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Alkusanat 
Tämä  selvitystyö  on  tehty  projektitutkijan  toimenkuvassa  Aalto‐yliopiston  energiatekniikan  laitoksella. 

Tilaustutkimuksen  rahoittajana on ollut Gasum Oy. Tutkimusta on ohjannut  sovelletun  termodynamiikan 

professori Markku Lampinen sekä Gasumin teknologiapäällikkö Sari Siitonen. 

 

Johdanto 
 

Tämän  selvitystyön  tavoitteena on  aikaisempien  tutkimuksien pohjalta määrittää  tuotantoalueelta  Länsi‐

Siperiasta  Suomeen  ulottuvan  maakaasun  polttoaineketjun  kasvihuonekaasupäästöt.  Selvitystyössä 

nojaudutaan  tämänhetkisiin  luotettavimpiin  arvioihin  ketjun  eri  vaiheiden  eli  maakaasun  tuotannon, 

kaasunkäsittelyn, Venäjän  siirron,  Suomen  siirron  sekä  käytön päästöistä.  Tuotannon  ja  käsittelyn osalta 

tarkastellaan CO₂‐ ja CH₄‐päästöjä ja siirron osalta lisäksi N₂O‐päästöjä. Käytön osalta tarkastellaan pelkkiä 

CO2‐päästöjä.  

Maakaasuketjuista  tehdyt  tutkimukset voidaan  jakaa kahteen  ryhmään: primääri‐  ja  sekundäärilähteisiin. 

Primäärilähdetutkimuksissa  on  saatu mittauksista  sekä  käyttö‐  ja  laitostiedoista  ekstrapoloitua  päästöt 

maakaasuketjulle.  Sekundäärilähdetutkimukset  keräävät  ja  kokoavat  olemassa  olevaa  aineistoa  saaden 

relevanttia tietoa. Tällöin tutkimuksessa saattaa olla primäärilähteisiin kuulumattomia siirto‐osioita (Riva et 

al., 2006), tai vertailu ulottuu eri käyttökohteisiin. (Dinca et al., 2007) Tällainen tutkimus voi myös kattaa eri 

kaasu‐ tai LNG‐ketjujen vertailua. (Papadopoulo et al., 2009)  

 

Aikaisemmat primäärilähdetutkimukset 
 

Venäjän  maakaasuketjupäästöistä  löytyy  kaksi  useasti  referoitua  mittauksiin  perustuvaa  tutkimusta: 

Estimating methane releases from natural gas production and transmission in Russia (Dedikov et al., 1999) 

sekä Greenhouse gas gmissions from the gussian natural gas export pipeline system (Wuppertal  Institute, 

2005).  Näistä  ensimmäinen  tarkastelee  nimensä  mukaisesti  metaanipäästöjä  Venäjän  maakaasun 

tuotantoalueella  ja  siirtoverkostossa.  Jälkimmäinen  tutkimus  arvioi  uudestaan  Venäjän  siirtoverkoston 

kasvihuonepäästöt. Tässä  tutkimuksessa  tuotantoalueiden metaanipäästöt on saatu  tietyin huomautuksin 

Dedikovin tutkimuksesta. 

Estimating methane releases from natural gas production and transmission in 
Russia 
Tutkimus kokoaa johdannossa yhteen siihen mennessä tehtyjä tutkimuksia Venäjän maakaaasuketjujen tai 

niiden osien metaanipäästöistä. Aikaisemmissa analyyseissa VNIIGaz/RAO Gazprom (Grizenko et al., 1997) 

on esittänyt Venäjän metaanipäästöjen olevan tuotannossa ja siirrossa enintään 1,5 % tuotetusta kaasusta. 

Vaikka  tätä  aikaisemmin  oli  ollut  jonkin  verran  suoraa  näyttöä  kaasuvuodoista,  arviot  ja  spekulaatiot 

metaanipäästöistä  tuotannossa  ja  siirrossa  ulottuivat  aina  7  prosenttiin  asti.    Teoreettisten  laskelmien 

tuloksena  (Zittel,  1997)  saatiin  maksimaaliseksi  metaanipäästöksi  1,8  %.  Vahvistaakseen  tietämystä 
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todellisista  metaanipäästöistä  ja  lopettaakseen  arvuuttelut,  RAO  Gazprom  ja  Ruhrgas  AG  yhdessä 

suorittivat  mittaukset  kahdella  tyypillisellä  kompressoriasemalla  Kazymilla  ja  Upper  Kazymilla  sekä 

siirtoputkilla Tyumentransgazin alueella Länsi‐Siperiassa vuonna 1996. Mittausohjelman aikana Tyumenin 

alueella  tarkasteltiin  siirtoputkistoa  arviolta  2000  km  ilmasta  käsin  käyttäen  metaanivuotoilmaisinta. 

