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Johdanto 

Kuten kivihiiltäkin, maakaasua käytettiin ensimmäisen kerran Kiinassa Han-

dynastian aikaan (200 eaa.). Maakaasu johdettiin bambuputkilla poltettavaksi 

suolavettä sisältävien rauta-astioiden alle. Näin saatiin valmistetuksi suolaa vettä 

haihduttamalla. 

Maakaasua hyödynnettiin laajassa mitassa hämmästyttävän myöhään. Toiseen 

maailmansotaan asti öljyntuotannon yhteydessä syntynyt maakaasu yksinkertai-

sesti soihdutettiin. Sodan jälkeen korkeapaineiset putket ja kompressorit mahdol-

listivat suurten maakaasumäärien kuljettamisen pitkiä matkoja maakaasukentiltä 

kuluttajille.  

Maakaasu käytetään suurelta osin lämmitykseen ja sähköntuotantoon, mutta se 

on myös arvokas kemianteollisuuden raaka-aine. Tärkeimpiä maakaasupohjaisia 

tuotteita ovat muovit, metanoli ja sen johdannaiset sekä ammoniakki. Ammoni-

akista suurin osa menee keinolannoitteiden valmistamiseen.   

Vuonna 2007 maailman primäärienergian kulutus oli 464,7 EJ (ei sisällä biomas-

saenergiaa). Öljyä käytettiin 165,5 EJ, kivihiiltä 133,0 EJ ja maakaasua 110,4 EJ. 

Maakaasun osuus primäärienergiasta oli siis 23,8 %. Vuonna 2002 maakaasun 

osuus Suomen energiankulutuksesta oli 11 %. Noin 75 % Suomen maakaasusta 

käytettiin sähköntuotantoon, lämmöntuotantoon ja sähkön ja lämmön yhteistuo-

tantoon. Maakaasua käyttävät Suomessa lisäksi teollisuus ja kasvihuoneet, ja 

esimerkiksi Helsingissä 30 000 kotitaloutta ja 300 ravintolaa valmistaa ruoan 

maakaasulla (Taloudellinen tiedotustoimisto1 1999). 

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) arvion mukaan maakaasun kulutus kasvaa 

100 % vuodesta 2003 vuoteen 2030 (Hydrocarbon Processing2 2004) ja 138 % 

vuodesta 2003 vuoteen 2050 (Mokhatab3 2006).  

                                                 
1 Energiaa!, Taloudellinen tiedotustoimisto, 1999. 
2 World's natural gas use to double by 2030, says IEA, Hydrocarbon Processing, December, 2004. 
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Maakaasun koostumus ja muodostuminen  

Maakaasu muodostuu lähinnä kolmen yksinkertaisimman hiilivedyn – metaani, 

etaani ja propaani – seoksesta. Yhdysvalloissa maakaasu sisältää metaania 73–

95 %, etaania 3–13 % ja propaania 0,1–1,3 %. Butaania, pentaania ja raskaampia 

hiilivetyjäkin on pieniä määriä ja niistä saadaan maakaasun tuotannon yhteydes-

sä nestemäisiä kondensaatteja (natural gas liquids = NGL), jotka usein lisätään 

öljyntuotantolukuihin. Maakaasussa on lisäksi CO2, H2S, N2, He ja vesihöyryä. 

Hiilidioksidia on joskus maakaasussa niin paljon, että sitä joudutaan poistamaan 

ennen myyntiä tai käyttöä. Esimerkiksi Norjan maakaasussa on varsin paljon 

hiilidioksidia, joka poistetaan ja pumpataan öljylähteisiin öljyntuotannon tehos-

tamiseksi. Helium on tärkeä erikoiskaasu, jota saadaan käytännössä ainoastaan 

maakaasun tuotannon yhteydessä. 

Maakaasun energia-arvo vaihtelee välillä 30–45 MJ/m3. Puhtaan metaanin ener-

gia-arvo on 35,5 MJ/m3, joka on suunnilleen sama kuin litran dieseliä energia-

arvo. 

Maakaasua on erillisten maakaasuesiintymien lisäksi öljylähteissä vapaana kaa-

suna tai öljyyn liuenneena, kivihiili- tai öljyliuske-esiintymissä, liuskekaasuna 

liuskekivimuodostumissa ja suuria määriä maakaasuhydraatteina jäähän kiinnit-

tyneenä. 

Maakaasuvarat 

Vuonna 2000 ns. tavanomaiset maakaasuvarat olivat noin 180 Tm3 eli noin 1100 

miljardia öljytynnyriekvivalenttia, siis samaa suuruusluokkaa kuin öljyvarat. 

Todennetut maakaasuvarat yli kaksinkertaistuivat vuodesta 1980 vuoteen 2005. 

Maakaasun käyttö lähes kaksinkertaistui tänä aikana. Nykyisellä käyttövauhdilla 

todennetut maakaasuvarat riittävät 67 vuodeksi.  

                                                                                                                                                 
3 Mokhatab Saeid, Changing LNG trade within the global gas market, Hydrocarbon Processing, 
December, 2006. 
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Suurimmat tavanomaiset maakaasuvarat ovat Venäjällä (25,2 % maailman to-

dennetuista varoista), Iranilla (15,7 %), Qatarilla (14,4 %), Saudi-Arabialla (4,0 %), 

Yhdistyneillä arabiemiirikunnilla (3,4 %) ja Yhdysvalloilla (3,4 %) (British Petro-

leum4 2008). Lähi-idän osuus maailman maakaasuvaroista on noin 40 % eli pal-

jon pienempi kuin öljyvarojen osuus. Maailman kymmenestä suurimmasta maa-

kaasukentästä kahdeksan on Venäjällä. Suurin kenttä on 270 EJ:n maakaasuva-

roillaan Länsi-Siperian Urengoy, joka löydettiin vuonna 1966 ja jonka hyödyntä-

minen aloitettiin vuonna 1978. Venäjän Yamburgin ja Orenburgin kentät ovat 

toiseksi ja kolmanneksi suurimmat maakaasukentät maailmassa.   

Tavanomaisista maakaasuvaroista ”hankalia” eli ns. ”stranded gas” on noin 60 % 

(Hydrocarbon Processing5 2003). Stranded gas tarkoittaa osapuilleen maakaasua, 

jota ei kannata kuljettaa putkea pitkin. Tällainen kenttä voi olla liian pieni, liian 

kaukana tai vaikkapa syvänmeren maakaasukenttä. Stranded gas -kenttiä voi-

daan hyödyntää esimerkiksi nesteyttämällä maakaasu kryogeenisesti (LNG = 

liquefied natural gas eli maakaasu nestemäisenä), Fischer–Tropsch-nesteiksi 

(GTL = gas to liquids), metanoliksi tai ammoniakiksi. 

