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Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

energia markkinoilla on ollut nähtävissä 

kaksi suurta muutosta: kulutuksen kas-

vun siirtyminen nouseviin talouksiin sekä 

epätavanomaisten hiilivetyjen ja nesteyte-

tyn maakaasun tulo markkinoille. Nouse-

vat taloudet kuluttavat jo nyt yli puolet 

globaalista energiantuotannosta, ja kulu-

tuksen kasvu siirtyy yhä selvemmin 

Aasian suuriin nouseviin talouksiin. 

Uusiutuvien energianlähteiden osuus 

kokonaiskulutuksesta kasvaa, mutta 

pysyy silti alle 20 prosentin ainakin lähi-

vuosikymmenet. Samalla tuotantokustan-

nusten pieneneminen on edesauttanut 

monien uusien öljy- ja kaasuesiintymien 

hyödyntämistä erityisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä on laskenut erityisesti maakaasun 

hintaa Yhdysvalloissa samalla kun Euroo-

passa energian hinta on säilynyt kalliina.

Aasia kuluttaa yhä suuremman osa 
maailman energiasta

Viimeisen kymmenen vuoden ajan nou-

sevien talouksien energiankulutus on 

kasvanut erittäin nopeasti, mutta 

finanssikriisin alkuun saakka OECD-

maiden yhteenlaskettu energiankulutus 

vastasi yli puolta maailman kokonais-

kulutuksesta. Nyt tilanne on muuttu-

nut, ja lähivuosikymmenten ajan ener-

giankulutuksen, fossiilisten polttoainei-

den käytön ja kasvihuonekaasupäästö-

jen kasvun ennustetaan tulevan liki 

yksinomaan nousevista talouksista. 

Kiinan energiankulutus kaksinkertaistui 

vuosina 2002–2009, mikä teki Kiinasta 

maailman suurimman energiankulutta-

jan sekä hiilidioksidipäästöjen lähteen.1 

Energiankulutuksen kasvua nousevissa 

talouksissa pitävät yllä jatkuva kaupun-

1 BP (2012).

gistuminen ja väestön vaurastuminen. 

Infrastruktuurin rakentamisen lisäksi 

kotitalouksien hankkimien uusien 

koneiden ja laitteiden valmistus ja käyt-

tö kuluttavat energiaa. Kansainvälisen 

energiajärjestön IEA:n vuoden 2012 

ennusteen mukaan OECD-maiden 

osuus energiankulutuksesta on vuonna 

2035 enää 35 % (kuvio 1).

Energian käyttö on jatkuvasti 

tehostunut, ja IEA ennustaa globaalisti 

talouden energiaintensiteetin (energian-

kulutus suhteessa BKT:hen) jatkavan 

supistumistaan liki 2 prosentin vuosi-

vauhtia.2 Energiatehokkuuden parane-

misesta huolimatta vuonna 2035 kulu-

tetaan noin 40 % enemmän energiaa 

kuin vuonna 2010. Uusiutuvien ener-

gianlähteiden (biomassa, vesivoima, 

tuuli- ja aurinkovoima jne.) käytön 

ennustetaan kasvavan voimakkaasti 

etenkin sähköntuotannossa, mutta nii-

den osuus energian kokonaiskulutuk-

sessa jää pieneksi. Fossiilisten poltto-

aineiden osuus energiankulutuksessa 

pienenee nykyisestä noin 80 prosentista 

noin 75 prosenttiin samalla kun uusiu-

tuvien polttoaineiden osuus kasvaa 13 

prosentista 18 prosenttiin. Loppuosa 

katetaan lähinnä ydinvoimalla.

Tällä hetkellä öljy on suurin yksit-

täinen ensisijaisen energian lähde, ja 

sillä katetaan noin kolmannes energian-

kulutuksesta. Vaikka öljytuotteiden 

käyttö teollisuudessa ja sähköntuotan-

nossa supistuukin, kasvava liikenne 

lisää näiden tuotteiden kysyntää. 

