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Mikä on kaasun alkuperätakuu
Leena Sivill, AFRY

Mikä on alkuperätakuu?
Mikä on alkuperätakuu?
•

Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on
tuotettu uusiutuvista lähteistä.

Miksi alkuperätakuujärjestelmä?
•

Uusiutuvan energian direktiivin (REDII, EU 2018/2001) mukaisesti alkuperätakuita koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
on asetettava voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021.

•

Suomessa on valmisteilla laki energian alkuperätakuista, jossa asetetaan varmennusvelvoite koskemaan energianmyyjää, -tuottajaa ja
-käyttäjää silloin, kun:
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–

energianmyyjä myy alkuperältään määriteltyä energiaa tai

–

energiantuottaja tai -käyttäjä hyödyntää markkinoinnissaan tietoja käyttämästään alkuperältään määritellystä energiasta.

–

Poikkeukset edellisiin ovat:
•

jos kaasu toimitetaan kulutukseen sellaista kaasuputkea pitkin, joka ei ole osa maakaasumarkkinalain (587/2017) 2 luvun mukaisen luvan
piirissä olevaa maakaasuverkkoa, ja kyseiselle kaasulle ei ole haettu alkuperätakuita tai

•

jos kaasu käytetään samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä, jolla kaasu on tuotettu, ja kyseiselle kaasulle ei ole haettu
alkuperätakuita.

11.5.2021

PRESENTATION NAME AND AUTHOR

Erot biokaasusertifikaatti- ja alkuperätakuujärjestelmien välillä
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Biokaasusertifikaattijärjestelmä

Alkuperätakuujärjestelmä

Kohde

Siirtoverkkoon liitetty biokaasun tuotanto
perustuen kansalliseen vapaaehtoiseen
järjestelmään

Siirto- ja jakeluverkkoihin liitetty sekä verkkojen ulkopuolinen uusiutuvan
kaasun tuotanto tietyin poikkeuksin, lakisääteinen järjestelmä

Voimassa

Biokaasusertifikaatteja myönnetään 31.12.2021
saakka. Myönnetty biokaasusertifikaatti on
voimassa 18 kk viimeisestä tuotantopäivämäärästä.
Myönnetyn biokaasusertifikaatin voi muuttaa
alkuperätakuuksi 31.12.2021 saakka.

Alkuperätakuita myönnetään takautuvasti tuotannolle, joka on
tapahtunut 30.6.2021 alkaen. Biokaasusertifikaatit voi muuntaa
alkuperätakuiksi siirtymäajan puitteissa. Myönnetty alkuperätakuu on
voimassa 12 kk tuotantopäivämäärästä. Jos biokaasusertifikaatti on
muutettu alkuperätakuuksi, voimassaolo pysyy 18 kk:ssa.

Valmistevero

Ei valmisteverotuksen alaista vuoden 2021 loppuun

Alkuperätakuujärjestelmällä ei ole roolia valmisteverotuksessa 2021

Todentaminen

Oltava kestävyysjärjestelmässä

Kestävyysjärjestelmä tai muu todentaminen lain, täydentävien
valtioneuvoston asetusten tai Energiaviraston määräysten vaatimusten
mukaisesti

Terminologia

Biokaasusertifikaattijärjestelmässä määritelty

Lainsäädännön ja Energiaviraston vahvistamien ehtojen mukainen

Kansainvälinen
siirtäminen

Ei mahdollista

Sallittu EU-maiden välillä

Palvelumaksut

Ei maksuja

Energiaviraston vahvistaman hinnaston mukaisesti

11.5.2021

PRESENTATION NAME AND AUTHOR

Sääntelyn tilanne
Cea Mittler, Gasgrid Finland

Hallituksen esitys energian alkuperätakuulaista
Valtioneuvoston asetukset ja ministeriöiden asetukset

Laki
energian
alkuperätakuista
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5/11/2021

Viranomaisten antamat oikeussäännöt
(määräykset ja suositukset)

CEN EN – 16325 päivitysprojekti

PRESENTATION NAME AND AUTHOR

• Tehtävä:vastaa lain
soveltamisalaan kuuluvan
toiminnan yleisestä ohjauksesta,
seurannasta ja kehittämisestä.
• Seuraa yhdessä
alkuperätakuurekisterien
ylläpitäjien kanssa
alkuperätakuita koskevan
standardin CEN EN – 16325
päivitystyötä.
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5/11/2021

PRESENTATION NAME AND AUTHOR

• Rooli: Valvontaviranomainen
• Tehtävä:lain ja sen nojalla
annettujen säännösten
toteutumisen yleisluontoinen
seuranta sekä puuttuminen
tilanteisiin, joissa toimijat eivät
toteuta niille säädettyjä
velvoitteita/toimivat niiden
vastaisesti.
• Etukäteinen toimivalta: vahvistaa
sähkön sekä kaasun ja vedyn
rekisterien ylläpitäjien palvelujen
ehdot ja palvelujen hinnoittelua
koskevat menetelmät.

