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Lyhenteet
ACER

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

BC

Balticconnector-yhteenliitäntäpiste

CEF

Verkkojen Eurooppa

CWD

Kapasiteetin mukaan painotettu etäisyys

LNG

Nesteytetty maakaasu

NRA

Kansallinen sääntelyviranomainen

PTS

Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

RPM

Viitehintamenetelmä

TAR NC

Komission asetus (EU) 2017/460, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017, kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä (”tariffiverkkosääntö”)

TSO

Siirtoverkonhaltija
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Määritelmät
Järjestelmän sisäisellä verkon käytöllä tarkoitetaan kaasun siirtoa otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä samaan
järjestelmään yhteydessä oleville asiakkaille.
Järjestelmien välisellä verkon käytöllä tarkoitetaan kaasun siirtoa otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä toiseen
järjestelmään yhteydessä oleville asiakkaille.
Järjestelmä, jossa ei ole hintakattoa on sääntelyjärjestelmä, jonka puitteissa määritellään siirtoverkonhaltijalle Kohtuullinen tuotto direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, kuten tuoton
ylärajaa, tuottoastetta ja kustannusvoittolisää (cost plus) koskeva järjestelmä.
Kohtuullinen tuotto tarkoittaa sellaista siirtoverkonhaltijan tiettynä ajanjaksona tietyn sääntelykauden aikana
tarjoamien siirtopalvelujen ja muiden kuin siirtopalvelujen kokonaistuottoa, jonka kyseinen siirtoverkonhaltija
on järjestelmän, jossa ei ole hintakattoa, puitteissa oikeutettu saamaan ja joka määritellään direktiivin
2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Ottopisteiden ryppäällä tarkoitetaan ottopisteiden ryhmää, jossa kohdat sijaitsevat lähellä toisiaan ja joka katsotaan viitehintamenetelmää sovellettaessa yhdeksi ottopisteeksi.
Siirtopalveluilla tarkoitetaan säänneltyjä palveluja, joita siirtoverkonhaltija tarjoaa syöttö-ottojärjestelmän sisällä tapahtuvaa siirtoa varten.
Siirtopalvelujen tulo tarkoittaa Gasgrid Finlandin kapasiteetti- ja hyödyketariffeilla keräämää tuloa.
Viitehinnalla tarkoitetaan syöttö- ja ottokohdissa sovellettavaa ja kapasiteettiin perustuvia siirtotariffeja asetettaessa käytettävää kiinteän kapasiteetin kapasiteettituotteen hintaa, joka on voimassa yhden vuoden.
Viitehintamenetelmä tarkoittaa viitehintojen johtamiseksi käytettävää menetelmää, jota sovelletaan siihen
osaan siirtopalvelujen tuottoa, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla.
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Yhteenveto

Gasgrid Finlandin järjestämä kuuleminen kaasunsiirron tariffin laskentaan käytettävästä viitehintamenetelmästä perustuu kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön (TAR NC) 26 artiklaan. Kuuleminen viitehintamenetelmästä järjestetään vähintään viiden vuoden välein. Kuulemiseen sisältyy ehdotetun viitehintamenetelmän (postimerkkimenetelmä) ja sen laskentaprosessien kattava kuvaus sekä
vertailu kapasiteetin mukaan painotettuun etäisyysperusteiseen viitehintamenetelmään (CWD, Capacity
Weighted Distance). Kuulemiseen sisältyvät siirtoverkonhaltijan keräämä alustava kohtuullinen tuotto ja alustavat kapasiteettiin perustuvat viitehinnat vuosille 2021–2023, alustavat hyödykkeeseen perustuvat tariffit ja
muuhun kuin siirtopalveluun perustuvat tariffit vuodelle 2021. Lisäksi kuuleminen sisältää Suomen kaasun
siirtojärjestelmän kuvauksen ja kustannusten jakoa koskevan arvion.
Gasgrid Finland painottaa, että kuulemisessa käytetyt arvot ovat suuntaa-antavia, ja viitehintamenetelmän
muutosten vaikutuksia havainnollistetaan alustavilla viitehinnoilla läpi asiakirjan. Nämä alustavat viitehinnat
eivät ole sitovia. Alustavat viitehinnat perustuvat vuonna 2019 tehtyihin arvioihin siirtojärjestelmän kustannuksista sekä keskimääräiseen 23 TWh/a kaasun vuosikäyttöön Suomessa. Luvut tarkistetaan ennen vuoden
2021 siirtotariffien voimaantuloa syksyllä 2020.
Gasgrid Finland aloitti toimintansa 1.1.2020. Samaan aikaan otettiin käyttöön uusi fyysinen putkiyhteys, Balticconnector, joka yhdistää Suomen ja Viron kaasuinfrastruktuurin. Suomen kaasumarkkinat avattiin kilpailulle ja vakioidut kapasiteettituotteet tulivat markkinoille uutena siirtopalvelutuotteena. Uudessa markkinassa on toimittu vasta muutama kuukausi kuulemismateriaalin laatimishetkellä. Näiden Suomen kaasumarkkinoiden merkittävien muutosten takia osa tässä kuulemisessa käytetyistä muuttujista sisältää huomattavia
epävarmuustekijöitä, ja muuttujia tarkistetaan vuoden aikana ennen 2020 viimeisen neljänneksen aikana pidettävää kuulemista vuoden 2021 lopullisista kaasunsiirron tariffeista.
Inter-TSO-Compensation (ITC) -sopimus astui voimaan 1.1.2020 luoden Suomelle yhteisen syöttötariffivyöhykkeen Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoiden kanssa. Yhteisen syöttötariffivyöhykkeen sisäisissä maiden rajojen ylityspisteissä ei ole tariffia, mukaan lukien Suomen ja Viron välinen Balticconnector-yhteenliitäntäpiste. Syöttötariffivyöhykkeen ulkorajojen viitehinnat kertoimineen on harmonisoitu alueella. ITC-sopimuksen vaikutukset viitehintaan ja laskelmiin on esitetty tässä kuulemisasiakirjassa.
Tariffikausi on Suomessa kalenterivuosi. Meneillään oleva sääntelykausi kattaa vuodet 2020–2023. Energiavirasto sääntelyviranomaisena valvontamenetelmän mukaisesti määrittää Gasgrid Finlandille kohtuullisen tuoton. Toimintatapaa kutsutaan järjestelmäksi, jossa ei ole hintakattoa.
Viitehintamenetelmäksi ehdotetaan postimerkkimenetelmää:
-

Suomen arvioitu vuosikulutus on kulutushistoriaan perustuen ja sään vaihtelujen mukaan (kylmä/lämmin
vuosi) 20–26 TWh/a. Laskelmissa on käytetty mediaaniarvoa 23 TWh/a (GCV) vuosille 2020–2023.
Siirtopalvelun arvioitu tuotto on noin 82 milj. euroa vuodessa. Arvioitu kohtuullinen tuotto on noin 45,5
milj. euroa vuodessa.
Postimerkkimenetelmän mukaisissa laskelmissa käytetyssä ensisijaisessa skenaariossa:
o Syöttökapasiteetin viitehinta säilyy samana (0,14277 €/kWh/päivä/vuosi) vuodelle 2021 kuin
vuonna 2020.
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-

Vuoden 2021 ottokapasiteetin viitehinta laskee alustavasti hieman (1,00567 €/kWh/päivä/vuosi)
vuodesta 2020 (1,04859 €/kWh/päivä/vuosi) keskimääräisten pääomakustannusten (WACC-%)
ja pääomapohjan lievän pienenemisen takia.1
o Syöttö-ottosuhde: 13 % / 87 %
o Kapasiteetti-hyödykesuhde: 96% / 4%
o Järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön suhde: 100 % / 0 % (ITC-sopimuksen mukaan kauttakulkuvirtauksesta saatavat syöttötulot jaetaan uudelleen sille siirtoverkonhaltijalle,
jonka järjestelmässä kaasu kulutetaan. Tariffivyöhykkeen ainoassa järjestelmien välisessä yhteenliitäntäpisteessä, Balticconnectorissa, ei ole tariffia).
Kausitekijöitä tai alennuksia ei sovelleta vuonna 2021.

Koska ehdotettu viitehintamenetelmä on postimerkkimenetelmä, kuulemiseen sisältyy TAR NC -asetuksen 26
artiklan mukainen viitehintamenetelmän vertailu kapasiteetin mukaan painotettuun etäisyysperusteiseen
viitehintamenetelmään. Viitehintojen laskeminen CWD-menetelmän mukaan tuottaa suuria hintaeroja kaasujärjestelmän syöttö- ja ottopisteisiin. Postimerkkimenetelmän mukaiset yhtenäiset kapasiteettitariffit tuovat ennustettavuutta ja joustavuutta markkinatoimijoille sekä mahdollistavat toiminnan yhteisessä syöttötariffivyöhykkeessä. Suomen 10 suurinta kaasunkuluttajaa muodostavat suuren osan Suomen kansallisesta
vuosikulutuksesta. CWD- ja postimerkkimenetelmien vertailun tulokset heijastavat tätä. Suomen, Viron ja
Latvian siirtoverkonhaltijoiden väliset rajat ylittävät tariffit poistavaa ITC-sopimusta ei voitaisi soveltaa CWDmenetelmässä, koska vyöhykkeen syöttöhinnat on harmonisoitu. Kuulemisasiakirja pitää sisällään perustelut
ehdotetulle viitehintamenetelmälle.
Hyödykkeeseen perustuvat ja muuhun kuin siirtopalveluihin perustuvat tariffit sekä niiden asettamismenetelmät sisältyvät kuulemiseen. Uusi, 1.1.2020 voimaan tullut markkinamalli on tuonut mukanaan uusia hintakomponentteja, kuten Balticconnectorin uudelleennominointimaksun ja datahub-maksun.
HUOM! Alustavat viitehinnat, kohtuullinen tuotto ja siirtopalvelun tuotto (“muuttujat”) perustuvat vuonna
2019 tehtyihin arvioihin tulevista kustannuksista ja siirtojärjestelmän odotetusta käytöstä. Nämä luvut tarkistetaan vuonna 2020, mikä voi aiheuttaa muutoksia arvioituihin muuttujiin. Päivitetyt luvut esitetään ennen
vuoden 2021 lopullisten siirtotariffien julkaisua järjestettävässä kuulemisessa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

1

Huomiona, että myös vuodelle 2020 on ohjeellisissa laskelmissa käytetty 23 TWh/a kulutusarviota. Talvi on ollut poikkeuksellisen lämmin, mikä voi
johtaa alhaisempaan kaasunkulutukseen ja vaikuttaa siten tulevien vuosien tariffeihin.
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Johdanto

Suomessa direktiivin 2009/73/EY2 artiklan 49 mukaisten poikkeusten (derogaatio) soveltaminen päättyi vuoden 2019 lopussa. Unionin kaasumarkkinalainsäädäntöä on vuoden 2020 alusta sovellettu Suomessa sellaisenaan.
Komission 16 päivänä maaliskuuta 2017 annettu, kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevaa
verkkosääntöä koskeva asetus (EU) 2017/460 (Tariffeja koskeva verkkosääntö, TAR NC) määrittelee koko unionia koskevat säännöt, joilla pyritään edistämään markkinoiden yhdentymistä, parantamaan toimitusvarmuutta
ja lisäämään kaasuverkkojen liittämistä toisiinsa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on
ratkaisevan tärkeää parantaa siirtotariffirakenteiden ja niiden asettamiseksi käytettävien menettelyjen avoimuutta.
Kohtuullisen kustannusvastaavuuden ja kustannusten ennustettavuuden saavuttamiseksi ja varmistamiseksi
on siirtotariffien määrittelyn perustana käytettävä viitehintamenetelmää, joka käsittää tietyt kustannustekijät.
Viitehintamenetelmä tarkoittaa viitehintojen johtamiseksi käytettävää menetelmää, jota sovelletaan siihen
osaan siirtopalvelujen tuottoa, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla. TAR NC:n
mukaan hinnoittelumenetelmästä on järjestettävä kuuleminen vähintään viiden vuoden välein. Kuulemisen
sisältö on määritelty TAR NC:n 26 artiklassa. Asetuksen 27 artiklassa määritellään aikataulut kansallisen sääntelyviranomaisen (NRA) ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) velvoitteille, jotka liittyvät määräajoin järjestettävään kuulemiseen.
TAR NC:n 26 artiklan mukaan määräajoin järjestettävässä kuulemisessa on tarkasteltava seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•

Ehdotetun viitehintamenetelmän kuvaus, joka sisältää sekä menetelmän osatekijöiden tiedot että perustelut osatekijöiden valinnalle
Ehdotetun viitehintamenetelmän mukaisesti laskettujen alustavien viitehintojen vertailu kapasiteetin
mukaan painotetun etäisyysperusteisen viitehintamenetelmän mukaan laskettuihin hintoihin
Kustannusten jakoa koskevien arvioiden tulokset, osatekijät ja osatekijöitä koskevat yksityiskohtaiset
tiedot
Ehdotetun viitehintamenetelmän arviointi TAR NC:n 7 artiklan mukaisesti
Siirtoverkonhaltijan alustava Kohtuullinen tuotto
Alustavat hyödykkeeseen perustuvat siirto- ja muut tariffit
Selvitys tässä asiakirjassa esitettyjen muutosten tariffeihin mahdollisesti aiheuttamista muutoksista
sekä seuraavan tariffivuoden (2021) että koko sääntelykauden aikana

Energiavirasto on päättänyt, että Gasgrid Finland järjestää TAR NC:n 26 artiklan mukaisen julkisen kuulemisen
viitehintamenetelmästä. Kuuleminen järjestetään 1.4. - 1.6.2020. Kuulemisen kohteena olevaa hinnoittelumenetelmää aletaan soveltaa vuoden 2021 alusta. Kuvassa 1 on esitetty hinnoittelumenetelmäprosessin aikataulu TAR NC:n 27 artiklan mukaan. Kuuleminen koskee Suomessa vuoden 2021 alusta sovellettavaksi esitettyä
viitehintamenetelmää. Energiavirasto tekee päätöksen menetelmästä lokakuun alkuun mennessä. Kuulemisessa käytetään alustavia tariffeja osoittamaan, kuinka eri viitehintamenetelmät vaikuttavat viitehintoihin eri

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 2009/73/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä
säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta antaman direktiivin soveltamisesta.
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skenaarioissa. Tariffeista järjestetään julkinen kuuleminen vuoden 2020 loppupuolella, ja lopulliset tariffit julkistetaan alla olevan kuvan mukaisesti 30.11.2020.

Kuva 1. Hinnoittelumenetelmän kuulemisprosessi. Lopullisista tariffeista järjestetään erillinen kuuleminen ennen niiden julkistamista.
Kuulemisessa käsitellään syöttö- ja ottokapasiteetin alustavia viitehintoja (=vuosikapasiteettituotteiden tariffi).
Energiavirasto järjestää samalla kuulemisen lyhyen aikavälin kapasiteettituotteiden kertoimista.
Gasgrid Finland pyytää asianosaisia lähettämään tätä kuulemisasiakirjaa koskevat lausunnot ja huomiot sähköpostitse osoitteisiin commercial@gasgrid.fi ja kirjaamo@energiavirasto.fi 1.6.2020 klo 23.59 (EEST) mennessä.
Vastaanotetut lausunnot ja niiden tiivistelmät julkaistaan tariffiverkkosäännön mukaisesti Gasgrid Finlandin
verkkosivuilla kuukauden kuluttua kuulemisen päättymisestä. Mikäli lausunto pitää sisällään luottamuksellista
tietoa, pyydämme toimittamaan vastauksistanne myös julkaistavaksi soveltuvan version, joka ei sisällä luottamuksellista tietoa.
Gasgrid Finland lähettää kuulemisen tiedot ACER:ille, kun kuuleminen alkaa. ACER julkistaa analyysinsa kahden
kuukauden kuluessa kuulemisen päättymisestä ja toimittaa sen Gasgrid Finlandille sekä Euroopan komissiolle.
Lisätietoja kuulemismateriaalista ja itse prosessista antaa kuulemismateriaalin laatija, Gasgrid Finlandin kaasumarkkina-asiantuntija Mika Myötyri.
Mika Myötyri
Mika.myotyri@gasgrid.fi
+358451124515
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2

Gasgrid Finland Oy ja Suomen kaasunsiirtojärjestelmä (TAR NC 26 artikla
(1)(a)(i))

2.1

Gasgrid Finland Oy

Euroopan unionin Suomelle myöntämä derogaatio EU:n lainsäädännön noudattamisesta päättyi Suomen ja
Viron välisen Balticconnector-yhdysputken valmistuessa, ja Suomen kaasumarkkinat avattiin kilpailulle
1.1.2020.
Siirtoverkkotoiminta eriytettiin Gasum Oy:stä erilliseksi yhtiöksi. Suomen valtion omistama kaasunsiirtoyhtiö
Gasgrid Finland Oy on vastannut kaasunsiirrosta Suomessa 1.1.2020 alkaen.
Lisätietoja Gasgrid Finlandista löytyy verkkosivuiltamme: www.gasgrid.fi/

2.2

Suomen kaasunsiirtojärjestelmä

Suomen kaasunsiirtojärjestelmässä on vuodesta 2021 alkaen kahdeksan syöttöpistettä. Rajat ylittäviä syöttöpisteitä ovat Suomen ja Viron välinen yhteenliitäntäpiste, (Balticconnector, kaksisuuntainen) ja kolmannesta
maasta tuleva syöttöpiste Suomen ja Venäjän välillä (Imatra, suunta Venäjältä Suomeen). Lisäksi siirtojärjestelmään on liitetty neljä biokaasun tuotantolaitosta ja jakelujärjestelmään yksi tuotantolaitos. Lisäksi Suomen
kaasunsiirtojärjestelmään kytketään nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali LNG-operaattorin (Hamina
LNG) hankeaikataulun mukaan todennäköisesti vuonna 2021.

