LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
LUT School of Energy Systems
Energiatekniikan koulutusohjelma

Mika Myötyri

BALTICCONNECTORIN JA MAAKAASUMARKKINOIDEN AVAAMISEN VAIKUTUKSET SUOMEN MAAKAASUMARKKINOIHIN JA YKSITTÄISEN KAASUASIAKKAAN LASKUUN

Työn tarkastajat:

Professori, TkT Esa Vakkilainen
Yliopisto-opettaja, TkL Aija Kivistö

Työn ohjaaja:

Talousjohtaja, KTM Arto Rämö

TIIVISTELMÄ
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT School of Energy Systems
Energiatekniikan koulutusohjelma

Mika Myötyri

Balticconnectorin ja maakaasumarkkinoiden avaamisen vaikutukset Suomen maakaasumarkkinoihin ja yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun

2017
Diplomityö.
139 sivua, 54 kuvaa, 9 taulukkoa ja 5 liitettä

Työn tarkastajat:
Työn ohjaaja:

Professori, TkT Esa Vakkilainen
Yliopisto-opettaja, TkL Aija Kivistö
Talousjohtaja, KTM Arto Rämö

Avainsanat: Balticconnector, maakaasumarkkinat, markkinaintegraatio, virtuaalinen kauppapaikka, tasehallinta, LNG

Tässä diplomityössä tutkitaan, miten Suomen ja Viron välinen Balticconnector-yhdysputki
ja maakaasumarkkinoiden avaaminen tulevat vaikuttamaan Suomen maakaasumarkkinoihin
ja erityisesti yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun. Koska Suomessa maakaasumarkkinat eivät
aiemmin ole olleet avoimet, tutkitaan markkinakehitystä neljän referenssivaltion markkinoihin perustuen.

ABSTRACT

Lappeenranta University of Technology
LUT School of Energy Systems
Degree program of Energy Technology

Mika Myötyri
The effects of Balticconnector and the opening of natural gas markets to Finnish markets and to the gas bill of individual customer

2017
Master’s thesis.
139 pages, 54 pictures, 9 tables and 5 appendices

Examiners:
Supervisor:

Prof (Tech) Esa Vakkilainen
M. Sc. (Tech) Aija Kivistö
CFO, M. Sc. (Econ) Arto Rämö

Keywords: Balticconnector, natural gas markets, market integration, virtual trading point,
balancing, LNG

The purpose of this Master’s thesis is to analyse how Balticconnector pipeline between Finland and Estonia will affect to Finnish natural gas markets. The effects of market opening
are included to this study. In addition it is estimated how the changes in natural gas market
will influence to the bill of individual gas customer.

ALKUSANAT
Tämä diplomityö on toteutettu pääasiassa Baltic Connector Oy:n toimistossa vuoden 2017
alkupuoliskolla. Haluan kiittää Baltic Connector Oy:tä mahdollisuudesta tehdä diplomityöni
maakaasumarkkinoihin liittyen sekä tilaisuudesta päästä tekemään diplomityöni näköalapaikalta, jonka myötä olen saanut diplomityön lisäksi hyvän käsityksen siitä, miten Balticconnector-yhdysputkihanke on edistynyt ja millaisia toimenpiteitä suuren hankkeen toteuttaminen vaatii. Lisäksi olen kiitollinen siitä, että saan jatkaa yrityksen palveluksessa maakaasumarkkinakehityksen parissa myös diplomityöni jälkeen. Haluan kiittää perhettäni, Saaraa
sekä työkavereitani kannustuksesta, tuesta sekä avusta, joiden myötä diplomityön tekeminen
on sujunut mukavasti heti ensimmäisistä päivistä alkaen.

Helsingissä 20.08.2017
Mika Myötyri

LYHENTEET
ACM

Netherlands Authority for Consumers and Markets

BAL NC

The Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks

BBL

The Balgzand-Bacton Line

BGÉ

Bord Gáis Éireann

BGN

Bord Gáis Networks

CAG

Common Arrangements for Gas

CEER

Council of European Energy Regulators

CEF

Connecting Europe Facility

CER

Commission for Energy Regulations

CREG

Commission for Electricity and Gas Regulation

CTF

Capacity Transfer Facility

DSO

Distribution System Operator

ENTSO-G

European Network of Transmission System Operators for Gas

EU

European Union

GATE

Gas Access to Europe

GPN

Gaspoint Nordic

GTF

Gas Transfer Facility

GTS

Gasunie Transport Systems B.V.

IEA

International Energy Agency

ILR

Institute Luxembourgeois De Régulation

ITO

Independent Transmission System Operator

IZT

Interconnector Zeebrugge Terminal

IUK

Interconnector United Kingdom Limited

LNG

Liquefied Natural Gas

NBP

National Balancing Point

OTC

Over-the-counter

PCI

Projects of Common Interest

RAB

Regulated Asset Base

REFIT

Renewable Energy Feed-In-Tariff

RTF

Regulated tariff formula

TEN-E

Trans-European Energy Networks

TPES

Total primary energy supply

TSO

Transmission System Operator

TTF

Title Transfer Facility

ZTP

Zeebrugge Trading Point

7

SISÄLLYSLUETTELO
1 JOHDANTO

9

2 MAAKAASU JA MAAKAASUMARKKINAT SUOMESSA

13

2.1. Suomen maakaasumarkkinoiden nykytilanne

15

2.2. Maakaasun hinnoittelu
2.2.1. Tukkuhinta
2.2.2. Vähittäishinta

17
17
17

2.3. Balticconnector

22

3 REFERENSSIHANKKEET

24

3.1 Irlanti
3.1.1 Interconnector 1 -hanke
3.1.2 Maakaasumarkkinat Irlannissa
3.1.3 Maakaasun hinnoittelu

24
26
27
36

3.2 Hollanti
3.2.1 BBL-hanke
3.2.2 Hollannin maakaasumarkkinat
3.2.3 Maakaasun hinnoittelu

42
45
46
51

3.3 Belgia
3.3.1 Interconnector -hanke
3.3.2 Belgian maakaasumarkkinat
3.3.3. BeLux-markkinaintegraatio
3.3.4 Maakaasun hinnoittelu

58
62
65
69
74

3.4 Tanska
3.4.1 Tanskan maakaasumarkkinat
3.4.2. Maakaasun hinnoittelu

81
81
90

4 MAAKAASUMARKKINAKEHITYKSEN OMINAISPIIRTEITÄ

95

4.1. Referenssimarkkinoiden analyysit

95

4.2. Referenssimarkkinoista Suomen markkinoihin

103

5 SUOMEN MAAKAASUMARKKINAT BALTICCONNECTORIN
VALMISTUTTUA

107

5.1. Maakaasumarkkinalaki

107

8

5.2. Maakaasumarkkinoiden kehityssuunnat

108

5.3. Balticconnectorin vaikutus maakaasun hintaan

113

5.4. Balticconnectorin ja maakaasumarkkinoiden avaamisen vaikutukset yksittäisen
kaasuasiakkaan laskuun
119
6 JOHTOPÄÄTÖKSET

