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Kaasumarkkinoilla tapahtuu 10/2019
Vuosi 2019 lähestyy päätöstään, ja kaasumarkkinan avaamiseen on enää puolitoista viikkoa aikaa.
Uuden kaasumarkkinan keskeisen rakennuspalikan, Balticonnector-kaasuputken, valmistumista päästiin
juhlistamaan jo viime viikolla, kun putki otettiin käyttöön seremoniallisin menoin. Hankkeen merkittävyydestä viestii
sekin, että sekä Suomen että Viron tasavaltojen presidentit kunnioittivat tilaisuutta läsnäoloillaan. Onnittelut vielä
kerran projektitiimille erinomaisesta suorituksesta!
Kun projekti markkinan avaamiseksi vuodenvaihteessa päättyy, jatkuva prosessi avoimen markkinan kehittämiseksi
käynnistyy. Kutsummekin asiakkaat ja sidosryhmät jo näin ennakkoon 12.2.2020 järjestettävään
kaasumarkkinainfoon antamaan palautetta markkinan avaamisesta, kuulemaan viimeisimmät kuulumiset markkinan
ja asiakastoiminnan kehittämisestä sekä saamaan katsauksen 1.1.2020 aloittavan kaasunsiirtoverkkoyhtiö Gasgrid
Finland Oy:n toimintaan.
Suomen Kaasunsiirtopalveluiden ja koko avoimen markkinan valmistautumistiimin puolesta kiitän kaikki sidosryhmiä
vuoden 2019 osalta hyvästä yhteistyöstä.
Rauhallista joulunaikaa ja uteliain mielin uuteen vuoteen!
Terveisin ja lisätietoja
Anni Sarvaranta
Operatiivinen johtaja
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
puh. 050 348 2071
anni.sarvaranta@figas.fi

Alla uutisia aiheista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaasumarkkina avautuu ja Gasgrid Finland Oy aloittaa toimintansa, toimitusjohtaja Olli Sipilän terveiset
Kaasumarkkina avautuu vuodenvaihteessa ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n toiminta päättyy
Save the Date: Vuoden 2020 ensimmäinen kaasumarkkinainfo 12.2.
Käytännön asioita vuoden vaihteesta
Kaasuverkot osana reilun siirtymän Green Dealia
Gasgrid-Portaalin ohje julkaistu
Tammikuun 2020 tasehallintapalvelusopimuskilpailutus päättynyt
Balticconnector-kaasuputki avattiin juhlavin menoin
Balticconnectorin kapasiteetti vuonna 2020

Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
Y-tunnus 2940470-3

2 (4)

Kaasumarkkina avautuu ja Gasgrid Finland Oy aloittaa toimintansa, toimitusjohtaja
Olli Sipilän terveiset
11.12.2019 järjestetyn Suomen ja Viron puolilla onnistuneesti järjestetyn Balticconnectorin virallisen
avajaisseremonian myötä olemme yhä lähempänä kaasumarkkinoiden avautumista Suomessa. Kuten
Kaasumarkkina.fi-sivustolta näkyy olemme saamassa useita uusia markkinaosapuolia Suomeen. Tämä lupaa hyvää
etenkin kaasuja käyttäville asiakkaille. Markkinaprosessien ja IT-järjestelmien valmistelu ja viime hetken testaukset
käyvät kuumina sekä asiakkaiden että tulevan kaasu-TSO:n puolella. Aikataulu on tiukka, mutta tiimit työskentelevät
hyvällä asenteella. Siitä haluan lausua jo kiitokset tässä vaiheessa henkilöstölle, asiakkaille ja kumppaneillemme.
Kiitos ja mennään yhdessä varmoin askelin avautuvan markkinan 1. etapin maaliin!
Käytännön asioissa toivomme, että osapuolet rekisteröisivät toimitussuhteensa mahdollisimman ajoissa. Lisäksi
toivomme, että myös muut markkinamallin mukaiset velvoitteet järjestyvät sujuvasti ennen vuoden vaihdetta johtuen
useista arkipyhistä ja käsittelyajoista. Mikäli näihin asioihin liittyen on kysymyksiä niin Kaasumarkkina.fi:n
ohjeistukset ja kontaktit auttavat asioiden ratkaisemisessa.
Markkinan käynnistymisen jälkeen kehitys jatkuu Kaasumarkkinainfon lisäksi erilaisin keinoin ja eri tasoilla. Olemme
muun muassa yhdessä Baltian maiden TSO:den kanssa tiivistämässä yhteistyötä alueellisen markkinan
kehittämiseksi. Suomessa biokaasuasiat ovat vahvasti esillä. Oli hienoa nähdä TEM:n 16.12. järjestämässä
keskusteluissa erittäin laajasti eri taustaisia tahoja keskustelemassa biokaasun kehittämisestä Suomessa.
Jatketaan näistä ja muista aiheista enemmän myöhemmin, mutta nyt keskitytään 1.1.2020 klo 07.00 ja
markkinoiden avaamiseen.
Kaikille hyvää joulua, juhlakautta ja vuotta 2020 toivottaen,
Olli Sipilä

