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Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasum Oy:n ehdottamien siirtopalveluehtojen vahvistaminen
Asianosainen
Gasum Oy

Vireilletulo
12.03.2019

Ratkaisu
Energiavirasto vahvistaa Gasum Oy:n noudatettavaksi tämän päätöksen liitteenä
olevat siirtopalvelun ehdot ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.
Tämä päätös on voimassa määräajan 31.12.2020 asti.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Selostus asiasta
Suomen maakaasumarkkinat avataan kilpailulle 1.1.2020 uuden maakaasumarkkinalain (587/2017) säätämällä tavalla. Samanaikaisesti maakaasumarkkinadirektiivin (2009/73/EC) artiklan 49 mukaisten poikkeusten soveltaminen päättyy. Tämä
johtaa olennaisiin muutoksiin markkinamallissa, jotka liittyvät muun muassa maakaasun siirtoverkkotoiminnan eriyttämiseen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta. Kilpailulle avautuvien maakaasumarkkinoiden edellyttämät siirtopalvelun
ehdot on määriteltävä riittävän ajoissa ennen vuotta 2020, jolloin eriytettyä siirtoverkonhaltijaa ei ole vielä perustettu. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasum Oy (jäljempänä Gasum) toimii maakaasumarkkinoiden avautumiseen saakka
vertikaalisesti integroidun yritysrakenteen mukaisesti ja valmistelee eriytetyn järjestelmävastaava siirtoverkonhaltijan noudatettavaksi tulevia siirtopalvelun ehtoja.
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Ensimmäinen julkinen kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista
Gasum toimitti Energiavirastolle 11.3.2019 päivätyn vahvistuspyynnön järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoiksi. Vahvistettavaksi toimitetut
ehdot koostuivat seuraavista dokumenteista;
1.
2.
3.
4.

Liittymisehdot;
Siirtopalvelun ehdot;
Tasehallinnan ehdot;
Siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyöehdot.

Energiavirasto järjesti Gasumin toimittamista järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista julkisen kuulemisen 15.3. - 15.4.2019.
Asiasta saadut lausunnot
Energiavirasto sai yhteensä kaksi lausuntoa, Haminan Energia Oy:ltä ja Energiateollisuus ry:ltä. Lisäksi Energiavirasto sai tiedoksi kaksi muuta lausuntoa, UAB Lietuvos Energija Tiekimasilta ja Neste Oyj:ltä, jotka olivat osoitettu Gasum Oy:n järjestämään kuulemiseen koskien maakaasun siirron sääntöjä ja sopimuksia.
Energiateollisuus ry esitti huolensa säännösten selkeydestä ja toi esille lausunnossaan, että Energiaviraston vahvistettavina olevat sääntöehdotukset korreloivat
huonosti Gasum-TSO:n esittämien sopimusluonnosten kanssa. Energiateollisuus ry
ja sen jäsenet toivovat yksiselitteisiä toimintaohjeita, johdonmukaisuutta sekä selkeää hierarkiaa eri viranomaisten sopimustekstien kanssa ja selkeää kokonaisuutta
ja terminologiaa, joka sitoo kaiken yhdeksi yksiselitteiseksi kokonaisuudeksi. Energiateollisuus ry toivoo selkeyttä ja avoimuutta tuleviin markkinakustannuksiin, jotta
markkinatoimijat pystyvät paremmin määrittelemään ja konkretisoimaan heidän
mahdolliset markkinariskinsä. Energiateollisuus ry haluaa painottaa, että kaasumarkkinoiden vapauttaminen on hyvin tärkeä energia-alan uudistus, joten se pitää
tehdään yhteistyössä kaikkien viranomaisten sekä alan toimijoiden kesken, jolloin
paras mahdollinen tietotaito saadaan hyödynnettyä. Vaikka asioiden eteenpäinviemisellä onkin kiire, niin huolellinen asiakokonaisuuksien työstäminen ja sopimusluonnosten kausaliteettien selvittäminen on äärimmäisen tärkeää kokonaisuuden
selvyyden kannalta.
Haminan Energia Oy tiedusteli lausunnossaan, että miten kapasiteetinjako tehdään
LNG-terminaalin ottopisteessä.
Ensimmäinen julkinen kuuleminen siirtokapasiteetin jakomenetelmästä Imatran
syöttöpisteessä
Gasum toimitti Energiavirastolle 25.9.2018 lausuntopyynnön otsikolla ”Gasum Oy:n
lausuntopyyntö Energiavirastolta koskien Imatran rajapisteen kapasiteetinvaraamismenettelyä 1.1.2020 alkaen”. Energiavirasto pyysi Gasumia toimittamaan lausuntopyyntöön sisällytetyistä materiaalista myös julkiset versiot julkista kuulemisprosessia varten. Gasum toimitti pyydetyt julkiset versiot 27.2.2019.
Energiavirasto järjesti julkisen kuulemisen 12.3 - 4.5.2019 ja käytti Gasumin lähettämää
lausuntopyyntöä
kuulemisen
materiaalina.
Markkinoiden
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avautumisprosessin johdosta, Energiavirasto järjesti samanaikaisesti englanninkielisen kuulemisen käyttäen Gasumin toimittamaa englanninkielistä materiaalia, jotta
muilla kuin suomenkielisillä toimijoilla olisi mahdollisuus esittää näkemyksensä aiheesta.
Asiasta saadut lausunnot
Energiavirasto sai yhteensä kaksi lausuntoa, Scener Oy:ltä ja Energiateollisuus
ry:ltä.
Scener Oy pyysi lausunnossaan selvennöstä liittyen ”käytä tai menetä” -menetelmään pitkäaikaisissa tuotteissa ja kysyttiin, että mitkä ovat eri kapasiteettituotteiden varaamisen määräajat. Lausunnossa todettiin, että määräaikojen olisi oltava
yhdenmukaiset Balticconectorin kanssa.
Energiateollisuus ry lausui seuraavaa ”haluamme tuoda julki huolemme siitä, että
jos rajapisteessä keskitytään uusien monimutkaisten joustavien kapasiteettisopimusten kehittämiseen, ettei jo olemassa olevat tuotteet ja niiden kehittäminen jää
taka-alalle. Energiateollisuus näkee luontevana vaihtoehtona ensin keskittyä jo olemassa oleviin tuotteisiin ja jos myöhemmin markkinoiden avauduttua tarvetta uusiin tuotteisiin esiintyy, sen jälkeen näitä joustavampia uusia tuotteita voidaan kehittää yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.”
Energiaviraston selvityspyyntö Gasum Oy:lle ja toinen kuuleminen siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdoista
Prosessin kulun selventämiseksi Energiavirasto lähetti Gasumille selvityspyynnön
29.5.2019 koskien lausuntopyyntöä Imatran rajapisteessä sovellettavaksi suunnitellusta siirtokapasiteetin jakomenetelmästä. Selvityspyynnössä Energiavirasto totesi, ettei se voi ottaa kantaa Imatran rajapisteessä sovellettavan siirtokapasiteetin
jakomenetelmästä lausunnon muodossa Gasumin 25.9.2018 toimittaman lausuntopyynnön mukaisesti ja varasi Gasumille mahdollisuuden toimittaa Energiavirastolle joko ehdotuksen vahvistettavaksi ehdoiksi tai sitä koskevan täydennyksen.
Lisäksi Energiavirasto arvioi siirtopalvelun ehtoja kuulemisen jälkeen ja tämän arvioinnin johdosta pyytänyt Gasumia täydentämään ja täsmentämään sekä määrittelemään täsmällisemmin järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun
ehtoja. Gasum toimitti 31.5.2019 Energiavirastolle siirtopalvelun ehdot ottaen huomioon Energiaviraston pyynnön täydentää ja täsmentää siirtopalvelun ehtoja.
Aiemmasta poiketen, siirtopalvelun ehtoihin sisältyivät myös Imatran kapasiteetinjakoon liittyvät ehdot täydennettynä.
Energiavirasto katsoi tarpeelliseksi järjestää toinen kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdoista, sillä ne olivat muuttuneet olennaisesti aiemmin kuultavana olleista ehdoista. Energiavirasto järjesti kuulemisen 31.
5. - 14.6.2019.
Asiasta saadut lausunnot
Energiavirasto sai kolme lausuntoa toisella kuulemiskierroksella, UAB GET Balticilta,
Helen Oy:ltä ja Suomen Kaasuenergia Oy:ltä. UAB GET Balticin lausunto koski
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pääosin tasehallinnan ja -selvityksen ehtoja, joten tässä päätöksessä ei käydä niitä
läpi.
Helen Oy:n lausunto koski vakioimattomia kapasiteettituotteita. Helen Oy katsoo,
että sellainen vakioimaton vuosikapasiteettituote, joka alkaisi 1. tammikuuta ja
päättyisi kalenterivuoden loppuun olisi tarpeellinen, sillä suurimman osan markkinatoimijoiden kaasunkäytön vuosisuunnittelu sekä energiahankinnan vuosibudjetointi nojaavat siirtokapasiteettivarausten lisäksi myös muihin kalenterivuosirytmissä määräytyviin kustannustekijöihin (mm. polttoaineiden valmisteverotus, pitkiin sopimuksiin perustuva energiahankinta).
Helen Oy:n mukaan kuitenkin vakioimattomien kuukausikapasiteettituotteiden tarjoaminen markkinoille ei vastaavista syistä ole tarpeellista tai kaasumarkkinan toimivuutta edistävää.
Suomen Kaasuenergia Oy lausui vakioimattomista kapasiteettituotteista ja shippereihin kohdistuvista vakuusvaatimuksista. Vakioimattomien kapasiteettituotteiden
osalta, Suomen Kaasuenergia Oy katsoo, että ”Imatran syöttöpisteessä, biokaasun
virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä ei tulisi olla ns. liukuvia tuotteita,
vaan kapasiteettijaksojen tulisi olla EU:n kaasudirektiivin mukaiset.” Suomen Kaasuenergia Oy:n mukaan markkinan avautumisen alkuvaiheessa tulisi pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään siirron kapasiteettien varausmalliin. Lausunnon mukaan järjestelmä ilman liukuvia tuotteita olisi parempi seuraavista
syistä;
a) Se on tasapuolisempi eri toimijoille, joiden kaasumarkkinoiden ymmärrysja osaamistaso voi erota huomattavasti, varsinkin markkinoiden avautumisen alkuvaiheessa.
b) Liukuvien tuotteiden tuoma monimutkaisuus kapasiteettien hallintaan eri
järjestelmissä ja prosesseissa lisää huomattavasti virheiden tapahtumisriskiä TSO:lla ja markkinaosapuolilla.
c) Liukuvat tuotteet vaikeuttavat kapasiteettituotteiden optimaalisen varaamisen laskentaa ja laskentamallien laatimista.
d) IT-järjestelmäkustannukset ovat yksinkertaisella mallilla merkittävästi pienemmät sekä markkinatoimijoilla että TSO:lla.
e) Liukuvien tuotteiden vaatimien monimutkaisten laskentamallien ajo saattaa
vaatia huomattavasti normaaleja tietokoneita tehokkaampaa laskentatehoa.
Tämä lisää epätasapuolisuutta toimijoiden välillä.
Suomen Kaasuenergia Oy näkee ainoana lisätarpeena vakioimattoman ”kalenterivuosituotteen”, joka alkaisi tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Vuosituotteina voisi näin olla direktiivin tarkoittama kaasuvuosituote, joka
alkaa lokakuun 1. päivä sekä yllä mainittu kalenterivuosituote, jota puoltaa seuraavat seikat:
a) Suomessa on kaasualalla pitkään toimittu kalenterivuositasolla.
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b) Kalenterivuositaso tukee yhtiöiden normaalia vuosibudjetointijaksoa ja raportointijärjestelmiä.
c) Kaasukaupassa toimitaan Baltiassa ja Venäjällä kalenterivuositasolla. ”
Vaadittavien vakuuksien osalta, Suomen Kaasuenergia Oy:n lausui, että vaadittavat vakuustasot ovat shippereille tarpeettoman suuret, koska vakuudet sitovat toimijoiden kassavaroja tarpeettoman paljon, joka osaltaan heikentää shippereiden
mahdollisuutta toimia avautuvilla kaasumarkkinoilla. Shipper-roolin valintaan tulisi
kannustaa, sillä niiden runsas määrä edistäisi markkinoiden toimivuutta. Korkeat
vakuusvaateet vaikeuttavat shipper-roolin valintaa, joka ajaa toimijoita trader-rooliin ja samalla määräävässä markkina-asemassa olevan Suomen valtion 100 %
omistaman kaasumyyjän taseryhmään.
Energiaviraston lausuntopyyntö päätösluonnoksesta
Energiavirasto varasi Gasumille mahdollisuuden antaa lausunto päätösluonnoksesta ennen vahvistuspäätöksen antamista. Energiavirasto lähetti lausuntopyynnön
19.6.2019.
Gasum vastasi Energiaviraston lähettämään lausuntopyyntöön 25.6.2019, jonka
jälkeen Gasum toimitti korjatun version 27.6.2019. Gasum lausui, että on samaa
mieltä Energiaviraston kanssa siitä, että Haminan LNG-terminaalin kapasiteetinjakoa koskevat kysymykset ovat lausuttavana olevaan asiaan kuulumattomia, mutta
ehdotti lausunnossaan muutosta Energiaviraston esittämiin perusteluihin.
Gasum lausui edelleen, että ”muutosehdotuksen syynä on korostaa, että LNG-terminaali kuuluu osaksi Suomen maakaasujärjestelmää riippumatta siitä, onko terminaali liitetty suoraan siirto- tai jakeluverkkoon. Lisäksi Haminan Energian esittämä kuvaus syöttö- ja ottojärjestelmästä on virheellinen. Kaikki maakaasujärjestelmään syötetty kaasu on kaupallisesti saatavilla kenelle tahansa Suomen maakaasujärjestelmään liittyneelle osapuolelle, olipa kaasu syötetty järjestelmään
mistä tahansa ja loppukäytettiin tai vietiin kaasu maasta mihin tahansa”.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013)
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin
mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan noudatettaviksi seuraavat palvelujen ehdot ja
palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista:
3) verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot;
5) ylikuormituksen hallintaa ja siirtokapasiteetin jakamista kantaverkossa ja siirtoverkossa koskevat ehdot sekä menetelmät ylikuormituksesta perittävien maksujen
määrittämiseksi ja menetelmät ylikuormituksen hallinnasta saatujen tulojen käyttämiseksi.
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n 3 momentin
mukaan muut 1 momentissa tarkoitetut päätökset kuin kohdissa 1 ja 2 tarkoitetut
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ovat voimassa toistaiseksi tai, jos erityistä syytä on, päätöksessä määrätyn määräajan.
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 12 §:n 2 momentin
mukaan järjestelmävastaavaan siirtoverkonhaltijaan kohdistuvan vahvistuspäätöksen tulee perustua niihin perusteisiin, joista säädetään:
1) maakaasumarkkinalaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä;
2) maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä annetussa laissa;
3) maakaasuverkkoasetuksessa sekä sen nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa komission asetuksissa ja päätöksissä;
4) maakaasumarkkinadirektiivin nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa komission asetuksissa ja päätöksissä;
5) siirtoverkonhaltijaan kohdistuvassa lainvoimaisessa päätöksessä, joka on annettu yhteistyövirastoasetuksen 8 artiklan nojalla.
Maakaasumarkkinalaki (587/2017)
Maakaasumarkkinalain 13 §:n mukaan verkonhaltijan on tarjottava maakaasuverkkonsa palveluita maakaasumarkkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Palveluiden tarjonnassa ei saa olla perusteettomia tai maakaasukaupan ilmeisesti rajoittavia ehtoja.
Maakaasumarkkinalain 16 §:n mukaan verkonhaltijan on kohtuullista korvausta
vastaan myytävä maakaasun siirto- ja jakelupalveluita verkkonsa käyttäjille siirtokyvyn rajoissa. Siirtovelvollisuuden edellytyksenä on, että siirrettävän tai jaeltavan
maakaasun verkkoon syötön ja verkosta oton mittaus on etäluentajärjestelmän piirissä.
Maakaasumarkkinalain 100 §:n mukaan sen estämättä, mitä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:ssä säädetään Energiaviraston vahvistamista ehdoista ja menetelmistä, Energiavirasto vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021 ennen niiden käyttöönottamista.
Energiaviraston on ennen vahvistuspäätöksen antamista neuvoteltava ehdoista
maakaasujärjestelmän siirtoverkonhaltijoiden kanssa ja kuultava maakaasualan
yrityksiä, loppukäyttäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.
Maakaasumarkkinalain 104 §:n mukaan maakaasuverkkoasetusta ja sen nojalla
annettuja suuntaviivoja koskevia komission asetuksia ja päätöksiä sovelletaan Suomessa sijaitseviin maakaasun siirtoverkkoihin 1 päivästä tammikuuta 2020
.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä
heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (jäljempänä maakaasuverkkoasetus)
Maakaasuverkkoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan siirtoverkonhaltijoiden on:
a) varmistettava, että ne tarjoavat palveluja syrjimättömästi kaikille verkonkäyttäjille;
b) tarjottava sekä kiinteitä että keskeytyviä kolmannen osapuolen verkkoonpääsyn liittyviä palveluja. Keskeytyvän kapasiteetin hinnassa otetaan huomioon keskeytyksen todennäköisyys;
c) tarjottava verkonkäyttäjille se pitkä- että lyhytaikaisia palveluja.
Maakaasuverkkoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaan kolmannen osapuolen
verkkoonpääsyyn liittyviä palveluita voidaan tarvittaessa tarjota, edellyttäen, että
verkonkäyttäjät antavat asianmukaiset takeet tällaisten käyttäjien luottokelpoisuudesta. Kyseiset takeet eivät saa muodostaa aiheettomia esteitä markkinoille pääsyylle, ja niiden on oltava syrjimättömiä, avoimia ja oikeasuhtaisia.
Maakaasuverkkoasetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaan siirtoverkonhaltijoiden on
pantava täytäntöön ja julkistettava kapasiteetinjakomekanismit, joiden on;
a) annettava asianmukaisia ja taloudellisia signaaleja teknisen kapasiteetin tehokasta ja maksimaalista käyttöä varten ja helpotettava investointeja uuteen infrastruktuuriin ja rajat ylittävää maakaasukauppaa;
b) oltava yhteensopivia markkinamekanismien kanssa, spot-markkinat ja kaupankäynnin keskukset mukaan luettuina, oltava samalla joustavia, ja niitä
on voitava mukauttaa muuttuviin markkinaolosuhteisiin; ja
c) oltava yhteensopivia verkkoihin pääsyä koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien kanssa.
Maakaasuverkkoasetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan siirtoverkonhaltijan on
pantava täytäntöön ja julkistettava ylikuormituksenhallitsemiseksi syrjimättömät ja
avoimet menettelyt, jotka helpottavat rajat ylittävää maakaasun kauppaan ketään
syrjimättä ja jotka perustuvat seuraaviin periaatteisiin:
a) jos kyseessä on sopimusperusteinen ylikuormitus, siirtoverkonhaltijan on
tarjottava käyttämätöntä kapasiteettia ensimarkkinoilla vähintään seuraavan vuorokauden kapasiteettina ja keskeytyvinä kapasiteettina; ja
b) verkonkäyttäjillä, jotka haluavat jälleenmyydä tai vuokrata edelleen käyttämättömän sovitun kapasiteettinsa jälkimarkkinoilla, on oltava siihen oikeus.
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Komission asetus (EU) 2017/459 kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja asetuksen (EU) N:o 984/2013 kumoamisesta (jäljempänä kapasiteetinjakoverkkosääntö)
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetusta sovelletaan
yhteenliitäntäpisteisiin. Sitä voidaan soveltaa myös kolmansiin maihin yhteydessä
oleviin otto- ja syöttökohtiin, jos asianomainen kansallinen sääntelyviranomainen
on niin päättänyt.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 2 artiklan 2 kohdan mukaan asetuksen mukaisesti
perustetut standardoidut kapasiteetinjakomekanismit käsittävät huutokauppamenettelyn asianomaisia unionissa olevia yhteenliitäntäpisteitä varten sekä tarjolle
asetettavat ja jaettavat standardoidut kapasiteettituotteet.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan 1 kohdan mukaan mukaan siirtoverkonhaltijoiden on asetettava tarjolle vuotuisia, neljännesvuotuisia, kuukausittaisia,
vuorokautisia ja päivänsisäisiä vakioituja kapasiteettituotteita.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan 2 kohdan vakioidut vuosikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän
kaikille tietyn maakaasuvuoden (alkaa 1 päivänä lokakuuta) kaasutoimituspäiville.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan 3 kohdan vakioidut neljännesvuosikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn
määrän kaikille tietyn neljännesvuoden (alkaen 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä
tammikuuta, 1 päivästä huhtikuuta ja 1 päivästä heinäkuuta) kaasutoimituspäiville.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan 4 kohdan vakioidut kuukausikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän
kaikille tietyn kalenterikuukauden (alkaen kunkin kuukauden ensimmäisestä päivästä) kaasutoimituspäiville.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan 5 kohdan vakioidut vuorokausikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn
määrän yhdelle kaasutoimituspäivälle.
Kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan 6 kohdan vakioidut päivänsisäistä kapasiteettia koskevat tuotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän tietyn kaasutoimituspäivän sisällä olevasta alkamisajankohdasta
saman kaasutoimituspäivän loppuun asti ulottuvalle ajalle.