122

7 YHTEENVETO

128

LÄHDELUETTELO

130

LIITTEET

I

9

1 JOHDANTO
Baltic Connector Oy on valtionyhtiö, joka perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan Suomen
osuutta Balticconnector-kaasuputkihankkeesta. Kaasuputki mahdollistaa Baltian maiden ja
Suomen kaasumarkkinoiden integroitumisen ja sitä myöten yhdistämisen Euroopan Unionin
(EU) yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi Balticconnector mahdollistaa Suomen pääsyn
Latviassa sijaitsevaan suureen maanalaiseen maakaasuvarastoon markkinatarpeiden mukaan, mikä lisää huomattavasti maakaasun toimitusvarmuutta Suomessa. (Balticconnector
2016) Balticconnector on kaksisuuntainen kaasuputki, jonka siirtokapasiteetti on 7,2 milj.
m3 päivässä, mikä vastaa vuositasolla noin 5 TWh:n energiamäärää (Elering 2014).
Balticconnector on sisällytetty Euroopan laajuiset verkot -ohjelmaan (TEN-E). Lisäksi Balticconnector on mukana ”EU:n yhteisen edun” -hankelistalla (PCI). Euroopan komissio
päätti heinäkuussa 2016 rahoittaa 250 miljoonan euron Balticconnector -hanketta 75 %:n
(187,5 milj. €) osuudella. Lisäksi Suomen hallitus myönsi 30 miljoonaa euroa Baltic Connector Oy:n pääomistukseen (Kaasuviesti 2016, 13.). Hankkeen valmistuttua Balticconnector parantaa maakaasun toimitusvarmuutta sekä Suomessa että Virossa. Balticconnector
mahdollistaa markkinaintegraation, joka yhdistää Suomen ja Baltian maiden markkinat. Se
edistää Euroopan unionin tavoitetta kohti EU-alueen laajuista markkina-aluetta. Balticconnector mahdollistaa perinteisen maakaasun lisäksi LNG:n ja biokaasun tehokkaan siirron
Suomen ja Baltian alueella, mikä edistää biokaasun käytön lisääntymistä. Markkina-alueen
laajentuessa maakaasumarkkinoiden kilpailukyky paranee ja siten alueelle tulee uusia kaasuntoimittajia. Tähän asti Suomi on ollut eristyksissä EU-maiden siirtoverkostosta, mutta
Balticconnectorin valmistumisen myötä Suomen ja Baltian välillä on fyysinen putkiyhteys,
jonka myötä Suomen maakaasumarkkinoiden eristymisen aikakausi päättyy. Liettuan ja
Puolan välisen GIPL-putken valmistuessa 2021 lopulla Suomeen voidaan toimittaa kaasua
myös Manner-Euroopasta. (Elering 2014)
Balticconnector-kaasuputkihanke pitää sisällään merenalaisen putken lisäksi kompressoriasemien sekä maaputkien rakentamisen niin Viron kuin Suomen puolella, jotta Suomen ja
Viron maakaasuinfrastruktuuri saadaan yhdistettyä. Balticconnector-putki on halkaisijaltaan
50 cm. 77 km pitkä meriputki kulkee Inkoosta Viron Paldinskiin. Suomen puolelle rakennettavan maaputken pituus on 21 km ja se on yhteydessä Inkoossa sijaitsevaan kompressorija mittausasemaan. Viron puolelle rakennettavan maaputken pituus on 55 km ja halkaisija
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70 cm. Putki on kytketty Kersalussa sijaitsevaan kompressori- ja mittausasemaan. Balticconnectorissa kaasu voi virrata fyysisesti molempiin suuntiin. Projektin on suunniteltu etenevän niin, että rakentaminen alkaisi keväällä 2018 ja putken käyttöönotto tapahtuisi vuoden
2020 alussa. (Baltic Connector Oy, Hankkeen laajuus)
Suomen maakaasumarkkinat ovat lähivuosien aikana muuttumassa voimakkaasti, kun maakaasumarkkinat avataan vuonna 2020. Tämä mahdollistaa maakaasun monipuolisemman
tarjonnan, kun vaihtoehtoisina lähteinä venäläiselle putkikaasulle biokaasun ja nesteytetyn
maakaasun (LNG) lisäksi olisi maakaasun hankinta Baltiasta ja Liettua-Puolan yhdysputken
valmistumisen jälkeen Keski-Euroopasta. Tässä diplomityössä LNG:stä puhuttaessa kyse on
nimenomaan putkeen syötetystä kaasutetusta LNG:stä. Esimerkiksi laivojen polttoaineena
käytetty LNG rajataan diplomityön ulkopuolelle. Diplomityössä puhutaan niin kutsutuista
kaasun kuljettajista, joiden tehtävänä on kuljettaa kaasua fyysisesti maakaasuverkossa. Kuitenkin on todennäköistä, että viimeistään maakaasumarkkinoiden avautuessa termiä ’kaasun
kuljettaja’ ei enää käytetä, vaan tämä termi korvataan kansainvälisesti tunnetulla termillä
’shipper’ joka tullee sisältymään myös Suomen uudistuviin maakaasun sääntödokumentteihin. Shipper-termi käsittää kaasun fyysisen siirron niin siirto- kuin jakeluverkossa.
Suomi on voinut poiketa maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden kilpailulle avaamista
koskevasta sääntelystä, sillä maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan eristyneitä markkinoita koskeva poikkeussäännös on sovellettavissa Suomen maakaasumarkkinoihin. Suomen
on luovuttava tästä 49 artiklan poikkeusten soveltamisesta Balticconnector -kaasuputkihankkeen valmistuessa, sillä tässä vaiheessa pääasiallisen ulkopuolisen maakaasun toimittajan,
eli venäläisen Gazpromin, markkinaosuus laskee 75 prosenttiin tai sen alle. (Hallituksen esitys 2017, 1.)
Uusi maakaasumarkkinalaki tulee pääosin voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle Balticconnectorin valmistuttua vuoden 2020 alusta alkaen, jolloin myös siirtoverkonhaltijan eriyttäminen astuu voimaan. Gasumin omistama maakaasun
siirtoverkko eriytetään maakaasun tuotannosta ja myynnistä maakaasumarkkinadirektiivin
tosiasiallisen eriyttämismallin mukaisesti. Eriyttämisen myötä Gasumin toiminta jaetaan
kahteen erilliseen yhtiöön, joista toinen vastaa kaasun siirrosta ja toinen maa- ja biokaasun
sekä LNG:n myynnistä (Kauppalehti 12.5.2017, A8).
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Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, miten maakaasumarkkinat tulevat muuttumaan
Balticconnector -yhdysputken toiminnan käynnistyessä ja maakaasumarkkinoiden avautuessa. Lisäksi tutkitaan, millaisia vaikutuksia näillä on yksittäisen asiakkaan kaasulaskuun.
Koska Suomi avaa maakaasumarkkinansa ensimmäistä kertaa, on perusteltua tarkastella referenssimarkkinoita, jotta saadaan viitteitä markkinakehityksestä valtioissa, joissa markkinoiden avaaminen on tapahtunut aiemmassa vaiheessa. (Hallituksen esitys 2017, 22.) Työn
tavoitteena on luoda referenssihankkeiden ja kevään 2017 aikana tehtyjen tutkimusten, maakaasumarkkinalakityöryhmän ja käytyjen keskusteluiden kautta perusteltu arvio siitä, miten
maakaasumarkkinat tulevat Suomessa muuttumaan, kun maakaasumarkkinalain on ehdotettu pantavan täytäntöön vuonna 2018.
Luvussa 2 käydään läpi Suomen maakaasumarkkinoiden nykytilanne, jotta saadaan hyvä
yleiskuva siitä, missä tilanteessa Suomen maakaasumarkkinat ovat tällä hetkellä. Luku 3
käsittelee neljän valitun referenssivaltion maakaasumarkkinoita. Tähän diplomityöhön valitut neljä valtiota ovat Irlanti, Hollanti, Belgia ja Tanska. Irlanti, Hollanti ja Belgia on valittu
sillä perusteella, että niiden maakaasumarkkinoihin kuuluu yhtenä osana maakaasumarkkinat yhdistävä merenalainen kaasuputki. Belgia on valittu myös sillä perusteella, että maa
toteutti yhdessä Luxemburgin kanssa ensimmäisen kahden EU-valtion välisen markkinaintegraation. Sen sijaan Tanskan maakaasumarkkinoita tarkastellaan diplomityössä sen johdosta, että kevään 2017 aikana on ollut keskusteluja siitä, että Tanskan markkinamalli on
yksi potentiaalisista markkinamalleista, jonka piirteitä on mahdollista implementoida Suomen uudistuneisiin maakaasumarkkinoihin.
Neljäs luku ottaa huomioon referenssivaltioiden maakaasumarkkinoista löydettyjä yhtymäkohtia, jotka ovat olennaisia Suomen maakaasumarkkinakehityksen ja Balticconnectorin
kannalta. Luvussa tehdään myös johtopäätöksiä referenssimarkkinoista havaituista seikoista,
käytännöistä, syistä ja seurauksista. Viidennen luvun tarkoituksena on selvittää, miten Balticconnector ja maakaasumarkkinoiden avaaminen tulevat vaikuttamaan Suomen maakaasumarkkinoihin ja erityisesti yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun. Luvussa otetaan huomioon
kevään 2017 aikana Balticconnector-projektin aikaisia materiaaleja sekä huomioidaan referenssimarkkinoista saatuja olennaisia tutkimus- ja tilastointitietoja. Työ on toteutettu suurimmilta osin Baltic Connector Oy:n toimistotiloissa, mikä on mahdollistanut ajankohtaisen
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tilannetietoisuuden käynnissä olevaan Balticconnector -projektiin sekä maakaasumarkkinakehitykseen, mikä on tuonut oikeansuuntaista tarkastelunäkökulmaa myös tähän diplomityöhön.
Tämä diplomityö pohjautuu kansainväliseen ja kotimaiseen aineistoon ja tutkimus on toteutettu pääosin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Diplomityön aiheeseen perehdytään tutustumalla ensin referenssivaltioiden maakaasumarkkinoihin siirtoverkonhaltijoiden sekä sääntelyviranomaisten raporttien kautta, jonka jälkeen aihepiiriin syvennytään tutkimalla eri viranomaisten, asiantuntijoiden, maakaasumarkkinatoimijoiden sekä
Euroopan komission raportteja, analyysejä ja tutkimuksia. Lisäksi diplomityössä on hyödynnetty maakaasumarkkinalakityöryhmän esityksiä, Baltic Connector Oy:n tekemää julkista
materiaalia sekä muita aihepiiriin liittyviä tieteellisiä julkaisuja. Lisäksi diplomityöhön on
sisällytetty puhelimitse toteutettu asiantuntijahaastattelu. Tutkimusta tehdessä on huomioitu
eri näkökulmat käsiteltävästä aiheesta perehtymällä lähdemateriaaleihin, jotka tarkastelevat
käsiteltävää aihepiiriä eri markkinatoimijoiden näkökulmasta. Tämä on perusteltua sen
vuoksi, että diplomityössä pyritään löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat maakaasumarkkinoihin ja kaasun hintaan tulevaisuudessa, joten faktatietoa tähän liittyen ei ole olemassa.
Tämän vuoksi markkinoita tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta, jotta saadaan mahdollisimman hyvä ja perusteltu arvio siitä, miten markkinat tulevat todennäköisesti kehittymään
ja millaisia vaikutuksia markkinakehityksellä on kaasun hintaan.
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2 MAAKAASU JA MAAKAASUMARKKINAT SUOMESSA
Suomessa maakaasun osuus primäärienergialähteenä on suhteellisen pieni (5,6 % vuonna
2016) verrattuna muihin Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) jäsenmaihin. Vuonna 2013
kaasua kulutettiin Suomessa 36,8 TWh, kun vuonna 2016 kaasua kulutettiin enää 23,8 TWh.
Kuvassa 1 on havainnollistettu, miten kaasun kulutus on kehittynyt Suomessa vuodesta 1975
alkaen. Kaukolämmön- ja sähköntuotannon osuus on suunnilleen yhtä suuri kaasun kokonaiskulutuksesta kuin teollisuudella. Kotitalouksien osuus maakaasun kulutuksesta on vain
prosenttiyksikön luokkaa. (IEA Finland 2013, 67-68.)