OECD-maissa öljyn ja etenkin kivi-

hiilen kysyntä voi tulevaisuudessa 

2 Suurinta energiaintensiteetin väheneminen tullee 
olemaan Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä, jotka ovat 
maailman ensimmäiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi 
suurimmat energiankuluttajat.
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supistua, kun taas maakaasun ja uusiu-

tuvien energianlähteiden osuus ener-

giankulutuksesta kasvaa. Nousevien 

talouksien ripeä kasvu kuitenkin vaatii 

uusiutuvien energianlähteiden lisäksi 

yhä suurempia määriä fossiilisia poltto-

aineita eli öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. 

Kansainväliset kauppavirrat ovat 

muuttuneet nopeasti. Kiinasta tuli öljyn 

nettotuoja vasta vuonna 1993, mutta 

vuonna 2010 Kiina oli jo maailman toi-

seksi suurin öljyn ja öljytuotteiden tuo-

ja. Kiina ja Intia vastaavat yhdessä yli 

puolesta koko maailman hiilentuotan-

nosta, mutta ne ovat myös maailman-

laajuisesti merkittävimpiä kivihiilen 

ostajia. Etenkin Intiassa hiilentuonnin 

ennakoidaan lähivuosina kasvavan erit-

täin nopeasti, koska kansainvälisesti 

vertaillen hyvin tehottomasti toimiva 

kotimainen tuotanto ei pystyne vastaa-

maan kysynnän kasvuun.3 Kaasun 

osuus energiankulutuksesta on OECD-

maiden ja entisen Neuvostoliiton alueen 

ulkopuolella ollut vähäinen, mutta sen 

ennakoidaan kasvavan nopeasti lähi-

vuodet. 

Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 

ovat tulevaisuudessakin suuria markki-

noita, mutta Aasian energiankulutuksen 

kasvu suuntaa energian kauppavirtoja 

entistä enemmän Atlantilta Tyynelle-

merelle. Tämä lisää mm. Etelä-Kiinan 

meren merkitystä globaalissa energia-

kaupassa. Malakansalmen ja Etelä-

Kiinan meren kautta kulkee jo tällä het-

kellä kolmannes globaalista raakaöljys-

tä ja noin puolet nesteytetystä maakaa-

susta.4 Kiinalaiset, korealaiset ja intia-

laiset energiayhtiöt ovat yhä merkittä-

vämpiä toimijoita sekä Lähi-idän, Afri-

kan ja Keski-Aasian tuottajamaissa että 

kansainvälisessä kaupassa. Kiinan ja 

muiden nousevien talouksien kasvavalla 

kysynnällä on myös suoria vaikutuksia 

energiaraaka-aineiden maailmanmark-

kinahintoihin.5 

Yhdysvaltain kaasun ja öljyn 
tuotanto kasvanut uusien 
esiintymien hyödyntämisen myötä

Kysynnän nopea kasvu on osunut 

samaan ajankohtaan, jolloin lukuisat 

1970-luvulla avatut öljyn ja kaasun 

tuotantoalueet mm. Venäjällä, Yhdys-

valloissa ja Euroopassa ovat ohittamas-

sa tuotantohuippunsa. Uusien poten-

tiaalisten öljy- ja kaasukenttien tiedet-

tiin olevan yhä vaikeammin saavutetta-

vissa, mutta öljyn hinnan pysyttelemi-

3 IEA Coal (2012).
4 EIA (2012).
5 Simola (2012).

Kuvio 1.

1. Globaali energiankulutus
2. OECD-maat
3. Muut maat

Milj. öljyekvivalenttitonnia

Lähde: BP Statistical Review of World Energy (heinäkuu 2012).
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nen alhaisena 1980- ja 1990-luvuilla ei 

kannustanut merkittäviin investointei-

hin. Vasta globaalin kysynnän kasvu ja 

raaka öljyn ja maakaasun hinnan nopea 

kohoaminen kannustivat toden teolla 

tutkimaan tuotantomahdollisuuksia 

myös äärimmäisissä olosuhteissa mm. 

arktisilla alueilla (Venäjä, Alaska) ja 

syvällä merenpohjassa (Brasilia). Myös 

kiinnostus epätavanomaisten kaasu- ja 

öljyvarojen hyödyntämiseen etenkin 

Pohjois-Amerikassa alkoi lisääntyä. 