Lainsäädännön esityöt
Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi (50/2017 vp)
Maakaasumarkkinalain 13 §:ää koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisten
perustelujen (HE 50/2017) mukaan pykälässä säädettäisiin verkkopalveluiden tarjonnan yleisistä periaatteista. Säännös olisi yhdenmukainen voimassa olevan maakaasumarkkinalain
soveltamiskäytännön
periaatteiden
ja
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maakaasumarkkinadirektiivin vaatimusten kanssa. Säännöksen mukaan verkonhaltijan olisi tarjottava maakaasuverkkonsa palveluita maakaasumarkkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Palveluiden tarjonnassa ei saisi olla perusteettomia tai maakaasukaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja tai rajauksia.
Verkkopalveluiden tarjonnan tulisi tapahtua verkon käyttäjille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Se merkitsee, että tietty palvelu olisi tarjottava samoilla, yhtenäisillä
ehdoilla kaikille verkon käyttäjille. Palvelun ehdot eivät esimerkiksi riippuisi siitä,
kenen maakaasua verkossa siirretään. Maakaasun ostajan palvelu ei saisi liioin
muuttua perusteetta tilanteissa, jossa maakaasun toimittaja vaihtuu. Verkkopalveluiden ehdot voisivat kuitenkin vaihdella palvelujen käytön suhteen erikokoisten tai
-tyyppisten verkon käyttäjien välillä. Myös lainsäädännön verkonhaltijoille asettamat vaatimukset voivat edellyttää tai oikeuttaa erilaiseen palveluun eri verkonkäyttäjäryhmien osalta. Saman verkonkäyttäjäryhmän sisällä tulisi kuitenkin soveltaa
yhtäläisiä ehtoja ja palveluperiaatteita.
Yleisistä myyntiehdoista ja palveluperiaatteista voisi poiketa vain erityisissä tapauksissa. Esimerkiksi verkon käyttäjä voisi edellyttää tavanomaisesta poikkeavaa palvelua, jonka ehtoja ei voi määritellä yleisten ehtojen perusteella. Sitä vastoin verkonhaltijan kilpailutilanne viereisen verkonhaltijan kanssa, mikä on joissain tapauksissa mahdollinen, ei oikeuttaisi soveltamaan kilpailun kohteena olevaan verkon
käyttäjään muista poikkeavia ehtoja ja palveluperiaatteita.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamiseksi (290/2018 vp)
Maakaasumarkkinalain 100 §:ää koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisten
perustelujen (HE 290/2018) mukaan maakaasun siirtoverkonhaltija Gasum Oy toimii maakaasumarkkinoiden avautumiseen saakka vertikaalisesti integroidun yritysrakenteen mukaisesti. Yhtiö harjoittaa samanaikaisesti sekä siirtoliiketoimintaa että
maakaasun tuontia, biokaasun tuotantoa ja niiden myyntiä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yhtiö päättää siirtoverkonhaltijalle kuuluvien tehtävien ja voimassa olevan sääntelyjärjestelmän puitteissa vuonna 2020 noudatettavat siirtopalvelun tariffit ja muut ehdot. Maakaasualan yritysten ja maakaasun loppukäyttäjien
piiristä useat toimijat ovat kyseenalaistaneet sen, että sama yhtiö, joka avautuvilla
markkinoilla toimii muiden yhtiöiden kilpailijana, valmistelee yksin kaikkiin markkinaosapuoliin vaikuttavat siirtotariffit ja muut siirtopalvelun ehdot. Kritiikki on kohdistunut ennen kaikkea rajat ylittävään maakaasukauppaan liittyvän siirtopalvelun
ehtojen valmisteluun. Nämä ehdot ovat maakaasukaupan kilpailun kannalta avainasemassa. Kansallisen maakaasumarkkinan markkinasääntöjen ja siirtopalvelun
ehtojen valmistelu on tapahtunut avoimesti ja yhteistyössä muiden markkinaosapuolten kanssa. Myös ulkomaanyhteyksien ehtojen valmistelu on edistynyt. Ulkomaanyhteyksien ehtojen valmistelussa ei ole muissa maissa noudatettavien menettelyjen johdosta mahdollista järjestää samanlaista avointa yhteistyötä markkinaosapuolten kanssa kuin kansallisten markkinasääntöjen valmistelussa on sovellettu. Maakaasualan yritysten ja maakaasun loppukäyttäjien olisi kuitenkin voitava
luottaa siihen, että maakaasukaupan siirtomaksut ja muut siirtopalvelun ehdot
määritellään puolueettomasti, erityisesti ulkomaanyhteyksien osalta. Tämän luottamuksen
varmistamiseksi
maakaasujärjestelmän
ulkomaanyhteyksien
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siirtomaksujen ja siirtopalvelun muiden ehtojen sääntelyä ehdotetaan lisättäväksi
maakaasumarkkinoiden avaamiseen liittyvän siirtymävaiheen ajaksi.
Maakaasumarkkinalain 100 §:n maakaasun siirtoa koskevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansallisena sääntelyviranomaisena toimivalle
Energiavirastolle säädettäisiin maakaasumarkkinoiden kilpailun avaamiseen liittyvä
määräaikainen toimivalta vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä
noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021. Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY, jäljempänä maakaasun sisämarkkinadirektiivi, 41 artiklan 6 kohdan mukaan sääntelyviranomaisilla on oltava velvollisuus vahvistaa tai hyväksyä riittävän ajoissa ennen niiden voimaantuloa rajat ylittäviin infrastruktuureihin pääsyä koskevat tariffit tai menetelmät niiden laskemiseksi ja muut niihin pääsyä koskevat ehdot ja edellytykset, mukaan lukien kapasiteetin jakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat menettelyt. Esityksen tarkoituksena on tältä osin varmistaa, että maakaasualan yritykset ja loppukäyttäjät voivat luottaa siihen, että rajat ylittävän siirtopalvelun siirtomaksut ja muut siirtopalvelun ehdot on asetettu puolueettomasti.
Koska 1 päivänä tammikuuta 2020 kilpailulle avautuvien maakaasumarkkinoiden
edellyttämät siirtoverkkopalveluiden ehdot on määriteltävä vuoden 2019 alkupuoliskolla, jolloin eriytettyä siirtoverkonhaltijaa ei ole vielä perustettu, ehdotetaan lain
100 §:n 1 momenttiin siirtymäkauden järjestelynä Energiavirastolle toimivaltaa
vahvistaa rajat ylittävää siirtopalvelua koskevat tariffit niiden laskentamenetelmien
asemesta. Ehdotuksen mukaan Energiavirastolla olisi määräaikainen toimivalta
vahvistaa ulkomaanyhteyksien siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat ehdot omasta aloitteestaan ilman, että siirtoverkonhaltijan tekemä ehdotus rajoittaisi viraston toimivaltaa mainittujen ehtojen määrittämisessä. Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellinen perusta määräytyisi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 12 §:n mukaisesti. Kansallinen ja Euroopan unionin maakaasumarkkinalainsäädäntö sitoisivat siten Energiavirastoa sen antaessa
vahvistuspäätöksensä. Siirtymäsäännös koskisi vuosiksi 2020 ja 2021 vahvistettavia ehtoja. Sen jälkeen palattaisiin kansallisen sääntelyjärjestelmän mukaiseen
normaaliin menettelyyn. Vahvistuspäätös olisi voimassa vuoden kerrallaan.
Maakaasumarkkinalain 100 §:n maakaasun siirtoa koskevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansallisena sääntelyviranomaisena toimivalle
Energiavirastolle säädettäisiin maakaasumarkkinoiden kilpailun avaamiseen liittyvä
määräaikainen toimivalta vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä
noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021. Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY, jäljempänä maakaasun sisämarkkinadirektiivi, 41 artiklan 6 kohdan mukaan sääntelyviranomaisilla on oltava velvollisuus vahvistaa tai hyväksyä riittävän ajoissa ennen niiden voimaantuloa rajat ylittäviin infrastruktuureihin pääsyä koskevat tariffit tai menetelmät niiden laskemiseksi ja muut niihin pääsyä koskevat ehdot ja edellytykset, mukaan lukien kapasiteetin jakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat menettelyt. Esityksen tarkoituksena on tältä osin varmistaa, että maakaasualan yritykset ja loppukäyttäjät
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voivat luottaa siihen, että rajat ylittävän siirtopalvelun siirtomaksut ja muut siirtopalvelun ehdot on asetettu puolueettomasti.

