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Vähittäismarkkinalta saatuja toiveita ed. kokouksessa

Toiveita Tilanne
Vähittäismyyjän näkökulmasta olisi tarve saada myyntisumma datahubista jakeluverkoittain Selvitetään asiaa. Mahdollisuus poissulkea jakeluverkohaltijan verkot.

Toivottiin mittausvirheet ja mittauspoikkeamat -tilastoa Ei aloitettu

Keskusteltiin voisiko Suomessa ottaa käyttöön liukuvaa taseikkunaa kuukauden aikana (vrt. sähköpuoli). 
Esim. Hollannissa tukkumarkkinoilla käytössä.

Keskusteltava

Q&A osio yleisesti kysytyistä asioista nettiin. QA osio löytyy mutta sitä on päivitettävä. Markkinaosapuolet voisivat itse osallistua vastausten 
kirjoittamiseen.

Nettisivuilla keskusvalvomoon voi ottaa yhteyttä vain hätätapauksissa. Voisi olla myös tieto, että voi ottaa 
yhteyttä esim. portaalin häiriöissä jne

Aina kannattaa laittaa asiasta tietoa sähköpostiin commercial@gasgrid
Keskusvalvomon puhelinnumero p. 020 447 8713 ja tämä löytyy www-sivuilta. 

Datahubin kautta voisi laittaa viestejä ja vastauksia. Niin jäisi sen aiheen viestit sinne arkistoon. kenties 
gasgridportaliin sama. Toki olisi hyvä, että viestit ja vastauksit tulisi sitten myös sähköpostiin.

Ei aloitettu, suunnitelmissa 2021 katsoa viestintää kokonaisuutena

Portaalien käytöstä voisi olla myös koulutustilaisuuksia. Suunnitelmissa, keskusteltava sisältötoiveista. Suositeltavaa että markkinaosapuolet toisivat selkestä 
konkreettisia ehdotuksia esille.

Voisi järjestää esim webinaarin usein kysytyistä kysymyksistä ja tulevista kehityksistä jne Suunnitelmissa, keskusteltava sisältötoiveista

Kulutustiedot päivittyvät kaasudatahubiin liian hitaasti 2-3h, - miksi? Toteutettu, rajapisteiden kulutustiedot päivittyvät tunnin välein. 

Jakeluverkon ja myynnin volyymien seurantaa/näkymiä voisi kehittää Vähittäismarkkinan tiedonvaihto on toteutettu ensisijaisesti tietojen mahdolllismman selkeää 
ylläpitoa, laskentaa, energiatuloksia ja taseselvitystä varten. Graafisen käyttöliittymän toteutukseen 
investoitu vain minimi, koska markkinaosapuolet toivat esille että tuotos tulee olla markkinaan 
kustannustehokas ratkaisu. Pyrittiin  panostamaan tiedon oikeellisuuteen ja käytettävyyyteen 
REST/API-rajapintojen kautta. Kaasumarkkinan kaupallisten tietojen seurantaa ja näkymiä on 
suunniteltu toteutettvana keskitettyjen ratkaisujen kautta, jotta IT-ohjelmistojen kustannukset 
pysyisivät mahdollismman kohtuullisina.

Datahub voisi esittää tuntipuutteet tarkkoina pvm+kello aikaleimalla, ettei tarvitse tuntisarjasta etsiä niitä Puuttuvien tuntikohtaisten tai päiväkohtaisten kaasumäärien hakemiseksi voidaan toteuttaa 
endpoint, jossa haetaan omien kohtieden status-tetooon perustuen mittauspisteet, joilla eim. 
puuttuvia tuntiarvoja ja voidaan valita nolla-arvot.  Kunkin mitauspisteen puuttuvat ajankohdat saa 
esille.
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Vähittäismarkkinalta saatuja toiveita ed. kokouksessa

Toiveita Tilanne
Eri jakeluverkkojen kulutus tulisi olla mahdollista yhdistää haluamallaan tavalla Keskusteltava mitä tarkoittaa

Kaivataan selviä pelisääntöjä siihen miten esim. lukemapuutteista viestitään Keskusteltava mitä tarkoittaa

Kuluva päivä ei aina näy jakeluverkkonäytössä. Lukemat tulee, kun ottaa edellisen päivän mukaan Keskusteltava mitä tarkoittaa. Kuluvasta päivästä on olemassa vain tuntikohtaiset tiedot.

Kulutustietojen siirto exceliin tulisi olla mahdollista napista. Toteutettu käyttöpaikka-näytöllä.

Tasetietoihin jäännös-% Toteutettavissa

Verolaskuria toivottiin Keskusteltava

Jakeluverkon rajapisteiden summa aikasarjana Olemassa on rajapistekohtaiset aikasarjat 
/api/timeseries/borderpoint/{borderPointCode}Get border point time series.

Kulutustietonäkymään tunti- ja päivätason lisäksi kuukausitaso Aggregoitu määrä kuukausitasolla on mahdollista. 

CO2 laskuria toivottiin Keskusteltava

Laskut pitäisi löytyä Portaalista Gasgridin portaalissa on osapuolten laskujen lähtötiedot toteutettuna.
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