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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) lyhyesti

• Toimii TEM:n alla
• Työntekijöitä 260
• Toimipaikat: Hki, 

Tre ja Rovaniemi

Kannustamme toimijoita 
vastuullisuuteen.
Suuntaamme toimintaa 
riskiperusteisesti. Visiomme 2022

Vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen 
Suomi – Tukes on yhteistyön rakentaja ja 
suunnannäyttäjä.



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

Biokaasun valmistus ja 
siihen välittömästi liittyvä 

tekninen käyttö ja 
varastointi 

Jalostettu biokaasu, 
tankkausasemat, 

biokaasun siirto ja jakelu

Valtioneuvoston asetus 
maakaasun käsittelyn 
turvallisuudesta (551/2009)

Valtioneuvoston asetus 
vaarallisten kemikaalien 
käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta (685/2015) 



Biokaasun valmistus - lainsäädäntö
Biokaasua käsitellään valvonta-asetuksen 685/2015 mukaisesti:

• Biokaasun valmistus ja siihen välittömästi liittyvä tekninen käyttö ja varastointi
• Biokaasulaitoksen alueella oleva toiminta kuten reaktori, kaasukupu, 

puhdistusyksikkö, jalostusyksikkö, kattilassa poltto
• Kemikaaliturvallisuusviranomainen on joko pelastuslaitos tai Tukes 

vaarallisten kemikaalien määrän perusteella. Mukaan lasketaan kaikki 
laitoksen vaaralliset kemikaalit, ei vain biokaasu (ks. Seuraava sivu)

4= n. 1000 m3*
* Luvut ovat suuntaa-antavia arvioita

= n. 5000 m3*



Toiminnan laajuus
• Määritetään ns. suhdelukulaskennan perusteella

• CLP-asetuksen mukaiset kemikaalien 
vaarallisuusluokitukset ja merkinnät

• Otetaan huomioon millä tahansa hetkellä laitoksella 
olevat kemikaalien enimmäismäärät

https://www.kemidigi.fi



Biokaasu, maakaasuasetuksen alainen -
lainsäädäntö
Biokaasua käsitellään maakaasuasetuksen 551/2009 mukaisesti:

• Biokaasuputkisto laitoksen ulkopuolelle (jalostamaton tai jalostettu biokaasu)
• Biokaasun tekninen käyttö (biokaasulaitoksen ulkopuolinen käyttäjä)
• Biokaasulaitokseen liittyvä julkinen biokaasun tankkausasema
• Biokaasun talteenotto kaatopaikalta → soveltaminen alkaa keräysputkiston jälkeisestä 

keräilytukista
• Biometaanin varastointi, ilmoitus- ja luparajat alla
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CH4 ≥ 80 %
= n. 280 m3*
* Luvut ovat suuntaa-antavia arvioita

= n. 23 m3 @250 bar*



Biokaasu - valvonta-asetus 685/2015 ja 
maakaasuasetus 551/2009
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Biokaasulaitos
Biokaasun 
jalostusyksikkö

Maakaasuverkko

Paineistettu 
biokaasu (CBG)

Nesteytetty 
biokaasu (LBG)

Biokaasun jakeluputkisto
- Biokaasua johdetaan 

useampaan ulkopuoliseen 
käyttökohteeseen

Erillinen suuri käyttökohde, 
polttoaineteho ≥6 MW
Biokaasun tankkausasema
Biokaasun varastointi; 
paineistettuna (CBG) tai 
nesteytettynä (LBG)
Käyttöputkisto, polttoaineteho ≥ 
1,2 MW

Biokaasuputkisto 
laitoksen 
ulkopuolelle

Biokaasuputkisto 
laitoksen alueella 

omalle 
käyttökohteelle

551/2009

685/2015



Lupahakemuksen käsittely
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Kemikaali-ilmoitus (vähäinen toiminta, pelastuslaitos) 
• Hakemus alueen pelastusviranomaiselle vähintään 1 kk ennen toiminnan aloittamista
• Tarkastus ennen toiminnan aloittamista

Lupahakemus kemikaalien varastointi (laajamittainen toiminta, 
Tukes)

• 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



Lupahakemus: Lisätietoja

• Kemikaali-ilmoitus (pelastuslaitos): 
https://pelastuslaitokset.fi/yhteystiedot

• Kemikaaliturvallisuuslupa (Tukes): 
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset

• Maakaasu (ja jalostettu biokaasu): 
https://tukes.fi/teollisuus/maakaasu-ja-biokaasu
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https://pelastuslaitokset.fi/yhteystiedot
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset
https://tukes.fi/teollisuus/maakaasu-ja-biokaasu


Biokaasun tuotannosta (raakabiokaasu)

• Raakabiokaasun koostumus vaihtelee erityisesti prosessissa käytettyjen 
syötteiden pohjalta

• Pääkomponentit metaani ja hiilidioksidi, lisäksi vaihtelevasti muita 
komponentteja

• Raakabiokaasussa voi olla mm. seuraavia terveydelle vaarallisia 
kaasukomponentteja: hiilidioksidi, rikkivety, rikkidioksidi ja ammoniakki. 