Perustelut
Energiaviraston toimivalta
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) annetun lain 6 §:n mukaan Energiavirasto toimii Euroopan Unionin sähkö- ja maakaasualaa koskevassa
lainsäädännössä tarkoitettuna kansallisena sääntelyviranomaisena.
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) annetun lain 10 §:n 1
momentin nojalla Energiaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot sekä ylikuormituksen hallintaa ja siirtokapasiteetin jakamista siirtoverkossa koskevat ehdot ennen
niiden käyttöönottamista.
Maakaasumarkkinalain (587/2017) 100 §:n 1 momentin nojalla Energiaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021 ennen niiden
käyttöönottamista. Maakaasumarkkinalain 100 §:ää koskevan hallituksen esityksen
yksityiskohtaisten perustelujen (HE 290/2018) mukaan Energiavirastolla on määräaikainen toimivalta vahvistaa ulkomaanyhteyksissä noudatettavat ehdot, joihin
sisältyy kapasiteetin jakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat menettelyt. Energiavirastolla on määräaikainen toimivalta vahvistaa edellä mainitut ehdot ilman,
että siirtoverkonhaltijan tekemä ehdotus rajoittaisi viraston toimivaltaa. Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellisesta perustasta säädetään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 12 §:ssä. Vahvistuspäätös on voimassa vuoden ajan.
Vahvistettavana olevat siirtopalvelun ehdot tulevat noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen, jolloin maakaasuverkkoasetusta ja sen nojalla annettuja suuntaviivoja koskevia komission asetuksia ja päätöksiä sovelletaan Suomessa sijaitseviin maakaasun siirtoverkkoihin.
Kapasiteetinjakomenetelmä Imatran syöttöpisteessä
Komission asetus (EU) 2017/459 kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja asetuksen (EU) N:o 984/2013 kumoamisesta (jäljempänä kapasiteetinjakoverkkosääntö) antaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle toimivallan päättää asetuksen soveltamisesta kolmannen maan rajayhteyksissä. Kapasiteetinjakoverkkosäännön 2 artiklan 2 kohdan mukaan standardoidut kapasiteetinjakomekanismit käsittävät huutokauppamenettelyn ja jaettavat standardoidut kapasiteetinjakotuotteet.
Imatran syöttöpiste on Suomen maakaasujärjestelmän ainoa kapasiteetinjakoverkkosäännön tarkoittama kolmannen maan rajayhteydessä sijaitseva syöttöpiste.
Energiavirasto on kapasiteetinjakoverkkosäännön tarkoittama sääntelyviranomainen, jolla on harkintavalta kapasiteetinjakoverkkosäännön soveltamisesta kolmannen maan yhteydessä olevassa syöttöpisteessä.
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Gasum on ehdottanut Imatran syöttöpisteessä sovellettavaksi varausjärjestysmenettelyä kapasiteetinjakoverkkosäännön mukaisen standardoidun huutokauppamenettelyn sijaan, sillä Imatran syöttöpisteessä ei odoteta syntyvän ruuhkaa runsaan
maahantuontikapasiteetin johdosta. Koska kapasiteettia on yli markkinatoimijoiden
tarpeen, huutokauppaprosessilla ei nähdä saavutettavan suurta etua verrattuna
Gasumin ehdottomaan yksinkertaisempaan varausjärjestysmenettelyyn.
Energiavirasto on arvioinut kapasiteetinjakoverkkosäännön soveltuvuutta kolmannen maan yhteydessä olevaan Imatran syöttöpisteeseen. Energiavirasto katsoo,
että kapasiteetinjakoverkkosääntöä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa Imatran
syöttöpisteessä, sillä kapasiteetista ei odoteta syntyvän kilpailua markkinatoimijoiden välillä kapasiteetin runsaan tarjonnan vuoksi.
Näin ollen Energiavirasto katsoo, että standardinmukaisen huutokauppa-alustan
hankkiminen lisäisi kaasun hankinnan kustannuksia ilman huutokauppamenettelystä syntyviä hyötyjä. Energiavirasto katsoo, että hallinnollisesti yksinkertaisempi
ja markkinan kannalta kustannustehokkaampi varausjärjestysmenettely hyödyttää
markkinaosapuolia paremmin kuin kapasiteetinjakoverkkosäännön edellyttämä
huutokauppamenettely.
Kapasiteetinjako Haminan LNG-ottopisteessä
Ensimmäisessä kuulemisessa Haminan Energia Oy tiedusteli lausunnossaan, katsotaanko LNG-terminaalin korkeapaineiseen siirtoverkkoon liitettävän syöttöpisteen
kuuluvan terminaalin käyttöä koskevien vielä luonnosvaiheessa olevien terminaalisääntöjen vai maakaasun siirron sääntöjen piiriin, sekä kysyi, miten kapasiteetinjako tapahtuu LNG-terminaalin ottopisteessä.
Energiavirasto toteaa, että Gasum Oy:n Energiavirastolle vahvistettavaksi toimitettuja siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehtoja sovelletaan siirrettäessä maakaasua
siirtoverkossa. Ehdotetuissa ehdoissa käsitellään kuitenkin kapasiteetin varaamista
ja nominointia ainoastaan Imatran syöttöpisteessä, biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä. Siten vahvistettavana olevat siirtopalvelun ehdot
eivät koske LNG-terminaalien LNG-syöttöpisteitä, joista kaasua syötetään Suomen
maakaasujärjestelmään. Energiavirasto toteaa, jotta siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehtoja, esimerkiksi kapasiteetin varaamisen ja nominoinnin osalta voitaisiin
soveltaa myös maakaasujärjestelmään liitettyihin LNG-terminaalien syöttöpisteisiin
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on toimitettava tarvittavilta osin päivitetyt ehdot tai niitä koskevat erilliset ehdot Energiavirastolle vahvistettavaksi.
Muutoin Energiavirasto jättää Haminan Energia Oy:n lausunnossa esittämät asiat
tässä päätöksessä käsittelemättä vahvistettaviin ehtoihin sisältymättöminä.
Kapasiteettituotteet
Gasumin ehdotuksen mukaan Imatran syöttöpisteessä tarjotaan sekä pitkä- että
lyhytaikaisia kapasiteettituotteita. Ehdotuksen mukaan keskeytyvää kapasiteettia
tarjotaan vain silloin, jos kiinteää kapasiteettia ei ole riittävästi tarjolla.
Gasumin ehdotuksen mukaan järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on tarjottava Imatran syöttöpisteessä, biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä vakioituja ja vakioimattomia vuosi-, neljännesvuosi-, kuukausi-, ja
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päivä-, sekä päivänsisäistä kapasiteettituotteita. Vakioimattomilla kapasiteettituotteilla tarkoitetaan sellaisia kapasiteettituotteita, jotka eivät ole yhdenmukaisia kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklassa esitettyjen vakioitujen kapasiteettituotteiden kanssa.
Maakaasuverkkoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan siirtoverkonhaltijoiden on
varmistettava, että ne tarjoavat palveluja syrjimättömästi kaikille verkonkäyttäjille; tarjottava sekä kiinteitä että keskeytyviä kolmannen osapuolen verkkoonpääsyn liittyviä palveluja. Keskeytyvän kapasiteetin hinnassa otetaan huomioon
keskeytyksen todennäköisyys; ja tarjottava verkonkäyttäjille sekä pitkä- että lyhytaikaisia palveluja.
Maakaasuverkkoasetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaan siirtoverkonhaltijoiden on
pantava täytäntöön ja julkistettava kapasiteetinjakomekanismit, joiden on oltava
yhteensopivia markkinamekanismien kanssa, spot-markkinat ja kaupankäynnin
keskukset mukaan luettuina, oltava samalla joustavia, ja niitä on voitava mukauttaa muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Kapasiteetinjakomekanismien on oltava yhteensopivia verkkoihin pääsyä koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien kanssa.
Gasumin ehdotuksen mukaan siirtoverkonhaltijan on tarjottava Imatran syöttöpisteessä, biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä vakioimatonta
vuosikapasiteettituotetta siten, että markkinatoimija voisi varata 12 peräkkäistä
kaasukuukautta kestävän kapasiteettituotteen alkaen minkä tahansa kalenterikuukauden ensimmäisenä kaasutoimituspäivänä. Kapasiteetinjakoverkkosäännön mukainen vakioitu vuosikapasiteettituote käsittää 12 kuukauden kestävän kapasiteettituotteen, joka on varattavissa aina lokakuun alusta. Myös tarjottavien kuukausikapasiteettituotteiden ja päiväkapasiteettituotteiden ajanjaksot poikkeavat kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan mukaisista vakioiduista kapasiteettituotteista.
Energiavirasto on arvioinut ehdotusta vakioimattomista kapasiteettituotteista kansallisen ja EU-lainsäädännön sekä saatujen lausuntojen näkökulmasta. Energiaviraston näkemyksen mukaan vakioimattomat kapasiteettituotteet voivat heikentää
kilpailun syntymistä. Esimerkiksi yhdistelemällä erilaisia vakioituja kapasiteettituotteita, Baltiasta Suomeen kaasua toimittavalla markkinatoimijalla olisi mahdollisuus
muodostaa Gasumin ehdotuksen mukaista vakioimatonta vuosikapasiteettituotetta
vastaava tuote. Tämä tulisi kuitenkin markkinatoimijalle oleellisesti kalliimmaksi
kuin se, että markkinatoimija toisi kaasua Imatralta ja hyödyntäisi vain vakioimatonta vuosikapasiteettia. Edellä mainittu esimerkki sisältäisi tarpeettoman riskin
kapasiteettituotteen alku- ja loppumisajankohdan yhteensopimattomuudesta johtuen ja näin ollen vakioimattomien kapasiteettituotteiden käyttö Imatran syöttöpisteessä voisi heikentää Baltiasta kaasua tuovien markkinatoimijoiden kilpailuasemaa
Imatran syöttöpisteen kautta kaasua toimittaviin markkinatoimijoihin nähden. Lisäksi Balticconnector-yhdysputken käyttö kaasunkuljetukseen Baltiasta Suomeen
voisi jäädä tämän vuoksi vähäisemmäksi.
Energiavirasto katsoo, että vakioimattomien kapasiteettituotteiden etuna olisi niiden joustavuus. Markkinatoimijat saisivat varata kapasiteettia ilman ennalta-asetettuja määräaikoja. Energiaviraston näkemyksen mukaan, vakioimattomista kapasiteettituotteista aiheutuvat haitat markkinalle olisivat kuitenkin sen hyötyjä suuremmat.
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Energiavirasto pyysi toisessa kuulemisessa ehdotetuista siirtopalveluehdoista nimenomaisesti markkinatoimijoita kiinnittämään huomiota ja esittämään näkemyksensä vakioimattomien kapasiteettituotteiden tarpeellisuudesta. Suomen Kaasuenergia Oy ja Energiateollisuus ry kritisoivat vakioimattomien kapasiteettituotteiden tarjoamista Imatran syöttöpisteessä. Energiateollisuus ry katsoi, että uusien
monimutkaisten joustavien kapasiteettisopimusten kehittämiseen keskityttäessä jo
olemassa olevat tuotteet ja niiden kehittäminen voisi jäädä taka-alalle. Energiateollisuus näki luontevana vaihtoehtona ensin keskittyä jo olemassa oleviin tuotteisiin
ja jos myöhemmin markkinoiden avauduttua tarvetta uusiin tuotteisiin esiintyy, sen
jälkeen näitä joustavampia uusia tuotteita voidaan kehittää yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.
Suomen Kaasuenergia Oy:n mukaan vakioidut kapasiteettituotteet tarjoavat tasapuolisemman ja selkeämmän mallin erilaisille markkinatoimijoille. Lisäksi Helen
Oy:n näkemyksen mukaan vakioimattoman kuukausikapasiteetin tarjoaminen ei
ole tarpeellista eikä edistä kaasumarkkinan toimivuutta.
Sekä Suomen Kaasuenergia Oy että Helen Oy lausuivat, että Imatran syöttöpisteessä voitaisiin vakioitujen kapasiteettituotteiden lisäksi tarjota myös vakioimaton
vuosikapasiteettituote, joka alkaisi tammikuusta ja olisi kahdentoista kuukauden
pituinen. Suomen Kaasuenergia Oy:n mukaan tällaisen kapasiteettituotteen hyötynä olisi se, että Suomessa on kaasualalla pitkään toimittu kalenterivuositasolla ja
kalenterivuositaso tukee yhtiöiden normaalia vuosibudjetointijaksoa ja raportointijärjestelmiä sekä kaasukaupassa toimitaan Baltiassa ja Venäjällä kalenterivuositasolla. Helen Oy:n mukaan edellä mainittu vakioimaton vuosikapasiteettituote hyödyttäisi suurinta osaa markkinatoimijoita, joiden energiahankinnan vuosibudjetointi
nojaavat siirtokapasiteetivarausten lisäksi myös muihin kalenterivuosirytmissä
määräytyviin kustannustekijöihin (mm. polttoaineverotus ja pitkiin sopimuksiin perustuva energiahankinta). Muiden vakioimattomien vuosikapasiteettituotteiden tarpeellisuutta lausunnonantajat eivät esittäneet.
Ottaen huomioon maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamisen tavoitteen monipuolistaa ja lisätä eri kaasunhankintalähteitä, Energiavirasto katsoo, että olisi tarkoituksenmukaisempaa yhdenmukaistaa tarjottavat kapasiteettituotteet, jotta se
kohtelisi kaikkia markkinatoimijoita tasapuolisesti ja edistäisi maakaasun sisämarkkinoiden kehittymistä. Maakaasuverkkoasetuksen johdanto-osan mukaan kolmansien osapuolten verkkoonpääsyn liittyvien palveluiden riittävällä yhteentoimivuudella voidaan hyödyntää toimivien maakaasun sisämarkkinoiden tuomia etuja.
Edellä mainitun perustein, Energiavirasto toteaa, että tässä vaiheessa markkinoiden avaamista Imatran syöttöpisteessä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
on tarjottava vain kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan mukaisia vakioituja
kapasiteettituotteita siten, että ne olisivat yhdenmukaiset Baltian ja muun Euroopan Unionin yhteenliitäntäpisteissä tarjottavien vakioitujen kapasiteettituotteiden
kanssa. Edellä mainittujen syiden vuoksi Energiavirasto ei myöskään pidä tarkoituksenmukaisena, että Imatran rajapisteessä tarjottaisiin vakioitujen kapasiteettituotteiden lisäksi Suomen Kaasuenergian Oy:n ja Helen Oy:n esittämää vakioimatonta vuosikapasiteettituotetta, joka alkaisi aina tammikuun ensimmäisestä kaasutoimituspäivästä.
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Energiavirasto katsoo, että Imatran syöttöpisteestä poiketen biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan voi tarjota kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan mukaisten vakioitujen kapasiteettituotteiden lisäksi vakioimattomia kapasiteettituotteita, koska biokaasun tuotantovolyymit ovat
vähäisiä ja vaikeammin ennustettavia. Tästä syystä vakioimattomien kapasiteettituotteiden tarjoaminen biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ei aiheuta edellä
mainittua rajoitetta kilpailulle. Vastaavasti Energiavirasto katsoo edelleen, että ottovyöhykkeellä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan voi myös tarjota kapasiteetinjakoverkkosäännön 9 artiklan mukaisten vakioitujen kapasiteettituotteiden lisäksi vakioimattomia kapasiteettituotteita, sillä niiden tarjoaminen ei aiheuta samanlaista estettä kilpailulle kuin Imatran syöttöpisteessä tarjottavat vakioimattomat kapasiteettituotteet.
Energiavirasto toteaa, että Gasumin ehdottamia siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun
ehtoja on muutettava kohdan 5.1.1. osalta siten, että järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on tarjottava Imatran syöttöpisteessä, biokaasun virtuaalisessa
syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä maakaasuverkkoasetuksen 9 artiklan mukaisia
vakioituja vuosi-, neljännesvuosi-, kuukausi-, vuorokausikapasiteettituotteita sekä
päivän sisäistä kapasiteettia. Näiden lisäksi biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi tarjota vuosikapasiteettituotetta liukuvasti siten, että vuosikapasiteettituotteen kapasiteettijakso voi alkaa minkä tahansa kalenterikuukauden 1. kaasutoimituspäivän alusta
ollen voimassa 12 peräkkäistä kaasukuukautta, sekä liukuvia kuukausikapasiteettituotteita siten, että kuukausikapasiteettituotteen kapasiteettijakso voi alkaa
minkä tahansa kaasutoimituspäivän alusta sisältäen 30 peräkkäistä kaasutoimituspäivää.
Vakuus
Gasum Oy on ehdottanut, että järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle on asetettava vakuus, joka on kunakin ajanhetkenä arvoltaan viimeisten 12 kk aikana
toteutuneen suurimman kapasiteettia koskevan kuukausilaskun määrä kerrottuna
kolmella. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija tarkastaa vakuuksien riittävyyden
jokaisen kapasiteettivarauspyynnön yhteydessä siten, että vakuuksien arvon tulee
kattaa jo solmittujen kapasiteettisopimusten ja varauspyynnön mukaisen kapasiteettisopimuksen perusteella arvioidun tulevien kuukausien suurimman kuukausilaskun määrä kerrottuna kolmella, ennen kuin järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi hyväksyä varauspyynnön.
Maakaasuverkkoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaan kolmannen osapuolen
verkkoonpääsyyn liittyviä palveluita voidaan tarvittaessa tarjota, edellyttäen, että
verkonkäyttäjät antavat asianmukaiset takeet tällaisten käyttäjien luottokelpoisuudesta. Kyseiset takeet eivät saa muodostaa aiheettomia esteitä markkinoille pääsyylle, ja niiden on oltava syrjimättömiä, avoimia ja oikeasuhtaisia.
Maakaasumarkkinalain 13 §:n mukaan verkonhaltijan on tarjottava maakaasuverkkonsa palveluita maakaasumarkkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Palveluiden tarjonnassa ei saa olla perusteettomia tai maakaasukaupan ilmeisesti rajoittavia ehtoja.
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Suomen Kaasuenergia Oy:n lausunnon mukaan Gasumin ehdottamat vakuusvaatimukset ovat tarpeettoman suuria, sillä vakuudet sitovat toimijoiden kaasuvaroja
tarpeettoman paljon, joka osaltaan heikentää shippereiden mahdollisuutta toimia
avautuvilla kaasumarkkinoilla.
Energiavirasto on arvioinut vaadittua vakuuden määrää kansallisen ja EU-lainsäädännön näkökulmasta ja toteaa, että ehto täyttää lain asettamat vaatimukset oikeasuhtaisuudesta, tasapuolisuudesta sekä syrjimättömyydestä, sillä shipperiltä
vaadittava vakuus on suhteessa shipperin varaamaan kapasiteetin määrään. Näin
ollen vakuusvaatimus on suhteellisesti sama kaikille shippereille ja kohtelee eri kokoisia shippereitä tasapuolisesti.
Edellä mainituin perustein Energiavirasto katsoo, että järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijalle asetettava vakuuden määrä ei muodosta aiheettomia esteitä markkinoille pääsylle eikä ole tarpeettoman suuri. Energiavirasto pitää asetettua vakuuden määrää perusteltuna.
Johtopäätökset
Edellä esitetyt Energiaviraston toteamat täsmennykset sekä muutokset huomioon
ottaen Energiavirasto katsoo, että Gasumin vahvistettavaksi esittämät siirtopalvelun ehdot ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä, eikä niissä voida katsoa olevan perusteettomia tai maakaasukaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja.
Päätöksen voimassaolo
Maakaasumarkkinalain 100 §:n mukaan sen estämättä, mitä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:ssä säädetään Energiaviraston vahvistamista ehdoista ja menetelmistä, Energiavirasto vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuosiksi 2020 ja 2021 ennen niiden käyttöönottamista. Maakaasumarkkinalain 100 §:n esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen mukaan ulkomaanyhteyksissä noudatettaviin siirtopalvelun ehtoihin kuuluu
kapasiteetin jakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat menettelyt.
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n nojalla vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi tai, jos erityistä syytä on, päätöksessä määrätyn
määräajan.
Energiavirasto katsoo, että Gasumin ehdottomat siirtopalvelun ehdot sisältävät
sekä muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot että Suomessa
noudatettavat siirtopalvelun ehdot. Nämä ehdot muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden. Ottaen myös huomioon, että Suomen maakaasumarkkinoita ollaan
vasta avaamassa kilpailulle eikä osapuolilla ole kokemusta vahvistettavien verkkopalveluehtojen toimivuudesta avoimilla maakaasumarkkinoilla, Energiavirasto katsoo tarkoituksen mukaiseksi, että tällä päätöksellä vahvistettavat myös muut kuin
ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot ovat voimassa vuoden
2020 ajan.