Kuva 2. Suomen siirtojärjestelmä ja kompressoriasemat.
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1) Imatran kompressoriasema
• kolme kaasukäyttöistä kompressoriyksikköä
- kahden kompressoriyksikön akseliteho on 5 MW ja yhden 10 MW
- siirtokapasiteetti: kahdella kompressoriyksiköllä 250 000 m3/h kullakin, yhdellä yksiköllä 500 000 m3/h
2) Kouvolan kompressoriasema
• kolme kaasukäyttöistä kompressoriyksikköä
- kahden kompressoriyksikön akseliteho on 5 MW ja yhden 10 MW
- siirtokapasiteetti: kahdella kompressoriyksiköllä 350 000 m3/h kullakin, yhdellä yksiköllä 700 000 m3/h
3) Mäntsälän kompressoriasema
• kaksi kaasukäyttöistä kompressoriyksikköä
- kummankin yksikön akseliteho on 6,4 MW
- kummankin yksikön siirtokapasiteetti on 300 000 m3/h
4) Inkoon kompressoriasema
• Inkoon kompressoriyksikkö saa käyttövoimansa sähkömoottorista. Sen akseliteho on 6,4 MW
ja siirtokapasiteetti 300 000 m3/h.
Suomen kaasunsiirtoputkiston pituus on noin 1 247 km. Suurin osa putkilinjoista on maaputkilinjoja, mutta
noin 39 km on meriputkea (Balticconnector). Halkaisijaltaan erikokoisten putkien pituudet on esitetty taulukossa 1 alla:
Taulukko 1. Suomen kaasunsiirtojärjestelmän putkilinjojen pituudet.
DN
≤ 200
250–400
500
700
900–1000

Yhteispituus [km]
218,5
352,8
385,5
167,1
122,9

Yhteensä

1247

Putket on suurimmaksi osaksi valmistettu teräksestä, ja niistä suurin osa on pinnoitettu polyeteenillä. Putkiverkko sisältää korkeapaineputkien lisäksi myös 60 km matalapaineputkea. Kaasuputkien pinnoite suojaa putkia korroosiolta, minkä lisäksi putkissa on katodinen suojausjärjestelmä. Putkiston vanhimmat osat otettiin
käyttöön vuonna 1974. Putkista 80 % voidaan tarkastaa sisäisesti.
Siirtoputkisto sisältää myös Paldiskista meren pohjaa pitkin Inkooseen kulkevan putken, joka on Gasgrid Finlandin ja Viron sähkö- ja kaasunsiirtoverkon haltijan Elering AS:n yhteisomistuksessa. Yhdysputki on kahdensuuntainen.
Siirtoputkistossa on venttiiliasemia 8–32 km:n välein. Asemat on varustettu varmuuskatkaisimilla, joilla voidaan katkaista kaasun virtaus ja vapauttaa se putken osasta nk. ulospuhalluksella. Venttiiliasemia on yhteensä
166, joista yhteensä 40 on etäohjattuja.
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Gasgrid Finlandilla on oma tiedonsiirtojärjestelmänsä, jonka linkkiasemat välittävät verkon käyttö-, valvontaja hälytystiedot Kouvolan jatkuvasti miehitettyyn keskusvalvomoon.
Siirtoputkijärjestelmä sisältää myös paineenvähennysasemia. Asemat sijaitsevat asiakasrajapinnassa lähellä
asiakkaiden jakeluputkia tai kaasun käyttökohteita. Paineenvähennysasemat säätävät kaasun paineen asiakkaalle sopivalle tasolle. Siirretyn kaasun määrä myös mitataan paineenvähennysasemilla.
Kaasu hajustetaan ennen toimitusta asiakkaille. Erityistapauksissa kaasu voidaan toimittaa myös hajustamattomana, mutta siihen vaaditaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lupa.
Maakaasun lisäksi siirtoverkkoon syötetään uudistuvista energianlähteistä tuotettua biokaasua neljästä suomalaisesta biokaasulaitoksesta. Laitokset sijaitsevat Espoossa, Kouvolassa, Lahdessa ja Riihimäellä. Näiden lisäksi yksi Haminassa sijaitseva biokaasulaitos on liitetty kaasun jakeluverkkoon.
Toinen Imatran ja Pajarin välisistä putkista poistettiin vuonna 2017 käytöstä siirtojärjestelmän kustannustehokkuuden parantamiseksi. Jäljelle jäänyt kapasiteetti riittää hyvin Suomen kaasumarkkinoiden tarpeisiin.
Tuleva kehitys
Gasgrid Finlandilla on pitkän tähtäimen investointisuunnitelma (PTS) Suomen kaasuverkon kehittämiselle.
Suunnitelma ohjaa siirtoverkon kunnossapitoa ja tulevia investointeja. Päivittämällä ja noudattamalla investointisuunnitelmaa Gasgrid Finland pitää verkon kustannukset hallinnassa ja varmistaa siirtoverkon osien elinkaaren asianmukaisen hallinnan.
Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma varmistaa ikääntyvän infrastruktuurin jatkuvan kunnossapidon. Tarvittavat kunnossapitoinvestoinnit suunnitellaan huolellisesti, päivitetään pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaan ja aikataulutetaan tuleville vuosille. Suomen kaasunsiirtoverkko on ollut käytössä vuodesta 1974. Hyvin suunnitellun ennakoivan kunnossapidon ansiosta siinä ei ole tapahtunut neljän vuosikymmenen aikana yhtään merkittävää katkoa.
Suomen vuotuinen kaasunkäyttö on edellisten kymmenen vuoden aikana laskenut noin 50 TWh:n (ylempi lämpöarvo) tasosta nykyiselle 20–26 TWh:n tasolle. Koska Suomen kaasunsiirtoverkko on hyväkuntoinen ja nykyisten siirtotarpeiden mukainen, eikä kaasun kulutuksessa odoteta merkittävää kasvua tulevaisuudessa, verkkoon
ei ole tällä hetkellä suunnitteilla merkittäviä investointeja. Siirtoverkon kehittäminen ja ylläpito painottuu olemassa olevan infrastruktuurin ylläpitoon. Turvallinen, luotettava ja kustannustehokas kaasunsiirto on verkon
kehittämistä ohjaava keskeinen tavoite.
Gasgrid Finland on aloittanut strategiansa päivittämisen vuonna 2020. Hankkeessa selvitetään myös kaasunsiirtojärjestelmän tarvetta ja roolia Suomen tulevassa hiilineutraalissa energiajärjestelmässä (2040) ja sen vaikutuksia tuleviin kehitystarpeisiin.

3

Kohtuullinen tuotto ja muut keskeiset taloudelliset tiedot

Suomen valvontajakso on neljä vuotta. Käynnissä oleva jakso kattaa vuodet 2020–2023. Valvontajärjestelmänä
käytetään järjestelmää, jolla ei ole hintakattoa (’non-price cap regime’), mikä tarkoittaa valvontajärjestelmää,
jonka puitteissa Energiavirasto valvontamenetelmän mukaisesti määrittää siirtoverkonhaltijalle kohtuullisen
tuoton. Tariffikausi on kalenterivuosi.
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3.1

Valvontamenetelmä

Energiavirasto on Suomen kansallinen sääntelyviranomainen. Energiavirasto valvoo kaasun siirtotoiminnan
kohtuullista hinnoittelua. Valvontamenetelmänä käytetään Energiavirastossa viranomaisvalmisteluna laadittuja laskentaperusteita Gasgrid Finlandin liiketoiminnan kohtuulliselle tuotolle (kuva 3 alla). Kuvan 3 vasemmalla puolella on esitetty taseen oikaisemisen eli kohtuullisen tuottoasteen laskemisen menetelmät. Oikealla
puolella on puolestaan esitetty tuloslaskelman oikaisemisen eli oikaistun tuloksen laskemisen menetelmät.
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Kuva 3: Valvontajakson 2020–2023 valvontamenetelmä.
Energiavirasto tekee valvontapäätöksessään yhteenvedon valvontakauden toteutuneista oikaistuista liikevoitoista vahvistetun valvontamenetelmän ja Gasgrid Finlandin toimittamien valvontatietojen perusteella. Tästä
summasta vähennetään samojen vuosien kohtuulliset tuotot, jolloin tuloksena saadaan valvontajakson yli- tai
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alijäämä. Jos koko valvontajakson aikana kertyneet toteutuneet oikaistut liikevoitot alittavat kohtuullisen tuoton, Gasgrid Finlandilla on alijäämää. Jos koko valvontajakson aikana kertyneet toteutuneet oikaistut liikevoitot
ylittävät kohtuullisen tuoton, Gasgrid Finlandilla on ylijäämää.
Jos toteutuneet oikaistut liikevoitot, ylittävät valvontajakson kohtuullisen tuoton vähintään 5 %:lla, ylijäämästä
on maksettava korkoa. Korkoprosenttina käytetään kyseisen valvontajakson kohtuullisten pääomakustannusten keskiarvoa. Sääntelyviranomainen ottaa ylijäämälle mahdollisesti kertyvän koron huomioon, kun se päättää yli- tai alijäämän siirtämisestä seuraavalle valvontajaksolle. Viranomaisen päätöksessä otetaan myös huomioon edelliseltä valvontajaksolta mahdollisesti siirretyt yli- tai alijäämät.

3.2

Tulot ja kohtuullinen tuotto 2021–2023

Edellisen valvontajakson (2016–2019) ali- tai ylijäämä ei ollut vielä tiedossa näiden materiaalien laatimishetkellä, joten siirtopalvelun tuotto ja vuoden 2021 kohtuullinen tuotto määritellään valvontajaksolla 2020–2023
sillä olettamuksella, ettei edelliseltä valvontajaksolta siirry yli- tai alijäämää.
Suomen markkinatoimijoille toimitetaan vuoden 2020 viimeisen kvartaalin aikana päivitetyt ennusteet tuloista
ja kohtuullisesta tuotosta ja niiden vaikutuksesta vuosien 2021–2023 tariffeihin sekä päivitetyt tiedot vuoden
2021 tariffeista. Tässä asiakirjassa annetut luvut ovat vain suuntaa-antavia.
Yhteenveto siirto- ja muiden kuin siirtopalveluiden odotetuista tuloista on annettu taulukossa 2 alla. Siirtopalvelutariffien nettotulot määritetään niin, ettei siirtopalveluiden ennusteiden mukainen käyttö tuota Gasgrid
Finlandille yli- tai alijäämää.

Nettotulot
Siirtopalvelut
Muut kuin siirtopalvelut

Taulukko 2. Gasgrid Finlandin ennustetut tulot (1 000 €).
2020
2021
2022
2023
83 679
82 087
81 513
80 698
83 679
82 087
81 513
80 698
-

Taulukon 2 tiedot perustuvat vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tietoihin. Ei-siirtopalvelun osalta
lainsäädäntöön on valmisteilla päivitys koskien keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän maksua, joten merkki “-”
saattaa muuttua tulevaisuudessa (ks. tämän kuulemisen kohta 11). Ei-siirtopalvelujen tulot tulevat olemaan
pienet verrattuna siirtopalvelujen tuloihin. Muiden kuin siirtojen tulojen arvioidaan olevan noin 0,2 milj. € vuodessa.
Yhteenveto siirto- ja muiden palveluiden odotetusta kohtuullisesta tuotosta (sallittu tuotto) on annettu taulukossa 3.
Taulukko 3. Kohtuullisen tuoton ennuste [1 000 €].
2020
2021
2022
2023
49 700
45 576
41 841
38 969
Gasgrid Finlandin kohtuullinen tuotto perustuu sen omaisuuden arvoon (kuten Gasgrid Finlandin kaasuinfrastruktuuriin, IT-järjestelmiin jne.) ja kansallisen sääntelyviranomaisen määrittämiin keskimääräisiin pääomakustannuksiin (WACC, %). Kansallinen sääntelyviranomainen määrittää tulevan vuoden WACC-prosentin
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lokakuussa. Arvioidut kohtuulliset tuotot perustuvat tähän WACC-ennusteeseen. Kohtuullinen tuotto kerätään
siirtopalveluista kerättävillä tariffeilla.
Siirtopalveluiden tuotto muodostuu pääasiassa siirto- ja hyödykemaksuista. Ainoat ”muihin kuin siirtopalveluihin” kirjattavat maksut muodostuvat jatkossa vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän maksuista (datahub-maksut). Muiden kuin siirtopalveluiden rivi on tällä hetkellä tyhjä, koska eduskunta ei ole vielä
(kuulemisasiakirjan laatimishetkellä) hyväksynyt lakia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lain on
määrä astua voimaan vuoden 2020 aikana. Lainsäädäntöä ollaan muuttamassa, koska Gasgrid Finland tulee
vastaamaan datahubin toiminnasta, ja keskitetyllä tiedonvaihtojärjestelmällä olisi monopoli sen tuottamiin
palveluihin, joten palveluille on määriteltävä ehdot ja hinnat. Järjestelmän valvonta olisi Energiaviraston vastuulla (kansallinen sääntelyviranomainen). Alustavan arvion mukaan ”muista kuin siirtopalvelutuotoista” ei
tulla keräämään merkittävää tuloa.
Kaikki datahub-maksuista saatavat tuotot sisältyvät tässä asiakirjassa siirtomaksuihin. Gasgrid Finland saa jatkossa ansaita näillä maksuilla voittoa Suomen kansallisen sääntelyviranomaisen määrittelemällä tavalla, kun
valvontamenetelmä on valmis ja lakimuutos astunut voimaan. Valvontamenetelmän periaatteet hyväksytään
vasta sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lainsäädännön muutoksen.

4

Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoiden välinen ITC-sopimus

Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat ottivat 1.1.2020 käyttöön yhteisen alueellisen syöttötariffivyöhykkeen. Tariffivyöhykkeen tavoitteena on edistää rajat ylittävää kauppaa ja syventää markkinoiden välistä integraatiota. Yhteisellä syöttötariffivyöhykkeellä on kaksi tasealuetta – Suomen tasealue sekä Viron ja Latvian yhteinen tasealue.

4.1

ITC-mekanismin toimintaperiaatteet

Alueellinen syöttötariffivyöhyke toimii seuraavien periaatteiden mukaan:
•
•
•
•

Maahantuontipisteissä (Suomessa Imatra) on yhtenäiset, yhdessä päätetyt syöttötariffit.
Viron ja Latvian rajalla ei tehdä kapasiteetin varauksia.
Implisiittinen kapasiteetinjako Balticconnector-yhteenliitäntäpisteessä (FI–EE), ei maksuja
kapasiteetista (kaksi tasealuetta yhteisellä tariffivyöhykkeellä).
Ei kapasiteetin varauksia tai tariffeja sisäisellä yhteenliitäntäpisteessä (Balticconnector) ja
varastolla (Incukalns).

Tariffien asettamisen periaatteet:
•
•
•
•
•

Jokainen maa soveltaa omalta osaltaan samaa viitehintamenetelmää, eli postimerkkihinnoittelua.
Syöttöpisteiden viitehinta asetetaan tehdyn vertailuanalyysin avulla.
Syöttötariffien osalta sovelletaan samoja standardikapasiteettituotteiden kertoimia.
Kansallisen markkinan ottopisteiden ja ulkoisten yhteenliitäntäpisteiden ottotariffit asetetaan kansallisella tasolla.
ITC-mekanismin mukaisesti kerättyjä tuloja käsitellään siirtopalveluiden tuloina, jotka vähentävät ottopisteiden kautta kerättävien siirtopalveluiden tulojen osuutta.
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ITC-mekanismin periaatteet:
•
•
•
•

•

Riittävän yksinkertainen toteuttaa: hyödyttää yhteisellä tariffialueella sekä kaasun käyttäjiä
että myyjiä.
Syöttökapasiteettituottein kerättäviä tuloja käsitellään virtuaalisena tulokorina.
Alueen kaasuvirtoja tukevien kompressoriyksiköiden muuttuvia kustannuksia kompensoidaan virtuaalisesta tulokorista.
Jäljelle jäävä syöttötulokori jaetaan kuukausittain (muuttuvien kustannusten korvaamisen
jälkeen) ITC-osuuksien mukaan, jotka määräytyvät kunkin markkinan loppukulutuksen mukaan suhteessa Suomen, Viron ja Latvian yhteenlaskettuun kaasun loppukulutukseen (rajat
ylittäviä virtoja ei oteta huomioon).
Kunkin maan osuus syöttötuloista arvioidaan etukäteen perustuen edellisvuoden kaasunkäyttöön. Tulot täsmäytetään kalenterivuoden jälkeen toteutuneisiin, mitattuihin kaasumääriin (validoidut mittarilukemat).

