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Nesteytetty maakaasu on alle kiehumispisteensä jäähdytettyä maakaasua, joka koostuu 

pääosin metaanista. Nesteytyksen avulla mahdollistetaan maakaasun kuljetus ilman 

siirtoputkistoa. Nesteytettynä maakaasu vaatii huomattavasti vähemmän varastointitilaa 

kaasumaiseen olomuotoonsa verrattuna, jolloin se soveltuu myös esimerkiksi 

laivaliikenteen polttoainevaihtoehdoksi.  

Kandidaatintyössä tarkastellaan Itämeren maakaasumarkkinoita ja keskitytään 

nesteytetyn maakaasun potentiaaliseen vaikutukseen koko alueen markkinoihin. Työssä 

selvitetään nesteytetyn maakaasun roolia Euroopan energiaturvallisuuspolitiikan 

kannalta sekä Itämeren laivaliikenteen päästöjen vähentämisessä. Työhön on kerätty 

tietoja tämänhetkisistä käynnissä olevista nesteytetyn maakaasun terminaaliprojekteista 

Itämeren alueella. Työssä selvitetään myös nesteytetyn maakaasun markkinoiden 

tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Työ toteutettiin kirjallisuustyönä ja tutkimusmenetelmänä 

toimi kirjallisuustutkimus.  

Itämeren alueen maakaasumarkkinat eivät ole täysin yhtenäiset vaan siinä on erillisiä, 

yhden tuottajamaan varassa olevia maakaasusaarekkeita. Näiden saarekkeiden 

poistaminen on osa Euroopan Unionin energiaturvallisuuspolitiikkaa, ja yhtenä 

mahdollisena ratkaisuna tähän on laajan nesteytetyn maakaasun terminaaliverkoston 

luominen alueelle. Mikäli terminaalit varustetaan laivojen tankkausmahdollisuudella, 

olisi nesteytetyn maakaasun käyttö meriliikenteen polttoaineena mahdollinen ratkaisu 



Itämeren päästörajoitteiden saavuttamiseksi. Alueen markkinoiden kehittyminen on 

nesteytetyn maakaasun osalta sidoksissa globaalien markkinoiden kehitykseen. 

Globaaleilla markkinoilla on nähtävillä kehityssuuntana siirtyminen pois 

öljynhintaindeksi sidonnaisista toimitussopimuksista, mikä vähentää öljyn hinnan 

volatiliteetin tuomaa riskiä nesteytetyn maakaasun markkinoilla. 
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1 JOHDANTO 

Euroopan energiapolitiikan keskeisinä painopisteinä ovat yhä kilpailukyky, 

energiatuotannon turvaaminen ja kestävä kehitys (European Union 2012, 4). Vuonna 2012 

ensimmäistä kertaa julkaistun BEMIP (Baltic Energy Interconnection Plan) avulla on pyritty 

luomaan täysin toimivat ja integroidut energiamarkkinat koko Itämeren alueelle (European 

Comission 2015).  ENTSOG:in (European Network of Transmission System Operators for 

Gas) julkaiseman GRIP (Gas Regional Investment Plan) -raportin mukaan yksi tärkeimpiä 

BEMIP:in tavoitteita on Itämeren alueen kaasumarkkinoiden yhtenäistäminen, pääosin 

poistamalla erilliset yhden kaasuntuottajamaan varassa toimivat kaasusaarekkeet. BEMIP:in 

tavoitteena on myös toimitusten turvaaminen, hajauttaminen eri maakaasun toimittajien 

välille koko Itämeren alueella, sekä vahvistaa Itämeren alueen maiden sisäisiä 

maakaasuverkostoja. (ENTSOG 2014a, 7.) Nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaalien 

rakentaminen Itämeren alueelle on yksi ehdotettu keino edistää Itämeren alueen 

maakaasumarkkinoiden yhtenäistämistä ja parantaa alueen kilpailukykyä 

energiamarkkinoilla maakaasun osalta. 

Itämeren alueen kestävän kehityksen edistämiseksi sen merialueilla toimivien laivojen 

ilmapäästöjä on päätetty vähentää. Yhdeksi ratkaisuksi tähän on esitetty laivojen käyttämän 

polttoaineen vaihtamista nesteytettyyn maakaasuun. Tämän mahdollistamiseksi alueelle 

tulisi luoda laivojen tankkausmahdollisuudella (bunkraus) varusteltujen LNG-terminaalien 

verkosto. 

Liuhdon tutkimuksessa ”A liquefied natural gas terminal boom in the Baltic Sea region?” 

selvitettiin epäkonventionaalisten maakaasuvarantojen lisääntyneen hyödyntämisen 

vaikutuksia maailman maakaasumarkkinoihin, ja todettiin sen lisäävän LNG-tuontia 

Eurooppaan ja myös Itämerelle. Raportissa selvitettiin myös nesteytetyn maakaasun 

markkinoiden tulevaisuutta Itämerellä (Liuhto 2012.) Tässä työssä jatketaan osalta Liuhdon 

aloittamaa tutkimusta ja käsitellään maakaasumarkkinoiden kehitystä Itämeren alueella, 

erityisesti lisääntyvän LNG:n tarjonnan osalta. Tämä on kirjallisuustyö ja 

tutkimusmenetelmänä kirjallisuustutkimus. Tarkoituksena on kasata tiedot LNG-

markkinoiden nykytilanteesta mahdollisimman tuoreista lähteistä, ja tarkastella niitä 

erityisesti Itämeren alueen näkökulmasta. Monipuolisia lähteitä aiheesta oli helposti 
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saatavilla, mutta iso osa niistä oli eri kaasualan toimijoiden julkaisuja. Kyseisten lähteiden 

optimististen näkökulmien kriittinen tarkastelu oli edellytyksenä neutraalimman analyysin 

aikaansaamiseksi. Työhön on kasattu tiedot Itämeren alueen nesteytettyyn maakaasuun 

liittyvistä projekteista ja selvennetty nesteytetyn maakaasun osuutta Euroopan komission 

asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, koskien Euroopan energiaturvallisuutta ja Itämeren 

alueen energiamarkkinoiden yhtenäistämistä (European Comission 2015b). Tavoitteena on 

kasata edellä mainitut tiedot selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, sekä selvittää 

nesteytetyn maakaasun markkinoiden kehitysnäkymiä. 