Tarkentaakseen  siirtoputkistossa aiheutuvia päästöjä  tutkimuksia  jatkettiin keväällä 1997 Volgotransgazin 

alueella,  jossa  siirtoverkostossa  Sechenovskayan  alueella  kaikki  venttiilit  ja  putket  tarkastettiin  jalkaisin 

käyttäen  metaanivuotoilmaisinta.  Mittauksiin  kuului  kuusi  putkistoa  Uzhgodorin  käytävällä,  jota  pitkin 

kaasu  siirretään  Länsi‐Siperiasta  Keski‐  ja  Länsi‐Eurooppaan.  Sechenovskajan  seutu  valittiin,  koska 

putkistoja käytetään kaasun siirtämiseksi Eurooppaan, ja putkistoissa on erityyppisiä venttiilejä. Viimeisenä 

osana  maakaasuketjun  tutkimusta  käynnistettiin  elokuussa  1997  mittausohjelma  kaasun  tuotanto‐  ja 

prosessointiyksiköissä Jamburgissa. (Dedikov et al., 1999) 

Tutkimuksessa painotetaan, että metaanipäästöt on laskettu maakaasun siirrosta eikä jakelusta. Kazymin ja 

Upper Kazymin kompressoriasemien valinta on perusteltu seuraavasti: 

 Maantieteellinen sijainti: asemat sijaitsevat keskellä Tyumentransgazin putkistoa. 

 Asemien  ikä:  Vanhempi  kompressoriasema  on  rakennettu  vuosina  1971‐1977. 

Upper Kazymia on rakennettu 1983, ja tämän jälkeen sitä on jatkuvasti laajennettu. 

Nykyään siinä on 40 kompressoriyksikköä   kapasiteetiltaan  715  MW,  jonka 

johdosta se on   yksi maailman suurimmista   kompressoriasemista. 

Tutkimuksessa  oletetaan,  että  Kazymin  ja  Upper  Kazymin  asemat  ovat  tyypillisiä  käytössä  olevia 

kompressoriasemia  Venäjällä.  Kazymissa  kaikki  neljä  kompressorirakennusta  tutkittiin.  Upper  Kazymissa 

vanhin ja uusin kompressorirakennus tutkittiin, koska laitosten välillä on suuri ero käyttöajoissa.  

Elokuussa 1997 Yamburggazdabuichan kaasun tuotantoyhtiön kolmessa prosessointiyksikössä kahdeksasta 

mitattiin metaanipäästöt. Laitoksista valittiin mittauksiin vanhin ja uusin sekä kaasun nesteytyslaitos. Kaikki 

oleelliset  laitteet, venttiilit, putket,  rakennukset  ja aukot näistä  laitoksista  tarkastettiin metaanipäästöjen 

selvittämiseksi. Mitatut laitokset kattavat lähes 30 % Yamburggasdabuichan tuotannosta. Yli 1000 kaivoa ja 

noin 600 km keräysputkea otettiin kaasuvuotojen tutkimiseen. 

Tutkimuksessa  metaanipäästöt  on  jaettu  tietoisesti  aiheutettuihin  ja  suunnittelemattomiin  päästöihin. 

Tietoisesti aiheutettuja päästöjä syntyy tuotantokaivojen testauksesta, suodatinyksikköjen puhdistuksesta, 

huoltotöistä,  käynnistyksissä  ja  paineenalennuksissa  kompressoriyksiköissä  sekä  epätäydellisessä 

palamisessa  kaasuturbiineissa.  Suunnittelemattomat  metaanipäästöt  sisältävät  päästöt  vuodoista  ja 

putkirikoista. Loppuosa tietoisesti aiheutetuista päästöistä määriteltiin käyttötiedoista, konemanuaaleista, 

laitoskuormituksista, huoltokirjoista  ja  yrityksen  käytännöistä. Metaanipäästölähteet paikallistettiin hyvin 

herkillä  kaasuvuotoilmaisimilla.  Metaanivuotojen  tunnistamiseen  käytettiin  useasta  olemassa  olevasta 

metodista kahta: suorat mittaukset aukoista ja kaasunpoistolinjoista sekä purkaukset venttiileistä.  
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Dedikovin tutkimuksessa saatiin seuraavanlaiset metaanipäästöt: 

‐kompressoriasemat: 0,69 % 

‐siirtoputkistot: 0,21 % 

‐tuotanto ja prosessointi: 0,06 % 

yht. 0,96 % 

Tutkimuksen  epävarmuus  päästöarvoissa  on  noin  50  %,  johtuen  venttiilivuotojen  arvioista  sekä 

ekstrapolointimetodeista. (Dedikov et al. 1999) 

Gazpromin ja Ruhrgazin tutkimus on saanut osakseen kritiikkiä. Pääsyyt kritiikkiin 1996/1997 –mittauksissa 

ovat  pieni  määrä  mittauskohteita  sekä  läpinäkyvyyden  ja  yksityiskohtaisten  tulosten  puute.  Toinen 

merkittävä  asia,  josta  Ruhrgasia  ja  Gazpromia  on  Popovin  (2001)  mukaan  kritisoitu,  on  tulosten 

ekstrapolointi  koko  systeemiin.  Popov  kehottaa  täsmällisempään  virheanalyysiin  sekä  aktiividatan 

paljastamiseen,  jota  on  käytetty  päästökertoimien muodostamiseen  yksittäisissä  laitoksissa.  (Wuppertal 

Institute, 2005)  
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Kuva  1.  Ruhrgas  AG:n  ja  Gazpromin  sekä  Wuppertal  Instituten  ja  Max‐Planck‐Instituten 

tutkimuksienmittauskohteet.  