GASGRID FINLAND

• Rooli: Ohjaus ja seuranta

ENERGIAVIRASTO

TEM

Roolit, tehtävät ja vastuut

• Rooli: Rekisterin ylläpitäjä,
uusiutuvat kaasut
• Tehtävä: alkuperätakuiden
myöntäminen, siirtäminen,
peruuttaminen ja mitätöinti
energiamarkkinoiden osapuolten
kannalta tasapuolisella ja
syrjimättömällä tavalla.
• Yhteistyön edistäminen
järjestelmän kehittämiseksi ja
rekisterien yhteensopivuuden
varmistamiseksi.

Kaasun alkuperätakuiden
käyttöönottosuunnitelma
Ville Rahkonen, AFRY

Aikajana alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottoon
Energialle, joka on
Ensimmäiset
Rekisteröityminen
Sähköisen
Biokaasusertifikaatit
tuotettu 30.6. tai sen alkuperätakuut voidaan
käyttäjäksi ja
alkuperätakuurekisterin
pitää viimeistään
jälkeen voidaan
myöntää tästä alkaen
tuotantolaitoksien
käyttöönotto ja ehtojen
muuttaa
myöntää
takautuvasti
todentaminen voidaan
vahvistaminen
alkuperätakuiksi, jos
alkuperätakuita
aloittaa
viimeistään
toiminnanharjoittaja
näin haluaa

1.11.2021

30.6.2021

Ehtojen valmistelu ja
epäviralliset
lausuntokierrokset

Ehtojen ja palveluhinnaston
hyväksyttäminen EV:llä ja
viralliset kuulemiset

Rekisteröitymisprosessi toiminnassa

Biokaasusertifikaatteja voidaan myöntää
Alkuperätakuita voidaan myöntää
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5/11/2021

PRESENTATION NAME AND AUTHOR

31.12.2021

Alkuperätakuiden säännöt ja prosessit,
luonnos
Marika Bröckl, AFRY

Taustaa
•

Alkuperätakuujärjestelmän säännöistä on laadittu ensimmäinen alustava versio

•

Sisäinen kommenttikierros meneillään

•

Useita avoimia asioita pitää vielä ratkaista
–

Ulkomaansiirtojen yksityiskohtia prosessiin liittyen

–

Alkuperätakuu sertifikaatin sisällön yksityiskohtia - mitä tietoa siihen voidaan ja halutaan lisätä (myös
vapaaehtoiset tiedot)

–

Off-grid - etenkin mittausvaatimukset, mittaustietojen siirto sekä oman käytön huomioiminen

–

Todentamiseen liittyviä yksityiskohtia (Energiavirasto ja TEM)

•

Lainsäädäntö ei vielä ole voimassa ja asetukset sekä ohjeistukset ovat työn alla

•

Energiavirasto hyväksyy säännöt - hyväksymiseen liittyy lausuntokierros
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LUONNOS 11.5.2021

Sisältö
1. Alkuperätakuujärjestelmästä yleisesti
2. Osapuolet ja sopimukset
3. Alkuperätakuujärjestelmään liittyminen
4. Alkuperätakuiden myöntäminen, peruuttaminen ja siirto

5. Alkuperätakuiden kansainväliset siirrot ja off-grid tuotanto
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Alkuperätakuujärjestelmästä yleisesti

Alkuperätakuujärjestelmä
•

Kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville
kaasuille.

•

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja
vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty
maakaasuverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella.

•

Laki energian alkuperätakuista tulee sisältämään poikkeuksia, missä tilanteissa toiminnanharjoittajan ei
tarvitse hankkia alkuperätakuita.

