainsäädännöllisistä teki-

jöistä, alalla tapahtuneiden muutosten vaikutuksesta sekä näiden tekijöiden tuomien näkemyk-

sien kautta. Luotettavin arvio saadaan luultavasti markkinan asiantuntijoiden kautta, sillä 

heillä on hallussaan viimeisin ja kokonaisvaltaisin tieto alalla tapahtuvista asioista. 
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6 Tutkimustulokset 

1. Tämän vuoden alussa kaasumarkkinat avattiin kilpailulle Suomessa, kun Viron ja Suo-

men välille valmistui kaasuputki. Miten se tulee vaikuttamaan kaasun kulutukseen ja 

hintaan? 

Kaasun kulutuksen kasvun suhteen tuli haastattelussa melko hajanaisia mielipiteitä. Neljä haas-

tateltavista olivat sitä mieltä, että kaasun kulutus ei tule kasvamaan aiemmasta tai ei ainakaan 

hetkeen. Kaksi vastaajista ei osannut kulutukseen ottaa kantaa ja kaksi haasteltavista oli sitä 

mieltä, että kaasun kulutus tulee kasvamaan ainakin hetkittäisesti laajentuvan infran myötä 

sekä uusiutuvien energialähteiden siirtymävaiheen ajaksi.  

”Erityisesti kotitalous asiakkaat vaihtavat muihin lämmitysmuotoihin, ja valmistava teollisuus 

siirtyy ulkomaille. Kasvua taas syntyy liikenteessä, ja teollisia prosesseja muutetaan jonkin 

verran LPG:stä LNG:lle. En ole varma kasvaako vai väheneekö kokonaiskulutus”. 

”Maakaasun kulutus Suomessa on laskenut noin 50 prosentilla viimeisten 9 vuoden aikana 

ja vuonna 2018 putkikaasua myytiin noin 24 TWh. Lasku on johtunut pääasiassa energia- ja 

ilmastopolitiikan ja siihen liittyen energiaverojen korotusten aiheuttamasta maakaasun kil-

pailukyvyn laskusta erityisesti lämmöntuotannossa. Lasku on jatkunut ja uusien lämmön-

tuotantoratkaisujen (esim. Helsingin tavoitteet) myötä putkikaasumarkkina tulee vielä ku-

tistumaan nykyisten kaasuvoimalaitosten korvautuessa erilaisilla hiilineutraaleilla energia-

ratkaisuilla. Eli markkinan avaamisesta riippumatta putkikaasumarkkinan ei odoteta kasva-

van merkittävästi tulevina vuosina. Sen sijaan esimerkiksi kaasun liikennekäytön ennuste-

taan lisääntyvän voimakkaasti niin maalla kuin merellä.” 

”Kaasun kulutus kasvaa lyhyehköllä tähtäimellä vain hiukan ja ohjautuu voimalaitoskäyt-

töön huipputehon tarpeisiin ei-fossiilisten polttoaineiden ja polttamatta tapahtuvan tuo-

tannon toimiessa peruskuormana. Pitkällä tähtäimellä sen kulutus vähenee entisestään.”  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kaasun hinta tulee joko laskemaan hieman tai 

pysymään melko samana kaasuputken valmistumisen myötä. Kukaan ei uskonut kaasun hinnan 

kasvuun ainakaan lyhyellä aikavälillä. Kaasun hinta on jo tippunut jonkin verran kaasumarkki-

noiden avaamisesta ja tulee pysymään alempana, kuin ennen sen avaamista. Kaasun suurten 

verotusten vuoksi ei hinnan alenemisen uskota nostavan kaasunkilpailukykyä merkittävästi. Hin-

nanmuodostumista ohjaa etenkin maailmanmarkkina. 

”Hinta on jo laskenut, ja pysynee tulevaisuudessa matalampana kuin ennen avautumista.”  

”Balticconnectorin valmistuminen liitti Suomen Baltian alueen kaasuinfrastruktuuriin, Suo-

men liittyminen eurooppalaisiin kaasumarkkinoihin tarvitsee vielä Puolan ja Liettuan väli-

sen GIPL-yhdysputken. Kaasun hinta Keski-Euroopan likvideissä kaasuhubeissa on viime ke-

sästä lähtien ollut poikkeuksellisen alhainen. Tämän tilanteen oletetaan jatkuvan ainakin 

2020. Tällä on varmasti vaikutusta myös Suomen ja Baltian kaasumarkkinaan, joskin kaasun 

verotus Suomessa on sillä tasolla, että hieman halvempi hankintahintakaan ei nosta kaasun 

kilpailukykyä merkittävästi.” 
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”Toivottavasti vaikuttaa kaasun hintaan alentavasti. Jos sähkömarkkinoihin vertaa, niin 

oleellista hinnan muodostuksessa on verkon hallinta ja "siirtohinnoittelu".” 