Toisaalta ei-tavanomaisia maakaasuesiintymiä, etupäässä kivihiiliesiintymien 

maakaasua, hyödynnetään jo nyt. Suurin osa ei-tavanomaisista maakaasuista on 

vielä kannattamatonta hyödyntää. Tällaisia esiintymiä ovat esimerkiksi maakaa-

su- tai metaanihydraatit. Metaanihydraateissa on varastoituneena valtavasti me-

taania. On arvioitu, että mikäli vain prosentti metaanihydraateista saataisiin 

hyödynnetyksi, määrä vastaisi tunnettuja hyödynnettävissä olevia maakaasuva-

roja (Smil6 2003). 

Liuskekaasua ja sen tuotantoa on kuvannut Antti Kivimäki7 Ulkopolitiikka-

lehdessä 4/2010:  

                                                 
4 BP statistical review of world energy June 2008, BP, June, 2008. 
5 F-T liquids add value as steam cracker feedstocks, Hydrocarbon Processing, March, 2003. 
6 Smil Vaclav, Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 2003. 
7 Kivimäki Antti, Liuskekaasu sekoitti energiapelin, Ulkopolitiikka, No. 4, 2010. 
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”Liuskekaasu on tavallista maakaasua, pääosin metaania, joka on varastoi-
tunut liuskekivikerroksiin kivien rakoihin ja huokosiin. Liuskekaasun ole-
massaolosta on tiedetty pitkään, mutta kaasun lymyily syvällä maan sisässä 
kovan liuskekiven rakosissa on estänyt sen kaupallisen hyödyntämisen.  

Läpimurto louhintatekniikassa saavutettiin Yhdysvalloissa vasta 2000-
luvulla. Menetelmänä on ”vesisärötys” (hydraulic fracturing tai fracking). 
Porausreikään pumpataan kovalla paineella vettä, hiekkaa ja kemikaaleja – 
muun muassa kerosiinia, bentseeniä, tolueenia ja formaldehydia. Paine 
synnyttää liuskekiveen pieniä reikiä, ja kun vesi syöksyy niihin, halkeama 
jatkaa laajenemistaan. Halkeamat täyttyvät hiekalla, joka johtaa metaania, 
toisin kuin kova liuskekivi. 

Kun liuskekivikerrostuma on näin särötetty, kaasu virtaa hiekkaisia hal-
keamia pitkin porausreikään pumpattavaksi.” 

 

Liuskekaasun tuotanto perustuu vesisärötykseen (hydraulic fracturing tai fracking)  ja vaakapo-

raukseen (horizontal drilling).  

Liuskekaasun tuotantotekniikka on varsin kallis ja ympäristölle todennäköisesti 

haitallinen. Vaarana on pohja- ja pintavesien saastuminen. Yhdysvalloissa on 

paljastettu tietoja, joiden mukaan ympäristöviranomaisia on painostettu liuske-

kaasututkimusten raportoinnissa vähättelemään liuskekaasun tuotannon haittoja 
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(Urbina8 2011). Ympäristösyyt saattavat estää liuskekaasun laajamittaisen tuo-

tannon Euroopassa (Davis9 2011). On arvioitu, että liuskekaasun kasvihuonekaa-

supäästöt ovat 6–32 % suuremmat kuin tavanomaisen maakaasun (Broderick et 

al.10 2011). 

Suurimmat teknisesti hyödynnettävät liuskekaasuvarat on Kiinalla ja Yhdysval-

loilla. Liuskekaasua on lähes joka puolella maailmaa. Ruotsissakin arvioidaan 

olevan varsin runsaasti liuskekaasua. Suomesta liuskekaasua tuskin löytyy. 

 

Liuskekaasuesiintymät maailmassa (EIA11 2011).  

Koska maakaasua tulee usein runsaasti öljyntuotannon yhteydessä ja investoin-

teja sen hyödyntämiseksi ei ole tehty, maakaasua vielä nykyäänkin soihdutetaan. 

Vuonna 1975 soihdutettiin 170 miljardia m3 eli 14 % tuotannosta. Vuonna 2005 

soihdutettiin enää 100 miljardia m3 – 4 % tuotannosta, määrä joka vastasi puolta 

                                                 
8 Urbina Jan, Pressure limits efforts to police drilling for gas, The New York Times, March 03, 
2011. 
9 Davis Nigel, Shale gas hits snags, ICIS Chemical Business, January 24 –  February 06, 2011. 
10 Broderick John, Anderson Kevin, Wood Ruth, Gilbert Paul, Sharmina Maria, Footitt Anthony, 
Glynn Steven, Nicholls Fiona, Shale gas: an updated assessment of environmental and climate 
change impacts, Tyndall Centre, University of Manchester November 2011. 
11 World shale gas resources: an initial assessment of 14 regions Outside the United States, U.S. 
Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, April 2012. 
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Venäjän maakaasun viennistä. Merkittävimmät soihduttajat ovat Nigeria, Irak, 

Venäjä ja Algeria. Alueelliset erot olivat suuria: vuonna 2005 Nigeria soihdutti 

90 % maakaasun tuotannosta, Yhdysvallat vain 0,5 %. Yöllä otetuissa satelliitti-

kuvissa maakaasun soihdutuspaikat ovat maapallon kirkkaimpia paikkoja.    

Pohjois-Amerikan ja Yhdysvaltojen maakaasutilanne on ollut tiukka 2000-luvun 

alusta saakka. Koko 1990-luvun Yhdysvaltojen kemianteollisuus sai nauttia hal-

van maakaasun hyödyistä. Esimerkiksi muoviteollisuuden raaka-aine on Yhdys-

valloissa lähinnä maakaasu ja Euroopassa öljy. Näiden raaka-aineiden keskinäi-

nen hintasuhde määrää pitkälle teollisuuden kannattavuusedellytykset. Vuonna 

2003 maakaasun kysyntä (kulutus) ylitti Yhdysvalloissa tuotantokapasiteetin. 

Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta nosti maakaasun hinnan Yhdysvalloissa yli vii-

sinkertaiseksi 1990-luvun hintoihin verrattuna. Muualla maailmassa maakaasun 

hinta pysyi vakaampana. Yhdysvalloissa maakaasun hinta on romahtanut 2010-

luvulle tultaessa jopa 70 %:lla vuoden 2008 huippulukemista taantuman ja mm. 

liuskekaasun takia. 

