
Tämä viesti sisältää vastauksen Gasgrid Finland Oy:n (tässä viestissä viitataan myös termillä 
”kantaverkko” tai ”GGF”) järjestämään kuulemiseen, joka käsittelee ”Gasgrid Finlandin vuoden 2021 
hinnastoa sekä tariffiverkkosäännön artiklan 30 mukaisia tietoja”. Tämä viesti on laadittu yhdessä 
Nivos Energia Oy:n toimitusjohtajan Juha Vohon, Mäntsälän Biovoima Oy:n toimitusjohtajan Juha 
Virtasen sekä Nivos Energia Oy:n edustajan Max Konttisen kanssa. 
 
Kiitämme jo tässä vaiheessa mahdollisuudesta antaa kommentteja kyseiseen dokumenttiin liittyen. 
Toivomme Gasgrid Finland Oy:n reagoivan tässä viestissä esitettyihin kommentteihin sekä 
kysymyksiin siirtopalvelumaksuhinnastossa. Toivomme myös saavamme vastauksen Gasgrid Finland 
Oy:ltä tämän viestin sisältöön liittyen ja alla esitettyihin kysymyksiin. 
 
Alla Nivos Energia Oy:n ja Mäntsälän Biovoima Oy:n edustajien kommentit Gasgrid Finland Oy:lle : 
Jakeluverkkoon kytkeytyneen ja biokaasunsa jakeluverkkoon syöttävän biokaasun virtuaalisen 
syöttöpisteen syöttökapasiteetin (entry) siirtomaksua ehdotetaan poistettavaksi ja samoin kaasun 
käyttöpaikan ottokapasiteetin (exit) siirtomaksua ehdotetaan poistettavaksi tilanteessa, jossa 
virtuaalisen syöttöpisteen tuottama biokaasu syötetään jakeluverkkoon ja myydään käytettäväksi 
saman jakeluverkkoalueen sisällä sijaitsevassa kaasun käyttöpaikassa. Koemme tämän ehdotetun 
hinnoittelun perustelluksi, koska tällaisessa tilanteessa jakeluverkkoon syötetty biokaasu ei fyysisesti 
kierrä kantaverkon kautta biokaasun lopulliselle käyttöpaikalle siirtyessään, eikä näin ollen aiheuta 
siirtoverkolle siirtokuluja. Tämänkaltaisessa tilanteessa biokaasun jakeluverkkoon syötön voidaan 
katsoa vähentävän kantaverkon kautta siirrettävää kaasumäärää verrattuna tilanteeseen, jossa 
biokaasun jakeluverkkoonsyöttöä ei ole käytössä, eikä perustetta siirtomaksujen perimiselle 
tämänkaltaisessa tilanteessa löydy. Jatkoperusteluna hinnoittelun muuttamiselle voidaan pitää 
Verottajan nykyistä kantaa, jonka mukaan biokaasusertifikaatteja ei voida myöntää jakeluverkkoon 
kytketyille biokaasun verkkoon syöttäjille, koska jakeluverkkoon syötetty biokaasu ei fyysisesti siirry 
siirtoverkkoon. 
 
Vuoden 2021 siirtohinnoittelun muuttaminen nähdään tarpeelliseksi myös, sillä GGF:n ehdottama 
hinnoittelu asettaa jakeluverkkoon kytkeytyneen biokaasulaitoksen tuottaman ja myymän biokaasun 
kilpailullisesti huonompaan asemaan maakaasuun verrattuna, sillä biokaasulta peritään 
nykytilanteessa sekä jakelu- että kantaverkon siirtomaksut biokaasun verkkoon syötön (entry) 
yhteydessä. Maakaasulta peritään joko hieman halvempaa kokonaissiirtohintaa tilanteessa, jossa 
maakaasun syöttö Suomen ottovyöhykkeelle tapahtuu Imatran kautta. Nykyinen ehdotettu 
hinnoittelu asettaa biokaasun todella heikkoon asemaan tilanteessa, jossa, jossa maakaasun syöttö 
(entry) Suomen ottovyöhykkeelle tapahtuu Balticconnectorin kautta, jolloin maakaasulta ei peritä 
lainkaan entry-maksuja. 
 
Verrattain ylläkuvatunkaltaisen tilanteen voidaan katsoa syntyvän myös tilanteessa, jossa 
nesteytettyä maa- tai biokaasua (LNG ja LBG) syötetään virtuaalisen syöttöpisteen kautta kaasun 
jakeluverkkoon ja kyseinen samaan jakeluverkkoon syötetty LNG tai LBG myydään käytettäväksi 
saman jakeluverkkoalueen sisällä sijaitsevalle kaasun käyttöpaikalle. Tämän takia ehdotamme myös 
nesteytetyn maakaasun virtuaalisen syöttöpisteen (entry) siirtomaksua ja kaasunkäyttöpaikan (exit) 
siirtomaksua poistettavaksi ylläkuvatunkaltaisissa tilanteissa. 
 
Lisäksi haluamme tiedustella seuraavia kysymyksiä Gasgrid Finland Oy:ltä : 

1. Mihin perustatte hinnoittelun, jossa ylläkuvatussa tilanteissa kaasunsiirtämisestä ainoastaan 
jakeluverkkoalueen sisällä aiheutuu kantaverkkoon kohdistuvia siirtomaksuja? 

2. Miten koette nykyisen ja vuodelle 2021 ehdotetun siirtopalvelumaksuhinnastonne tukevan 
kaasun jakeluverkkoon kytkeytyvien biokaasulaitoksien sekä LNG/LBG-terminaalien 
toimintaa nyt ja tulevaisuudessa?  



3. Miten arvioitte vuodelle 2021 ehdotetun siirtopalvelumaksuhinnastonne vaikuttavan 
investointien kannattavuuteen biokaasulaitoksen tai LNG/LBG-terminaalin kytkeytyessä 
jakeluverkkoon verrattuna siirtoverkkoon? Näettekö ehdotetun hinnoittelun ohjaavan 
kyseisien laitoksien/terminaalien kytkeytymistä tapahtumaan jommankumman verkon 
puolelle (kanta- tai jakeluverkkoon)? 

 
Terveisin, 
Max Konttinen 
Suunnitteluinsinööri 
 
Nivos Palvelut Oy  
max.konttinen@nivos.fi  | 040 191 7015  
www.nivos.fi  
 

 
 
Nivomme yhteen arkeasi helpottavia tuotteita ja palveluita, jotta voit keskittyä sinulle tärkeisiin 

asioihin. 
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