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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan liuskekaasun haasteita ja mahdollisuuksia
energianlähteenä nyt sekä lähitulevaisuudessa. Työn tarkoituksena on tarjota tietoa
liuskekaasusta ja sen hyödyntämisestä yleisesti maailmalla sekä tarkemmin Euroopassa.
Suurimmat edut paikallisesta liuskekaasuntuotannosta ovat riippuvuuden väheneminen
tuontikaasusta

sekä

mahdollisuus

hyödyntää

maakaasua

polttoaineena

suurempipäästöisten polttoaineiden tilalla. Tuotannon kehittymistä hidastavat maailmalla
epäilyt ympäristövaikutuksista sekä varsinkin Euroopassa puutteellinen lainsäädäntö ja
poliittinen vastustus. Liuskekaasulla tulee olemaan tärkeä rooli maakaasun kulutuksen
kasvun tyydyttämisessä tulevaisuudessa. Epäkonventionaalisen maakaasutuotannon
osuuden ennakoidaan olevan 60 prosenttia kaikesta maakaasuntuotannon kasvusta
vuoteen 2040 mennessä, josta taas liuskekaasun osuuden arvioidaan kattavan yli puolet.
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LYHENNELUETTELO
IEA

International Energy Agency

EIA

U.S. Energy Information Administration

GWh

gigawattitunti

LNG

liquefied natural gas

mmBtu

one million British thermal units

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

ppm

parts per million

toe

tonne of oil equivalent

TWh

terawattitunti

USGS

United States Geological Survey
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1

JOHDANTO

Maakaasunkulutuksen

ennakoidaan jatkavan

kasvamista kaikkialla maailmassa

Eurooppaa lukuun ottamatta. Erityisen nopeaa kasvu tulee olemaan Kiinassa ja KeskiIdässä. Kasvun mahdollistamiseksi myös maakaasuntuotannon täytyy laajentua. Yhden
ratkaisun tähän tarjoaa liuskekaasu, jonka varojen suuruudeksi arvioidaan noin neljäsosa
kaikista maailman tunnetuista maakaasuvaroista.
Työn alkuosassa käydään läpi maakaasuvarojen luokittelu, suuruus ja varojen
jakautuminen. Näiden jälkeen käsitellään tarkemmin liuskekaasun tuotantomenetelmiä
sekä niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Lopuksi tarkastellaan liuskekaasun käytön
mahdollisuuksia, haasteita sekä tulevaisuutta.
Työn tarkoituksena on tarjota tietoa liuskekaasusta ja sen hyödyntämisestä yleisesti
maailmalla sekä tarkemmin Euroopassa. Työn rajaamiseksi tässä kandidaatintyössä
keskitytään vain fossiiliseen liuske- ja maakaasuun.
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2

MAAKAASUVAROJEN LUOKITTELU

Maakaasu on maailman kolmanneksi suurin primäärienergianlähde öljyn ja hiilen
jälkeen. International Energy Agency (IEA) arvioi vuoden 2014 New Policies –
skenaariossaan maailmanlaajuisen maakaasunkulutuksen kasvavan nopeammin kuin
kummankaan edellä mainitun fossiilisen polttoaineen ja määrällisesti enemmän kuin
minkään muun polttoaineen vuoteen 2040 mennessä. Kasvua ennustetaan vuoden 2012
3,4 terakuutiometristä (1012 m3) vuoden 2040 5,4 terakuutiometriin. Tähän kasvuun
tarvittavasta maakaasusta arvioidaan hieman yli 40 % tulevan konventionaalisista
lähteistä, ja loput noin 60 % epäkonventionaalisista maakaasuesiintymistä, joista suurin
osa tulee olemaan liuskekaasua. (IEA 2014, s. 59–60 ja 146–147)

2.1

Luokitteluperusteet

Maakaasuvarat,

kuten

muutkin

fossiilisten

polttoaineiden

varat,

luokitellaan

konventionaalisiin ja epäkonventionaalisiin varoihin sekä lisäksi resursseihin ja
reserveihin. Konventionaalisten ja epäkonventionaalisten varojen erona ovat esiintymän
hyödyntämisessä käytetty tekniikka ja geologiset olosuhteet. Resursseja ovat vielä
paikantamattomat varat jotka tullaan todennäköisesti löytämään, sekä varat joiden
hyödyntäminen ei ole tällä hetkellä vielä teknillisesti mahdollista tai taloudellisesti
kannattavaa. Reserveiksi luokitellaan kaikki todennetut ja teknisesti sekä taloudellisesti
hyödynnettävissä olevat varat. Rajat ovat kuitenkin häilyviä, sillä resursseja siirtyy
reserviin polttoaineen hinnan noustessa ja teknologian kehityksen myötä. Samoin ajan
kuluessa aikaisemmin epäkonventionaalisina pidettyjä varoja voidaan luokitella
uudelleen konventionaalisiksi varoiksi. (Forsström & Koljonen, 2013, s. 11–12)

2.2

Liuskekaasu

Liuskekaasu on liuskekivimuodostumissa syntynyttä maakaasua. Liuskekivi on
kerrostunutta, veden alla saostunutta kiveä, joka koostuu pääasiassa saventyyppisistä (<
2 μm) yhdistyneistä partikkeleista. Saostumisen aikana liuskeen sisään voi kertyä myös
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orgaanista levä-, kasvi- tai eläinperäistä ainetta. Näistä hyvin hienojakoisista hiukkasista
ja

kerrosmaisesta

saostumisesta

syntyy

ajan

kuluessa

liuskekiveä,

jonka

kaasunläpäisevyys vaakasuunnassa on rajoittunutta ja pystysuunnassa erittäin
rajoittunutta. Tämä tarkoittaa, että liuskekiven sisälle ansaan jäänyt kaasu ei pysty
liikkumaan helposti kuin suurien geologisten muutoksien yhteydessä, jolloin kiviaines
toimii myös varastona kaasulle. Maakaasua syntyy ja varastoituu liuskekiveen kahdessa
eri muodossa: vapaana kaasuna kiven huokosissa ja luonnollisissa halkeamissa, sekä
orgaaniseen

aineeseen

ja

mineraalipinnoille

sitoutuneena

kaasuna.