Yhteisen tariffivyöhykkeen ja ITC-sopimuksen kattamat syöttöpisteet ovat (maaliskuussa 2020):
•
•
•
•
•

Venäjän ja Suomen raja: Imatran syöttöpiste
Venäjän ja Viron raja: Värskan syöttöpiste
Venäjän ja Viron raja: Viron ja Venäjän välinen syöttöpiste Pihkova–Riika-putkessa
Venäjän ja Viron raja: Narvan syöttöpiste
Latvian ja Liettuan raja: Kiemenain yhteenliitäntäpiste

Yhteisen tariffivyöhykkeen syöttöpisteistä kerätyt tulot jaetaan siirtoverkonhaltijoiden kesken
Kerätyt tulot syöttöpisteistä jaetaan ITC-mekanismissa maiden kansallisen loppukulutuksen mukaan. Teoreettisena esimerkkinä, jos esimerkiksi 100 % kaasusta tulisi tariffivyöhykkeelle Kiemenain syöttöpisteen
kautta, Gasgrid Finland ei saisi lainkaan syöttötuloja ilman ITC-sopimusta, koska Balticconnector-yhdysputken
käytöstä ei kerätä tariffia. Jos oletetaan, että Suomen osuus alueen kokonaiskaasunkulutuksesta on 60 % ja
Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoiden osuudet ovat 20 %, kerätyistä syöttötuloista 60 % jaettaisiin Gasgrid
Finlandille. HUOM! Esimerkin luvut eivät kuvaa alueen todellista tilannetta.
ITC-sopimuksessa sovittu mekanismi jakaa kertyneet syöttötulot uudelleen siten, että Suomen markkinaosapuolet eivät joudu korvaamaan muiden markkina-alueiden alueellisten virtojen kustannuksia. Syöttökapasiteettituotteiden varauksista kertyvät tulot allokoidaan sille maalle, jossa kaasu otettiin pois kaasujärjestelmästä kulutukseen. Se osa tuotosta, jota ei kerätä syöttötulona, kerätään kansallisesti ottotariffeilla ottovyöhykkeeltä. Syöttökapasiteetin viitehinta ja -kertoimet harmonisoidaan Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoiden kanssa, ja näillä tariffeilla kerätyt tuotot jaetaan uudelleen kansallisen kulutuksen perusteella. Loput siirtopalvelun tuotoista kerätään ottomaksuista. Ottokapasiteetin viitehinta riippuu siten kansallisesta kulutuksesta.
Korvauskelpoiset muuttuvat kustannukset
ITC-mekanismissa korvauskelpoiset muuttuvat kustannukset (alueellisten virtojen siirtoverkonhaltijoille aiheuttamat kustannukset) korvataan muuttuvien kustannusten korvausmekanismilla. Siirtoverkonhaltijat saavat vähentää syöttötulokorista sen osuuden muuttuvista kustannuksistaan, joka koskee alueellisten virtojen
kustannuksia. Käytännössä se siirtoverkonhaltija, joka käyttää kompressoriasemiaan alueellisen
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kaasuntarpeen täyttämiseksi, saa korvauksen, koska syöttötulokori jaetaan kunkin maan loppukulutuksen
suhteessa vasta sen jälkeen, kun korvauskelpoiset muuttuvat kustannukset on vähennetty syöttötulokorista
ja siirtoverkonhaltija saa pitää vähennetyt tulot itsellään.
Seuraava teoreettinen esimerkki kuvaa korvauskelpoisten muuttuvien kustannusten vähentämisen periaatetta seuraavilla olettamuksilla:
- Suomen markkinan osuus on 50 % ja Viron ja Latvian markkinoiden osuudet ovat 25 % kukin.
- Syöttöpisteiden kautta kerättävien tulojen pooli on 10 milj. euroa (joka kerätään yllä luetelluista
syöttöpisteistä).
- Gasgrid Finlandin korvauskelpoiset muuttuvat kustannukset ovat miljoona euroa, eikä Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoilla ole korvauskelpoisia muuttuvia kustannuksia.
1) Korvauskelpoiset muuttuvat kustannukset vähennetään syöttötulojen poolista.
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑜𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 10 𝑀€ − 1 𝑀€ = 9 𝑀€
Suomen siirtoverkonhaltija pitää miljoona euroa itse.
2) Jäljelle jäänyt syöttötulojen pooli jaetaan uudelleen kansallisten markkinoiden osuuksien mukaan.
•

Suomen siirtoverkonhaltija: 50 % x 9 milj. euroa = 4,5 milj. euroa

•

Viron siirtoverkonhaltija: 25 % x 9 milj. euroa = 2,25 milj. euroa

•

Latvian siirtoverkonhaltija: 25 % x 9 milj. euroa = 2,25 milj. euroa

HUOM! Luvut ja laskelmat esimerkinomaisia.

4.2

Syöttötariffien asettaminen

Syöttötariffi on määritetty oikaisemalla EU:n syöttötariffien vertailun tulosta siten, että siinä otetaan huomioon muuttuvat kustannukset. Syöttöpisteillä ei siten sovelleta erillistä hyödyketariffia, vaan virtaukseen perustuvat kustannukset sisältyvät ITC-sopimukseen korvauskelpoisten muuttuvien kustannusten korvaamisen
periaatteen kautta. Syöttötariffin määrittämisen tavoitteena on asettaa viitehinta ja kertoimet siten, että
syöttötariffi pysyy markkinaosapuolten toiminnan ennakoitavuuden tähden samana usean tariffikauden ajan.
Syöttötariffi asetetaan yhdessä Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten
kanssa. Syöttökapasiteetin tämänhetkinen viitehinta on 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi. Myös kertoimet harmonisoidaan yhteisellä tariffivyöhykkeellä:
-

Vuosikapasiteetti (viitehinta): 1
Neljännesvuosittainen kapasiteetti: 1,1
Kuukausittainen kapasiteetti: 1,25
Päivittäinen kapasiteetti: 1,5
Päivänsisäinen kapasiteetti: 1,7
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Kertoimet perustellaan Energiaviraston toteuttamassa kuulemisessa, joka järjestetään samaan aikaan tämän
kuulemisen kanssa.

4.3

ITC-sopimuksen vaikutus kaasumarkkinaan

Vuonna 2019 ennen markkinoiden avautumista järjestetyssä tariffeja ja tariffimenetelmiä koskevassa julkisessa kuulemisessa markkinaosapuolet puolsivat vahvasti sitä, ettei Balticconnector-yhdysputkelle kilpailun ja
markkinoiden avautumisen edistämiseksi asetettaisi tariffia.
Ensimmäisten toimintakuukausien perusteella näyttäisi siltä, että ITC-sopimus ja yhteisen syöttötariffivyöhykkeen muodostaminen ovat hyödyttäneet markkinoita tehostamalla rajat ylittävää kauppaa ja yhdenmukaistaneet kaasunhintoja Suomi-Viro-Latvia alueella. Hinnat ovat rajan kapasiteettirajoituksista huolimattakin varsin yhdenmukaiset markkina-alueella (GET Balticin tietojen perusteella). Markkinat ovat hyödyntäneet kaiken
Balticconnectorin käyttöön annetun kapasiteetin.
Jos ITC-sopimusta ei olisi ja Balticconnector-yhdysputkelle asetettaisiin tariffi, Virosta tulevan kaasun pitäisi
olla vähintään Viron siirtoverkonhaltijan asettaman ottotariffin ja Gasgrid Finlandin asettaman syöttötariffin
verran halvempaa, jotta se kannattaisi tuoda rajan yli. Tariffi veloitettaisiin rajan molemmilla puolilla. Mitä
korkeammat kaasun rajat ylittävän siirron kustannukset ovat, sitä vähemmän kaasua todennäköisesti myydään ja siirretään rajojen yli.
ITC-sopimus neuvotellaan uudelleen, jos toimintaympäristössä tai kaasumarkkinoilla tapahtuu kaasumarkkinoiden tai sopimusvaltioiden kannalta epäsuotuisia muutoksia.

4.4

ITC-sopimuksen vaikutus viitehintaan

ITC-sopimuksen vaikutus viitehintoihin on kuvattu tämän kuulemisen kohdissa 6 ja 7.

5

Viitehinnan laskentaperiaatteet

Kuten TAR NC:n 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan vi alakohdassa todetaan: jos ehdotettu viitehintamenetelmä on muu kuin 8 artiklassa yksityiskohtaisesti kuvattu kapasiteetin mukaan painotettu etäisyysperusteinen viitehintamenetelmä (CWD-menetelmä), sen vertailu viimeksi mainittuun [eli tässä tapauksessa postimerkkihinnoitteluun] sisältyy tähän kuulemiseen.
CWD-menetelmässä veloitetaan oletusarvoisesti vain kapasiteettiin perustuvia tariffeja. Syöttö-ottosuhteen
on tässä laskennassa oltava 50:50 tariffiverkkosäännön mukaisesti. Tämä vaatimus tekee CWD-laskennan soveltamisen kohdassa 4 kuvattuun ITC-sopimukseen mahdottomaksi, koska syöttötariffi on harmonisoitu Viron ja Latvian siirtoviranomaisten kanssa, eikä Balticconnector-yhdysputkella ole tariffia. Siksi CWD-menetelmän ja postimerkkihinnoittelun mukaiset laskelmat tehdään siten, että ITC-sopimuksen vaikutus jätetään
huomioimatta ja Suomea arvioidaan omana syöttö-ottoalueenaan – aivan kuten kaikilla rajoilla olisi tariffit
eikä ITC-sopimusta olisi. Tämä lähestymistapa mahdollistaa viitehintamenetelmien vertailun vertailukelpoisilla lähtötiedoilla.
Sen lisäksi, että CWD-menetelmää ja postimerkkimenetelmää vertaillaan samalla syöttö-ottosuhteella
(50/50), tehdään vertailu postimerkkimenetelmän käytöstä ITC-sopimuksen kanssa ja ilman ITC-sopimusta,
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jotta ITC-sopimuksen vaikutus pystytään havainnollistamaan. Näissä laskelmissa käytetään lähtöarvona harmonisoitua syöttökapasiteetin viitehintaa. Lähestymistavan avulla voidaan arvioida ITC-sopimuksen vaikutusta ehdotettuun viitehintamenetelmään.
Suomen vuosikulutusennuste vuosille 2020–2023 on kulutushistoriaan perustuen ja sään vaihteluista riippuen (kylmä/lämmin vuosi) 20–26 TWh/a. Laskelmissa on käytetty mediaaniarvoa 23 TWh/a (GCV) kaudelle
2020–2023. Vuoden 2020 alun lämpimät sääolosuhteet sekä koronavirus ja sen vaikutukset kaasun käyttöön
ovat tekijöitä, jotka tuovat epävarmuutta vuoden 2020 alussa tehtyyn arvioon. Arviota vuoden 2021 kulutukselle tullaan tarkentamaan tämän vuoden aikana ennen kuin lopulliset tariffit asetetaan.
Uuden fyysisen putkiyhteyden (1.1.2020 käyttöön otettu Balticconnector), kaasumarkkinoiden avautumisen
sekä siihen liittyvän uuden, vakiokapasiteettituotteisiin perustuvan kaasumarkkinamallin käyttöönoton takia
seuraavien laskelmien kaikki markkinoiden käyttäytymiseen perustuvat arvot sisältävät merkittäviä epävarmuustekijöitä, eikä niitä tule käsittää Gasgrid Finlandin virallisiksi ennusteiksi. Gasgrid Finland aloitti toimintansa 1.1.2020, eikä uuden markkinamallin toiminnasta ole saatavilla juuri lainkaan historiatietoja.
Kauttakulkuvirtaukselle (virta Virosta Suomeen koko vuoden aikana) on laskettu kaksi skenaariota – 1) erittäin pieni (10 GWh/vuosi) kauttakulkuvirtaus ja 2) 10 GWh/päivä kauttakulkuvirtaus Incukalnsin kaasuvaraston syöttökauden ajan Latviassa, josta saadaan vuotuiseksi kauttakulkuvirtaukseksi 1,66 TWh.
Virtausskenaarioissa oletetaan, että kaikkea Balticconnector-yhdysputken ottosuuntaan virtaavaa kaasua pidetään kauttakulkuvirtauksena ja kaasu on syötetty Suomen järjestelmään muista syöttöpisteistä kuin Balticconnector-syöttöpisteestä.
Tässä kuulemisessa kaikkea kapasiteettia käsitellään kiinteänä kapasiteettina. Keskeytyvää kapasiteettia tarjotaan vain Imatran syöttöpisteessä, koska ottovyöhykkeellä on runsaasti kapasiteettia. Tämän vuoksi ottovyöhykkeellä ei ole määritelty kiinteää tai keskeytyvää kapasiteettia erikseen ollenkaan. Imatran pisteessä
todennäköisyys keskeytyvän kapasiteetin tarjoamiselle odotetaan olevan pieni. Balticconnectorissa ei ole
lainkaan tariffia, ja sovelletun implisiittisen kapasiteetinjakoperiaatteen mukaan kapasiteetti jaetaan vahvistettujen nominaatioiden perusteella.

5.1

Annualisointikerroin

Syöttö-ottomallissa shippereille tarjotaan vakiokapasiteettituotteita. Viitehintojen määrittelyssä otetaan huomioon lyhyen aikavälin tuotteiden kertoimien vaikutus, koska shipperit eivät varaa ainoastaan vuosikapasiteettituotteita. Kapasiteettituoteportfolion varausten osuudet huomioidaan viitehintojen laskennassa.
5.1.1

Kansalliset ja alueelliset varausmallit

Vakiokapasiteettituotteiden varausmallit perustuvat yhden shipperin optimaalisiin kapasiteettivarauksiin.
Tämä lähestymistapa valittiin, koska vakiokapasiteettituotteita on ollut saatavilla vasta 1.1.2020 alkaen, eikä
Gasgrid Finlandilla siten ole historiatietoja shipperien varauskäyttäytymisestä. Varauskäyttäytymistä mallinnettiin kahdelle tapaukselle:
1) Suomen kansallinen varausmalli – yksi shipper varaa optimaalisesti kapasiteettituotteita Suomen
kaasunkulutusprofiilin perusteella
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2) Suomen, Viron ja Latvian markkina-alueista koostuva alueellinen varausmalli – yksi shipper varaa optimaalisesti kapasiteettituotteita yhteistariffivyöhykkeen kaasunkulutusprofiilin perusteella.
Mallinnuksen tulokset on esitetty taulukossa 4 alla.
Taulukko 4. Mallinnetut kansalliset ja alueelliset kapasiteetinvarausmallit.
Kapasiteettituote FIN osuus (%)
FIN+EST+LV, %
Kerroin
Vuosi
69,2
59
1
Neljännes
14,2
20
1,1
Kuukausi
5,8
11
1,25
Päivä
6,6
5
1,5
Päivänsisäinen
4,2
5
1,7
5.1.2

Annualisointikertoimen laskenta varausmallien perusteella

Arvioitu vuosikulutus annualisoitiin mallinnetuilla varauskäyttäytymisillä. Annualisointikertoimella oikaistaan
kapasiteettivarausarvioita, jotta laskelmissa huomioidaan standardikapasiteettituotteiden kertoimien vaikutus viitehintaan. Viitehinnoista tulisi liian korkeita, jos näin ei tehtäisi, koska kaikkea kapasiteettia ei varata
vuosikapasiteettituotteella, joiden hintakerroin on yksi, vaan varaukset koostuvat todellisuudessa kapasiteettituotteiden yhdistelmistä.
Gasgrid Finland ottaa mallinnetun kansallisen varauskäyttäytymisen huomioon ottokapasiteetin viitehintojen
laskennassa. Ottokapasiteetin laskennassa kansallisen varauskäyttäytymisen mallilla annualisoidaan kansallinen kaasunkulutus ja mahdollinen kauttakulkuvirtaus.
Syöttökapasiteetin viitehinnan ja syöttötulojen laskennassa puolestaan käytetään tapauskohtaisesti joko kansallisia tai alueellisia varausmalleja. Jos ITC-sopimus otetaan laskelmissa huomioon, niissä käytetään alueellista (FinEstLat) syöttökapasiteetin varausmallia. Jos sopimusta ei oteta huomioon, laskelmissa käytetään
kansallista varausmallia. Näin toimitaan, koska ilman ITC-sopimusta ei olisi yhteistä tariffivyöhykettä, ja BCyhdysputkessa olisi tariffi. ITC-sopimuksen ollessa voimassa alueella on yhteinen tariffivyöhyke ja kaasunsyöttöä arvioidaan alueellisesti. Silloin BC-yhdysputkella ei myöskään ole tariffia.
Kaikissa tätä kuulemista varten tehdyissä laskelmissa on oletettu, että kansallinen vuosikulutus on 23 TWh.
Annualisointikerroin ja kauttakulkuvirtauksen käsittely vaikuttavat laskelmassa käytettyyn annualisoituun
kaasun määrään. Mikäli ITC-sopimus on mukana laskelmassa, kauttakulkuvirtausta ei huomioida, koska Balticconenctorissa ei ole ottotariffia ja syöttötulot jaetaan yhteisen tariffialueen kesken kansallisten kulutusten
suhteessa.
Annualisointikerroin lasketaan seuraavasti:
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = ∑(𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 × 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡)

Varauskäyttäytymistä kuvaava osuuksien mukaan painotettu kerroin lasketaan tämän kaavan mukaisesti. Annualisointikertoimet ovat:
1) Suomen kansallisen syötön ja oton annualisointikerroin: 1,0908.
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2) Suomen, Viron ja Latvian markkina-alueista koostuvan vyöhykkeen syötön annualisaatiokerroin (tapauksissa, joissa ITC-sopimus otetaan huomioon): 1,1075.
Annualisointikertoimien pieni ero johtuu lyhyen aikavälin tuotteiden hieman suuremmasta osuudesta alueellisessa (Suomi+Viro+Latvia) kontekstissa verrattuna kansalliseen (Suomi) kontekstiin.
Taulukko 5. Arvioidut (annualisoidut) kapasiteettivaraukset vuodelle 2021.
Estimated capacity bookings (annualized)
Scenario 1* Scenario 2**
ENTRIES (NO ITC)
25 087 655
26 898 317
MWh
EXITS (NO ITC)
25 087 655
26 898 317
MWh
ENTRIES (ITC)
25 472 500
25 472 500
MWh
EXITS (ITC)
25 087 644
25 087 644
MWh
*Skenaario 1: Kansallinen kulutus 23 TWh, erittäin pieni kauttakulkuvirtaus (BC otto) (10 GWh)
**Skenaario 2: Kansallinen kulutus 23 TWh, kauttakulkuvirtaus 1,66 TWh.