•

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finland Oy:n kanssa.
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Mihin tarkoitukseen alkuperätakuusertifikaattia voidaan
käyttää?
•

Biokaasun alkuperätakuusertifikaatilla voidaan todistaa, että kaasu on biokaasua sekä jäljittää sen alkuperä

•

Biokaasun alkuperätakuusertifikaatin ostajan vastuulla on selvittää, mihin käyttötarkoitukseen biokaasun
alkuperätakuusertifikaatti soveltuu.

•

Biokaasun alkuperätakuujärjestelmä pyrkii mahdollistamaan alkuperätakuiden hyödyntämisen eri
käyttötarkoituksiin, ottamalla huomioon eri käyttötarkoitusten edellyttämät alkuperätakuun
tietosisältövaatimukset.
–

•
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alkuperätakuuseen voidaan vapaaehtoisesti lisätä tietoja, joiden perusteella soveltuvuus tiettyyn
käyttötarkoitukseen on todettavissa (esimerkiksi tieto hyväksytyn kestävyysjärjestelmän piirissä olemisesta,
tuotanto- ja investointituki, mahdolliset ympäristömerkinnät sekä mahdollisesti tietoa jakeista).

Biokaasun alkuperätakuujärjestelmän sääntöjä ja alkuperätakuun tietosisältöä kehitetään sen mukaan,
millaisiksi säännöt EU:ssa tulevaisuudessa kehittyvät.

LUONNOS 11.5.2021

Mitä tietoja alkuperätakuu sisältää?
•

Biokaasun alkuperätakuu sisältää lähtökohtaisesti pääosin samat tiedot kuin nykyinen biokaasusertifikaatti.

•

Biokaasun alkuperätakuusta nähdään onko kyse off-grid tuotannosta tai verkkoon syötetystä kaasusta.

•

Lisäksi alkuperätakuuseen voidaan vapaaehtoisesti sisällyttää tieto siitä, kuuluuko tuotantolaitos
kestävyysjärjestelmän piiriin.

•

Alkuperätakuuseen voidaan liittää täydentäviä tietoja kaasun alkuperästä ja siihen kohdistetuista
tukijärjestelmistä.

•

Alkuperätakuusertifikaatti ei sisällä tietoa siitä mihin tarkoitukseen sitä voi käyttää
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Osapuolet ja sopimukset

Osapuolet
•

Gasgrid Finland Oy /Issuing Body: vastaa alkuperätakuujärjestelmästä, hyväksyy toimijat alkuperätakuujärjestelmän
piiriin ja myöntää biokaasun alkuperätakuita

•

Grexel: ylläpitää biokaasun alkuperätakuurekisteriä

•

Tilinhaltija: toimija jolla on tili alkuperätakuujärjestelmässä jonka tilille myönnetään alkuperätakuita ja joka voi suorittaa
siirtoja sekä peruutuksia

•

Aggregaattori: tilinhaltija, jonka tilille voidaan liittää usean eri tuottajan tuotantolaitokset. Tuotantolaitoksien
tuotannosta myönnetyt alkuperätakuut rekisteröidään aggregaattorin tilille. Aggregointimahdollisuudella pyritään
tekemään toiminnasta helpompaa etenkin pienille tuottajille. Aggregaattori tarvitsee valtakirjan tuottajilta.

•

Biokaasun tuottaja: biokaasun tuottaja omistaa biokaasun tuotantolaitoksen. Alkuperätakuujärjestelmässä mukana
voivat olla sekä maakaasun siirto- sekä jakeluverkkoon liittyneet sekä off-grid biokaasun tuottajat.

•

Energiavirasto: Energiavirasto on valvontaviranomainen joka valvoo alkuperätakuujärjestelmää, varmistaa sen
lainmukaisuuden, hyväksyy todentajat ja valvoo miten muihin tarkoituksiin toteutettuja lainsäädännön hyväksymiä
todentamisia voidaan hyödyntää alkuperätakuujärjestelmässä olevien tuotantolaitoksien todentamiseen.

•

Todentaja: Taho joka todentaa tuotantolaitoksen ja varmistaa, että sillä tuotetaan biokaasua, mahdollisen kestävyyden
sekä että mittaukset/mittausmenetelmät ovat asianmukaiset.
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Sopimukset – Palvelusopimus ja sopimuksen liitteet
Palvelusopimus muodostuu useasta eri asiakirjasta, jotka
Energiavirasto hyväksyy.
•

Alkuperätakuujärjestelmän liittymissopimus (STC Standard
Terms and Conditions): vakiosopimusehdot, joilla liitytään
alkuperätakuujärjestelmään. Sopimus solmitaan tilinhaltijan ja
Gasgrid Finland Oy:n välillä. Liittymissopimuksissa viitataan
alkuperätakuujärjestelmän sääntöihin jotka hyväksytään
Alkuperätakuujärjestelmänliittymissopimuksella.

