Ajetaan päästöt pois.
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Suomi on päästöttömän
autoilun mallimaa
Sähköautoilun ohella Suomi on maailmanlaajuisesti myös kaasuautoilun edelläkävijä.
Kaasuauton valitseminen kulkuneuvoksi on tehokas tapa vähentää
liikenteen päästöjä. Biokaasua käytettäessä on kasvihuonekaasujen
suhteen mahdollista päästä jopa nollapäästöihin! Myös terveydelle
haitalliset pienhiukkaspäästöt ovat kaasulla ajettaessa lähellä nollaa. Suomessa maakaasu on edullisin auton polttoaine ja biokaasulla ajaminenkin on selvästi edullisempaa kuin bensiinillä.
Kaasuautoilu on paitsi omalle kukkarolle edullista myös helppo tapa
satsata kotimaisuuteen: jokainen kaasuauto tukee suomalaisen
polttoaineen tuotantoa.

Kaasuauto – ympäristöystävällisyyden
tekninen edelläkävijä.
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Miksi valita kaasuauto? Katso videomme.

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa
www.oamk.fi/biokama
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Mikä on kaasuauto?
Suomessa kaasuautosta puhuttaessa
tarkoitetaan yleensä autoa, jonka ensisijaisena polttoaineena toimii metaanikaasu.
Metaanikaasu voi olla joko fossiilista maakaasua, biokaasua,
synteettistä kaasua tai näiden sekoitusta. Yleensä kaasuautoissa
on myös bensatankki ja ne voivat kulkea myös bensiinillä. Ensisijaisena polttoaineenaan kaasuauto käyttää kuitenkin aina kaasua.
Kaasuauton toimintamatka yhdellä kaasutankkauksella on noin
300–500 km. Kaasuauton tankkaaminen käy yhtä helposti ja nopeasti kuin bensiininkin
tankkaaminen – muutamassa minuutissa.
Kaasuauton tekniikka on normaalia, koeteltua polttomoottoriauton tekniikkaa. Kaasuautojen luotettavan toiminnallisuuden takaa
niiden pitkä historia, ja myös teknologia on kehittynyt viimeisen
vuosikymmenen aikana huimasti. Kaasu on polttoaineena yhtä
turvallista kuin bensiini tai diesel. Metaani ei ole herkästi syttyvää,
ja vapautuessaan se haihtuu ilmaan eikä valu pilaamaan maaperää
ja pohjavettä kuten bensiini ja diesel voivat tehdä.
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SEAT Leon

Tehdasvalmisteisissa kaasuajoneuvoissa kaasusäiliöt on yleensä sijoitettu alustarakenteisiin siten,
etteivät ne juurikaan pienennä tavaratilaa. Matkustamotilaan kaasujärjestelmä ei vaikuta millään
tavalla. Jälkiasenteisissa malleissa kaasusäiliöt vievät takakontista vain hieman enemmän tilaa.
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Kaasuauto on ympäristön ystävä
Kun tavoitteenasi on päästötön auto, on
valintasi kaasuauto.
Biokaasu tarjoaa kotimaisen, uusiutuvan, nollapäästöisen ja jopa
hiilinegatiivisen ratkaisun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.
Kaasuauton polttoaine koostuu lähes kokonaan metaanikaasusta,
joka ei haise pakkasella eikä parkkihallissa. Se on yhtä puhdasta
kuin esimerkiksi ruoanlaiton yhteydessä käytettävä kaasu. Biokaasun lisäksi Suomessa panostetaan vahvasti myös muiden
uusiutuvien kaasujen, kuten sähköllä tuotettavan synteettisen
metaanin, tuotannon kehittämiseen.

PUHDASTA PAIKALLISTA
BIOKAASUA
tarjoavat
3598133,740

Tehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä ja säästää autoilun aiheuttamissa kustannuksissa on valita kulkuneuvoksi kaasuauto. Lisäksi
kaasuautot säilyttävät jälleenmyyntiarvonsa erinomaisesti.

www.big.
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Edullinen ja kotimainen
Mikä voisi olla parempi vaihtoehto kuin
suomalainen biokaasu?
Kaasulla on tavanomaisia liikennepolttoaineita paremmat kylmäkäyttöominaisuudet – se soveltuu käytettäväksi jopa yli 100 asteen pakkasessa. Kulutus ei
kasva myöskään talvella. Kaasuauto on myös oivallinen
työsuhdeauto ja tuo käyttäjälleen yllättäviä etuja. Vähäpäästöinen ja modernia teknologiaa käyttävä kaasuauto
edustaa hyvän imagon työsuhdeautoilua.
• Kaasuauto vähentää arjessa paitsi autolla ajavan
omaa myös työnantajan hiilijalanjälkeä. Erityisesti
biokaasun tankkaaminen on ekoteko. Biokaasulla
ajaminen on myös osa kiertotaloutta.
• Kaasuautoilu pienentää autoilun kokonaiskustannuksia, onhan se markkinoiden edullisin vaihtoehto.
Joissakin automalleissa kaasulla kulkeva versio on
jopa bensiiniversiota edullisempi. Kaasuautolla
100 kilometrin matkan ajaa 5–6 eurolla.