Kuva 1. Maakaasun kulutus Suomessa vuosina 1974-2015. (Kaasuyhdistys, Statistics 2017)

Kuvasta 1 nähdään, miten maakaasun kulutus kasvoi voimakkaasti vuoden 1985 jälkeen saavuttaen kulutushuippunsa muutamia vuosia ennen lama-aikaa vuonna 2003. Vuoden 2010
jälkeen kaasun kulutus on lähtenyt voimakkaaseen laskuun teollisuuden taantuman, maakaasun kiristyneen verotuksen sekä sähköntuotannossa käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden vuoksi. (Energiavirasto, Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta 2015, 4.)
Suomen kaasuverkko rajoittuu Etelä-Suomen alueelle. Kaasun siirtoverkkoa operoi Gasum
Oy, joka toimii siirtoverkonhaltijana (TSO) ja kaasun toimittajana. Helmikuussa 2017 Gasum myi paikallisjakeluverkoston kaasun jakelun Auris Kaasunjakelu Oy:lle. Jakeluverkonhaltijoina (DSO) toimivat suomalaiset yritykset, jotka ovat monopoliasemassa toiminta-alueellaan. (Energiavirasto 2017) Suomen maakaasuverkostoon kuuluu noin 3100 km putkea,
josta siirtoverkoston osuus on 1314 km (kuva 2). Järjestelmään kuuluu kolme kompressori-
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asemaa, joiden avulla kaasun paine saadaan nostettua putkistossa oikeaksi. Maakaasun vastaanottoasema sijaitsee Imatralla, jossa yksi kompressoriasemista sijaitsee. Kaksi muuta
kompressoriasemaa sijaitsevat Mäntsälässä ja Kouvolassa, jossa myös ohjauskeskus sijaitsee. Suomen kaasuverkostossa kaasun paine putkilinjasta riippuen on 30-54 bar. (IEA Finland 2013, 69.)

Kuva 2. Suomen maakaasuverkosto. (Gasum 2015)

Porvoossa avattiin kesäkuussa 2010 kaasuverkosta irrallaan oleva LNG (Liquid Natural Gas)
-tuotantolaitos, jonka kapasiteetti on noin 264 GWh. Lisäksi alueella sijaitsee 2 000 m3 LNGvarasto tuotetulle LNG:lle. Syyskuussa 2016 Poriin valmistui LNG-tuontiterminaali, jonka
varastointikapasiteetti on noin 30 000 m3. Terminaalista LNG saadaan toimitettua teollisuusasiakkaille 12 km:n pituisen yhdysputken välityksellä, tankkereilla meriteitse tai säiliöautoilla. (Skangas 2017) Tällä hetkellä Tornioon on rakenteilla Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun terminaali, jonka varastointikapasiteetti on noin 50 000 m3. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on helmikuussa 2018 ja sen toteuttaa Manga LNG Oy. Ominaista näille
hankkeille on kuitenkin se, että niitä ei ole kytketty Suomen maakaasuverkkoon. (Kauppalehti 29.12.2016)
Suomen vuonna 2013 päivitetyn Ilmasto- ja energiastrategian mukaan hallitus on asettanut
tavoitteen, että 10 %:a maakaasun kokonaiskulutuksesta korvataan puusta tuotetulla synteettisellä maakaasulla vuoteen 2025 mennessä. Linjauksen saavuttamiseksi maaliskuussa 2013
Vaasassa avattiin 140 MW:n biomassan kaasutuslaitos. (IEA Finland, 2013, 69.) Lisäksi
kaasua syötetään kaasuverkostoon neljässä pisteessä: Kouvolassa, Espoossa, Lahdessa ja
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Riihimäellä. Gasum on liiketoiminnassaan suuntautunut biokaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun. Tätä puoltavana tapahtumana mainittakoon se, että Gasum nosti norjalaisen Skangas AS:n LNG-jakeluliiketoiminnan omistusosuuttaan 51 %:sta 70 % kesäkuussa 2017. (Gasum, Maakaasu ja LNG 2017)

2.1. Suomen maakaasumarkkinoiden nykytilanne
Suomen maakaasumarkkinat ovat toistaiseksi eristyksissä. Suomen tukkumarkkinoilla ei ole
kilpailua, sillä käytännössä kaikki kaasu tuodaan Venäjältä Imatran kautta kulkevan putkiyhteyden kautta. Tästä syystä Suomelle on myönnetty Euroopan komission maakaasudirektiivin artiklan 49 poikkeuslupa, jonka myötä Suomi on toistaiseksi vapautettu laillisesta ja toiminnallisesta eriyttämisestä. Suomen on eriytettävä kaasumarkkinat, kun Suomi avaa uuden
kaasulähteen, tai kun Suomi liitetään laajempaan Euroopan kaasuverkkoon. Tämä tulee tapahtumaan viimeistään Balticconnector -yhdysputken avautuessa. Tällä hetkellä kolmansilla
osapuolilla ei ole pääsyä Suomen kaasuverkkoon. Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle poikkeusluvan myös verkkoon pääsyyn, sillä Suomella ei ole yhteyksiä muihin Euroopan maihin. Kolmansien osapuolien tulee päästä kaasuverkkoon, kun Suomi liittyy Baltian verkostoon, tai mikäli yli 25 % kaasusta toimitetaan muun kuin Venäjän toimesta. (IEA
Finland 2013, 69 ja 71.)
Koska Suomi on riippuvainen Venäjän kaasusta, on Suomen toimitusvarmuudessa parannettavaa, sillä Venäjän sulkiessa kaasuputken Suomella ei ole korvaavia kaasulähteitä tai putkiyhteyksiä. Kuvasta 3 nähdään, miten Suomen tilanne näkyy huomattavasti heikompana
verrattuna esimerkiksi Baltian maihin, joilta löytyy maiden väliset fyysiset putkiyhteydet.
Latviassa toimitusvarmuutta parantaa Incukalnsin kaasuvarasto ja Liettuassa Klaipedan
LNG-terminaali. Baltian mailla on tahtotila integroida markkinansa, minkä myötä kaikilla
Baltian mailla olisi pääsy maakaasuvarastoon ja LNG-terminaaliin. Myöhemmässä vaiheessa myös Suomen on suunniteltu liittyvän markkina-alueeseen, joka kattaisi Suomen ja
Baltian maiden alueet. Kuvasta 3 nähdään myös, että mitä lännempänä ollaan, sitä pienempi
todennäköisyys häiriöille on. Tähän vaikuttaa se, että Länsi-Euroopan mailla on vaihtoehtoinen kaasulähde Pohjanmeren kaasulähteiltä. Osaltaan voidaan kuitenkin todeta myös se,
että Länsi-Euroopassa maiden välinen yhteistyö ja kaasuinfrastruktuuri ovat kehittyneemmällä tasolla verrattuna Itä-Euroopan maihin, Suomi mukaan lukien. Valmistuessaan Balticconnector lisää toimitusvarmuutta ja parantaa Suomen tilannetta maakaasumarkkinoilla
merkittävästi. (Gas in Denmark 2015, 61.)
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Kuva 3. Maakaasun toimitushäiriön todennäköisyys vuonna 2015 tilanteessa, jossa venäläisen kaasun toimitus Eurooppaan keskeytyisi kylmänä talvena puolen vuoden ajaksi. (Gas in Denmark
2015, 61.)

