
Pääkaupunkiseudun katutyöt 
Kaasunjakeluverkosto



Maakaasunsiirron perusasioita

 Kaasun siirtoa voidaan perusperiaatteiltaan verrata sähkönsiirtoon

 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 matalapaineverkko, jossa paine on alennettu 
20mbar. Suurin osa verkostosta on 20mbar paineluokassa.

 Jakeluverkosta kaasu siirtyy käyttökohteeseen ja käyttöputkistoon, jossa 
paine on alennettu edelleen käyttölaitteille sopivaksi (kiinteistöt)

(20-200mbar)
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Auris Kaasunjakelu Oy pääkaupunkiseudulla

 Vuoden 2015 puoliväliin asti Auris Kaasunjakelu Oy toimi pääkaupunkiseudulla 
osana Gasum Oy:tä, nimillä Gasum Paikallisjakelu Oy ja Helsingin Kaupunkikaasu 
Oy. 

 2019 Vantaan Energian ja Fortumin kaasunjakeluverkot (PL. Ämmässuon
Biokaasuputki) siirtyivät Auriksen omistukseen

 2020 Helen kaasunjakeluverkko 

 Asiakkaita mm. liesikäyttäjät, 

ravintolat, teollisuus, lämpökeskukset yms.
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Pääkaupunkiseudun jakeluverkko 4



Maakaasun jakeluverkosto pääkaupunkiseudulla

 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. Teräs- ja valurautaputkia saneerataan joka vuosi n. 5km 
(tavoite)

 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.
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Esimerkkejä maanalaisen, alle 4 bar kaasuputken 
vähimmäisetäisyyksistä
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Huomioithan maakaasun jakeluverkon

1. Selvitä aina mahdollinen kaasuputken sijainti ennen kaivutöitä!

• 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, keskeytä työt 
välittömästi! Ilmoita hätäkeskukseen 112 sekä jakelunvalvontaan ja estä 
sivullisten pääsy kohteeseen. 

3. Putkien sijaintitiedot, vuotohavaintojen selvitykset ja mahdolliset 
vaurioselvitykset ovat toimijoille maksuttomia palveluita.
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https://suomenkaasuenergia.fi/kaasunjakelu