 

Greenhouse Gas Emissions from the Russian Natural Gas Esport Pipeline System 
Tutkimuksen  taustassa  mainitaan,  että  monissa  tutkielmissa  ja  analyyseissa  viitataan  tiettyihin 

primäärilähteisiin.  Näitä  primäärilähteitä  ovat  Zittelin  (1997)  teoreettiset  arviot  sekä  tulokset 

Ruhrgas/Gazpromin mittausohjelmasta,  josta on yhteenvedon kirjoittanut Dedikov  (Dedikov et al. 1999). 

Joitakin lähteitä on referoitu aikaisemmissa tutkielmissa (esim. DGMK 1992), kun taas jotkut ovat lisänneet 

omia karkeita arvioitaan olemassa oleviin tutkimuksiin. Kaksi tällaista tutkimusta ovat: 1) Fichtner  (2001), 



6 
 

jossa  yksityiskohtaisesti  luetellaan  ja  selitetään  senaikaiset  tutkimukset  ja  tämän  jälkeen mittaustulokset 

lähes  ilman selityksiä  ja perusteluja perustuen Greenpeacen karkeisiin arvioihin, sekä 2) Rheinbraun AG:n 

laskelmat  (Ewers, Renzenbrink 2002),  jotka perustuvat Research  Institute  for Energy Economyn  sisäiseen 

materiaaliin  ”Forschungsstelle  für  Energiewirtschaft”.  Molemmat  näistä  tutkimuksista  olettavat 

kompressorien  kaasun  kulutuksen  hyvin  suureksi  ja  erityisesti  hyvin  suuria  vuotoja  siirrossa  Venäjällä. 

Näyttäisi  siltä, että edellä mainittuja mittauksia ei voida hyväksyä kaikilta osin päästöjen määrittämiseen 

(Wuppertal Institute, 2005). 

Vastatakseen  tutkimuksensa  saamaan  kritiikkiin  sekä  lisätäkseen  tietämystä  Venäjän  maakaasuketjun 

päästöistä,  Ruhrgas  AG  antoi Wuppertal  Institutelle  ja Max  Planck  Institute  for  Chemistrylle  tehtävän 

suunnitella  ja  toteuttaa  uudet  mittaukset  Venäjällä  sekä  ekstrapoloida  saadut  tulokset.  Ruhrgasin, 

Gazpromin, NVIIGaz Instituten ja siirtoyhtiöiden avustuksella tehtiin kolme mittausmatkaa Keski‐ ja Pohjois‐

Venäjälle  sekä  Länsi‐Siperiaan.  Kohteet  valittiin  sekä pohjoiselta  että  keskiseltä  käytävältä  siten,  että ne 

edustaisivat  koko  maakaasun  vientiverkostoa.  Mittaukset  käsittivät  viisi  kompressoriasemaa,  50 

kompressoria, 25 venttiililiitosta ja 2380 km siirtoputkea. (Kuva 1)  

Päästöt  kompressoriasemilla  ja  putkistoissa  voidaan  jakaa  toimintaan  liittyviin  päästöihin  sekä 

suunnittelemattomiin  päästöihin  vuotojen  ja  mahdollisten  teknisten  ongelmien  johdosta.  Toimintaan 

liittyvät  päästöt  riippuvat  toiminnan  luonteesta  sekä  parametreista  sekä  laitteiden  ja  laitosten 

parametreista.  Tähän  sisältyvät  myös  hiilidioksidipäästöt  maakaasusta,  jota  tarvitaan  kaasuturbiinien 

käyttöön sekä koneiden ylös‐  ja alasajoissa  tapahtuvat kaasupurkaukset huolto‐  ja korjaustoimenpiteiden 

mahdollistamiseksi.  Pieni  määrä  maakaasua  vapautuu  myös  pölysuodattimien  puhdistuksessa.  Edellä 

mainitut  päästöt  pystyttiin  määrittämään  käyttötiedoista,  joista  selviää  muun  muassa  polttoaineen 

kulutukset,  huoltotarpeet,  konekäynnistykset  ja  käyntiajat  sekä  venäläisten  laitteiden  ja  putkistojen 

tyypilliset  suunnitteluparametrit.  Vertailemalla  Gazpromin  toimittamia  kattavia  käyttötietoja  koko 

verkostosta kirjallisuuden sekä muiden selvitysten kanssa, saatiin muodostettua tyypilliset päästökertoimet 

kaikille  käytöstä  riippuville  päästöille  Venäjän  siirtoverkostossa.  Tämä  mahdollistaa  päästöjen 

ekstrapoloinnin molemmille siirtokäytäville. Jotta raportissa voitiin verrata Saksaan tuodun maakaasuketjun 

päästöjä muihin polttoaineisiin, on työssä arvioitu myös Ukrainanilma, Slovakian, Tsekin, Valko‐Venäjän  ja 

Puolan  siirtoverkostossa  tapahtuvat  päästöt. Näiden  siirtoverkostojen  oletettiin  olevan  samanlaisia  kuin 

verkostot Venäjällä. (Wuppertal Institute, 2005) 

 

Uudet  mittaukset  ja  laskelmat  vahvistivat,  että  maakaasun  metaanipäästöt  Venäjän  puolella  ovat 

suunnilleen  0,7  %  siirretystä  kaasumäärästä.  Päästöt  tulevat  tuotannosta,  prosesseista,  siirrosta  ja 

varastoinnista,  ja ovat hieman pienempiä  kuin mitä  aiemmat mittaukset olivat osoittaneet. Ruhrgasin  ja 