Maakaasun hinnalla oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä suuri vaiku-

tus Yhdysvaltojen kemianteollisuuteen. Moni tehdas sulki kalliin raaka-aineen 

takia ja vuonna 2006 maailman 120 suurimmasta rakenteilla olevasta kemianteol-

lisuuden investoinnista vain yksi oli Yhdysvalloissa (Harvey12 2006). Kemianteol-

lisuuden nokkamiehet (näyttävät olevan kaikki miehiä) Yhdysvalloissa varoitte-

livat maakaasun käytön suosimisesta sähköntuotannossa. Seurauksena on hei-

dän mukaansa maakaasun hinnan nousu ja kemianteollisuuden siirtyminen hal-

vempien raaka-aineiden maihin. Eräs kemianteollisuuden johtaja piti maakaasun 

käyttöä sähköntuotantoon ”helmien syöttämisenä sioille”. Maakaasun halven-

tuminen liuskekaasun tuotannon myötä on tuonut tehdasinvestoinnit takaisin 

Yhdysvaltoihin ja sivutuotteena on arvioitu syntyneen 1,7 miljoonaa uutta työ-

paikkaa. 

Yhdysvalloissa yli puolet kotitalouksista (60 miljoonaa) lämpiää maakaasulla ja 

suuri osa (noin 20 %) sähköntuotannosta on peräisin maakaasusta. Teollisuuden 
                                                 
12 Harvey Desmond, LNG: a troubled panacea, The Chemical Engineer, July, 2006. 
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energiasta 40 % tulee maakaasusta (Hydrocarbon Processing13 2003). Viimeisten 

20 vuoden aikana rakennetusta voimalakapasiteetista 80 % on perustunut maa-

kaasuun (Harvey14 2006), mikä on ollut suurin syy maakaasupulaan ja kohonnei-

siin hintoihin.  

Myös Länsi-Euroopassa maakaasuvarat ovat hupenemassa. Länsi-Euroopan ti-

lanne on kuitenkin varsin hyvä, koska maakaasua on saatavissa lähes joka il-

mansuunnalta: Pohjanmereltä, Venäjältä, Lähi-idästä, Afrikasta ja Barentsinme-

reltä.  

Liuskekaasun hyödyntäminen on kasvanut Yhdysvalloissa räjähdysmäisesti, 

mikä on tehnyt mm. kemian- ja muoviteollisuuden aseman USA:ssa huomatta-

van edulliseksi verrattuna Eurooppaan. Vuonna 2000 vain 1–2 % Yhdysvaltojen 

maakaasusta oli liuskekaasua, kun vuonna 2013 osuus oli jo 37 %. Samaan aikaan 

kun Euroopan muoviteollisuuden käyttämän raakaöljyn hinta on noussut pil-

viin, maakaasun hinta Yhdysvalloissa on laskenut. Raakaöljyn hinta on energia-

sisältöä kohti noin viisinkertainen verrattuna Yhdysvaltojen maakaasuun. Vaik-

ka maakaasunesteiden, joista muovien raaka-aine eteeni valmistetaan suurim-

malta osin USA:ssa, hinta on raakaöljyn tasoa, on eteenin tuotantokustannus 

USA:ssa noin 60 % pienempi kuin Euroopassa (Tullo15 2012).  

Miksi liuskekaasu on menestystarina Yhdysvalloissa, mutta ei Euroopassa?  

– Euroopassa on saatavilla runsaasti helppoa ja halpaa maakaasua, Yhdys-

valloissa oli pula maakaasusta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenel-

lä. Kalliimman liuskekaasutuotannon on vaikea kilpailla Euroopassa. Sa-

ma pätee LNG-hankkeisiin. 

o Euroopan oma maakaasutuotanto. 

o Putkia pitkin Venäjältä, Pohjanmereltä, Lähi-idästä, Pohjois-

Afrikasta. 

– Yhdysvalloissa maaperän geologia on parempi liuskekaasutuotannolle. 
                                                 
13 Natural gas study advocates a focus for US policy, Hydrocarbon Processing, November, 2003. 
14 Harvey Desmond, LNG: a troubled panacea, The Chemical Engineer, July, 2006. 
15 Tullo Alexander H., Petrochemicals, Chemical & Engineering News, March 05, 2012. 



Maakaasu 9

– Yhdysvalloissa maaperä ja poraustiedot on paremmin kartoitettu. 

– Yhdysvalloissa liuskekaasutuotantoa on tuettu pitkään esimerkiksi vero-

helpotuksin, tutkimusrahoituksen ja pilottihankkeiden avulla. 

– Yhdysvalloissa liuskekaasun ympäristösääntely on ollut löysää. Esimer-

kiksi ns. ”Cheneyn ja Halliburtonin porsaanreikä”, joka säädettiin presi-

dentti George W. Bushin ja varapresidentti Dick Cheneyn (öljykenttäpal-

veluyhtiö Halliburtonin entinen toimitusjohtaja) valtakaudella, vapautti 

liuskekaasutuotannon tiukoista pohjavesien suojelun ympäristövelvoit-

teista. 

– Tiiviisti asutussa Euroopassa on NIMBY (not in my backyard), harvem-

min asutussa Yhdysvalloissa on MAMBA (miles and miles of bugger all 

”maileittain ei mitään”).  

– Euroopassa on pula osaavasta työvoimasta ja varsin kehittymätön infra-

struktuuri. 

Ympäristövaikutukset 

Fossiilisten aineiden reagoidessa kemiallisessa reaktiossa ilman hapen kanssa 

haluttu tuote ei ole hiilen C hapetustuote CO2 tai vedyn H hapetustuote H2O 

vaan reaktiossa syntynyt lämpö. Näistä fossiilisen hiilen palamistuote CO2 on 

suurin ihmistoiminnasta johtuva ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Hiilidioksidi-

päästöjen kannalta maakaasu on fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisin 

ja kivihiili haitallisin. Hiilen ja vedyn suhde (C:H) on maakaasulle 1:4, öljylle 1:2 

ja kivihiilelle 2:1. Vastaavasti tuotettua energiayksikköä kohti laskettuna maa-

kaasun hiilidioksidipäästöt ovat alhaisimmat (Intergovernmental Panel on Cli-

mate Change, IPCC): 

– Maakaasu: 56,2 gCO2/MJ 

– Raakaöljy 73,4 gCO2/MJ 

– Kivihiili 94,7 gCO2/MJ 
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Kivihiili ja öljy ovat maakaasua haitallisempia myös raskasmetallipäästöjen (elo-

hopea, kadmium, nikkeli, arseeni, lyijy), rikki- ja typpidioksidipäästöjen ja hiuk-

kaspäästöjen kannalta.    