Huonon

läpäisevyytensä vuoksi liuskekivi vaatii suuren määrän joko luonnollisia tai ihmisen
aiheuttamia halkeamia jotta liuskekaasua voidaan tuottaa kaupallisesti kannattavia
määriä. Liuskekaasun koostumus vaihtelee esiintymästä riippuen, mutta tyypillisesti
liuskekaasu on kuivaa kaasua koostuen enimmäkseen metaanista, jota on 60–95 %
tilavuudesta. (Speight, 2013, s. 10–11)

2.3

Muita epäkonventionaalisia maakaasunlähteitä

Monet hiiliesiintymien saumat sisältävät myös maakaasua, joko itse saumassa tai sitä
ympäröivässä kivessä. Tällaista kaasua kutsutaan hiilipedin metaaniksi. Metaania
arvellaan syntyvän ja varastoituvan suuria määriä kasviaineksen hiileksi muuttumisen
aikana. Hiilen suuren sisäisen pinta-alan ansioista hiili voi varastoida kaasua kuudesta
seitsemään kertaan enemmän kuin vastaava tilavuus kiveä konventionaalisessa
esiintymässä. Maakaasun määrä hiilessä kasvaa hiilen laadun, esiintymän syvyyden ja
esiintymän paineen mukana. (Ghosh & Prelas 2009, s. 303–305)
Maakaasua joka on jäänyt ansaan hyvin tiheän maa-aineksen keskelle kutsutaan tiiviiksi
kaasuksi (englanniksi tight gas). Tällainen esiintymä on yleensä täysin kaasua
läpäisemätön ja koostuu tyypillisesti kovasta kalliosta, kalkkikivestä tai hiekkakivestä.
Karkeana rajana tiiviin kaasun luokitukselle pidetään maaperän läpäisevyydelle noin 0,1
millidarcya (1 darcy = 0.9869 ∙ 10-12 m2), jota pienemmän arvon omaavat kaasuesiintymät
lasketaan tiiviiksi kaasuksi. (Ghosh & Prelas 2009, s. 297)
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Kolmantena

epäkonventionaalisena

kaasutyyppinä

ovat

metaanihydraatit.

Metaanihydraatit ovat jäänkaltaisia, kristallimaisia molekyylejä jotka muodostuvat veden
sekä metaanikaasun sekoituksista. Metaanihydraatit ovat mahdollisesti suurin orgaanisen
hiilen varasto maapallolla. Näiden hydraattien sulaessa vapautuu vettä sekä kaasumaista
metaania. Metaanin tuotanto hydraateista on haastavaa ja vaatii uusien teknologioiden ja
tuotantomenetelmien kehittämistä jos näitä resursseja aiotaan hyödyntää kaupallisesti.
United States Geological Surveyn (USGS) arvion mukaan merkittävää kaupallista
kaasuntuotantoa metaanihydraateista ei todennäköisesti tapahdu vielä seuraavan 30–50
vuoden aikana. (Ghosh & Prelas 2009, s. 307–310)
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3

LIUSKE- JA MAAKAASUVARAT MAAILMASSA

Lähteestä riippuen todennettujen maakaasuvarojen määrä vaihtelee. Esimerkiksi IEA:n
tilastojen mukaan maakaasureservejä oli todennettu 216 terakuutiometriä vuoden 2013
lopussa. Varat riittäisivät tämänhetkisellä kulutuksella yli 60 vuodeksi. British Petroleum
puolestaan on määrittänyt todennettujen varojen suuruudeksi 187,1 terakuutiometriä
vuoden 2014 lopussa, jotka riittäisivät 54 vuodeksi (British Petroleum 2015). Todennetut
reservit ovat kuitenkin vain osa kaikista teknillisesti hyödynnettävistä resursseista.
Näiden resurssien suuruudeksi IEA arvioi 800 terakuutiometriä vuoden 2012 lopussa,
joka on miltei nelinkertainen todennettuihin reserveihin nähden. (IEA 2014)

3.1

Varojen jakautuminen

Todennettujen ja arvioitujen maakaasuvarojen aluekohtainen erittely on esitetty
taulukossa 3.1. Maailman suurimmat todennetut maakaasuvarat sijaitsevat ItäEuroopassa, Euraasiassa ja Keski-idässä. Kolmen suurimman valtion varat ovat Venäjän
48 810 gigakuutiometriä (109 m3), Iranin 34 020 gigakuutiometriä ja Qatarin 24 681
gigakuutiometriä (OPEC 2013)

Taulukko 3.1: Teknillisesti hyödynnettävien maakaasuvarojen jakautuminen maailmassa.
Yksiköt terakuutiometriä (1012 m3). (IEA 2014)
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Suurimmat arvioidut liuskekaasuvarat ovat jakautuneet konventionaalisia varoja
tasaisemmin ympäri maailmaa. Kuva 3.1 havainnollistaa liuskekaasu- ja öljyesiintymien
sijaintia. Kolmen suurimman valtion arvioidut varat ovat 32 terakuutiometriä Kiinassa,
23 terakuutiometriä Argentiinassa ja 20 terakuutiometriä Algeriassa. Lisäksi huomattavia
määriä

liuskekaasua

arvioidaan

olevan

Pohjois-Amerikassa,

yhteensä

49

terakuutiometriä sekä Australiassa 12 terakuutiometriä ja Etelä-Afrikassa 11
terakuutiometriä. (EIA 2015)

Kuva 5.1: Maailman arvioidut liuskekaasu ja – öljyesiintymät vuonna 2015. (EIA 2015)

3.2

Maakaasun kulutus ja tuotanto maailmassa

Maailman maakaasuntuotanto ja kulutus alueittain on esitetty kuvassa 3.2. Tästä
huomataan että maakaasun kulutuksen kasvu maailmassa on hidastunut öljyn
halpenemisen takia vuodesta 2012 eteenpäin. Euroopan Unioniin kuuluvien maiden
maakaasunkulutus on tippunut miltei vuosituhannenvaihteen tasolle hitaasti toimivan
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ekonomian sekä uusiutuvien energianlähteiden ja hiilen korvatessa maakaasua
sähköntuotantopolttoaineena. Japanin Fukushiman ydinvoimalan sulkemisista johtunut
maakaasun lisätarve on tasoittunut maassa tehtyjen sähkönkulutukseen liittyvien
tehokkuustoimenpiteiden myötä. (IEA 2014, s. 136)

Kuva 3.2: Maakaasuntuotanto ja – kulutus esitettynä alueittain maailmassa vuonna 2014. (British
Petroleum 2015)

OECD:n maiden kasvun tasaantumisen vastapainona on maakaasun kulutuksen kasvu
muualla maailmassa. Kuva 3.3 antaa hyvän kokonaiskäsityksen maakaasun kulutuksesta
maailmalla. Maakaasunkulutus kasvoi nopeiten Kiinassa vuonna 2013. Valtava 18
prosentin vuosivauhtia kasvanut kulutus on saatu aikaan politiikan linjauksilla joilla
pyritään vähentämään hiilen käyttöä ja paikallista saastumista. Muihin voimakkaasti
kasvaviin alueisiin kuuluu muun muassa Latinalainen Amerikka, erityisesti Brasilia, jossa
kaasulle vaihtoehtoisia energianlähteitä on vielä haastava hyödyntää. (IEA 2014, s. 136)
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Kuva 3.3: Maakaasun kulutus maailmalla henkilöä kohti vuonna 2014. (British Petroleum 2015)
(1 toe = 11,63 MWh tai noin 1100 m3 maakaasua kaasun koostumuksesta riippuen.)

Maakaasua käytetään

maailmalla pääasiassa sähköntuotantoon.