Gazpromin mittauksiin nähden päästöt ovat selvästi pudonneet tietyillä alueilla. Tärkeimmät päästölähteet 

ovat  teknisistä  syistä  aiheutuvat  vuodot  ja  päästöt  koneista  ja  venttiileistä  kompressoriasemilla  ja 

vähäisemmässä  määrin  vuodot  putkiston  venttiileistä.  Kaasupäästöt  huoltojen  ja  korjausten  vuoksi 

tehtävistä  tuotannon  alasajoista  ovat  vähemmän  tärkeitä.  Monte  Carlo  –menetelmää  on  käytetty 

luotettavuusvälin määrittämiseen. Tuloksena  saatiin, että päästöt ovat 0,4‐1,6 % viedystä kaasusta 95 % 

todennäköisyydellä. (Wuppertal Institute, 2005) 
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Wuppertalin  tutkimuksessa  on  saatu  tuloksiksi  hiilidioksidipäästöille  5,6  tCO₂ekv/TJ  tuotannosta, 

prosessoinnista,  siirrosta  ja  maanalaisesta  varastoinnista  tuotantoalueelta  Venäjän  läntiselle  rajalle. 

Epävarmuudet  on  rajattu  luotettavuusvälein.  CO₂‐päästöt  ovat  95  %  todennäköisyydellä  välillä  5,0‐5,9 

tCO₂ekv/TJ. Tutkimuksen 0,7 % metaanipäästöt aiheuttavat vaikutuksen 3 tCO₂ekv/TJ (kuva 2).  

 

Kuva  2.  Wuppertalin  tutkimuksen  päästöt  tuotantoalueelta  Venäjän  läntiselle  rajalle  66  %  ja  95  % 

luotettavuusväleillä. 

 

Sekundäärilähdetutkimukset 
 

Sekundäärilähdetutkimuksista voisi mainita muutamia. Seuraavat kolme tutkimusta on julkaistu Wuppertal 

Instituten  ja Max‐Planck‐Instituten  tutkimuksen  jälkeen. Tutkimuksissa on  verrattu eri polttoaineketjujen 

päästöjä eri kohdemaissa. “Natural gas and  the environmental  results of  life cycle assessment” on Snam 

Rete  Gasin  tekemä  selvitys,  joka  tarkastelee  Venäjän  kaasua,  muualta  Italiaan  tulevaa  kaasua  sekä 

ministeriön  säädösten mukaista kaasua uusille yli 300 MW  laitoksille. Näistä on  ilmoitettu CO₂  sekä SO₂‐

päästöt  tuotannossa,  siirrossa  ja  sähköntuotannossa  sekä  CO₂:n  ja  CH₄:n  kokonaispäästöt.  Lopussa  on 

vertailtu  näitä  kolmea  kaasutyyppiä  öljyyn  ja  hiileen.  Venäjän  maakaasuketjun  lähteinä  mainitaan 

Dedikovin tutkimus (Dedikov, 1999) sekä Snamin keräämiä tietoja. (Riva et al., 2006) 

Tutkimuksessa ”A  life cycle  impact of the natural gas used  in the energy sector  in Romania” tarkastellaan 

maakaasua,  josta  70 %  on  romanialaista  ja  30 %  venäläistä.    Raportissa  sanotaan,  että  tiedonpuutteen 
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vuoksi venäläisen maakaasun tuotannon ympäristövaikutuksia ei ole otettu huomioon. (Dinca et al., 2007) 

Tutkimuksessa ei ole referoitu Venäjän maakaasuketjuja koskevia primäärilähteitä. Tutkimuksessa on neljä 

erilaista  voimalaitosta,  ja  siinä  on  laskettu maakaasuketjun  päästöt  ilmaan,  veteen  ja maahan  kullekin 

komponentille ja alkuaineelle, kun lämpöä tuotetaan 100 GJ.  

Tutkimuksessa  ”Life  cycle  assessment  of  the  European  natural  gas  chain  ‐a  eurogas  ‐ marcogaz  study” 

tarkastellaan eri maakaasuketjujen kasvihuonekaasupäästöjä. Ketjut ovat eurooppalainen kaasu (alkuperä: 

Norja, Iso‐Britannia, Saksa ja Alankomaat), Venäjän kaasu, nestemäinen maakaasu (alkuperä: Algeria, Qatar 

ja Nigeria) sekä näiden kaikkien kolmen yhdistelmä. Tutkimuksessa käytetään Venäjän siirtoputkiston osalta 

Wuppertalin saamia tuloksia, koska ne ovat tuoreimpia tuloksia  ja peräisin kaasutoimijoiden mittauksista. 