2. Miten uskot kaasuverkoston laajenevan tulevaisuudessa? Miksi? 

Kaasuverkoston laajentumisen suhteen tuli jokseenkin erilaisia mielipiteitä. Poikkeavuuteen 

vastausten välillä vaikutti se, että miten kaasuverkosto luokitellaan. Neljä haastateltavaa 

uskoi kaasuverkoston laajenemiseen ja neljä ei. Suurin osa haastateltavista kuitenkin uskoi 

laajenemisen liittyvän lähinnä juuri tankkausasemaverkoston laajenemiseen eikä niinkään 

putkiverkostoon. Kaasun liikennekäytön uskotaan lisääntyvän voimakkaasti niin maalla kuin 

merellä ja teollisuudessa. Tämä tarkoittaa erityisesti maantieliikenteen tankkausasemaver-

koston laajenemista kysynnän kasvun mukaisesti. 

”Tankkausasemaverkosto tulee laajenemaan. Raskaalle liikenteelle tarvitaan LNG:n tank-

kausasemia ja tankkausaluksia. Henkilöautojen, bussien ja jäteautojen CNG-tankkausase-

mia tulee myös lähivuosina lisää, pitkällä aikavälillä CNG-tankkauksen tulevaisuus on epä-

varmaa, kun ei vielä tiedetä, kuinka henkilöautokanta kehittyy. Uusia LNG-terminaaleja ei 

ole suunnitteilla, eikä kaasun siirtoputkistoa uusille alueille. Tämä johtuu siitä, että muut 

logistiset ratkaisut (LNG, kaasupullokontit) ovat nykyään edullisia. LNG:tä pystytään siir-

tämään sekä tankkausasemille että laivoihin suoraan tankkeriautosta, eikä kiinteää infraa 

välttämättä tarvita. Paikallisia pieniä kaasun jakeluverkkoja voi syntyä, erityisesti paikkoi-

hin, johon rakennetaan uusi biokaasulaitos, ja kaasua myydään lähistölle lämmöntuotan-

toon, liikenteeseen tai teollisiin prosesseihin.” 

”Uskoisin jakeluverkoston laajentuvan lisääntyvän käytön takia. Jo kaasuautojen lisäänty-

minen edellyttää jakelupisteiden lisääntymistä. Tämä tuo kaasun käyttömahdollisuudet 

muihinkin käyttökohteisiin. Kaasuputkiston laajenemisen uskoisin olevan pienenpää kuin 

pyörien päällä jakelun (LNG yms). Toisaalta ympäristömääräykset voivat johtaa kaasuver-

kon laajentumiseen.” 

”Kaasun runkoverkko ei laajene, sillä markkina ei kasva. LNG:tä tulee kilpailun myötä lisää 

ja sen myötä esim. tankkauspisteitä.” 

Kysymyksen ohella yhdeltä haastateltavalta tuli kaasuverkostoon liittyen pohdintaa tulevai-

suuden polttoaineesta vedystä, ja vaihtoehtoja siitä, kuinka vetyä tullaan mahdollisesti siir-

tämään. Yhtenä ratkaisuna haastateltava mainitsi, että vetyä voidaan siirtää myös maakaa-

sun tavoin, jolloin kaasuverkoston laajeneminen voi saada potkua myös sitä kautta.  

”Tällä vuosikymmenellä vetyinfra luultavasti alkaa kehittymään. Ei ole vielä selvää, siirre-

täänkö sitä maakaasun seassa, erillisessä putkistossa, vai muunnetaanko se synteettiseksi 

metaaniksi ja siirretään maakaasun tavoin. Vetytalouteen siirtymiseen tulee työntöä 

EU:sta, jossa maakaasua käytetään laajemmin kuin Suomessa, ja sen korvaaminen on isompi 

haaste.” 