Vuonna 2012

sähköntuotantoon käytettiin yli 41 % kaikesta käytetystä maakaasusta. Muita suurimpia
käyttökohteita olivat teollisuuden energiantuotanto ja käyttö petrokemian raaka-aineena.
Nämä muodostivat yhdessä hieman yli 22 % kokonaiskulutuksesta. Kolmanneksi suurin
käyttökohde oli rakennusten lämmitys joka tarvitsi 21 % kaikesta käytetystä maakaasusta.
(IEA 2014, s. 143)
Maakaasua tuotettiin maailmassa noin 3 500 gigakuutiometriä vuonna 2014. Suurimmat
maakaasuntuottajat olivat Yhdysvallat ja Venäjä. Yhdysvallat yksin tuotti 20,7 %
kaikesta maailman maakaasusta ja Venäjä 18,3 %. Seuraavaksi suurimmat Iran, Kanada
ja Qatar tuottavat jokainen hieman alle 5 % kaikesta maailman maakaasusta. (IEA 2015)
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3.3

Maakaasun vienti ja tuonti maailmassa

Kuvassa 3.4 on esitetty maakaasun hinnat neljässä eri kauppapaikassa vuodesta 1997
vuoteen 2014. Maakaasun hinnat ovat laskeneet Euroopassa vuoden 2012 tasosta, ollen
vuonna 2014 joulukuun vaihtokurssilla Saksassa 25,60 €/MWh (9,11 $/mmBtu) ja IsoBritanniassa 23,10 €/MWh (8,22 $/mmBtu). Sen sijaan Japaniin tuotavan nesteytetyn
maakaasun (LNG) hinta on pysynyt suunnilleen samana ollen 2014 45,89 €/MWh (16,33
$/mmBtu). Yhdysvaltojen maakaasun hinta on puolestaan kohonnut 12,23 €/MWh:n
(4,35 $/mmBtu) tasolle. Hintojen nousu Yhdysvalloissa johtuu suuresta teollisuuden ja
sään aiheuttamasta kysynnän kasvusta. Yleisesti ottaen maakaasun hinnat ovat nyt
lähempänä toisiaan kuin vuoden 2012 jälkeen, mutta pysyvät silti historiallisia tasoja
kauempana toisistaan. (British Petroleum 2015, s. 9)

Kuva 3.4: Maakaasun hinnat vuodesta 1997 vuoteen 2014. Yksikkönä $/mmBtu (1 mmBtu =
0,293 MWh)
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Maailmassa myydylle maakaasulle on nykyisin kaksi selvää määränpäätä, Euroopan tai
Aasian markkinat. Euroopan markkinat ovat näistä selvästi suuremmat ja Euroopan
OECD-maat toivatkin ulkomailta vuonna 2012 yhteensä 230 gigakuutiometriä
maakaasua. Aasian ja Tyynen valtameren alueen suurimmat maahantuojat ovat Japani ja
Korea, jotka toivat yhteensä 174 gigakuutiometriä kaasua vuonna 2012. Tämä vastasi yli
50 % maailmanlaajuisesta nesteytetyn maakaasun (LNG) kaupasta. Kiinaan vietävän
maakaasun määrä on kasvanut nopeasti, sen ollessa vuonna 2012 noin 41
gigakuutiometriä. (IEA 2014, s. 159–160)
Kuvassa 3.5 on esitetty vilkkaimmat maakaasun kauppareitit vuonna 2014. Maakaasun
vienti Japaniin on kasvanut huomattavasti Fukushiman onnettomuuksien aiheuttaman
suuren kysynnän kasvun myötä ja Aasian maakaasukaupan korkeat hinnat ovat
houkuttelevia tuotannon kannalta. Myös Kiina on ottanut osaa maakaasumarkkinoihin ja
alkanut viedä LNG:tä Aasian markkinoille. (IEA 2014, s. 159–160)
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Kuva 3.5: Maakaasun suurimmat kauppareitit vuonna 2014. (British Petroleum 2015)

Suurimmat maakaasun tuottajat, nettomaastaviejät sekä nettomaahantuojat vuonna 2014
on lueteltu taulukossa 3.2. Suurimmat maakaasun nettoviejävaltiot ovat Venäjä, Qatar ja
Norja. Vuonna 2014 Venäjä vei 170 gigakuutiometriä maakaasua, Qatar 119
gigakuutiometriä.

ja Norja 107 gigakuutiometriä. Pelkästään nämä kolme maata

yhteenlaskettuna muodostavat miltei puolet kaikesta maakaasun viennistä, tarkemmin
48,4 %. (IEA 2015)
Maakaasun tuojamaista vuoden 2014 tiedoissa Japani erottuu selvästi muista 128
gigakuutiometrin maahantuonnillaan, joka on miltei kaksinkertainen verrattuna toiseksi
suurimman maahantuojan, Saksan 68 gigakuutiometriin. (IEA 2015)
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Taulukko 3.2: Suurimmat maakaasun tuottajat, nettomaastaviejät ja nettomaahantuojat vuonna
2014. Taulukko sisältää LNG:n ja putkilinjoja pitkin kuljetetun kaasun. (IEA 2015)
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4 LIUSKEKAASUN TUOTANTOMENETELMÄT
Liuskekaasun tuotanto eroaa merkittävästi konventionaalisesta maakaasutuotannosta.
Jokainen liuskekaasuesiintymä on erilainen ominaispiirteiltään, kannattavuudeltaan ja
tuotantoon tarvittavilta teknologioiltaan. Lisäksi suuret esiintymät voivat sisältää
huomattavia paikallisia vaihteluita esimerkiksi talteen saatavan kaasun määrässä.
Esiintymässä olevan kaasun määrää ei myöskään voi tietää etukäteen, eikä sitä kuinka
paljon tästä määrästä voidaan teknisesti tai taloudellisesti kannattavasti kerätä ennen kuin
muutamia kaivoja on porattu ja testattu alueella. (Speight 2013, s. 5)

