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Tilaisuus päättyy

16.11.2021

ESITYKSEN NIMI JA ESITTÄJÄ

Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

VÄHITTÄISMARKKINAN KEHITYSRYHMÄ

Kokouskäytäntö asiakasfoorumeissa
1.

Etukäteen lähetetyistä kokousmateriaaleista tulee käydä
selkeästi ilmi sekä asiat, joista odotetaan keskustelua ja
osanottajien kannanottoa että vain tiedoksi tarkoitetut asiat.

hyväksytetään osallistujilla kokouksen
2. Esityslista
työjärjestykseksi ja siinä pitäydytään koko kokouksen ajan.

3.

Kokousmateriaalit julkaistaan Gasgrid Finlandin internetsivuilla samanaikaisesti markkinafoorumien jäsenille ja kaikille
sidosryhmille.

ja kokousmateriaalit suunnitellaan huolellisesti
4. Kokoukset
siten, että niissä ei käsitellä ei-julkista tai sensitiivistä tietoa.

5.
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Kokouksia koskevat kilpailuoikeudelliset ohjeet käydään
säännöllisin väliajoin läpi markkinafoorumeissa, erityisesti
uusien jäsenten ja/tai edustajien liittyessä.

6.

Kokouksissa ei käsitellä sensitiivistä tietoa tai spekuloida
markkinoille muiden toimesta annetun tiedon paikkaansa
pitävyydellä.
Gasgrid Finlandin taloustiedoista ei anneta julkisesti saatavilla

7. olevia tarkempia tietoja (osavuosikatsaukset ja tilinpäätös).

8.

Tilastoyhteenvetoihin ja markkinakatsauksiin ei liitetä
kommentteja, analyysejä ja huomioita, joiden perusteella
voidaan päätellä yksittäisten yritysten tulevaa hinta- tai
markkinakehitystä.
Jos keskustelu siirtyy kielletylle alueelle, käsittely keskeytetään

9. välittömästi.

kirjataan kokoukseen osallistujien nimet
10. Kokouspöytäkirjaan
sekä käsitellyt aiheet tosiasiallisesti ja selkeästi.

Kielletyt kilpailunrajoitukset
•

Yleisesti ottaen kiellettyjä ovat kaikki sopimukset,
päätökset sekä muut järjestelyt, joiden
tarkoituksena tai vaikutuksena on kilpailun
estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen.

•

Erityisesti kiellettyjä ovat menettelytavat:
1. joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai
myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
2. joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa,
markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
3. joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;

4. joiden mukaan eri kauppakumppaneiden
samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia
ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan
epäedulliseen kilpailuasemaan.
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•

Tämä ns. kartellikielto edellyttää mm., että
kilpailijat eivät vaihda keskenään, joko suoraan tai
välillisesti, luottamuksellista tai sensitiivistä tietoa,
jolla voi olla vaikutusta yritysten tulevan kilpailuja markkinakäyttäytymisen kannalta.

•

Markkinan toimintaa tehostava yleinen yhteistyö
ja edunvalvonta (esim. yhteinen
markkinatutkimus, yleisten markkinoiden
toimintaan vaikuttavien pelisääntöjen yhteinen
valmistelu) voi kuitenkin tiettyjen reunaehtojen
puitteissa olla sallittua.

Kilpailuoikeudellisesti sensitiivinen tieto
•

•
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Yleisesti sensitiivisenä tietona pidetään tietoa,
joka ei ole saatavissa yleisistä lähteistä, esim.:
–

ostoalueet, myyntialueet;

–

markkinaosuustiedot;

–

myynnin volyymit;

–

kustannusrakenteet;

–

tiedot asiakkaista ja niiden ostoista;

–

tarjouskilpailuihin liittyvä tieto; ja

–

•

Gasgrid Finlandin markkinafoorumien yhteydessä:
–

Julkaisemattomat tiedot, esim.:
•

kaasun myynti- ja ostohinnat tai tiedot, joista hintoja
voidaan päätellä;

•

kaasuntuotannon määrät, tuotantosuunnitelmat,
huolto- tms. keskeytyssuunnitelmat,
investointisuunnitelmat, laitosten käytöstä poiston
suunnitelmat;

•

kaasun kulutussuunnitelmat, kulutukseen vaikuttavat
toiminnan laajennus-/supistussuunnitelmat;

asiakaskohtaiset alennukset tai alennuskäytännöt.