Työssä käsiteltävä Itämeren alue on määritelty pääosin BEMIP:iä vastaavaksi. BEMIP 

koskee Suomea, Ruotsia, Baltian maita, Tanskaa sekä Puolaa. Näiden lisäksi tässä työssä 

tarkasteluun on otettu mukaan Saksa. Norja ja Venäjä huomioidaan ainoastaan maakaasun 

tuottajina Itämeren alueen maille. 
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2 NESTEYTETTY MAAKAASU ITÄMERELLÄ 

LNG (Liquefied Natural Gas) on maakaasua nestemäisessä muodossa ja se koostuu pääosin 

metaanista (CH4). Tarkempi koostumus riippuu maakaasun alkuperästä. Nestemäiseen 

muotoon maakaasu saadaan erillisissä nesteytyslaitoksissa ja se saadaan pysymään 

nestemäisessä olomuodossa pitämällä sitä noin -160 °C lämpötilassa normaali-

ilmanpaineessa. Nesteytetyn maakaasun tiheys on luokkaa 420–450 kg/m3. Alhaisen 

tiheytensä takia LNG vaatiikin enemmän varastointitilaa kuin esimerkiksi raskas polttoöljy. 

Nesteyttäminen mahdollistaa maakaasun käytön myös maakaasuverkoston ulkopuolisissa 

kohteissa. Nesteytettynä maakaasua ei voida käyttää polttoaineena, vaan se tulee höyrystää 

takaisin kaasumaiseen olomuotoon viimeistään käyttökohteissa. (Lindholm 2015.) 

EU:n alueella maakaasun osuus primäärienergiasta on noin 24 %. Viimeaikaiset konfliktit 

Venäjän ja Ukrainan välillä ovat nostaneet esille tarpeen vähentää Euroopan maiden 

riippuvuutta Venäjän kaasuntuotannosta (IEA 2015a, 13). Vuonna 2013 Venäjä toimitti 27 

% koko Euroopan maakaasuntarpeesta ja osalle Euroopan maista Venäjä toimii tällä hetkellä 

ainoana maakaasun toimittajana (Eurogas 2014). Maakaasun tuontimaiden ja -reittien 

lisääminen on osa Euroopan energiaturvallisuus strategiaa (EESS 2014). Nesteytetyn 

maakaasun vastaanottoterminaalien lisääminen on yksi ratkaisu Euroopan maakaasun 

tuonnin monipuolistamiseen. Vuonna 2013 noin 14 % EU:n ulkopuolelta toimitetusta 

kaasusta toimitettiin nesteytettynä (Eurogas 2014). Myös Suomeen olisi mahdollista luoda 

kilpailulliset maakaasumarkkinat uudelleenkaasutuslaitoksien ja LNG-varastojen avulla. 

Tähän asti Suomi on ollut EU:ssa irrallinen kaasusaareke, jonka ainoana kaasuntoimittajana 

on Venäjä. 

Itämeri kuuluu niin sanotun ECA (Emission Controlled Area’s) -lainsäädännön piiriin ja on 

ensimmäisten alueiden joukossa, jossa otetaan käyttöön tiukimmat voimassaolevat 

päästörajoitukset. ECA:an luokitelluille merialueille on asetettu muita merialueita 

tiukemmat rajoitukset koskien laivojen ilmaan leviäviä päästöjä. Päästörajoituksia on 

tarkoitus tiukentaa tulevaisuudessa myös muilla ECA:an kuulumattomilla merialueilla. 

(IMO 2015.) Yhtenä ratkaisuna päästörajojen saavuttamiseksi olisi vaihtaa laivojen 

käyttämäksi polttoaineeksi nesteytetty maakaasu. Nesteytetty maakaasu tarjoaa nykyisiä 

vähäpäästöisemmän vaihtoehdon meriliikenteen polttoaineeksi. Nesteytetyn maakaasun 
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korkea energiatiheys mahdollistaa sen käytön myös pitkänmatkan tierahtikuljetusten 

polttoaineena, joilla yleensä käytetään polttoaineena dieselöljyä. (European Comission 

2013.) Itämeren rikkidirektiivi (2012/33/EU) tulee lisäämään LNG-käyttöisten alusten 

määrää alueella. LNG ei sisällä lainkaan rikkiä, raskasmetalleja tai pienhiukkasia, eli sen 

käytön avulla olisi mahdollista varautua rikkidirektiivin lisäksi mahdollisiin tuleviin 

meriliikenteen päästörajoituksiin (Mattila 2014).  

  



9 

 

3 ITÄMEREN MAAKAASUMARKKINAT 

Maakaasun osuus Itämeren maiden primäärienergian kulutuksesta on noin 18 % (Taulukko 

3.1). Maakaasulla on siis merkittävä rooli Itämeren alueella sekä kauppatavarana että 

energianlähteenä. Tässä luvussa tarkastellaan maakaasun käyttöä ja hankintaa Itämeren 

alueella. Venäjän maakaasun kulutusta ei ole otettu huomioon. LNG-terminaalien 

käyttöönotto ja maakaasun kuljettaminen nesteytettynä meriteitse LNG-kuljetusalusten 

avulla mahdollistaisi koko Itämeren maakaasumarkkinoiden yhtenäistämisen yhdeksi 

aluekokonaisuudeksi. 

Itämeren alueen maakaasun kokonaiskulutus on noin 1142 TWh. Alueen merkittävimmät 

maakaasunkäyttäjät ovat Saksa ja Puola. Saksan osuus alueen maakaasunkulutuksesta on 

noin 76 % ja Puolan osuus noin 14 %, kun muiden maiden osuus kulutuksesta on yhteensä 

noin 10 %. Kuvassa 3.1 on esitetty maakaasun kulutuksen jakautuminen Itämeren alueella 

vuonna 2013. (Eurogas 2014.) 

 

Kuva 3.1: Maakaasun kulutuksen jakautuminen Itämeren alueen maiden välillä vuonna 2013. 

(Eurogas 2014.) 

 

Taulukkoon 3.1 on kerätty maakaasun osuus Itämeren maiden primäärienergian 

kulutuksesta. Maakaasulla on merkittävä rooli kaikkien alueen maiden energiapaletissa. 

Viro
5,8 TWh

Latvia
14,0 TWh

Liettua
25,6 TWh

Puola
159,3 TWh

Saksa
862,9 TWh

Tanska
32,6 TWh

Ruotsi
11,6 TWh

Suomi
30,2 TWh

Muut
119,8 TWh
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Ruotsissa maakaasun osuus primäärienergian kulutuksesta on vain noin 2 %. Maakaasun 

rooli energianlähteenä korostuu kuitenkin Etelä- ja Länsi-Ruotsissa alueilla, joihin 

kaasuverkosto ulottuu. Alueilla joilla on yhteys Ruotsin kaasuverkostoon, maakaasun osuus 

kokonaisenergiankulutuksesta on keskimäärin noin 20 %. (IEA 2014.)  