3. Autoissa ja raskaassa liikenteessä on alettu korvaamaan polttoainetta yhä enemmän 

dieselöljystä kaasuksi. Miten uskot kaasumoottoreiden korvaavan dieselmoottorit tule-

vaisuudessa? Miksi? 
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Kaikki haastateltavat viittasivat vastauksissaan päästörajoitusten tiukentumiseen. Uskottiin, 

että päästömääräysten myötä kaasumoottorilla on paremmat mahdollisuudet kuin dieselmoot-

torilla. Varsinkin raskaassa liikenteessä LNG-kaasun uskotaan korvaavan dieselöljyn jossain 

määrin. Epävarmuutta muutokseen toi kaasun tämänhetkinen saatavuus sekä kaasutoteutuksen 

kokonaisvaltainen hinta. 

”Suurin osa raskaan liikenteen (rekat, laivat) uudesta kalustosta tulee käyttämään LNG:tä 

lähivuosina. Pitkällä aikavälillä lisäksi vetyä. Tätä edistää kaasun edullinen hinta dieseliin 

verrattuna, sekä tie- (EURO6) ja meriliikenteen (IMO ECA) lähipäästövaatimukset. Henkilö-

autojen kohdalla tulevaisuus on epäselvä.” 

”Kehitystä ohjaa päästötavoitteet. Kuljetusyritysten päätöksiä ohjaa kuitenkin etenkin 

hinta ja saatavuus. Uskon, että kaasuautojen osuus raskaassa liikenteessä vakiintuu jollekin 

tasolle.” 

”Nykyisellä kehityksellä kaasu jää henkilöautoissa sähkön jalkoihin CO2 -päästötulkinnasta 

johtuen. Raskaassa liikenteessä LNG vahvoilla, sillä sähkö ei siellä vielä moneen vuoteen 

ratkaisu.” 

”Seisovien koneiden lukumäärän uskon kasvavan, ja meriliikenteessä kaasun käyttö kasvaa. 

Maantieliikenne nesteytetyn kaasun varassa kasvanee jonkin verran, joten kaasuvetoisten 

polttomoottorien kehitystä tapahtuu vielä pitkään. Liikenteen ja mm. lämmityksen säh-

köistyessä seisovien koneiden teho ohjautuu generaattorien pyörittämiseen.” 

”Raskaassa liikenteessä kaasu tarjoa jo tänään mahdollisuuden korvata dieseliä ja vähentää 

samalla CO2-päästöjä noin 15-20 prosentilla. Kun pakettiin lisätään vielä nesteytetyn bio-

kaasun mahdollistama kustannustehokas päästövähenemä, niin olisi ihme, jos etenkin ras-

kaassa liikenteessä kaasu ei yleistyisi nopeasti.” 

4. Mitä vaaditaan, jotta kaasumoottoreiden käyttö voisi yleistyä Suomessa? 

Kaasumoottoreiden yleistymisen osalta uskottiin, että suurimmat tekijät sen käytön yleistymi-

seen ovat käyttäjäkokemukset, hinta ja verotus, kaasun saatavuus sekä biokaasun kehitys. Pääs-

töjen vähentämistä ja sen tiedostamista pidettiin myös tärkeänä. Mainintana tuli myös biokaa-

sun päästörajoituksien korjaamisesta siten, että siinä huomioidaan biokaasun käytön todelliset 

päästöt. 

”Verotuksella voidaan ohjata maa- ja biokaasun käyttöön sekä energiantuotannossa, että 

liikenteessä.” 

”Tarvitaan käyttökokemuksia, jotka rohkaisevat päätöksentekoon ja näkymä pysyvästi al-

haisemmasta hinnasta. Lisäksi maakaasu ei ole pitkän tähtäimen vaihtoehto eli tarvitaan 

myös biokaasua.” 

”Tärkeintä olisi kuitenkin saada biokaasun käytön tuomat päästövähennykset mukaan myös 

virallisiin päästölukuihin: nythän kaasukäyttöisen kaluston CO2-päästöt lasketaan aina maa-

kaasun perusteella ja autoilijat eivät saa etua esim. autoverossa, vaikka ajaisivatkin aina 



 35 
 

 

biokaasulla - ja Suomessahan jo tänään yli 50 prosenttia kaasuliikenteestä kulkee biokaa-

sulla.” 

”Päästöjen vähentämisen tärkeys - tämä viesti pitää iskostaa kansaan nykyistä tehokkaam-

min.”  