Maakaasu koostuu lähinnä metaanista, ja metaani on 21 kertaa voimakkaampi 

kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Luonnollisia metaanipäästöjä on paljon, 

mutta viimeisen vuosisadan aikana ihmistoiminnan aiheuttamat metaanipäästöt 

ovat kasvaneet voimakkaasti. Karjatalouden ja riisinviljelyn arvioidaan aiheutta-

van noin 90 % ihmistoiminnasta johtuvista noin 400 miljoonan tonnin vuotuisista 

metaanipäästöistä. Maakaasun tuotannon metaanipäästöt ovat noin 10 % ihmis-

toiminnan aiheuttamista metaanipäästöistä (Smil16 2003). Maakaasun soihdutuk-

sen osuus ihmistoiminnan aiheuttamista metaanipäästöistä on 4 % ja hiilidioksi-

dipäästöistä 1 % (Chemical & Engineering News17 2004). 

 

Maakaasun soihdutusta. 

Ilmaston lämmetessä on vaarana, että ikiroutien ja jäätiköiden sulaessa jäähän 

varastoituneet metaaniklatraatit (metaanihydraatit) pääsevät ilmakehään ja ai-

heuttavat ilmastonmuutosta äkillisesti kiihdyttävän shokin.   

Maakaasun käytön energiatehokkuuden parantaminen on tehokas keino pienen-

tää hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kymmeniä miljoonia kotita-

louksia lämpiää maakaasulla alle 60 %:n hyötysuhteella, kun modernit tehokkaat 

                                                 
16 Smil Vaclav, Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 2003. 
17 Much natural gas wasted each year, Chemical & Engineering News, August 23, 2004. 
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lämmitysjärjestelmät pystyvät yli 90 %:n hyötysuhteeseen. Kombivoimaloissa 

(NGCC = natural gas combined-cycle) päästään sähköntuotannossa jopa 60 %:n 

hyötysuhteeseen perinteisen voimalan noin 35 %:n hyötysuhteeseen verrattuna. 

Kombivoimalassa sähköä tuotetaan kahdella turbiinilla. Kaasuturbiini tuottaa 

sähköä, ja kaasuturbiinin kuumat savukaasut tuottavat höyryä, jolla höyrytur-

biinilla tuotetaan lisää sähköä. 

Liuskekaasun lisääntyneellä käytöllä on monia ympäristövaikutuksia:  

– Liuskekaasu on ”ylimääräinen” varanto, jonka piti pysyä maan uumenis-

sa mutta se päätyykin poltettuna ilmakehään. 

– Liuskekaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat hankalamman tuotantotek-

niikan takia suuremmat kuin tavanomaisella kaasulla. 

– Vaikutukset pohjavesiin ovat mahdollisia. Liuskekaasun tuotannossa käy-

tetään lukuisia kemikaaleja ja myös metaania saattaa päätyä pohjavesiin. 

– Jätevesistä huolehtiminen. Tuotannon seurauksena syntyy suuria jäteve-

sialtaita. 

– Yhdysvalloissa liuskekaasu on syrjäyttänyt kivihiiltä, mutta kivihiiltä vie-

dään Yhdysvalloista sen seurauksena entistä enemmän Eurooppaan. 

– Maakaasun hinta on laskenut murto-osaan, mikä vähentää kiinnostusta 

energiatehokkuuden parantamiseen ja investointeihin uusiutuvaan ener-

giaan. 

Maakaasun kuljetus 

Maakaasun tuotannosta vietiin valtioiden rajojen yli 1990-luvun lopussa noin 

20 % (Smil18 2008). Vuonna 2012 kaasua kuljetettiin myytäväksi putkia pitkin ja 

LNG-laivoilla yhteensä 1033 miljardia m3 (NTP). Tästä määrästä 68 % kulki put-

kia pitkin ja 32 % LNG-laivoilla (British Petroleum19 2013).  

                                                 
18 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
19 BP statistical review of world energy June 2013, BP, June, 2013. 
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Maakaasu ei ole samalla lailla treidattava hyödyke kuin öljy. Maakaasuputkissa 

mahdollisten myyjien ja ostajien määrä on rajattu, ja LNG-terminaaleja on maa-

ilmassa vähän. Sekä maakaasuputkien että LNG-laivojen kuljettamalle kaasulle 

on tyypillisesti sovittu pitkäaikainen hinta.  

Maakaasun hinta vaihtelee voimakkaasti alueellisesti. Yhdysvalloissa maakaasun 

hinta on ollut monikymmenkertainen verrattuna esimerkiksi Iraniin. Chilessä ja 

Qatarissa maakaasun, jota ei voida helposti kuljettaa (esimerkiksi stranded gas), 

hinta oli vuonna 2005 noin 0,5 dollaria/MBtu (million British thermal units, tyy-

pillinen maakaasun energiayksikkö), kun hinta maakaasuverkossa oleville teolli-

suuslaitoksille oli 2–3 dollaria/MBtu ja nesteytetylle maakaasulle 4–

5 dollaria/MBtu. Vuonna 2005 maakaasun hinta Yhdysvalloissa oli noin 

10 dollaria/MBtu, mutta hinta on laskenut kymmeniä prosentteja liuskekaasu-

buumin takia. Soihdutettavan maakaasun hinta on nolla tai ei-toivottavana ”jät-

teenä” jopa alle nollan. 

Järkevä tapa siirtää maakaasua kentältä kuluttajille riippuu monista tekijöistä. 

Etäisyydellä ja kuljetettavalla kaasumäärällä on suuri vaikutus (ks. kuva). Yh-

teenvetona kuvasta voidaan todeta että: 

– Putkikuljetus sopii suurille määrille ja varsin lyhyille etäisyyksille. 

– Kaasun paineistaminen tankkiin (CNG = compressed natural gas), säh-

köntuotanto energiansiirtoa varten maakaasusta (GTW = gas to wire) ja 

kuljetus kiinteinä hydraatteina (NGH = natural gas hydrates, gas to solids) 

sopivat pienille määrille ja varsin lyhyille etäisyyksille. 

– Nesteytetty maakaasu (LNG = liquefied natural gas) sopii suurille määrille 

ja pitkille etäisyyksille. 