•

kaasun tuonnin / viennin suunnitelmat;

Mitä yksityiskohtaisempaa, yrityskohtaisempaa ja
tuoreempaa tieto on, sitä todennäköisemmin
tieto on sensitiivistä.

•

kaasun siirron häiriöt, suunnitellut huoltokeskeytykset
joita ei ole julkistettu markkinoille.

Ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen

Ohjeistus käydään läpi markkinafoorumeissa

Uuden jäsenen on aina tutustuttava ohjeistukseen

Ohjeiden noudattamista valvovat erityisesti markkinafoorumien
puheenjohtajat sekä kokouksiin osallistuva Gasgrid Finlandin henkilökunta
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Siirtoliiketoiminnan kuulumiset

Kuulumiset siirtoliiketoiminnasta
•

Yleisiä kuulumisia - Gasgrid on vahvistanut siirtoliiketoimintayksikön organisaatiota
–

–

Kaasumarkkinayksikkö

•

Alkuperätakuupalvelu, Palvelupäällikkö – Heli Haapea

•

Asiakaspalvelupäällikkö – Niina Heiskanen

•

Kaasumarkkinayksikön päällikkö – Esa Hallivuori

Strategiakehitys ja TKI-yksikkö
•

•

•

•

Kehitysinsinööri – Venla Partanen

Toiminnan keskeiset painopistealueet – Näistä myöhemmin tarkemmat esitykset
–

Asiakashallinnan kokonaisuuden kehitys ja uudistetun asiakaspalvelukonseptin lanseeraus kevään 2022 aikana

–

Alkuperätakuupalvelun käynnistäminen 1.4.2022 alkaen

–

Kaasumarkkinan sääntöviitekehyksen, markkinaohjauksen ja kaupallisten palvelujen kehitys

–

Strategisten kehityshankkeiden edistäminen

Tulevia tapahtumia
–

Alkuperätakuupalvelun tiedostustilaisuus 22.11.2021

–

Tukkumarkkina-markkinawebinaari 25.11.2021

–

Liittymis- ja puitesopimusten päivityskierros tulevan talven 2021/2022 ja kevään 2022 aikana

Muuta

Asiakaspalvelun kehittäminen

Palaute
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Kaasun alkuperätakuut
Heli Haapea, Gasgrid Finland Oy

Yleistä alkuperätakuista
•

Lakisääteinen – Kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä on
maakaasujärjestelmän järjestelmävastaavaksi määrätty
siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy

•

Alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, joka toimii näyttönä siitä, että
tietty energiaosuus on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä
•

Varmennusvelvoite, kun myydään tai markkinoidaan alkuperältään
määriteltyä uusiutuvaa energiaa

•

Standardiyksikkö 1 MWh

•

Myönnetyt alkuperätakuut ovat voimassa 12 kk tuotantokuukaudesta
•

•
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Alkuperätakuita käytetään peruuttamalla myönnettyjä alkuperätakuita

Siirto- ja jakeluverkkoon syötetylle sekä offgridkaasulle
•

Myös ulkomaansiirrot ovat mahdollisia

•

Palvelu on maksullinen

16.11.2021

KAASUN ALKUPERÄTAKUUT | HELI HAAPEA

Aikataulu

HE 87/2021 vp eduskunnassa
ensimmäisessä käsittelyssä 9.11.2021
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Missä mennään ja mitä seuraavaksi
•

Säännöt ja hinnoittelumenetelmät annetaan Energiaviraston
vahvistettavaksi, kun laki on tullut voimaan

•

Rekisterialustan ja sääntöjen lisäksi muun muassa sopimukset, ohjeet ja
palvelun verkkosivut valmisteilla

•

Seuraava tiedotustilaisuus maanantaina 22.11.