Gasum Oy on vastuussa Suomeen tuodusta kaasusta, kaasun siirtojärjestelmän toimivuudesta ja maakaasun tukkukaupasta. Tällä hetkellä se on ainut kaasun maahantuoja ja tukkumyyjä. Gasum Oy on tammikuusta 2016 alkaen ollut täysin valtion omistama yhtiö, jonka
tytäryhtiöitä ovat Gasum Tekniikka Oy ja Kaasupörssi Oy, joka perustettiin vuonna 2002.
Kaasupörssi Oy pitää yllä jälkimarkkinoita, joissa asiakkaat voivat tehdä suoria sopimuksia
keskenään. Tämä markkina on avoin kaikille asiakkaille, joiden vuosikulutus on yli 50 GWh.
Noin 5-10 % kaasun kokonaiskulutuksesta kaupataan kaasupörssissä. Vähentääkseen sopimusmääriä Gasum Oy:llä on oikeus ostaa takaisin itselleen kiinteät toimitukset Kaasupörssin
kautta Gasum Miinus -ohjelman kautta. Vähittäismyyntiä varten Suomessa on 24 alueellista
jakeluyhtiötä, jotka myyvät kaasua kuluttajille, kuten kotitalousasiakkaille. Yhtiöiden omistajat ovat pääasiassa paikallisia sähköyhtiöitä. (IEA Finland 2013, 74.)
Koska Suomessa ei ole kaasuntuotantoa ja Gasum Oy on ainoa kaasun toimittaja, on Gasum
Oy ainoa aktiivinen osapuoli tukkumarkkinoilla. Suurin osa tukkumarkkinasopimuksista perustuu julkiseen tariffiin, joka päivitetään neljän vuoden välein. Energiavirasto on vastuussa
kaasun siirto- ja jakelutariffien sääntelystä. Verkko-operaattorit määrittelevät tariffit itse.
Gasum Oy tarjoaa myös lyhytaikaisia tuotteita Kaasupörssissä. Vähittäismarkkinat ovat varsin suppeat, sillä kolme suurinta vähittäiskaupan toimijaa kattavat yli 50 %:a vähittäismarkkinoilla kaupatun kaasun kokonaismäärästä. Suomen vähittäiskauppiailla on monopoliasema oman jakeluverkkonsa alueella. Vähittäiskaupan osuus Suomessa on pieni verrattuna
moniin muihin Euroopan länsimaihin. Kaasun kokonaiskulutuksesta vähittäiskaupan osuus
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on vain noin 5 %. (IEA Finland 2013, 75.) Vuonna 2015 kaasuasiakkaita oli noin 29 300,
joista 75 % olivat kotitalousasiakkaita, jotka käyttivät kaasua pääasiassa lämmöntuotantoon
sekä kaasuliesissä. Kotitalousasiakkaiden kaasun kulutus oli vain alle prosenttiyksikön Suomen vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta. (Energiavirasto, National Report 2016, 13.) Loput
25 % asiakkaista ovat pääasiassa sähkötuotantoyhtiöitä sekä teollisuussektorin toimijoita.
Porvoossa sijaitseva Neste Oil Oy:n jalostamo on Suomen suurin yksittäinen maakaasun kuluttaja. (IEA Finland 2013, 75.)

2.2. Maakaasun hinnoittelu
Suomi ei ole vielä yhteydessä Euroopan laajempaan kaasuverkkoon, joten Suomi on riippuvainen Venäjän kaasusta. Gasum ostaa kaasua Venäjältä pitkäaikaisella take-or-pay -tyyppisellä sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2026 saakka. Sääntelyviranomainen, Energiavirasto, ei ole asettanut rajoitteita kaasun hinnalle, mutta se valvoo, että hinnat pysyvät
järkevällä tasolla. (IEA Finland 2013, 75) Maakaasuenergian hinta on sidottu raskaan polttoöljyn, kivihiilen sekä energian hintaan. Koska nämä ovat olleet laskussa, on myös maakaasun hinta laskenut huomattavasti. Hinnan lasku on näkynyt selvästi voimalaitosasiakkailla, sillä maakaasun hinta on laskenut jopa yli 20 % vuoden 2014-2015 aikana. (Energiavirasto, Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta 2015, 5.)
2.2.1. Tukkuhinta
Maakaasun tukkutoimitus määräytyy pitkälti Gasum Oy:n ja jälleenmyyjien tekemien sopimusten mukaan. Suurin osa maakaasuasiakkaiden sopimuksista perustuu julkiseen tariffiin,
jonka Gasum Oy päivittää neljän vuoden välein. Maakaasun tukkuhinta laski 25 %:a vuoden
2015 aikana. Suurin syy tähän oli hiilen ja raskaan polttoöljyn hintojen laskeminen, jonka
myötä tämä heijastui välittömästi maakaasun hintaan. Lisäksi hinnanmuodostukseen on vaikuttanut Tilastokeskuksen energiahintaindeksi, joka perustuu kotimaisen energian hintatasoon. Maakaasun tukkumarkkinoiden siirtohinta on pysynyt vakiona vuodesta 2012 lähtien.
(Energiavirasto, National report 2016 13.)
2.2.2. Vähittäishinta
Maakaasun hinta kotitalousasiakkaalle muodostuu useasta tekijästä, joista merkittävimmät
ovat kaasun siirto- ja myyntihinta. Maakaasun myyntihinta on sidottu tukkuhinnan tapaan
hintaindeksein kolmeen osatekijään: raskaan polttoöljyn hintaan, maahantuodun hiilen hintaan sekä Tilastokeskuksen julkaisemaan kotimaiseen energiahintaindeksiin. Jotta maakaasu
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säilyttää kilpailukykynsä, sen hinta tarkistetaan kuukausittain. Maakaasun siirtohinta perustuu siirtoverkostoon sitoutuneeseen pääomaan sekä verkoston operoinnin kustannuksiin.
Näin ollen uudet investoinnit ja hankkeet nostavat siirtohintaa. Lisäksi kaasun hintaan sisältyy energiasisältövero, hiilidioksidivero, huoltovarmuusmaksu sekä kotitalousasiakkaille arvonlisävero. (Gasum Oy, Maakaasun hinnan muodostuminen 2017)
Maakaasun yksikköhintaan vaikuttaa tilatun kaasun määrä. Yleisesti maakaasuhinnastossa
on esitetty hinta erisuuruisille tilausmäärille. Tilausteho voidaan määrittää esimerkiksi yksikössä normaalikuutiota tunnissa (nm3/h). KSS Lämpö Oy:n maakaasuhinnastossa (liite 1)
on määritetty maakaasun siirron hinta jakamalla hintatasot viiteen eri kategoriaan tilaustehon
perusteella. Seuraava esimerkki perustuu KSS Lämpö Oy:n maakaasuhinnastoon, joka on
astunut voimaan 1.1.2017. Hinnoissa ei ole huomioitu arvonlisäveroa. (KSS Lämpö, Maakaasun hinnasto 2017)
Kotitalousasiakkaat kuuluvat pienimmän tilaustehon (alle 3 nm3/h) piiriin. Tässä tapauksessa siirron perusmaksu kotitalousasiakkaalle on 99,92 €/vuosi. Tämän lisäksi siirtomaksuun sisältyy siirron kulutusmaksu, joka on kotitalousasiakkaalle 15,49 €/MWh. Siirron kulutusmaksu perustuu siis kulutetun kaasun määrään. Maakaasuenergiamaksu koostuu energian perus- ja kulutusmaksusta. Kotitalousasiakkaille ei ole energian perusmaksua, vaan
tämä koskee ainoastaan maakaasun suurkäyttäjiä. Sen sijaan energian kulutusmaksu on tariffiperusteinen ja sen suuruus on 22,87 €/MWh. Maakaasuenergian kulutusmaksu, eli energiamaksu, tarkistetaan neljä kertaa vuodessa: tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa. Tarkistus toteutetaan edellisen kuukauden toteutuneiden laskutusindeksien perusteella. Laskutusindeksi koostuu kolmesta komponentista: kotimarkkinoiden energiahintaindeksistä
(D35), kansainvälisestä hiilinoteerauksesta (API2) sekä raakaöljyn Dated Brent noteerauksesta. (KSS Lämpö, Maakaasun hinnasto 2017)
Merkittävänä osatekijänä kotitalousasiakkaan maakaasulaskussa ovat verot. Maakaasun
energiasisältövero on ollut voimakkaassa nousussa, sillä veron suuruus oli vuonna 2012 3
€/MWh, kun tällä hetkellä se on 7,05 €/MWh. Maakaasulasku pitää sisällään myös hiilidioksidiveron, joka on myös viimeisten vuosien aikana noussut huomattavasti. Vuonna 2012
hiilidioksidivero oli 5,94 €/MWh, kun vuonna 2017 veron suuruus on ollut 11,48 €/MWh.
Sen sijaan huoltovarmuusmaksu on pysynyt vakiona noin 10 vuoden ajan ja se on suuruu-
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deltaan 0,084 €/MWh. (Tilastokeskus, Energiaverot sekä huoltovarmuus- ja öljysuojamaksut, 2017) Huoltovarmuuskeskus saa huoltovarmuusmaksun kautta rahoitusta muun muassa
varmuusvarastointiin, teknisiin varajärjestelyihin ja varautumissuunnittelusta aiheutuvien
menojen kattamiseen. Huoltovarmuusmaksun kautta Huoltovarmuuskeskus saa tuottoa noin
45 milj. € vuodessa, kun otetaan huomioon kaikki energiamuodot. (Huoltovarmuuskeskus,
Huoltovarmuuden rahoittaminen, 2017) Maakaasun valmistevero on kasvanut voimakkaasti
vuodesta 2008 alkaen. Valmistevero pitää sisällään energiasisältö- ja hiilidioksidiveron.
Vuonna 2008 valmistevero oli 2,016 €/MWh, kun vuonna 2016 vero oli 17,34 €/MWh. Veron suuruus on siis alle 10 vuodessa lähes 9-kertaistunut. Edellä mainittujen hintakomponenttien lisäksi kotitalousasiakkaan hintaan sisältyy 24 %:n arvonlisävero. (Tilastokeskus,
Energiaverot sekä huoltovarmuus- ja öljysuojamaksut, 2017)
Maakaasun verotus on noussut lähes 9-kertaiseksi vuoden 2010 tasoon verrattuna, minkä
vuoksi maakaasun kilpailukyky kivihiileen verrattuna on heikentynyt merkittävästi. Esimerkkinä maakaasun heikentyneestä asemasta kertovat muutokset Helen Oy:n kaukolämmön energialähteiden portfoliossa. Helen Oy hankki kaukolämpöä 6 400 GWh vuonna 2015,
josta noin 90 % tehtiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP). Suurin osa, 53 %, tehtiin
kaukolämmöstä maakaasulla, kun kivihiilen osuus oli 40 %. Seuraavana vuonna kaukolämpö saavutti 7 100 GWh:n tason. Kivihiilen hinnan lasku näkyi kuitenkin maakaasun
osuuden merkittävänä laskuna, sillä maakaasun osuus oli vain 31 % kivihiilen osuuden ollessa 59 %. Näin ollen maakaasun kulutus ainoastaan Helen Oy:n kaukolämpösektorilla pieneni vuodessa noin 1 200 GWh huolimatta siitä, että kaukolämmön tarve nousi yrityksen
toiminta-alueella yli 10 %. Maakaasun osuus pieneni myös Helsingin voimalaitosten tuottaman tukkusähkön tuotannossa niin, että kaasun kulutus pieneni vuodessa kaukolämpösektorin tapaan 1 200 GWh. Maakaasun kulutus pieneni Helsingin voimalaitosten tukkusähkö- ja
kaukolämpösektorilla vuodessa yhteensä noin 2,4 TWh, mikä on noin 10 % Suomen maakaasun vuosikulutuksesta. Kuvassa 4 on havainnollistettu maakaasun hintakehitys sekä -rakenne. Lisäksi kuvasta nähdään, miten verotuksen koventaminen on näkynyt maakaasun kulutusmäärän laskuna. (Helen Oy 2017, Energian alkuperä)
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Kuva 4. Maakaasun hintakehitys ja kulutus vuosina 2010-2016. (Gasum, kevätseminaari 2016)