Kaasumarkkina avautuu vuodenvaihteessa ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n toiminta
päättyy
Suomen kaasumarkkina avautuu kilpailulle 1.1.2020. Tällöin aloittaa toimintansa Gasum Oy:stä eriytettävä kaasun
siirtoverkko-operaattori Gasgrid Finland Oy ja muutosta alan toimijoiden kanssa valmistellut Suomen
Kaasunsiirtopalvelut Oy taas lopettaa toimintansa. Gasgrid Finlandilla tulee olemaan järjestelmävastuu koko
Suomen kaasunsiirtoverkostosta. Vuodenvaihteessa Suomen kaasunsiirtoverkkoon voidaan tuoda kaasua totutusti
Venäjältä ja tuolloin käyttöönotettavan kaksisuuntaisen Balticconnector-kaasuputken kautta sitä voidaan siirtää
myös Suomen ja Viron välillä.
Kaasumarkkinan avautumisen taustalla on vuonna 2018 voimaan astunut maakaasumarkkinalaki, jonka mukaan
kaasun siirtoliiketoiminta eriytetään kaasun maahantuonnista ja myynnistä. Vuoden 2019 loppuun asti siirtoverkosta
vastaa Gasum, 1.1.2020 alkaen järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimii Gasumista eriytetty valtionyhtiö
Gasgrid Finland. Kaasun maahantuonti ja tukkumyynti on mahdollista kaikille markkinaosapuoliksi rekisteröityneille
toimijoille.
Gasgrid Finlandin omistajaohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n
toimitusjohtaja Olli Sipilä siirtyy Gasgrid Finlandin toimitusjohtajaksi.

Save the Date: Vuoden 2020 ensimmäinen kaasumarkkinainfo 12.2.
Toimintansa 1.1.2020 aloittava kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy järjestää vuoden ensimmäisen
kaasumarkkinainfon 12.2. asiakkaille ja sidosryhmille. Laitathan päivämäärän jo kalenteriin. Lisätietoja ja kutsu
lähetetään alkuvuodesta 2020. Tilaisuus järjestetään pääkaupunkiseudulla.
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
Y-tunnus 2940470-3
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Käytännön asioita vuoden vaihteesta
➢

Kaasumarkkinoiden avautumisen 1.1.2020 myötä avautuvat myös Gasgrid Finlandin uudet verkkosivut
osoitteessa www.gasgrid.fi. Näin ollen tieto Suomen Kaasunsiirtopalveluiden verkkosivuilta sekä
Kaasumarkkina.fi-sivustolta siirtyy uusille Gasgrid Finlandin verkkosivuille.

➢

Vuoden vaihteessa Gasgrid Finland vastaa kaasujärjestelmän ylläpidosta ja valvoo kaasujärjestelmän
toimivuutta valvomossa ympärivuorokautisesti. Epäkohtien ilmetessä voi olla yhteydessä valvomossa
päivystävään henkilökuntaan numerosta 05 3751 555.

➢

Siirtoverkonhaltija ohjeistaa osapuolia vuodenvaihteeseen liittyvistä käytännön asioista tarkemmin ennen
vuoden vaihdetta Kaasumarkkina.fi-sivulla.