Näiden kaikkien hyödyntämisen uskot-

tiin kuitenkin olevan hyvin hidasta, kal-

lista ja epävarmaa. 

Erityisesti epätavanomaisen öljyn 

ja kaasun tuotannossa (ks. kehikko 1, s. 

60) käytetty tekniikka sekä siihen liitty-

vä osaaminen ja palveluliiketoiminta 

ovat kuitenkin kehittyneet paljon enna-

koitua nopeammin. Tuotantokustan-

nusten pieneneminen on edesauttanut 

monien epätavanomaisten esiintymien 

hyödyntämistä, mikä on luonut Yhdys-

valtoihin suoranaisen kaasu- ja öljy-

buumin. Uusien menetelmien avulla 

kaasuliuskeesta pystytään tuottamaan 

merkittäviä määriä maakaasua. Vuoden 

2006 jälkeen Yhdysvaltojen maakaasun 

tuotanto alkoi kasvaa, ja kasvu on jat-

kunut paljon ennakoitua nopeampana. 

Vuosina 2007–2012 Yhdysvaltain kaa-

suntuotanto kasvoi yli 25 %, mikä on 

supistanut voimakkaasti kaasuntuontia 

(kuvio 2). Vielä kymmenen vuotta sitten 

Yhdysvaltojen kaasuntuonnin ennakoi-

tiin kasvavan nopeasti ja mm. Qatarissa 

ja Venäjällä suunniteltiin kaasun vienti-

terminaaleja nimenomaan Yhdysvalto-

jen kasvavia markkinoita silmällä 

pitäen. Nyt Yhdysvallat on käytännössä 

omavarainen maakaasun suhteen, ja 

maasta on tulossa kaasun nettoviejä. 

Alun perin Pohjois-Amerikan markki-

noille vietäväksi tarkoitettu maakaasu 

onkin viimeisen viiden vuoden ajan 

päätynyt lähinnä Euroopan ja Japanin 

markkinoille.

Liuskekaasun talteenotossa käytet-

tyä tekniikkaa on nyttemmin pystytty 

hyödyntämään myös öljyntuotannossa. 

Aikaisemmin kannattamattomana pide-

tyn epätavanomaisen öljyn tuotanto on 

lisääntynyt, ja vuosikymmeniä jatkunut 

raakaöljyn tuotannon supistuminen 

Yhdysvalloissa pysähtyi vuonna 2008. 

Tuotannon kasvuvauhti on ollut maassa 

hyvin nopeaa, ja vuonna 2012 öljyn ja 

öljytuotteiden tuotanto ylitti vuoden 

1993 tason (kuvio 3 ).6 Kansainvälisen 

energiajärjestön IEA:n tuoreimman 

ennusteen7 mukaan Yhdysvaltojen 

öljyntuotanto kasvaisi 40 % vuoteen 

6 Käytettävissä olevat EIA:n tilastot ulottuvat marras-
kuuhun 2012.
7 IEA Oil (2012).

Kuvio 2.

1. Maakaasun tuotanto (vasen asteikko)
2. Maakaasun tuonti (oikea asteikko)

Lähde: EIA.
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Kehikko 1.

Mitä ovat epätavanomaiset hiilivedyt?