• Kaasukomponentit voivat olla ilmaa raskaampia tai kevyempiä, tämä on 
huomioitava ilmanvaihdon sekä mahdollisten kaasuntunnistajien 
sijoittamisessa
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Biokaasun tuotanto: Laitteistovaatimuksia

• Laitteistojen tulee olla tarkoitukseen soveltuvia
• Ulkotiloissa ja lämmittämättömissä tiloissa olevien laitteistojen materiaalien kesto 

-40 C saakka
• Laitteistoissa käytettävien materiaalien valinta prosessin erityispiirteiden 

mukaisesti (painevaihtelut prosessissa, raakabiokaasun aggressiivisuus, kosteus, 
hapot, kondenssivesi, rikkivety jne.)

• Vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja sisältävät putkistot PED 1-mukaisesti
• Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja tilassa käytetyt laitteistot sen 

mukaiset, ks. Esim. Tukes-opas
• Painelaitteiden rekisteröinti, mikäli säädökset edellyttävät näiden rekisteröintiä, 

ks. Tukesin verkkosivut
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https://tukes.fi/documents/5470659/6410920/Kemikaaliputkistojen+turvallisuusvaatimukset.pdf/bb410ce1-baeb-4a0d-8086-f881d8f13b2b/Kemikaaliputkistojen+turvallisuusvaatimukset.pdf?version=1.0&t=1516698242000&download=true
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/ATEX+r%C3%A4j%C3%A4hdysvaarallisten+tilojen+turvallisuus.pdf/310d29f5-57bc-431a-90e5-27bf0b6e0f8d/ATEX+r%C3%A4j%C3%A4hdysvaarallisten+tilojen+turvallisuus.pdf?version=1.1&t=1609754483142&download=true
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet


Esimerkkejä raakabiokaasun 
suojaetäisyyksistä
• Kaasukupu – tuotannon ulkopuoliset rakennukset 15-25 m
• Kaasukupu – tekninen tila 5 m
• Kaasulaitteisto – tontin raja tai yleinen liikenneväylä 15 m
• Kaasulaitteisto – avonaiset 20 kV sähköjohdot 15 m
• Kaasulaitteisto – avonaiset 110-400 kV sähkölinjat 30-100 m
• Kaasulaitteisto – suuret palokuormat, kuten jäteaumat, hake- tai 

purukasat tms. 50 m
• Soihtu – muut rakennukset, laitteistot tai rakenteet 5-10 m
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Tuotantolaitosten sijoittaminen, biokaasun turvallisuusohje

https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf/ab664564-66f7-49b7-96bb-316dfefe4517/Tuotantolaitosten+sijoittaminen.pdf?version=1.0&t=1516707669000&download=true
https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/biokaasun-turvallisuusohje


Biokaasun jalostuksesta

• Biokaasun jalostus tuo viimeistään Tukesin kuvioihin 
• Maakaasun käyttöputkisto
• Kaasuntankkausasema
• Kuljetettavat kaasukontit
• Maakaasun varastointi (usein kaasuntankkausaseman tai kuljetettavien 

kaasukonttien täyttöpisteen yhteydessä)

• Biokaasu katsotaan maakaasuksi jalostusyksikön jälkeisestä laipasta 
lähtien
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Putkisto, kuljetettavat kaasukontit (MEG) ja 
kiinteästi asennettavat kaasuvarastot
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Maa-/biokaasun käyttöputkiston ja tankkausaseman 
putkiston, niihin liittyvien laitteiden ja laitteistojen 
rakennevaatimuksista sekä vaatimustenmukaisuuden 
osoittamisesta säädetään painelaitelaissa (1144/2016)

MEG-kontit (monisäiliökontit)
• Kuljetettavat kaasukontit → kansallisen VAK-lainsäädännön, 

eurooppalaisen ADR-sopimuksen ja EU:n kuljetettavien 
painelaitteiden direktiivin (TPED) vaatimusten mukaisesti 
hyväksytty ja tarkastettu. 