Sovelletut säännökset
Maakaasumarkkinalaki (587/2017) 13 § ja 100 §
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Laki maakaasu- ja sähkömarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 10 § ja 12 §
Maakaasuverkkoasetus 715/2009 (EU) 14 ja 16 artiklat

Muutoksenhaku
Muutoksenhakua koskeva ohjeistus liitteenä.

Liitteet

1) Valitusosoitus
2) Siirtopalvelun ehdot ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.

Jakelu

Gasum Oy

Tiedoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy

Maksutta
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Valitusosoitus
Muutoksenhakuoikeus
Energiaviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on
ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen
Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Markkinaoikeus.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 2.050 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmässä on
ilmoitettava:
•

valittajan nimi ja kotikunta

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

•

päätös, johon haetaan muutosta

•

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä

•

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
•

muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä

•

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle tai markkinaoikeudelle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.
7 Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Markkinaoikeudelle, jonka osoite on:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Faksi: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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1 Määritelmät
Siirtopalvelun ehtoihin sovelletaan alla olevia määritelmiä. Maakaasumarkkinalain mukaiset
(587/2017) määritelmät ovat kuitenkin aina ensisijaisia.
Asiakassalkku on vähittäismyyjän salkku, joka koostuu niistä jakeluverkon loppukäyttäjien
käyttöpaikoista, joihin ko. vähittäismyyjällä on voimassa oleva myyntisopimus.
Biokaasun syöttöpiste on kaasujärjestelmän fyysinen piste, jossa verkkoon syötettävän jalostetun
biokaasun mittausjärjestelmä sijaitsee.
Biokaasun verkkoonsyöttäjä on markkinaosapuoli, joka syöttää jalostettua biokaasua verkkoon ja
solmii sopimuksen shipperin kanssa biokaasun syöttämiseksi Suomen kaasujärjestelmään.
Biokaasun virtuaalinen syöttöpiste on virtuaalinen syöttöpiste, johon kuuluvat kaikki biokaasun
syöttöpisteet riippumatta siitä, mihin verkkoon ne ovat liittyneet. Shipper käyttää biokaasun
virtuaalista syöttöpistettä kapasiteetin varaamiseen biokaasun syöttöpisteille.
Biokaasusalkku sisältää kaikki siirto- ja jakeluverkon jalostetun biokaasun syöttöpisteet, joihin
biokaasun verkkoonsyöttäjä toimittaa jalostettua biokaasua, ja johon biokaasun verkkoonsyöttäjän
on solmittava shipperin kanssa sopimus siirtoverkossa tapahtuvaa siirtoa varten.
Hyväksytty nominaatio on nominaatio tai renominaatio, jonka järjestelmävastaava
siirtoverkonhaltija on joko hyväksynyt sellaisenaan tai pienennettynä.
Jakeluverkko on paikallinen tai alueellinen maakaasuputkisto, jonka kautta maakaasua kuljetetaan
vähennetyllä paineella, mukaan lukien maakaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti käytettävät
korkeapaineputkistojen osat.
Jakeluverkonhaltija on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa jakelutoimintaa ja on vastuussa
jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä toiminta-alueellaan, sen yhteyksistä muihin
verkkoihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun
jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä.
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on Energiaviraston järjestelmävastaavaksi
siirtoverkonhaltijaksi määräämä siirtoverkonhaltija.
Kaasukuukausi on ajanjakso, joka alkaa kalenterikuukauden ensimmäisen kaasutoimituspäivän
alussa ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisen kaasutoimituspäivän alkamiseen.
Kaasutoimituspäivä on ajanjakso alkaen klo 5.00 UTC (talviaikaan) tai klo 4.00 UTC (kesäaikaan) ja
päättyen seuraavana vuorokautena klo 5.00 UTC (talviaikaan) tai klo 4.00 UTC (kesäaikaan).
Kapasiteetin hankinnan tekevä shipper on shipper, joka vastaanottaa luovutuksen tekevän
shipperin varaaman kapasiteetin oikeuksia luovutuksen tekevältä shipperiltä.
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Kapasiteetin luovutuksen tekevä shipper on shipper, joka siirtää varaamansa kapasiteetin
oikeuksia hankinnan tekevälle shipperille.
Kapasiteetti on siirtokapasiteetti muodossa kWh/tunti syötettynä siirtoverkkoon tai otettuna
siirtoverkosta ja joka voidaan varata järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta.
Kapasiteettijakso on mikä tahansa ajanjakso, jolle kapasiteettia tarjotaan.
Kapasiteettimaksu on maksu, joka shipperin on maksettava järjestelmävastaavalle
siirtoverkonhaltijalle kapasiteetista syöttöpisteessä, ottovyöhykkeellä, ottopisteissä ja biokaasun
virtuaalisessa syöttöpisteessä.
Kapasiteettisopimus on järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja shipperin välinen sopimus,
jossa on sovittu shipperin oikeudesta käyttää siirtokapasiteettia. Kapasiteettisopimus syntyy, kun
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija hyväksyy shipperin kapasiteettivarauspyynnön.
Kapasiteettisopimus muodostuu kapasiteettijaksolle yhdestä tai useammasta kapasiteettituotteesta.
Kapasiteettivarauspyyntö on shipperin asettama tilaus kapasiteetista.
Kaupankäynti-ilmoitus on shipperin ja traderin virtuaalisen kauppapaikan antama ilmoitus
kaasumääristä (muodossa kWh/h), joka siirtyy luovutuksen tekevältä osapuolelta hankinnan
tekevälle osapuolelle kaasutoimituspäivänä D.
Käyttöpaikka on tosiasiallinen piste, johon maakaasua toimitetaan loppukäyttäjälle
maakaasujärjestelmässä.
Loppukäyttäjä on siirto- tai jakeluverkkoon liittynyt osapuoli, joka ostaa kaasua omaan käyttöönsä.
Markkinaosapuolirekisteri on rekisteri, johon kaikkien shipperien, traderien, vähittäismyyjien,
siirtoverkon loppukäyttäjien, biokaasun verkkoonsyöttäjien, jakeluverkonhaltijoiden ja
siirtoverkonhaltijoiden on rekisteröidyttävä.
Määränjako on kaasumäärä, joka on jaettu shipperille hyväksyttyyn nominaatioon, shipperille tai
traderille hyväksyttyyn kaupankäynti-ilmoitukseen tai shipperille käyttöpaikan tai biokaasun
syöttöpisteen mittaustietoihin perustuen.
Nominaatio on shipperin järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle antama ilmoitus
suunnittelemastaan maakaasumäärästä, jonka shipper aikoo syöttää tai ottaa kaasujärjestelmästä
tietyssä fyysisessä tai virtuaalisessa pisteessä.
Ottopiste on fyysinen piste, jossa maakaasun siirtäminen siirtoverkossa päättyy ja jossa
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija kapasiteettisopimuksen mukaisesti luovuttaa maakaasun
shipperille.
Ottovyöhyke käsittää Suomen kaasujärjestelmään liittyneet loppukäyttäjät.

Liite 2

Puitesopimukset tarkoittavat shipperin, traderin, siirtoverkon loppukäyttäjän, biokaasun
verkkoonsyöttäjän ja vähittäismyyjän puitesopimuksia, jotka em. osapuolet solmivat
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kanssa ja jossa osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä
koskevia markkinasääntöjä.
Renominaatio on ilmoitus, jolla shipper voi muuttaa aiemmin voimassa olleita hyväksyttyjä
nominaatioitaan koko kaasutoimituspäiväksi tai kaasutoimituspäivän jäljellä oleviksi tunneiksi.
Shipper on elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröitynyt markkinaosapuolirekisteriin ja jolle
verkonhaltija siirtää kaasumääriä siirto- ja jakeluverkoissa.
Siirtoverkon loppukäyttäjä on elinkeinonharjoittaja, joka kuluttaa ja toimittaa maakaasua
siirtoverkkoon liitetyissä käyttöpaikoissa.
Suomen kaasujärjestelmän muodostavat siirtoverkko, yhdysputket vierekkäisiin
maakaasujärjestelmiin sekä siirtoverkkoon liitetyt jakeluverkot Suomessa.
Syöttöpiste on fyysinen piste, jossa shipper syöttää maakaasua siirtoverkkoon vierekkäisestä
maakaasujärjestelmästä tai biokaasua siirto- tai jakeluverkkoon ja josta siirto Suomen
maakaasujärjestelmässä alkaa.
Toimitusvelvollinen vähittäismyyjä on Maakaasumarkkinalain 44 pykälässä tarkoitettu
vähittäismyyjä.
Vähittäismyyjä on elinkeinonharjoittaja, joka toimittaa maakaasua jakeluverkonhaltijan
jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille.

2 Siirtopalvelun ehtojen soveltaminen
Näitä Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehtoja sovelletaan siirrettäessä maakaasua siirtoverkossa.
Shipperin ja traderin on solmittava järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kanssa puitesopimus ja
asetettava järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan vaatima riittävä ja kohtuullinen vakuus
voidakseen varata kapasiteettia ja nominoidakseen kaasumääriä Suomen maakaasujärjestelmässä.
Järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle on asetettava vakuus, joka on kunakin ajanhetkenä
arvoltaan viimeisten 12 kk aikana toteutuneen suurimman kapasiteettia koskevan kuukausilaskun
määrä kerrottuna kolmella. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija tarkastaa vakuuksien riittävyyden
jokaisen kapasiteettivarauspyynnön yhteydessä siten, että vakuuksien arvon tulee kattaa jo
solmittujen kapasiteettisopimusten ja varauspyynnön mukaisen kapasiteettisopimuksen perusteella
arvioidun tulevien kuukausien suurimman kuukausilaskun määrä kerrottuna kolmella, ennen kuin
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi hyväksyä varauspyynnön.
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3 Tiedonvaihto
Shipperin ja traderin on noudatettava järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kulloinkin voimassa
olevia tiedonvaihtostandardeja. Shipper tai trader voi vaihtaa tietoja seuraavilla menetelmillä:
a) kaupankäynti-ilmoitukset ja nominointi sähköisillä sanomaviesteillä XML-formaatissa
Edig@s-standardin mukaisesti tai muun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
hyväksymän tiedonvaihtostandardin mukaisesti ja/tai
b) kaupankäynti-ilmoitukset ja nominaatiot manuaalisesti järjestelmävastaavan
siirtoverkonhaltijan portaalin kautta.

4 Toimitussuhteen ilmoittaminen
Shipperin on ilmoitettava toimitussuhteensa järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle maakaasun
siirtämiseksi shipperin ja sen osapuolen välillä, johon shipperillä on toimitussuhde. Shipperillä voi
olla toimitussuhde siirtoverkon loppukäyttäjän käyttöpaikkaan, vähittäismyyjän asiakassalkkuun,
toimitusvelvollisen vähittäismyyjän jäännöskulutuksen asiakassalkkuun tai biokaasun
verkkoonsyöttäjän biokaasusalkkuun.
Shipperin tai toimitussuhteen toisen osapuolen on ilmoitettava järjestelmävastaavalle
siirtoverkonhaltijalle toimitussuhteen päättymisestä toimitussuhteen voimassaolon päättämiseksi.