Taulukko 3.1: Maakaasun osuus Itämeren maiden primäärienergiankulutuksesta vuonna 2013. 

(Eurogas 2014.) 

 Viro Latvia Liettua Puola Saksa Tanska Ruotsi Suomi 
Koko 

alue 

Maakaasun osuus 

maiden 

primäärienergian 

kulutuksesta [%] 

8,5 26,7 31,4 13,9 22,5 16,5 2,1 7,8 18,0 

 

Suurin osa alueen maiden maakaasusta käytetään teollisuudessa ja energiantuotannossa. 

Asuminen ja liiketoiminnat ovat merkittävä maakaasun käyttökohde etenkin Saksassa ja 

Puolassa. Liikennekäytössä maakaasua kuluu tilastollisesti merkittävästi ainoastaan 

Ruotsissa ja Saksassa, niissäkin erittäin vähäisesti. (Eurogas 2014.) Saksa ja Puola ovat 

alueen suurimmat maakaasunkuluttajat, joten niiden vaikutuksella asumisella ja 

liiketoiminnalla on merkittävä osuus koko Itämeren alueen maakaasun kulutuksesta. 

Maakaasun käytön jakautuminen eri tarkoituksiin on esitetty kuvassa 3.2. 
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Kuva 3.2: Maakaasun kulutuksen jakaantuminen käyttökohteittain sisämaassa Itämeren maissa. 

(Eurogas 2014.) 

 

Noin puolet Itämeren maiden maakaasusta tuodaan maakaasuputkistoa hyödyntäen 

Venäjältä. Suomi sekä Baltian maat hankkivat Venäjältä tällä hetkellä kaiken maakaasunsa. 

Saksalla, Puolalla sekä Tanskalla on omaa maakaasun tuotantoa, mikä näkyy näiden 

suuressa maakaasun kulutuksessa sekä alhaisempina maakaasun hintoina. Norjasta Tuodaan 

maakaasua Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin. Maakaasun toimittajien jakautuminen on esitetty 

kuvassa 3.3. (Eurogas 2014; ENTSOG 2014a, 11.) Kohdassa ”Muut lähteet” on otettu 

huomioon myös maiden välinen maakaasun kaupankäynti esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin 

välillä.  

Asuminen ja 
liiketoiminta

41,6 %

Voimalaitokset
17,1 %

Teollisuus
38,7 %

Liikenne 
0,3 %

Muu käyttö 
2,4 %
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Kuva 3.3: Maakaasun toimittajien jakauma Itämeren maissa vuonna 2013. (Eurogas 2014.) 

 

Itämeren alueella maakaasun hinnanmuodostukseen on käytössä erilaisia mekanismeja. 

Hinnoittelu kaasumarkkinoilla riippuu enemmän paikallisista ja alueellisista tekijöistä, kuin 

globaaleista ilmiöistä. Eri hinnanmuodostus-mekanismien pääperiaatteet on selitetty 

lyhyesti liitteessä 2. Alueen maakaasun tukkuhintojen eroavaisuudet maiden välillä esitetään 

kuvassa 3.4. Erot selittyvät pääosin eri toimittajista sekä maiden omasta tuotannosta. 

Kuvasta nähdään, että yhden maakaasuntoimittajan varassa olevilla mailla maakaasun 

tukkuhinta on selkeästi muita korkeammalla tasolla. 

Maan sisäinen 
tuotanto 17 %

Norja 18 %

Venäjä 49 %

Muut lähteet
16 %
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Kuva 3.4: Itämeren alueen maiden maakaasun vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen 

tukkuhinnat. (Market Observatory for Energy 2014.) 

 

Suomen maakaasumarkkinat ovat suhteellisen pienet ja eristyneet muiden Euroopan maiden 

maakaasumarkkinoista. Kaikki Suomessa käytetty maakaasu tuodaan tällä hetkellä 

Venäjältä. Suomessa ei esiinny omia maakaasuvarantoja, mutta biokaasua tuotetaan vähäisiä 

määriä, jota syötetään maakaasuverkkoon. Vuonna 2013 biokaasun tarjonta Suomessa oli 

noin 32 GWh. Maakaasumarkkinat eivät ole avoimet ja maakaasun maahantuonnista, 

siirrosta sekä tukkumyynnistä vastaa Suomessa yksi yhtiö Gasum Oy. Suurin osa kaasusta 

menee suoraan suurkäyttäjille, kuten teollisuuteen sekä sähkön- ja lämmöntuotantoon. 

Vähittäismyynnin osuus on noin seitsemän prosenttia koko maakaasun myyntivolyymista. 

Vähittäismyynnistä ja paikallisjakelusta huolehtii alueella toimiva energiayhtiö tai erillinen 
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maakaasun jakeluyhtiö. Suomessa on käytössä myös ns. jälkimarkkinat, joille voivat 

osallistua käyttäjät tai vähittäismyyjät, jotka hankkivat yli 5 miljoonaa m3 maakaasua 

vuodessa. Jälkimarkkinakauppaa hoitaa Kaasupörssi Oy. (Energiavirasto 2014.)  

Maakaasun kulutus Suomessa on vähentynyt vuodesta 2011 alkaen (Kuva 3.5). Vuonna 

2014 maakaasun käyttö väheni 14 % vuoden 2013 kulutuksesta (Tilastokeskus 2015a). 

Maakaasun käytön väheneminen selittyy lämpimillä talvilla, teollisuuden taantumalla, 

maakaasun kiristyneellä verotuksella sekä pohjoismaiden kohtalaisella vesitilanteella. 

Vuonna 2013 Suomessa tuotetusta sähköstä 8 % tuotettiin maakaasulla ja yhdistetyn sähkön- 

ja lämmöntuotannon osuus maakaasun kokonaiskulutuksesta oli noin 37 %. (Energiavirasto 

2014.) Suomessa maakaasuverkosto kattaa lähes koko eteläisen Suomen. Suomen ja Viron 

välille suunnitteilla Balticconnector-yhdysputki, joka yhdistää maiden siirtoverkot ja 

yhtenäistää maiden markkina-alueet. 