4.1

Erot konventionaaliseen tuotantoon

Liuskekaasuesiintymistä

saadaan

tyypillisesti

kerättyä

vähemmän

kaasua

hyödynnettäväksi kuin konventionaalisista esiintymistä. Liuskekaasuesiintymästä
saadaan talteen noin 5–20 % esiintymän kaasun kokonaistilavuudesta verrattuna
konventionaalisten esiintymien 50–90 %:n kaasun kokonaistilavuudesta. Poikkeuksiakin
löytyy, esimerkiksi Haynesvillen liuskekaasuesiintymästä Louisianassa arvioidaan
talteen saadun kaasun määräksi jopa 30 % esiintymän kaasun kokonaistilavuudesta.
(Speight 2013, s. 15)
Liuskekaasuesiintymän tuotannon alkuvaiheessa yritetään löytää ja hyödyntää
esiintymän ”ihannekohtia” joiden ympäristössä esiintymän maa-aineksen läpäisevyys on
keskimääräistä parempi. Näistä kohdista saadaan kerättyä suurempia määriä kaasua kuin
muualta ja siten päästään parempiin päiväkohtaisiin tuotantomääriin. Tällaiset
ihannekohdat ovat kuitenkin suhteessa pieniä esiintymän kokoon verrattuna.
Kannattavuuden parantamiseksi on täytynyt kehittää uusia menetelmiä kuten
horisontaalinen poraaminen ja vesisärötys. (Speight 2013, s. 15–16)
Eroja liuskekaasun ja konventionaalisen kaasuntuotannon väliltä löytyy myös
kaivokohtaisessa tuotannossa. Elinkaarensa aikana yksittäinen liuskekaasukaivo kerää
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noin 28–40 % sitä ympäröivän kaasun tilavuudesta, kun taas konventionaalisen
esiintymän kaivo saa talteen jopa 60–80 % ympäröivän kaasun tilavuudesta. Tämän
lisäksi konventionaalisen esiintymät kaivot pystyvät keräämään kaasua suhteellisen
laajalta alueelta, riippuen tietenkin esiintymän ominaisuuksista. Taloudellisesti
kannattavan kaasumäärän tuottamiseksi konventionaalisesta esiintymästä kaivoja ei siis
tarvita kuin muutamia. Liuskekaasuesiintymissä puolestaan tarvitaan useita ja toisiaan
lähellä sijaitsevia kaivoja kannattavien kaasumäärien keräämiseksi. Esimerkiksi
Barnettin liuskekaasuesiintymässä Yhdysvalloissa poraustiheys voi olla suurempi kuin
yksi kaivo 24 hehtaaria kohti (yksi kaivo 60 aaria kohti). Jokainen liuskekaasukaivo vaatii
myös esiintymän halkeamien stimulointia kaasun vapauttamiseksi keräystä varten.
(Speight 2013, s. 15–17)

4.2

Liuskekaasun tuotanto

Ennen tuotannon varsinaista aloittamista, esiintymään porataan yleensä kaksi tai kolme
testikaivoa ja niille suoritetaan vesisärötys (englanniksi hydraulic fracturing) alueen
laajamittaisempaan tuotantoon soveltuvuuden vahvistamiseksi. Lisää kaivoja alueelle
poraamalla tutkimusvaihetta voidaan jatkaa noin 15 kaivoon asti, jolloin saadaan parempi
kuva

liuskekiven

paikallisista

ominaisuuksista,

luonnollisesti

muodostuneiden

halkeamien sijoittumisesta sekä niiden käyttäytymisestä. Vielä paremman kuvan
saamiseksi kaivojen määrää voidaan lisätä noin 30 kappaleeseen asti, jolloin voidaan
myös varmistaa esiintymän pitkäaikaisen tuotannon kannattavuus. (Speight 2013, s. 73)
Koska liuskekiven sisään jääneellä kaasulla ei juuri ole mahdollisuuksia liikkua
vaakatasossa, liuskekaasu ei virtaa pystysuoraan porattuihin kaivoihin laajalta alueelta
ilman apua. Tämä voidaan kiertää osittain poraamalla ensin pystysuoraan ja sopivassa
syvyydessä kääntämällä poraussuunta vähitellen horisontaaliseksi. Vaakasuuntaisen ja
pystysuuntaisen porauksen eroa havainnollistaa kuva 4.1. Tällä tavalla kaivolla on
mahdollisuus risteytyä useamman jo olemassa olevan luonnollisen halkeaman kanssa.
Poran kulkureitti valitaan aiemmissa tutkimuksissa havaitun esiintymän halkeamatrendin
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perusteella. Näin mahdollisimman suuri osa kaivon läheisyydessä olevasta kaasusta
saadaan kerättyä talteen. Osassa esiintymiä näin ei kuitenkaan voida tehdä epäsopivan
maa-aineksen aiheuttaman porausreikien sortumisvaaran takia. Silloin ei jää muita
vaihtoehtoja kuin porata kaivo pystysuunnassa. (Speight 2013, s. 73–75)

Kuva 4.1: Horisontaalinen ja vertikaalinen maakaasukaivo. (Rigzonenews 2015)

Muita liuskekaasun tuotannossa hyödynnettäviä menetelmiä ovat alustaporaus (pad
drilling), pinotut kaivot (stacked wells) sekä monenkeskinen poraaminen (multilateral
drilling). Alustaporauksessa useita eri suuntiin eteneviä kaivoja porataan samalta
alustalta, yleensä niin monta kuin on taloudellisesti kannattavaa ja mahdollista. Tällä
tavoin yhdeltä kohtaa maanpinnalta saadaan kerättyä kaasua paljon suuremmalta alalta
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maanpinnan alapuolelta yhteen porausreikään verrattuna. Yksi keskitetty porausalusta
myös vähentää ympäristön rasitusta, sillä maanpäälistä pinta-alaa tarvitaan vähemmän
kaivojen rakenteille ja välineille verrattuna siihen että jokaiselle kaivolle rakennettaisiin
omansa. Alustaporaus myös pienentää operationaalisia kustannuksia keskittämällä
liikennettä ja siten lisäten tuotannon tehokkuutta. (Speight 2013, s. 78)
Pinottuja kaivoja voidaan käyttää, kun liuskekaasuesiintymä on tarpeeksi paksu tai
esiintymässä on useita kerroksia eri syvyyksillä. Yhdellä vertikaalisella kaivonreiällä
voidaan tuottaa kaasua horisontaalisista kaivoista usealla eri korkeudella. Kuten
alustaporauksen tapauksessa, tämä vähentää tilantarvetta maanpinnalla. Myös
monenkeskisessä poraamisessa saadaan samat hyödyt. Monenkeskisessä poraamisessa
yhdestä vertikaalisesta kaivonreiästä porataan horisontaalisia kaivoja eri suuntiin.
(Speight 2013, s. 78–79)
Kun kaivo on kokonaisuudessaan porattu, kiveä vasten sementoidaan vaippa joka estää
sortumia ja tukee kaivon rakennetta. Vaippaan täytyy tehdä vielä tasaisin välein reikiä
kaasun virtauksen mahdollistamiseksi kaivoon. Tämän jälkeen kaivon painetta
alennetaan jotta hiilivedyt pääsevät virtaamaan kivestä paine-eron ajamina. Liuskekaasun
tapauksessa tämä virtaus on hyvin pieni, sillä ympäröivän kiven kaasunläpäisevyys on
hyvin

heikko.

