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Edistämme tuotteiden, palveluiden ja teollisen 
toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.

Vakituisen henkilöstön määrä on noin 250. 

Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja 
Rovaniemellä. 

Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta 
vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) lyhyesti



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) lyhyesti

Teollisuusyksikkö valvoo 
tuotantolaitosten ja laitteistojen 
turvallisuutta, kaivostoimintaa, 
urakointi- ja asennustoimintaa 
sekä tarkastuspalveluja. 

Valvontakohteina esimerkiksi 
vaarallisia kemikaaleja käsittelevät 
teollisuuslaitokset, neste- ja 
maakaasukohteet, räjähdetehtaat 
ja -varastot, painelaitteet ja näitä 
käyttävät tuotantolaitokset, 
kaivokset, malminetsintä- ja 
kullanhuuhdontakohteet.



Jalostettu biokaasu 
(biometaani) – tarvittavat 
luvat Tukesilta

Maakaasuun rinnastettava biokaasu 
(jalostettu biokaasu = biometaani)

• Biokaasu rinnastetaan hallinnollisten 
vaatimusten osalta maakaasuksi, kun 
metaanipitoisuus on 80 % tai enemmän.

Lupa käsitellään maakaasuasetuksen  mukaisesti

• Biokaasuputkisto laitoksen ulkopuolelle, 
rajapintana on tavallisesti biokaasun 
jalostusyksikkö.

• Biokaasulaitokseen liittyvä julkinen biokaasun 
tankkausasema.

• Biokaasun talteenotto kaatopaikalta. 
Kaatopaikoilla itse keräysputkisto ei kuulu 
maakaasusäännösten piiriin → soveltaminen 
alkaa keräysputkiston jälkeisestä keräilytukista.



Jalostettu biokaasu (biometaani) –
tarvittavat luvat Tukesilta

Biokaasulaitos Biokaasun 
jalostusyksikkö

Maakaasuverkko

Paineistettu 
biokaasu (CBG)

Nesteytetty 
biokaasu (LBG)

Biokaasun jakeluputkisto
- Biokaasua johdetaan 

useampaan 
ulkopuoliseen 
käyttökohteeseen

Erillinen suuri käyttökohde, 
polttoaineteho vähintään 6 MW

Biokaasun tankkausasema

Biokaasun varastointi; 
paineistettuna (CBG) tai 
nesteytettynä (LBG)

Käyttöputkisto, polttoaineteho 
vähintään 1,2 MW
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Kemikaali Ilmoitus Tukesille (t) Lupa 
Tukesilta (t)

Toimintaperiaate-
asiakirja (t)

Turvallisuusselvitys 
(t)

Maakaasu ja siihen rinnastettava 
biokaasu (jalostettu biokaasu, 
biometaani)

0,2 5 50 200

Biokaasun varastointi – ilmoitus ja lupa

Nesteytetyn biometaanin (LBG) määrä (t) lasketaan jakamalla säiliön tilavuus (m3) kahdella. 
- Esimerkiksi LBG-säiliön tilavuus on 10 m3, LBG:n määrä on 5 tonnia.

Paineistetun biometaanin (CBG) määrä (t) lasketaan huomioiden säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus (m3) ja 
kaasun kokoonpuristuvuus.

- Esimerkiksi metaanin tiheys 250 barg:n paineessa on 218 kg/m3 ja jos kaasupullokontin yhteistilavuus on 
esimerkiksi 20 m3, määräksi saadaan 218 kg/m3 x 20 m3 = 4360 kg = 4,36 tonnia.

Kemikaali Ilmoitus 
pelastuslaitokselle (t)

Lupa 
Tukesilta (t)

Toimintaperiaate-
asiakirja (t)

Turvallisuusselvitys 
(t)

Jalostamaton biokaasu 
(metaanipitoisuus alle 80 %)

1 5 10 50



Biometaanin varastointi – lainsäädäntö

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus 
maakaasun käsittelyn 
turvallisuudesta 
(551/2009), 
9 §: varastointi

Valtioneuvoston asetus 
vaarallisten kemikaalien 
käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta (685/2015), 
13–23 §: suuronnettomuusvaara 

• Tukes-ohje 7/2015 
• LNG-asiakassäiliöt – Suomen Kaasuyhdistys ry:n julkaisu
• Standardit: tukes.fi -> maakaasua koskevat standardit



Lupahakemuksen käsittely

Varastointi, varastoitava määrä ylittää luparajan
• Luvan hakeminen hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista
• Tukesilla tavoitekäsittelyaika 8 kk
• Kuulemismenettely hallintolain mukaisesti
• Lausunnot pelastus- ja ympäristöviranomaisilta (ELY)
• Päätös (mm. biokaasun ja muiden kemikaalien enimmäismäärät, lupaehdot)

Maakaasuputkiston rakentamislupa ja/tai ilmoitus jalostetun biokaasun 
varastoinnista
• Tavoitekäsittelyaika 80 päivää



Hakemuksen sisältö:

– Toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot

– Kuvaus toiminnasta

– Jalostetun biokaasun määrä ja mahdolliset muut kemikaalit (nykyisin KemiDigin kautta)

– Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

– Räjähdysvaaran arviointi

– Laitoksen sijoittaminen (mm. kaavoitus, onnettomuuksien vaikutukset, etäisyydet lähellä oleviin 
kohteisiin)

– Toteutusperiaatteet

• Varastointitapa

• Selvitys, miten säädösvaatimukset ja riskinarvioinnin tulokset on huomioitu teknisessä toteutuksessa

• PI-kaaviot

Lupahakemus – varastointi, määrä ylittää luparajan



Hakemuksen sisältö

− Toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot

− Kuvaus toiminnasta

− Putkiston suunniteltu sijainti: asemapiirustus, linjauskartta, muut piirustukset. 

