
Lausuntopyyntö  1 (3) 
   
   
1.4.2020 356/503/2020
      

 

 

 

 
 
 
 

Tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukainen kuuleminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 49 artiklan mukaisten 
poikkeusten soveltaminen päättyi Suomessa vuoden 2019 lopussa. Vuoden 2020 
alusta lähtien EU:n kaasumarkkinalainsäädäntöä sovelletaan sellaisenaan. 

Komission asetuksen (EU) 2017/460 kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffiraken-
teita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti Energiavirasto järjestää kuu-
lemisen asiaankuuluville sidosryhmille ja kaikille toisiinsa suoraan yhteydessä ole-
vien jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille seuraavista seikoista: 

 kerrointen taso 

 kausitekijöitä sovellettaessa kausitekijöiden taso 15 artiklan mukaisesti 

 9 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan mukaisten alennusten taso. 

Julkinen kuuleminen järjestetään 1.4.-1.6.2020. Lausunnot tulee toimittaa 
1.6.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi 

Saman aikaisesti Energiaviraston järjestämän kuulemisen kanssa Gasgrid Finland 
Oy järjestää tariffiverkkosäännön 26 artiklan mukaisesti julkisen kuulemisen kos-
kien Suomessa sovellettavaa viitehintamenetelmää. 

Kerrointen taso 

Tariffiverkkosäännön määritelmän mukaisesti kertoimella tarkoitetaan tekijää, jota 
sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan osaan viitehinnasta vakioidun muun kuin 
vuosikapasiteettituotteen rajahinnan laskemiseksi. Tariffiverkkosäännön 13 artikla 
asettaa seuraavat vaatimukset kerrointen tasolle: 

a) vakioiduilla neljännesvuosikapasiteettituotteilla ja vakioiduilla kuukausi-
kapasiteettituotteilla kertoimen on oltava vähintään 1 mutta enintään 
1,5 

b) vakioiduilla vuorokausikapasiteettituotteilla ja vakioiduilla päivänsisäistä 
kapasiteettia koskeville tuotteilla kertoimen on oltava vähintään 1 mutta 
enintään 3. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kerroin voi olla 
pienempi kuin 1 mutta kuitenkin suurempi kuin nolla tai se voi olla suu-
rempi kuin kolme. 
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Gasgrid Finland Oy on esittänyt seuraavia kertoimia sovellettavan standardoiduille 
kapasiteettituotteille sekä syöttö- että ottopisteissä tariffivuonna 2021: 

Taulukko 1. Esitetyt syöttö- ja ottokapasiteettituotteiden kertoimet tariffivuodelle 
2021. 

 
Kapasiteettituote Kerroin 

Vuosituote (viitehinta) 1 

Neljännesvuosituote 1,1 

Kuukausituote 1,25 

Päivätuote 1,5 

Päivänsisäinen tuote 1,7 
 

  
  
  
Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat ovat muodostaneet yhteisen tariffi-
alueen vuoden 2020 alusta alkaen. Yhteisen tariffialueen muodostamiseksi siirto-
verkonhaltijat solmivat ITC-sopimuksen (Inter-TSO Compensation), jonka yhtey-
dessä sovittiin syöttökapasiteetin hintatasosta kaikkiin tariffialueen syöttöpistei-
siin. Sopimuksen myötä Balticconnectorissa ei ole syöttö- eikä ottotariffia. 

ITC-sopimus määrittää syöttöpisteiden osalta taulukossa 1 esitetyt kertoimet, 
jotka on harmonisoitu Viron ja Latvian TSO:iden kanssa. 

Ottovyöhykkeen osalta järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija, Gasgrid Finland, 
asettaa omalle markkinalle parhaiten soveltuvat kapasiteettituotteiden kertoi-
met. Gasgrid Finland esittää Suomen ottovyöhykkeelle käytettävän samoja ker-
toimia kuin syöttöpisteille, mikä osaltaan edesauttaa markkinaosapuolten kykyä 
hahmottaa markkinan toimintaa paremmin. 

Perusteluiksi Gasgrid Finland esittää seuraavaa: 

- Suomen kaasumarkkinalle on luonteenomaista teollisuuden ja energiantuo-
tannon nopea käynnistymistarve häiriön sattuessa. Korkeilla kapasiteettituot-
teiden kertoimilla kaasun kilpailukyky heikkenisi, mikä vaikeuttaisi kaasun 
asemaa nopeasti syntyvässä tarpeessa ja pahimmillaan johtaisi vaihtoehtois-
ten polttoaineiden käyttöön.  
 

- Markkinaosapuolten kapasiteettivaraukset toimivat osaltaan lähtötietona jär-
jestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan operatiivisessa suunnittelussa. Kor-
kean toimitusvarmuuden ja kustannustehokkaan verkoston operoinnin saa-
vuttamiseksi, siirtoverkonhaltijan on tärkeää tietää vuorokausi etukäteen riit-
tävällä tarkkuudella, millaisiin siirtomääriin tulee varautua. Tämän vuoksi 
Gasgrid Finland esittää lyhyiden tuotteiden välille hintaporrasta, jonka toivo-
taan ohjaavan kapasiteettituotteiden varaamista päivätuotteisiin päivän-
sisäisten tuotteiden sijaan.   
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- Samoja kertoimia sovelletaan myös kuluvana tariffivuonna (2020). Ensim-
mäisen kvartaalin (Q1/2020) perusteella ei ole havaittu perusteita kerrointen 
tason muuttamiselle.  

Kausitekijät 

Gasgrid Finland ei näe tarpeen oikaista kapasiteettituotteiden hintoja syöttö- tai 
ottopisteiden käyttöasteiden vuodenaikaisvaihteluiden vuoksi. Näin ollen Gasgrid 
Finland esittää kausitekijäksi kerrointa yksi (1) tariffivuodelle 2021. Esitys perustuu 
siihen, että Gasgrid Finland ei näe syöttöpisteissä tai ottovyöhykkeellä olevan niuk-
kuutta siirtokapasiteetista, jolloin kaasun käytön ohjaaminen tariffivuoden sisällä ei 
ole tarpeen. 

Alennukset 

Tariffiverkkosäännön 9 artikla asettaa tapaukset, joissa alennuksia on mahdollista 
soveltaa.  

Tariffien mukautukset varastointilaitoksiin yhteydessä olevissa otto- ja syöttökoh-
dissa sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin ja eristyneisyyden päättä-
vään infrastruktuuriin yhteydessä olevissa ottokohdissa on tariffiverkkosäännön 
mukaan mahdollista soveltaa  

1.   Kapasiteettiin perustuviin siirtotariffeihin sovelletaan varastointilaitoksiin yh-
teydessä olevissa otto- ja syöttökohdissa vähintään 50 prosentin alennusta sikäli 
ja siinä laajuudessa, kun useampaan kuin yhteen siirto- tai jakeluverkkoon yhtey-
dessä olevaa varastointilaitosta ei käytetä vaihtoehtona yhteenliitäntäpisteelle. 

2.   Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin yhteydessä olevissa ottokohdissa 
sekä jäsenvaltioiden eristyneisyyden päättämiseksi kaasuverkkojen osalta kehitet-
tyyn infrastruktuuriin yhteydessä olevissa otto- ja syöttökohdissa voidaan asian-
omaisiin kapasiteettiin perustuviin siirtotariffeihin soveltaa alennusta toimitusvar-
muuden parantamiseksi. 

Gasgrid Finland Oy esittää, että alennuksia ei Suomessa sovelleta.  
 

 

  

  

  

 