Kuvassa 5 on havainnollistettu, miten kotitalousasiakkaiden maakaasun hinta on kehittynyt
vuodesta 2010 alkaen. Hintakehityksestä voidaan nähdä, että kaasun siirtohinta on pysynyt
vuosien saatossa melko stabiilina, mutta energiahinnassa on tapahtunut muutosta. Viimeisen
muutaman vuoden aikana energiahinnan osuus on laskenut, kun taas energiaverojen osuus
on ollut kasvussa.

Kuva 5. Maakaasun kulutusmaksut pientaloissa vuodesta 2010. (KSS Lämpö Oy, 2017)

Maakaasun vähittäismyynnille ei ole eksaktia hinnastoa, vaan kaasun myynti- ja siirtohinta
voi muodostua hieman erilaisin laskentaperustein. Lahti Energia Oy on 1.1.2017 määrittänyt
myyntihinnan suoraan kaasun kulutukseen perustuvaksi niin, että hinta on 36,85 €/MWh
ilman arvonlisäveroa. Sen sijaan kotitalousasiakkaan siirtohinta on jaettu perusmaksuun ja
kaasuenergiaan. Perusmaksun suuruus tammikuussa 2017 oli 25,44 €/kW(vuosi) ja kaasuenergian veroton hinta 12,92 €/MWh. (Lahti Energia, Maakaasun hinnat 2017)
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Sen sijaan Tampereen Sähkölaitos määrittelee kaasun energiamaksun perushinnan maakaasun käyttömäärään perustuen. Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo on jaettu neljään
hintaluokkaan riippuen kaasun käyttömäärästä (taulukko 1).
Taulukko 1. Energiamaksun yksikköhinnan arvonlisäverottomat perusarvot EM0.
Hintaluokka
EM0
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4

Käyttömäärä
Qa [GWh/a]
Qa ≤ 1
1 < Qa ≤ 10
10 < Qa ≤ 25
25 < Qa ≤ 50

Energiamaksun perusarvo
[€/MWh]
30,50
29,00
28,00
27,30

Energiamaksun laskutettava yksikköhinta, eli myyntihinta, määräytyy seuraavan kaavan
mukaan
𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡(6𝑘𝑘)

𝐸𝑀 = 𝐸𝑀0 × (

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡0

×0,40 +

𝐴𝑃𝐼2(6𝑘𝑘)
𝐴𝑃𝐼20

×0,30 +

𝐷35(6𝑘𝑘)
𝐷350

×0,30)

(1)

, jossa
EM
EM0
Brent (6kk)
Brent0
API2 (6kk)
API20
D35 (6kk)

=
=
=
=
=
=
=

D350

=

energiamaksun laskutettava yksikköhinta [€/MWh]
energiamaksun yksikköhinnan perusarvo [€/MWh]
hintatekijän Brent laskutuskauden sovellusarvo [$/bbl]
hintatekijän Brent perusarvo [$/bbl]
hintatekijän API2 laskutuskauden sovellutusarvo [$/tC]
hintatekijän API2 perusarvo [$/tC]
kotimarkkinoiden perushintaindeksin laskutuskauden
sovellutusarvo
kotimarkkinoiden perushintaindeksin perusarvo

Hintatekijän Brent (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden kuukauden aritmeettista keskiarvoa, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään kuukausien 7/2016-12/2016 keskiarvoa. Perusarvo Brent0 on 89,08 $/bbl.
Hintatekijän API2 (6kk) sovellusarvona käytetään Brent (6kk) tapaan edeltävien kuuden
kuukauden aritmeettista keskiarvoa. Perusarvo API20 on 73,92 $/hiilitonni. Sen sijaan perushintaindeksin D35 sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta aiemmin
päättyneen kuuden kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa. Näin ollen tammikuun 2017 arvona käytetään kuukausien 6/2016-11/2016 keskiarvoa. Perusarvo D350 on
101,4. (Tampereen sähkölaitos, Maakaasun energiakaupan hinnoittelu 2016)
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Maakaasun vähittäistason kuluttajan siirtohinta muodostuu neljästä osatekijästä. Kohdemaksu määräytyy toimituskohteen suurimman kaasunkäytön tehon mukaan, jota asiakas on
käyttänyt tai varaa käytettäväksi toimituskohteessa. Tämä maksu kattaa toimituskohteista
aiheutuvat kunnossapidon, käytön, valvonnan ja hallinnon kiinteät ylläpito- ja käyttökulut.
Kohdemaksu määritetään yksikössä [€/kk]. Toinen siirtohintaan sisältyvä maksu on tehomaksu, joka määräytyy vuotuisen tilaustehon perusteella. Asiakas varaa toimitussopimuksessa siirtotehoa ja maksu perustuu tämän varatun tehon suuruuteen. Tähän perustuen hinnan
osatekijä on määritetty yksikössä [€/MW(kk)]. Kolmas osatekijä on siirtomaksu, jonka yksikköhinta määräytyy toimituskohteen vuotuisen kaasunkäyttömäärän perusteella. Tällä
maksulla katetaan maakaasun siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- ja investointikustannuksia. Tämä on määritetty yksikössä [€/MWh].
Neljäs osatekijä on lisäsiirtomaksu, joka on siirtomaksun lisäksi perittävä maksu sille kaasuntoimituksen määrälle, joka tilapäisesti verkon siirtokyvyn salliessa voidaan toimittaa
vuotuisen siirtotehon ylittävällä teholla ja jonka toimittamisesta on erikseen sovittu. Tällä
maksulla katetaan lisäsiirtomääristä aiheutuvat siirtojärjestelmän keskimääräiset kulut.
Myös lisäsiirtomaksu määritetään yksikössä [€/MWh]. (Tampereen sähkölaitos, Maakaasun
verkkopalveluhinnoittelu 2017)