6

Kapasiteetin mukaan painotettu etäisyysperusteinen viitehintamenetelmä

Viitehintamenetelmä tarkoittaa viitehintojen johtamiseksi käytettävää menetelmää, jota sovelletaan siihen
osaan siirtopalvelujen tuloja, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla.
TAR NC määrittää CWD:n laskennan ehdot: syöttö-ottosuhteen on oltava 50:50. Tämän vaatimuksen takia
CWD-viitehintaa ei voida laskea tapaukselle, jossa ITC-mekanismi on käytössä, koska Suomen harmonisoitu
syöttötariffi jää kaikissa olosuhteissa alle 50 %:n. Siksi Gasgrid Finland on laskenut viitehinnan myös tapaukselle “Suomi ei ole mukana missään integraatiossa vaan muodostaa erillisen syöttö-ottoalueen”.
Viitehintamenetelmän on oltava Asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklan ja seuraavien vaatimusten mukainen:
a) Viitehintojen laskenta ja tarkat ennusteet ovat shipperien toisinnettavissa.
b) Menetelmässä huomioidaan siirtopalveluiden tuottamisen todelliset kustannukset ja siirtoverkon
monimutkaisuus.
c) Menetelmän on oltava syrjimätön ja estettävä ristiintukemista esimerkiksi ottamalla huomioon arviot kustannusten allokaatiosta.
d) Menetelmän on varmistettava, ettei erityisesti syöttö-ottojärjestelmän läpi kulkevista siirroista aiheutuvia merkittäviä volyymiriskejä siirretä syöttö-ottojärjestelmän sisäisille loppuasiakkaille.
e) Menetelmän on varmistettava, etteivät sen mukaisesti määritellyt viitehinnat vääristä rajat ylittävää
kauppaa.

6.1

Kapasiteetin mukaan painotetun etäisyysperusteisen (CWD) viitehintamenetelmän
(RPM) kuvaus

CWD-menetelmässä keskeiset kustannusten laskentaan vaikuttavat tekijät ovat etäisyys ja kapasiteetti. Menetelmän logiikan mukaan kustannukset jaetaan verkon syöttö- ja ottopisteille niiden todellisia kustannuksia
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heijastavalla tavalla, jossa otetaan huomioon pisteen sijainti kaasujärjestelmässä ja kaikkien pisteiden varattu
kapasiteetti. CWD-arvojen käyttö pohjautuu ”kaasu ei pysy järjestelmässä” -periaatteeseen. CWD-menetelmä lähtee siitä, että kunkin pisteen kohtuullisen tuoton tulee olla suhteessa sen osuuteen järjestelmän
kapasiteetin kustannuksista.
Kaikkien syöttöpisteiden kokonaiskapasiteetin varaukset (pisteestä järjestelmään syötettävän kaasun määrä)
“jaetaan” ottopisteille niiden varattujen kapasiteettiarvojen mukaisessa suhteessa. Koko matka, jonka kaasu
virtaa järjestelmässä, voidaan laskea minkä tahansa syöttöpisteen ja kaikkien ottopisteiden välisistä, (varatulla) kapasiteetilla painotetuista etäisyyksistä.
Sama pätee ottopisteisiin: järjestelmästä ulos tulevan kaasun pitäisi olla peräisin jostakin järjestelmän syöttöpisteestä. Siten kaasun siirtoreitin kokonaispituus voidaan laskea kyseisen ottopisteen ja kaikkien syöttöpisteiden välisistä, kapasiteetilla painotetuista etäisyyksistä. Lopuksi lasketaan kaikille syöttö- ja ottopisteille
kustannusten mukaiset tariffit, joissa otetaan huomioon, kuinka paljon kaasua järjestelmän sisällä pitäisi kuljettaa kaikkien syöttö- ja ottopisteiden varausten ennakoimien virtausmäärien toteuttamiseksi.
CWD-laskentaprosessi tiivistettynä:
- Kapasiteetin mukaisesti painotettu etäisyyden keskiarvo
o Lasketaan kyseisen pisteen ja verkon muiden pisteiden varattujen kapasiteettien suhde
- Kustannusten painotus
o Lasketaan kyseisen syöttö- tai ottopisteen osuus kustannuksista
o Verrataan tulosta syöttö- tai ottopisteiden kokonaiskustannuksiin
- Syöttö- tai ottopisteille allokoidut tulot
o Kyseisestä syöttö- tai ottopisteestä aiheutuvien kustannusten mukaan saatavissa oleva kokonaistulo
- Syöttö- tai ottopisteen tariffi
o Lasketaan kyseisen syöttö- tai ottopisteen viitehinta jakamalla saatavissa oleva kokonaistulo
varatun kokonaiskapasiteetin ennusteella
TAR NC -asetuksen 8 artiklan mukaan kapasiteetin mukaan painotetun etäisyysperusteisen viitehintamenetelmän muuttujia ovat:
a) laskettava siirtopalvelujen tuoton osa, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla;
b) ennakoitu sovittu kapasiteetti kussakin syöttökohdassa tai syöttökohtien ryppäässä ja kussakin ottokohdassa tai ottokohtien ryppäässä;
c) jos syöttökohdat ja ottokohdat voidaan yhdistää asiaankuuluvassa virtausskenaariossa, putkireittien
lyhin etäisyys syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään ja ottokohdan tai ottokohtien ryppään välillä;
d) syöttökohtien ja ottokohtien yhdistelmät, kun jotkin syöttökohdat ja jotkin ottokohdat voidaan yhdistää asiaankuuluvassa virtausskenaariossa; ja
e) syöttö-ottosuhteen on oltava 50/50.

6.2

Teknisen kapasiteetin laskenta

Jokaisen syöttöpisteen, ottopisteen ja ottopisteiden ryppään tekninen kapasiteetti lasketaan. Tekninen kapasiteetti määritellään asetuksessa (EY) N:o 715/2009 seuraavasti: ”teknisellä kapasiteetilla” tarkoitetaan
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kiinteää enimmäiskapasiteettia, jonka siirtoverkonhaltija voi tarjota verkonkäyttäjille, ottaen huomioon järjestelmän toimivuus ja siirtoverkkoa koskevat toimintavaatimukset.
Suomessa markkinaosapuolille määritellään tekninen kapasiteetti vain Balticconnector-yhdysputken syöttöja ottopisteissä sekä päivittäisille ja päivänsisäisille tuotteille Imatran syöttöpisteessä. Suomen ottovyöhykkeelle ei julkaista kiinteää kapasiteettia, eikä myöskään Imatran pisteessä päivätuotetta pidemmille kapasiteettituotteille, vaan shipperit voivat varata näitä tuotteita ilman asetettua rajoitetta, koska Gasgrid Finlandin
arvion mukaan markkinaosapuolille on tarjolla runsaasti kapasiteettia, eikä sen varaamista ole tarpeen rajoittaa. Gasgrid Finland on määrittänyt shippereille Imatran ottopisteessä tarjottavan kiinteän kapasiteetin lyhyimmille kapasiteettituotteille, koska Gasgrid Finland tarvitsee ennakkoon tietoa markkinatoimijoiden kapasiteettitarpeista, jotta Gasgrid Finland ehtii valmistelemaan kaasujärjestelmän kysynnän mukaisen kuntoon,
mikäli kaasuvirroissa on nähtävissä tapahtuvan nopeita muutoksia. Gasgrid Finland ottaa huoltovarmuuden
ja toiminnalliset edellytykset mahdollisimman hyvin huomioon tarjottavan kapasiteetin määrittämisessä.
Syöttöpisteet
Imatran syöttöpisteen teknisenä kapasiteettina käytetään laskelmissa pisteen suurinta teknistä siirtokapasiteettia.
Hamina LNG:tä ei ole vielä liitetty Suomen kaasujärjestelmään. Hankeaikataulun mukaan terminaali liitetään
suomen kaasujärjestelmään vuonna 2021 LNG-terminaalin käyttöönoton todennäköisyys on suuri, joten se
on otettu mukaan laskelmiin.
Balticconnector on Suomen kaasujärjestelmän ainoa yhteenliitäntäpiste. Balticconnector on kaksisuuntainen
putki. Balticconnectorin tekninen kapasiteetti on suurin siirtokapasiteetti mitoituspaineella.
Ottopisteet
Balticconnector on alueen ainoa ottopiste, josta on yhteys vierekkäiseen kaasujärjestelmään. Sen kaasuvirta
ottosuuntaan on siis yhtä kuin kauttakulkuvirtaus.
Suomen ottovyöhyke koostuu noin 200 ottopisteestä, joista noin 50 % on suoraan siirtojärjestelmään yhdistettyjä loppuasiakkaita ja 50 % jakeluverkkoon johtavia ottopisteitä (”city-gates”).
Kaikki ottopisteet yhdessä muodostavat Suomen ottovyöhykkeen. Laskennassa ottopisteet on ryhmitetty yhden virtuaalisen ottovyöhykepisteen sijaan 25:een ottopisteen ottoryppääseen. Jotkut ryppäät kattavat
maantieteellisesti laajankin alueen, koska kulutus ryppään alueella on verraten vähäistä. Ottopisteiden ryppäät on esitetty alla olevassa kuvassa.
Koska kiinteää kapasiteettia ei määritellä ottovyöhykkeellä, ottopisteiden ryppäiden tekniset kapasiteetit on
määritelty laskemalla yhteen siirtoverkonhaltijan ja ottopisteen ”haltijan” välisessä liittymissopimuksessa sovitut tekniset kapasiteetit. Tämä lähestymistapa valittiin, koska ottovyöhykkeellä on tarjolla runsaasti kapasiteettia shipperien käyttöön, eikä tämän vuoksi teknistä kapasiteettia ole määritetty markkinatoimijalle. Koska
samaa määrittelyperustetta on käytetty kaikissa ottovyöhykkeen pisteissä, menetelmä kohtelee kaikkia loppukäyttäjiä tasapuolisesti.
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Ottopisteet on ryhmitelty ryppäisiin, koska varsin monet Suomen ottopisteistä ovat pieniä. Sen sijaan että
kaikki Suomen kotimaiset ottopisteet olisi klusteroitu yhdeksi virtuaaliseksi ottopisteeksi, ottopisteiden ryppäillä katetaan tietty osa Suomen siirtojärjestelmästä (katso kuva 4 alla). Ottopisteiden ryppäät yksinkertaistavat laskentaa. Useimmat ottopisteiden ryppäät ovat putkiston haaroja, mutta niihin sisältyy myös lyhyempiä putkiston osia, joiden tekninen kapasiteetti on suuri, sekä pidempiä putkiston osia, joilla on pienempi tekninen kapasiteetti.

Kuva 4. Balticconnector-yhdysputken ottopiste ja ottopisteiden ryppäät.
Jokaisen syöttö- ja ottopisteen teknisen syöttökapasiteetin osuus koko teknisestä syöttökapasiteetista lasketaan.
𝐶

𝑃𝐸𝑛_𝑖 = ∑𝐶𝐸𝑛_𝑖

𝐸𝑛

, missä

𝑃𝐸𝑛_𝑖 on syöttöpisteen i suhdekerroin
𝐶𝐸𝑛_𝑖 on syöttöpisteen i tekninen syöttökapasiteetti

Syöttöpiste
Imatra
Balticconnector
Hamina LNG

Taulukko 6. Syöttöpisteiden osuudet teknisestä kapasiteetista.
Suurin tekninen kapasiteetti
Osuus koko teknisestä syöttökapasiteetista
MWh/päivä/vuosi
[%]
270 000
75,93
80 800
22,72
4 800
1,35
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Balticconnectorin ottopisteen tekninen kapasiteetti on 80 800 MWh/päivä/vuosi. Ottopisteiden ryppäiden
osalta on käytetty sopimuskapasiteetteja, joten näitä ei ole julkaistu tässä dokumentissa.
Sama laskelma ottopisteille:
𝐶

𝑃𝐸𝑥1 = ∑𝐶𝐸𝑥_𝑖

𝐸𝑥

, missä

𝑃𝐸𝑛_𝑗 on ottopisteen j suhdekerroin
𝐶𝐸𝑛_𝑗 on ottopisteen j tekninen ottokapasiteetti
Siirtojärjestelmän klusteroitujen ottopisteiden tekniset kapasiteetit perustuvat siirtoverkonhaltijan ja markkinaosapuolen välisiin sopimuksiin. Teknisten ottokapasiteettien enimmäisarvoja ei ole lueteltu alla sopimusten sisältämien liikesalaisuuksien suojaamiseksi, erityisesti jos ryppäässä on vain rajoitettu määrä ottopisteitä. Sen sijaan alla olevassa taulukossa on lueteltu ottopisteiden suhteelliset osuudet kapasiteetista.
Taulukko 7. Ottopisteiden osuudet yhteenlasketusta ottokapasiteetista.
Ottopisteet
Osuus
0,014939064
Kyröskosken haara
0,012187131
Nokian haara
0,064473857
Marjamäki–Nokia
0,008255799
Kangasalan haara
0,02280173
Hämeenlinna–Marjamäki
0,04088586
Mäntsälä–Hämeenlinna
0,004717599
Leipälänkulma–Mäntsälä
0,055431791
Lahden haara
0,0023588
Kouvola–Leipälänkulma
0,077840388
Kotkan haara
0,010614598
Hanhijärvi–Kouvola
0,034595728
Lappeenrannan haara
0,037740794
Imatra–Hanhijärvi
0,005110733
Mäntsälä–Pölans
0,048748526
Mäntsälä–Suurmetsäntie
0,016904731
Suurmetsäntie–Vihdintie
0,027126196
Martinlaakson haara
0,024374263
Vihdintie–Djupström–Pölans
0,024767396
Pölans–Kirkniemi
0,132354868
Inkoo – BC offshore
0,04560346
Imatran haara
0,009042065
Porvoon haara
0,127768313
Vuosaaren haara
0,03970646
Suomenojan haara
0,030664395
Kuusankosken haara
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Kilpilahden haara

6.3

0,080985454

Etäisyyden laskenta (TAR NC 8 artiklan 1 kohdan c alakohta)

CWD-viitehintojen laskeminen edellyttää jokaisen syöttöpisteen ja ottopisteen tai ottopisteiden ryppään välisten etäisyyksien laskemista.
Syöttöpisteitä käsitellään erikseen, mutta ottopisteet on jaettu laskelmissa ryppäisiin. TAR NC:n täytäntöönpanoasiakirjan liitteessä A todetaan, että putkiston lyhin etäisyys mitataan määrittämällä ryppään keskipiste
siirtojärjestelmässä. Ottopisteiden ryppäiden keskipisteitä edustavien ottopisteiden sijainnit on määritelty
laskemalla ryppään alueella sijaitsevien yksittäisten ottopisteiden teknisten kapasiteettien mukaan painotettu etäisyys.
Syöttöpisteiden ja ottopisteiden ryppäiden väliset etäisyydet määritellään painotetun kapasiteetin mukaan.
Jokaiselle ottopisteiden ryppäälle määritellään virtuaalinen keskipiste, johon etäisyys syöttöpisteestä mitataan.
Seuraava esimerkki havainnollistaa etäisyyden laskentaa.
1) Ottopisteiden ryppäiden kapasiteetin mukaan painotettujen keskipisteiden sijainnit putkessa. Jokaisen ottopisteiden ryppään painotettu keskipiste lasketaan alla olevan esimerkin mukaisesti.
Taulukko 8. Esimerkki syöttöpisteen ja ottopisteiden ryppään välisen etäisyyden määrittämisestä.
Tekninen kapasiteetti
Etäisyys syöttöOttopisteet
[MWh/päivä/vuosi[
pisteestä [km]
Otto 1
1 000
250
Otto 2
250
275
Otto 3
500
300
Kapasiteetin mukaan painotettu keskipiste lasketaan seuraavasti (arvot otettu yllä olevasta taulukosta):
𝑆𝑦ö𝑡𝑡ö𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑡ä𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 =

1000 𝑥 250 + 250 𝑥 275 + 500 𝑥 300
≈ 𝟐𝟔𝟖 𝒌𝒎
(1000 + 250 + 500)

Tasapuolisuuden varmistamiseksi kapasiteetin mukaan painotettu etäisyys lasketaan jokaisen ottopisteiden ryppään painotettuun keskipisteeseen eikä jokaisesta syöttöpisteestä haaran loppuun. Kuten kuvassa 5 on esitetty, keskipiste on lähempänä syöttöpistettä kuin putkihaaran kahden muun ottopisteen
välissä sijaitseva ottopiste 2, koska ottopisteen 1 suurempi kapasiteetti ”vetää” keskipistettä lähemmäksi
ottopistettä 1 kuin ottopistettä 3.
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Kuva 5: Ottopisteiden ryppään keskipisteen laskentaperiaatteet.
Kapasiteetin mukaan painotetun keskimääräisen etäisyyden laskenta: Syöttöpisteen ja ottopisteiden ryppään
välinen painotettu etäisyys lasketaan määrittämällä putken osasta ottopisteiden ryppään keskipiste.
Kunkin ottopisteen tekninen kapasiteetti kerrotaan etäisyydellä kuhunkin syöttöpisteeseen. Samat laskelmat
tehdään jokaiselle ottopisteiden ryppääseen kuuluvalle ottopisteelle. Saatujen arvojen summa jaetaan ryppääseen kuuluvien ottopisteiden teknisten kapasiteettien summalla.