5 Kapasiteetin varaaminen
Shipperin on varattava etukäteen kapasiteettia ottovyöhykkeelle, Imatran syöttöpisteeseen ja
biokaasun syöttöpisteeseen, ennen kuin shipperin kaasumääriä voidaan siirtää.
Kapasiteetti on jaettava shippereille varausjärjestyksessä Imatran syöttöpisteessä, biokaasun
virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeelle.
5.1.1

Kapasiteettijaksot

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on tarjottava Imatran syöttöpisteessä, biokaasun
virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä seuraavia kapasiteettituotteita:
1. Vuosikapasiteettituote, joka käsittää yhden maakaasuvuoden (12 kaasukuukautta) alkaen 1.
lokakuuta klo 5.00 UTC (talviaikaan) tai 4.00 UTC (kesäaikaan).
2. Neljännesvuosikapasiteettituote, joka käsittää yhden neljännesvuoden alkaen
neljännesvuoden ensimmäisenä kaasutoimituspäivänä klo 5.00 UTC (talviaikaan) tai 4.00
UTC (kesäaikaan) (1. päivästä lokakuuta, 1. päivästä tammikuuta, 1. päivästä huhtikuuta tai
1. päivästä heinäkuuta).
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3. Kuukausikapasiteettituote, joka käsittää yhden kuukauden alkaen kalenterikuukauden
ensimmäisestä kaasutoimituspäivästä (kalenterikuukausi voi vaihdella 28:sta 31:een päivään
riippuen kalenterikuukauden kestosta).
4. Vuorokausikapasiteettituote, joka käsittää yhden kaasutoimituspäivän.
5. Päivänsisäinen kapasiteetti, joka käsittää kapasiteettituotteen yhdestä tunnista enintään
kahteenkymmeneenneljään peräkkäiseen tuntiin yhden kaasutoimituspäivän aikana.
Edellä esitettyjen kapasiteettituotteiden lisäksi järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi tarjota
biokaasun virtuaalisessa syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä vuosikapasiteettituotetta liukuvasti
siten, että vuosikapasiteettituotteen kapasiteettijakso voi alkaa minkä tahansa kalenterikuukauden
1. kaasutoimituspäivän alusta ollen voimassa 12 peräkkäistä kaasukuukautta, sekä liukuvia
kuukausikapasiteettituotteita siten, että kuukausikapasiteettituotteen kapasiteettijakso voi alkaa
minkä tahansa kaasutoimituspäivän alusta sisältäen 30 peräkkäistä kaasutoimituspäivää.
Shipperillä on oikeus varata kapasiteettia yhdeksi yhtenäiseksi jaksoksi kapasiteettivarausta kohden.
Kapasiteettivaraus voi sisältää enintään kaksi peräkkäistä kuukausikapasiteettituotetta.

5.2

Kapasiteettituotteet varausjärjestysmenettelyssä

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on tarjottava Suomen kaasujärjestelmässä vapaasti
allokoitavissa olevia kapasiteettisopimuksia, jotka sallivat pääsyn virtuaaliseen kauppapaikkaan
mistä tahansa syöttö- tai ottopisteestä rajoituksetta.
Keskeytyvää vapaasti allokoitavaa kapasiteettia on tarjottava vain silloin, jos kiinteää kapasiteettia ei
ole riittävästi tarjolla tai fyysistä kiinteää kapasiteettia ei ole tiettyyn syöttö- tai ottopisteeseen.
Shippereille on tarjottava tällaisessa tilanteessa keskeytyvää kapasiteettia kiinteän kapasiteetin
sijasta, jos keskeytyvää kapasiteettia on tarjolla.
5.2.1

Kapasiteettivarauspyyntöjen lähettäminen

Kun shipperin yhteysosapuoli lähettää shipperin kapasiteettivarauspyynnön järjestelmävastaavalle
siirtoverkonhaltijalle portaalin kautta, portaali laskee shipperille ei-sitovan tarjouksen
kapasiteettivarausta varten. Shipper voi tämän jälkeen joko a) hylätä tarjouksen ja syöttää uuden
kapasiteettivarauspyynnön portaaliin tai b) hyväksyä tarjouksen. Shipperin hyväksymä tarjous
katsotaan siten sitovaksi heti, kun shipperin yhteysosapuoli on hyväksynnän tehnyt.
5.2.2

Määräajat varausjärjestysmenettelyssä

Shipperien on tehtävä kapasiteettivarauspyynnöt seuraavien määräaikojen mukaisesti:
Imatran syöttöpiste, ottovyöhyke ja biokaasun virtuaalinen syöttöpiste:
a) vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausikapasiteetteja tai kapasiteetteja kuukausijakson monikertoina,
jotka on vastaanotettu kapasiteettijakson alkamista edeltävänä kaasutoimituspäivänä klo
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16.00 UTC (talviaikaan) tai klo 15.00 UTC (kesäaikaan) mennessä tai aikaisintaan kolme kuukautta
ennen kapasiteettijakson alkamista;
b) päiväkapasiteetteja enintään kuudelle (6) peräkkäiselle kaasutoimituspäivälle, jotka on
vastaanotettu viimeistään kapasiteettijakson alkamista edeltävänä kaasutoimituspäivänä klo
16.00 UTC (talviaikaan) tai klo 15.00 UTC (kesäaikaan) mennessä tai aikaisintaan viisi
kaasutoimituspäivää ennen kapasiteettijakson alkamista;
c) päivänsisäisiä kapasiteetteja enintään peräkkäisille kahdellekymmenelleneljälle tunnille, jotka on
lähetetty tai vastaanotettu aikaisintaan kapasiteettijakson alkamista edeltävänä
kaasutoimituspäivänä klo 16.00 UTC (talviaikaan) tai 15.00 UTC (kesäaikaan) ja viimeistään klo
2.00 UTC (talviaikaan) tai 1.00 UTC (kesäaikaan) mennessä samana kaasutoimituspäivänä kuin
kapasiteettijakso alkaa. Kapasiteettijakson alkamista edeltää kahden täyden tunnin
ennakkovaroitusaika – esimerkiksi kapasiteettivarauspyyntö, joka on vastaanotettu klo 20.30 UTC
(talviaikaan) kaasutoimituspäivänä voi olla voimassa ainoastaan kaasutoimituspäivän jäljellä
olevien tuntien ajan klo 23.00 – 5.00 UTC (talviaikaan).
5.2.3

Kapasiteettisopimuksen solmiminen varausjärjestysmenettelyssä

Jos järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija hyväksyy kapasiteettivarauspyynnön, lopullinen ja sitova
kapasiteettisopimus on saatavilla portaalista.
Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on vastattava shipperin kapasiteettivarauspyyntöön yhden
tunnin kuluessa kapasiteettivarauspyynnön vastaanottamisesta.
Jos shipperillä on useita kapasiteettisopimuksia samaan syöttöpisteeseen, ottopisteeseen,
biokaasun virtuaaliseen syöttöpisteeseen ja ottovyöhykkeelle, shipper voi yhdistää näiden
sopimusten kapasiteetit siltä osin kuin kapasiteettijaksot ovat päällekkäisiä.

5.3

Kapasiteettioikeuksien siirtäminen

Kapasiteettioikeudet yhtenä tai useampana kaasutoimituspäivänä voidaan siirtää shipperiltä
(luovutuksen tekevä shipper) toiselle (hankinnan tekevä shipper) järjestelmävastaavan
siirtoverkonhaltijan portaalissaan ylläpitämän kapasiteettioikeuksien siirtojärjestelmän kautta.
Aloitteen tekevä shipper lähettää kapasiteettioikeuksien siirtopyynnön käyttäen
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan portaalia.
Aloitteen tehneen shipperin vastapuolen (aloitteeseen vastaava shipper) on vahvistettava lähetetty
kapasiteettioikeuksien siirtopyyntö, jos kapasiteettioikeuksien siirto halutaan toteuttaa.
Aloitteeseen vastaava shipper vahvistaa lähetetyn kapasiteettioikeuksien siirtopyynnön käyttäen
portaalin vahvistusmenettelyä.
Aloitteeseen vastaavan shipperin on vahvistettava kapasiteettioikeuksien siirtopyyntö
järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle klo 2.00 UTC (talviaikaan) tai klo 1.00 UTC (kesäaikaan)
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mennessä ennen sen kapasiteettijakson ensimmäistä kaasutoimituspäivää, jota
kapasiteettioikeuksien siirtopyyntö koskee.

5.4

Pitkäaikaisen kiinteän kapasiteetin niukkuus (UIOLI) Imatran syöttöpisteessä

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on velvollisuus vetäytyä osittain tai kokonaan mistä
tahansa alikäytetystä varatusta kapasiteetista kapasiteettisopimuksen ehtojen mukaisesti kestoltaan
vuoden ylittävissä syöttöpisteitä ja ottopisteitä koskevissa sopimuksissa, kun shipper ei ole myynyt
tai tarjonnut kohtuullisin ehdoin käyttämätöntä kapasiteettiaan jälkimarkkinoilla ja muut shipperit
ovat pyytäneet kiinteää kapasiteettia. Varattu kapasiteetti katsotaan systemaattisesti alikäytetyksi,
jos shipper käyttää vähemmän kuin keskimäärin 80 % sopimuskapasiteetistaan 1. huhtikuuta – 30.
syyskuuta ja 1. lokakuuta – 31. maaliskuuta ja ei ole pystynyt toimittamaan tähän asianmukaista
perustetta.
Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on säännöllisesti toimitettava valvontaviranomaiselle
kaikki tarvittavat tiedot, jotta tämä voi seurata sitä, missä määrin sellainen sopimusperusteinen
kapasiteetti on käytössä, jota koskevan sopimuksen tosiasiallinen sopimuskausi on yli vuosi tai
jonka käyttö jakautuu vähintään kahdelle vuodelle jakautuville toistuville vuosineljänneksille.
5.4.1

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan suositus käydä jälkimarkkinakauppaa

Jos shipper (kapasiteettia pyytävä shipper) ottaa yhteyttä järjestelmävastaavaan
siirtoverkonhaltijaan ja perustelee, ettei ole pystynyt hankkimaan kapasiteettia kohtuullisin ehdoin
ensi- ja jälkimarkkinoilta, järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava kaikille
shippereille mahdollisesta kapasiteetin niukkuustilanteesta. Järjestelmävastaavan
siirtoverkonhaltijan on lähetettävä kaikille shippereille ilmoitus sisältäen seuraavat tiedot:
a) kapasiteettia pyytävän shipperin pyytämän kapasiteetin määrä;
b) aikajakso, jota varten kapasiteettia pyytävä shipper on yrittänyt turhaan ostaa pyytämäänsä
kapasiteettia ja hinta, jolla pyydettyä kapasiteettia tarjoudutaan ostamaan; ja
c) tieto, että kaikki shipperit, joilla on varattuna sellaista ylimääräistä kapasiteettia, jonka
kapasiteettia pyytävä shipper voisi käyttää, voivat tarjota ko. kapasiteettia tätä pyytävälle
shipperille kapasiteettioikeuksien siirtomenettelyn kautta kymmenen (10) arkipäivän kuluessa.
5.4.2

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan selvitys shippereiden vaatimuksista

Jos kapasiteettia pyytävä shipper ei ole saanut tarvitsemaansa kapasiteettia yhdeltä tai useammalta
muulta shipperiltä 15 arkipäivän kuluttua pyynnön lähettämisestä kohdan 5.4.1 mukaisesti,
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ottaa yhteyttä muihin shippereihin ja pyytää, että ne
raportoivat tosiasiallisen kapasiteettitarpeensa niinä kapasiteettijaksoina ja siinä pisteessä tai
vyöhykkeellä, jota kapasiteettia pyytävän shipperin pyyntö koskee. Tässä tilanteessa muut shipperit
liittävät kopion mahdollisista tekemistään tarjouksista kapasiteettia pyytävälle shipperille.
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Muiden shippereiden on toimitettava pyydetyt tiedot viimeistään 10 arkipäivää em. pyynnön
vastaanottamisen jälkeen. Jos pyydettyjä tietoja ei vastaanoteta tämän aikarajan puitteissa,
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija arvioi ko. shipperin kapasiteettitarpeen perustuen ko.
shipperin keskimääräisiin toteutuneisiin siirtomääriin viimeisten 12 kuukauden aikana.
5.4.3