2.3. Balticconnector
Balticconnector -kaasuputkihankkeella on suuri merkitys Suomen ja EU:n energiastrategiassa. Hanke parantaa kaasun alueellista toimitusvarmuutta mahdollistaen hajautetun kaasuntoimituksen ja se luo puitteet Suomen markkinoiden avaamiselle sekä kasvulle. Putkihanke
mahdollistaa myös nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun tehokkaamman käytön. Lisäksi hanke mahdollistaa Suomen ja Baltian maiden kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin (kuva 6). Samaan aikaan Balticconnector-hankkeen kanssa parannetaan Viron ja Latvian välisiä sekä Puolan ja Liettuan välisiä
siirtoyhteyksiä (GIPL). Balticconnectorin valmistuttua Suomella on vaihtoehtoinen kaasulähde, Klaipedan LNG-terminaali, josta saatava tekninen kapasiteetti ylittää 25 %. Tämän
vuoksi Balticconnectorin valmistuttua Suomi ei voi soveltaa maakaasudirektiivin artiklan 49
eristyneitä markkinoita koskevaa poikkeusta, joten yhdysputken valmistuttua markkinat tulee avata kilpailulle. (Balticconnector -projekti 2017)
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Kuva 6. Balticconnector ja sen rooli kohti yhtenäistä maakaasumarkkinaa. (Balticconnector -projekti 2017)

Balticconnector -maakaasuputkihanke on luokiteltu Euroopan laajuisia energiaverkostoja
(TEN-E) koskevissa suuntaviivoissa niin sanotuksi ensisijaiseksi hankkeeksi, jonka myötä
hankkeelle on myönnetty vuoden 2016 elokuussa 187,5 milj. € rahoitus Euroopan komission
toimesta. Myönnetty rahoitus kattaa 75 % arvioiduista projektin kokonaiskustannuksista,
joiden on arvioitu olevan yhteensä 250 milj. €. Lisäksi Balticconnector on syksyllä 2013
julkaistulla EU-listalla ”Projects of Common Interest” (PCI). Balticconnector -hanke kuuluu
Espoon sopimuksen liitteen I, pykälän 8 mukaisiin hankkeisiin, johon sisältyvät suuriläpimittaiset öljy- ja kaasuputket. Näissä hankkeissa tulee toteuttaa kansainvälinen kuuleminen,
joka Balticconnector -projektin osalta on toteutettu. (Balticconnector, YVA-raportti 2015,
3.)
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3 REFERENSSIHANKKEET
Tässä luvussa tarkastellaan maakaasun ja maakaasumarkkinoiden tilannetta valtioissa, joiden kaasuinfrastruktuuriin kuuluu merenalaisia yhdysputkia sekä valtioita, joiden maakaasumarkkinat ovat kehittyneitä. Toteutettujen hankkeiden kautta selvitetään, miten kaasumarkkinoita yhdistävä merenalainen yhdysputki on muissa vastaavissa hankkeissa vaikuttanut kaasumarkkinoihin ja kaasun hintaan. Näiden referenssihankkeiden kautta saadaan viitteitä siitä, miten maakaasumarkkinat voivat kehittyä Suomessa Balticconnector -hankkeen
valmistumisen myötä. Kehittyneistä maakaasumarkkinoista saadaan referenssejä, jotka tulee
ottaa huomioon Suomen avautuvissa maakaasumarkkinoissa. Koska Suomessa maakaasumarkkinat tullaan avaamaan ensimmäistä kertaa, on muiden valtioiden maakaasumarkkinoiden rakenteesta sekä markkinasääntöasiakirjoista mahdollista tunnistaa toimintamalleja sekä
kohtia, jotka voivat tulevaisuudessa soveltua myös Suomen markkinoihin.

3.1 Irlanti
Maakaasun kulutus Irlannissa on kasvanut vuodesta 1990 vuoteen 2010 saakka. Kasvaneen
kysynnän vuoksi Irlanti nojautui yhä vahvemmin kaasun tuontiin Iso-Britanniasta. Kaasun
kulutus saavutti huippunsa vuonna 2010, jonka jälkeen kaasun kulutus laski melko voimakkaasti. Kuvassa 7 on esitetty kotimaisen tuotannon ja tuontikaasun määrät. Maakaasun osuus
kokonaisprimäärienergiantarpeesta on noin 30 %. Irlannin maakaasuverkosto tarjoaa kaasua
noin 650 000 kotitaloudelle ja 27 000 yritykselle. (Gas Networks Ireland 2017)

Kuva 7. Maakaasun tuonti ja tuotanto Irlannissa. (Gas Networks Ireland, Network Development
Plan 2015, 15.)

Vuonna 2015 Irlannissa kulutetusta kaasusta 95 % tuotiin Iso-Britanniasta. Tällä hetkellä
Irlannin kotimainen kaasulähde, Corrib, vähentää Iso-Britanniasta tuotavan kaasun määrää.
Corribin kaasulähde otettiin käyttöön vuoden 2015 viimeisenä päivänä. Talvella 2016/2017
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Iso-Britanniasta tuotavan kaasumäärän osuuden on arvioitu olevan 39 %:a kokonaiskulutuksesta, kun talvella 2014/2015 Interconnectorien kautta kuljetettiin 96,3 % kaasun kokonaistarpeesta. Kesällä 2015 Iso-Britanniasta tuotavan kaasun määrä oli 99 % kokonaismäärästä.
Sen sijaan kesällä 2016 tuontikaasun osuus oli merkittävästi pienempi ja vähäisimmän kulutuksen aikaan Corribin on tarkoitus kattaa koko kotimainen kaasun kysyntä. Kokonaisuudessaan Corribin kaasulähteen arvioidaan kattavan noin 55 % kotimaisesta vuosikulutuksesta, joten kaasulähteen käyttöönotto toi merkittäviä muutoksia kaasun toimitusrakenteeseen (kuva 8). Corribin kaasulähde on kuitenkin melko pienikokoinen ja sen on ennustettu
alkavan ehtyä jo vuoden 2021 jälkeen, joten tuontikaasun rooli tulee odotettavasti kasvamaan tulevaisuudessa. (Gas Networks Ireland, Winter Outlook 2015/2016, 2, Winter Outlook 2016/2017, 1 ja Summer Outlook 2016, 2.)

Kuva 8. Kaasun toimitusmäärät ja -lähteet Irlannissa konservatiivisemman arvion (grey scenario)
mukaan vuosina 2015-2024. (Gas Networks Ireland, Network Development Plan 2015, 32.)

Interconnector 1:n (IC1) on merenalainen yhdysputki Irlannin ja Iso-Britannian välillä,
jonka vuotuinen maksimikapasiteetti on noin 82 TWh. Sen sijaan myöhemmin rakennettu
merenalainen yhdysputki, Interconnector 2 (IC2), on vuosikapasiteetiltaan noin 60 TWh.
IC1 valmistui vuonna 1995. Yhdysputki on halkaisijaltaan noin 60 cm ja sen toteutuksessa
on otettu huomioon kolmen eri lainkäytöllisen alueen lainsäädännöt: Iso-Britannian, Irlannin
sekä Mansaaren vesien lainsäädännöt. Putki on mitoitettu 148 bar paineeseen. (McMahon
2013) IC2 valmistui marraskuussa 2002. Tämän toisen merenalaisen yhdysputken halkaisija
on noin 75 cm ja pituus noin 195 km. Putken rakentaminen tunnistettiin kaikkein käytännöllisimmäksi ratkaisuksi kuljettaa vaihtoehtoiset kaasutoimitukset Skotlannin lounaisosista
Beattockista Irlannin Gormanstowniin. IC2 -yhdysputkesta lähtee merenalainen putki Mansaarelle, mikä toimittaa kaasua saaren jakeluverkkoon. 195 kilometrin merenalaisen putken
lisäksi IC2 -projektiin kuului myös edellä mainittu kilometrin pituinen putkiyhteys kaasun
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siirtämiseksi Mansaarelle, 30 kilometriä pitkä maaputki Brighouse Bay:lle sekä 14 kilometriä pitkä putkilinja, joka yhdisti Gormanstownin olemassa olevaan putkiverkostoon Balloughissa (kuva 9). (Gasnetworks 2017) Skotlannin ja Irlannin välisen yhdysputken kaasuntoimitukseen ei ole asetettu kapasiteettirajoituksia, koska Irlannin järjestelmällä on pääsy
kolmelle kompressoriasemalle. Markkinoilla on kahdenvälinen OTC (over-the-counter) -sopimus, minkä vuoksi markkinoilla ei ole suoraa markkinavalvontaa. (IEA Ireland 2007,
104.)