•

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt (vrt. Domain Protocol):
Alkuperätakuujärjestelmän säännöissä kuvataan
alkuperätakuujärjestelmän toimintaperiaatteet (mm.
todentaminen, liittyminen, myöntäminen, siirto, peruutus,
mitätöiminen, ulkomaansiirto) ja alkuperätakuun sisältö ym.
Koskee siirto-ja jakeluverkkoon liittyneitä sekä off-grid
toimijoita. Säännöt ovat mahdollisuuksien mukaan linjassa AIB
sääntöjen kanssa sekä noudattavat Hallituksen Esityksen
linjauksia.
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Aggregoinnin valtakirja: tarvitaan mikäli Aggregaattorin tilille
rekisteröidään useiden tuottajien alkuperätakuita. Aggregaattori
hoitaa transaktiot muiden osapuolten puolesta (esimerkiksi pienet
off-grid tuotantolaitokset voisivat käyttää aggregaattoria).
Aggregaattori rooli sisällytetään alkuperätakuujärjestelmään, jotta
voidaan varmistaa pienille toimijoille kustannustehokas toiminta.

Alkuperätakuujärjestelmään liittyminen

Alkuperätakuujärjestelmän tilinhaltijaksi rekisteröityminen
•

Tilinhaltijaksi (Account Holder) rekisteröidytään täyttämällä
kaksi kopiota Liittymissopimusta, eli Standard Terms and
Conditions (STC) lomaketta, ja lähettämällä ne liitteineen
Gasgridille, joka allekirjoittaa sopimukset mikäli ehdot
täyttyvät.

•

Liittymissopimuksen liitteet ja tarvittavat tiedot:
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Gasgrid (Issuing Body) arvioi voiko hakemuksen hyväksyä.
Hylkäämisen perusteita voivat olla:
–

Puutteelliset dokumentit

–

Gasgridin epäilykset hakijan tarkoitusperästä

–

Paikallisen verottajan suositus hakemuksen hylkäämisestä

–

Yhteystietolomake

•

Gasgrid hyväksyy hakemuksen ja luo organisaatiolle tilin.

–

Organisaation nimi sekä osoite sekä laskutusosoite

•

–

Y -tunnus tai muu “Business Identification (ID)”

Organisaatiolle luodaan yksi pääkäyttäjä, joka hallinnoi
organisaation muita käyttäjiä.

–

Nimenkirjoitusoikeutettujen nimet

–

Kaupparekisteriote tai muu virallinen rekisteriote

–

Kopio nimenkirjoitusoikeutetun passista tai muu
henkilöllisyystodistus

LUONNOS 11.5.2021

Rekisteröintiprosessi kestää maksimissaan 4 viikkoa.

Tilinhaltijaksi (ml. aggregaattoriksi) rekisteröityminen
Tarve
rekisteröityä
tilinhaltijaksi

Asiakas

Gasgrid

Täytä
rekistöitymislomake ja
lähetä allekirjoitetut
sopimukset* sekä
tarvittavat liitteet

Tarkista ja
hyväksy tiedot,
allekirjoita ja
palauta sopimus

Kirjaudu rekisteriin
ja suorita
tunnistautuminen

Luo organisaation muiden
käyttäjien käyttäjätunnukset sekä
hallinnoi näiden
käyttäjäoikeuksia
alkuperätakuurekisterissä

Perusta
sopimusosapuolelle tili
alkuperätakuurekisterii
n sekä luo edustajakäyttäjän tunnukset

Tilinhaltija
rekisteröitynyt

*Jos kyseessä on aggregaattoriksi rekistöityminen, mukaan valtakirja
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Tuotantolaitoksen rekisteröinti - Registering Production Device
•

Tuotantolaitoksen (Production Device) omistaja voi rekisteröidä sen alkuperätakuujärjestelmään. Edellytyksenä on että tuotantolaitos
sijaitsee Suomessa ja tuottaa biokaasua, että kaikki omistajat (yli 5% osuus) suostuvat sen liittämiseen järjestelmään sekä että se on
todennettu.