Pakollinen kapasiteettioikeuksien siirto

Jos yksi tai useampi muu shipper ei voi osoittaa todellista tarvetta kaikkeen tai osaan varaamastaan
kapasiteetista, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija aloittaa pakollisen kapasiteettioikeuksien
siirron.
Järjestelmävastaava voi käynnistää pakollisen kapasiteettioikeuksien siirron edellä esitetyssä
tilanteessa silloin, jos:
a) ko. shipper ei ole tarjonnut lainkaan ylijäämäkapasiteettia kapasiteettia pyytävälle shipperille; tai
b) kapasiteettioikeuksien siirrosta tarjottu hinta ylittää järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
tarjoaman hinnan ja katsotaan kohtuuttomaksi.
Hinta katsotaan kohtuuttomaksi, jos se ylittää kapasiteettioikeuksiaan siirrettäväksi tarjonneen
shipperin kohtuulliset vaihtoehtoiskustannukset. Vaihtoehtoiskustannuksilla tarkoitetaan shipperin
riskiä tasepoikkeaman kustannuksista, jotka syntyvät, jos shipper ei pysty täyttämään velvoitteitaan,
jos tällä olisi kapasiteettioikeuksien siirtosopimus kapasiteettia pyytävän shipperin kanssa.
Arviossaan, onko shipperillä todellista tarvetta varaamalleen kapasiteetille, järjestelmävastaava
siirtoverkonhaltija ottaa huomioon seuraavat tarpeet:
a) shipperin kapasiteetin tarve vähittäismyyjille ja jakeluverkon loppukäyttäjille; ja
b) shipperin kapasiteetin tarve vähittäismyyjille vierekkäisessä järjestelmässä.
Jos järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija katsoo, että yksi muista shippereistä
(kapasiteettioikeuksia luovuttava shipper) ei ole edellä esitettyjen kriteerien perusteella osoittanut
todellista tarvetta varaamalleen kapasiteetille, järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on
velvollisuus käynnistää pakollinen kapasiteettioikeuksien siirto järjestelmävastaavalle
siirtoverkonhaltijalle tällaisen kapasiteetin jälleenmyymiseksi kapasiteettia pyytävälle shipperille
seuraavin ehdoin:
a) kapasiteettioikeuksien siirto koskee varattua kapasiteettia, jonka katsotaan olevan
kapasiteettioikeuksia luovuttavalle shipperille ylimääräistä kohdan 5.4.2 mukaisesti suoritetun
selvityksen perusteella;
b) järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija korvaa siirrettävät kapasiteettioikeudet niistä luopuvalle
shipperille hintaan, joka on esitetty järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan hinnastossa vuosija kuukausikapasiteeteille; ja
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c) kapasiteettia pyytävällä shipperillä on velvollisuus ostaa kapasiteetti järjestelmävastaavalta
siirtoverkonhaltijalta kuukausi- tai vuosituotteena järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
hinnaston mukaisesti.
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6 Nominointi
Shipperin on nominoitava järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle kaasutoimituspäivänä
toimitettavat kaasumäärät Imatran valtakunnallisessa rajapisteessä. Jos nominointia tai
renominointia ei tehdä, shipperillä ei ole oikeutta saada kaasua siirretyksi.
Viimeisin järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ennen määräajan päättymistä shipperiltä
vastaanottama nominaatio tai renominaatio katsotaan shipperin voimassa olevaksi nominaatioksi
tai renominaatioksi.

6.1

Nominointi ennen kaasutoimituspäivää

a) Shippereiden on lähetettävä nominaatiot järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle
aikaisintaan kaasutoimituspäivänä D-400 ja viimeistään kaasutoimituspäivänä D-1 klo
13.00 UTC (talviaikaan) tai klo 12.00 UTC (kesäaikaan) mennessä. Lähetettyä nominaatiota voi
korjata em. määräajan päättymiseen saakka. Vaikka shipper ei lähettäisi nominaatioita em.
määräaikaan mennessä, shipperillä on mahdollisuus tehdä renominaatioita em. määräajan
jälkeen, kuten kohdassa 6.2 on esitetty.
Järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle on lähetettävä:
(i)

Nominaatiot syöttöpisteistä (Imatra)

Shipperin on ilmoitettava kaasumäärät muodossa kWh/tunti, jotka shipper aikoo syöttää
järjestelmään syöttöpisteestä kaikkina kaasutoimituspäivän tunteina sisältäen tiedot shipperin
vastapuolen osapuolitunnuksesta.
(ii) Nominaatiot biokaasun virtuaaliselle syöttöpisteelle
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi vaatia shipperiltä nominaatioita biokaasun
virtuaaliselle syöttöpisteelle tai yksittäisille biokaasun syöttöpisteille. Jos nominaatioita
biokaasun virtuaaliselle syöttöpisteelle tai yksittäisille biokaasun syöttöpisteille vaaditaan
maakaasujärjestelmän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija
tiedottaa shippereille hyvissä ajoin etukäteen, mistä alkaen nominointivelvollisuus on voimassa
ja mitä pisteitä nominointivelvollisuus koskee. Jos nominaatioita vaaditaan, ne annetaan
muodossa kWh/tunti jokaiselle kaasutoimituspäivän tunnille.
(iii) Nominaatiot ottovyöhykkeellä
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija voi vaatia shipperiltä nominaatioita ottovyöhykkeelle tai
yksittäisille ottovyöhykkeen ottopisteille. Jos nominaatioita yksittäisille ottovyöhykkeen
ottopisteille vaaditaan maakaasujärjestelmän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi,
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija tiedottaa shippereille hyvissä ajoin etukäteen, mistä
alkaen nominointivelvollisuus on voimassa ja mitä pisteitä nominointivelvollisuus koskee. Jos
nominaatioita vaaditaan, ne annetaan muodossa kWh/tunti jokaiselle kaasutoimituspäivän
tunnille.
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b) Kaasutoimituspäivänä D-1 klo 15.00 UTC (talviaikaan) ja klo 14.00 UTC (kesäaikaan) mennessä
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ilmoittaa shipperille:
a. onko kaasutoimituspäivää D koskevat nominaatiot hyväksytty ja
b. onko yhtä tai useampaa nominaatioista pienennetty tai hylätty.
Nominaatiot, jotka on hyväksytty sellaisenaan tai pienennettynä, ovat hyväksyttyjä
nominaatioita.

6.2

Renominointi koko kaasutoimituspäiväksi tai kaasutoimituspäivän jäljellä
oleviksi tunneiksi

Shipperin nominaatioita, jotka on tehty kaasutoimituspäivänä D-1 klo 13.00 UTC (talviaikaan) ja
klo 12.00 UTC (kesäaikaan) mennessä (ks. kohta 6.1 a) edellä), voidaan muuttaa renominaatioilla
koko kaasutoimituspäiväksi alkaen kaasutoimituspäivänä D-1 klo 15.00 UTC (talviaikaan) ja
klo 14.00 UTC (kesäaikaan) ja kaasutoimituspäivänä D-1 klo 3.00 UTC (talviaikaan) ja
klo 2.00 UTC (kesäaikaan) saakka. Tästä määräajasta eteenpäin tehdyt renominaatiot tehdään
kaasutoimituspäivän jäljellä oleviksi tunneiksi. Viimeinen mahdollinen renominaatio
kaasutoimituspäivän jäljellä oleviksi tunneiksi voidaan antaa kaasutoimituspäivänä D
klo 2.00 UTC (talviaikaan) ja klo 1.00 UTC (kesäaikaan) mennessä.
Uusi renominaatiokierros käynnistyy tasatunnein. Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on
ilmoitettava renominaation hyväksymisestä, hylkäämisestä tai pienentämisestä renominaation
vastaanottamista seuraavaan kolmanteen tasatuntiin mennessä. Ilmoituksessa annetaan
seuraavat tiedot:
(i)

onko renominaatiot hyväksytty;

(ii) onko yhtä tai useampaa renominaatiota pienennetty tai hylätty;
Renominaatiot, jotka on hyväksytty edellä esitetyllä menettelyllä, muodostavat kaasutoimituspäivän
hyväksytyt nominaatiot koko kaasutoimituspäiväksi tai sen jäljellä oleviksi tunneiksi. Hyväksytyt
nominaatiot astuvat voimaan renominaation vastaanottamista seuraavana kolmantena tasatuntina.
Esim. kaasutoimituspäivänä klo 22.50 UTC (talviaikaan) vastaanotettu renominaatio astuu siten
voimaan klo 1.00 UTC (talviaikaan) ja klo 23.10 UTC (talviaikaan) vastaanotettu klo 2.00 UTC
(talviaikaan).

6.3

Nominaatioiden, hyväksyttyjen nominaatioiden ja renominaatioiden
pienentäminen Imatran syöttöpisteessä

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus pienentää shipperin nominaatioita,
hyväksyttyjä nominaatioita ja renominaatioita, jos siirtoverkon kapasiteettia on rajoitettu
suunnitellun tai suunnittelemattoman vikaantumisen, huollon, kunnossapidon tai poikkeustilanteen
johdosta tai nominoitu määrä ylittää shipperin varaaman kapasiteetin.
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Jos järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija pienentää shipperin nominaatioita, hyväksyttyjä
nominaatioita ja renominaatioita, kaikkia kyseessä olevia shipperin nominaatioita, hyväksyttyjä
nominaatioita ja renominaatioita on pienennettävä pro rata -periaatteella eli suhteessa
nominoituihin määriin.
6.3.1

Shipperin kapasiteetin ylittävien nominaatioiden ja renominaatioiden käsittely

Shipperin nominaatiot ja renominaatiot eivät saa ylittää shipperin yhteenlaskettua kapasiteettia (nk.
yli-ilmoittaminen) Imatran syöttöpisteessä. Jos nominaatio tai renominaatio ylittää shipperin
yhteenlasketun kapasiteetin, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija pienentää nominaatiota tai
renominaatiota shipperin varaaman kapasiteetin määrään.
6.3.2

Nominaatioiden ja renominaatioiden priorisointi kiinteän ja keskeytyvän
kapasiteetin kesken

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on priorisoitava kiinteät kapasiteettisopimukset
keskeytyviin nähden.
Jos useat shipperit ovat hankkineet keskeytyvää kapasiteettia ja kaikkien shipperien yhteenlasketut
nominaatiot ylittävät tarjolla olevan kiinteän kapasiteetin, eri shipperien toimittamien
nominaatioiden välinen prioriteetti määräytyy ko. shipperien keskeytyvien kapasiteettisopimusten
aikaleiman perusteella sen jälkeen, kun nominaatiot on ensin jaettu kiinteille
kapasiteettisopimuksille. Keskeytyvät kapasiteettisopimukset, jotka ovat olleet voimassa aiemmin,
on priorisoitava myöhemmin solmittuihin verrattuna.
Jos kahden tai useamman nominaation kohdalla keskeytyvillä kapasiteettisopimuksilla on sama
aikaleima, pienennetään näitä nominaatioita pro rata eli ilmoitettujen määrien suhteessa toisiinsa,
ellei kaikkia samalla prioriteettitasolla käsiteltäviä nominaatioita pienennetä nollaan. Vapaana
olevan siirtokapasiteetin jakaminen pro rata –periaatteella keskeytyvää kapasiteettia omaavien
shippereiden välillä perustuu shippereiltä viimeisimpänä vastaanotettuihin nominaatioihin ja
renominaatioihin.
Nominaatioiden jakaminen pro rata keskeytyvälle kapasiteetille ei ole sitovaa ennen kuin
järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on hyväksynyt sellaisenaan tai pienennettynä viimeisen
mahdollisen kiinteisiin kapasiteettituotteisiin kohdistuvan renominaation kaasutoimituspäivän
toimitustunnille. Keskeytyvää kapasiteettia koskevaa siirtoverkonhaltijan hyväksymää nominaatiota,
jonka shipper on saanut aiemmin kuin yksi tunti ennen kaasuntoimitustuntia, voidaan muuttaa
siirtoverkonhaltijan toimesta.