•

Palvelun varsinainen käyttöönotto toteutetaan laissa määritellyn
aikataulun mukaisesti

•

Standardi CEN EN 16325 valmisteilla
•

•
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Tullaan implementoimaan kansalliseen lainsäädäntöön

EU-tason siirtoalusta kehitteillä, käyttöön ehkä Q3-4/2022

16.11.2021

KAASUN ALKUPERÄTAKUUT | HELI HAAPEA

Markkinoiden ja palveluiden kehittäminen

Vähittäismarkkinan ja palveluiden kehittäminen
•

Aiemmissa foorumeissa on keskusteltu DSO:iden mahdollisuudesta toimittaa mittaustietoja
kaasutoimituspäivän jälkeisenä päivänä tai jopa kaasutoimituspäivän sisäisesti.
–
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Kehitystoimella on todetuu olevan kaksi puolta:
•

Mittaustietojen nopeampi toimittaminen johtaa monilla DSO:illa nouseviin kustannuksiin mittari-investointien
johdosta.

•

Mittaustietojen hitaampi toimittaminen johtaa monilla shippereillä nouseviin kustannuksiin tasepoikkeamien ja
mahdollisten kapasiteetin ylitysmaksujen johdosta.

–

TSO:n puolelta on pyritty auttamaan shippereitä siten, että tarjotaan mahdollisuus hakea arvio tulevasta
kaasunkulutuksesta. Tämä ei pysty kuitenkaan ennakoimaan yllättäviä muutoksia kaasun kulutuksessa.

–

TSO:n tuottamassa arviossa lähtötietona on TSO:n rajapisteen kaasumäärämittaus, joka on jaettu
shippereiden osuuksien suhteessa edeltävän vahvistetun kuukauden 2 viikon jakson keskiarvon perusteella
laskettuna.

–

Miten TSO:n tuottama arvio nähdään? Mikä on vähittäismyyjän rooli toimittaa shipperille arviota
vähittäismyyjän tarpeista? Vähittäismyyjillä ensikäden tieto jakeluverkon loppuasiakkaiden kaasuntarpeesta.

16.11.2021

MIKA MYÖTYRI

Vähittäismarkkinapalveluiden maksut
•
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Datahub-maksu vuodelle 2022 on esitetty laskevan noin 30 %. Vuonna 2022 sovellettava datahub-maksu
on 1,51 €/käyttöpaikka/kuukausi (2021: 2,15 €/käyttöpaikka/kk).
–

Datahub-maksun lasku vuodelle 2022 johtuu siitä, että uuden valvontamenetelmän voimaan astumisen myötä
vuoden 2021 datahub-maksuasetanta perustui vielä arvioon. Kuluvana vuonna valvontamallin mukaiset
komponentit sekä käyttöpaikkojen lukumäärät (≈ 6 900 kpl) ovat tarkentuneet.

–

Gasgrid näkee, että tulevina vuosina muutokset datahub-maksussa ovat maltillisempia, kun uuden valvontamallin
mukainen toiminta on ylösajettu ja käyttöpaikkojen lukumäärä on tarkemmin tiedossa.

22.11.2021
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Palaute
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Palaute
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Jakeluverkkojen taseselvitys osana valtakunnallista taseselvitystä

Tausta
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•

Gasgrid Finland järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana
vastaa valtakunnallisesta taseselvityksestä. Näin ollen Gasgrid
vastaa kokonaisuudesta, joka sisältää jakelu- ja siirtoverkkojen
taseiden selvittämisen.