•

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
–

tuotantolaitoksen tiedot: Nimi, Osoite, Laskutusosoite, käyttöönotto ajankohta, aloitusajankohta, kapasiteetti, mahdolliset
tuotanto tai investointituet, omistaja/ omistajat, operaattori

–

teknologiakoodi (sitten kun sellainen on määritetty myös Biokaasulle)?

–

GSRN numero (tuotantolaitokselle designoidaan sellainen, mikäli sitä ei ole olemassa)

–

onko tuotantolaitos liittetty siirto- tai jakeluverkkoon, tai onko kyseessä verkosta irti oleva tuotantolaitos (off-grid)

–

onko tuotantolaitos Energiaviraston hyväksymän Kestävyysjärjestelmän piirissä (vapaaehtoinen tieto)

•

Rekisteröinnin jälkeen Gasgridille lähetetään tuotantolaitoksen todentamisraportti tai vahvistus todentamisesta, jonka Gasgrid
tarkistaa.

•

Todentamisen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
–
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Ulkopuolisen Energiaviraston hyväksymän todentajan toteuttama todentaminen tai muuta tarkoitusta varten tehty
todentaminen, jonka Energiavirasto hyväksyy.
LUONNOS 11.5.2021

Tuotantolaitoksen rekisteröinti
Toimija on jo
rekisteröitynyt tilinhaltjaksi
ja sillä on tarve rekisteröidä
tuotantolaitos

Asiakas

Täytä laitoksen
rekistöitymislomake ja
lähetä tarvittavat
liitteet (esim. tiedot
todentamisesta)
Luo
tuotantolaitos
järjestelmään

Gasgrid

Liitä
tuotantolaitos
tiliin

Tuotantolaitos
rekisteröity
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Alkuperätakuun myöntäminen, peruuttaminen ja siirto

Alkuperätakuun myöntäminen - Issuing
•

Alkuperätakuita voidaan myöntää (Issue) biokaasulle, joka on tuotettu biokaasun tuotantolaitoksissa
(Production Device), jotka on todennettu Energiaviraston hyväksymällä tavalla, joiden tuotanto mitataan
asianmukaisesti ja jotka ovat liittyneet alkuperätakuujärjestelmään ja tiliin.

•

Alkuperätakuun voi saada siirto- ja jakeluverkkoon syötetty biokaasu sekä off-grid biokaasu.

•

Alkuperätakuita myönnetään energiasisällön pohjalta, jolloin myös esimerkiksi raakakaasulle voidaan
myöntää alkuperätakuu.

•

Alkuperätakuut myönnetään kuukausittain mittaustietoihin perustuen.

•

Alkuperätakuut rekisteröidään sen tilinhaltijan tilille johon tuotantolaitos on liitetty.

•

Alkuperätakuut ovat voimassa 12 kuukautta tuotantokuukauden lopusta laskien.
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Alkuperätakuun myöntäminen
Tuotannolle
tarve myöntää
alkuperätakuita

Mittausvast
uullinen*

Gasgrid

Laitoksen
tuotantomäärä*

Toimita
tuotantomäärä

Syötä/lue
tuotantomäärä
järjestelmään

Hyväksy
tuotantomäärä

Myönnä
alkuperätakuut
tuotantoon
perustuen
Vastaanota
alkuperätakuut
tilille käytettäväksi
(tapahtuu
automaattisesti)

Tilinhaltija

Alkuperätakuut
myönnetty
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Alkuperätakuun peruuttaminen - Cancellation
•

Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se, jonka jälkeen sitä ei voi enää käyttää uudestaan.

•

Peruutus on todistus siitä, että on käytetty biokaasua.

•

Tilinhaltija syöttää peruutukseen vaadittavat tiedot alkuperätakuujärjestelmään.

•

Gasgrid toimittaa Peruutustodistuksen tilinhaltijalle.
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Alkuperätakuun peruuttaminen
Tarve peruuttaa
alkuperätakuita

Tilinhaltija

Syötä tarvittavat
tiedot (ajankohta,
määrä,
käyttötarkoitus,
kohde) järjestelmään

Hyväksy
peruutus
järjestelmässä

Alkuperätakuut
peruutettu
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Peruutustodistus

Alkuperätakuun siirtäminen toiselle kotimaassa - Transfer
Tarve siirtää
alkuperä takuu
toiselle

Luovuttava
osapuoli

Syötä määrä
järjestelmään

Määritä
vastaanottaja
järjestelmässä

Hyväksy siirto
(painamalla
transfer)

Vastaanota alkuperätakuut
tilille käytettäväksi (tapahtuu
automaattisesti)

Vastaanottava
osapuoli

Alkuperätakuut
siirretty toiselle

Suomessa myönnettyjä alkuperätakuita voi siirtää Suomen sisällä alkuperätakuurekisterissä.
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Kansainväliset siirrot ja off-grid tuotanto

Kansainväliset siirrot
•

Kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät
alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset.