 

Kuva 3.5: Suomen maakaasun kulutus vuosina 2004–2014. (Tilastokeskus 2015b.) 
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4 LNG-MARKKINAT ITÄMEREN ALUEELLA 

Maakaasun kulutuksen siirtoverkoston ulkopuolisissa kohteissa oletetaan lisääntyvän 

Itämeren maissa. Iso osa tästä kasvusta on peräisin LNG -käyttöisten laivojen ennustetusta 

lisääntymisestä alueella, ja niiden bunkraus tarpeesta. Myös maakaasun liikennekäytön 

odotetaan lisääntyvän. Syrjäisiin kohteisiin rakennetut terminaalit, esimerkiksi Tornio 

Manga LNG ja Pansio LNG -terminaalit, tarjoavat mahdollisuuden maakaasun käytölle 

myös maakaasuverkoston ulkopuolisissa kohteissa, kuten teollisuudessa. (ENTSOG 2014a, 

11.) 

Vuonna 2013 EU:n ulkopuolelta toimitetusta maakaasusta 14 % toimitettiin nesteytettynä. 

Suurimpana LNG:n tuojana oli Qatar, joka toimitti 51 % Euroopan Unionin nesteytetystä 

maakaasusta. Kuvassa 4.1 on esitettynä EU:n LNG-toimittajien osuudet vuonna 2013, 

jolloin sitä toimitettiin EU:n alueelle 447,0 TWh. (Eurogas 2014.) Qatarin lisäksi erityisesti 

Itämeren alueelle merkittävä LNG-tuottaja on Norja läheisemän sijaintinsa ansiosta. 

 

 

Kuva 4.1: Euroopan LNG-toimitusten jakauma toimittajamaiden välillä vuonna 2013. 

(Eurogas2014.) 

 

Qatar
51 %

Algeria
22 %

Nigeria
12 %

Trinidad 
Tobago

5 %

Norja
4 %

Peru
3 %

Oman
1 %

Egypti
1 %

Muut
1 %
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Maakaasun, myös nesteytettynä, hinnan muodostumiseen on käytössä useita eri 

mekanismeja eri markkina-alueilla. LNG:n viennin hinnoitteluun käytetään maailmalla 

kahta eri pää-mekanismia. OPE (Oil Price Escalation) -tyyppisessä hinnoittelumekanismissa 

hinta on sidottu kilpailevien polttoaineiden, yleensä öljyn, perushintaan ja indeksiin. Joissain 

tapauksissa voidaan käyttää kivihiilen tai sähkön hintaindeksiä. Toinen käytetty 

hinnoittelumekanismi nesteytetylle maakaasulle on GOG (Gas-on-Gas Competition) -

tyyppinen mekanismi. Siinä hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksesta, ja 

kaupankäynti tapahtuu eripituisilla ajanjaksoilla (päivittäin, kuukausittain, vuosittain jne.) 

Kaupankäynti tapahtuu fyysisissä (esim. Henry Hub) tai nimellisissä (notional) (esim. NBP) 

kaupankäyntikeskiöissä. Pidemmän aikavälin sopimuksissa hinnoittelun perusteena 

käytetään kaasun hintaindeksejä kilpailevien polttoaineiden hintaindeksien sijasta. GOG -

hinnoittelukategoriaan lasketaan mukaan myös spot-LNG, jossa kaupankäynti tapahtuu 

rahtikohtaisesti ilman pitemmän aikavälin sopimuksia. Vuonna 2014 74 % kaikesta 

maailman myydystä nesteytetystä maakaasusta hinnoiteltiin OPE-mekanismilla ja 26 % 

GOG-mekanismilla. Euroopan alueen maakaasun tukkuhinnan keskiarvoksi muodostui noin 

30,9 €/TWh vuonna 2014. (IGU 2015b, 15–21.) Vuonna 2013 vain 2,5 % Euroopan Unioniin 

toimitetusta nesteytetystä maakaasusta toimitettiin spot-markkinoilta (Market Observatory 

for Energy 2014). 

Koska suurin osa LNG-kaupankäynnistä on sidottu öljyn hintaindeksiin, tyypillisesti useiden 

kuukausien viiveellä, nykyisen öljyn hinnanpudotuksen odotetaan aiheuttavan painetta öljy-

indeksisidonnaisten LNG-toimitusten hintoihin. Aasian markkinoilla alentuneet LNG:n 

hinnat ovat ohjanneet toimituksia enemmän Eurooppaan. Globaalit LNG markkinat tulevat 

vaikuttamaan Euroopan maakaasun hintoihin. Tätä kehitystä ei kuitenkaan ole vielä 

nähtävillä johtuen viimevuosina jatkuneesta Euroopan LNG-toimitusten vähenemisestä. 

(IGU 2015a, 71–73.) 

4.1 LNG-terminaalit Itämeren alueella 

Tässä luvussa käydään läpi eri vaiheessa olevia LNG-terminaaliprojekteja Itämeren alueella. 

Itämerellä on käynnissä useita LNG-terminaaliprojekteja, joista suurin osa on vasta 

suunnitteluasteella. Liikkeellä oleva tieto projektien käsittelyvaiheesta on usein ristiriidassa 

eri lähteiden välillä. Työssä on yritetty huomioida ainoastaan luotettavat lähteet, mutta 



17 

 

projekteista, joille ei ole vielä annettu lopullista investointipäätöstä, on julkistettu ainoastaan 

arvioita projektien aikatauluista sekä kokoluokista ja näihin tietoihin on syytä suhtautua 

varauksella, sillä tiedot saattavat päivittyä lyhyenkin aikavälin aikana. Suunnitteluvaiheessa 

olevat projektit on kasattu liitteeseen 1. Osa suunnitteluvaiheessa olevista projekteista on 

hyllytetty kannattamattomina. Esimerkiksi AGA Oy Ab:n suunnitteleman LNG-terminaalin 

projekti Raumalle on jäädytetty suunnitteluasteelle (Yle 2015). Projektien hyllyttämisen 

taustalla on öljyn alentunut hinta ja siitä seurannut LNG:n heikentynyt asema 

kilpailukykyisenä vaihtoehtoisena energianlähteenä. 

Kaikkein pienikokoisimpia, alle 5000 m3 varastointikapasiteetin projekteja ei käsitellä tässä 

työssä. Näin pienten laitosten vaikutus ulottuu vain pienelle alueelle ja ne ovat usein 

pilottiprojekteja, joiden avulla kerätään osaamista nesteytetyn maakaasun käytännön 

käsittelyn osalta eri maissa. 

Itämeren alueella on toiminnassa kolme LNG-vastaanottoterminaalia. Toiminnassa olevat 

terminaalit sijaitsevat Ruotsissa ja Liettuassa ja toiminnassa olevaa LNG-

varastointikapasiteettia on yhteensä 220 000 m3. Rakennusvaiheessa olevia terminaaleja 

alueelta löytyy viisi kappaletta, joista neljä Suomesta ja yksi Puolasta. Rakennusvaiheessa 

olevaa LNG:n varastointikapasiteettia on Itämeren alueella yhteensä 600 000 m3. 