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =

∑(𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)
∑(𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦)

Kaikkien syöttöpisteiden laskelmat tehdään seuraavan kaavan mukaisesti:
𝐴𝐷𝐸𝑛_𝑖 = ∑𝑃𝐸𝑥_𝑗 × 𝐷𝐸𝑛_𝑖,𝐸𝑥_𝑗

, missä

𝐴𝐷𝐸𝑛_𝑖 on kapasiteetin mukaan painotettu etäisyys syöttöpisteestä i
𝑃𝐸𝑥_𝑖 on ottopisteen j suhdekerroin
𝐷𝐸𝑛_𝑖,𝐸𝑥_𝑗 on syöttöpisteen i etäisyys ottopisteestä j
Taulukko 9. Kapasiteetin mukaan painotetut keskimääräiset etäisyydet jokaisesta syöttöpisteestä kaikkiin ottopisteisiin.
Kapasiteetin mukaan painotettu keskimääSyöttöpisteet
räinen etäisyys [km]
Imatra
245
Balticconnector
184
Hamina
190
Kaikkien ottopisteiden laskelmat tehdään seuraavan kaavan mukaisesti:
𝐴𝐷𝐸𝑥_𝑗 = ∑𝑃𝐸𝑛_𝑖 × 𝐷𝐸𝑥_𝑗,𝐸𝑛_𝑖

, missä

𝐴𝐷𝐸𝑥_𝑗 on kapasiteetin mukaan painotettu etäisyys ottopisteestä j
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𝑃𝐸𝑛_𝑗 on syöttöpisteen i suhdekerroin
𝐷𝐸𝑥_𝑗,𝐸𝑛_𝑖 on ottopisteen j etäisyys syöttöpisteestä j
Taulukko 9. Kapasiteetin mukaan painotetut keskimääräiset etäisyydet jokaisesta ottopisteestä kaikkiin syöttöpisteisiin.
Kapasiteetin mukaan painotettu keskiOttopisteet
määräinen etäisyys [km]
Kyröskosken haara
358
Nokian haara
341
Marjamäki–Nokia
334
Kangasalan haara
327
Hämeenlinna–Marjamäki
298
Mäntsälä–Hämeenlinna
245
Leipälänkulma–Mäntsälä
193
Lahden haara
202
Kouvola–Leipälänkulma
158
Kotkan haara
184
Hanhijärvi–Kouvola
145
Lappeenrannan haara
125
Imatra–Hanhijärvi
114
Mäntsälä–Pölans
229
Mäntsälä–Suurmetsäntie
220
Suurmetsäntie–Vihdintie
228
Martinlaakson haara
236
Vihdintie–Djupström–Pölans
239
Pölans–Kirkniemi
243
Inkoo – BC offshore
263
Imatran haara
116
Porvoon haara
242
Vuosaaren haara
230
Suomenojan haara
241
Kuusankosken haara
161
Kilpilahden haara
239

6.4

Kunkin syöttö- ja ottopisteen painokertoimen ja tavoitellun kapasiteettitariffein
kerättävän tulon määrittäminen

Kunkin syöttö- ja ottopisteen painokerroin on sen teknisen kapasiteetin ja keskimääräisen etäisyyden tulon
sekä kaikkien syöttöpisteiden (tai vastaavasti ottopisteiden) näiden tulojen summan suhde.
𝐶

×𝐴𝐷

𝑊𝐸𝑛_𝑖 = ∑𝐶𝐸𝑛_𝑖 ×𝐴𝐷𝐸𝑛_𝑖
𝐸𝑛_𝑖

𝐸𝑛_𝑖

, missä

𝑊𝐸𝑛_𝑖 on syöttöpisteen i painokerroin
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𝐶

×𝐴𝐷

𝑊𝐸𝑥_𝑗 = ∑𝐶𝐸𝑥_𝑗 ×𝐴𝐷𝐸𝑥_𝑗
𝐸𝑥_𝑗

𝐸𝑥_𝑗

, missä

𝑊𝐸𝑥_𝑗 on ottopisteen j painokerroin
Kun jokaisen syöttö- ja ottopisteen painokertoimet ovat tiedossa, kultakin pisteeltä kerättävä osuus siirtopalveluiden tulosta lasketaan kertomalla kaikista syöttöpisteistä (tai vastaavasti ottopisteistä) kerättävä kokonaistulo kyseisen syöttöpisteen (tai vastaavasti ottopisteen) painokertoimella seuraavasti:
𝑅𝐸𝑛_𝑖 = 𝑊𝐸𝑛_𝑖 × 𝑅𝐸𝑛

, missä

𝑅𝐸𝑛_𝑖 on syöttöpisteestä i kerättävä tulo
𝑅𝐸𝑥_𝑗 = 𝑊𝐸𝑥_𝑗 × 𝑅𝐸𝑥

, missä

𝑅𝐸𝑥_𝑗 on ottopisteestä j kerättävä tulo
Yhtälön tuloksena saadaan syöttö- ja ottopisteistä kerättävät tulot.

6.5

Kunkin syöttö- ja ottopisteen viitehinnan määrittäminen

Viitehinta voidaan laskea jakamalla kyseisestä syöttö-/ottopisteestä kerättävät syöttötulot sen kapasiteettiennusteella. Klusteroitujen ottopisteiden arvioitu kapasiteetti perustuu kaasun kulutukseen vuoden 2019
aikana. Tuona aikana ei sovellettu vakiokapasiteettituotteita eikä syöttö-otto-järjestelmää. Historiallisten tietojen puuttumisen vuoksi viitehintalaskelma on tehty kahdelle eri skenaariolle havainnollistamaan skenaarion vaikutusta viitehintalaskelmaan. Koska syöttö-ottosuhde on 50/50, kapasiteettitariffeilla kerättävä siirtopalvelun tulo koostuu noin 39,5 milj. eurosta syöttökapasiteetin tariffeja ja 39,5 milj. eurosta ottokapasiteetin tariffeja. Kunkin syöttö- ja ottopisteen CWD-viitehinnat voidaan laskea, kun jokaisen syöttö- ja ottopisteen
painokerroin ja kapasiteettiennuste on tiedossa.
CWD-menetelmällä lasketaan viitehinnat kahta eri skenaariota varten sen havainnollistamiseksi, kuinka virtaskenaariot vaikuttavat viitehintoihin. On syytä huomata, että nämä skenaariot eivät ole Gasgrid Finlandin
näkemyksen mukaan todennäköisimmät skenaariot, vaan niiden tarkoitus on yksinomaan havainnollistaa
kaasuvirran vaikutusta viitehintoihin. Gasgrid Finland mallintaa vuoden kuluessa skenaariot uutta markkinatilannetta varten, jossa on käytettävissä vaihtoehtoinen fyysinen liitäntä (ennen vuotta 2020 kaikki kaasu kotimaista biokaasua lukuun ottamatta syötettiin Suomen kaasujärjestelmään Imatran syöttöpisteestä).

1) Skenaario 1 (käytetään CWD- ja postimerkkimenetelmien vertailuun): Kansallinen kulutus 23
TWh, kauttakulkuvirtaus 1,66 TWh. Tätä tapausta on käytetty CWD- ja postimerkkimenetelmien
vertailussa.
Taulukko 10. CWD-menetelmän virtausskenaario 1.
SYÖTTÖ
Skenaario 1
BC
29 %
Imatra
70 %
Hamina
1%
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OTTO
BC
OTTOVYÖHYKE

Skenaario 1
6%
94 %

Taulukko 11. Syöttökapasiteetin viitehinnat virtausskenaariossa 1.
SYÖTTÖ
€/kWh/päivä/vuosi
Imatra
0,6189
Balticconnector
0,3358
Hamina
0,5988
Taulukko 12. Ottokapasiteetin viitehinnat virtausskenaariossa 1.
OTTO
€/kWh/päivä/vuosi
Kyröskosken haara
2,5238
Nokian haara
4,6414
Marjamäki–Nokia
0,9545
Kangasalan haara
0,9582
Hämeenlinna–Marjamäki
0,8563
Mäntsälä–Hämeenlinna
0,6498
Leipälänkulma–Mäntsälä
0,9773
Lahden haara
1,7041
Kouvola–Leipälänkulma
0,5578
Kotkan haara
0,4096
Hanhijärvi–Kouvola
0,6809
Lappeenrannan haara
1,8515
Imatra–Hanhijärvi
0,2093
Mäntsälä–Pölans
0,8701
Mäntsälä–Suurmetsäntie
1,9525
Suurmetsäntie–Vihdintie
1,2278
Martinlaakson haara
2,3407
Vihdintie–Djupström–Pölans
2,0224
Pölans–Kirkniemi
2,0150
Balticconnector
1,2703
Imatran haara
0,2282
Porvoon haara
1,4372
Vuosaaren haara
0,3557
Suomenojan haara
0,8307
Kuusankosken haara
0,2859
Kilpilahden haara
0,1538

2) Skenaario 2: Kansallinen kulutus 23 TWh, kauttakulkuvirtaus erittäin vähäinen (10 GWh/vuosi).
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Taulukko 13. CWD-menetelmän virtausskenaario 2.
SYÖTTÖ
Skenaario 2
BC
49 %
Imatra
50 %
Hamina
1%
OTTO
Skenaario 2
BC
0,1 %
OTTOVYÖHYKE
99,9 %
Taulukko 14. Syöttökapasiteetin viitehinnat virtausskenaariossa 2.
SYÖTTÖ
€/kWh/päivä/vuosi
Imatra
0,9285
Balticconnector
0,2130
Hamina
0,6418
Taulukko 15. Ottokapasiteetin viitehinnat virtausskenaariossa 2.
OTTO
€/kWh/päivä/vuosi
Kyröskosken haara
2,5238
Nokian haara
4,6414
Marjamäki–Nokia
0,9545
Kangasalan haara
0,9582
Hämeenlinna–Marjamäki
0,8563
Mäntsälä–Hämeenlinna
0,6498
Leipälänkulma–Mäntsälä
0,9773
Lahden haara
1,7041
Kouvola–Leipälänkulma
0,5578
Kotkan haara
0,4096
Hanhijärvi–Kouvola
0,6809
Lappeenrannan haara
1,8515
Imatra–Hanhijärvi
0,2093
Mäntsälä–Pölans
0,8701
Mäntsälä–Suurmetsäntie
1,9525
Suurmetsäntie–Vihdintie
1,2278
Martinlaakson haara
2,3407
Vihdintie–Djupström–Pölans
2,0224
Pölans–Kirkniemi
2,0150
Balticconnector
210,8728
Imatran haara
0,2282
Porvoon haara
1,4372
Vuosaaren haara
0,3557
Suomenojan haara
0,8307
Kuusankosken haara
0,2859
Kilpilahden haara
0,1538
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6.6

Skenaarioiden analyysi

Kuten yllä olevista skenaarioista ilmenee, hyvin vähäinen kauttakulkuvirtaus kasvattaisi Balticconnector-yhdysputken ottokapasiteetin viitehinnan erittäin korkeaksi. Muiden ottopisteiden viitehinnat pysyvät samoina,
koska CWD-menetelmässä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat ennustettu kulutus per syöttö- ja ottopiste, tekninen kapasiteetti sekä syöttö- ja ottopisteiden välinen etäisyys. Jos Balticconnectorin ottopisteen
kulutusennuste (ennustettu varattu kapasiteetti) muuttuu, se vaikuttaa vain Balticconnectorin ottoviitehintaan, mutta ei muiden ottopisteiden viitehintoihin. Sama periaate pätee myös muihin syöttö- ja ottopisteisiin, mikäli ennustettu kapasiteettivarausten määrä pisteiden osalta muuttuu.
Suomen kaasujärjestelmän ominaispiirre nousee esiin CWD-laskennan kautta saatavissa viitehinnoissa. Kotitalouksien osuus asiakkaista on pieni ja keskittynyt tietyille alueille. Lämpö- ja sähköenergian yhteistuotannolla ja teollisuudella on merkittävä rooli. Alle kymmenen suurinta suomalaista loppukäyttäjää muodostavat
suuren osan vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta. Suomen siirtojärjestelmä kykenisi siirtämään huomattavasti
suurempia määriä kaasua, kuin siinä tällä hetkellä virtaa. Poikkeuksen muodostaa Balticconnector-yhdysputki, jonka käyttöaste on ollut suuri sen kolmen ensimmäisen käyttökuukauden aikana. Balticconnectorin
kapasiteetti on ollut rajoitettu noin 40 % maksimikapasiteetista Balticconnector-projektiin liittyvien kompressoriasemien käyttöönoton viivästymisen vuoksi. Ottovyöhykkeen suuri tekninen kapasiteetti, mutta verraten
vähäinen kulutus tuottaa CWD-menetelmällä kohtuuttomia viitehintoja joillekin klusteroiduille ottopisteille.
Edellä mainituista syistä ero korkeimman ja alhaisimman viitehinnan välillä on suuri.

7

Postimerkkimenetelmä – Suomen markkinoille ehdotettu viitehintamenetelmä

Postimerkkimenetelmässä viitehinta on sama kaikilla syöttö- ja ottopisteillä. Tarvittavat lähtöarvot ovat kohtuullinen tuotto ja oletetut kapasiteettivaraukset. Syöttö- ja ottopisteiden viitehinta saadaan jakamalla
syöttö- ja ottotariffein kerättävä tavoitetulo syöttö- ja ottopisteiden oletetulla varatulla kokonaiskapasiteetilla. Postimerkkimenetelmässä ei oteta sijaintia tai teknistä kapasiteettia huomioon, vaan viitehinta on sama
jokaisessa syöttö- ja ottopisteessä.
Postimerkkimenetelmä on yksinkertaisin menetelmä viitehintojen määrittelyyn.
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 (𝑒𝑥𝑖𝑡) =

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 (𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑖𝑡)𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
𝐵𝑜𝑜𝑘𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 (𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑖𝑡) 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

Koska Suomi kuuluu Viron ja Latvian kanssa yhteiseen syöttötariffivyöhykkeeseen, postimerkkimenetelmän
laskelmat on tehty muutamalle eri skenaariolle ITC-sopimuksen vaikutuksen havainnollistamiseksi viitehintaan sekä CWD- ja postimerkkimenetelmillä saatujen viitehintojen vertailemiseksi.
1) Postimerkkimenetelmän mukainen laskelma ITC-sopimuksen kanssa
2) Postimerkkimenetelmän mukainen laskelma ilman ITC-sopimusta, mutta Viron ja Latvian kanssa yhteisillä syöttökapasiteetin viitehinnoilla.
3) CWD- ja postimerkkimenetelmien vertailemiseksi tehty laskelma ennakkoon arvioidulla 50/50
syöttö-ottosuhteella.
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Luvun 7.1. tapaukset perustuvat virtausskenaarioon, jossa Suomen kaasun vuosikulutus on 23 TWh ja kaasujärjestelmän läpi arvioidaan 1,66 TWh kauttakulkuvirtaus Balticconnector-yhdysputken kautta. Kauttakulkuvirtausvolyymia käytetään pääasiassa havainnollistamaan kauttakulkuvirtauksen vaikutusta. Se ei ole Gasgrid
Finlandin ennuste vuoden 2021 virtausprofiilista. Kauttakulkuvirtauksen sisältävä skenaario havainnollistaa
ITC-sopimuksen vaikutusta paremmin kuin tapaus, jossa suomalaiset loppukäyttäjät kuluttaisivat kaiken Suomen kaasujärjestelmään syötettävän kaasun. Kauttakulkuvirtauksella on vaikutusta viitehintaan tapauksissa,
joissa ITC-sopimusta ei ole huomioitu. Tapauksissa, joissa ITC-sopimus on huomioitu, kauttakulkuvirtaus ei
vaikuta Suomen viitehintaan syöttökapasiteettitulojen uudelleenjakamisen vuoksi.

7.1

Postimerkkimenetelmän laskentatapaukset

Postimerkkimenetelmällä tehtiin laskelmat kolmelle tapaukselle:
1) Postimerkkimenetelmä Viron ja Latvian kanssa yhteisellä syöttötariffialueella ja ITC-sopimuksella, eli
hybridipostimerkkimenetelmä
- Syy tapauksen käsittelyyn kuulemisessa: vuodelle 2021 esitetty menetelmä.
2) Postimerkkimenetelmä ilman yhteistä syöttötariffivyöhykettä Viron ja Latvian kanssa ja ilman ITCsopimusta, mutta sellaisella taannehtivasti määritellyllä syöttö-ottosuhteella, jolla syötön osuus antaa yhteiseksi harmonisoiduksi syöttötariffiksi 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi.
- Syy tapauksen käsittelyyn kuulemisessa: havainnollistaa ITC-sopimuksen vaikutusta viitehintaan.
3) Postimerkkimenetelmä ennakkoon määritellyllä 50/50 syöttö-ottosuhteella ilman yhteistä syöttötariffivyöhykettä Viron ja Latvian kanssa ja ilman ITC-sopimusta.
- Syy tapauksen käsittelyyn kuulemisessa: CWD- ja postimerkkimenetelmillä tehtyjen laskelmien vertailu.
Taulukko 16. Kaikissa kolmessa alla olevassa tapauksessa käytetyt lähtöarvot.
Arvioitu kerättävä tulo (kapasiteettitariffi) 79 083 760 €
Kaasun vuosikulutus Suomessa
23 000 000 MWh
Kauttakulkuvirtaus (Suomesta Viroon)
1 660 000
MWh

7.1.1

Tapaus 1 – Postimerkkimenetelmä ITC-sopimuksella “Hybridipostimerkkimenetelmä” (nykyinen malli)