– Maakaasun nesteyttäminen (GTL = gas to liquids) (esimerkiksi metanolik-

si tai Fischer–Tropsch-nesteiksi) sopii pienille määrille ja pitkille etäisyyk-

sille. 
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Kuljetettavan maakaasun määrän ja kuljetustavan yhteys (Gudmundsson ja Mork20 2001). 

Nesteytetty maakaasu LNG 

Maakaasua voidaan kuljettaa pitkiä matkoja – tosin varsin kalliisti – nesteytetty-

nä -162 °C:n lämpötilaan LNG-laivoilla, joissa on tyypillisesti neljä tai viisi hyvin 

eristettyä pallomaista säiliötä. Nesteytettynä maakaasun tilavuus pienenee noin 

kuudessadasosaan. Yksi LNG-laiva voi kuljettaa jopa 200 000 m3 nesteytettyä 

maakaasua, joka riittää noin 100 000 ihmisen maakaasun tarpeeseen Pohjois-

Amerikassa vuodeksi.  

LNG on hajutonta, väritöntä ja ei-korrodoivaa ja sen tiheys on <500 g/L. Nestey-

tyksessä poistuu maakaasun sisältämä happi, hiilidioksidi, rikkivety ja vesi: LNG 

on lähes puhdasta metaania. 

LNG-laivat voivat käyttää moottoreissaan LNG-säiliöiden maakaasua, joka vää-

jäämättä kiehuu ja jota joudutaan ventiloimaan paineen tasaamiseksi. Säiliöt ovat 

kuitenkin nykyään niin hyvin eristettyjä, että päivässä kiehuu yli vain 0,1 % kaa-

                                                 
20 Gudmundsson J.S.,Mork M., Stranded gas to hydrate for storage and transport, 2001 Interna-
tional Gas Research Conference, Amsterdam, Netherlands, November 5-8, 2001. 
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susta (Crook21 2005). Se ei riitä laivojen moottoreille, joten LNG:tä täytyy höyrys-

tää moottoreita varten. Usein moottorit toimivat kuitenkin polttoöljyllä. Tyypilli-

sen 14 vuorokauden merirahdin aikana kiehuu siis yli noin 1,4 % LNG:stä.   

 

LNG-laiva. 

LNG vaatii lähtöterminaalissa nesteytyslaitoksen, kuljetukseen erikois-LNG-

laivat ja tuontiterminaalissa jälleenkaasutuslaitoksen. Tyypillisesti LNG käyte-

tään sähköntuotantoon maakaasuvoimaloissa. Nesteytyslaitokset ovat kalliita, 

noin 5–10 miljardia dollaria (Johnson22 2005). Jälleenkaasutuslaitos maksaa noin 

miljardi dollaria. 

LNG:n kallis hinta herättää huolta kaasun käyttäjissä ja paljon sähköä ja maakaa-

sua käyttävässä teollisuudessa. Pelätään, että LNG:n hinta määrää kaiken maa-

kaasu hinnan. On varoitettu myös uudesta riippuvuudesta epävakaisiin tuotta-

jamaihin. 

Ensimmäinen LNG-laiva aloitti maakaasun rahtaamisen vuonna 1958 Algeriasta 

Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vuonna 2005 maailmassa oli 29 maakaasun nes-

teytyslaitosta Afrikassa (Algeria, Libya, Egypti ja Nigeria), Lähi-idässä (Oman, 

                                                 
21 Crook Jeff, Chilling out with LNG, The Chemical Engineer, March, 2005. 
22 Johnson Eric, Burn baby burn, Chemistry & Industry, March 21, 2005. 
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Qatar ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat), Aasiassa (Brunei, Indonesia ja Malesia), 

Australiassa, Alaskassa ja Trinidad ja Tobagossa. Uudelleenkaasutusterminaaleja 

maailmassa on lähes 100 kappaletta Japanissa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa, 

Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Karibialla. Qatar, Malesia, 

Australia, Nigeria, Indonesia ja Trinidad & Tobago ovat suurimmat LNG:n vie-

jät.  

Japani on pitkälti riippuvainen LNG:n tuonnista Australiasta, Qatarista, Malesi-

asta ja Venäjältä. Japaniin viedään yli kolmannes maailman LNG:stä. Etelä-Korea 

ja Taiwan ovat suuria LNG:n tuojia Qatarista, Malesiasta ja Indonesiasta. Ranska, 

Italia, Espanja ja Iso-Britannia tuovat LNG:tä paljon Qatarista, Algeriasta ja Nige-

riasta. 

Euroopan ensimmäinen maakaasun nesteytyslaitos on Norjassa Hammerfestin 

edustalla Melköyan saarella. Maakaasu johdetaan sinne putkia pitkin 140 kilo-

metrin päästä Snøhvitin merenalaiselta kaasukentältä.  

Snøhvitin kenttää noin kymmenen kertaa suurempi on Venäjän Štokmanin 

(Shtokmanovskoje) kenttä Barentsin merellä noin 600 kilometrin päässä mante-

reelta. Kaasujätti Gazprom on suunnitellut rakentavansa Murmanskiin maakaa-

sun nesteytysterminaalin, josta LNG:tä voitaisiin rahdata Yhdysvaltoihin. Štok-

manin projekti on vastatuulessa ja se on käytännössä pantu jäihin. Syynä oli en-

sin syksyllä 2008 alkanut maailmanlaajuinen taantuma. Myös liuskekaasuesiin-

tymien mahdollinen hyödyntäminen ostajamaissa on saanut Venäjän epäröi-

mään LNG-hankkeita. 

Vuonna 2012 nesteytetyn maakaasun (LNG) kulutus maailmassa oli 239 miljoo-

naa tonnia. Vuonna 2002 LNG:n kulutus maailmassa oli 110 miljoonaa tonnia eli 

keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut yli 8 % (British Petroleum23 2003, 

British Petroleum24 2013). 

                                                 
23 BP statistical review of world energy June 2004, BP, June, 2004. 
24 BP statistical review of world energy June 2013, BP, June, 2013. 
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Yhdysvalloissa maakaasun käyttö ylitti 2000-luvun puolivälissä tuotannon ja 

Yhdysvallat on suunnitellut tulevina vuosikymmeninä lisäävänsä nesteytetyn 

maakaasun tuontia. On arvioitu, että vuonna 2015 jopa 20 % ja vuonna 2030 jopa 

31 % Yhdysvaltojen kuluttamasta maakaasusta on LNG:tä (Hydrocarbon Proces-

sing25 2008). Vuonna 2005 LNG:n osuus Yhdysvaltojen maakaasusta oli alle 3 % 

(Johnson26 2005). Liuskekaasu heiluttaa näitä arvioita ja LNG-hankkeita on pantu 

viime aikoina jäihin. Jopa 90 % Yhdysvaltojen olemassa olevista LNG:n vastaan-

ottoterminaaleista seisoo toimettomina kotimaisen liuskekaasun voimakkaasti 

kasvaneen tuotannon takia.  

