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Gasgrid Finland Oy 

Keilaranta 19 D 
FI- 02150 Espoo 

Y-tunnus 3007894-1 
Kotipaikka, Espoo 

www.gasgrid.fi  

Gasgridin jäsenyydet  
päivitetty 16.2.2023  
Jäsenyys (liitot, järjestöt) Perustelut mukana olossa 

Energiateollisuus ry 
Työehtosopimukset, energia-alan regulaation seuranta ja 
sidosryhmäyhteistyö 

ENTSOG EU-tason kaasun siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö ja tiedonsaanti 

Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy 
Lakisääteinen velvoite pakkausten tuottajavastuusta, Vna pakkauksista ja 
pakkausjätteistä (518/2014) 

Kaasuyhdistys 
Yhdistyksen perustehtävänä on edistää kaasualan toimintaedellytyksiä sekä 
kehittää ja ylläpitää kaasualan osaamista ja asiantuntemusta 

Marcogaz 

Euroopassa toimiva edustusjärjestö joka toimii kaasujen teknisten 
ratkaisuiden kehittäjänä huomioiden standardit ja regulaation 
muutostarpeet. Edistää Gasgridin verkostoitumista kaasualan tekniseen 
toimijakuntaan. 

Pipeline operators forum 

Siirtoputkistojen operaattorien ja kunnossapitäjien yhteisö kokemusten ja 
ajatusten vaihtamiseksi, tavoitteena kehittää yhteisiä toimitapoja ja 
käytäntöjä putkistojen turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi 

EGIG 

EGIG on kahdeksantoista eurooppalaisen kaasunsiirtoverkonhaltijan järjestö, 
joka kerää tietoja siirtoputkistoihin kohdistuneista vuodon aiheuttaneista 
vauriosta. Ollaan siinä mukana, jotta saadaan vertailtua tietoja muiden 
toiminnanharjoittajien kesken. EGIG koostaa säännöllisesti raportin 
siirtoputkistojen vaurioista joista on aiheutunut vuoto.  

Huoltovarmuuskeskuksen öljypoolin 
maakaasujaosto 

Huoltovarmuusorganisaatio on verkosto, joka ylläpitää ja kehittää Suomessa 
huoltovarmuutta julkinen - yksityinen -kumppanuusperiaatteella. Sen 
päätavoitteena on huoltovarmuuden kannalta tärkeiden organisaatioiden ja 
sitä kautta koko yhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen. Gasgrid 
pyydetty mukaan varsinaiseksi jäseneksi tuomaan kaasun siirtoverkonhaltijan 
näkökulmaa alan kehitystyöhön. 

CLC Climate Leadership Counsil 

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä ja voittoa 
tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. Gasgrid tuo kaasualan 
erikoisosaamista ja kehittää käytännön ratkaisuja haasteisiin yhteistyössä 
muiden kanssa.  

Enerkemi Työntekijöiden sairausvakuutuskassa 

European Hydrogen Backbone 

Eurooppalainen avoin aloite, jonka tarkoituksena vaikuttaa EU-päättäjiin ja 
selvittää puhtaan vedyn mahdollisuuksia erityisesti siirtoverkkotoimijoiden 
näkökulmasta. Gasgrid on mukana tuomassa Suomea "vetyverkostonkartalle" 

FIBS ry 

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja tukee Gasgridin 
vastuullisuustyötä sekä roolia vastuullisen liiketoiminnan aktiivisena 
kehittäjänä.  

Kansallinen vetyklusteri (H2 Cluster Finland) 

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri on perustettu vauhdittamaan 
vetytaloutta ja vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä. Vetyklusteri on 
yritysverkosto, joka edistää tiedonjakoa, yhteistyötä ja liiketoiminnan 
kehitystä liittyen vetytalouteen sekä muutosta hiilineutraalisuuteen. Verkosto 
tukee Gasgridin kehitystyötä liittyen monimuotoisiin kaasuihin sekä roolia 
aktiivisena kehittäjänä. 

AIB - Association of Issuing Bodies 

Alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien eurooppalainen yhdistys, joka kehittää 
ja edistää standardoitua eurooppalaista alkuperätakuujärjestelmää niin, että 
varmistetaan järjestelmien luotettavuus ja avoimuus mm. alkuperätakuiden 
kansainvälisten siirtojen helpottamiseksi. 
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Energia-alan tiedonvaihtoryhmä E-ISAC 

ISAC-tiedonvaihtoryhmät (ISAC=Information Sharing and Analysis Centre) 
ovat kyberturvallisuuden yhteistyöelimiä. Kriittisen infrastruktuurin toimivuus 
vaatii tiivistä yhteistyötä. Vaikka kyberuhat lisääntyvät, energiatuotannon ja -
jakelun jatkuvuus voidaan turvata, kunhan alan toiminta ja käytännöt ovat 
turvallisia. Energia-alan tiedonvaihtoryhmä E-ISAC koostuu suomalaisista 
energia-alan toimijoista. Osallistujat edustavat mm. energian tuotantoa sekä 
sen siirtoa. E-ISAC:n ryhmän jäseniä on ollut mukana eri hankkeissa 
tuottamassa materiaaleja kriittisen infran suojaamiseksi. 

EGN sustainability 1 ryhmä 

Executives' Global Network vastuullisuusasioissa verkostojen luomiseksi ja 
parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Verkosto edistää Gasgridin 
vastuullisuusohjelman toteuttamista. 

KIWA HSEQ-verkosto 

Gasgrid Finland toimii vastuullisesti ja eettisesti ja edellytämme 
toimittajiltamme vastaavanlaista vastuullista toimintaa. Gasgrid haluaa 
hyödyntää verkoston osaamista ja kehittää omaa ammattitaitoamme 
toimittaja-arviointeihin liittyen.  

 