Kuva 9. Irlannin maakaasuverkosto. (IEA Ireland 2007, s. 104)

Tällä hetkellä Interconnector-putkien maksimaalinen yhteenlaskettu maakaasun tuontimäärä
on 1,24 milj. m3 tunnissa, mikä vastaa 120 TWh:n vuosittaista kapasiteettia. Ottaen tämän
huomioon Irlannin maakaasuverkon omistaja Gas Networks Ireland (entinen Bord Gáis Networks) on todennut, että nykyinen infrastruktuuri riittää vastaamaan tulevaisuuden maakaasun kysyntään lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Kaasu virtaa Interconnectoreissa fyysisesti Iso-Britanniasta Irlantiin, mutta käytössä on myös virtuaalinen vastavirtapalvelu. (Gas
Networks Ireland 2017)
3.1.1 Interconnector 1 -hanke
Päätös Interconnector 1 -maakaasuputkihankkeelle tehtiin 19.12.1991. Putkihankkeen pääomakustannuksista vastasi Bord Gáis Éireann (BGÉ) 65 %:n osuudella. Loput 35 %:a pääomakustannuksista rahoitettiin EU:n toimesta. Hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioitiin
238 miljoonaa puntaa (≈ 275 milj. €) sekä lisäprovisiona 33 miljoonaa puntaa (≈ 38 milj. €)
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ennalta-arvaamattomien tilanteiden varalta. Merenalaisen putken pituus on 206 km. Aikataulun mukaan hankkeen arvioitiin valmistuvan lokakuun alussa vuonna 1993. Aikataulu oli
erittäin tiukka, sillä rakentaminen oli suunniteltu aloitettavaksi vuoden 1992 alkupuoliskolla.
(Gas Interconnector project 1995, 11.)
Projektin toteutunut kustannus oli noin 249 milj. puntaa (≈ 285 milj. €), eli noin 4,6 %yksikköä suunniteltua budjettia suurempi. Suurimmat syyt kustannusten ylittymiselle olivat
kompressoriasema Skotlannissa sekä paineenvähennysasema Irlannissa. Budjetin ylittyminen johtui myös siitä, että urakoitsija jouduttiin vaihtamaan kesken projektin urakoitsijan
taloudellisten haasteiden vuoksi, jolloin urakkaan syntyi lisätyötä ja viiveitä. Kompressoriasemalla tehtiin myös virheasennuksia, jotka aiheuttivat aikataulullisten viiveiden lisäksi
budjetin ylittymisen. Projektihallinnan kustannukset olivat noin 27,5 milj. puntaa (≈ 32 milj.
€). Kustannukset olivat noin 45 %:a suuremmat kuin alkuun budjetoitu kustannusarvio. (Gas
Interconnector project 1995, 23.)
Putkihankkeen käynnistymisen aikaan Iso-Britanniassa kaasun hinta nousi lisääntyneen kaasun kysynnän vuoksi, mikä johti siihen, että tehtyjen suunnitelmien mukaan hanke ei ollutkaan enää taloudellisesti kannattava toteuttaa. Tämän takia jouduttiin tekemään päätöksiä
hankkeen toteuttamisen suhteen. Vaihtoehdot olivat projektin toteuttamisesta suunnitelman
mukaan aina siihen vaihtoehtoon, että koko hanke jäädytettäisiin, kunnes kaasun hinta on
asettunut matalammaksi. Lopulta päädyttiin siihen, että rakentaminen aloitettiin hieman
suunniteltua myöhemmin, vuonna 1993, mutta BGÉ ei saanut solmia pitkäaikaisia sopimuksia ennen kuin kaasun hinta olisi asettunut maltillisemmaksi. Putki valmistui lopulta vuonna
1995. (Gas Interconnector project 1995, 17.)
3.1.2 Maakaasumarkkinat Irlannissa
Irlannissa on täysin avoimet maakaasumarkkinat ja eriyttäminen on toteutettu kokonaisuudessaan kaikilla kaasuinfrastruktuureilla. Kaasumarkkinat on säännelty Irlannin itsenäisen
energia-alan sääntelyviranomaisen (Commission for Energy Regulation, CER) toimesta.
Kaasumarkkinat ovat avautuneet vaiheittain ja täysin avoimet markkinat toteutuivat vuonna
2004 lukuun ottamatta kotitalousasiakkaita. Taulukossa 2 on esitetty, miten markkinoiden
avautuminen on kehittynyt.
Taulukko 2. Irlannin maakaasunmarkkinoiden avautumisen kehitys lukuun ottamatta kotitalousasiakkaita. (IEA Ireland 2007, 107.)
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Kotitalousasiakkaiden osalta markkinat avautuivat heinäkuussa 2007, jonka myötä kaikki
kaasuasiakkaat olivat vapaita valitsemaan kaasun toimittajansa. Markkinoiden avautumisen
myötä kotitalousasiakkaat saivat tehokkaampaa ja korkealaatuisempaa palvelua pitkälti lisääntyneen kilpailun vuoksi. Lisäksi kilpailutilanne laski kaasun hintoja. Maakaasumarkkinat ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että heinäkuun 2014 alusta alkaen Irlannin maakaasumarkkinoiden sääntely poistettiin. Irlannissa on käytössä entry-exit -malli. Irlannin kaasumarkkina on perustunut tähän malliin vuodesta 2005 alkaen. (CER, Overview 2017)
Maakaasumarkkinoiden avaaminen kotitalousasiakkaille näkyi parin vuoden jälkeen hyvin
voimakkaana kaasun toimittajien vaihtomäärien kasvuna (kuva 10). Toukokuussa 2010 SSE
Airtricity otti uutena markkinatoimijana nopeasti suurempaa roolia kaasumarkkinoilla, mikä
näkyi suurimman vähittäismarkkinatoimijan, Bord Gáis Energyn (BGE), asiakasmäärien
laskuna. 2010 toimittajien vaihtopiikin jälkeen vaihtomäärät ovat pysyneet melko vakiintuneella tasolla. Vähittäismarkkinoilla oli pitkään korkea markkinakonsentraatio, sillä BGE:n
osuus oli yli 50 %. Tämän vuoksi vähittäishinta oli sääntelyn alaisena, kunnes markkinakonsentraation pienentyessä sääntely poistettiin kesällä 2014. Jatkossa vähittäishinnan sääntelyn
poistamiseksi markkinoiden tulee täyttää useita eri kriteerejä. Ensinnäkin markkinoilla tulee
olla vähintään kolme aktiivista toimijaa. Toiseksi vähintään kahdella toimijalla tulee olla
ainakin 10 %:n osuus kaasun kokonaiskulutusmäärästä. Kolmanneksi suurimman markkinatoimijan osuus ei saa olla yli 50 % kokonaismarkkinoista. Irlannissa vähittäismarkkinoilla
on myös vaatimus, että vaihtoaktiivisuuden (switching rate) tulee olla yli 10 %, mikä Irlannissa on toteutunutkin vaihtoaktiivisuuden ollessa 15-18 %. Vaihtoaktiivisuuteen onkin panostettu luomalla internet-sivut, joita käyttämällä kaasuasiakkaat pystyvät helposti vertailemaan eri markkinatoimijoiden hintoja ja vaihtamaan kaasun toimittajaa. (CER, Review of
Competition in the Electricity and Gas Retail Markets 2017, 16-17 ja 21.)
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Kuva 10. Vähittäismarkkinoiden kaasun toimittajien osuudet kotitalousasiakkaiden markkinoista
sekä kaasun toimittajien vaihtomäärät kvartaalin ensimmäisenä kuukautena. (CER, Annual Report
2015, 82.)

Vähittäismarkkinoilla kolme suurinta toimijaa olivat vuonna 2014 BGE, SSE Airtricity ja
Electric Ireland. Taulukosta 3 nähdään, että kotitaloussektorin markkinat ovat huomattavasti
enemmän konsentroituneet verrattuna muihin vähittäismarkkinoiden asiakkaisiin. Sen sijaan
uusien tulokkaiden markkinaosuus on selvästi kasvussa. Esimerkiksi Flogas on kasvattanut
kotimaista markkinaosuuttaan asiakasmääriin perustuen niin, että vuonna 2009 Flogasin
osuus vähittäismarkkinoista oli 2 % ja vuonna 2016 osuus oli 5,59 %.
Taulukko 3. Kolmen suurimman vähittäismarkkinatoimijan markkinaosuus. (CER, Review of
Competition in the Electricity and Gas Retail Markets 2017, 32)

Markkinakonsentraatiota kuvaa Herfindahl-Hirschman -indeksi (HHI). Mitä pienempi arvo
on, sitä pienempää markkinakonsentraatio on. Mikäli HHI on 0, on pieniä markkinatoimijoita lukematon määrä. Tämä on tilanne, jota ei käytännössä koskaan voi saavuttaa. HHI:n
ollessa 10 000, on markkinoilla yksi toimija, jonka osuus on 100 % markkinoista. CEER:n
asettaman kaasumarkkinoiden tavoitemallin mukaan indeksin tulee olla alle 2000. Kaiken
kaikkiaan markkinakonsentraatio on pienentynyt vuosien varrella, mutta vuosi 2015 oli
poikkeus, jolloin kaikilla liiketoimintasektoreilla HHI nousi jonkin verran (taulukko 4).
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Taulukko 4. Herfindahl-Hirschman -indeksi eri kaasun loppukäyttäjäryhmillä. (CER, Review of
Competition in the Electricity and Gas Retail Markets 2015, 33.)