(Papadopoulo et al., 2009) 

 

Kirjallisuustutkimuksen pohdinnat 
 

Tehdyn  kirjallisuusanalyysin  perusteella  voidaan  todeta,  että  Venäjän maakaasun  polttoaineketjusta  on 

olemassa  vain  vähän mittauksiin  perustuvaa  päästötietoa  ja  useat  sekundääriset  tutkimukset  viittaavat 

jompaankumpaan  tehdyistä  primääritutkimuksista.  Primääritutkimuksista  Wuppertal  Instituten  ja  Max‐

Planck‐Instituten tutkimus (Wuppertal Insitute, 2005) on uudempi ja se on kohdannut vähemmän kritiikkiä 

kuin  Dedikovin  aiemmin  tekemä  tutkimus  (Dedikov  et  al.,  1999).  Näin  ollen  tässä  tutkimuksessa  on 

tukeuduttu Venäjän puolella olevien maakaasuketjun vaiheiden osalta Wuppertal Instituten ja Max‐Planck‐

Instituten  tutkimukseen.  Koska  Wuppertalin  tutkimus  varsinaisesti  koskee  maakaasuketjun  päästöjä 

Venäjän  rajojen  sisäpuolella,  voidaan  näitä  käyttää  suoraan  Suomen  rajalle  tuotavalle maakaasulle,  sillä 

pohjoisen  ja  keskisen  vientikäytävän Venäjänpuoleiset pituudet, 3075  km  ja 3376  km, ovat hyvin  lähellä 

Suomen rajalle ulottuvan siirtoputkiston pituutta. 

Dedikovin  tutkimuksessa  valittujen  siirtoputkistojen  ja  kompressoriasemien  oletetaan  olevan  edustavia 

koko verkoston kannalta. Wuppertalin tutkimuksessa on Gazpromilta hankittu tietoja, joiden avulla voidaan 

määrittää  koko  verkostossa  olevat  päästölähteet  ja  niiden  lukumäärä.  Mittausten  perusteella  on 

muodostettu  kullekin  päästölähteelle  ominaispäästöarvo.  Näiden  avulla  on  ekstrapoloitu  koko 

siirtoverkoston kasvihuonepäästöt. 

Wuppertal  Instituten  ja Max Planck‐Instituten  tutkimuksessa on  esitetty  ekstrapoloidut  tutkimustulokset 

kasvihuonepäästöistä eri päästölähteiden mukaan koskien Venäjän maakaasun siirtoverkkoa ja siinä olevia 

kompressoriasemia.  Kuitenkaan  raportista  ei  käynyt  selville,  että  mille  kaasumäärälle  vientikäytävien 

kokonaispäästöt on  laskettu. Raportissa on mainittu Gazpromin vientikäytävien  siirtomäärät, mutta näitä 

arvoja käyttäessä ominaispäästöistä tulee suurempia kuin raportissa esitetyt ominaispäästökertoimet. 
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Maakaasuketjun kasvihuonepäästöt 
 

Kaikki Suomeen tuleva maakaasu tuodaan Venäjältä, Länsi‐Siperiasta ns. Pohjoista käytävää pitkin. Tämän 

vuoksi on  tarpeellista  tutkia Venäjän maakaasuketjujen kasvihuonepäästöjä. Maakaasun päästöt voidaan 

jaotella tuotantoon, prosessointiin, siirtoon ja käyttöön.  

 

Kaasun tuotanto 
Kaasu  nousee  maan  uumenista  paineella,  ja  kaasukaivo  ohjaa  maakaasun  käsittelylaitokseen.  Yksi 

kaasukaivo  nostaa  600 000  –  700 000  m³  kaasua  päivässä.  Urengojn  alueella  kaasu  on  kolmessa 

kerroksessa. Tärkeimmät kaasuvarat, yli 80 % kaasusta, ovat runsaan tuhannen metrin syvyydessä. Toinen 

kerros on 2000‐3000 metrin syvyydessä oleva kaasukondensaattikerros. Kolmas kerros ulottuu  jopa 4000 

metrin syvyyteen asti. (Energia‐Ekono, 1997, Martikainen, 1996;) 

Kaasukenttää  voidaan  käyttää  yleensä  25  vuotta,  jopa  100  vuotta  kaasuesiintymän  paineesta  riippuen. 

Kaasuesiintymän ehtyessä paine alenee; kaasuntuotannon kannattavuusraja on noin 14‐15 baria. Kaasun 

painetta  täytyy nostaa  ennen  kuljetusta.  Tällöin  energiakulutus  lisääntyy  ja  kaasun  kuljetus  kauas  ei ole 

enää kannattavaa. Se  jatketaanko esiintymän käyttöä, riippuu saatavasta kaasunhinnasta. (Energia‐Ekono, 

1997, Petrov & Dedikov, 1997;).  

Kaasun  tuotannossa  metaanipäästöjä  syntyy  toimintaan  liittyen  ulospuhalluksista,  paineenalennuksista, 

koe‐ ja korjaustöistä kaivoilla sekä laitoksilla. Lisäksi päästöjä syntyy vuodoista.  