− PI-kaaviot (käyttöputkisto)

− Tiedot putkistosta: nimellissuurus, materiaalitiedot, suurin sallittu käyttöpaine ja 
käyttölämpötilat. 

− Käyttökohteen yhteenlaskettu nimellinen polttoaineteho

− Arvio putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä 
(jakeluputkisto)

− Vaaran arviointi erilliselle suurelle käyttökohteelle, teho ≥ 6 MW (käyttöputkisto)

Lupahakemus – jakelu- ja käyttöputkisto 



Toiminnanharjoittaja sopii hyväksytyn tarkastuslaitoksen ja 
Tukesin tarkastusten tekemisestä

1. Hyväksytty tarkastuslaitos tekee maa-
/biokaasuputkistolle/-kohteelle maakaasuasetuksen 
mukaisen tarkastuksen

2. Tukesin käyttöönottotarkastus ennen toiminnan 
aloittamista (= ennen kuin varastointi aloitetaan)

Käyttöönottotarkastuksella käydään läpi päätöksen ehdot ja 
että toiminta vastaa hakemuksessa esitettyä

Käyttöönottotarkastuksen perusteella annetaan 
käyttöönottolupa, joka voi sisältää myös ehtoja

Tukesin käyttöönottotarkastus, varastointi ylittää luparajan

Hyväksytyt tarkastuslaitokset

Maakaasuputkistot ja -varastot sekä 

maakaasun tankkausasemat

DEKRA Industrial Oy

Inspecta Tarkastus Oy

Insteam Oy



Maa-/biokaasuputkistolle → maakaasuasetuksen
mukainen tarkastus, jonka tekee hyväksytty tarkastuslaitos
(Dekra Industrial Oy, Inspecta Tarkastus Oy, Insteam Oy)

Putkisto voidaan ottaa käyttöön tarkastuslaitoksen
tarkastuksen perusteella

Tarkastuksessa käydään läpi, että maa-/biokaasuputkisto
on voimassa olevien säännösten sekä Tukesin päätöksen
ehtojen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston
sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen.

Kaasuasennukset → Tukes hyväksyy asennusliikkeet
- Hyväksytyt liikkeet
- Muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet

Maa-/biokaasuputkiston tarkastus
(hyväksytty tarkastuslaitos)



Määräaikaistarkastukset

Toiminnan laajuus Tarkastusväli Tarkastava taho

Maakaasuputkisto 8 v Hyväksytty tarkastuslaitos

Lupalaitos 5 v Tukes

Toimintaperiaateasiakirjalaitos 3 v Tukes

Turvallisuusselvityslaitos 1 v Tukes



Käytönvalvoja - maa- ja biokaasu



Maa-/biokaasun jakelu- ja 
käyttöputkiston, tankkausaseman ja 
varaston käytönvalvojalla ja sijaisella on 
oltava

• Hyväksytysti suoritettu Tukesin 
järjestämä maakaasun 
käytönvalvojan koe

• Kohde huomioiden riittävä 
työkokemus maakaasun 
jakeluun, käyttöön, 
tankkausaseman toimintaan 
tai varastointiin 
perehdyttävissä tehtävissä.

Käytönvalvojan pätevyysvaatimukset 



Maa-/biokaasu käyttö teollisuudessa 

• Kuuman veden ja höyryn tuotanto  →  tarvitaan moniin teollisiin prosesseihin

• Tilojen lämmittäminen

• Lämmön tuotanto  → prosessiuunit, kattilat, kuivaimet jne.

Polttoöljyn ja nestekaasun korvaaminen maa-/biokaasulla

• Elintarviketeollisuus (esim. kahvipaahtimo, paistouunit yms.)

• Pesulat 

• Terästeollisuus (LNG)

• Sellu- ja paperiteollisuus (LNG)

• Kemianteollisuus (LNG)

Esimerkkejä biometaanin käyttökohteista teollisuudessa 



Biokaasu (hajustettu biometaani) paineistettuna (CBG) konteissa kohteeseen

• Kaasupullokontit (250 barg), vaihdettavat, kuljetettavat 
• Kuljetettavan kaasukontin tulee olla kansallisen VAK-lainsäädännön, eurooppalaisen ADR-sopimuksen ja EU:n 

kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (TPED) vaatimusten mukaisesti hyväksytty ja tarkastettu.

• Paineenvähennyslaitteisto, kaasun lämmitin

• Ohjauskeskus

• Käyttöputkisto

Biokaasua koskevaa ohjeistusta on tulossa. Biokaasuun liittyvä ohje (Suomen Kaasuyhdistys ry:n 
julkaisu) julkaistaan arviolta vuodenvaihteessa.

Tankkausasemiin liittyvää ohje, Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille (Suomen 
Kaasuyhdistys ry:n julkaisu) 

Esimerkkejä biometaanin käyttökohteista teollisuudessa 



Nesteytetty biokaasu (LBG)
• LBG-säiliö, kaksivaippainen terässäiliö, vaippojen välissä on tyhjö (alin 

suunnittelulämpötila -196 °C)

• Tarvittaessa nestemäisen typen säiliö

• Höyrystimet

• Paineenvähennyslaitteisto, kaasun lämmitin, kaasun hajustus

• Ohjauskeskus

• Käyttöputkisto

Ohjeistusta löytyy mm. LNG-asiakassäiliöt ohje, Suomen Kaasuyhdistys ry:n julkaisu

Esimerkkejä biometaanin käyttökohteista teollisuudessa 



Esimerkkejä biometaanin käyttökohteista teollisuudessa 

Kuva: LNG-asiakassäiliöt, Suomen Kaasuyhdistys ry:n julkaisu



Kiitos! 
Kysymyksiä?


