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Kuuleminen liittyen järjestelmävastaavan siirtoverkonhalti-
jan palvelujen ehtoihin  

 

1 Taustaa 

Suomen maakaasumarkkinat avautuvat kilpailulle vuoden 2020 alusta, kun Suo-

men ja Viron välille rakennettava Balticconnector-putki otetaan käyttöön. Markki-

noiden avautuminen päättää maakaasumarkkinadirektiivin (2009/73/EC) artiklan 

49 mukaisten poikkeusten soveltamisen ja johtaa näin ollen olennaisiin muutoksiin 

markkinamallissa. Muutokset liittyvät muun muassa verkkoon pääsyyn maakaasun 

siirto- ja jakeluverkoissa sekä maakaasun siirtoverkkotoiminnan eriyttämiseen 

maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta.  

Maakaasumarkkinoiden toimintaa säännellään usealla tasolla. Euroopan unionin ta-

solla keskeisiä säännöksiä ovat maakaasumarkkinadirektiivi ja erinäiset verk-

kosäännöt, jotka tulevat kokonaisuudessaan Suomea velvoittavaksi 1.1.2020 al-

kaen. Kansallisella tasolla keskeisiä säännöksiä ovat maakaasumarkkinalaki 

(587/2017) (’MML’) sekä Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 

(590/2013) (’Valvontalaki’). Valvontalain 10 §:n nojalla järjestelmävastaavan siir-

toverkonhaltijan tuottamien siirtoverkon palvelujen ehdot tulevat Energiaviraston 

vahvistettavaksi. Näiden ehtojen piiriin kuuluvat mm. siirtopalvelun ehdot, liittä-

mispalvelun ehdot sekä tasehallinnan ehdot.  

 

2 Kuuleminen 

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasum Oy on toimittanut Energiavirastolle 

ehdotuksensa siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista. Vahvistettavat ehdot jakau-

tuvat neljään erilliseen dokumenttiin, jotka koostuvat liittymisehdoista, siirtopalve-

lun ehdoista, tasehallinnan ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhalti-

jan yhteistyöehdoista. Ehdotus on osa laajempaa markkinasääntöpakettia, jota Ga-

sum Oy on kehittänyt yhteistyössä markkinaosapuolten kanssa. Siten dokument-

teja on selkeintä lukea yhdessä Gasum Oy:n laatiman Kaasunsiirron säännöt -do-

kumentin kanssa, jonka osalta Gasum Oy järjestää kuulemisen erikseen. 

Energiavirasto julkaisee Gasum Oy:n ehdotuksen siirtoverkonhaltijan palvelujen 

ehdoista kuultavaksi ja varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää lau-

suntonsa ehtoihin liittyen ennen kuin Energiavirasto tekee asiassa vahvistuspää-

töksen. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 

15.4.2019 osoitteeseen: kirjaamo(at)energiavirasto.fi.  

Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Mikäli lausuntoon tai 

sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, 

ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan 

lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katso-

manne tiedot on peitetty tai poistettu.  
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Lisätiedot:  

Johtava asiantuntija Timo Partanen (timo.partanen@energiavirasto.fi),           

puh 029 5050 060. 

Asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta (meri-katriina.pyharanta@energiavirasto.fi), 

puh 029 5050 093 

Asiantuntija Buket Yüksel (buket.yuksel@energiavirasto.fi), puh 029 5050 150 

 

Liitteet:  

1. Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot 

2. Tasehallinnan ehdot 

3. Liittymisehdot 

4. Siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyöehdoista 