Gudmundssonin27 (2001) mukaan 80 % hyödyntämättömistä maakaasukentistä 

on liian pieniä maakaasun nesteytyslaitoksen rakentamisen kannalta. Suuri osa 

kentistä on myös ns. stranded gas -kenttiä, joihin ei kannata rakentaa putkiverk-

koa.  

LNG-kuljetusten ja tuontisatamien yksi suuri este on kansalaisten vastustus. 

LNG-tankkereille ei ole sattunut yhtään suurta onnettomuutta, mutta LNG-

laivan räjähdys vastaisi energiamäärältään kymmentä Hiroshiman atomipom-

mia.  

Yhdysvalloissa Clevelandissa sattui vuonna 1944 LNG-säiliön räjähdys, jossa 

kuoli 128 ihmistä. Uusien LNG-laitosten rakentaminen hyytyi Yhdysvalloissa 

lähes 20 vuodeksi (Johnson28 2005). 

Maakaasuputket 

Maakaasua ei ole yhtä helppo kuljettaa kuin raakaöljyä. Putkea pitkin kuljetettua 

energiayksikköä kohti maakaasun pumppaaminen kuluttaa kolme kertaa enem-

män energiaa kuin raakaöljyn pumppaaminen. Ennen maakaasuverkkoon joh-

                                                 
25 North America tight on domestic natural gas: Outlook for imports, Hydrocarbon Processing, 
January, 2008. 
26 Johnson Jeff, LNG weighs anchor, Chemical & Engineering News, April 25, 2005. 
27 Gudmundsson Jon Steinar, Non-pipeline transport of natural gas, NTNU, October 18, 2001. 
28 Johnson Jeff, LNG weighs anchor, Chemical & Engineering News, April 25, 2005. 
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tamista maakaasusta poistetaan rikkivety ja kosteus ja se kompressoidaan. 

Kompressoriasemia on maakaasuputken varrella 80–100 km välein.  

 

Valmisteilla olevan Nord Stream -maakaasuputken (Itämeren kaasuputki) hitsaustyö käynnissä 

(Associated Press). 

Toisen maailmansodan jälkeiset suuret kaasulöydöt Kanadan Albertassa ja Venä-

jällä johtivat suurten maakaasuputkiverkkojen rakentamiseen. Maailman pisin 

maakaasuputki on TransCanada, joka on 7200 km pitkä (Smil29 1999). Euroopan 

pisin putki kuljettaa maakaasua pohjoisesta Länsi-Siperiasta Länsi-Eurooppaan. 

Putken pituus on 6500 km ja halkaisija on suurimmillaan 142 cm (Smil30 2008).    

Suurimmat maakaasun viejät maakaasuputkia pitkin ovat Venäjä, Kanada, Nor-

ja, Alankomaat ja Algeria. Suurimmat tuojat putkea pitkin ovat Yhdysvallat (Ka-

nadan Albertasta ja British Columbiasta), Saksa (Venäjän Siperiasta, Norjasta ja 

Alankomaista) ja Italia (Algeriasta ja Venäjältä).  

                                                 
29 Smil Vaclav, Energies: An Illustrated Guide to the Biosphere and Civilization, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 1999. 
30 Smil Vaclav, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, MIT Press, 
Cambridge, MA, 2008. 
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Maakaasun tuonti Neuvostoliitosta Suomeen maakaasuputkea pitkin alkoi 

vuonna 1974. Oheisessa kuvassa on esitetty Suomen maakaasuverkko. 

 

Suomen maakaasuverkko vuonna 1999 (Taloudellinen tiedotustoimisto31 1999). 

 

Euroopan maakaasuputkiverkosto. 

                                                 
31 Energiaa!, Taloudellinen tiedotustoimisto, 1999. 
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Iranin ja Saudi-Arabian jättimäiset kaasukentät ovat lähempänä suuria Länsi-

Euroopan markkinoita kuin Venäjän Länsi-Siperian kentät. Poliittinen epävakaus 

Lähi-idässä ja Kaukasuksella on krooninen este maakaasuverkon rakentamiselle 

Lähi-idästä Eurooppaan.  

Venäjän kaasusta Länsi-Eurooppaan 90 % kulkee putkia pitkin Ukrainan kautta. 

Viime vuosina aika ajoin Ukrainan kaasuhanat on suljettu maksamattomien las-

kujen, hintakiistojen tai poliittisten kiistojen takia. Venäjä havitteleekin vaihtoeh-

toisia maakaasureittejä Länsi-Eurooppaan. Yksi tällainen on Itämeren kaasuput-

kihanke Nord Stream, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2011. Venäjältä Turk-

kiin menevässä Mustanmeren alittavassa Blue Stream -putkessa (Hydrocarbon 

Processing32 2003) kaasua virtasi ensimmäisen kerran helmikuussa 2003. Itäme-

ren putkeen kaasu tulee aluksi Länsi-Siperiasta, mutta myöhemmin myös toden-

näköisesti Štokmanin  jättimäiseltä kentältä Barentsinmereltä. 

Nabucco-maakaasuputkihankkeen avulla Eurooppa voisi vähentää riippuvuut-

taan Venäjän kaasusta. Nabucco siirtäisi Euroopan markkinoille kaasua Iranista 

ja Kaspianmeren ali Keski-Aasiasta Turkin kautta. Venäjän Blue Stream -putken 

kaasua voitaisiin myös siirtää Nabuccon avulla Eurooppaan. 

Afganistanin sodan syyt ovat sekalainen vyyhti, jossa yksi tekijä on maan tärkeys 

maakaasuputkien kauttakulkumaana Kaspianmeren itäpuolisten entisten neu-

vostotasavaltojen kaasukentiltä. Tähän juoneen kuuluu presidenttien Bill Clinto-

nin ja George W. Bushin, yhdysvaltalaisten energiajättien Enronin (R.I.P) ja Uno-

calin, talebanien ja nykyisen Afganistanin presidentin Hamid Karzain yhteistyö.  

Maakaasuputket ovat osa suurta ja monimutkaista ulkopoliittista peliä. Esimer-

kiksi Iran, Pakistan ja Intia neuvottelevat maakaasuputken rakentamisesta maa-

kaasun viemiseksi Iranista Intiaan Pakistanin kautta (Klare33 2005). Pakistan ja 

Intia ovat vanhoja verivihollisia, mutta molemmat ovat Yhdysvaltojen liittolaisia. 