Tämä

virtaus

ei

ole

sellaisenaan

kaupallisesti

kannattava

epäkonventionaalisten maakaasulähteiden tapauksessa, vaan lisämenetelmiä kuten
vesisärötystä on käytettävä virtauksen kasvattamiseksi. (Speight 2013, s. 78–80)
Virtauksen

kasvattamisen

tuotantovaihe

voi

alkaa.

jälkeen
Kuvassa

kaivo
4.2

yhdistetään
on

esitetty

prosessointilaitokseen
viiden

ja

yhdysvaltalaisen

liuskekaasukentän kaivojen arvioidut tuotantomäärät- ja profiilit. Tuotantovaihe kestää
suurimman osan kaivon eliniästä. Konventionaalisilla kaivoilla vaihe voi kestää 30 vuotta
tai pidempään. Epäkonventionaalisten esiintymien kaivojen eliniästä odotetaan
samankaltaisia. Liuskekaasuesiintymien kaivojen ominaispiirre on suuri kaasuntuotanto
kaivon eliniän ensimmäisinä vuosina, jota seuraa jyrkkä tuotannon väheneminen.
Ensimmäisenä vuonna kaivo tuottaa tyypillisesti 50–75% kaikesta kerättävästä kaasusta.
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Iso osa jäljelle jääneestäkin kaasusta saadaan kerättyä talteen jo muutaman seuraavan
vuoden aikana. (Speight 2013, s. 80–82)

Kuva 4.2: Arvioidut tuotantomäärät ja -profiilit eräillä yhdysvaltalaisilla liuskekaasukentillä.
Yksikkönä gigakuutiojalkaa (109 ft3) kaivoa kohti. (1 m3 = 35,3 ft3) (Forsström & Koljonen, 2013)

Kun maakaasukaivo ei enää tuota kaupallisesti kannattavaa määrää kaasua, kaivon
maanpääliset osat hävitetään ja maa palautetaan alkuperäiseen tilaan. Kaivonreikä
täytetään sementillä kaasun ilmakehään karkaamisen ja ympäröivään maaperään
vuotamisen estämiseksi sekä maa palautetaan maanomistajan haltuun. Kaivon toiminnan
lopettamisessa on tärkeää varmistaa että lopetustoimenpiteet tehdään säädöksiä
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noudattaen ja hyvällä laadulla vuotojen ehkäisemiseksi pitkänkin ajan kuluttua. (Speight
2013, s. 82)

4.3

Vesisärötys ja muita tuotantoa parantavia menetelmiä

Kuten aiemmin on jo mainittu, jokainen liuskekaasukaivo tarvitsee kaasuvirtausta
parantavaa käsittelyä tuottaakseen taloudellisesti kannattavia määriä kaasua. Vuosien
varrella useita teknologioita on kehitetty parantamaan kaasun virtausta heikosti sitä
läpäisevistä esiintymistä. Esimerkiksi happokäsittely ja vesisärötys ovat tällaisia
menetelmiä. Happokäsittelyssä pieni määrä vahvoja happoja syötetään esiintymään
sulattamaan

kaivoa

ympäröivän

kiven

mineraaleja

paremman

läpäisevyyden

aikaansaamiseksi, on yksi vanhimmista ja edelleenkin käytetyimmistä keinoista. Tämä
menetelmä on erityisen tehokas ja tuottoisa horisontaalisissa kaivoissa, jossa käsittelylle
altistuvan kiven pinta-ala on suurempi kuin vertikaalisissa kaivoissa. (Speight 2013, s.
79–80)
Toinen erittäin tehokas ja käytetty menetelmä on vesisärötys, joka on ollut avainasemassa
liuskekaasun kehityksessä kannattavaksi energianlähteeksi. Vesisärötystä on käytetty jo
yli miljoonassa kaivossa Yhdysvalloissa 1940-luvulta lähtien. Nykyäänkin 90 %
kaivoista vesisärötetään tuotannon parantamiseksi. Vesisärötys kärsii vielä haasteista
vedenlähteisiin ja vedenkäsittelyyn liittyen, eikä kaikkia ympäristöön vaikuttavia
tekijöitä ole selvitetty täysin. (Speight 2013, s. 82–85)
Makea vesi toimenpidettä varten voidaan ottaa maanpäällisistä lähteistä kuten joista ja
järvistä, paikallisista pohjavesialtaisiin tätä varten poratuista kaivoista, tai vesi voidaan
tuoda rekoilla kauempaa. Veden puute voi olla suuri liuskekaasun hyödyntämistä
hidastava tekijä. Esimerkiksi yksi Kiinan suurimmista liuskekaasuesiintymistä Xinjiang
Uyghurin itsehallintoalueella kärsii vakavasta vesipulasta, joka estää edullisen
vesisärötyksen käytön alueella. Vedentarve vesisärötyksessä on huomattava, ja
vedenkulutusta

voidaankin

vähentää

käyttämällä

esimerkiksi

perinteisempiä

suuriviskositeettisia särötysnesteitä, tai geelimäisiä hiilivetyjä, mutta nämä vaihtoehdot
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ovat kalliimpia ja tuovat mukanaan omat ongelmansa. Vanhemmat särötysnesteet
vaativat monimutkaisia kemikaaliseoksia toimiakseen ja hiilivetyjen syttymisherkkyyden
takia ne vaativat käsiteltäessä erityistä tarkkaavaisuutta turvallisuuden suhteen.
Särötysneste valitaan sen mukaan millä arvioidaan saatavan parhaat tulokset kyseisessä
esiintymässä (Speight 2013, s. 84–86)
Särötysnestettä pumpataan kaivoon ennalta määritellyllä painella, jolloin kaivon paine
ylittää sitä ympäröivän kiven murtumis- tai painegradientin saaden aikaan lisää murtumia
ja laajentamalla jo valmiiksi olemassa olevia halkeamia. Halkeamat yhdistyvät toisiinsa
kasvattaen kaivoon yhteydessä olevaa aluetta ja luoden polkuja joita pitkin kaasu voi
virrata pienemmällä vastuksella kaivoon. Käytettävästä särötysnesteestä yleensä yli 90 %
on vettä. Loppuosa koostuu hiekasta, keraamisista kuulista tai muusta hienojakoisesta
aineesta, joka tunkeutuu halkeamiin kiilaten ne auki. Nesteeseen lisätään myös kymmeniä
kemikaaleja joilla kaikilla on omat tehtävänsä seoksessa viskositeetin kohottamisesta
särötysnesteen happamuuden säätelyyn. Kun haluttu paine kaivossa on saavutettu, sen
annetaan laskea ja kaivannon sisäinen paine saa aiemmin pumpatun seoksen nousemaan
takaisin pinnalle jossa se voidaan kerätä tankkeihin tai altaisiin ennen hävitystä tai
kierrätystä. (Wang et al, 2014, s. 4-7,).
Kovien mineraalien esiintymisen ja esiintymän oman sisäisen paineen takia vesisärötystä
ei välttämättä voida tehdä tehokkaasti kerralla koko kaivolle, vaan se täytyy suorittaa
osissa optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi. Särötys aloitetaan kaivon pohjalta ja
ylemmäs siirryttäessä alemmat osat kaivosta tukitaan sementtitulpilla, joiden läpi täytyy
porata uudelleen reikä ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Lisäksi kaivolle voidaan
suorittaa vesisärötys uudelleen usean vuoden kuluttua, jos ensimmäisellä kerralla
ohitettiin kaasua sisältäviä alueita tai jos osan halkeamista epäillään sulkeutuneen ennen
kuin kaikki kaasu on ehtinyt virrata kaivoon. (Speight 2013, s. 88–90)
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4.4