Kaasunkäsittely 
Maakaasu puhdistetaan  ja kuivataan kaasunkäsittelylaitoksissa ennen sen kuljettamista käyttäjälle. Kaasu 

kuljetetaan  käsittelylaitoksille  keräysputkiverkoston  avulla.  Käsittelylaitoksella  kaasusta  poistetaan 

kondensaatteja,  hydraatteja  ja  erilaisia  epäpuhtauksia.  Laitos  koostuu  separaattorista,  ebsorbaatista  ja 

suodattimesta.  Ensin  kondensaatit  erotetaan  separaattorissa  ja  toisessa  vaiheessa  kaasu  kuivataan 

poistamalla  vesihöyry  alhaisessa  lämpötilassa  absorbentin  (glykolin)  avulla.  Kaasunpuhdistus  on  melko 

vaivatonta, mutta kaasukondensaattien käsittely on vaativampi prosessi. Yhdestä kaasukuutioista saadaan 

keskimäärin  180  grammaa  kondensaattia,  joka  sisältää  noin  20 % metaania  ja  etaania  ja  loput  raskaita 

hiilivetyjä.  Kaasun  erottamisen  jälkeen  kondensaatti  kuljetetaan  putkea  pitkin  jalostuslaitokselle,  jossa 

raskaimmista  hiilivedyistä  jalostetaan  öljytuotteita.  (Energia‐Ekono,  1997,  Oldhoff,  1991;  Martikainen, 

1996;)   

Kesäaikana kaasu jäähdytetään propaanilla kylmäkoneessa noin ‐2 °C:en lämpötilaan, jottei ikirouta sulaisi, 

putket ruostuisi  ja maa romahtaisi. Käsittelylaitoksen  jälkeen kaasu kuljetetaan kannattimien päällä olevia 

putkia pitkin  kompressoriasemalle,  josta  se  kuljetetaan  edelleen  kaasunkuluttajille. Kompressoriasemalla 

on vielä kaksi kaasun puhdistusvaihetta: separaattori erottaa pölyn ja suodatin hienon pölyn ja kosteuden. 

(Energia‐Ekono, 1997, Petrov & Dedikov, 1997;) 
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Kaasun siirto Venäjällä 
Suomeen  tuleva maakaasu  toimitetaan  lähinnä Venäjän pohjoista reittiä pitkin, yli 3000 km päästä Länsi‐

Siperiasta. 

Kaasun kuljetus voidaan jakaa kolmeen osaan: 

‐Pääkuljetusverkko 

‐Alueelliset kuljetusverkot (Siirtoputkisto) 

‐Jakeluverkot (Jakeluputkisto) 

Pääkuljetusverkon  tehtävä on  taata  keskeytymätön  kaasun  tulo  toivotulla  virtausnopeudella  ja paineella 

jakelupisteeseen  asti.  Tyypillinen  kuljetuspaine  on  40‐70  baaria,  ja  putkien  halkaisijat  600‐1200  mm, 

poikkeuksena yli 1400 mm:n putket Länsi‐Siperiasta. 

Maakaasu  kuljetetaan  kuluttajille maanalaisia  putkia  pitkin.  Putket  sijaitsevat  noin metrin  syvyydessä  ja 

niiden päällä on merkit osoittamassa putkilinjausta. 

Pohjoinen  putkilinja  muodostuu  enimmillään  jopa  kahdeksasta  rinnakkaisesta  putkesta,  joiden  kunkin 

halkaisija on 1420 mm. Putket eroavat  toisistaan Uralilla. Kussakin putkessa on kompressorilaitteet,  joilla 

nostetaan  kaasun  painetta  (kaasun  paine  laskee  kuljetettaessa  etäisyyden  kasvaessa  kitkan  vuoksi). 

Rinnakkaisten  putkien  kompressorilaitteet  (teho  80‐100  MW)  muodostavat  kompressoriasemia. 

Kompressoriasemilla  kaasun  lämpötila  nousee  painetta  nostettaessa,  joten  kaasua  joudutaan 

jäähdyttämään.  Kompressoriasemien  jäähdytysjärjestelmät  perustuvat  ilmajäähdytykseen. 

Pääkaasujohdossa on  kompressoriasemia  100‐125  kilometrin  välein.  Lisäksi noin  30  kilometrin  välein on 

asennettu  kauko‐ohjattavia  sulkuventtiilejä,  joiden  avulla  voidaan  esimerkiksi  onnettomuustilanteessa 

rajoittaa kaasuvuotoja. (Energia‐Ekono, 1997) 

 

Kaasun siirto Suomessa 
Suomen siirron osuus maakaasuketjun kasvihuonepäästöistä on saatu Gasumin mittauksista ja laskelmista. 

Yli puolet päästöistä tulee maakaasun komprimoinnista aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Toimitettaessa 

kaasu  asiakkaiden  käyttökohteisiin,  täytyy  kaasun  painetta  alentaa  alhaisemmaksi  kuin  siirtoverkoston 

paine.  Tämä  tapahtuu  paineenvähennysasemilla,  joissa  kaasun  paisuessa myös  lämpötila  laskee.  Täten 

kaasua täytyy  lämmittää,  jotta vältyttäisiin veden sublimoitumiselta. Osasta paineenvähennysasemista on 

mitattua tietoa, joiden avulla on ekstrapoloitu tulos koko paineenvähennysasemamassalle. On arvioitu, että 

keskimäärin 0,15 % kaasusta käytetään polttoaineena paineenvähennysasemilla maakaasun lämmitykseen.  