Tapaus 1 on tällä hetkellä käytössä oleva ja vuodelle 2021 esitetty malli, jossa Gasgrid Finlandin syöttötuotot
kerätään ITC-sopimuksen periaatteiden mukaisesti kaasun saapumisesta yhteiselle syöttötariffivyöhykkeelle.
Tässä tapauksessa kauttakulkuvirtaus ja siitä kerätyt tulot eivät vaikuta viitehintoihin, koska syöttökapasiteettituotteilla kerätty tulo jaetaan uudelleen kunkin maan suhteellisen kaasunkulutuksen mukaan eikä kauttakulkuvirtauksesta kerätä lainkaan ottotuloja, koska Balticconnector-yhdysputkella ei ole tariffia. Siten vain
kansallisilla syöttö- ja ottokapasiteetin varauksilla on vaikutusta viitehintaan. Kansalliset ottotariffit ja tariffivyöhykkeeltä poistuvasta, ei loppukulutukseen menevästä kaasusta veloitetut ottotariffit eivät sisälly ITC-sopimukseen.
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Laskelmat on tehty 23 TWh:n kansallisen kulutuksen mukaan. Koska vuosikulutus annualisoidaan, laskelmissa
on käytetty taulukon 17 arvoja. Kaasun annualisoitujen syöttö- ja ottomäärien välillä on pieni ero, koska kansalliset ja alueelliset annualisointikertoimet eroavat hieman toisistaan (katso tämän kuulemisdokumentin
kohta 5).
Laskelmissa ei ole otettu huomioon kauttakulkuvirtausta, koska ITC-mekanismi jakaa syöttökapasiteettituottein kerättävän tulopoolin uudelleen siten, että kansallinen kulutus vaikuttaa viitehinnan laskentaan. Annualisoitu syöttö ja otto on yhtä kuin vakioitujen kapasiteettituotteiden varausastetta kuvaavalla kertoimella kerrottu kansallinen kulutus.
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 = 23 000 000 𝑀𝑊ℎ 𝑥 1,1075 = 25 472 500 𝑀𝑊ℎ
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑡 = 23 000 000 𝑀𝑊ℎ 𝑥 1,0908 = 25 087 644 𝑀𝑊ℎ
Taulukko 17. Postimerkkimenetelmän mukaisessa laskennassa käytetyt arvot, tapaus 1.
Annualisoitu syöttö
25 472 500
MWh
Annualisoitu otto
25 087 644
MWh
Syöttöviitehinta
0,14277
€/kWh/päivä/vuosi
Syöttökapasiteetin viitehinta on tässä tapauksessa harmonisoitu ITC-sopimuksen mukaisesti. Siirtopalveluiden loput kapasiteettitariffeista kerättävät tulot kerätään ottotariffeilla.
Energiayksiköiksi muunnettuna 0,14277 €/kWh/päivä/vuosi syöttötariffi vastaa 0,391 €/MWh. Ottotariffeilla
kerättävät tuotot lasketaan seuraavalla kaavalla:
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑥𝑖𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑥 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)
Taulukko 18. Postimerkkimenetelmän mukaisen laskennan tulokset, tapaus 1.
Tapaus 1 – ITC-sopimus
Syöttötulot
9 963 586
€
Ottotulot
69 123 174
€
Yhteensä
79 086 760
€
Syöttöviitehinta
0,14277
€/kWh/päivä/vuosi
Ottoviitehinta
1,00567
€/kWh/päivä/vuosi
Yhteensä
1,14844
€/kWh/päivä/vuosi

7.1.2

Tapaus 2 – postimerkkimenetelmän mukainen laskenta ilman ITC-sopimusta, syöttökapasiteetin viitehinta sama kuin Viro-Latvian markkinassa (0,14277 €/kWh/päivä/vuosi)

Tällä tapauksella havainnollistetaan ITC-sopimuksen vaikutusta viitehintaan olettamalla, että ITC-sopimuksen
poistamisella, eli Balticconnectorin syöttö- ja ottotariffilla ei olisi vaikutusta virtausmääriin. Annualisoidut
syöttö- ja ottokapasiteetit ovat tässä tapauksessa suurempia, koska myös kauttakulkuvirtauksesta (1,66 TWh)
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kerätään syöttö- ja ottotuottoa. Koska ITC-sopimuksen vaikutusta ei oteta huomioon, sekä syöttöön että ottoon käytetään kansallista annualisointikerrointa (1,0908). Jos shipper haluaa siirtää kaasua esim. Imatran
syöttöpisteen kautta Viroon, sen on maksettava kauttakulkuvirtauksesta syöttö- ja ottomaksut.
Taulukko 19. Postimerkkimenetelmän mukaisessa laskennassa käytetyt lähtöarvot, tapaus 2.
Annualisoitu syöttö
26 898 317
MWh
Annualisoitu otto
26 898 317
MWh
Syöttöviitehinta
0,14277
€/kWh/päivä/vuosi
Postimerkkimenetelmällä saadaan seuraavat tulokset:
Taulukko 20. Postimerkkimenetelmän mukaisen laskennan tulokset, tapaus 2.
Tapaus 2 – ei ITC-sopimusta, ennakoivasti määritetty S/O-suhde
Syöttötulot
10 521 295
€
Ottotulot
68 565 465
€
Yhteensä
79 086 760
€
Syöttöviitehinta
0,14277
€/kWh/päivä/vuosi
Ottoviitehinta
0,93040
€/kWh/päivä/vuosi
Yhteensä
1,07317
€/kWh/päivä/vuosi
Kauttakulkuvirtauksen huomioiminen kasvattaa syöttökapasiteetin viitehinnalla kerättyä syöttötuloja. Se vähentää ottotariffeilla kerättävää ottotuottoa hieman, mikä puolestaan laskee ottokapasiteetin viitehintaa.
7.1.3

Tapaus 3 – postimerkkimenetelmä ilman ITC-sopimusta, 50/50 syöttö-ottosuhde

Tapauksen 3 tulokset ovat verrattavissa CWD-laskennan tuloksiin, koska siinä on käytetty samaa syöttö-ottosuhdetta ja käsitelty tapaus ilman ITC-sopimusta, eli oletettu Balticconnectorissa olevan tariffi ja oletettu
Suomi ilman yhteistä tariffialuetta. Annualisoidut syöttö- ja ottomäärät ovat samat kuin tapauksessa 2.
Taulukko 21. Postimerkkimenetelmän mukaisessa laskennassa käytetyt lähtöarvot, tapaus 3.
Annualisoitu syöttö
MWh
26 898 317
Annualisoitu otto
MWh
26 898 317
Koska syöttö-ottosuhde on 50/50, odotettavissa oleva kapasiteettituottein kerättävä tulopooli jaetaan tasan
syöttö- ja ottopisteiden välillä, joten syöttö- ja ottoviitehinnat ovat samat. Tällöin laskelman tuottamat
syöttö- ja ottoviitehinnat ovat yhtä suuret.
Taulukko 22. Postimerkkimenetelmän mukaisen laskennan tulokset, tapaus 3.
Tapaus 3 – ei ITC-sopimusta, syöttö-ottosuhde 50/50
Syöttötulot
39 543 380 €
Ottotulot
39 543 380 €
Yhteensä
79 086 760 €
Syöttöviitehinta
0,53659
€/kWh/päivä/vuosi
Ottoviitehinta
0,53659
€/kWh/päivä/vuosi
Yhteensä
1,07318
€/kWh/päivä/vuosi
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7.2

Asetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohdan mukaiset tiedot

Tässä kohdassa on laskettu kapasiteetti-hyödykesuhde, syöttö-ottosuhde sekä järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön suhde kaikille kolmelle kohdassa 7.1 esitetylle tapaukselle.
Kapasiteetti-hyödykesuhde tarkoittaa erittelyä kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla kerättyihin tuloihin ja
hyödykkeeseen perustuvilla siirtotariffeilla kerättyihin tuloihin.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

Taulukko 23. Kolmen postimerkkimenetelmän mukaisen tapauksen kapasiteetti-hyödykesuhteet.
Kapasiteetti-hyödykesuhde Kapasiteetti Hyödyke
Tapaus 1
96 %
4%
Tapaus 2
96 %
4%
Tapaus 3
96 %
4%

Otto-syöttösuhde tarkoittaa erittelyä kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla kaikista syöttöpisteistä kerättäviin tuloihin ja kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla kaikista ottopisteistä kerättäviin tuloihin.
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑠
𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑠

Taulukko 24. Kolmen postimerkkimenetelmän mukaisen tapauksen syöttö-ottosuhteet.
Syöttö-ottosuhde
Syöttö
Otto
Tapaus 1
12,6 %
87,4 %
Tapaus 2
13,3 %
86,7 %
Tapaus 3
50 %
50 %
Pienet erot tapausten 1 ja 2 välillä johtuvat kauttakulkuvirtauksesta. Tapauksessa 1 ei ole otettu kauttakulkuvirtausta huomioon, koska siitä saatavat tulot jaetaan uudelleen Viron tai Latvian siirtoverkonhaltijalle, joka
on käyttänyt kaasun. Tapauksessa 2 Gasgrid Finland kerää kauttakulkuvirtauksen syöttö- ja ottotulot. Syöttötulojen osuus on suurempi ja ottotulot vastaavasti hieman pienemmät kuin tapauksessa 1. Syöttö-ottosuhde
säilyy tapauksessa 1 samana kauttakulkuvirtauksesta huolimatta, koska kauttakulkuvirtauksesta kerättävät
tulot jaetaan uudelleen ja syöttö-ottosuhteen syöttöosuus riippuu Suomen kansallisesta kulutuksesta.
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Järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön suhde tarkoittaa erittelyä järjestelmän sisäisestä verkon
käytöstä otto- ja syöttöpisteissä kerättyihin tuloihin ja järjestelmien välisestä verkon käytöstä otto- ja syöttöpisteissä kerättyihin tuloihin.
Taulukko 25. Järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön suhteet kolmessa postimerkkimenetelmän
mukaisessa tapauksessa.
Järjestelmän sisäisen ja järjestelKauttakulkumien välisen käytön suhde
Sisäinen
virtaus
Tapaus 1
100 %*
0 %*
Tapaus 2
93 %**
7 %**
Tapaus 3
93 %**
7 %**
* ITC-mekanismi jakaa syöttötariffein kerättävät tulot kunkin maan kansallisen kulutuksen perusteella. Siksi
yhteisen tariffialueen siirtoverkonhaltijat eivät kerää tuloja järjestelmien välisistä virroista.
** Sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä, koska vaihtoehtoisen fyysisen liittymän käytöstä ei ole historiatietoja. Suhde 93 % / 7 % perustuu virtausskenaarioon, jossa kaasun kauttakulkuvirtaus on 1,66 TWh/vuosi.
Järjestelmien välisestä käytöstä saadut tulot jaetaan ITC-sopimuksen mukaisesti uudelleen siten, että Gasgrid
Finland ei kerää lainkaan tuloja kauttakulkuvirtauksesta.

7.3

Postimerkkimenetelmän mukaan laskettujen tapausten yhteenveto

Taulukko 26. Postimerkkimenetelmän mukaisesti laskettujen tapausten yhteenveto.
Tapaus 1 – ITC- Tapaus 2 – ei ITC-soTapaus 3 – ei ITC-sopimusta,
sopimus
pimusta
syöttö-ottosuhde 50/50
9 963 586
Syöttötulot
10 521 295
39 543 380
€
69 123 174
Ottotulot
68 565 465
39 543 380
€
Yhteensä

79 086 760

79 086 760

Syöttöviitehinta

79 086 760
0,14277

0,14277

0,53659

€/kWh/päivä/vuosi

Ottoviitehinta

1,00567

0,93040

0,53659

€/kWh/päivä/vuosi

Yhteensä

1,14844

1,07317

1,07318

€/kWh/päivä/vuosi

7.4

€

Ehdotetun viitehintamenetelmän 7 artiklan mukainen arviointi

Gasgrid Finland esittää postimerkkimenetelmän käytön jatkamista Viron ja Latvian kanssa yhteisellä syöttötariffialueella ja ITC-sopimuksella (”hybridipostimerkkimenetelmä”).
Tässä kohdassa arvioidaan esitettyä viitehintamenetelmää, eli postimerkkimenetelmää, TAR NC:n vaatimusten valossa.
-

Postimerkkimenetelmässä shipperit voivat toistaa viitehintojen laskennan ja ennusteet. Postimerkkimenetelmä on yksinkertainen: kustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat kapasiteettivarausten ennuste
ja kapasiteettitariffeilla kerättävät siirtopalvelun tulot. Siirtoverkonhaltija on vastaanottanut postimerkkimenetelmää puoltavia lausuntoja markkinaosapuolilta menetelmän selkeyden ja yksinkertaisuuden johdosta vuoden 2019 aikana.
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-

-

-

-

-

7.5

Postimerkkimenetelmä mahdollistaa CWD-menetelmää paremman tariffien ennustettavuuden,
koska Suomen kaasun käytön arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla valvontajakson aikana,
jolloin tariffivuosien välillä ei odoteta suuria muutoksia viitehintoihin. CWD-menetelmällä yksittäisen
käyttökohteen kaasun käytön lopettaminen voi nostaa samassa haarassa toimivien muiden käyttäjien viitehintoja merkittävästikin.
Postimerkkimenetelmässä huomioidaan siirtopalveluiden tuottamisen todelliset kustannukset ja siirtojärjestelmän ominaispiirteet. Suomen kaasujärjestelmään on liitetty muutamia suuria kaasunkäyttäjiä, jotka kattavat merkittävän osan kaasun vuosikulutuksesta Suomessa. Etäisyydet ovat verraten
suuria. Suomen eteläosat, joissa siirtojärjestelmä sijaitsee, ovat melko harvaan asuttuja verrattuna
moneen muuhun Euroopan maahan. Ottovyöhykkeellä on potentiaalia siirtää huomattavasti suurempia määriä kaasua kuin tällä hetkellä. Suuri tekninen kapasiteetti ja kaasun kulutuksen pieneneminen ovat tekijöitä, jotka nostaisivat viitehinnat CWD-menetelmällä kohtuuttoman suuriksi joillekin
suomalaisille kaasunkäyttäjille, mikä todennäköisesti vähentäisi kaasun käyttöä ja kasvattaisi viitehintoja entisestään. Tällä olisi kaasumarkkinan elinvoimaa heikentävä vaikutus.
Suomi, Viro ja Latvia muodostavat yhteisen syöttötariffivyöhykkeen, jossa vyöhykkeen syöttötariffit
on yhdenmukaistettu. Kaikissa tariffialueen maissa postimerkkimenetelmää käytetään kansallisesti
siten, että tulot, joita ei kerätä yhdenmukaistetuilla syöttötariffeilla, kerätään kansallisella tasolla
vahvistetuilla ottokapasiteettitariffeilla. Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijoiden välinen ITCsopimus jakaa kerätyt syöttökapasiteettituotteilla kerätyt tulot uudelleen kunkin tariffialueen maan
kaasun loppukulutuksen perusteella. Ehdotetulla menetelmällä varmistetaan, että tuloksena olevat
viitehinnat ei estä tai vääristä rajat ylittävää kauppaa yhteisessä tariffialueessa. ITC-sopimuksen
vuoksi Balticconnectorissa ei ole lainkaan tariffia, mikä edistää ja helpottaa rajat ylittävää kauppaa.
Postimerkkimenetelmä ITC-sopimuksen kanssa varmistaa, ettei syöttö-ottojärjestelmän läpi kulkevista siirroista aiheutuvia merkittäviä volyymiriskejä siirretä syöttö-ottojärjestelmän sisäisille loppuasiakkaille. Kauttakulkuvirtauksesta saatavat tuotot jaetaan ITC-sopimuksen nojalla uudelleen sille
siirtoverkonhaltijalle, jonka alueella kaasu kulutetaan. Alueellisesta kaasuvirrasta aiheutuvat kompensoinnin piiriin kuuluvat muuttuvat kustannukset korvataan ITC-mekanismin periaatteiden mukaisesti. Kauttakulkuvirtaus Suomen kaasujärjestelmän läpi (yhteisen tariffivyöhykkeen sisällä) on yhtä
suuri kuin virtaus Balticconnectorin ottopisteen kautta. ITC-mekanismi kompensoi alueellisesta virtauksesta aiheutuvat muuttuvat kustannukset siten, että se siirtoverkonhaltija, jonka kaasuinfrastruktuuria käytetään kaasun siirtämiseen maasta toiseen yhteisen tariffialueen sisällä, saa korvauksen. Yhteisen tariffivyöhykkeen markkina-alue on loppukäyttäjämarkkina, minkä johdosta ITC-sopimuksen periaatteet syöttökapasiteettituottein kerättävä syöttötulokori jaetaan kunkin maan loppukulutuksen perusteella, jolloin esimerkiksi Latviasta Liettuaan siirrettävät kaasumäärät eivät nosta
Latvian osuutta syöttötulokorin uudelleenjaossa.
Postimerkkimenetelmä mahdollistaa ottovyöhyke-periaatteen soveltamisen ja kaasun maahantuonnin sieltä, mistä se on halvinta. Mikäli ottopisteille määritettäisiin CWD-menetelmällä erisuuruiset
viitehinnat, shipperin tulisi varata ottokapasiteetti kullekin ottopisteelle erikseen johtuen erisuuruisista hinnoista. Erisuuruiset siirtomaksut syöttökapasiteetin osalta johtaisivat myös siihen, että välttämättä ei ole mahdollista hankkia kaasua sieltä, mistä se olisi halvinta.

Siirtotariffit (30 artiklan 2 kohdan mukaiset suuntaa-antavat tiedot)

Saman lajin siirtopalveluun kuluvalla tariffikaudella ja sillä tariffikaudella, jolta tiedot julkaistaan, sovellettavien siirtotariffien ero:
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Taulukko 27. Vuosien 2020 ja 2021 viitehintojen vertailu.
2020
2021
Syöttöviitehinta [€/kWh/päivä/vuosi]
0,14277
0,14277
Ottoviitehinta [€/kWh/päivä/vuosi]
1,04859
1,00567
Balticconnector syöttö/otto
-

Erotus
0%
-4 %
-%

Taulukossa 28 on laskettu saman lajin siirtopalvelun sillä tariffikaudella, jolta tiedot julkaistaan, sovellettavien
siirtotariffien ja valvontajakson kullakin jäljellä olevalla tariffikaudella sovellettavien siirtotariffien arvioitu
ero. Laskelmissa on käytetty 23 TWh:n keskimääräistä kansallista vuosikulutusta kuluvan valvontajakson jäljellä oleville vuosille (2021–2023). Historiatietojen puutteen takia myös hyödyketuoton on arvioitu pysyvän
samalla tasolla (3 milj. euroa) vuosina 2021, 2022 ja 2023. Kohtuullisen tuoton odotetaan laskevan, mikä
puolestaan laskee viitehintoja.
Taulukko 28. Vuosien 2021, 2022 ja 2023 viitehintojen vertailu.
2021
2022
2023
Ero 2021–2022
Syöttöviitehinta
[€/kWh/päivä/vuosi]
Ottoviitehinta
[€/kWh/päivä/vuosi]
Balticconnector syöttö/ottoviitehinta

Ero 2022–2023

0,14277

0,14277

0,14277

0,0 %

0,0 %

1,00567

0,99733

0,98547

-0,8 %

-1,2 %

-

-

-

-%

-%

Suomen markkinatoimijoille toimitetaan vuoden 2020 neljännen kvartaalin aikana päivitetyt ennusteet tuotosta ja kohtuullisesta tuotosta ja niiden vaikutuksesta vuosien 2021–2023 tariffeihin sekä päivitetyt tiedot
vuoden 2021 tariffeista. Gasgrid Finland painottaa, että tässä asiakirjassa annetut luvut ovat vain suuntaaantavia ja perustuvat vuoden 2019 loppupuolella tehtyihin arvioihin. Ne eivät sisällä esim. vuoden 2020 poikkeuksellisen lämpimän ensimmäisen neljänneksen vaikutuksia.