•

Suomen kaasumarkkinamalli on rakennettu siten, että Suomen
tasealueen taseselvitys on mahdollista toteuttaa keskitetysti
Gasgridin hallinnoiman kaasudatahubin kautta. Näin ollen
jakeluverkkokohtaisia erillisiä taseselvityksiä ei tarvitse tehdä.

•

Gasgridin ylläpitämä datahub suorittaa vähittäismarkkinan
taseselvityslaskennan keskitetysti jakeluverkonhaltijoiden
puolesta lisäten kustannustehokkuutta, koska
jakeluverkonhaltijoiden ei tarvitse tehdä taselaskentaan liittyviä
investointeja operatiivisiin järjestelmiin.

•

Kaasudatahubin toiminnallisuus liittyy ensisijaisesti kaasun
vähittäismarkkinan markkinaprosesseihin, mutta taselaskennan
kautta datahub toimittaa myös mittaustietoa ja taselaskennan
tulostietoja tukkumarkkinan markkinaosapuolille.

Markkinaroolien väliset vastuut
•

Gasgridin vastuulla on mitata ja validoida siirtoverkon ja jakeluverkkojen välisten
rajapisteiden mittaukset. Siirtoverkonhaltija toimittaa rajapistemittaukset
päivittäin kaasudatahubiin.

•

Jakeluverkonhaltijoiden vastuulla on mitata ja validoida oman verkkonsa
päivittäin mitattavien mittauspisteiden mittaukset. Jakeluverkonhaltijat
toimittavat jakeluverkon mittaukset päivittäin kaasudatahubiin, jotta
taseselvityslaskenta on mahdollista toteuttaa.

•

Vähittäismyyjät saavat päivittäin luettavien käyttöpaikkojen energiamittaustiedot
kaasudatahubista laskutusta varten. Sopimustapahtumien (myyjänvaihto,
asiakkaan muutto jne.) osalta vähittäismyyjät kommunikoivat suoraan
jakeluverkonhaltijoiden kanssa kaasudatahubin ohi.

•

Taselaskennan tuloksina kaasudatahub toimittaa shippereille vähittäismyyjittäin
eritellyt jakeluverkkokohtaiset kulutussummat, jäännöskulutukset sekä
tuottajittain eritellyt jakeluverkkokohtaiset biokaasun syöttösummat.

24

16.11.2021

MIKA MYÖTYRI

Jäännöskulutuksen laskenta

Ei-päivittäin luettavien käyttöpaikkojen kulutuksen
ennustaminen
•

Jakeluverkonhaltija toimittaa kaasudatahubiin ennusteen jakeluverkkoalueen ei-päivittäin luettavien
käyttöpaikkojen kaasutoimituspäivän yhteenlasketusta odotetusta kulutuksesta muodossa kWh/d D-1 klo
13 mennessä.
Miten jakeluverkonhaltijat näkevät tämän velvoitteen?

•

Edellä mainitun tiedon avulla Gasgrid välittäisi edellä esitetyn ennusteen tiedoksi jakeluverkon
toimitusvelvollisen vähittäismyyjän shipperille portaalissa D-1 klo 14 mennessä.
Kokevatko shipperit, jotka toimittaneet kaasua toimitusvelvolliselle vähittäismyyjälle, saavansa
riittävästi tietoa toimiakseen shipperinä toimitusvelvolliselle vähittäismyyjälle?