•

Alkuvaiheessa Gasgrid käsittelee siirtopyynnöt tapauskohtaisesti, sillä siirtoon liittyvistä vaatimuksista ja
järjestelyistä ei ole toistaiseksi sopimuksia eri valtioiden alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien kanssa.

•

Ulkomailta tuotujen alkuperätakuiden osalta ostajan vastuulla on selvittää, mihin kyseisestä maasta tuotu
ja kyseisestä tuotantolaitoksesta myönnetty alkuperätakuu soveltuu, kun se on tuotu Suomeen (esim.
jakeluvelvoite, päästökauppa ym.). Sama koskee vientiä.

•

Käytännöt ja säännöt tulevat täsmentymään tulevaisuudessa.
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Ulkomaan tuonti
Tarve tuoda
alkuperätakuita
Suomeen
toisesta EU
maasta

Viejä

Ulkomaan
rekisterin
ylläpitäjä

Ilmoita
tarpeesta viedä
alkuperätakuita
Suomeen
Ilmoita
tarpeesta tuoda
alkuperätakuita
Suomeen

Gasgrid

Varmista että ulkomaan
rekisterin ylläpitäjä on
peruuttanut vastaavan
määrän alkuperätakuita

Myönnä
vastaava määrä
alkuperätakuita
Vastaanota
alkuperätakuut
tilille käytettäväksi
(tapahtuu
automaattisesti)

Tuoja

Tuodut
alkuperätakuut
myönnetty
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Ulkomaan vienti
Tarve viedä
alkuperätakuita
Suomesta
toiseen EU
maahan

Viejä

Gasgrid

Ilmoita
tarpeesta viedä
alkuperätakuita
Suomesta

Peruuta
vastaava määrä
alkuperätakuita

Ilmoita
tarpeesta viedä
alkuperätakuita
Suomesta

Ulkomaan
rekisterin
ylläpitäjä

Toimita todiste ulkomaan
rekisterin ylläpitäjälle

Myönnä
vastaava määrä
alkuperätakuita
Vastaanota
alkuperätakuut
tilille käytettäväksi
(tapahtuu
automaattisesti)

Tuoja

Viedyt
alkuperätakuut
peruutettu

35

LUONNOS 11.5.2021

Off-grid biokaasu
•

Kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville
kaasuille ja tulevaisuudessa myös vedylle.

•

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen
tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty maakaasuverkkoon
vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella, eli off-grid tuotanto.

•

Alkuperätakuussa näkyy onko kyse off-grid tuotannosta.

•

Alkuperätakuut myönnetään energiasisällön perusteella, jolloin myös raakakaasulle voidaan myöntää
alkuperätakuu.

•

Alkuperätakuuseen voidaan vapaaehtoisesti merkitä onko tuotantolaitos kestävyysjärjestelmän piirissä.

•

Off-grid tuotannon mittauksien toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä selvitetään edelleen (millainen
mittaaminen hyväksytään ja mikä on riittävän luotettava tapa määrittää energiasisältö).

•

Aikasarjat, joiden pohjalta alkuperätakuut myönnetään toimitetaan Gasgridille sähköisessä muodossa.
Tarkasta siirtoformaatista ei ole vielä tietoa.
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Päätössanat
Anni Sarvaranta, Gasgrid Finland

Mitä seuraavaksi?
•

Tilaisuuden materiaalit viedään Gasgridin
verkkosivuille
(https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/)

•

Tilaisuuden mahdollisesti vastaamatta jääneet
kysymykset käsitellään, ja lisätään vastaukset
Gasgridin verkkosivuille
(https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/)

•

Epävirallinen kuuleminen säännöistä suunniteltu
kesäkuulle ja seuraava asiakastilaisuus 21.6.

•

Jäikö jotain kysymättä? Yhteydenotot ja
lisätiedustelut pyydetään lähettämään
osoitteeseen biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi

Kiitos mielenkiinnosta!