Yhdysvalloille Iran puolestaan on roistovaltio. 
                                                 
32 Natural gas, Hydrocarbon Processing, May, 2003. 
33 Klare Michael T., Oil, geopolitics, and the coming war with Iran, www.tomdispatch.com, April 
11, 2005. 
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Metaanihydraatit 

Metaanihydraatti (metaaniklatraatti) on kiinteä vesimolekyylien kidehila, joka 

pitää sisällään ilman kemiallista sidosta metaanimolekyylejä. Metaanihydraatteja 

on muodostunut orgaanisten sedimenttien hajotessa anaerobisesti metaaniksi, 

joka on jäänyt jään sisään. Metaanihydraatteja voidaan muodostaa myös tavalli-

sen maakaasun metaanista varastointia ja kuljetusta varten (NGH = natural gas 

hydrates, GTS = gas to solids). Metaanihydraatit (NGH) ovat yksi mahdollinen 

tapa kuljettaa maakaasua hankalasti hyödynnettäviltä kaasukentiltä (stranded 

gas) paineistetun maakaasun (CNG), nesteytetyn maakaasun (LNG) ja maakaa-

sun nesteyttämisen ohella (GTL). Metaani vapautuu metaanihydraateista, kun 

lämpötila nousee tai paine laskee riittävästi. Jäätiköiden alla ja merenpohjassa 

metaanihydraatit ovat korkeassa paineessa.  

On arvioitu, että maailman metaanihydraattivarannot riittäisivät nykykulutuk-

sella 350–3500 vuodeksi (Corfield34 2006). U.S. Geological Survey (USGS) on ar-

vioinut, että maalla olevat maakaasuhydraattivarat ovat noin tuhatkertaiset tun-

nettuihin maakaasuvaroihin verrattuna ja merellä olevat metaanihydraattivarat 

ovat jopa 4000 kertaa suuremmat.    

Vaikka metaanihydraattivarannot ovat valtavat, niiden hyödyntäminen on erit-

täin hankalaa. Metaanihydraatit ovat hankalissa paikoissa ja niiden energiatiheys 

on pieni. Kuutiometri metaanihydraattia vapauttaa jopa 170 m3 metaania ja 

0,79 m3 vettä. Määrä on kuitenkin lopulta varsin vaatimaton. Metaanihydraatin 

tiheys on vain 120 kg/m3, mikä ei riitä taloudelliseen hyödyntämiseen (Corfield35 

2006). 

Metaanihydraatit ovat tärkeitä merenpohjan vakaan rakenteen kannalta, eikä 

niiden louhiminen ole ongelmatonta. Seurauksena voi olla laaja pohjarakentei-

den romahtaminen ja suuren määrän metaania vapautuminen ilmakehään äkilli-

                                                 
34 Corfield Richard, Deep-sea discovery, Chemistry & Industry, August 07, 2006. 
35 Corfield Richard, Deep-sea discovery, Chemistry & Industry, August 07, 2006. 
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sesti. Ilmeisesti tällainen metaanipurkaus aiheutti 55 miljoonaa vuotta sitten 

maapallon noin 8 asteen lämpötilannousun. 

Maakaasun nesteyttäminen GTL 

Maakaasun nesteyttäminen (GTL = Gas to liquids) on tapa saada ”hankalien 

paikkojen” stranded-maakaasua kuluttajille. Tässä yhteydessä GTL tarkoittaa 

maakaasun nesteyttämistä synteesikaasureitin kautta Fischer–Tropsch-nesteiksi: 

diesel, nafta, kerosiini ja vahat.  

Shellillä on ollut Malesiassa jo vuosia GTL-koelaitos. Shell ja ExxonMobil raken-

tavat molemmat Qatariin noin 5 miljardin dollarin GTL-laitosta ja vastaavia on 

suunnitteilla useita, mm. Sasolin toimesta. Muita aktiivisia firmoja GTL-

teknologiassa ovat mm. Sasol, ChevronTexaco, BP, ConocoPhillips, Statoil, Rep-

sol, Marathon Oil, Japan National Oil Corporation, Mossgas, Methanex, Rentech, 

Haldor Topsøe, Syncrude Technology ja Syntroleum.    

 

Shellin Pearl-hanke tähtää valtavan GTL-laitoksen (gas to liquids) rakentamiseen Ras Laffaniin 

(kuva) Qatariin. Laitos perustuu Fischer–Tropsch-teknologiaan. 

Syitä maakaasun nesteyttämiselle Fischer–Tropsch-nesteiksi ovat: 

– Nesteiden kuljettaminen pitkiä matkoja on halvempaa ja helpompaa. 
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– Saadaan muuten hankalasti hyödynnettävä maakaasu markkinoille. 

– Korvataan raakaöljyä ja laajennetaan liikennepolttoaineiden raaka-

ainepohjaa. 

– Saadaan hyvälaatuista rikitöntä ja aromaattivapaata polttoainetta (diesel), 

joka on puhtaammin palavaa kuin tavallinen diesel. 

– Vähennetään soihdutusta. 

Ongelmiakin GTL-teknologialla on: 

– Teknologia haastavaa, mm. reaktorisuunnittelu. 

– Tuotteen saanto ja tuotejakauma eivät välttämättä ole sitä mitä eniten ha-

lutaan. Siis kun halutaan paljon dieseliä, saadaan paljon ”kynttilävahaa”. 

– Taloudellisuus, mm. riippuvuus öljyn hinnasta. 

– Energiatehokkuus. 

 

Dieselin (oikealla) lisäksi Fischer–Tropsch-synteesi tuottaa paljon ”kynttilävahaa”. 

Synteesikaasuprosessissa tapahtuvat seuraavat reaktiot: 

CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2  ΔH= 206 kJ/mol 
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CO + H2O ⇄ CO2 + H2 ΔH= -41 kJ/mol 

 

Maakaasu     
 
         Synteesikaasu 
     
Vesi  
 

Synteesikaasun valmistus maakaasusta. 

