
Pääkaupunkiseudun katutyöt

Kaasunjakeluverkosto



Maakaasuputkistot

• Maakaasu (Metaani, CH4) on herkästi syttyvä, kaasumainen polttoaine. Verkkoon syötettävä jalostettu biokaasu vastaa 
fysikaalisilta ominaisuuksiltaan maakaasua eli metaania.

• Tässä esityksessä käsitellään vain Auris Kaasunjakelun omistamia maakaasun jakeluputkistoja. Pääkaupunkiseudulla ei ole 
muilla toimijoilla kaasunjakeluverkostoja tällä hetkellä. 

• Pääkaupunkiseudulla on myös maakaasun siirtoputkistoja. Siirtoputkistot omistaa Gasgrid Finland

• Selvitä ja ole aina yhteydessä putken omistajaan ennen työskentelyä. 



Maakaasuputkistot

Kuvan lähde: Kaasuyhdistys, Maakaasukäsikirja
https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/maakaasun-kasikirja/

• Kaasu tuodaan ja siirretään maanlaajuisesti 
siirtoputkistoja pitkin jakeluverkoille (paine 
n. 30-60bar) (nyk. Gasgrid Finland, Ent. 
Gasum OY)

• Siirtoputken ja jakeluverkon välissä on 
paineenvähennysasema. Jakeluverkoissa 
paine (4-8bar) on alennettu käyttökohteisiin 
sopivammaksi (Auris)

• Poikkeuksena Helsingin jakeluverkko, jossa 
suurin osa verkostosta on 0,020bar 
(20mbar) paineessa. Helsingissä on myös 
paljon 4bar verkkoa. 

• Huom. 4bar verkoston paine 200 kertaa 
suurempi kuin 0,02mbar verkon.





 Helsingissä valtaosa putkista on jo saneerattu peh muoville, mutta myös 
saneeraamattomia teräs- ja valurautaputkia on jonkin verran. Helsingissä 
jakeluverkkoa saneerataan useimmiten sujuttamalla, eli työntämällä muoviputki 
teräsputken sisään. Liitoskohdissa ei teräsputkea ole.

 Espoossa ja Vantaalla on vain peh –muovista rakennettuja verkkoja

 Putkistossa siirrettävä maakaasu on hajustettua, ilmaa kevyempää ja pyrkii 
nousemaan ylöspäin (vrt.nestekaasu ilmaa raskaampaa ja painuu alas). Maakaasua 
voi kuitenkin kerääntyä putkikanaaleihin tai suojaputkiin, jos putkistossa on ollut 
vuoto.







Maakaasuputkistojen

merkitseminen

maastossa

• Maakaasuputkisto voidaan
merkitä merkitäpaaluin
maastoon

• Paalut eivät aina ole suoraan
putken “päällä”. Kilvessä
saattaa olla merkittynä
sivuheitto. Tarkka sijainti putken
omistajalta

• Merkintäpaalut ovat
samanlaisia siirto-, jakelu ja 
käyttöputkistoille



Kaasuputki työmaalla

• Auris Kaasunjakelun toimitusraja kiinteistöliittymissä on pääsääntöisesti 

kivijalan jälkeinen pääsulku. 

• Kaasuputkistoja rakentaessa ei tarvitse miettiä kaatoja/kulmia. Tästä 

syystä kaasuputkiin on yleensä helppo tehdä muutoksia. Esim. kaivon 

kierto, työmaan väistö. Siirtotöiden kustannukset lähtökohtaisesti 

veloitetaan tilaajalta.

• Verkkoon tehtävät putkityöt teetetään Auriksen hyväksymällä ja 

valitsemalla urakoitsijalla.

• Putki voi työmaalla olla esillä, jos se suojataan omistajan ohjeiden 

mukaisesti. 

• Hylätyiksi merkittyjä putkia tulee käsitellä paineenalaisina kunnes 

jakeluyhtiö on vahvistanut ne hylätyiksi ja antanut luvan niiden 

käsittelyyn
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Suojaetäisyydet muihin 

rakenteisiin

• Kaasun asetuksen 
mukainen peittosyvyys alle 
8bar verkoissa 0,8m. Tästä 
voidaan poiketa 
lisäsuojauksin 
tapauskohtaisesti



Muista ottaa yhteyttä jakeluverkon omistajaan ennen 

työskentelyä kaasuputkistojen lähellä!

1. Selvitä aina mahdollinen kaasuputken sijainti ennen kaivutöitä. Vaikka kaivuualue olisikin tuttu, niin ole silti 

yhteydessä mikäli edellisestä työskentelystä on kulunut aikaa.

• Näyttöpyyntö vähintään 3 vrk ennen aloitusta; MAKSUTON! jakelu@auriskaasunjakelu.fi tai 020 690 027 

(Suomen Kaasuenergia). Auris kuuluu kaivulupa.fi palveluun, josta tieto välittyy myös. 

2. Mikäli havaitset kaasun hajua kaivun yhteydessä ilmoita asiasta;

• Asiakaspalvelu 020 690 027 (Suomen Kaasuenergia)

• Auris Jakelupäivystys 0800 177 955 (24/7)

• Mikäli katkaiset kaasuputken kaivun yhteydessä lopeta työt ja ilmoita välittömästi jakelupäivystykseen ja estä 

sivullisten pääsy kohteeseen. Mikäli vuotopaikalla on välitön onnettomuusriski (vilkas liikenne, paljon ihmisiä, 

syttymislähteitä) ole yhteydessä hätäkeskukseen (112) vuotopaikan eristämiseksi ja vahinkojen 

ehkäisemiseksi.

3. Putkien sijaintitiedot, vuotohavaintojen selvitykset ja mahdolliset vaurioselvitykset ovat toimijoille 

maksuttomia palveluita.

mailto:aurisjakelu@auriskaasunjakelu.fi




Kiitoksia!

Lisätietoa maa-/biokaasusta:
www.suomenkaasuenergia.fi

www.kaasuyhdistys.fi