Ennustetoiminnallisuutta jakeluverkkoalueen ei-päivittäin luettavien käyttöpaikkojen osalta ei ole käytössä. Jos
ko. toiminnallisuudet rakennettaisiin: millainen valmius jakeluverkonhaltijoilla on toimittaa ko. tieto TSO:lle
päivittäin? Datahub-kehitystoimista muodostuvat kustannukset allokoituvat jakeluverkonhatlijoille datahubmaksun kautta.
25
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Päivittäin luettavien mittaustietojen ilmoittaminen
Gasgridin vastuulle kuuluvat tiedot

Määräaika

Siirtoverkon ja jakeluverkkojen välisten rajapisteiden alustavat mittaustiedot
kaasutoimituspäivältä D

D+1 klo 10

Siirtoverkon ja jakeluverkkojen välisten rajapisteiden mittaustiedot kaasukuukauden M
kaikilta kaasutoimituspäiviltä D

M+4 klo 15 mennessä

Siirtoverkon ja jakeluverkkojen välisten rajapisteiden korjatut mittaustiedot
kaasukuukauden M kaikilta kaasutoimituspäiviltä D

Viimeistään viisi vuorokautta ennen kaasukuukautta M
seuraavan kolmannen kaasukuukauden alkua

Siirtoverkon ja jakeluverkkojen välisten rajapisteiden korjatut mittaustiedot
kalenterivuoden kaikilta kaasutoimituspäiviltä D

Viimeistään viisi vuorokautta ennen seuraavan
kalenterivuoden huhtikuun alkua

Jakeluverkonhaltijan vastuulle kuuluvat tiedot

Määräaika

Ensimmäiset alustavat kaasutoimituspäiväkohtaiset mittaustiedot kaasutoimituspäivältä D

D+2 klo 16 mennessä

Päivitetyt alustavat kaasutoimituspäiväkohtaiset mittaustiedot kaasutoimituspäivältä D

M+4 loppuun mennessä

Lopulliset kaasutoimituspäiväkohtaiset mittaustiedot kaasukuukauden M kaikilta
kaasutoimituspäiviltä D

M+5 klo 16 mennessä

Korjatut mittaustiedot kaasukuukauden M kaikkien kaasutoimituspäivien D osalta

Kaasukuukautta M seuraavan kolmannen
kaasukuukauden alkuun mennessä

Korjatut mittaustiedot kaikkien kalenterivuoden kaasutoimituspäivien D osalta

Seuraavan kalenterivuoden huhtikuun alkuun mennessä
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Keskusteltavia asioita
•

Miten shipperit kokevat kaasun toimittamisen vähittäismyyjälle? Mikä toimii, mitä haasteita?

•

Miten vähittäismyyjät kokevat kaasun toimittamisen jakeluverkon loppukäyttäjälle?

•

Onko markkinassa ilmennyt haasteita tasehallinnan näkökulmasta? Jos on, millaisia?

•

Miten shipperit arvioivat jakeluverkonhaltijoiden mittaustietojen toimituskäytänteiden toimivuuden?

•

Miten jakeluverkonhaltijat kokevat nykyisten mittaustietojen toimittamisen määräaikojen toimivuuden?

•

Mikäli alustavien mittaustietojen toimittamisen määräaikaa tiukennetaan “D+1 loppuun mennessä”, mitä
ajatuksia tämä herättää?

•

Markkinaosapuolet, jotka toimivat myös muilla markkina-alueilla: mikä Suomessa sovellettavassa mallissa
toimii hyvin/missä olisi kehitettävää?

•

Mikä datahubissa on toiminut hyvin/missä olisi kehitettävää?
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Katsaus tulevaisuuden kaasujen kehitystyöhön
Vähittäismarkkinafoorumi 16.11.2021

Sisältö
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•

Gasgridin TKI-toiminta

•

TKI-aktiviteetit 2021

•

TKI-toiminta tulevaisuudessa

KATSAUS TULEVAISUUDEN KAASUJEN KEHITYSTYÖHÖN – SARA KÄRKI, VÄHITTÄISMARKKINAFOORUMI 16.11.21

Gasgridin TKI-toiminta
Tausta ja fokusalueet

Toimintaperiaatteet

•

Gasgridin tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta perustettu
syksyllä 2020

•

•

Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana kehitettiin Gasgridin
kehitystoiminnalle toimintaperiaatteita ja rakenteita.