Suomenlahteen on alustavasti suunniteltu kahta maakaasun nesteytyslaitosta sijoitettavaksi 

Venäjän rannikolle. Kuvassa 4.2 on kartta Itämeren alueen kaikista suunnittelussa olevista 

LNG-terminaaliprojekteista. Kuvasta puuttuu Pohjanlahdelle rakenteilla oleva Tornio 

Manga -terminaali. Kaikki Itämeren alueen toiminnassa tai rakenteilla olevat LNG 

terminaaliprojektit on kasattu taulukkoon 4.1. Suurin osa Itämeren alueen LNG-

terminaaleista tulee olemaan kokoluokaltaan pieniä, varastointikapasiteetiltaan alle 100 000 

m3 maalle sijoitettavia yksiköitä. Suurin vastaanottoterminaali sijaitsee tällä hetkellä 

Liettuassa. Kyseinen vastaanottoterminaali on Itämeren ainoa kelluva, FRSU (Floatin 

Storage & Regasification Unit) tyyppinen terminaali. Toinen suuremman kokoluokan LNG-

vastaanottoterminaali on rakenteilla Puolaan. (GIE 2015.) 
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Taulukko 4.1: Itämeren alueella toiminnassa olevat LNG-terminaalit sekä rakennusvaiheessa 

olevat terminaaliprojektit. (GIE 2015.) 

Maa Nimi Aloitusvuosi Operaattori Varastointikapasiteetti 

[m3], Säiliöiden lkm. 

Toiminnassa 

Ruotsi Nynäshamn LNG 

Terminal 

2011 AGA 20 000 

Ruotsi Lysekil LNG 

Terminal 

2014 Skangas 30 000 

Liettua FRSU 

Independence 

2014 Klaipedos 

Nafta 

170 000, 4 

Rakenteilla 

Suomi Tahkoluoto LNG 

Terminal 

2016 Skangas 30 000, 1 

Suomi Tornio Manga 

LNG Terminal 

2018 Manga LNG 50 000, 1 

Suomi Hamina-Kotka 

LNG Terminal 

2018 Haminan 

Energia 

30 000, 1 

Liettua FRSU 

Independence 

2015 (laajennus) Klaipedos 

Nafta 

170 000, 4 

Puola Swinoujscie LNG 

Terminal 

 Gaz-System, 

Polskie LNG 

320 000, 2 

Suunnitteluvaiheessa olevien vastaanottoterminaalien on suunniteltu sijoitettavaksi Saksaan, 

Suomeen, Viroon, Latviaan, Ruotsiin ja Venäjän Kaliningradiin. Puolan 

vastaanottoterminaalin suunniteltu laajennus tekisi siitä varastointikapasiteetiltaan Itämeren 

suurimman. Suunnitteluvaiheessa oleville terminaalihankkeille ei ole vielä tehty lopullista 

investointipäätöstä, ja niiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. IEA:n 

energiaturvallisuusraportin mukaan esimerkiksi saksaan suunniteltu terminaalihanke on 

kaatunut kannattamattomana. Terminaalille on kuitenkin olemassa luvallinen rakennusalue, 
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joten hankkeen jatkuminen tulevaisuudessa on teoriassa mahdollista, joten se sisällytetty 

liitteen 1 taulukkoon. Saksa hallitus odottaa nesteytetyn maakaasun roolin kasvavan 

maakaasun toimituksissa Eurooppaan, ja Saksan hallitus kannustaakin saksalaisia yhtiöitä 

ostamaan uudelleenkaasutuskapasiteettia Saksan lähimaista. (IEA 2014, 211.) 

 

 

Kuva 4.2: Käynnissä olevat LNG-projektit Itämeren alueella. Sinisellä värillä merkityt ovat 

toiminnassa olevia terminaaleja, punaisella merkityt rakennusvaiheessa ja keltaisella merkityt 

suunnitteluvaiheessa. Kuvasta puuttuu Pohjanlahdelle Tornioon rakenteilla oleva Tornio Manga 

LNG-terminaali. 
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4.1.1 Investointipäätöksellä varmistetut LNG-terminaalit 

Puolan Śwnoujścieen rakenteilla oleva terminaali on lopullisesti valmistuessaan Itämeren 

suurikokoisin LNG-vastaanottoterminaali 5 miljoonan m3 vuosittaisella 

uudelleenkaasutuskapasiteetilla. Kapasiteettia on mahdollista nostaa ilman mittavia 

lisäkustannuksia mikäli kaasun kysyntä terminaalin vaikutusalueella kasvaa riittävästi. 

Terminaali on suunniteltu 216 000 m3 kokoisille LNG-kuljetusaluksille. (ENTSOG 2014b, 

10.) Puolan terminaali monipuolistaisi valmistuessaan maakaasun tuontimahdollisuuksia 

koko Itämeren alueelle sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan. Terminaali mahdollistaa yhteyden 

globaaleihin LNG-markkinoihin koko Itämeren alueelle ja edistää kilpailua alueen 

maakaasumarkkinoilla. Laivayhteyksien lisäksi Puolan maakaasuverkostosta on 

vientiyhteys muihin Euroopan maihin (ENTSOG 2014b, 10.) IEA:n 

energiaturvallisuusraportin mukaan puolalainen öljy- ja kaasuyhtiö PGNiG ja Qatargas 

sopivat 20 vuoden mittaisesta LNG-toimitussopimuksesta Qatarista Puolaan alkamaan 

vuodesta 2014 (IEA 2014, 372). 

Liettuan Klaipedan kelluvalle LNG-vastaanottoterminaalille on suunniteltu sen 

varastointikapasiteetin kaksinkertaistavaa laajennusta. Terminaali on suunniteltu 170 000 

m3 kokoisille LNG-kuljetusaluksille. (ENTSOG 2014b, 12–13.) Jotta terminaalilla olisi 

vaikutusta Liettuan maakaasumarkkinoiden lisäksi muiden Baltian maiden markkinoihin, 

tulisi maan maakaasun siirtokapasiteettia kasvattaa. Siirtokapasiteetin laajennusten avulla 

terminaali monipuolistaisi alueen maakaasuntoimituksia sekä parantaisi alueen 

maakaasumarkkinoiden kilpailua. (ENTSOG 2014a, 32.) 