Fischer–Tropsch-prosessissa synteesikaasu reagoi muodostaen hiilivetyjä ja al-

koholeja, muitakin reaktioita tapahtuu: 

– Alkoholien muodostuminen:  nCO + 2nH2 → CnH(2n+1)OH + (n-1)H2O 

– Olefiinien muodostuminen:  nCO +2nH2 → CnH2n + H2O 

– Parafiinien muodostuminen:  nCO + (2n+1)H2 → CnH(2n+2) + nH2O 

– Shift-reaktio:    CO + H2O → CO2 + H2 

– Boudoard-reaktio:  2CO → C + CO2 

– Koksin muodostuminen:  H2 + CO → C + H2O 

GTL-Fischer–Tropsch-katalyytit ovat tyypillisesti kobolttipohjaisia alumiinikan-

tajalla. Katalyytin promoottorina käytetään usein jalometalleja, kuten reniumia. 

CTL-Fischer–Tropsch-katalyytit ovat yleensä rautapohjaisia. 

Rikin poisto 

Puhdistus Höyrytys 

 

 

UUNI 
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Fischer–Tropsch-nesteiden valmistaminen maakaasusta. 

Maakaasusta vetyä 

Maakaasusta valmistetaan synteesikaasua (CO2:n ja H2:n seos), josta valmistetaan 

mm. huomattavia määriä metanolia sekä GTL-nesteitä. Maakaasusta valmiste-

taan myös suurin osa maailman puhtaasta vedystä, jota käytetään raakaöljynja-

lostuksessa, petrokemianteollisuudessa (suurin käyttökohde ammoniakkisyntee-

si), elintarviketeollisuudessa, jne. Vetyä on kaavailtu myös tulevaisuuden puh-

taaksi polttoaineeksi, jolla mm. polttokennoautot kulkisivat.  

Vaikka vedyn valmistaminen maakaasusta on tunnettua ja tehokasta tekniikkaa, 

vetytalouden tiellä on valtavia ongelmia, kuten:  

– Vedyn valmistaminen puhtaasti ja energiatehokkaasti. Maakaasun energi-

asta suuri osa hukkuu prosessissa. 

– Vedyn varastointi ja kuljettaminen.  

– Infrastruktuuri vetytaloudelle pitäisi rakentaa lähes nollasta. 
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Keskikokoisen ja -kulutuksisen eurooppalaisen auton koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt kilo-

metriä kohti raakaöljystä jalostetulle bensiinille ja dieselille sekä joillekin maakaasuvaihtoehdoil-

le. Maakaasun käyttö ei oleellisesti vähennä hiilidioksidipäästöjä tieliikenteessä öljyyn verrattu-

na. 

Paineistettu maakaasu CNG 

Paineistettua maakaasua (CNG) käytetään maailmassa varsin laajalti autojen 

polttoaineena, mutta maakaasua voidaan kuljettaa myös CNG-laivoilla. Inves-

toinnit CNG-infrastruktuuriin ovat huomattavasti pienemmät kuin LNG-

infrastruktuuriin, mutta kuljetuskustannukset ovat suuremmat johtuen kuljetet-

tavan maakaasun pienemmästä energiatiheydestä. CNG siis sopii suhteellisen 

lyhyille kuljetusmatkoille. Maailmassa ei toistaiseksi ole CNG-laivoja. 

Maakaasusta metanolia 

Metanoli on yksi maailman suurivolyymisimmista kemikaaleista noin 40 miljoo-

nan tonnin vuosituotannollaan. Noin 90 % metanolista valmistetaan maakaasus-

ta ja loppu kivihiilestä. Metanolia voidaan käyttää polttoaineena vaikkapa au-
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toissa, mutta suurin osa siitä menee muiden kemikaalien valmistamiseen: for-

maldehydi, MTBE, etikkahappo ja metyylimetakrylaatti.  

Maakaasusta valmistetaan suurin osa maailman metanolista, vaikkakin Kiinassa 

kivihiilestä tuotetaan merkittäviä määriä metanolia. Suuria ns. megametanoliteh-

taita on valmistettu Lähi-itään ja halvan runsaan maakaasun maihin suurimpien 

ollessa kapasiteetiltaan noin 2 miljoonaa tonnia/vuosi. Suunnitteilla on jopa 6 

miljoonan tonnin/vuosi tehtaita. Tuotanto on siirtymässä teollisuusmaista mai-

hin, joilla on paljon halpaa maakaasua: Chile, Malesia, Saudi-Arabia, Qatar, Uu-

si-Seelanti, Venezuela ja Trinidad ja Tobago. 

  Reagoimattomat kaasut 

 
Synteesi-    Raaka-  
kaasu          metanoli   
 

                           Raakametanoli 

Metanolisynteesi.  

Metanolisynteesissä tapahtuvat seuraavat reaktiot: 

CO + 2H2 ⇄ CH3OH  ΔH= -90,8 kJ/mol 

CO + H2O ⇄ CO2 + H2 ΔH= -41,2 kJ/mol 

CO2 + 3H2 ⇄ CH3OH  ΔH= -49,6kJ/mol 

Maakaasusta sähköä 

Edellä olevasta on käynyt selväksi, että sähköntuotanto yhdessä lämmöntuotan-

non kanssa on maakaasun suurin käyttökohde. Molekyylien sijasta maakaasun 

energiaa voidaan siirtää myös sähkönä (GTW = gas to wire). 

Kompri- 

mointi 

Metanoli 

synteesi 
Puhdistus 
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Maakaasusta kemikaaleja 

Lähi-idässä on paljon maakaasua, mutta vain vähän paikallista tarvetta eikä put-

kistoa muille markkinoille. Niinpä maakaasua pyritään jalostamaan laivakulje-

tuksiin sopivaan muotoon, kuten LNG, GTL ja metanoli. 

Maakaasusta saatavan etaanin krakkaus eteeniksi ja edelleen polyeteeniksi on 

yksi tapa muuttaa hankala kaasu arvokkaammaksi ja helposti kuljettavaksi tuot-

teeksi.  

Tärkein maakaasusta valmistettava kemikaali on ammoniakki, jota valmistetaan 

maakaasusta saadusta vedystä ja ilman typestä. Ammoniakkiprosessin ensim-

mäinen vaihe on synteesikaasun valmistus, kuten metanolin valmistuksessa. Ta-

voitteena on saada suuri vetysaanto ja synteesikaasun hiilimonoksidi muuttuu-

kin kokonaan hiilidioksidiksi. Vety erotetaan puhtaaksi ja se reagoi korkeapaine-

reaktorissa rautapohjaisen katalyytin läsnä ollessa ilmasta erotetun typen kanssa: 

N2 + 3H2 ⇄ 2NH3   

 

Ammoniakkisynteesi (Laitinen ja Toivonen36 ).  

                                                 
36 Laitinen R., Toivonen J., Yleinen ja epäorgaaninen kemia, Otatieto, Helsinki Espoo, 1997. 