Metaanipäästöistä  suurin  osa  syntyy  kompressoriasemilla.  Kompressoriasemilta  aiheutuvat  metaani‐  ja 

typenoksidipäästöt  saadaan  selville  automaatiojärjestelmän  avulla.  Paineenvähennysasemilla 

metaanipäästöjä tulee huoltotöiden yhteydessä. Tällöin kaasu ajetaan huollon kohteena olevasta kohteesta 

taivaalle. Näiden päästöjen määrittämiseen käytetään vuosittaista vakiota. Suomen maakaasuverkostossa 

on  noin  140  venttiiliasemaa,  joissa  on  ulospuhallusputket.  Tällöin  venttiilien  välinen  putki  voidaan 

huoltotöissä  tai  onnettomuuksissa  tyhjentää,  jolloin  metaani  puhalletaan  ulos.  Putkitilavuuden  ja 

painetason  avulla  saadaan  laskettua  päästömäärä.  Ulospuhallettavan  kaasun määrää  pyritään  kuitenkin 

minimoimaan  alentamalla  tyhjennettävän  putken  painetta  ennen  ulospuhallusta.  Älykkäällä  porsaalla 
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tarkoitetaan  laitetta,  joka  puhdistaa  putkistoa  ja  kulkee  putken  sisällä  virtauksen mukana.  Puskiessaan 

eteenpäin  laite  kaapii  putken  sisäpinnat  puhtaaksi,  ja myös  tarkastaa  putken  kuntoa magneetin  avulla. 

Päästöt  tästä  laitteesta  lasketaan  putkitilavuuden  sekä  painetason  avulla  kuten  venttiiliasemien 

ulospuhalluksessa. (Huomo, 2011) 

 

Maakaasun käyttö 
Maakaasun poltosta aiheutuvien CO₂‐päästöjen määrä on 55,04  tCO₂/TJ  (Tilastokeskus, 2011). Kun  tämä 

lisätään  ketjun  epäsuoriin  päästöihin,  saadaan  vertailukelpoiset  päästömäärät  muiden  polttoaineiden 

ketjuille. Pelkän palamisen muodostaman hiilidioksidipäästön laskemista käytönaikaisiin päästöihin puoltaa 

se,  että  loput  muuttujat  riippuvat  loppukäyttäjästä.  Asiakas  voi  halutessaan  laskea  päästöarvot 

haluamalleen yksikölle. 

 

Laskentatulokset 
 

Taulukossa  1  esitetyt  kuluneet  kaasumäärät  on  saatu  hiilidioksidipäästöjen  osalta  kompressorien 

vaatimasta polttoaineesta. Metaanipäästöjen osalta saadaan suoraan kulunut kaasumäärä vuodoista sekä 

toimintaan liittyvistä päästöistä. Käytönaikainen kaasumäärä 4 461 254 000 m³ on Suomessa vuonna 2010 

käytetty  kaasumäärä. Maakaasuketjun  Venäjän  puoleisen  osan  ominaispäästöt  on  laskettu Wuppertalin 

raportin  ominaispäästötulosten  sekä  raportissa  esitetyn  taulukon  5  siirron  päästöjakauman  perusteella. 

Tuloksissa  on  huomioitu,  että  0,7  prosentin metaaanihävikistä  0,11  prosenttia  tapahtuu  tuotannossa  ja 

prosessoinnissa.  Lisäksi metaanin  ilmastovaikutus  on  laskennassa  25‐kertainen  hiilidioksidiin  verrattuna, 

joka  on  IPCC:n  uusimman  eli  neljännen  arviointiraportin  suositus  100  vuoden  tarkastelujaksolla  (IPCC, 

2007).  Wuppertal  on  käyttänyt  omassa  laskennassaan  lukuarvoa  21,  joka  on  IPCC:n  toisessa 

arviointiraportissa  vuonna  1995  esitetty  suositus  100  vuoden  tarkastelujaksolla.  Koska  Wuppertalin 

tutkimusta  varten  ei  tehty mittauksia  tuotanto‐  ja  prosessointilaitoksissa,  on  näitä  osa‐alueita  koskevat 

tulokset heidän  raportissaan  vähemmällä  tarkastelulla. Hiilidioksidipäästöjen  suuruudesta  tuotannossa  ja 

prosessoinnissa  ei  ole  mainintaa  raportissa,  mutta  laskelmissa  on  otettu  huomioon  keskussoihdussa 

poltossa  syntyvät  hiilidioksidipäästöt  (Lechtenböhmer,  2011).  Länsi‐Siperian  maakaasun 

hiilidioksidipitoisuus  on  0,1 %  (DEPA,  2011),  joten  oletetaan,  että  sitä  ei  tarvitse  poistaa  prosessoinnin 

yhteydessä. Metaanipäästöt tuotannossa ja prosessoinnissa on saatu Dedikovin mittausten pohjalta. Tässä 

oletetaan, että toimintaan  liittyvistä päästöistä 70 % palaa keskussoihdussa. Sen sijaan Zittel (1997) arvioi 

lukuarvoksi  33  %,  jota  on  käytetty  tämän  raportin  päästölaskelmissa.  Suomen  siirrossa  syntyneet 

kasvihuonepäästöt on saatu Gasumin mittausten ja laskelmien tuloksena.  
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Taulukko 1. Maakaasuketjun päästöt venäläiselle kaasulle. 

