
MANGA LNG  
-tuontiterminaali Tornioon

Wärtsilä rakentaa Pohjoismaiden suurimman 
nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin 
Tornioon. Terminaalin ympärille luodaan tehokas 
logistiikkaverkosto, joka monipuolistaa Pohjois-
Suomen ja -Ruotsin polttoainemarkkinoita.

Nesteytetty maakaasu on vähäpäästöinen 
energianlähde, jolla voidaan korvata muita 
polttoaineita teollisuudessa, meriliikenteessä 
ja energiantuotannossa. Esimerkiksi öljyyn 
verrattuna maakaasu tuottaa huomattavasti 
vähemmän hiilidioksidi-, typpioksidi- ja 
hiukkaspäästöjä.

Tärkeä merkkipaalu 
pohjoisen Itämeren
maakaasukuljetuksille

"Manga LNG-terminaali on pitkän aikavälin 
investointi LNG-infrastruktuuri in. Siitä 
hyötyvät alueen kaivokset, voimalaitokset, 
merenkulku- ja maantiekuljetusyritykset 
sekä muu teoll isuus. Wärtsilä on meil le 
arvostettu projektikumppani, jonka 
kaasualan erikoisosaaminen on erityisen 
merkittävää.”

Pekka Erkkilä, hallituksen puheenjohtaja,
Manga LNG Oy

“Tornion terminaali on huomattava 
investointi Meri-Lapin alueelle ja tärkeä 
etappi si irry ttäessä öljystä maakaasuun. 
Sen avulla pystytään täyttämään 
tiukentuvat ympäristövaatimukset, jotka 
edelly ttävät hii l idioksidi- ja r ikkipäästöjen 
vähentämistä Pohjois-Suomessa ja 
-Ruotsissa.”

Timo Mahlanen, Senior Business Development 
Manager, Wärtsilä Energy Solutions
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PROJEKTIN 
AVAINTIEDOT 

Yksi suurimmista LNG:n käyttäjistä 
tulee olemaan Outokummun 
Tornion terästehdas. Se sijaitsee 
Röytän teollisuusalueella, jonne 
johdetaan maakaasuputki LNG-
terminaalista. Muita mahdollisia 
käyttäjiä ovat kaivokset, tehtaat 
ja muut teollisuuslaitokset. 

Wärtsilän ensimmäisen LNG- 
tuontiterminaalin toimitus 
sisältää täydellisen nesteytetyn 
maakaasun purku-, varastointi- 
ja uudelleenkaasutuslaitteiston. 
Terminaaliin rakennetaan LNG-
tankkereiden bunkraus- 
ja purkuasemat sekä 
maakaasukäyttöisten alusten 
LNG-täyttöasemat. LNG-
varastosäiliö tulee olemaan 
kapasiteetiltaan 50 000 
kuutiometriä. Terminaaliin 
sisältyy myös kattavat rautatie- 
ja maantiekuljetusyhteydet. 

Wärtsilä toimittaa terminaalin 
Manga Terminal Oy:lle avaimet 
käteen -periaatteella. Lisäksi 
solmittiin kymmenen vuoden 
huoltosopimus, jonka mukaan 
Wärtsilä hoitaa terminaalin 
kaikki ylläpito- ja huoltotyöt. 
Vientitakuulaitoksilla oli tärkeä 
rooli projektin rahoituksessa. 
Terminaalin toiminta käynnistyy 
alkuvuodesta 2018.

Tornion maakaasuterminaali 
on tärkeä merkkipaalu 
alueen ympäristölle. Itämeri 
on ekosysteemiltään 
herkkä arktinen merialue ja 
kuuluu rikkioksidipäästöjen 
erityisvalvontaan (SECA-alueet). 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
meriliikenteen polttoaineiden 

rikkipitoisuuden sääntelyä. 
Nesteytetyn maakaasun rikki- 
ja hiukkaspäästöt ovat erittäin 
pienet. Se täyttää SECA-alueille 
asetetut vaatimukset, ja sen 
saatavuuden parantaminen auttaa 
vähentämään päästöjä Itämerellä 
merkittävästi.  

Kaasumoottoriteknologian 
edelläkävijänä tunnettu Wärtsilä 
toimittaa kaikki LNG-jakeluketjun 
tuotteet ja palvelut. Wärtsilän 
valikoima sisältää LNG:n käsittely- 
ja nesteytysjärjestelmät, LNG-
kuljetusalusten suunnittelun, 
kaasukäyttöiset merimoottorit, 
LNG:n purku- ja lastauslaitteet, 
varastosäiliöt sekä 
uudelleenkaasutuslaitteistot. 
LNG-tuontiterminaalin ja 
kaasuvoimalaitoksen toimitukset 
voidaan yhdistää samaan avaimet 
käteen -projektiin.

Tarve projektin 
rahoittajille

Avaimet käteen -toimitus 
ja pitkä huoltosopimus

Rahoittajien parempi riskinhallinta 
kustannus-, aikataulu- ja 
toimitustakuun ansiosta

Tiukka 
ympäristölainsäädäntö

Dieselin ja raskaan poltto- 
öljyn korvaaminen vähäpäästöisellä  

maakaasulla

Puhtaan energian tuottaminen 
energiaintensiiviselle 

teollisuudelle

Tarve tuelle projektin 
kehittämisessä

Wärtsilän tutkimus- ja 
suunnittelupalvelut

Tarvittavien asiakirjojen toimitus 
lupamenettelyjä ja aikataulutusta 
varten rahoitusprosessin aikana, 

sekä lopullista investointipäätöstä 
varten

ASIAKAS Manga LNG Oy

TYYPPI LNG-tuontiterminaali

VARASTOINTISÄILIÖN 
NETTOTILAVUUS 
50 000 m3

PURKUNOPEUS LAIVASTA 
3000 m3/h

BUNKRAUSNOPEUS (ENINTÄÄN) 
40 t /h

KAASUN LÄHTÖPAINE 
6,0 barg

LNG-SÄILIÖN SISÄISET PUMPUT
3 x 175 m3/h

BOIL OFF -KAASUN (BOG) 
KOMPRESSORIT 
3 x 3000 kg/h

TOIMITUKSEN LAAJUUS 
Avaimet käteen -toimitus
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