7 Määränjako
Imatran valtakunnallisessa rajapisteessä katsotaan määränjaossa shipperille toimitetuiksi shipperin
hyväksyttyjä nominaatioita vastaavat kaasumäärät.
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija katsoo määränjaossa shipperille siirtoverkkoon toimitetuksi
shipperille biokaasusalkkuihin kuuluvista biokaasun syöttöpisteistä mitatun maakaasumäärän.
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Shipperin toimitusmäärä biokaasun syöttöpisteistä ei saa ylittää shipperin biokaasun virtuaalista
syöttöpistettä koskevien kapasiteettisopimusten yhteenlaskettua määrää.
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija katsoo määränjaossa shipperille toimitetuksi jakeluverkoissa
ja siirtoverkossa ko. shipperille toimitussuhteiden perusteella kuuluvien käyttöpaikkojen mitatun
kaasumäärän. Määrä ei kuitenkaan saa ylittää shipperin ottovyöhykkeen kapasiteettisopimuksien
yhteenlaskettua maksimimäärää.

8 Siirtopalvelun rajoitukset ja keskeytykset
8.1

Vika- ja häiriötilanteet

Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus pakottavissa tilanteissa (suunnittelemattomat
keskeytykset) tilapäisesti keskeyttää kaasun siirto tai rajoittaa sitä, mikäli se on tarpeellista kaasun
siirtoon tarvittavien laitteiden tarkastuksen, korjauksen, huollon, muutostyön tai muun vastaavan
toimenpiteen suorittamiseksi. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija vapautuu kokonaan tai
osittain velvollisuuksistaan vastaanottaa ja siirtää maakaasua siinä määrin kuin tämä on
välttämätöntä em. toimenpiteiden suorittamiseksi. Keskeytystilanteessa shipperin suorittamaa
kapasiteettimaksua alennetaan kyseiseltä ajanjaksolta samassa suhteessa kuin järjestelmävastaava
siirtoverkonhaltija on keskeyttänyt shipperin hankkimaa kapasiteettia.

8.2

Siirtoverkon huollot, korjaukset ja muutostyöt

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on julkaistava suunnitellut keskeytykset vähintään
42 päivää etukäteen. Suunniteltujen keskeytysten osalta järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
on sovittava kaasun siirtokeskeytyksestä niiden shipperien kanssa, joita siirtokeskeytys tulisi
koskemaan.

8.3

Rajoitettu kapasiteetti

Mikäli koko siirtoverkon tai sen osan kapasiteetti on rajoittunut väliaikaisesti teknisistä tai
toiminnallisista syistä, järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan
kaikille shippereille rajoitetusta kapasiteetista. Tällaisessa tilanteessa kukin shipper, jota rajoitus
koskee, on velvollinen rajoittamaan kaasun siirtoa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
ilmoituksen mukaisesti samassa suhteessa, mutta kuitenkin siten, että suojattujen asiakkaiden
toimitukset ovat etusijalla.
Mikäli shipper ei noudata järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasun syötön tai oton
rajoittamista tai keskeyttämistä koskevaa määräystä, shipper on velvollinen maksamaan
kapasiteetinylitysmaksun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan määräyksen ylittävästä
maakaasumäärästä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan hinnaston mukaisesti.
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9 Maksut ja laskutus
Maakaasun määränjakoa käytetään shipperin siirtopalveluja koskevien maksujen määräytymiseen
siirtoverkossa.
Järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus periä shipperiltä tämän käyttämistä
siirtopalveluista maksuja kulloinkin voimassa olevan järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
hinnaston mukaisesti.
Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan järjestelmäpalveluihin ja kapasiteettisopimuksiin liittyvien
maksujen laskutuskausi on kaasukuukausi.
Shipperin solmimiin kapasiteettisopimuksiin liittyvät kiinteät maksut laskutetaan laskutuskausittain
etukäteen vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausikapasiteettituotteiden osalta. Shipperin solmimiin
kapasiteettisopimuksiin liittyvät kiinteät maksut laskutetaan laskutuskausittain jälkikäteen päivä- ja
päivänsisäisten kapasiteettituotteiden osalta. Kapasiteetin käyttämättä jättäminen ja
kapasiteettioikeuksien siirto eivät vapauta shipperiä kapasiteettisopimukseen liittyvien kiinteiden
maksujen maksamisesta.
Shipperin toimitettuihin maakaasumääriin perustuvat muuttuvat maksut laskutetaan
laskutuskausittain jälkikäteen, kun asianomaisen laskutuskauden lopullinen taseselvitys on
suoritettu.
Kaikkien laskujen maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Yliajalta peritään
kulloinkin voimassa oleva yleisen korkolain mukainen viivästyskorko.
Mikäli shipperin heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta johtuen (usein toistuvat maksuviiveet ja
vakuudet on joko käytetty tai niitä ei ole asetettu) järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija katsoo,
että sillä on perusteltua aihetta epäillä saataviensa täyden suorituksen vaarantuvan,
järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus muuttaa laskutuskäytäntö
ennakkolaskutukseen perustuvaksi. Ennakkolaskutuksen laskutuskausi voi olla lyhyempi kuin
kaasukuukausi. Ennakkolaskutettavat summat perustuvat shipperin voimassa oleviin
kapasiteettisopimuksiin.

10 Ylivoimainen este
Ylivoimainen este tarkoittaa siirtopalvelusta sopimisen jälkeen syntyviä poikkeavia olosuhteita, jotka
ovat järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tai shipperin toimivallasta riippumattomia
edellyttäen, että edellä mainittu osapuoli on noudattanut kohtuullista huolellisuutta. Näitä
poikkeavia olosuhteita ei ole voitu ottaa siirtopalvelusta sopimisen yhteydessä kohtuudella
huomioon ja jotka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estävät tai huomattavasti vaikeuttavat
siirtopalveluun perustuvien velvoitteiden täyttämistä ja joiden tuottamaa haittaa ei voida
kohtuudella estää tai poistaa tai se olisi taloudellisesti kohtuutonta.
Ylivoimainen este voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:
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tulipalo, räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisten määräykset, sota tai liikekannallepano,
odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, tuontikielto, maakaasun ulkomaisen
toimittajan ylivoimainen este, valuuttarajoitukset, käyttövoiman rajoitukset, yleinen raaka- tai
tarveainepula, vuoto maakaasuputkessa, lakko, työselkkaus tai muu järjestelmävastaavan
siirtoverkonhaltijan tai shipperin määräysvallan ulkopuolella oleva olosuhde.

10.1 Ylivoimaisen esteen yleiset seuraukset
Mikäli järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija tai shipper on ylivoimaisesta esteestä johtuen
kokonaan tai osittain kykenemätön täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, kyseisen
osapuolen kyseiset sopimusvelvoitteet keskeytyvät niin pitkäksi aikaa ja siinä laajuudessa kuin este
on voimassa. Esteen kohteeksi joutunut osapuoli ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä viipymättä
toiselle osapuolelle ja toimittaa näille lisäksi kohtuullisessa ajassa kirjallisesti yksityiskohtaisen
selvityksen ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta.
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen tulee pyrkiä jatkamaan velvoitteidensa täyttämistä
niin pian kuin voidaan kohtuudella vaatia edellyttäen, että tämä on mahdollista ilman kohtuuttomia
kuluja.

11 Vahinkojen korvaaminen
Maakaasumarkkinalain 16 §:n mukaisesti järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan on kohtuullista
korvausta vastaan myytävä maakaasun siirtopalveluja verkkonsa käyttäjille maakaasuverkkonsa
siirtokyvyn rajoissa. Siirtovelvollisuuden edellytyksenä on, että siirrettävän maakaasun verkkoon
syötön ja verkosta oton mittaus on etäluentajärjestelmän piirissä.
Joka 16 §:n siirtovelvollisuutta tai 80 §:n maakaasun jakelun tai maakaasun toimituksen
keskeyttämistä loppukäyttäjästä johtuvasta syystä koskevan säännöksen vastaisella menettelyllä
aiheuttaa toiselle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ja shipper ovat velvollisia korvaamaan toisilleen vain sellaiset
välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen osapuolen tahallisuudesta tai
tuottamuksesta. Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle
mahdollisesti aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.
Osapuoli, johon mahdollinen vahinko kohdistuu, on velvollinen välittömästi ryhtymään kaikkiin
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat vahingon estämistä tai rajoittamista. Mikäli hän
tämän laiminlyö ja vahinko tästä johtuen suurenee, hän on korvausvelvollinen.
Siinä tapauksessa, että syntyy vahingonkorvausvelvoite kolmannelle osapuolelle, on kumpikin
osapuoli vastuussa omien työsuoritteidensa tai laitteidensa aiheuttamista vahingoista.
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ei ole vastuussa virheistä markkinaosapuolirekisterin
tiedoissa, esteistä päästä markkinaosapuolirekisteriin, virheistä markkinaosapuolirekisterin tietojen
säilytyksessä tai häiriöistä markkinaosapuolirekisterin ylläpitoon käytetyissä järjestelmissä, ellei
kyseessä ole järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan vastuulla oleva syy.

Liite 2

11.1 Vahinkojen korvaaminen kapasiteettisopimuksiin ja kapasiteettioikeuksien
siirtoon liittyen
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ja shipper eivät ole vastuussa kapasiteettisopimuksiin ja
kapasiteettioikeuksien siirtoon liittyvistä vahingosta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen
järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tai shipperin tai tämän toimeksiannosta toimivan
tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ja shipper
eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta
jääneestä voitosta tai osapuolen kolmannelle osapuolelle maksamista vahingonkorvauksista eikä
muistakaan seurannaisvahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
tuottamuksella taikka salassapitovelvoitteen rikkomisella.
Kun kapasiteettisopimus päättyy shipperin olennaisen kapasiteettisopimukseen liittyvän
sopimusrikkomuksen vuoksi, shipper on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet vahingot
järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle.
Mikäli järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ei kykene täyttämään kapasiteettisopimusten
sisältämien kiinteiden kapasiteettituotteiden mukaisia velvoitteitaan joko kokonaan tai osittain
kapasiteettirajoituksista johtuen, shipperin kapasiteettisopimuksiin liittyvien kiinteiden
kapasiteettituotteiden kapasiteettimaksuja alennetaan vastaavasti joko kokonaan tai osittain
kyseiseltä ajanjaksolta.
Pakollisen kapasiteettioikeuksien siirron tapauksessa kapasiteettioikeuksia siirtävä shipper ei voi
vaatia korvauksia, ellei järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ole tahallisesti ja olennaisesti rikkonut
tarvittavan kapasiteettimäärän arviointia koskevia kriteerejä.

11.2 Laatupoikkeamien käsittely
Mikäli shipper saa tiedon tai havaitsee, että shipperin siirtoverkon syöttöpisteestä toimitettavaksi
tarjoama kaasu ei mahdollisesti täytä asetettuja laatuvaatimuksia, shipperin tulee ilmoittaa tästä
välittömästi järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle ja sisällyttää ilmoitukseen tiedot
laatupoikkeaman odotetusta laajuudesta, luonteesta ja kestosta sekä muut merkitykselliset tiedot.
Mikäli shipperin siirtoverkon syöttöpisteestä toimitettavaksi tarjoama kaasu ei täytä tai sen ei
odoteta täyttävän laatuvaatimuksia, järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla on oikeus kieltäytyä
ilman ennakkoilmoitusta kokonaan tai osittain vastaanottamasta ja siirtämästä kaasua. Kaasun siirto
voi alkaa, kun kaasun on todennettu täyttävän asetetut laatuvaatimukset.
Niiden tuntien tai kaasutoimituspäivien osalta, jolloin järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija
kieltäytyy kokonaan tai osittain kaasuerän vastaanottamisesta ja siirrosta, shipperin mahdollisista
nominaatioista (ja määränjaoista, jos ne perustuvat nominaatioihin) kyseisessä syöttöpisteessä
vähennetään hylättyä kaasuerää vastaava määrä.
Mikäli järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtoverkon ottopisteessä shipperille
luovutettavaksi tarkoitettu kaasu poikkeaa asetetuista laatuvaatimuksista, shipperillä on oikeus
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kieltäytyä vastaanottamasta laadultaan poikkeavaa kaasuerää ja osapuolten välillä neuvotellaan
vahingonkorvauksesta.
Mikäli järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtoverkon ottovyöhykkeelle luovuttama kaasu ei
täytä asetettuja laatuvaatimuksia ja shipperin siirtoverkon loppukäyttäjien käyttöpaikat ottavat
verkosta kyseistä kaasua osapuolten välillä neuvotellaan vahingonkorvauksesta.

12 Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehtojen muutokset
Näiden Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehtojen muutokset astuvat voimaan Energiaviraston
hyväksynnän jälkeen. Muutoksista järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ilmoittaa kirjallisesti
viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