Maapallon öljy- ja kaasuvarat 
ovat syntyneet sedimenttien alle 
hautautuneiden kasvien ja 
eliöiden jäänteistä. Vuosimiljoo-
nien aikana kuumuus ja paine 
ovat muuttaneet jäänteet neste-
mäisiksi tai kaasumaisiksi hiili-
vetyjen seoksiksi, joista osa on 
kasautunut maanalaisiin onkaloi-
hin tai huokoisiin kiviaineksiin. 
Tavanomaiset eli perinteiset öljy 
ja kaasu löytyvät suhteellisen 
rajallisilta alueilta luonnon muo-
vaamista onkaloista tai luolista. 
Yksinkertaistaen tavanomaisen 
öljyn ja kaasun hyödyntäminen 
on edellyttänyt maanalaisten 
hiili vetyonkaloiden tai -luolien 
paikallistamista, minkä jälkeen 
neste tai kaasu on pumpattu 
porausreiän kautta maanpinnalle. 

Epätavanomaisilla hiili-
vedyillä puolestaan tarkoitetaan 
monenlaisia hiilivetyjen seoksia, 
jotka ovat tyypillisesti sitoutuneet 
huokoisiin kiviaineksiin. Niitä 
tavataan laajoilla alueilla, mutta 
varantojen hyödyntäminen on 
usein vaikeaa ja perinteisiin läh-
teisiin verrattuna kallista. Epä-
tavanomaisia raakaöljyn lähteitä 
ovat mm. öljyhiekka ja öljyliuske. 
Epätavanomaisia maakaasun läh-
teitä ovat mm. tight gas, coal bed 
methane (CBM), liuskekaasu 
(shale gas) ja kaasuhydraatit 
(natural gas hydrates). Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana eten-
kin liuskekaasun tuotannossa 
käytetty tekniikka (mm. horison-
taalinen poraus ja vesisärötys) on 
kehittynyt erittäin nopeasti, mikä 

on pienentänyt tuotantokustan-
nuksia ja luonut Yhdysvaltoihin 
suoranaisen öljy- ja kaasu-
buumin. Tekniikan kehittyessä ja 
sen käyttöön liittyvän palvelu-
liiketoiminnan kasvaessa liuske-
kaasun tuotantomahdollisuuksia 
on viime vuosina selvitetty 
muualla kin, mm. Puolassa, 
Ukrainassa ja Kiinassa. Toistai-
seksi vesisärötykseen liitetyt 
ympäristöriskit ovat rajoittaneet 
tekniikan käyttöä Euroopassa, 
mutta lähivuosikymmeninä nyt 
epätavanomaisena pidetystä 
tuotan nosta voi tulla laajalti 
käytet tyä.
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2017 mennessä, mikä tekisi maasta 

maailman suurimman öljyntuottajan. 

Samaan aikaan Yhdysvaltojen öljyn-

tuonti on supistunut sekä talouskriisin 

että kotimaisen tuotannon kasvun myö-

tä. Vaikuttaakin mahdolliselta, että 

tuonnin supistuminen Yhdysvalloissa 

tulee jatkumaan, ja maan oma öljyn-

tuotanto voisi kattaa jopa yli puolet 

öljyn kokonaiskulutuksesta. Yhdys-

valtain energiavirasto Energy 

Information Administration (EIA) 

ar vioi poltto aineiden nettotuonnin 

Yhdysvaltoihin vähenevän noin 20 % 

vuoteen 2025 mennessä.8 Tämä yhdessä 

kaasun viennin lisääntymisen kanssa 

pienentäisi Yhdysvaltojen kauppataseen 

vajetta seuraavan kymmenen vuoden 

aikana noin 0,5 prosenttiyksikköä suh-

teessa BKT:hen.

Koska Yhdysvallat on yhä maail-

man suurin raakaöljyn ja maakaasun 

kuluttaja, sen oman kaasun- ja öljyn-

tuotannon kasvulla on ollut huomatta-

via vaikutuksia maailmanlaajuisesti. 