Kehitteillä olevat menetelmät

Vaikka liuskekaasu on saanut jo jalansijaa ja sen tuottaminen on jo taloudellisesti
kannattavaa suurissakin määrissä, on uusille teknologioille ja menetelmille aina tilaa.
Suurimmat kehityskohteet liuskekaasuntuotannossa keskittyvät esiintymien analysoinnin
ja kartoittamisen, vesisärötyksen, ympäristön, sekä porausteknologian ympärille. (Perry
& Lee 2007, s. 21–28)
Esiintymien entistä parempi kartoittaminen ja esiintymän ominaisuuksien tunteminen
johtavat paremmin sijoitettuihin kaivoihin, parempiin kaivokohtaisiin tuotantomääriin
sekä mahdollistavat suuremman osan esiintymän kaasun keräyksestä. Esiintymästä
laadittavien entistä tarkepien ja yksityiskohtaisempien mallien myötä voidaan lisäksi
ennustaa tarkemmin kaivojen elinikä tuotannossa. Tuleva porausteknologia kuten
halkeamien ihannekohtien tunnistaminen jo porauksen aikana parantaa kaivokohtaista
tuottoa. Poraamisen enimmäissyvyyden kasvattaminen myös mahdollistaa pääsyn ennen
tavoittamattomissa sijaitseville esiintymille ja yhdessä nämä teknologiat tuottavat
kaasuntuotantoon investoidulle pääomalle enemmän vastinetta. Perry & Lee 2007, s. 21–
28)
Vesisärötykseen liittyen tutkitaan uusia särötysaineita ja kemikaaleja, joilla saadaan
entistä parempia tuloksia esiintymäkohtaisesti sekä entistä tarkempaa mallinnusta ja
särötyksen jälkeistä datankeräystä kaivon tuotannon maksimoimiseksi. Kehitys
ympäristöteknologiassa vähentää kaasuntuotannon vaikutusta luontoon. Varsinkin veden
kierrätyksen ja poiston osalta on paljon mahdollisuuksia kehitykselle. Entistä parempi
veden uudelleenkäyttö

vähentää kokonaisvedentarvetta ja puhdistus

ympäristölle haitallisien vuotojen vaikutusta. (Perry & Lee 2007, s. 21–28)

vähentää
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5

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Liuskekaasuntuotanto vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen kuin paikalliseen ilmanlaatuun,
käytettävissä olevan veden määrään ja laatuun, seismisyyteen sekä paikallisiin
yhteisöihin. (Speight 2013, s. 121)
Tutkimuksesta ja sen tekijästä riippuen vaikutuksia ympäristöön on esitetty eri valossa.
Osassa samaa aihetta koskevissa tutkimuksissa riskien mahdollisuutta on korostettu ja
osassa taas painotetaan niiden vaikutusten vähäisyyttä tai pientä mahdollisuutta tapahtua.

5.1

Vedenkulutus

Vesisärötyksen suurin ongelma on valtava vedenkulutus. Kuten taulukosta 5.1 nähdään,
tyypillisesti yhden horisontaalisen kaivon tarpeisiin liuskekaasuntuotannossa tarvitaan
noin 7,5–15 miljoonaa litraa vettä. Esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa arvioitiin että
vuonna 2006 vesisärötystä käytettiin 35000 kaivossa, joka tarkoittaa vuosittaisen
vedenkulutuksen olleen 265–530 miljardia litraa. Tämä vastaa noin 5 miljoonan ihmisen
vuotuista vedentarvetta. (Wang et al, 2014, s. 1–28)
Vesisärötyksen vedenkulutusta tasapainottaa mahdollisuus kierrättää takaisin pinnalle
nouseva käytetty vesi. Käytettyä vettä voidaan käsitellä ja käyttää uudelleen lisäämällä
siihen puhdasta vettä ja lisää kemikaaleja uuden särötysnesteen aikaansaamiseksi. Tämä
ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta, sillä nesteeseen kaivossa liuenneet kemikaalit
voivat heikentää särötystehoa reagoimalla keskenään tai muodostamalla hilsettä
seokseen. (Wang et al, 2014, s. 1–28)
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Taulukko 5.1: Vedentarve yhtä horisontaalista kaivoa kohti eräillä liuskekaasuesiintymillä
Pohjois-Amerikassa. (Wang et al, 2014).

Esiintymä

Muodostuman

Huokoisuus (%)

syvyys (m)

Särötysvedentarve
(miljoonaa
litraa/kaivo)

Barnett

2000–2600

4-5

8,7

Fayetteville

300–2100

2-8

11,0

Haynesville

3200–4100

8-9

10,2

Marcellus

1200–2600

10

14,3

Vaikka liuskekaasuntuotanto kuluttaa enimmillään jopa yli 20 miljoonaa litraa vettä
kaivoa kohti, käytetyn veden tarve tuotettua energiaa kohti on pieni verrattuna moneen
muuhun vaihtoehtoon. Silti kuivilla alueilla mikä tahansa lisävedenkäyttö vähentää
muille käyttäjille jäljelle jäävän veden määrää. Teknologia on viimevuosina kuitenkin
kehittynyt paremmaksi ja mahdollistaa nyt suolaisen veden käytön makean veden sijaan
pienillä muutoksilla käytettäviin kemikaaleihin. (Speight 2013, s. 122)

5.2

Veden pilaantuminen

Liuskekaasuntuotannon vesisärötyksen käyttäminen ilman huolellisia tuotantotapoja voi
saastuttaa pinta- ja pohjavesiä. Kemikaaleja tarvitaan vesisärötyksessä kaasun
saavuttamiseen ja vapauttamiseen maaperästä, ja vaikka käytettävästä seoksesta vain 0,52,0 % on kemikaaleja, suuren kaivokohtaisen nestetarpeen takia näistä kertyy
huomattavia määriä jotka kaikki pumpataan maan sisään. Esimerkiksi 15 miljoonan litran
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vesisärötykseen tarvitaan kaivosta riippuen 80–330 tonnia kemikaaleja. Suurin osa
kemikaaleista on harmittomia, mutta noin neljäsosa on ihmiselle tunnettuja tai
todennäköisiä karsinogeeneja. Eräät yhdisteet, kuten bentseeni ovat myrkyllisiä vedessä
jo erittäin pieninä pitoisuuksina (0,005 ppm), joten hyvinkin pienet kemikaalivuodot
voivat saastuttaa miljoonia litroja vettä. (Qiang Wang et al, 2014, s. 1–28) Täysin
spesifikaatioiden ja määräysten mukaan tehty kaivo ei kuitenkaan vuoda (James G.
Speight 2013, s. 133).
Edellisen lisäksi kaivoista takaisinvirtaava vesi voi pilata pintavesiä ilman huolellista
varastointia. Esimerkiksi Marcelluksen liuskekaasuesiintymästä Yhdysvalloista on
raportoitu että 25–100% kaivoon pumpatusta vedestä virtaa takaisin pinnalle sisältäen
kemiallisten lisäaineiden rinnalla täysin nesteeseen liuenneita yhdisteitä, hiilivetyjä ja
raskasmetalleja. Nämä ainesosat tekevät mahdottomaksi uudelleenkäsittelemättömän
veden käytön ja suoran varastojen tyhjentämisen maaperään sellaisenaan, ilman
epäsuotuisia