  
(tCO₂/tCH₄/tN₂O) 
/TJ  tCO2‐ekv/TJ 

kulunut 
kaasumäärä, 
m³/a 

ennen 
vaihetta, m³/a

              

tuotanto ja prosessointi           4 974 816 000

CO₂  0,08 0,08 8 152 000    

CO₂:n poisto maakaasusta  0 0 0    

soihdun päästöt  0,08 0,08 6 114 000    

              

              

CH₄, tuotanto  0,0188 0,47 4 089 000    

tuotannosta riippuvat päästöt  0,014 0,35 3 045 000    

vuodot  0,0048 0,12 1 044 000    

              

              

yht. tuotanto ja prosessointi     0,55 10 203 000    

              

siirto           4 963 612 000

CO₂  5,6 5,6 456 137 000    

turbiini, savukaasut  5 5,18 421 927 000    

Sähkömoottorit  0 0,42 34 210 000    

konerikot  0 0 0    

              

CH₄  0,1016 2,54 22 100 000    

vuodot liitoksista ja aukoista  0,0692 1,73 15 079 000    

Vuodot kompressoreista  0,0616 1,54 13 515 000    

muut vuodot kompressoriasemilta  0,0004 0,01 88 000    

vuodot putkistoista  0,0072 0,18 1 580 000    

käyttö (mitattu)  0,0072 0,18 1 580 000    

polttoaine, ylösajo ja liikasyöttö  0,0032 0,08 702 000    

tiivisteöljyjärjestelmä  0,004 0,1 878 000    

käyttö (laskettu)  0,0196 0,49 4 213 000    

kompressorien ylös/alasajot  0,002 0,05 439 000    

Metaani turbiinin savukaasuissa  0,0004 0,01 88 000    

huolto/korjaukset asemilla  0,006 0,15 1 316 000    

huolto/korjaukset putkistolla  0,0108 0,27 2 370 000    

CH4 konerikoista  0,0008 0,02 176 000    

CH4 maanalaisessa varastoinnissa  0,002 0,05 439 000    

CH4 voimantuotannossa  0,0028 0,07 614 000    

              

              

N20  0,00032 0,1      
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yht., siirto Venäjä     8,24 478 237 000    

            4 485 375 000

              

siirto, suomi             

CO2  0,29 0,29 23 703 000    

komprimointi, CO2  0,201 0,201 16 372 000    

pv‐asemat, lämmitys  0,09 0,09 7 331 000    

              

              

              

              

metaanipäästöt  0,00192 0,048 418 000    

kopmressoripäästöt  0,0016 0,04 348 000    

siirtoputkisto  0,00032 0,008 71 000    

liitostyöt  0,00004 0,001 12 000    

älykäs porsas ‐ajot  0,00012 0,003 22 000    

käyttö  0,00016 0,004 37 000    

              

yht., siirto Suomi     0,339 24 121 000 

4 461 254 000

              

              

käyttö  55,04 55,04
4 461 254 

000    

              

              

yht. maakaasuketju     64,16 515 425 000    

tarvittava kaasumäärä venäjältä       
4 976 679 

000    
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Yhteenveto 
 

Tässä  työssä  määriteltiin  primäärilähteiden  pohjalta  Länsi‐Siperiasta  Suomeen  tuotavan  maakaasun 

polttoaineketjun  kasvihuonekaasupäästöt.  Tuotannon  ja  prosessoinnin  päästöissä  on  ollut  pohjana 

Dedikovin  mittaamat  päästöarvot.  Venäjän  siirron  päästölaskelmissa  on  ollut  pohjana  Wuppertalin 

laskemien päästöarvot. Näiden kahden primäärilähteissä on  seuraavia eroja. Dedikovin  tutkimus käsittää 

kasvihuonepäästöistä  pelkästään  metaanipäästöt  tuotannossa,  prosessoinnissa  ja  Venäjän  siirrossa. 

Wuppertalin  tutkimus  kattaa  hiilidioksidi‐, metaani‐  ja  dityppioksidipäästöt  Venäjän  siirrossa.  Dedikovin 

tutkimuksessa oletetaan, että mittauksiin valitut tuotantolaitokset, kompressoriasemat sekä siirtoputkistot 

edustavat  koko maakaasuverkostoa. Wuppertalin  tutkimuksessa muodostetuista päästöparametreista on 

käyttötietojen avulla määritelty koko siirtoverkoston päästöt.  

 

Taulukko 2. Maakaasuketjun eri osien päästöt. 

Taulukossa 2 on havainnollistettu graafisesti maakaasun polttoaineketjun eri osien päästöjen  keskinäistä 

suuruutta. Tuotannon ja prosessoinnin osuus kokonaispäästöistä on alle prosentti. Päästöt tulevat suurelta 

osin metaanipäästöistä. Venäjän siirron päästöt ovat melkein 13 % koko ketjun päästöistä. Tästä 2/3 tulee 

kompressorien  hiilidioksidipäästöistä  sekä  pienistä määristä  dityppioksidia.  Loput  ketjun  osan  päästöistä 

tulee  toimintaan  liittyvistä  sekä  suunnittelemattomista  metaanipäästöistä.  Suomen  siirron  päästöt 

edustavat  0,5 %  kokonaispäästöistä. Metaanin  suhteellinen  osuus  Suomen  siirron  päästöissä  on  1/6  ja 

prosentteina kokonaiskaasuvirrasta 0,01 %. Käytönaikaiset päästöt edustavat 86 % koko ketjun päästöistä. 

Tähän on otettu vain mukaan palamisesta muodostuvat hiilidioksidipäästöt. 
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