Kaasuntuotannon kasvu on laskenut 

Yhdysvaltain alueellisen kaasun mark-

kinahinnan ennätyksellisen alhaalle, 

mikä on lisännyt kaasun kulutusta eten-

kin sähköntuotannossa. Monet voima-

laitokset ovat siirtyneet kivihiilestä 

maakaasuun, mikä pienensi kivihiilen 

kulutusta erityisesti vuosina 2011–

2012. Tämä taas lisäsi kivihiilen vientiä, 

mikä puolestaan laski sen markkinahin-

toja etenkin Euroopassa. Euroopassa 

taas maakaasun hinnat ovat pysyneet 

korkealla, joten edullinen kivihiili on 

houkutellut voimalaitoksia siirtymään 

maakaasusta ilmaston kannalta huo-

8 EIA (2013).

nompaan vaihtoehtoon eli kivihiileen. 

Tämä on johtanut jopa kaasuturbiini-

laitosten sulkemiseen kannattamatto-

mina.

Kaasun alhainen hinta Yhdys-

valloissa on myös auttanut pitämään 

teollisuuden sähkön hinnan melko 

vakaana samalla kun sähkön hinta 

Euroopassa on noussut tuntuvasti kym-

menen viime vuoden ajan. Vuonna 

2011 teollisuuskäyttäjien kaasun hinta 

oli Yhdysvalloissa noin kolmannes ja 

sähkön hinta noin puolet keskimääräi-

sestä eurooppalaisesta hintatasosta 

(kuviot 4 ja 5).9 Tämän kehityksen on 

nähty rapauttavan eurooppalaisten yri-

tysten kilpailukykyä erityisesti energia-

intensiivisillä aloilla, kuten metallin-

jalostuksessa ja kemianteollisuudessa. 

Etenkin Saksassa monet yritykset ovat 

julkisuudessa pohtineet tuotannon siir-

9 Vuodelta 2012 ei vielä ole saatavissa vertailukelpoi-
sia lukuja, mutta ero tuskin on suuresti muuttunut.

Kuvio 3.

1. Öljyn ja öljytuotteiden tuonti
2. Öljyn ja öljytuotteiden tuotanto
3. Öljyn tuotanto

Milj. barrelia

Lähde: EIA.

Yhdysvaltojen öljyn tuotanto ja tuonti

2

1

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

3

4

Raakaöljyn tuonti4.



Globaalit energiamarkkinat murroksessa62 Euro & talous 1 • 2013

tämistä Yhdysvaltoihin edullisemman 

energian perässä. Samaan aikaan 

Yhdysvalloissa kaasu- ja öljybuumin on 

ennakoitu tuovan tuhansia uusia työ-

paikkoja sekä energia-alalle että muu-

hun teollisuuteen. Edullisen energian on 

nähty elvyttävän teollisuutta ja houkut-

televan uusia investointeja. Vaikutuksia 

ei tule kuitenkaan liioitella. Vaikka 

energiasektorin uudella tulemisella on 

merkittäviä vaikutuksia joillain toimi-

aloilla, kuten kemian- ja metalliteolli-

suudessa, sen työllisyysvaikutukset 

pysyvät esimerkiksi American 

Chemistry Councilin vuonna 2012 esit-

tämän arvion mukaan noin 10 prosen-

tissa nykyisestä 12 miljoonasta työttö-

mästä ja teollisuuden kilpailukyvystä 

tulevat vaikutukset saattaisivat kasvat-

taa BKT:tä pitkällä aikavälillä reilun 1 

prosentin verran.10

Muutoksilla vaikutuksia 
Eurooppaan ja Suomeenkin

Yhdysvaltojen kaasuntuonti supistui 

samaan aikaan kun nesteytetyn maa-

kaasun (LNG) tuotantokapasiteetti 

maailmalla kaksinkertaistui vuosina 

2006–2011. Markkinoille tuli ennakoi-

tua enemmän nesteytettyä maakaasua, 

mikä kasvatti spottikaupan11 volyymiä 

ja laski hintoja. Nesteytetyn maakaasun 

osuus globaalista maakaasukaupasta 

suureni alle 10 prosentista vuonna 

2003 yli 25 prosenttiin vuonna 2011.12 

Samalla öljyn maailmanmarkkinahinta 

kohosi nopeasti vuoden 2008 kriisiä 

edeltäneelle tasolle, mikä nosti öljyn 

hintaan sidottujen maakaasutoimitus-

ten hintoja Euroopassa ja Aasiassa. 