TKI-toiminnassa tavoitteenamme on olla aktiivinen ja kokoamme
suurempi toimija, läpinäkyvä ja tasapuolinen sekä mahdollistava
ja tulevaisuuteen tähyävä.

•

TKI-toimintamme perustuu avoimeen keskusteluun,
verkostoitumiseen ja yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa.

•

Kehitämme tuotteita, ratkaisuja, palvelujamme ja markkinoita
asiakaslähtöisesti ja pyrimme toimimaan yhtenä
energiamurroksen mahdollistajista.

•

Suhtaudumme eri teknologioihin neutraalisti ja edistämme alan
toimintaedellytyksiä jakamalla ja kehittämällä
asiantuntemustamme.

•

Kannatamme open science (avoin tiede) lähestymistapaa sekä
TKI-tulosten julkaisua.

•

Olemme yhteiskehityshankkeissa luotettava ja asiantunteva
kumppani.

•
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Myös TKI-hankkeita alettiin suunnitella ja toteuttaa

16.11.2021

KATSAUS TULEVAISUUDEN KAASUJEN KEHITYSTYÖHÖN – SARA KÄRKI, VÄHITTÄISMARKKINAFOORUMI 16.11.21

Monimuotoiset kaasut TKI-toiminnan keskiössä
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TKI-aktiviteetit 2021
– European Hydrogen Backbone -visiotyö

– Gasgrid-Fingrid tutkimusyhteistyö sekä laajempi
yhteistyö HYGCEL-konsortiossa
– Vedyn syöttö maakaasujärjestelmään – yhteistyö
Baltian TSO:iden kanssa

– Asiakaskyselyt vetyyn liittyen
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European Hydrogen Backbone
23 kaasu-TSO:n yhteenliittymä, jonka tavoitteena on tutkia ja
edistää vetytalouden tukena toimivan infrastruktuurin kehitystä
•

2021 aktiviteetit
– Visio Euroopan laajuisesta kattavasta vetyverkosta v. 2040
mennessä
•

Gasgrid osallistui työhön ja loi vision vetyverkon kehityksestä
Suomeen - Palaute vetyklusterin kautta luonnokseen keväällä
2021

– Perusteellinen analyysi vedyn kysynnästä, tarjonnasta ja
siirron kilpailukyvystä
•
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Lisätietoja: Gas for Climate / European Hydrogen Backbone →
Downloads: https://gasforclimate2050.eu/ehb/
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Source: European Hydrogen Backbone initiative – Webinarpresentation
13.4.2021. Download: https://gasforclimate2050.eu/news-item/recordingof-the-european-hydrogen-backbone-webinar-now-online/

Gasgrid-Fingrid yhteistyö & HYGCEL -konsortio
Gasgridin ja Fingridin yhteinen T&K-hanke
vetytalouden mahdollisuuksien ja
energiainfrastruktuurin roolin selvittämiseksi
•

Hankkeessa tutkitaan vedyn tuotannon ja kulutuksen
tulevaisuuden kehityskulkuja Suomessa. Skenaarioiden
perustana käytetään sidosryhmiltä koottuja näkemyksiä.

•

Tavoitteena on tunnistaa konkreettiset jatkokehitystarpeet
vetytalouden mahdollistamiseksi energiajärjestelmien ja
markkinoiden kehityksen näkökulmasta.

•

Lisäksi selvitetään vetyverkon rakennettavuutta ja kehitetään
vetymarkkinan ja sektori-integraation perusteita.

•

Hankkeen keskeiset tulokset julkaistaan.

•

Hanke valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.
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Hydrogen and Carbon Value Chains in Green
Electrification eli HYGCEL-konsortio
•

Laajan julkisen tutkimusyhteistyön tavoitteena on tutkia
energiamurrosta systeemitasolla ja tunnistaa Suomen
keihäänkärjet kehityksessä. Tutkimuksessa selvitetään
optimaalista uutta infrastruktuuria sekä parhaiten Suomeen
soveltuvia arvoketjuja.