Suomen Tornioon suunniteltu LNG-terminaali sai lopullisen investointipäätöksensä 

hyväksyttyä vuoden 2014 lopussa (Manga LNG 2014). Terminaali tarjoaa mahdollisuuden 

maakaasunkäyttöön markkina-alueille ja teollisuuden yrityksille, joilla ei ole yhteyttä 

maakaasuverkostoon. Terminaalin markkina-alueeksi on esitetty Suomen sekä Ruotsin 

pohjois- ja keskiosat. Terminaalista on tarkoitus toimittaa maakaasua nesteytettynä 

esimerkiksi Outokummun tuotantoprosesseihin sekä Suomeen että Ruotsiin. Terminaali 

aiotaan toteuttaa bunkraus mahdollisuudella, jolloin se tukee myös LNG-käyttöisten alusten 

toimintaa alueella. Terminaali on suunniteltu 20 000 m3 kokoisille LNG-kuljetusaluksille 

(ENSOG 2014b, 59–60.) Terminaalin avulla luodaan maakaasulle uusia markkina-alueita 
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sekä yhtenäistetään Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan markkina-alueet yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Terminaalin avulla olisi mahdollista turvata ja monipuolistaa alueen 

maakaasun tuontia, vähentää teollisuuden ilmapäästöjä esimerkiksi korvaamalla öljyn 

käyttöä teollisuuden energiantuotannossa, sekä mahdollistaa LNG:n käyttö polttoaineena 

alueella toimiville laivoille. 

Skangas Oy rakennuttaa varastointikapasiteetiltaan 30 000 m3 olevan LNG-terminaalin 

Porin Tahkoluodon satamaan. LNG:n jakelu terminaalista asiakkaille tapahtuu joko 

uudelleenkaasutuksen jälkeen yhdysputken kautta paikalliselle teollisuusalueelle, 

tankkereilla meriteitse tai säiliöautoilla. Terminaali on varusteltu bunkraus 

mahdollisuudella. Terminaalin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2016. (Skangas 2015.) 

4.1.2 Investointipäätöstään odottavat merkittävimmät LNG-projektit 

Gasum Oy:n Fingulf -terminaali on suurin Suomeen suunnitteilla oleva LNG-terminaali ja 

hankkeen toteutuessa sillä voitaisiin täyttää 25–50 % Suomen maakaasuntarpeesta. Fingulf 

terminaali liittyy vahvasti Balticconnector -putkihankkeeseen, jossa Suomen ja viron välille 

on suunniteltu yhdysputkea. Molemmat hankkeet ovat ns. PCI-hankkeita (Projects of 

Common Interest) eli Euroopan unionin yhteisen edun mukaisia hankkeita. (Energiavirasto 

2014.) Terminaalin lopulliseksi varastointikapasiteetiksi on suunniteltu 300 000 m3 ja se on 

suunniteltu vastaanottamaan 150 000 m3 kokoisia LNG-kuljetusaluksia (ENTSOG 2014b). 

Toteutuessaan projekti täydentäisi sekä suomen että viron sisäisiä energiamarkkinoita 

monipuolistamalla maakaasun tuontireittejä sekä yhdistämällä eristyksissä olevia 

maakaasun markkina-alueita. 

4.2 LNG:n käyttö meriliikenteen polttoaineena Itämeren alueella 

Laivojen polttoaineentarpeen odotetaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti vuoteen 

2030 mennessä. Raskaan polttoöljyn osuuden odotetaan pysyvän vuoden 2010 tasolla. Muut 

polttoainevaihtoehdot tulevat lisääntymään vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään. 

Nesteytetylle maakaasulle ennustetaan maksimissaan 11 % osuutta laivojen polttoaineista 

vuonna 2030. Pienet alukset tulevat näkemään korkeimman LNG:n käyttöönottoasteen. 

Laivat ovat pitkän aikavälin investointeja ja laivastot vaihtavat uusiin teknologioihin kun 
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vanhat alukset poistuvat käytöstä ja tarvitaan uusia aluksia. Maailman merialueilla oli 

vuoden 2015 Tammikuussa toiminnassa 57 LNG-käyttöistä alusta ja tilauksessa oli 77 

alusta. Lähivuosina odotetaan vielä noin 100 uuden aluksen tilausta. (IGU 2015b, 39.) 

Maailman merialueille on suunniteltu alusten ilmapäästörajojen tiukentamista. 

Ensimmäisenä päästöjenvähennyskohteena ovat laivojen rikkipäästöt merialueilla. Tietyille 

merialueille uudet tiukemmat päästörajat ovat astuneet jo voimaan ja Itämeri on määritetty 

kuuluvan näihin ECA (Emission Controlled Areas) -alueisiin rikkipäästöjen osalta. 

Merialusten rikkipäästöjen vähentämiseksi voidaan joko vaihtaa vähemmän rikkiä 

sisältävään polttoaineeseen tai asentaa aluksille savukaasupesurit. Eri vaihtoehdot 

päästörajojen saavuttamiseksi on esitelty kuvassa 4.3 ja sallitut polttoaineiden 

rikkipitoisuudet eri merialueilla kuvassa 4.4. 

 

Kuva 4.3 IMO:n asettaman MARPOL säädöksen rikkipäästörajojen saavuttamisen mahdollistavat 

menetelmät ja niiden hyödyt sekä haitat. (Adamchak 2015.) 
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Kuva 4.4: Merialusten polttoaineen rikkipitoisuuden sallitut rajat eri merialueilla. (AEC Maritime.) 

 

Ympäristöä kuormittavien päästöjen vähentämisen osalta LNG:n käyttö meriliikenteen 

polttoaineena on yksi mahdollinen vaihtoehto. Sen käytön avulla olisi mahdollista vähentää 

hiilidioksidipäästöjä (CO2) jopa 20 %, rikkipäästöjä (SOx) 100 %, typen oksidipäästöjä 

(NOx) 90 % ja hiukkaspäästöjä (PM) 99 %. (IGU 2015a, 59.) Painopiste päästöjen 

vähentämisellä merenkulun osalta on rikkipäästöjen vähentäminen, joita ei LNG-käyttöisillä 

aluksilla olisi lainkaan, sillä LNG ei sisällä rikkiä. 