vaikutuksia

puhdistusmenetelmien,

kuten

ympäristölle
tislauksen

ja
ja

ihmisille.
käänteisen

Konventionaalisien

osmoosin

käyttö

on

epätodennäköistä suurten pääomakustannusten ja energiantarpeen vuoksi. Aikaisemmin
suosituin hävitysmuoto kaivon paluuvesille oli laimentaminen vedenkäsittelylaitoksilla,
mutta tämä ei ollut kestävä ratkaisu erittäin kalliiden kuljetuskustannusten ja rajatun
käsittelykapasiteetin takia. (Qiang Wang et al, 2014, s. 1–28) Nykyään veden käytöstä
poisto tehdään erityisesti sitä tarkoitusta varten porattujen kaivojen kautta syviin suuren
suolapitoisuuden omaaviin muodostumiin maan alle noudattaen tiukkaa sääntelyä
(Speight 2013, s. 133).

5.3

Maanjäristykset

Oikealle paikalle porattu kaivo ei aiheuta maanjäristyksiä, mutta niin voi käydä, jos
olosuhteet ovat epäsopivat porauspaikalla. Erityisesti vedenpoistotarkoitukseen
tarkoitetut kaivot voivat aiheuttaa maanjäristyksiä paikoissa, jossa heikkouksia on jo
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valmiina. Tähän mennessä rekisteröityjen maanjäristysten magnitudit ovat olleet pieniä,
noin 2 Richterin asteikolla, tarkoittaen että ne on tunnettu maanpinnalla, mutta ne eivät
ole aiheuttaneet aineellisia vahinkoja. (Speight 2013, s. 142–145).

National Research Councilin tutkimuksen mukaan liuskekaasun tuotannossa käytetty
vesisärötys ei sellaisenaan aiheuta korkeaa riskiä seismisiin tapahtumiin, mutta jäteveden
poisto maaperään luo jonkin verran riskiä. Kuitenkin vain muutamia tapahtumia on
dokumentoitu viimeisten vuosikymmenien aikana suhteutettuna tällaisten kaivojen
suureen määrään. Tutkimus myös toteaa että tulevaisuuden hiilen talteenottoprojektien
mukanaan tuomilla suurilla määrillä maahan ruiskutettavia nesteitä on potentiaalia
aiheuttaa maanjäristyksiä. (National Research Council 2013)
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6

LIUSKEKAASUN

MAHDOLLISUUDET

JA

HAASTEET

EUROOPASSA
Koko Euroopan teknillisesti hyödynnettävien liuskekaasuresurssien suuruudeksi on
arvioitu 18 terakuutiometriä. Kuvassa 6.1 on esitetty tarkemmin teknillisesti
hyödynnettävien liuskekaasuesiintymien suuruudet maakohtaisesti vuonna 2011. (Ruud
Weijermars 2013).
Euroopan liuskekaasuesiintymät ovat syvemmällä kuin Pohjois-Amerikassa ja
vesisärötyksen tehoa heikentävää savea on esiintymissä enemmän. Näiden esiintymien
hyödyntäminen kaasuntuotannossa on siis huomattavasti haastavampaa eikä yhtä
kannattavaa kuin Pohjois-Amerikan esiintymien. Liuskekaasuntuotannon kustannuksiksi
on arvioitu Iso-Britanniassa 7-12 $/mmBtu, verrattuna 5-6 $/mmBtu kustannuksiin
Yhdysvalloissa (Marleena Ahonen 2014). Kaikista Euroopan liuskekaasuesiintymistä ei
ole vielä myöskään saatavilla riittävästi tutkimusdataa. Lisäksi erityisesti maankäyttöä
säätävät lait sekä ympäristölainsäädäntö ovat Euroopassa erittäin tiukkoja vaikeuttaen
kaasuntuotannon aloittamista. Myös vesisärötykseen suhtaudutaan kielteisesti sen
mahdollisten ympäristövaikutusten takia. (Forsström & Koljonen 2013, s. 18)
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Kuva 6.1: Euroopan teknillisesti hyödynnettävät liuskekaasuvarat vuonna 2011 makohtaisesti.
Yksikkö terakuutiometriä (1012 m3) (Weijermars 2013)

6.1 Tuotanto ja tuonti
Vuodesta 2010 eteenpäin Euroopan maakaasun tuonnissa on ollut näkyvissä trendi
Venäläisten maakasutoimitusten kasvusta. Eurooppa on siis yhä enemmän riippuvainen
yhdestä maakaasuntoimittajasta, ja potentiaaliset ongelmat maan tuotannossa heijastuvat
helpommin markkinoille asti. Venäjän osuuden kasvu Eurooppaan tuodun kaasun
määrässä voidaan todeta kuvasta 6.2. Tämä oli seurausta hintamekanismien säädöistä,
jotka saivat Venäjältä tulevan maakaasun kilpailukykyisemmäksi muihin vaihtoehtoihin
nähden, sekä erilaisista ongelmista jotka ovat rajoittaneet tuontia Pohjois-Afrikasta.
Maakaasun toimitusreittien määrä Venäjältä Eurooppaan on myös kasvanut vähentäen
Euroopan riippuvaisuutta Ukrainan läpi kulkevista putkilinjoista. (IEA 2014, s. 159–160.)
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Kuva 6.2: Eurooppaan tuotu maakaasu lähteittäin vuodesta 2010 vuoteen 2013. Yksikkönä
gigakuutiometrit (109 m3). (IEA 2014)

6.2

Haasteet ja mahdollisuudet

Kuten aikaisemminkin mainittiin, laajamittaisen liuskekaasutuotannon aloittamisen tiellä
on useita esteitä Euroopassa. Puolassa yli puolet sen liuskekaasumarkkinoille
investoineista yrityksistä on vetäytynyt pois asioiden hitaan etenemisen takia. Saksassa
taas tiukat ympäristömääräykset kieltävät esimerkiksi maakaasun poraamisen matalista
esiintymistä kokonaan ja hankkeita on viivästynyt. Alhainen öljynhinta tekee
kaasuntuotannon aloittamisen epäedulliseksi, ja voi aiheuttaa kannattavuusongelmia jo
käynnissä olevalle tuotannolle. (Tekniikka ja Talous 2014)
Erääksi syyksi liuskekaasun tuotannon kehityksen hitaudelle Euroopassa on esitetty
ympäristöjärjestöjen aktivoitumista ennen energiayhtiöitä liuskekaasuun liittyen.
Ympäristöjärjestöjen

vahva

lobbaaminen

on

vaikeuttanut

huomattavasti

liuskekaasuyhtiöiden toimintaympäristöä Euroopassa. Liuskekaasuntuotannon yleisen
hyväksyttävyyden tulee kasvaa ennen kuin liuskekaasua voidaan hyödyntää tehokkaasti.
(Marleena Ahonen 2014)
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Puolalla on Euroopan suurimmat liuskekaasuresurssit. Näiden liuskekaasuvarojen
hyödyntäminen energianlähteenä hiilen sijaan voisi auttaa Puolaa leikkaamaan
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä vähentämään maan riippuvuutta Venäjän maakaasusta.
(Weijermars 2013)