8

Ehdotetun viitehintamenetelmän ja TAR NC:n 8 artiklassa esitetyn
CWD-menetelmän vertailu

Jos ehdotettu viitehintamenetelmä ei ole kapasiteetin mukaan painotettu etäisyysperusteinen viitehintamenetelmä, viimeksi mainittua on käytettävä verrokkina ehdotetulle viitehintamenetelmälle. Suomen ja Baltian
maiden kansalliset sääntelyviranomaiset toteuttivat keväällä 2018 konsulttiselvityksen ”Maakaasun syöttöottojärjestelmän hinnoittelujärjestelmä Baltian ja Suomen yhteismarkkinoille”. Tutkimuksessa todettiin, että
postimerkkimenetelmä on Suomen ja Baltian markkina-alueelle edullisin viitehintamenetelmä. Baringa Partnersin toteuttaman tutkimuksen tulokset on esitetty seuraavassa:
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Taulukko 29. Baringa Partnersin selvityksen tulokset viitehintamenetelmien vertailusta Suomi-Baltia-alueella.

CWD- ja postimerkkimenetelmien tuottamien viitehintojen vertailussa oletettiin, että syöttö-ottosuhde on
50/50. Postimerkkimenetelmällä se vastaa kohdassa 7.2. yllä esitettyä tapausta 3. CWD- ja postimerkkimenetelmien vertailu tuotti seuraavat tulokset:
Skenaario 1: Kansallinen kulutus 23 TWh/vuosi, kauttakulkuvirtaus 1,66 TWh/vuosi.
Taulukko 30. CWD- ja postimerkkimenetelmien viitehintojen vertailu.
€/kWh/päivä/vuosi
Postimerkki – ei ITC-sopiSYÖTTÖ
CWD
musta
Ero (100 % = ei eroa)
Imatra
0,6189
0,53659
87
Balticconnector
0,3358
0,53659
160
Hamina
0,5988
0,53659
90

OTTO
Kyröskosken haara
Nokian haara
Marjamäki–Nokia
Kangasalan haara
Hämeenlinna–Marjamäki
Mäntsälä–Hämeenlinna
Leipälänkulma–Mäntsälä
Lahden haara

CWD
2,52380
4,64136
0,95447
0,95819
0,85626
0,64978
0,97730
1,70408

Postimerkki – ei ITC-sopimusta
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659

Ero (100 % = ei eroa)
21
12
56
56
63
83
55
31
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Kouvola–Leipälänkulma
Kotkan haara
Hanhijärvi–Kouvola
Lappeenrannan haara
Imatra–Hanhijärvi
Mäntsälä–Pölans
Mäntsälä–Suurmetsäntie
Suurmetsäntie–Vihdintie
Martinlaakson haara
Vihdintie–Djupström–Pölans
Pölans–Kirkniemi
Inkoo – BC offshore
Imatran haara
Porvoon haara
Vuosaaren haara
Suomenojan haara
Kuusankosken haara
Kilpilahden haara

0,55780
0,40961
0,68089
1,85146
0,20927
0,87011
1,95249
1,22777
2,34072
2,02241
2,01497
1,27032
0,22820
1,43725
0,35567
0,83071
0,28588
0,15380

0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659
0,53659

96
131
79
29
256
62
27
44
23
27
27
42
235
37
151
65
188
349

Skenaario 2: kauttakulkuvirtaus (= BC:n otto) on erittäin pieni (10 GWh/vuosi), kansallinen vuosikulutus on
edelleen 23 TWh.

ENTRY
Imatra
Balticconnector
Hamina
EXIT
Kyröskosken haara
Nokian haara
Marjamäki–Nokia
Kangasalan haara
Hämeenlinna–Marjamäki
Mäntsälä–Hämeenlinna
Leipälänkulma–Mäntsälä
Lahden haara
Kouvola–Leipälänkulma
Kotkan haara
Hanhijärvi–Kouvola
Lappeenrannan haara
Imatra–Hanhijärvi

Taulukko 31. Viitehintojen vertailuskenaario 2.
€/kWh/day/year
CWD
Postage Stamp - no ITC
Spread (100 % = no difference)
0,66324
0,57532
87
0,35993
0,57532
160
0,64177
0,57532
90
CWD
2,52380
4,64136
0,95447
0,95819
0,85626
0,64978
0,97730
1,70408
0,55780
0,40961
0,68089
1,85146
0,20927

Postage Stamp - no ITC
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532

Spread (100 % = no difference)
23
12
60
60
67
89
59
34
103
140
84
31
275
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Mäntsälä–Pölans
Mäntsälä–Suurmetsäntie
Suurmetsäntie–Vihdintie
Martinlaakson haara
Vihdintie–Djupström–Pölans
Pölans–Kirkniemi
Inkoo – BC offshore
Imatran haara
Porvoon haara
Vuosaaren haara
Suomenojan haara
Kuusankosken haara
Kilpilahden haara

0,87011
1,95249
1,22777
2,34072
2,02241
2,01497
210,87276
0,22820
1,43725
0,35567
0,83071
0,28588
0,15380

0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532
0,57532

66
29
47
25
28
29
1
252
40
162
69
201
374

Skenaariossa 2 kansallinen kaasunkulutus on 23 TWh - kuten skenaariossa 1, mutta kauttakulkuvirtaus on
erittäin pieni. Koska ITC-sopimus ei ole osa vertailua, postimerkkimenetelmän viitehinta skenaariossa 2 on
hieman korkeampi johtuen Suomen järjestelmässä virtaavasta pienemmästä kaasumäärästä. Koska CWDmenetelmä asettaa tavoitetulon jokaiselle syöttö- ja ottopisteelle, menetelmä johtaa Balticconnnectorin ottokapasiteetin viitehinnan osalta kohtuuttoman korkeaan viitehintaan hyvin pienten ottokapasiteettivarausten myötä. Lukuun ottamatta BC:tä CWD-laskenta tuottaa muille ottopisteille samat viitehinnat kuin skenaariossa 1, koska ottopisteelle varatun kapasiteetin määrä pysyy samana. Näin ollen postimerkkimenetelmässä
viitehinta hieman nousee, kun CWD:ssä viitehinta pysyy Balticconnectoria lukuun ottamatta samana. Syöttöpisteiden osalta syöttökapasiteettivarausten on laskennassa oletettu tapahtuvan samassa suhteessa, joten
syötön osalta viitehinnassa suhteellinen muutos pysyy samana molemmissa skenaarioissa.
Viitehintojen laskeminen CWD-menetelmän mukaan tuottaa suuria hintaeroja järjestelmään. Näin erilaisilla
tariffeilla olisi vaikutusta Suomen siirtojärjestelmän pisteiden väliseen kilpailuun. Postimerkkimenetelmän
mukaiset yhtenäiset kapasiteettitariffit tuottavat CWD-menetelmää läpinäkyvämmät hinnat. Menetelmä antaisi shippereille mahdollisuuden toisintaa tariffilaskelmat odotettujen kokonaiskapasiteettivarausten perusteella.
Suomen 10 suurinta kaasunkäyttäjää muodostavat suuren osan kansallisesta vuosikulutuksesta. Muutaman
suuren loppukäyttäjän osuus Suomen kokonaiskulutuksesta on merkittävä. CWD- ja postimerkkimenetelmien
vertailun tulokset heijastavat tätä. Mikäli kaasunäyttökohteen tekninen kapasiteetti on käytössä korkealla
käyttöasteella, sillä on viitehintaa laskeva vaikutus, koska siihen vaikuttavat tekijät ovat tekninen ja ennakoitu
kapasiteetti sekä etäisyys. Suuri tekninen kapasiteetti ja alhainen kapasiteettiennuste puolestaan nostavat
CWD-menetelmän mukaan laskettua viitehintaa.
Joidenkin ottopisteiden ryppäiden kaasunkulutus on laskenut huomattavasti viime vuosikymmenen aikana.
Yhdessä suuren teknisen kapasiteetin kanssa tämä antaa CWD-menetelmällä postimerkkimenetelmää korkeammat viitehinnat. Jos syöttö- tai ottopisteen ennustettu kapasiteetti sitä vastoin on suuri ja teknisen kapasiteetin käyttöaste suhteellisen hyvä, CWD antaa postimerkkimenetelmää alhaisemmat viitehinnat.
Baringan yllä kuvatussa tutkimuksessa (taulukko 29) arvioitiin, että postimerkkimalli tuottaisi mallinnuksen
pääskenaariossa kuluttajan kannalta muita menetelmiä paremman nettotuloksen. Postimerkkimenetelmä
mahdollistaa yhtä suurten viitehintojen asettamisen eri syöttöpisteille, mikä mahdollistaa virtauksen
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maksimoinnin marginaalikustannuksiltaan edullisimmasta lähteestä. CWD olisi Baringan arvion mukaan kuluttajille postimerkkimenetelmää epäedullisempi vaihtoehto tutkimuksen mallin skenaarioissa. Lisäksi se todennäköisesti rankaisisi kaukana kysynnän keskuksista sijaitsevia kuluttajia korkeammilla verkkokustannuksilla, vaikka kuluttajan marginaalikustannukset olisivat pienet.
CWD asettaa kohtuuttoman korkeat viitehinnat ottopisteille, joiden tekninen kapasiteetti on suuri, mutta kulutus pieni. Syöttö- ja ottopisteiden väliset etäisyydet ovat Suomessa suhteellisen pitkiä. Ottopisteiden ja
syöttöpisteiden välinen keskimääräinen etäisyys on pisin Tampereen alueella. Syöttöpiste, josta kaasu tulee
Suomeen, vaikuttaa viitehintaan. Esimerkiksi lähellä Imatran syöttöpistettä sijaitsevien loppukäyttäjien viitehinta kasvaa, jos kaasua virtaa enemmän Balticconnectorin kuin Imatran syöttöpisteestä. Jos Imatran kautta
syötettävän kaasun määrä taas on suuri, viitehinta laskee syöttö- ja ottopisteen välisen lyhyen etäisyyden
vuoksi.
Koska CWD-menetelmä määrittää jokaiselle syöttö- ja ottopisteelle oman viitehinnan perustuen kyseisen
syöttö- tai ottopisteen tekniseen kapasiteettiin, ennakoituun varattuun kapasiteettiin, etäisyyteen sekä kohtuulliseen tuottoon, ottovyöhykkeellä olisi erisuuruiset viitehinnat, mikäli ottovyöhykettä ei klusteroitaisi yhdeksi ottopisteeksi. CWD-menetelmän myötä markkinatoimijat joutuisivat varaamaan jokaiselle ottopisteelle
kapasiteettia erikseen ottopisteiden erisuuruisten hintojen vuoksi. Näin ollen markkinatoimija ei voisi varata
kapasiteettia koko ottovyöhykkeelle, vaan tämän tulisi varata kapasiteetti kulutuskohteilleen erikseen.

9

TAR NC, 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan 2 alakohdan ii alakohta: Kapasiteettiin perustuviin siirtotariffeihin TAR NC:n 9 artiklan nojalla tehtävien ehdotettujen mukautusten arvo

Tariffiverkkosäännön artiklassa 9 asetetaan vaatimukset tariffien mukautuksesta varastointilaitoksiin yhteydessä olevissa otto- ja syöttöpisteissä sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin ja eristyneisyyden päättävään infrastruktuuriin yhteydessä olevissa ottopisteissä. Kaasujärjestelmään ei ole tällä hetkellä yhdistetty
yhtään LNG-terminaalia, mutta yksi LNG-terminaali yhdistetään Suomen kaasujärjestelmään hankeaikataulun
mukaan vuonna 2021.
Vuoden 2021 aikana ei ole tarkoitus soveltaa alennuksia.

10

Hyödykkeeseen perustuva siirtotariffi (TAR NC 26 artiklan c kohdan i
alakohta)

Hyödykkeeseen perustuva tariffi on ottovyöhykkeellä kerättävä, virtaukseen perustuva tariffi. Alueellisten
virtojen (kaasuvirta Suomesta Viroon) kompressorikustannukset korvataan ITC-sopimuksen kompensointimekanismin nojalla, joka on kuvattu kuulemisdokumentin kohdassa 4.1. Suurin osa virtaan perustuvista kustannuksista aiheutuu kompressoriasemista – tarkemmin ottaen kompressoriyksiköiden omasta kaasun- ja sähkönkulutuksesta. Noin 15 % hyödykekomponentilla katettavista kokonaiskustannuksista johtuu kaasuvirtausten määrästä riippuvista ylläpitokustannuksista. Nämä kustannukset voidaan periä oikeasuhtaisesti shippereiltä virtaukseen perustuvilla maksuilla.
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Hyödykkeeseen perustuva tariffi asetetaan niin, että se kompensoi kansallisesta kaasunkulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja sillä kerätään kohtuullista tuottoa mahdollisimman samassa suhteessa kapasiteettimaksujen kanssa.
Kompressorien polttoainekuluihin ja virtauksesta riippuvaisiin ylläpitokustannuksiin sisältyy jonkin verran
epävarmuutta uusien kompressoriasema- ja virtausprofiilien johdosta. Jos hyödyketariffi tuottaa yli- tai alijäämää, sitä voidaan oikaista tulevina vuosina vastaamaan todellisia kustannuksia.
Vuonna 2021 hyödykkeeseen perustuvalla tariffilla kerättävät tulot ovat alustavasti 3 milj. euroa. Kansallisen
kaasunkulutuksen 23 TWh:n ennusteen mukaisesti alustava hyödykkeeseen perustuva tariffi on 0,0001304
€/kWh. Tämän vuoden aikana tehtävien tarkempien kysyntäennusteiden myötä alustavaan hyödyketariffiin
voi tulla muutoksia.
Tariffin arvioidaan olevan vuotta 2020 suurempi kahdesta syystä: 1) Inkoon uuden kompressoriaseman arvioidun omakäyttösähkömäärän päivityksen vuoksi. 2) Pääasiassa kaasun virtauksen määrästä johtuvien ylläpitokustannusten sisältyminen maksuun (≈ 15 % odotetusta hyödykkeeseen perustuvasta kokonaistuotosta).
Gasgrid Finland korostaa, että kuulemisen käynnistyessä ei ole historiatietoja todellisista virtauspohjaisista
kustannuksista uudessa markkinatilanteessa, jossa on vaihtoehtoinen fyysinen yhteys, minkä vuoksi indikatiivisessa hyödyketariffissa on epävarmuutta. Hyödyketariffi tarkistetaan ennen tariffikautta 2021 järjestettävää kuulemista, joka sisältää lopulliset tariffiarvot.

11

Muut kuin siirtotariffit (TAR NC 26 artiklan c kohdan ii alakohta)

Muiden kuin siirtopalvelujen tuotto tarkoittaa sitä osaa kohtuullisesta tuotosta, joka katetaan muilla kuin siirtotariffeilla.
Keskitetyn tiedonvaihdon maksu (= datahub-maksu)
Vähittäismarkkinoilla otettiin vuonna 2020 käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä eli datahub, jonka kautta
vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat toteuttavat vähittäismarkkinoiden prosessinsa. Gasgrid Finland vastaa datahubin toiminnasta. Järjestelmällä on laillinen monopoli palveluidensa tarjoamiseen, ja sen palveluilla on kiinteät ehdot ja hinnat. Datahubin valvonta on Energiaviraston vastuulla. Sen valvontamenetelmä on kehitteillä, ja
kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy menetelmän Suomen kaasumarkkinalain astuessa voimaan.
Jakeluverkonhaltijoilta veloitetaan maksu sellaisista kulutuspaikoista, jotka kuuluvat jakeluverkkoon, ja jonka
tietoja ylläpidetään keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän rekisterissä (= jakeluverkon kaikki päivittäin tai eipäivittäin luettavat käyttöpaikat, lukuun ottamatta yksittäisiä pieniä, ei-päivittäin luettavia käyttöpaikkoja,
joissa kaasua käytetään vain ruoanlaittoon).
Datahub-maksulla investoinnin poistojen ja järjestelmän käyttökustannusten jälkeen vuonna 2021 katettavat datahub-kustannukset ovat noin 180 000 €.
Mitattavia kulutuspaikkoja on noin 7 000. Vuoden 2021 alustava datahub-maksu on 2,14 €/kuukausi/mittauspiste.
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Se vastaa 71 prosentin korotusta vuoden 2020 maksuun verrattuna. Datahub-maksun korotus johtuu siitä,
ettei siirtoverkonhaltijalla ollut tietoa jakeluverkkojen mittaripaikkojen lukumääristä ennen markkinoiden
avautumista ja datahubin käyttöönottoa. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tietojen perusteella mittauspisteitä on oletettua vähemmän.
Datahub-maksu on tässä vaiheessa alustava, koska kaasumarkkinalain muutos ja sen uusi valvontamenetelmä eivät olleet vielä valmistuneet tämän kuulemisen alkaessa (ks. kohta 3.2. lakimuutoksesta).
Balticconnector-yhdysputken uudelleennominointimaksu
Uudelleennominointimaksu voidaan veloittaa Balticconnector-yhteenliitäntäpisteestä päivinä, jolloin Balticconnectorissa on ruuhkaa. Shipperit voivat nominoida alaspäin Balticconnectorissa ilmaiseksi enintään 50
000 kWh/h (toleranssi) kaasupäivän suurimmasta vahvistetusta nominaatiostaan. Shipperiltä veloitetaan toleranssirajan ylittävästä määrästä alikäyttömaksu, jonka suuruus on 0,002 €/kWh. Toleranssiraja ja alikäyttömaksu sisältyivät vuonna 2019 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen.
Toleranssi on asetettu absoluuttiseksi arvoksi, jotta shippereille voidaan tarjota joustovaraa siirtojärjestelmän kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta vaarantamatta. Koska arvo on absoluuttinen, pienempiä
määriä kaasua siirtävillä shippereillä on pienempi riski toleranssirajan ylittämiseen kuin suuria määriä Balticconnectorin kautta kaasua kuljettavilla shippereillä. Toleranssi asetettiin absoluuttiseksi eikä suhteelliseksi
(prosentuaalinen toleranssi alasnominaatiolle), koska Balticconnectorin kapasiteetti on absoluuttinen, eikä
pienillä muutoksilla siirrettävän kaasun absoluuttisessa määrässä ole vaikutusta verkon fyysiseen toimintaan.
Uudelleennominointimaksu on asetettu kannustimeksi shipperien todellisia tarpeita vastaavien nominaatioiden tekemiselle. Jos nominaatiota voisi vapaasti tarkistaa alaspäin sen jälkeen, kun todellinen tarve on tiedossa, shipperit voisivat tehdä ylisuuria nominaatioita varmuuden vuoksi. Nominaatioiden tarkistamista ylöspäin ei ole rajoitettu Balticconnector-yhdysputken säännöissä. Toisaalta maksu on pyritty asettamaan kohtuulliseksi, jotta se ei vaatisi shippereiltä kohtuuttomia varotoimenpiteitä. Uudelleennominointimaksulla kerätyt tulot palautetaan markkinoille hinnoittelun oikaisulla, eikä Gasgrid Finland saa voittoa tästä komponentista. Tämän vuoksi osaa uudelleennominointimaksulla saatavista tuloista ei ole sisällytetty ”muiden kuin siirtopalveluiden” tuottopooliin.
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Kustannusten jakoa koskeva arvio (Cost Allocation Assessment (CAA),
TAR NC 5 artikla)