LNG:n käytölle laivojen polttoaineena Itämerellä ei ole kuitenkaan vielä tällä hetkellä 

olemassa tarpeeksi kattavaa jakeluinfrastruktuuria. Ongelmana on, etteivät omistajat halua 

investoida LNG -käyttöisiin laivoihin sen rajoittuneen jakelun vuoksi, eivätkä kaasun 

toimittajat ole valmiita investoimaan laivojen LNG-tankkaus mahdollisuudella varusteltuun 

terminaaliverkostoon, ennen kuin asiakaspohja on laajempi. Alueellisen LNG-

tankkausverkoston perustaminen riippuu alueen LNG:n kysynnästä laivojen polttoaineena, 

joka taas riippuu sen hinnan muodostumisesta suhteessa sen nykyisiin ja tuleviin 

polttoainevaihtoehtoihin. (Martinsen & Torvanger 2013, 49–50.) LNG olisi 

kustannustehokas polttoainevaihtoehto päästöjen vähennystarkoituksessa aluksille, jotka 

liikkuvat EC- alueilla vähintään 30 % ajastaan (IGU 2015b, 39).  
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5 LNG-MARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMIÄ 

Maakaasutoimitusten osalta Euroopan Unioni ja Itämeren alueen maat ovat erityisestä 

LNG:n osalta globaalien kehityksien vaikutusten alaisia. Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti 

nesteytetyn maakaasun globaalien markkinoiden kehitysnäkymiä. IEA arvioiden mukaan 

odotettavissa oleva maakaasun kysynnän kasvu vuodesta 2010 vuoteen 2035 mennessä on 

noin 30 %. Voimakas kysynnän kasvu lisää kilpailua globaaleista maakaasureserveistä 

kansainvälisillä markkinoilla. Euroopan Unionin mahdollisella LNG:n kysynnän kasvulla 

odotetaan olevan voimakas vaikutus markkinoiden kehittymiseen. (Eurogas 2013, 12.) 

Seuraavan viiden vuoden aikana on odotettavissa jopa 35 % kasvu globaalissa maakaasun 

nesteytyskapasiteetissa. Nesteytyskapasiteetin kasvaessa myös LNG -kaupankäynnin 

odotetaan kasvavan. Maakaasu on muiden polttoaineiden ohella voimakkaasti öljyn 

hintakehityksen vaikutuksen alainen. Öljyn hinnan volatiliteetin vaikutukset vaihtelevat 

kuitenkin eri alueilla riippuen hinnoitteluperiaatteista. LNG-markkinoille on pitkään ollut 

luonteenomaista pidemmän aikavälin sopimukset toimittajien ja ostajien välillä 

epävarmuuden vähentämiseksi. LNG-markkinoissa on kuitenkin odotettavissa kehittymistä 

monipuolisemmaksi kaupallisten järjestelyjen sekoitukseksi, jossa lyhytaikaisilla 

toimitussopimuksilla on yhä suurempi osuus. Tämä kehitys yhdistettynä kaasun spot-

markkinoiden käyttöönoton, sekä alan teknologisten kehitysaskelten kanssa parantaa 

maakaasun saatavuutta tulevaisuudessa. Yksi oleellinen kehitys LNG -sektorilla on 

kelluvien nesteytyslaitosten käyttöönotto. Kelluvien nesteytyslaitosten avulla olisi 

mahdollista saavuttaa hankalapääsyisiä maakaasuvarantoja, jotka muuten jäisivät 

hyödyntämättä. Kelluvien teknologien laajempi käyttöönotto edellyttää kuitenkin vielä 

lisätutkimusta sen operaatiokustannuksista ja sen mahdollisien vaikutusten laajuudesta 

LNG-markkinoille tulevaisuudessa. (IGU 2015c, 10–11; IEA 2015b, 178 & 193.)  

Globaalin nesteytys- ja uudelleenkaasutus kapasiteetin kasvu tuo globaaleille 

kaasumarkkinoille mahdollisuuden sen likviditeetin kasvuun. Uudelleenkaasutus lisäisi 

kysynnän ja tarjonnan joustavuutta yksittäisille valtioille, sekä pienentäisi mahdollisten 

kaasuverkoston toimitusten häiriöiden vaikutusta. Kaasutoimitusten riskien vähentäminen 

alentaa myös niiden rahoituskustannuksia. LNG-markkinoiden globaalia kasvua ei voida 

kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä. Edelleen korkeat pääomakustannukset heikentävät 
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nesteytetyn maakaasun kilpailukykyä kilpaileviin polttoaineisiin nähden erityisesti LNG:stä 

voimakkaasti riippuvaisilla markkinoilla, kuten Aasiassa. Tämä voi hidastaa tai estää uusien 

kaasureservien käyttöönottoa, jolloin maakaasun tarjonnan kasvu olisikin odotettua 

alhaisempaa vuoden 2020 jälkeen. (IGU 2015c, 10–11.) 

IGU:n raportissa esitetään skenaario, jossa oletetaan LNG:n arvon olevan 30 % raskaan 

polttoöljyn arvoa alempana vuosina 2012–2020. Skenaarion toteutuessa, tällä aikavälillä 

rakennetuista uusista laivoista noin 10–15 % odotetaan olevan kaasukäyttöisiä. Nämä 

alukset toimisivat joko puhtaasti kaasumoottorilla, tai monipolttoainemoottorilla 

konventionaalisten nestemäisten polttoaineiden käyttämisen mahdollistamiseksi. Tämän 

lisäksi useita satoja vanhoista aluksista voitaisiin varustaa monipolttoainemoottoreilla. 

Vuoden 2020 jälkeen kyseisessä skenaariossa arvioidaan noin 30 % vuosittain rakennetuista 

uusista laivoista olevan LNG -käyttöisiä. (IGU 2015b, 65.) Raporttiin on valittu selkeästi 

LNG:n käytön kasvua puoltava skenaario. Kyseinen skenaario on kuitenkin mahdollinen 

tämänhetkisestä alhaisesta öljyn hinnasta huolimatta. IEA:n tekemien öljyn 

finanssikauppaan perustuvien arvioiden mukaan öljyn hinnan odotetaan kuitenkin tasaisesti 

nousevan. Kuvassa 5.1 on esitetty IEA:n kaksi arvioitua öljyn hinnan kehityskäyrää eri 

skenaarioiden mukaisesti. Kyseiset skenaariot eivät ole öljynhinnan ennusteita vaan 

perustuvat öljyn finanssikaupan (esim. forwardit) tilastoihin ja niistä kehitettyihin arvioihin. 

Todellista öljyn hinnan kehittymistä on mahdotonta ennustaa. 

Uusien käytäntöjen -skenaariossa otetaan huomioon energiamarkkinoihin vaikuttavat 

poliittiset päätökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet jotka on hyväksytty vuoden 2015 aikana, 

vaikka niiden täytäntöönpanoa ei olisi vielä konkreettisesti aloitettu. Alhaisen öljynhinnan -

skenaariossa tutkaillaan pitkään alhaisena säilyvän öljynhinnan mahdollisia seurauksia 

maailmanlaajuiseen energiajärjestelmään. Siinä oletuksena ovat esimerkiksi hitaampi 

lyhyen aikavälin talouskasvu sekä fossiilisten polttoaineiden käyttämiseen kannustavien 

tukiaisten nopea poistuminen. (IEA 2015b, 31 & 153.) 
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Kuva 5.1: Öljyn hintakehitys yksikössä USD/barreli vuodesta 1950, sekä kahden eri IEA:n 

valmisteleman skenaarion mukaista öljyn hinnan kehitysarviota vuoteen 2040 asti. (IEA 2015b, 154.) 