 

5. Liikennekäyttöinen biokaasu on samaa ainetta koostumukseltaan kuin maakaasu. Voiko 

biokaasun käytön yleistyminen kasvattaa kaasumoottoreiden suosiota tulevaisuudessa? 

Miksi? 

Biokaasun käytön yleistymisen vaikutusta kaasumoottoreiden suosioon pitivät todennäköisenä 

kuusi haastateltavista. Eräs haastateltavista uskoi, että biokaasu tulee vaikuttamaan vain ima-

gollisesti, mutta määrällisesti sen käyttö jäänee marginaaliseksi. Sen sijaan yksi haastatelta-

vista epäili biokaasun käytön näkyvän enemmänkin raakabiokaasun tuotannon yhteydessä, sillä 

liikennepolttoaineen tuotanto ja jakelu ei kannata taloudellisesti. Jotta biokaasun käyttö voisi 

kasvaa, haastateltavien mukaan lainsäädännöllä ja veroratkaisuilla voidaan sen tuotantoa ja 

kysyntää parantaa, jolloin kaasun hinta ja saatavuus on aiempaa kilpailukykyisempi. 

”Voi, ilman muuta. Kaasuautoilijat tankkaavat henkilöautoihinsa nykyään enemmän bio- 

kuin maakaasua, vihreiden arvojen vuoksi, ja hintaero maa- ja biokaasulla on pieni. Biokaa-

sun kilpailukykyä voidaan edelleen parantaa veroratkaisuilla. Myös raskaassa liikenteessä 

biokaasu kiinnostaa, imagosyistä. Valiolla on biokaasusuunnitelmia, heillä kun on sekä 

raaka-ainetta (lantaa ja nurmea) tarjolla runsaasti, että raskasta kalustoa, joka tarvitsee 

polttoainetta. Samoin tietyt lihatalot tarkastelevat tätä mahdollisuutta. Biokaasun nestey-

tys on kuitenkin toistaiseksi kallista, ja Suomessa on vasta yksi biokaasun nesteytyslaitos 

Turun Topinojalla. Liikennekäytön yleistyminen myös kiihdyttää investointeja biokaasun 

tuotantoon, koska liikennepolttoaineena siitä saa parhaan hinnan.” 

”Valintoja ohjaa kokemukset, hinta ja saatavuus. Biokaasun jalostaminen LBG muotoon on 

hyvin kallista. Toisaalta, kuten aiemmin todettiin, maakaasu ei ole tulevaisuuden ratkaisu 

vaan siirtymävaiheen ratkaisu, jossa jaksossa kuitenkin kuljettajien kalusto ehtii useaan 

kertaan vaihtumaan. Tässä asiassa etenemisen ratkaisee se, miten paljon lainsäädännöllä 

helpotetaan biokaasun asemaa.” 

”Biokaasu on jo tänään oleellinen osa liikennekaasumarkkinaa ja tulevaisuudessa sen - ja 

muiden uusiutuvien kaasujen - rooli tulee korostumaan entistäkin enemmän. On tärkeää 

kehittää biokaasumarkkinaa ja sen tuotantoa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti, 

mutta samalla tulisi myös nykyistä kaasuinfrastruktuuria kyetä ylläpitämään, jotta biokaa-

sulle löytyisi tulevaisuudessakin eri käyttökohteita. Mikäli kaasuinfraa ja käyttökohteita 

alasajetaan ennenaikaisesti, ei ole nähtävissä uusia investointeja esim- kaasu-CHP:hen 

vaikka biokaasua olisikin saatavilla nykyistä enemmän.” 

”Biokaasun jalostuksen liikennepolttoainetasolle on suhteellisen kallista lystiä, joten uskon 

että raakabiokaasun hyödyntämisen mahdollistamiseksi asennetaan kaasun tuotannon yh-

teyteen entistä enemmän.”  
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7 Tutkimustulosten yhteenveto 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että varsinkin kaasuinfran uskotaan kehittyvän Suomessa entisestään, 

vaikka maakaasun kulutus on viime aikoina ollut laskussa. Kulutuksen uskotaan pysyvän melko 

samana lähitulevaisuudessa, kun kaasun käyttö lämmityksessä vähenee, mutta liikenteessä kas-

vaa. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä maakaasun kulutuksen ei uskota kasvavan, vaan se tulee 

toimimaan siirtymävaiheen energiamuotona uusiutuvien energiamuotojen vallatessa markki-

naa. Kaasuputkiston laajenemista ei nähdä mahdollisena, sillä markkinat eivät ole tällä hetkellä 

kasvussa. Suomen kaasumarkkinoiden avautuminen nähdään positiivisena kuvana kaasun yleis-

tymisen kannalta.  