Aikaisemmin kalliina pidetty nesteytet-

ty maakaasu alkoi monen eurooppalai-

sen energiayhtiön kannalta vaikuttaa 

10 American Chemistry Council (2012). 
11 Spottikaupaksi määritellään sekä lasti kerrallaan 
että kaikki alle neljän vuoden pituisilla sopimuksilla 
myydyt erät.
12 IGU (2012).

Kuvio 4.

1. Yhdysvallat
2. OECD-Eurooppa

Lähde: IEA, Energy Prices and Taxes (2012).

Teollisuuden maksama sähkön hinta Yhdysvalloissa
ja Euroopassa
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Kuvio 5.

1. Yhdysvallat
2. OECD-Eurooppa

Lähde: IEA, Energy Prices and Taxes (2012).

Teollisuuden maksama maakaasun hinta
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houkuttelevalta vaihtoehdolta. Kun 

Euroopassa vuonna 2005 oli 9 nestey-

tetyn maakaasun vastaanottolaitosta, 

tällä hetkellä näitä laitoksia on kaik-

kiaan kahdeksassa EU-maassa yhteensä 

19 ja lukuisia uusia on suunnitteilla.13 

Kun vuonna 2000 noin 5 % EU-alueen 

kaasun tuonnista oli nesteytettyä 

maakaasua, vuonna 2005 osuus oli 

noin 15 % ja vuonna 2011 jo noin 

25 %.

Nesteytetyn maakaasun sekä lyhyi-

den toimitussopimusten yleistyminen 

on lisännyt eurooppalaisten asiakkai-

den vaatimuksia myös pitkäaikaisten 

toimitussopimusten muuttamisesta 

(kaasun hinnoittelusta lähemmin kehi-

kossa 2, s. 64). Toistaiseksi Norjan 

Statoil on ollut paljon halukkaampi 

muuttamaan hinnoitteluperiaatteitaan 

kuin Venäjän Gazprom ja Algerian 

Sonatrac. Etenkin Gazpromin perin 

joustamatonta suhtautumista kaasun 

sopimushintojen muokkaamiseen on 

kritisoitu laajalti, ja se on ollut yksi syy 

Gazpromin mark kina-aseman heikke-

nemiseen viime vuosina. Tästä huoli-

matta Gazprom on edelleen kiistatta 

suurin maakaasun tuoja EU-alueelle.14

Suomen markkinoille nesteytetty 

maakaasu ei ole rantautunut siitä sel-

keästä syystä, ettei Suomessa ole sen 

vastaanottoon soveltuvaa laitosta. Suo-

messa kulutettava maakaasu tulee 

kokonaan Venäjältä, samoin kuin 90 % 

raakaöljystä ja 80 % kivihiilestä. Suo-

men kaasumarkkinoita hallitseva 

Gasum kuitenkin suunnittelee nesteyte-

tyn maakaasun vastaanottoa varten 

soveltuvan terminaalin rakentamista 

13 GIIGNL (2012).
14 Simola – Solanko – Korhonen (2013).

joko Inkooseen tai Porvooseen, ja 

ympäristövaikutuksia koskevat ns. 

YVA-selvitykset ovat molempien paik-

kojen osalta käynnissä.

Euroopan komissio ja EU:n parla-

mentti hyväksyivät syksyllä 2009 kol-

manneksi energiapaketiksi kutsutun 

kokonaisratkaisun, jolla tähdätään EU-

maiden kaasu- ja sähkösektorin uudista-

miseen. Direktiivipaketin tavoitteena on 

energian jakelun ja tuotannon erottami-

nen toisistaan (unbundling), kilpailun ja 

kansalliset rajat ylittävän kaupankäyn-

nin lisääminen sekä siirtoputkistojen ja 

-verkkojen rakentaminen jäsenmaiden 

energiaturvallisuuden parantamiseksi. 