 

Nesteytetyn maakaasun hinnan muodostavien tekijöiden jakauma on esitetty kuvassa 5.2. 

Kuvan jakauma perustuu IEA:n analyysiin jossa on huomioitu tiedot uusista valmistuneista 

projekteista sekä arviot lähellä valmistumista olevista projekteista (IEA 2015b, 222). 

Todellinen jakauma riippuu kuitenkin useista eri tekijöistä, kuten projektin kokoluokasta ja 

siitä, missä maakaasu on nesteytetty, sillä maakaasun hinta vaihtelee voimakkaasti eri 

alueilla. Myös kuljetuskustannukset vaihtelevat riippuen kuljetusmatkan pituudesta. 

Hinnanmuodostusta dominoi kuitenkin selkeästi LNG-infrastruktuurin 

pääomakustannukset, joka vastaa noin puolta koko LNG:n tuontikustannuksista. 

Pääomakustannusten voidaan kuitenkin odottaa laskevan tulevaisuudessa uusien toimijoiden 

syntyessä alalle ja nesteytystekniikoiden kehittyessä.  
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Kuva 5.2: Nesteytetyn maakaasun hinnan muodostavien tekijöiden jakauma. Kaasulla tarkoitetaan 

nesteytettävää maakaasua. (IEA 2015b, 222.) 
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6 YHTEENVETO 

Maakaasun käyttö on merkittävässä asemassa Itämeren alueen maissa ja alueen riippuvuus 

Venäjän maakaasuntuotannosta näkyy sen suuresta, lähes 50 % osuudesta koko alueen 

maakaasuntuonnista. Itämeren alueen LNG-markkinat ovat tällä hetkellä vielä 

kehitysvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa olevien projektien suuresta määrästä voidaan 

kuitenkin päätellä eri alan toimijoiden heränneen markkinoiden potentiaaliin. 

Rakennusvaiheeseen edenneitä ja lopullisen investointipäätöksen saaneita projekteja on 

kuitenkin vain kourallinen ja suunnitteluvaiheessa olevien projektien siirtymiseen 

rakennusvaiheeseen liittyy epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan lasku on heikentänyt 

LNG:n kilpailukykyä lisääntyneen hintariskin takia esimerkiksi meriliikenteen 

polttoaineena. Tästä on esimerkkinä Raumalle suunnitellun terminaali, jonka hyllyttämisen 

syyksi ilmoitettiin nimenomaan öljyn hinnan viimeaikaiset muutokset. Alhainen öljyn hinta 

vähentää alan toimijoiden investointihalukkuutta ja hidastaa suunnitteluvaiheessa olevien 

projektien etenemistä. Aasian markkinoilla alentuneet LNG:n hinnat ovat kuitenkin 

ohjanneet enemmän toimituksia Euroopan suuntaan. Globaalit LNG-markkinat tulevatkin 

osaksi Itämeren maakaasumarkkinoita ja vaikuttavat alueen maakaasun hintoihin. Alentava 

vaikutus maakaasun hinnalle LNG-toimituksilla olisi erityisesti yhden maakaasutoimittajan 

varassa oleville saarekkeille. 

Markkinoiden kehittämiseen löytyy potentiaaliset lähtökohdat Euroopan Unionin 

energiaturvallisuus-strategiasta sekä Itämeren suojelun ympäristönäkökohdista 

meriliikenteen ilmapäästöjen vähentämisen osalta. Laajan LNG-terminaaliverkoston avulla 

olisi mahdollista yhtenäistää koko Itämeren alueen maakaasumarkkinat yhdeksi markkina-

alueeksi ja monipuolistaa alueen maakaasun tuontimahdollisuuksia. Verkosto mahdollistaisi 

LNG:n käytön luotettavana ja kilpailukykyisenä meriliikenteen polttoaineena, jonka avulla 

saavutettaisiin Itämerelle asetettuja ympäristötavoitteita. Hyvin laajan ja kehittyneen 

verkoston avulla olisi mahdollista turvata koko alueen maakaasun tarve mahdollisten 

maakaasun toimituskatkojen osalta ainakin lyhyellä aikavälillä. Alan toimijoiden 

investointihalukkuus koko alueen kattavaan terminaaliverkostoon on kuitenkin hyvin 

riippuvaista ulkopuolisesta painostuksesta, kuten Itämeren meriliikenteelle asetetuista 

päästörajoituksista.  
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LNG-terminaalien avulla ei olisi järkevää yrittää korvata kokonaan maakaasutoimituksia 

Venäjältä, mutta se toisi alueelle tervettä kilpailua, jolla olisi potentiaalisesti alentavat 

vaikutukset maakaasun hintaan lopullisille käyttäjille, sekä edistäisi korkeamman 

maakaasun hinnan omaavien alueiden poistumista erillisien markkina-alueiden 

yhdistämisellä. 
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LIITE 1. SUUNNITTELUVAIHEESSA OLEVAT LNG-

PROJEKTIT ITÄMEREN ALUEELLA  

Maa Nimi Aloitusvuosi Operaattori Varastointikapasiteetti 

[m3], Säiliöiden lkm. 

Viro Muuga 

LNG 

Terminal 

2018 Vopak 90 000 

Viro Padalski 

LNG 

Terminal 

2018 Balti Gaas 160 000 

Suomi Pansio 

Harbour 

LNG 

Terminal 

2017 Skangas n/a 

Suomi Finngulf 

LNG 

Terminal 

2021 Gasum 180 000 

Saksa Rostock 

LNG 

Terminal 

 Hafen-

Entwicklungsgesellschaft 

Rostock mbH 

n/a 

Latvia Riga LNG 

Terminal 

2016 Latvenegro 180 000 

Puola  Swinoujscie 

LNG 

Terminal 

2020 

(laajennus) 

Gaz-System, Polskie 

LNG 

480 000, 3 

Venäjä Kaliningrad 

LNG 

Terminal 

2018 Gazprom n/a 



 

Ruotsi Göteborg 

LNG 

Terminal 

2015 Swedegas 33 000, 1 

Ruotsi Gävle LNG 

Terminal 

2017 Skangas 30 000 

 

  



 

LIITE2. MAAKAASUN HINNOITTELUMEKANISMIT 

 