Nesteytetyllä kaasulla ja biokaasulla nähdään olevan suurimmat mahdollisuudet varsinkin lii-

kennekäytössä. Nesteytetyssä muodossa olevan biokaasun käyttöä pidettiin vielä epävarmana 

sen suurten valmistuskustannusten takia. Näiden kehityksen kasvu voi ajaa kaasumoottoreiden 

yleistymiseen Suomessa. Jotta kaasun käyttö yleistyisi Suomessa, täytyy valtion ohjata kulut-

tajia sen käyttämiseen esimerkiksi verohelpotuksin sekä investoinnein. Tällöin esimerkiksi bio-

kaasun tuotanto ja kulutus voi kehittyä huomattavasti. Kaasun saatavuus ja hinta olivat mo-

nessa kohtaa se merkittävin tekijä haastateltavien näkökulmasta. Käyttäjäkokemusten ja yli-

päätään kaasutietoisuuden uskottiin myös vaikuttavan melko suuresti siihen, miten kaasumoot-

toreiden hankinnat tulevat jatkossa etenemään. 

Kaasugeneraattoreiden kehitykseen tarvitaan kaasumoottoreiden yleistymistä sekä sen hankin-

tahinnan alenemista. Suuremman kysynnän myötä hinnan uskotaan laskevan aiemmasta, kun 

moottoreiden valmistuksesta saadaan kustannustehokkaampaa. Tiukentuvat päästömääräykset 

edistävät kaasugeneraattoreiden kasvun kehitystä. Tutkimus osoitti, että suoritettu teoreetti-

nen osuus sekä haastattelujen pohjalta esiin nousseet mielipiteet tukivat melko hyvin toisiaan. 
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 

Yhteiskunnan riippuvaisuus sähköstä on yhä kriittisempi sekä sähkön tarve ja käyttö kasvaa jat-

kuvasti. Tämän seurauksena myös varavoimaa tarvitaan yhä enemmän. Kysymyksenä onkin se, 

että millä polttoaineella varavoimana tuotettu sähkö toteutetaan. Onko se akustolla, dieselillä, 

kaasulla vai jollain muulla menetelmällä? Kaasugeneraattoreiden tekniikka on kehittynyt viime 

vuosina merkittävästi eikä sen kuormanottokyky ole enää ongelmana varavoimakäytössä. Tällä 

hetkellä kaasusektorin suurin muutos on tapahtunut kaasuautojen kasvussa ja laivaliikenteen 

öljytuotteiden korvaamisesta kaasuun. 

Maakaasu polttoaineena tulee mahdollisesti yleistymään, mutta on suosiossa vain tietyn ajan. 

Syy tähän on se, että vaikka maakaasulla on alhaisemmat päästöt kuin esimerkiksi dieselillä, 

niin se on silti fossiilinen polttoaine. Maailmanlaajuisesti on pyrkimyksenä fossiilisista polttoai-

neista eroon pääseminen kokonaan ja ne yritetään korvata uusiutuvilla energiamuodoilla. On-

gelmana tähän on se, että uusiutuvien polttoaineiden kapasiteetti ei ole vielä riittävä korvaa-

maan kaikkea fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Tulevaisuudessa, jos kapasiteettia 

onnistutaan kasvattamaan, on myös uhkana, että maakaasun käyttö tulee laskemaan samassa 

suhteessa muihin fossiilisiin polttoaineisiin nähden. Tästä syystä on hyvä huomata, että maa-

kaasumoottorit ja -generaattorit toimivat kuitenkin myös biokaasulla, jos se on jalostettu bio-

metaaniksi. Näin ollen fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentyminen ei välttämättä ole 

niin paha asia kaasugeneraattorien osalta, mitä voisi olettaa. Se vaatii kuitenkin biokaasun käy-

tön, tuotannon ja jakelun kasvamista, ja sen potentiaalisella käyttökapasiteetilla onkin suuret 

mahdollisuudet. Myös jalostamattomaan biokaasuun on tarjolla biokaasugeneraattoreita ja nii-

den käyttö määräytyy pääosin biokaasulaitoksiin. 

