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Kaasumarkkinoilla tapahtuu 5/2019
Kevät on hurahtanut ohi vauhdilla ja valmistautuminen avointa kaasumarkkinaa varten on edistynyt hyvin.
Erityismaininnan annamme kesäkuussa Balticconnector-projektin tiimille, joka sai laskettua Suomen ja Viron välisen
meriputken etuajassa paikoilleen.
Markkinasääntöjen ja ehtojen osalta viimeiset rutistukset ovat nyt käynnissä – näiltä osin kannustamme
seuraamaan TSO:n ja Energiaviraston tiedotusta aktiivisesti.
Kesäkuun uutiskirjeestämme saat ylläolevien aiheiden lisäksi tietoa maakaasumarkkina-asetusvalmistelun tilasta,
Viron ja Latvian tasealueen säännöistä sekä UAB GET Baltic kaasupörssin tulosta Suomen markkinalle.

Oikein hyvää kesää kaikille!

Terveisin ja lisätietoja
Anni Sarvaranta
Operatiivinen johtaja
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
puh. 050 348 2071 anni.sarvaranta@figas.fi

Alla uutisia aiheista:
 Balticconnectorin meriputken putkenlaskutyö saatu valmiiksi
 Maakaasumarkkina-asetusvalmistelu edennyt loppusuoralle, kuulemismateriaali julkaistaan heinäkuun
alkupuolella
 Avoimen kaasumarkkinan keskeiset ehdot julkaistaan kesän aikana
 Viron ja Latvian vuonna 2020 muodostaman tasealueen kehitystyö etenee
 UAB GET Baltic on ilmoittanut laajentavansa alueellisen kaasupörssitoimintansa Suomeen vuoden 2020 alusta
alkaen
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Balticconnectorin meriputken putkenlaskutyö saatu valmiiksi
Balticconnector-hankkeen rakennustyöt ovat edenneet ja meriputkenlasku Suomenlahdessa on saatu valmiiksi
24.6.2019. Hanke jatkuu meriputken osalta putkenlaskun jälkeisellä suojaustyöllä, joka saatetaan päätökseen
heinäkuun aikana. Heinä-elokuussa meriputkelle tehdään painekoe, jonka jälkeen se tyhjennetään ja kuivataan.
Meriputki liitetään maaputkiin Suomessa ja Virossa suunnitelmien mukaan syksyn aikana.
Lue lisää Baltic Connector Oy:n tiedotteesta

Maakaasumarkkina-asetusvalmistelu edennyt loppusuoralle, kuulemismateriaali
julkaistaan heinäkuun alkupuolella
Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä maakaasumarkkina-asetusten valmistelutyö on edennyt loppusuoralle.
Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta asetetaan työ- ja elinkeinoministeriön
toimesta julkiseen kuulemiseen heinäkuun alkupuolella. Lausuntoja voi antaa elokuun loppupuolelle saakka.
Lausuntokierroksen ajankohta tarkentuu lähiaikoina.
Kaasumarkkina-asetus pitää sisällään tasevastuuseen, taseselvitykseen sekä mittaustietoihin liittyvät
kokonaisuudet. Asetusluonnos on rakennettu niin, että asetustekstissä on viitteitä sääntökäsikirjaan, joka tulee
osaksi Energiaviraston vahvistettavia ehtoja. Tällä menettelyllä saadaan todennäköisimmin vähemmän
periaatteellisia päivitystarpeita vaativat kohdat sisällytettyä sääntökäsikirjaan itse asetustekstin sijaan. Kielilain
mukaisesti virallinen asetusteksti ja sääntökäsikirja julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
Kuulemismateriaali tullaan julkiasemaan osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi
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Avoimen kaasumarkkinan keskeiset ehdot julkaistaan kesän aikana
Siirtotariffit
Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan asettamat lopulliset siirtomaksut vuodelle 2020 julkaistaan
maakaasumarkkinalain 587/2017 mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä.
Lopulliset siirtotariffit vuodelle 2020 tullaan julkaisemaan osoitteessa www.kaasumarkkina.fi

Balticconnector-yhteenliitäntäpisteen kapasiteetinjakomekanismin ehdot
Balticconnector-yhdysputki otetaan käyttöön 1.1.2020. Maakaasumarkkinalain 100 §:n mukaisesti Energiavirasto
vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021
ennen niiden käyttöönottamista. Energiavirasto vahvistaa kapasiteetinjakomekanismin ehdot vuodelle 2020, ja tulee
arvioimaan kapasiteetinjakomekanismin toimivuutta uudelleen vuoden 2020 lopussa.
Ehtodokumentti tullaan julkaisemaan Energiaviraston verkkosivuilla sekä kaasumarkkina.fi -osoitteessa.

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdot
Energiavirasto vahvistaa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdot. Ehdot pitävät sisällään Imatran
kapasiteetinjakoa koskevat ehdot, tasehallinnan ehdot sekä vähittäismarkkinan taseselvityksen ehdot.
Ehtodokumentti tullaan julkaisemaan Energiaviraston verkkosivuilla sekä kaasumarkkina.fi -osoitteessa.
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Viron ja Latvian vuonna 2020 muodostaman tasealueen kehitystyö etenee
Viro ja Latvia tavoittelevat kaasumarkkinoilla yhteistä tasealuetta vuoden 2020 alusta alkaen. Markkina-alueen
siirron ja tasehallinnan säännöt ovat siirtyneet julkisen kuulemiskierroksen jälkeen maiden regulaattoreiden
käsittelyyn. Lopulliset säännöt on tarkoitus julkaista markkinalle syksyllä 2019.
Lue lisää ja tutustu sääntöjen viimeisimpiin versioihin Latvian TSO:n sivuilla

UAB GET Baltic on ilmoittanut laajentavansa alueellisen kaasupörssitoimintansa
Suomeen vuoden 2020 alusta alkaen
Liettuassa, Latviassa ja Virossa toimiva alueellinen, vuonna 2012 toimintansa aloittanut kaasupörssi GET Baltic
laajentaa toimintansa Suomeen 1. tammikuuta 2020 Suomen kaasumarkkinoiden avaamisen myötä.
Lue lisää GET Balticin sivuilta
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