•

Julkista tutkimushanketta vetää LUT yhdessä Tampereen
yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

•

Konsortion jäseniä ovat ABB, St1, Sumitomo, Gasgrid Finland,
Fingrid and Vaasa ETT omilla projekteillaan

•

Lisäksi UPM, Valmet, Gasum ja Finnsementti tukevat julkista
tutkimusta.

•

5thInnovation, Ucont, Hexion, FennoSteel, Hannes Snellman
and Bird & Bird osallistuvat omalla inkind panostuksellaan
hankkeeseen.
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Vedyn syötön vaikutukset maakaasujärjestelmään
Yhteistyö Baltian TSO:iden kanssa
•

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kaasu-TSO:t päättäneet selvittää vedyn syötön aiheuttamia teknisiä
vaatimuksia ja mahdollisia investointivaikutuksia

•

TSO-yhtiöt järjestivät yhteisen hankintaprosessin T&K-hankkeen projektisuunnitelman laatimiseksi
– Projektisuunnitelman laatii hankinnan voittaja GRT Gaz:n tutkimuskeskus RICE (Research & Innovation
Center for Energy)
– Projektisuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä

•

Projekti on suunniteltu alkavan vuonna 2022

•

Projektisuunnitelma ja T&K-projekti luovat TSO:ille perusteet kehittää infrastruktuuriaan mahdollistamaan
laajempaa vedyn syöttöä järjestelmään ottaen huomioon myös asiakkaiden ja käyttäjien vaatimukset

35

16.11.2021

KATSAUS TULEVAISUUDEN KAASUJEN KEHITYSTYÖHÖN – SARA KÄRKI, VÄHITTÄISMARKKINAFOORUMI 16.11.21

TKI-toiminta tulevaisuudessa
•

Vetytalouden ja sektori-integraation selvitykset,
tutkimukset ja kehitystyö jatkuvat

•

Biokaasu-, CO2-, synteettiset kaasut ja kiertotalous –
teemaan liittyvän potentiaalin kartoitus suunnitteilla

•

Hiilineutraalisuustiekartasta mahdollisesti syntyvien
tutkimus-/selvitystoimenpiteiden edistäminen

•

Asiakas- ja markkinarajapinnasta syntyvien TKItarpeiden selvitystä
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Kiitos

Sara Kärki
Päällikkö, Strateginen analyysi & TKI
tel. +358 40 158 1722
sara.karki@gasgrid.fi

Markkinadatakatsaus

Yleiskatsaus
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Kumulatiivinen kaasun käyttö vuonna 2021 (1.1.-31.10.2021) noin 20,6 TWh.
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Fyysiset syöttömäärät Suomen kaasujärjestelmään
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Imatra entry

Balticconnectorin kautta on kaupallisesti siirretty kaasua Virosta Suomen suuntaan 13-17 GWh/päivä, mikä vastaa noin kolmannesta lokakuun kaasun
kokonaiskäytöstä.
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Kaasun loppukäyttö 2021
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TSO network
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DSO network

Fyysiset syötetyt kaasumäärät FINESTLAT-tariffivyöhykkeelle
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Lähde: ENTSOG Transparency Platform + AGSI
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Gas consumption in gas year 2021
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FIN: 26,5 TWh
EST: 4,9 TWh
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LAT: 12,3 TWh
LIT: 25,9 TWh

MIKA MYÖTYRI

1.4.2021
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Total in the Finnish-Baltic region:

69,6 TWh
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Palaute
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ESITYKSEN NIMI JA ESITTÄJÄ

Kiitos!
Mikäli sinulla ilmenee kysymyksiä tai haluat muutoin keskustella markkinoiden
ja palveluiden kehittämisestä, olethan meihin yhteydessä
commercial@gasgrid.fi tai suoraan sähköpostilla tai puhelimitse.

Vähittäismarkkinafoorumi 16.11.2021