Näihin tavoitteisiin liittyy EU:n BEMIP-

hanke15, jonka varoin voidaan tukea 

suuren nesteytetyn maakaasun vastaan-

ottoon soveltuvan terminaalin rakenta-

mista Liettuaan, Latviaan, Viroon tai 

Suomeen sekä kaasun siirtoputkiston 

rakentamista maiden välille. Ongelmana 

on, että EU:n tuki voi tulla vain yhdelle 

suurelle hankkeelle ja jäsenmaiden halli-

tusten olisi ensin päästävä sopuun kai-

kille sopivasta terminaalin sijoitus-

paikasta. Yksin Suomen markkinoita 

varten suurta terminaalia ei ole talou-

dellisesti kannattavaa rakentaa.

Nesteytetyn maakaasun tulo 

Suomen markkinoille lisäisi toimitusvar-

muutta ja toisi kaasun hinnoittelun 

Suomessa kin lähemmäs eurooppalaisten 

markkinapaikkojen hinnanmuodostus-

ta. Periaatteessa on siis mahdollista, että 

tulevaisuudessa kaasu kulkee Itämeren 

pinnan alla idästä länteen NordStream-

putkea pitkin ja pinnan yläpuolella län-

nestä itään nesteytettyä maakaasua kul-

jettavien tankkereiden kyydissä.

15 Baltic Energy Market Interconnector Plan.

EU:n BEMIP-

hankkeen avulla 

nesteytetyn 

maa kaasun 

vastaanotto-

terminaali 

voitaisiin rakentaa 

Liettuaan, 

Latviaan, Viroon 

tai Suomeen.
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Kehikko 2.

Kuinka maakaasu hinnoitellaan?

Maakaasulla ei ole markkina hin-
taa samalla tavalla kuin raaka-
öljyllä, koska kaasun kuljettami-
nen on kallista ja varastoiminen 
vaikeaa. Perinteisesti kaasu kulje-
tetaan tuotantokentiltä loppu käyt-
tä jälle jopa tuhansien kilometrien 
pituisia putkia pitkin. Nesteytettyä 
maakaasua voidaan kuljettaa 
myös erikoisvalmisteisilla tankki-
laivoilla, mutta tällöin vastaanot-
tavassa päässä täytyy olla uudel-
leenkaasutuslaitos (ns. LNG-termi-
naali). Maakaasuvarastoksi sopi-
via luonnonluolia on hyvin harvas-
sa, esimerkiksi Suomes sa ei yhtään. 
Lisäksi markkinat ovat oligopolis-
tiset. Aina 1990-luvun puoliväliin 
saakka useimmissa Euroopan 
maas sa toimi vain yksi yritys, jolla 
oli käytännössä monopoli omilla 
kaasumarkkinoillaan. Kaasun 
tuot ta jia on vielä vähemmän, ja 
suuri osa niistä on edelleen 

valtion yhtiöitä (Gasterra, Statoil, 
Sonatrac, Gazprom). 

Näistä syistä maakaasu kau-
pas sa on perinteisesti suosittu 
hyvin pitkiä eli 20–25 vuoden toi-
mitussopimuksia, jotka sitovat 
sekä ostajaa että myyjää. Toimitus-
sopimuksissa sovitaan hinnoittelu-
mekanismista, mikä on Aasian ja 
Euroopan markkinoilla perintei-
sesti tarkoittanut sidosta raaka-
öljyn tai öljytuotteiden markkina-
hintoihin.1 Kysyntään ja tarjon-