Määräajoin järjestettävän kuulemisen osana tehdään kaksi kustannusten jakoa koskevaa arviointia tariffiverkkosäännön artiklan 5 mukaisesti. Yhdessä arvioinnissa tarkastellaan kapasiteettiin perustuvia maksuja ja
toisessa hyödykkeeseen perustuvia maksuja. Arvioinneissa tehdään TAR NC:n 5 artiklan mukaiset laskelmat,
jotka perustuvat ennakoituihin tuloihin, kapasiteettivarauksiin, virtoihin ja kustannustekijöihin sekä mahdollisesti historiatietoihin. Gasgrid Finland, Elering AS ja Conexus Baltic Grid muodostavat yhteisen tariffivyöhykkeen. Siksi rajat ylittävät kauttakulkuvirtaukset Suomen kaasujärjestelmän kautta ovat edelleen sisäisiä virtauksia yhteisen tariffialueen näkökulmasta, koska Balticconnectorin syöttö- ja ottotariffit poistetaan. Tässä
kuulemisessa kauttakulkuvirtauksen määritelmää käytetään kuvaamaan suomalaiseen kaasujärjestelmään
saapuvia ja BC:n kautta poistuvia virtauksia. Yhteisen tariffialueen myötä Suomen kaasujärjestelmän läpi virrannut kaasuerä voidaan siirtää Latviaan Incukalnsin kaasuvarastoon ja myöhemmin siirtää takaisin Suomeen
loppukulutusta varten niin, että syöttömaksu peritään syötettäessä kaasuerä yhteiseen tariffivyöhykkeeseen
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ja ottomaksu peritään sitten, kun kaasu siirretään loppukäyttöön. ITC-sopimuksen myötä Suomen ja Viron
sekä Viron ja Latvian välillä ei ole tariffeja.

12.1

Kapasiteettiin perustuvien tariffien kustannusten jakoa koskeva arvio

Kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettavasta siirtopalvelujen tuotosta tehtävä kustannusten jakoa
koskeva arvio perustuu yksinomaan yhteen seuraavista kustannustekijöistä:
a.
b.
c.
d.

Tekninen kapasiteetti
Ennakoitu sovittu kapasiteetti
Tekninen kapasiteetti ja etäisyys
Ennakoitu sovittu kapasiteetti ja etäisyys

Suomessa arviointi tehdään ennakoidun sovitun kapasiteetin perusteella, mikä tarkoittaa annualisoitua arvioitua kaasun vuosikulutusta.
Järjestelmän jokaisen syöttöpisteen etäisyydestä jokaiseen ottopisteeseen voidaan laskea syöttö- ja ottopisteiden kapasiteetin mukaan painotettu keskimääräinen etäisyys. Kustannusten jakoa koskevan arvion laskelmissa käytetään suoria etäisyyksiä, koska ottovyöhykettä kuvaava virtuaalinen piste ei sijaitse putkilinjan varrella ja Etelä-Suomen korkeuserot ovat pieniä, jolloin erot maaston muodossa eivät tuo merkittävää poikkeamaa etäisyyksiin.
Taulukko 32. Syöttö- ja ottopisteiden väliset suorat etäisyydet.
Etäisyydet [km]
BC
Ottovyöhyke
Hamina
185
83
BC
0
123
Imatra
300
188
Balticconnector on Suomen ottopiste, josta kaasua voi viedä vierekkäiseen kaasujärjestelmään. Siksi BC:n varattu ottokapasiteetti on yhtä kuin järjestelmien välinen käyttö (kauttakulkuvirtaus). Ottovyöhyke edustaa
kaikkia Suomen ottopisteitä. Kustannusten jakoa koskevassa arviossa lasketaan ottovyöhykkeen painotettu
keskipiste, ja vyöhykkeen koko ottokapasiteetti tiivistetään tähän virtuaaliseen keskipisteeseen. Menetelmän
avulla voidaan laskea jokaisen syöttöpisteen etäisyys kansalliseen ottovyöhykkeeseen. Virtuaalinen piste kuvaa Suomen ottovyöhykkeen keskipistettä, mikä on yhtä kuin järjestelmän sisäinen käyttö. Virtuaalinen piste
määritetään vuoden 2019 validoitujen kulutustietojen perusteella.

www.gasgrid.fi

48 (51)

Kuva 6: Ottovyöhykettä kuvaavan virtuaalisen ottopisteen sijainti.
Kustannusten jakoa koskevassa arviossa käytetään ennakoitua sovittua kapasiteettia. Tämä lähestymistapa
heijastaa järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön odotettuja tuloja. Laskelmissa on käytetty ehdotettua viitehintamenetelmää, eli postimerkkimenetelmää.
Järjestelmän jokaisen syöttöpisteen etäisyydestä yhteen tiettyyn ottopisteeseen voidaan laskea syöttöpisteiden kapasiteetin mukaan painotettu keskimääräinen etäisyys kyseiseen ottopisteeseen. Vastaavat laskelmat
voidaan tehdä myös yksittäisille syöttöpisteille.
Yhden ottopisteen keskimääräinen etäisyys määritetään laskemalla yhteen tulot kunkin syöttökapasiteetti ja
syöttöpisteen etäisyys kyseisestä ottopisteestä ja jakamalla tulo kaikkien syöttökapasiteettien summalla. Balticconnectorin ollessa sekä syöttö- että ottopiste, määritettäessä keskimääräistä etäisyyttä BC:n ottopisteeseen, BC:n syöttökapasiteettia ei lasketa syöttökapasiteettien summaan. Näin menetellään, koska saman pisteen kautta syöttöä seuraava otto ei muodosta potentiaalista virtausskenaariota. Tällaisen skenaarion huomioon ottaminen vääristäisi suhteellisia etäisyyksiä.
Jokaisen syöttöpisteen keskimääräiset etäisyydet ottopisteiden ryppäisiin määritetään analogisesti. Toisin
kuin ottopisteillä, syöttöpisteiden keskimääräinen etäisyys järjestelmän sisäisiin ottopisteisiin on eroteltu niiden keskimääräisestä etäisyydestä järjestelmien väliseen ottopisteeseen (Balticconnector). Näin on tehty,
jotta syöttöpisteiden järjestelmän sisäiset ja järjestelmien väliset tekijät voidaan määrittää myöhemmässä
vaiheessa.
Kustannustekijät lasketaan kustannusten jakoa koskevaa arviota varten. Ne saadaan kertomalla kapasiteetti
keskimääräisellä etäisyydellä. Syöttöpisteiden tekijät jaetaan edelleen järjestelmän sisäiseen ja järjestelmien
väliseen käyttöön. Näiden tekijöiden määrittämisessä käytetään syöttökapasiteettia sekä asiaankuuluvia keskimääräisiä etäisyyksiä järjestelmän sisäisiin ja järjestelmien välisiin ottopisteisiin. Järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön tekijöitä käytetään vain kustannusten jakoa koskevassa arviossa. Niitä ei käytetä
viitehintojen asettamiseen, koska Gasgrid julkaisee vain syöttö- ja ottoviitehinnat riippumatta siitä, käytetäänkö kapasiteettia järjestelmän sisällä vai järjestelmien välillä.
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Syöttökapasiteetti on arviointia varten jaettava järjestelmän sisäiseen ja järjestelmien väliseen käyttöön,
jotta järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen käytön kapasiteettiin perustuvat tuotot voidaan määrittää
asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Asetuksen 5 artiklan 5 kohdan a alakohdassa todetaan, että järjestelmien väliseen käyttöön jaetun syöttökapasiteetin oltava sama kuin todellinen järjestelmien välinen ottokapasiteetti.
Järjestelmän sisäinen kapasiteettisuhde lasketaan seuraavan kaavan mukaan:
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
=

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝

, missä

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
on kapasiteettiin perustuvilla tariffeilla saatava ja järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä veloitettavat tulot
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
on järjestelmän sisäistä verkon käyttöä koskevan yhden tai useamman kapasiteettiin liittyvän
kustannustekijän arvo, kuten kussakin järjestelmän sisäisessä ottopisteessä ja kussakin järjestelmän sisäisessä syöttöpisteessä tai niiden ryppäässä sovittujen ennakoitujen keskimääräisten vuosikapasiteettien
summa.

Järjestelmien välinen kapasiteettisuhde lasketaan samalla tavalla kuin järjestelmän sisäinen kapasiteettisuhde.
Edellä laskettujen suhteiden välinen kapasiteetin kustannusten jakoa koskeva vertailuindeksi lasketaan seuraavan kaavan mukaan:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑐𝑎𝑝 =

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
2 × |𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
− 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
|
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
+ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝

× 100 %

Laskelmassa Balticconnectorin ottopisteen kapasiteetti vastaa ”järjestelmien välistä verkon käyttöä” ja kansallisten kulutuspisteiden kapasiteetti ”järjestelmän sisäistä verkon käyttöä”.
Tämän skenaarion kustannustekijöitä ovat etäisyys ja kapasiteetti. Laskelma on tehty virtausskenaariolle,
jossa kauttakulkuvirtaus Suomesta Viroon on 1,66 TWh/vuosi ja kansallinen kulutus on 23 TWh.
Edellä kuvatut laskelmat tuottavat seuraavat tulokset:
Taulukko 33. Kapasiteettiin perustuvien tariffien kustannusten jakoa koskevan arvion laskelmien muuttujat.
Kapasiteettitulot
79086760
€
Syöttöosuus
13
%
Otto-osuus
87
%
Syöttötulot
9963586
€
Ottotulot
69123174
€
Järjestelmän sisäiseen käyttöön jyvitetyt syöttötulot
9963586
€
Järjestelmien väliseen käyttöön jyvitetyt syöttötulot
0*
€
Järjestelmän sisäiseen käyttöön jyvitetyt ottotulot
69123174
€
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Järjestelmien väliseen käyttöön jyvitetyt ottotulot
Järjestelmän sisäinen tulo
Järjestelmien välinen tulo
Järjestelmän sisäisen syötön kustannustekijä
Järjestelmän sisäisen oton kustannustekijä
Järjestelmän sisäinen kustannustekijä
Järjestelmien välisen syötön kustannustekijä
Järjestelmien välisen oton kustannustekijä
Järjestelmien välinen kustannustekijä

0**
79086760
0*
3966933
3933348
7900281
503901
503901
1007802

€
€
€
km x GWh/vuosi
km x GWh/vuosi
km x GWh/vuosi
km x GWh/vuosi
km x GWh/vuosi
km x GWh/vuosi

Suhde, sisäinen
10,0106267
Suhde, järjestelmien välinen
0,000000000
CAA
200
%
* Gasgrid Finland ei saa kauttakulkuvirtauksista tuloja ITC-sopimuksen ja BC:n tariffien poistamisen takia.
** Balticconnector-yhdysputkessa ei ole ITC-sopimuksen johdosta tariffia.
CAA antaa arvoksi 200 %. TAR NC -asetuksen 5 artiklan 6 kohdassa todetaan, että jos kustannusten jakoa koskevien vertailuindeksien tulokset ylittävät 10 prosenttia, kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava
kyseiset tulokset päätöksessään. Syy 10 prosentin rajan ylittymiseen kustannusten jakoa koskevassa arviossa
on ITC-sopimus, ja sen myötä tariffiton Balticconnector sekä kauttakulkuvirtauksesta kerättyjen syöttökapasiteettitulojen uudelleenjakaminen, minkä johdosta Gasgrid Finland ei saa tuloja kauttakulkuvirtauksesta lainkaan.
Yhteisen syöttötariffivyöhykkeen mahdollistavalla ITC-sopimuksella on merkittävä vaikutus CAA-laskelmiin
seuraavista syistä:
1) Kaikki kauttakulkuvirtauksesta kerättävä tulo jaetaan uudelleen siten, ettei Gasgrid Finland saa tuloja
kauttakulkuvirtausten kapasiteettitariffeista, koska nämä tuotot kerätään syöttötulojen pooliin.
2) Balticconnectorin ottopiste on ainoa järjestelmien välisessä käytössä oleva ottopiste, eikä sillä ole lainkaan tariffia.
Gasgrid Finland, Elering AS ja Conexus Baltic Grid muodostavat yhteisen tariffivyöhykkeen. Tässä kuulemisessa kauttakulkuvirtauksella tarkoitetaan Suomen kaasujärjestelmään syötettäviä ja BC-yhteenliitäntäpisteen kautta siitä poistuvia kaasuvirtoja. Koska nämä kolme siirtoverkonhaltijaa ovat muodostaneet yhteisen
tariffivyöhykkeen, käsitettä ”kauttakulkuvirtaus” ei voida soveltaa siten, kuin sitä yleisesti Euroopassa käytetään, koska kauttakulkuvirtauksesta huolimatta kaasu pysyy tariffialueen sisällä. Suomen kaasujärjestelmän
läpi virrannut kaasu voi palautua takaisin Suomen kaasujärjestelmään. Shipperit voivat siirrättää kaasua esimerkiksi Imatran syöttöpisteen kautta Incukalsiin, josta kaasumyöhemmin siirretään takaisin Suomeen loppukäyttöä varten.
Kustannusten jakoa koskevan arvion tulos on korkea, koska Gasgrid Finland ei saa lainkaan tuloja kauttakulkuvirtauksista, mutta kauttakulkuvirtauksista ei myöskään aiheudu kustannuksia kompensaatiomekanismin
vuoksi. Tämä lähestymistapa edistää rajat ylittävää kauppaa, koska tariffien poistaminen Balticconnectoryhdysputkelta ja syöttötulojen uudelleenjako mahdollistavat markkinaosapuolten toiminnan suuremmalla
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markkina-alueella, jolla on enemmän markkinaosapuolia ja vaihtoehtoisia syöttöpisteitä. Tämä lähestymistapa myös eliminoi tariffien kumuloitumisen (”pancaking”-ilmiö) kahden erillisen tasealueen välisellä rajalla –
tässä tapauksessa Suomen tasealueen ja Viro-Latvia-tasealueen välillä.

12.2

Hyödykkeeseen perustuvien tariffien kustannusten jakoa koskeva arvio

Hyödykkeeseen perustuvien tariffien kustannusten jakoa koskevassa arviossa verrataan järjestelmän sisäisestä ja järjestelmien välisestä verkon käytöstä hyödykkeeseen perustuvilla maksuilla kerättäviä tuloja kustannustekijät huomioon ottaen. Arviossa verrataan järjestelmän sisäistä hyödykesuhdetta järjestelmien väliseen hyödykesuhteeseen.
Hyödykkeeseen perustuva tariffi asetetaan Suomen ottovyöhykkeelle. Koska Balticconnectorissa ei ole tariffia, sen ottopisteessä ei myöskään veloiteta hyödykkeeseen perustuvia maksuja. Järjestelmien väliset, hyödykkeeseen perustuvat kulut katetaan ITC-sopimuksessa esitetyllä mekanismilla. Mekanismi on kuvattu tämän kuulemisdokumentin kohdassa 4.1. Kauttakulkuvirtauksesta aiheutuvat kulut on sisällytetty laskelmiin
siten, että se siirtoverkonhaltija, jonka järjestelmän kautta kaasu siirretään, saa kulut korvattua vähentämällä
ne yhteisestä syöttötulopoolista.
Hyödykkeeseen perustuvalla tariffilla kerättävät tavoitetulot ovat alustavasti 3 milj. euroa. Kauttakulkuvirtauksen kustannukset otetaan huomioon tavoitetuoton määrittämisessä siten, että hyödykkeeseen perustuvista maksuista saatavaa kokonaistuloa oikaistaan järjestelmän sisäisen käytön virtojen mukaisesti, koska
kauttakulkuvirtauksista aiheutuvat kustannukset katetaan ITC-sopimuksen kautta.
Koska järjestelmien välisessä ottopisteessä (BC) ei ole hyödykemaksukomponenttia lainkaan, CAA:n tulos on
200 %.

13

TAR NC -asetuksen 30 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen yksinkertaistettu tariffimalli

Yksinkertaistettu tariffimalli on nähtävissä Gasgrid Finlandin verkkosivuilla: https://gasgrid.fi/palvelumme/siirto-ja-palveluhinnasto/
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