• Säiliökoodi C*BN, varoventtiilillä varustettu

Kiinteästi asennettavat painelaitteet
• Rakennevaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

painelaitesäädösten mukaan → CE-merkintä (PED),
painelaite voi olla myös tuplamerkitty (CE ja π), jolloin se 
täyttää molempien direktiivien vaatimukset (PED ja TPED)



Maakaasuasetuksen alainen putkisto –
huomioitavia asioita
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Huomioi alimmat suunnittelulämpötilat
• Sisällä -10°C
• Ulkona -40°C

Putkisto ja laitteet
• Putkisto, putkiston osat ja laitteet → maakaasukäyttöön 

tarkoitettuja

• Muoviputket ainoastaan maanalaisiin asennuksiin

• Muoviputkien suurin sallittu käyttöpaine 8 barg

• Maakaasun käyttöputkiston materiaali → terästä, 
(kuparia, käyttöpaine enintään 200 mbar) tai muuta 
maakaasukäyttöön tarkoitettua materiaalia



Putkiston asennus
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Maa-/biokaasun käyttöputkistoja, 
-laitteita ja muovisia putkistoja saavat 
asentaa Tukesin hyväksymät 
asennusliikkeet

• Hyväksytyt liikkeet
− Käyttöputkistoja saa asentaa myös 

painelaitesäädösten mukaan 
(ei koske käyttölaitteita) 

• Muovisten maakaasuputkistojen 
asennusliikkeet

Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005
Maakaasuasetus 551/2009
Asetus hyväksytyistä liikkeistä 558/2012

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20090551
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120558


Maa-/biokaasuputkiston tarkastus
(hyväksytty tarkastuslaitos)
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Maa-/biokaasuputkistolle → maakaasuasetuksen
mukainen tarkastus, jonka tekee hyväksytty
tarkastuslaitos

Maa-/biokaasun käyttö- ja jakeluputkisto voidaan ottaa
käyttöön tarkastuslaitoksen tarkastuksen perusteella.
Tarkastus → maa-/biokaasuputkisto on voimassa
olevien säännösten sekä Tukesin päätöksen ehtojen
mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, 
rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen.



Huolehdi vaatimuksista
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Biokaasulaitoksen vaaroja
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Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit-julkaisu

https://tukes.fi/documents/5470659/10883829/Kiertotalouslaitosten+turvallisuusriskit+-loppuraportti.pdf/aa2de667-1851-005e-73c2-e33442a9e065/Kiertotalouslaitosten+turvallisuusriskit+-loppuraportti.pdf?version=1.0&t=1542027084000&download=true


Biokaasulaitosten prosessionnettomuuksia 
(Case Saksa)
- Stofffreisetzung: Substance

release, eli nestemäinen tai 
kaasupäästö

- Brand: Tulipalo
- Arbeitsunfall: Työtapaturma

- Gärrest: mädätysjäännös
- Substrate: Prosessin syöte
- Gülle: Eläinperäinen liete
- Brandgase: Savukaasut paloista
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Biogasanlagen

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/biogasanlagen-sicherheitstechnische-aspekte


Biokaasulaitosten valvonta
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Tietolähteitä:

• Tukes.fi, kemikaalilaitokset (raakabiokaasun tuotanto)
• Tukes.fi, maa- ja biokaasu (biokaasun jalostus maakaasuksi ja jatkokäyttö)

• Tukes-ohje 7/2015 – Maakaasun käsittelyn turvallisuus
• Biokaasun turvallisuusohje – Suomen Kaasuyhdistys ry ja Tukes
• Ohje kaasun tankkausasemille (paineistettu ja nesteytetty kaasu) – Suomen 

Kaasuyhdistys ry:n julkaisu
• Standardit: tukes.fi → maakaasua koskevat standardit
• Maakaasukäsikirja – Suomen Kaasuyhdistys ry:n julkaisu
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https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset
https://tukes.fi/teollisuus/maakaasu-ja-biokaasu
https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Tukes-ohje+7-2015+Maakaasun+k%C3%A4sittelyn+turvallisuus.pdf/ca791766-bf7e-4cf8-8460-555911debbdc/Tukes-ohje+7-2015+Maakaasun+k%C3%A4sittelyn+turvallisuus.pdf?version=1.1&t=1526828346000&download=true
https://tukes.fi/documents/5470659/63219859/Biokaasun+turvallisuusohje.pdf/50dcbd1e-66d2-3c62-0a98-610ba8e6ba7e/Biokaasun+turvallisuusohje.pdf?version=1.0&t=1614670662172&download=true
https://tukes.fi/documents/5470659/63219859/Suunnitteluohje+maakaasun+ja+biokaasun+tankkausasemille.pdf/dd4d13ea-e30d-2183-4c53-ade966f1a73d/Suunnitteluohje+maakaasun+ja+biokaasun+tankkausasemille.pdf?version=1.0&t=1614670763183&download=true
https://tukes.fi/teollisuus/standardit
https://tukes.fi/documents/5470659/63219859/Maakaasuk%C3%A4sikirja,+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+toimintaan+liittyv%C3%A4%C3%A4+ohjeistusta+ja+maakaasutekniikkaan+liittyvi%C3%A4+kysymyksi%C3%A4.pdf/29aa322e-fda6-7855-61c4-587c8a4ccda9/Maakaasuk%C3%A4sikirja,+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+toimintaan+liittyv%C3%A4%C3%A4+ohjeistusta+ja+maakaasutekniikkaan+liittyvi%C3%A4+kysymyksi%C3%A4.pdf?version=1.0&t=1614670827029&download=true
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