1 Täsmällistä tietoa hinnanmuodostuksesta 
on niukasti tarjolla. Stern (2007) raportoi, 
että vuonna 2004 Norjan, Algerian ja Venä-
jän toimittaman kaasun hinnasta keskimää-
rin 90 % oli sidottu öljytuotteiden hintake-
hitykseen noin 6 kuukauden viiveellä. Niin 
kauan kuin sopimuksissa oli nk. final desti-
nation -lauseke, joka kielsi ostajaa myymästä 
kaasua kolmannelle osapuolelle, tuottajat 
pys tyivät harjoittamaan täydellistä hinta-
diskriminaatiota. Öljytuotteiden lisäksi 
hintamekanismissa saatettiin joillain markki-
noilla ottaa huomioon monien muidenkin 
energianlähteiden ja esimerkiksi sähkön 
hin nan kehitys. Sidos öljyn hintaan on perua 
1960-luvulta, jolloin raskasta polttoöljyä 
käytettiin laajasti sähköntuotannossa Länsi-
Euroopassakin. 

taan perustuvaa yhtenäistä kaasun 
markkinahintaa ei pitkien sopi-
musten ja siirtoyhteyden puutteen 
vuoksi ole päässyt muodostumaan 
Manner-Euroopassa. Maakaasun 
hinnasta puhuttaessa kyse on aina 
alueellisesta hinnasta. Ainoa todel-
la likvidi markkinapaikka lienee 
Henry Hub, jossa syntyvä hinta 
määrittelee maakaasun alueellisen 
markkinahinnan Yhdysvalloissa.

Euroopassa kaasusektorin 
viime vuosien muutokset ovat 
lisänneet painetta luopua perintei-
sestä öljyn hintaan sidotusta hin-
noittelumallista ja kasvattaa 
markkinapaikoissa (hubs) lyhyillä 
sopimuksilla kaupattavan kaasun 
osuutta. Tällä hetkellä Ison-
Britannian NBP (National 
Balancing Point) on Euroopan 
likvidein markkinapaikka, ja esim. 
Norjan Statoil sitoo merkittävän 
osan kaasutoimituksistaan 
NBP:ssä syntyviin alueellisiin 
markkinahintoihin. Manner-
Euroopassa on lukuisia pienempiä 
markkinapaikkoja, joiden merki-
tys kaasun hinnoittelussa tullee 
kasvamaan lähivuosina. Aasiassa 
vastaavanlaisten kauppapaikkojen 
muodostuminen on ollut hitaam-
paa ja kauppaa käydään edelleen 
lähes yksinomaan öljyn hintaan 
sidotuilla sopimushinnoilla.

Kuvio A.

1. Japani (LNG Japan)
2. Saksan tuontihinta
3. Iso-Britannia (The National Balancing Point)

Yhdysvaltain dollaria / Milj. BTU

Lähde: BP Statistical Review of World Energy (kesäkuu 2012).
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Epätavanomaisen öljyn ja kaasun 

tuotantokustannusten pieneneminen on 

avannut aivan uusia mahdollisuuksia 

energiatuotannon lisäämiseen myös 

muualla kuin perinteisissä tuottajamais-

sa. Aiemmin ennakoitua suurempi osa 

esimerkiksi Yhdysvaltojen öljynkulu-

tuksesta voidaan tulevaisuudessa kattaa 

kotimaisella tuotannolla, mikä entises-

tään lisää nousevien talouksien merki-

tystä perinteisten öljyntuottajamaiden 

vientikohteina. Maakaasusta on kasva-

vassa määrin tulossa globaali hyödyke, 

jota voidaan nesteytettynä kuljettaa pit-

kiäkin matkoja. Tämän myötä maa-

kaasun hinnoittelu Euroopan alueellisil-

la markkinoilla on muuttumassa kohti 

markkinapohjaista hinnoittelua. 

Samaan aikaan energian kysynnän kas-

vun keskittyminen Aasian nouseviin 

talouksiin muuttaa globaaleja kauppa-

virtoja ja supistaa OECD-maiden suh-

teellista asemaa. Globaalin kysynnän ja 

tarjonnan vaihtelut näkyvät vastaisuu-

dessa entistä enemmän myös eurooppa-

laisissa energianhinnoissa.

Asiasanat: energiamarkkinat, liuske-

kaasu, nesteytetty maakaasu (LNG)
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