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Kaasumarkkinoilla tapahtuu 7/2019
Ohessa viimeisin kooste ja kuulumiset kaasumarkkinan avaamisesta. Olethan huomannut kutsun seuraavaan
avautuvan kaasumarkkinan infotilaisuuteen Finlandia-talolla 30.9. Vieraita on ilmoittautunut jo satakunta, mutta vielä
mahtuu mukaan!
Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Terveisin ja lisätietoja
Anni Sarvaranta
Operatiivinen johtaja
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy
puh. 050 348 2071 anni.sarvaranta@figas.fi

Alla uutisia aiheista:
 Avautuva kaasumarkkina -infotilaisuus 30.9.2019 – vielä ehtii ilmoittautua
 Balticconnector maaputki on täytetty maakaasulla ja koekäyttö alkanut
 Kaasupörssin toiminta päättyy ja GET Baltic toimittaa kaasupörssipalvelut Suomen kaasumarkkinalle 1.1.2020
alkaen
 Menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohjeesta julkaistu uusi versio
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Avautuva kaasumarkkina -infotilaisuus 30.9.2019 – vielä ehtii ilmoittautua
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy ja Gasumin TSO-yksikkö toivottaa asiakkaat ja yhteistyökumppanit tervetulleiksi
infotilaisuuteen maanantaina 30.9.2019 klo 9.30-14.30 osoitteeseen Finlandia-talo, Veranda 1 -Sali
(Mannerheimintie 13 e, Helsinki).
Tilaisuus alkaa aamukahvituksella, josta jatketaan infotilaisuudella kaasumarkkinoiden avautumiseen liittyvissä
asioissa. Infotilaisuudessa käydään läpi mm. siirtoyhtiö Gasgrid Finlandin toiminnan aloittaminen 1.1.2020,
markkinan avaamisen tilannekatsaus niin tietojärjestelmien kuin lainsäädännön osalta, kaasupörssitoiminta
Suomessa 2020 alkaen sekä alueellisen markkinakehityksen kuulumiset. Esitykset ovat pääsääntöisesti
englanniksi. Tilaisuudessa tarjotaan lounas.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 23.9. mennessä

Balticconnector maaputki on täytetty maakaasulla ja koekäyttö alkanut
Balticconnector-hankkeen maaputki on elokuun lopussa onnistuneesti täytetty maakaasulla putken ja
kompressoriaseman koekäyttöä varten. Tätä ennen putkilinja on hitsattu, tarkastettu, testattu ja merkitty maastoon
sekä liitetty olemassa olevaan Suomen maakaasun siirtoverkkoon. Balticconnectorin maakaasuputkea
kaukovalvotaan Gasum Oy:n keskusvalvomosta, josta valvotaan myös Suomen nykyistä maakaasun siirtoverkkoa.
Kesän aikana myös meriputki saatiin paikoilleen aikataulun mukaisesti.
Lue lisää Baltic Connector Oy:n tiedotteesta

Kaasupörssin toiminta päättyy ja GET Baltic toimittaa kaasupörssipalvelut Suomen
kaasumarkkinalle 1.1.2020 alkaen
Gasum ja Baltiassa toimiva kaasupörssi GET Baltic ovat tehneet omaisuuden myynnistä sopimuksen, jonka myötä
Gasumin omistama Kaasupörssi Oy lopettaa toimintansa, kun Suomen kaasumarkkinat avataan kilpailulle vuoden
2020 alussa. Samanaikaisesti jo Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimiva kaasupörssi GET Baltic aloittaa
toimintansa Suomessa.
1.1.2020 alkaen GET Baltic järjestää Suomen kaasumarkkinan tarvitsemat palvelut, kuten spot- ja forwardsopimukset, implisiittisen kapasiteetinjaon Balticconnectorissa, pörssin kautta käytävien
kaasutoimituspäiväkohtaisten toteutuneiden kauppojen painotetun keskihinnan laskennan, REMITraportointipalvelun sekä alustan UMM-viestien lähettämiselle. Lisäksi GET Baltic on sitoutunut kehittämään erikseen
kapasiteetin jälkimarkkinapalvelun vuoden 2020 aikana, yhdessä tulevan kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin
kanssa, markkinan tarpeet huomioiden.
GET Balticin edustaja tulee esittelemään kaasupörssitoimintaa avoimella markkinalla 30.9. järjestettävässä
kaasumarkkinainfossa Finlandia-talolla.
Lue lisää
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Menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohjeesta julkaistu uusi versio
Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohjeesta on julkaistu uusi versio. Uuteen versioon on muun muassa
lisätty suositus jakeluverkonhaltijoille tuoda käyttöpaikkatiedot kaasudatahubiin 2.10.2019 mennessä, jotta
myyjänvaihdoista ilmoittaminen on mahdollista. Lisätty myös täsmennyksiä portaalin aukeamiseen, viimeistäänaikaraja milloin perustietojen täytyy olla kaasudatahubissa, kaasudatahubin demoympäristön kuvaus sekä maininta
vaatimuksesta biokaasun tiedonvaihdosta vähittäismyyjälle.
Uusi versio ja lisätietoa muutoksista
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