Kaasuverkot osana reilun siirtymän Green Dealia
Uusi Ursula von der Leyenin komissio julkaisi 11.12.2019 uuden kunnianhimoisen vihreän kasvun strategian Green
Dealin. Suuri strategiakokonaisuus sisältää EU:n tavoitteen olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.
Komission strategiakokonaisuus sisältää paljon peräänkuulutettuja konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen
hallintaan.
Green Deal korostaa ilmastoneutraaliuuteen siirtymisen rahallisia piirteitä, lainsäädäntökokonaisuuksien päivitystä
sekä siirtymän tekemisestä mahdollisimman reiluksi ja saavutettavaksi. Ilmastonmuutoksen torjunta ja hillintä
vaativat valtavia panostuksia innovaatioon ja uusiin energiamuotoihin.
Kaasuilla on mahdollisuus olla keskeinen osa siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Green Deal ja panostukset
innovaatioihin saadaan parhaiten hyödynnettyä mikäli pystymme hyödyntämään suuria olemassa olevia
infrastruktuureja ja päivittämään yhteiskuntaa vastaamaan ilmastonmuutoksen torjunnan haasteeseen.
Tehokas kaasunsiirtoverkoston käyttäminen tulee olemaan seuraavina vuosikymmeninä keskeisessä roolissa.
Siirtoverkosto pystyy hyödyntämään siirtymäpolttoaineena maakaasua ja LNG:tä. Biokaasutuotannon kasvaessa
siirtoverkosto näyttelee edelleen keskeistä roolia. Tulevaisuuden ratkaisut synteettisten kaasujen ja vedyn osalta
voidaan hyödyntää täysimittaisesti hyödyntämällä siirtoverkon infrastruktuuria.
Lue lisää tiedotteesta

Gasgrid-Portaalin ohje julkaistu
Siirtoverkonhaltija on julkaissut Gasgrid-Portaaliohjeen, jossa opastetaan uusia käyttäjiä Portaalin toimintoihin.
Portaali-ohje tullaan lisäämään Gasgrid-Portaaliin vasemman palkin alaosaan, jotta käyttäjät löytävät ohjeen
tarvittaessa suoraan Portaalista.
Portaaliohjeeseen pääset tutustumaan täältä

Tammikuun 2020 tasehallintapalvelusopimuskilpailutus päättynyt
Siirtoverkonhaltija hankkii kaasuenergiaa kaasupörssin kautta sekä shippereiltä, joiden kanssa on solmittu
tasepalvelusopimus. Tasehallintapalvelusopimukset kilpailutetaan. Ensimmäinen kilpailutus on päättynyt.
Lue lisää kaasumarkkinat.fi-sivustolta
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
Y-tunnus 2940470-3
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Balticconnector-kaasuputki avattiin juhlavin menoin
11.12. juhlittiin Suomen ja Viron kaasuinfrat yhdistävän Balticconnector-kaasuputken käyttöönottoa. Helsingissä ja
Viron Paldiskissa samanaikaisesti järjestettävien tilaisuuksien välillä oli maiden ja EU:n välisen hyvän yhteistyön
hengessä myös reaaliaikainen videoyhteys. Kunniavieraina ja puhujina käyttöönottojuhlassa olivat tasavallan
presidentti Sauli Niinistö, Viron tasavallan presidentti Kersti Kaljulaid, elinkeinoministeri Mika Lintilä, Viron talous- ja
infrastruktuuriministeri Taavi Aas sekä Klaus Dieter Borchardt, Euroopan komission energian pääosaston
varapääjohtaja Klaus-Dieter Borchardt.
Kaksisuuntainen Balticconnector-kaasuputki oli toimintavalmiina jo marraskuussa, kuukauden etuajassa. Tämä
mahdollistaa Suomen ja Viron kaasumarkkinoiden avaamisen ja niiden integroinnin muuhun Eurooppaan 1.1.2020.
Putki parantaa kaasujärjestelmän paikallista toimintavarmuutta ja mahdollistaa hajautetun kaasunsaannin sekä mm.
LNG:n ja biokaasun käytön.
Lue lisää Baltic Connectorin tiedotteesta

Balticconnectorin kapasiteetti vuonna 2020
Elering AS julkaisi UMM:n vuoden 2020 Balticconnectorissa tarjottavista alustavista kapasiteettimääristä sekä
tarjottavan kapasiteetin osuuksista TSO:n portaalin ja GET Balticin kaupankäyntialustan välillä.
Lue lisää kaasumarkkinat.fi- sivustolta
Siirtoverkonhaltija on jukaissut lisätietoa Balticconnectorin kapasiteetinvarausmenettylystä ja sen taustoista.
Tutustu aineistoon (englanniksi) täältä
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