Jos luet viestin mieluummin selaimella,
klikkaa tästä

Hyvät sidosryhmät ja asiakkaamme
Me Gasgrid Finlandilla jatkamme avoimen kaasumarkkinan ja sen
toimintatapojen kehittämistä suunnitellusti yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
Olemme ilolla huomanneet kaasujen kustannuskilpailukyvyn kehittymisen
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Alkuvuotta leimanneesta koronaviruksesta ja
siihen liittyvistä rajoituksista huolimatta toimitusvarmuutemme on ollut
huipputasoa ja olemme kyenneet viemään kunnossapito- ja muita projekteja
onnistuneesti eteenpäin yhdessä kumppaneittemme kanssa. Haluamme kiittää
asiakkaitamme ja sidosryhmiämme aktiivisesta osallistumisesta yhteistyöhön ja
toivottaa kaikille lämmintä ja rentouttavaa kesää!
Terveisin,
Gasgrid-joukkue

Tähän uutisk irjeeseen on k oostettu k esk eiset viimeaik aiset k uulumisemme:
Puoli vuotta avointa kaasumarkkinaa
Kaasun siirtojärjestelmä on toiminut suunnitellusti
Ensimmäiset asiakaskehitysryhmien kokoukset osoittivat arvonsa
Strategiapäivitys käynnistetty, neljä skenaariota laadittu
Kaasuputken turvallisuuskampanjassa maanomistajakirje 4000 kiinteistölle
Tulevia tapahtumia
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Haluatk o lisätietoja uutisk irjeen aiheista? Lähetä viestiä info@gasgrid.fi

Puoli vuotta avointa kaasumarkkinaa
Vuodenvaihteessa avattu kaasumarkkina oli monien ihmisten vuosikausien
mittaisen määrätietoisen työn tulos. Työtä tehtiin mm. Balticconnector-projektin
parissa, maakaasumarkkinalakia valmistellessa, markkinasääntöjä laatiessa,
markkinaintegraatiosta neuvoteltaessa ja siirtoverkkotoimintojen eriyttämistä
valmisteltaessa. Asioiden parissa työskennelleet asiantuntijat ja vaikuttajat
palasivat kertaamaan tapahtumien kulkuja ja käännekohtia ja muisteluista
koottiin Suomen avoimen kaasumarkkinan lyhyt historia. Artikkeli on luettavissa
alla olevan linkin kautta.

Näin tehtiin Suomeen avoin kaasumarkkina

Kaasun siirtojärjestelmä on toiminut suunnitellusti
Kaasun siirtojärjestelmä on toiminut alkuvuoden suunnitellusti eikä
suunnittelemattomia keskeytyksiä toimituksiin ole sattunut. Vuoden vaihteessa
osaksi Suomen siirtojärjestelmää liitetty Balticconnector-infrastruktuuri on yhtä
lailla osoittanut olevansa toiminnaltaan erittäin luotettava, mikä on mahdollistanut
vakaan kaasun siirron Suomen ja Viron välille – noin kolmannes alkuvuonna
Suomessa käytetystä kaasusta on toimitettu Baltiasta.
Katso tarkempia lukuja

Ensimmäiset asiakaskehitysryhmien kokoukset
osoittivat arvonsa
Gasgridin ensimmäiset asiakaskehitysryhmien kokoukset pidettiin kesäkuun
alussa virtuaalikokouksina. Ilmapiiri kokouksissa oli rakentava ja keskusteleva.
Yhtiömme sai molemmista tapaamisista – sekä vähittäis- että
tukkumarkkinaryhmistä – erinomaisia kehitysideoita sekä varmistusta
tulevaisuuden kehityssuunnalle palveluiden ja markkinan osalta. Kehitysryhmät
ovat elintärkeä osa yhtiömme ja kaasumarkkinan kehittämistä entistä
paremmaksi. Koska kesäkuussa pidetyt kokoukset olivat ensimmäiset laatuaan,
käytettiin niissä alkuun runsaasti aikaa osallistujien odotuksista keskusteluun.
Tämän jälkeen kokouksissa keskityttiin osallistujien ajatuksiin Gasgridin
markkinapalveluiden kehittämiseksi. Lisäksi tukkumarkkinakokouksessa käytiin
vuoropuhelua alueellisen markkinan kehittämisestä. Kokousten materiaalit ja
lisätiedot ovat luettavissa alla olevasta linkistä.
Gasgrid markkinakehitysryhmät
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Strategiapäivitys käynnistetty, neljä skenaariota
laadittu
Osana strategiatyötämme 2020 laadimme pitkälle tulevaisuuteen katsovat
tutkivat skenaariot, joiden myötä hahmottelemme tulevaisuuden
toimintaympäristöä ja kaasumarkkinoiden kehitystä yhteistyössä alan
toimijoiden kanssa. Asiakkaamme ja sidosryhmämme osallistuivat
skenaariotyöhön laajasti työpajoissa ja haastatteluissa. Julkaisimme skenaariot
toukokuisessa Kaasujen tulevaisuus -webinaarissamme, jonka
paneeliosuudessa olivat mukana EPP:n europarlamentaarikko Henna Virkkunen
ja LUT:n professori Jero Ahola. Webinaari on katsottavissa alla olevasta linkistä.
Uusi strategiamme julkaistaan syksyllä.
Gasgrid-webinaarit

Kaasuputken turvallisuuskampanjassa
maanomistajakirje 4000 kiinteistölle
Kaasuputken turvallisuuskampanjan tavoitteena on ehkäistä kaasuputkeen tai
sen välittömään läheisyyteen kohdistuvia luvattomia toimia, kuten valvomattomia
maankaivutöitä 5 metriä lähempänä kaasuputkea, liikkumista raskaalla
kalustolla kaasuputken vahvistamattomissa kohdissa tai puun varastointia.
Suurin kaasuputkeen liittyvä turvallisuusriski on kaivinkoneen aiheuttama
kaasuputken kolhaisu ja tätä pyrimme tiedottamisella ennaltaehkäisemään.
Kaasuputkiston käyttöoikeusalueen 4000 kiinteistön omistajalle lähetetään
maanomistajakirje kesän aikana. Kirjeessä kerrotaan turvallisesta työskentelystä
kaasuputken vaikutusalueella ja annetaan yhteystiedot mm. maksuttomaan
turvallisuusvalvontaan.

Tulevia tapahtumia
Kaasujen tulevaisuus -webinaarisarjamme saa jatkoa. Merkitse kalenteriin
2.10.2020. Lisää tapahtumasta tiedotetaan kesälomien jälkeen.
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Osoitelähde: Gasgridin asiakasrekisteri
gasgrid.fi
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