Liuskekaasun kehitystä vastustetaan eniten maissa jossa se uhkaa korvata jo aiemmin
laajan kannattajakunnan keränneen energianlähteen. Ranskalla on toiseksi suurimmat
varainnot, mutta liuskekaasun vastustus maassa on ollut huomattavaa eikä aikeita
ydinenergian korvaamisesta ole tiedossa. Norjalla on laajat liuskekaasuresurssit, mutta
niiden kehittäminen voi olla hidasta, koska liuskekaasu joutuu kilpailemaan
tuottoisamman konventionaalisen öljyntuotannon kanssa. (Weijermars 2013)
Ukrainassa on Euroopan neljänneksi suurimmat liuskekaasuvarat, mutta niiden
hyödyntäminen on pysähdyksissä epävakaisuuksien takia. Ruotsi on Euroopan pienin
kaasunkuluttaja, eikä omaa kehittyneitä kaasumarkkinoita. Liuskekaasutuotannon
kehittäminen edellyttäisi myös toimivien kaasumarkkinoiden kehitystä ja laajan
infrastruktuurin rakentamista. Ruotsin maakaasuesiintymät ovat myös vaikeasti
hyödynnettäviä. Tanska, Iso-Britannia, Alankomaat sekä Saksa ovat kaikki suuria
kaasunkuluttajia ja omaavat laajat kaasuinfrastruktuurit ja markkinat jo valmiiksi. Maiden
omat konventionaaliset

kaasuvarannot

ovat

ehtymässä, joten

valtiot

olisivat

erinomaisessa asemassa omien liuskekaasuvarojensa hyödyntämiseksi ja samalla kalliin
tuontikaasun osuuden vähentämiseksi. (Weijermars 2013)
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7 LIUSKEKAASUN TULEVAISUUS
Liuskekaasutuotannon kehittämisestä hyötyisivät erityisesti kaksi ryhmää valtioita.
Ensimmäinen ryhmä sisältää valtiot jotka ovat tällä hetkellä hyvin riippuvaisia
maakaasun

maahantuonnista

ja

joilla

on

jo

valmiiksi

jonkintasoista

kaasuntuotantoinfrastruktuuria sekä joiden liuskekaasuresurssien koko on merkittävä
suhteutettuna kulutukseen. Toiseen ryhmään kuuluvat valtiot joilla on maaperällään
suuret hyödyntämättömät liuskekaasuresurssit ja jo olemassa oleva infrastruktuuri
kaasuntuotantoon joko maan sisäiseen käyttöön tai vientiä varten. Valmis infrastruktuuri
auttaisi muuttamaan nopeammin resurssit tuotannoksi, mutta se voisi myös johtaa
kilpailuun muiden maakaasulähteiden kanssa. (James G. Speight, 2013, s. 57–58).

International Energy Agency arvioi vuoden 2014 New Policies – skenaariossaan että
epäkonventionaalisista lähteistä tuotetun maakaasun osuuden nousevan 17 %:ta yli 30
prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Kuvassa 7.1 on arvioitu maakaasun tuotannon
jakautumista tyypeittäin tähän saakka. Voimakkaimmin kasvava maa suurista
maakaasuntuottajista tulee olemaan todennäköisesti Kiina. Maakaasuntuotanto laajenee
huomattavasti myös Keski-Idässä ja Euraasiassa. Itä-Afrikasta kehittyy 2020-luvun
puolivälissä tärkeä kaasunvientialue Mosambikin ja Tansanian ansioista. OECD:n
alueista Pohjois-Amerikan ja Australian kaasuntuotanto jatkavat kasvuaan. Ainoana
poikkeuksena on Eurooppa jossa tuotannon arvioidaan laskevan tasaisesti. (IEA 2014, s.
137)
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Kuva 7.1: Arvio maakaasun tuotannosta tyypeittäin. Yksikkönä gigakuutiometriä (109 m3). (IEA
2014)
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Liuskekaasu on erinomainen ratkaisu maakaasun kulutuksen kasvun tyydyttämiseksi.
Epäkonventionaalisista

maakaasuvaroista

jotka

ovat

nykyisellä

teknologialla

hyödynnettävissä, liuskekaasua on eniten ja myös tyypillisesti helpoiten saatavilla ympäri
maapalloa. Liuskekaasun hyödyntämiseen tarvittavat menetelmät on jo testattu
käytännössä ja todettu toimiviksi. Teknologian kehitys tulevaisuudessa tulee
mahdollistamaan entistä tehokkaamman ja edullisemman tuotannon yhä suuremmasta
määrästä esiintymiä.
Liuskekaasuntuotanto ei kuitenkaan ole aina kannattavaa. Jos konventionaalisin
menetelmin tuotettu maakaasu ei pysty kilpailemaan vaihtoehtoisia energianlähteitä
vastaan, ei siihen pysty myöskään liuskekaasu. Epäkonventionaalisena resurssina
liuskekaasuntuotanto on tietenkin kalliimpaa kuin konventionaalisen maakaasun, sillä
konventionaalinen tuotanto on yksinkertaisempaa ja esiintymät ovat tyypillisesti
helpommin hyödynnettävissä. Liuskekaasuesiintymät luovat kuitenkin mahdollisuuksia
paikallisesti tuotetun kaasun hyödyntämiselle myös niille valtioille joiden alueilla joko ei
ole konventionaalisia maakaasuesiintymiä tai ne ovat ehtymässä. Liuskekaasulla on
mahdollista myös vähentää riippuvuutta maahantuotavasta kaasusta tai osaksi korvata
suuremmat kasvihuonepäästöt omaavan hiilen osuutta energiantuotannosta.
Liuskekaasun

hyödyntämisen

suurimpina

esteinä

Euroopassa

ovat

tiukat

ympäristömääräykset ja maankäyttöä säätelevät lait, kielteinen asenne vesisärötystä
kohtaan, sekä liuskekaasuesiintymien Pohjois-Amerikkaa haastavampi sijainti ja
koostumus. Todennäköisesti liuskekaasua ei tulla hyödyntämään laajamittaisesti
Euroopassa ennen kuin öljyn ja konventionaalisen maakaasun hinta ovat nousseet
huomattavasti tai teknologia kehittyy tarpeeksi mahdollistaen liuskekaasun edullisemman
tuotannon.
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