Jotta suuripäästöisistä fossiilisista polttoaineista voidaan päästä eroon, on Euroopan Unioni tiu-

kentanut päästömääräyksiä vuosien varrella. Jos vastaavanlaiset päästömääräykset mitä autot 

ja siirrettävät varavoimakoneet ovat kohdanneet, rajautuvat myös kiinteästi asennettaviin va-

ravoimakoneisiin, voi tulevaisuudessa olla sellainen tilanne edessä, ettei dieselmoottoria ole 

enää taloudellisesti kannattavaa käyttää varavoimakäytössä ja sen hintaero kaasugeneraattorin 

pienenee. Tällöin kaasumoottorit saattavat mahdollisesti saada lisää suosiota ja kysyntää, 

jonka myötä myös kaasumoottorin valmistuskustannukset todennäköisesti laskevat alemmas 

suuremman tuotannon ja teknologian kehityksen vuoksi. Tämä sama pätee myös kaasusäiliöihin. 

Tällä hetkellä kaasu- ja dieselgeneraattorin hankintahintaerot ovat melko suuret koneiden vä-

lillä, mutta pidemmällä aika välillä kokonaishinta kapenee, kun kaasu on polttoaineena hal-

vempaa sekä koneen huoltovälit ovat suuremmat.  

Muun muassa raskaassa liikenteessä on alettu korvaamaan polttoainetta dieselöljystä nesteyte-

tyksi kaasuksi (LNG). Myös kaasuautojen ja niiden tankkausasemien kehityskäyrä antaa hyvää 

osviittaa siitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua kaasumoottoreiden kasvun kehitykselle myös 

varavoiman puolella. Alueellisesti vaihteleva kaasun saatavuus kuitenkin rajoittaa sen käytön 
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yleistymistä. Jotta kysyntä voisi kasvaa aiemmasta, täytyy kaasuverkoston laajentua siten, että 

kaasua on polttoaineena helposti saatavilla, eikä sen käyttäminen ja hankkiminen vaadi sen 

suurempia ponnisteluja kuluttajalta. Sen poikkeavaa tekniikkaa saatetaan alkuun vierastaa, 

jolloin ostopäätös on hankala tehdä. Jotta dieselmoottorit voidaan korvata kaasumoottoreilla, 

tulee valtion ohjata kaasun käyttämistä esimerkiksi verohelpotuksin ja investoinnein. Näin saa-

daan päästöjä tiputettua myös merkittävästi. 

Kaasumarkkinat ovat olleet vahvassa murroksessa viime vuosina ja kW-set Oy:n on hyvä olla 

perillä sen tapahtumista. Kaasugeneraattorit ovat olleet kysyttyjä tuotteita viime aikoina ja 

tämä tutkimus antaa hyvä näkymän siitä, millaiset mahdollisuudet kaasulla on tulevaisuudessa. 

Myyntityöhön auttaa se, että kW-set Oy:llä on taustatietoa esimerkiksi kaasuputkistoverkoston 

laajuudesta, jonka hyödyntäminen kaasugeneraattorin yhteydessä on järkevin toteutustapa. 

Tällöin voidaan heti alkuun jo havainnoida, jos kohteeseen on tarve toteuttaa erillisiä kaasusäi-

liöitä. Tutkimuksen myötä kävi ilmi eri kaasugeneraattoreiden käyttökohteista. Havaittiin, että 

maakaasugeneraattorissa voidaan tarvittaessa käyttää myös biometaania eikä biokaasuratkai-

suihin oikea valinta ole aina biokaasugeneraattori. Viimeisin tekninen tieto saadaan kuitenkin 

aina varavoimakoneen toimittajalta, mutta on hyvä havainnoida ne merkittävimmät erot, mitä 

eri kaasugeneraattoreissa on. 

Onnistuin tutkimuksessa mielestäni melko hyvin, sillä aiempaa kokemusta ei ollut kaasusta, 

saatikka sen markkinoista. Kaikki taustatyö tehtiin 10 kuukautta kestäneessä opinnäytetyöpro-

sessissa. Yritys tulee hyötymään opinnäytetyöstä myös siinä määrin, että kaasugeneraattorei-

den myyntivastuu kasvaa minulla tämän tutkimuksen myötä. Tätä tutkimusta voidaan käyttää 

jatkotutkimusta varten, jossa voidaan syventyä vielä tarkemmin esimerkiksi varavoimakoneiden 

teknisiin eroavaisuuksiin ja kaasuputkien asennusvaatimuksiin. 
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