• Kaasuautomalleja löytyy erilaisiin tarpeisiin suomalaisten suosimilta automerkeiltä. Monia työsuhdeautoina suosittuja malleja on saatavissa myös
kaasukäyttöisinä.
• Yksi tankillinen kaasua vie pitkälle. Pelkällä kaasulla
on mahdollista ajaa automallista riippuen satoja
kilometrejä. Kaasutankkausasemia on jo kymmeniä
ympäri Suomea, ja niitä tulee koko ajan lisää.

9

Biokaasun elinkaari
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Tankkausasemien jakeluverkko
kasvaa jatkuvasti
Joustava ja kattava kaasuautojen tankkausasemien
jakeluverkosto on laajentunut nopeasti.
Nykyinen kaasun jakeluverkosto kattaa lähinnä Eteläja Keski-Suomen, parhaiten pääkaupunkiseudun. Sekä
Gasum että muut toimijat laajentavat jakeluverkostoa
kymmenillä asemilla lähivuosina. Kaasuauton bensatankki varmistaa, ettei matka pääse koskaan katkeamaan polttoaineen loppumisesta johtuen.
Kaasu mahdollistaa erilaisia jakeluketjuja, ja henkilöautojen lisäksi jakeluketju palvelee aina myös muita
ajoneuvoja, kuten jäte- ja linja-autoja. Kaasu voi siirrettäessä olla myös nestemäisessä muodossa – tästä

syystä sille voidaan helpommin rakentaa virtuaalinen
putkilinja, kun jakeluasemien ei tarvitse olla kaasuputkessa. Virtuaalinen kaasuputki on osa digitaalista
taloutta sekä energia- ja ympäristötehokkuutta, sillä
asemat voidaan kytkeä toisiinsa myös digitaalisesti.
Kaasuautoa tankatessaan tavallinen tankkaaja joutuu
valitsemaan vain maakaasun ja biokaasun välillä niillä
asemilla, joilla näitä molempia on tarjolla. Kaasuauton
tankkaaminen kestää yleensä 3–5 minuuttia ja on yhtä
helppoa kuin bensa- ja dieselautonkin tankkaaminen.

Automaatioteknologiaa ja
ohjelmistoja LNGja biokaasu-alalle

Kaasuauton tankkaaminen on siistiä ja
hajutonta! Tutustu kaasuasemiin kartalla.
kaasuautoilijat.fi
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Tankkaa luomubiokaasua Hyvinkään Palopurolla
Koko energia- ja ravinnekiertokulku nivoutuu hienosti yhteen, kun
viherlannoitusnurmesta sekä hevosen- ja kananlannasta erotettavasta biokaasusta kerätään talteen polttoainetta kaasuautoille ja
lämpöä maatilalle. Lopuksi mädätysjäännös palautetaan lannoitteeksi pelloille. Nivoksen tankkausasema sijaitsee Knehtilän
Luomutilan yhteydessä – samalla voi siis piipahtaa puotiin
ostoksille ja vaikkapa kahvikupilliselle.
Lue lisää osoitteista knehtilantila.fi ja www.nivos.fi/palopuro.
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Kaasua,
kiitos!

Kaasuautoilijat ry on kaasuautoilijoiden ja kaasun liikennekäytöstä
kiinnostuneiden yhdistys, joka tukee jäseniään ja kaikkia asiasta kiinnostuneita hankkimalla ja jakamalla kaasuautoihin ja kaasuautoiluun
liittyvää tietoa ja käyttökokemuksia. Tuotamme tietoa myös päättäjille.
Tutustu toimintaamme ja liity jäseneksemme kotisivuillamme!

Ajat sitten henkilö- tai
jakeluliikenteen autoa…

kaasuautoilijat.fi
info@kaasuautoilijat.fi

Tankkaat biotai maakaasua…

facebook.com/kaasuautoilijat

twitter.com/kaasuautoilijat

Tulet läheltä
tai kaukaa…

Tuusula

Meillä voit
nyt tankata
biokaasua

Puhdasta
liikennebiokaasua
paikallisesta
biojätteestä.
www.ruskonbiokaasu.fi Kiertokaari Oy, Oulu

Löydät kaasutankkausasemamme osoitteesta
Puistometsäntie 1, Tuusula samalta tontilta
Nesteen tulevaisuuden liikenneaseman kanssa.
Kaasua ja kahvia yhdellä pysähdyksellä, tervetuloa!

• www.jssuomi.fi

Olet enemmän
kuin tervetullut!