Bord Gáis Éireann (BGÉ) toimi Irlannin TSO:na sekä Interconnectorien omistajana ja operaattorina. Se omisti ja operoi myös muuta kaasunjakelujärjestelmää. Vuonna 2012 Irlannissa alettiin eriyttää BGÉ:n maakaasun siirto- ja jakelujärjestelmät toisistaan EU:n kaasumarkkinadirektiivin 2003/55/EC sekä EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoiden kolmannen energiapaketin mukaisesti. BGÉ koostui useista itsenäisistä tytäryhtiöistä, mikä on linjassa EU:n
eriyttämisvaatimusten kanssa. BGÉ:n itsenäisellä tytäryhtiöllä, Gaslinkillä, oli siirtoverkon
(TSO) ja jakeluverkon (DSO) operointiin oikeuttavat lisenssit. Lisäksi Gaslink varmisti syrjimättömän pääsyn verkkoon. Gaslink perustettiin heinäkuussa 2008 noudattaen EU-direktiivin 2003/55/EC mukaisia vaatimuksia eriyttämiselle. Bord Gáis Energy toimi BGÉ:n tytäryhtiönä, jonka vastuulla oli toimitusten hoitaminen asiakkaille. Gaslink toimi itsenäisenä
järjestelmäoperaattorina, jolla oli vastuu maakaasun siirtojärjestelmästä sekä kaasuverkon
suunnittelusta ja kehityksestä. ITO-eriyttämismallin myötä Gaslinkin siirtojärjestelmän
käyttöoikeus ja BGÉ:n siirtoverkoston omistusoikeus yhdistettiin oikeudellisesti itsenäiseksi
BGÉ:n tytäryhtiöksi. Bord Gáis Networks (BGN), BGÉ:n erikseen lisensoitu osa, oli sekä
kaasun siirto- että jakelujärjestelmän omistaja. BGN oli vastuussa kaasuverkon rakentamisesta, operoinnista ja huollosta. (IEA Ireland 2012, 106-107.)
Maaliskuussa 2014 BGÉ myi Bord Gáis Energyn Centricalle, Brookfield Renewable Energylle ja iCON Infrastructurelle 1,1 miljardilla eurolla. Yrityskaupan myötä oikeus Bord Gáis
-nimen käyttöön siirtyi ostajille ja Bord Gáis Éireann muutti nimensä Erviaksi. Samoihin
aikoihin Bord Gáis Networks vaihtoi nimensä Gas Networks Irelandiksi (GNI). Reilu vuosi
myöhemmin Irlannissa tapahtuneiden kustannusleikkausten myötä Gaslink lopetti toimintansa 1.8.2015 ja sen vastuut siirrettiin GNI:lle, Ervian tytäryhtiölle. Samalla GNI:stä tuli
Irlannin TSO sekä DSO. GNI ei omista putkissa virtaavaa kaasua, mutta se siirtää kaasua
toimittajien ja kaasun kuljettajien puolesta. Kaasun kuljettajat ja toimittajat ostavat kaasua
tukkumarkkinoilta ja käyttävät GNI:n kaasun siirtopalveluita. (Gas Networks Ireland 2015)
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Kuva 11. Irlannin maakaasumarkkinoiden rakenne vuonna 2014. Entisen TSO:n, Gaslinkin, vastuut siirrettiin GasNetworks Irelandille vuonna 2015, jonka myötä Gas Networks Irelandista tuli
Irlannin TSO. (O'Connell 2014)

Johtuen merkittävistä kaasumarkkinoiden rakennemuutoksista GNI aloitti prosessin täyden
omistajuuseriyttämissertifikaatin (Full Ownership Unbundled, FOU) hakemiseksi vuonna
2014 direktiivin 2009/73/EC mukaisesti. Vuoden 2015 toukokuun viimeisenä päivänä CER
vastaanotti FOU-sertifiointihakemuksen GNI:n ja sen täysin omistaman ja hallinnoiman tytäryhtiön GNI (UK):n nimissä. CER:n alustava sertifiointipäätös vahvisti, että CER:n aikomus oli sertifioida GNI haetun FOU-eriyttämismallin vaatimusten mukaiseksi vuonna 2016.
(CER, Regulator’s 2015 National Report to the European Commission 2016, 21.) 5.4.2016
CER julkaisi lopullisen päätöksen FOU-eriyttämismallihakemukseen liittyen. Päätöksen
myötä CER sertifioi Gas Networks Irelandin täysin omistajuudesta eriytetyksi kaasun siirtojärjestelmäoperaattoriksi linjassa EU:n kolmannen energiapaketin kanssa. (CER, Certification of Gas Networks Ireland as Fully Ownership Unbundled 2016)
Vuonna 2015 Irlannin kaasujärjestelmässä virtasi kaasua noin 50 TWh, mikä on suunnilleen
saman verran kuin edellisenä vuotena. Kaasun kulutus on ollut laskussa, sillä vuoden 2010
tasosta kulutus on vähentynyt noin 20 %. Kuvasta 12 voidaan todeta, miten kaasun kulutus
on kehittynyt. Kuvassa on esitetty myös keskimääräinen päivittäinen kaasun siirtomäärä
sekä vuoden korkeimman kaasun kulutuspäivän siirtomäärä.
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Kuva 12. Kaasun siirtomäärät, keskimääräinen päivittäinen siirtomäärä sekä korkeimman kulutuspäivän siirtomäärä. (Gas Networks Ireland, Systems Performance Report 2015, 9.)

Irlannissa on oma virtuaalinen kauppapaikka, Irish Trading Point (IBP). Tästä huolimatta
suurin osa Irlannin kaasusta on peräisin Iso-Britannian kauppapaikasta, NBP:stä, koska Irlannin kauppapaikka on erittäin epälikvidi. Erityisesti IBP:n lyhyen aikavälin tukkumarkkinoiden maksuvalmius on heikolla tasolla. (CER 15085 2015) Kaasun kuljettaja, jolla on
syöttökapasiteettia, voi lähettää ilmoituksen IBP:hen kaasun määrästä, jonka se haluaa luovuttaa kauppapaikkaan. Sen sijaan kuljettaja, jolla on ottokapasiteettia, voi lähettää ilmoituksen IBP:hen kaasun määrästä, jonka se haluaa hankkia kauppapaikasta. Nämä ilmoitukset
lähetetään ja käsitellään ennalta määritettyjen säännöksien mukaan (Gasnetworks, Overview
of the Code of Operations 2015, 9.)
IC1 ja IC2 ovat osa BGÉ:n säännellyn edun perustaa (RAB) ja ne ovat rahoitettu yhdysputkille ominaisella syöttötariffilla. Vuosittaiset tulot tästä tariffimallista johdettuna ovat noin
50 milj. € kaasuvuonna 2011/12. Tästä 90 % on katettu kapasiteettimaksujen kautta ja loput
10 % kauppatavaramaksuista, jotka peritään järjestelmän käyttäjiltä. Järjestelmäoperaattori
veloittaa CER:n hyväksymää syöttö- ja ottotariffia kaikesta kaasusta, jota on siirretty siirtoverkoston läpi. Syöttötariffia sovelletaan kaasumäärään, joka kulkee yhdysputkien kautta.
Kaasun kuljettajat (shippers) ovat rahoittaneet yhdysputkien toimintaa varaamalla niiden kapasiteettia. Yhdysputket ovat tarjonneet suurimman kaasulähteen Irlannille, minkä vuoksi
ne ovat asettaneet kaasun hinnan saarella. Tällä hetkellä Corribin kaasulähde pienentää merkittävästi Interconnectorien kautta siirrettävän kaasun määrää. Mikäli uusi LNG-terminaali
rakennetaan, on myös sillä Iso-Britanniasta tuotavan kaasun määrää pienentävä vaikutus
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(kuva 13). Tämä johtanee siihen, että kaasun tilavuuteen perustuva yhdysputkitariffi tulee
nousemaan, jotta putken käyttökustannukset saadaan katettua. (IEA Ireland 2012, 111.)

Kuva 13. Irlannin kaasuntarve ja kaasuntarpeen täyttämiseksi käytetyt lähteet. (CER, Shannon
LNG 2011)

BGÉ on osoittanut, että IC1 ja IC2 tulevat jatkossa toimittamaan pienemmän osan Irlannin
maakaasusta, jolloin seurauksena on korkeampi yhdysputkitariffi. Kuvasta 13 nähdään, että
Corribin kaasulähde vähentää Interconnectoreiden kautta siirrettävää kaasun määrää. Kuvan
mukaan Corribin kaasulähde otettiin käyttöön vuonna 2012, mutta viivästysten myötä kaasulähde tuli operatiiviseksi vasta vuoden 2015 viimeisenä päivänä. Sen on odotettu kattavan
55 % talven 2016-2017 tarpeista. Corribin kaasulähteen myötä kaasuvirtaukset siirtoverkostossa ovat muuttuneet. Kaasu virtaa enemmissä määrin lännestä itään, kun aiemmin kaasu
virtasi enemmän länttä kohti. Tämä on tuonut jonkin verran muutoksia putkistoissa vallitsevaan paineeseen, mikä on vaikuttanut erityisesti suuriin loppukäyttäjiin. Lisäksi virtausmuutokset ovat tuoneet muutoksia GNI:n huolto- ja tarkastustoimenpiteisiin. (CER, Network
Development Plan 2016, 54.)
Biokaasun tuotannon osuus Irlannissa on vielä pieni, mutta sen ennustetaan kasvavan merkittävästi seuraavan 10 vuoden aikana (taulukko 5). Tällä hetkellä tuotanto on vain noin 15
GWh, mutta tuotannon ennustetaan kasvavan siten, että vuonna 2020 biokaasua tuotetaan
yli 250 GWh. On arvioitu, että vuonna 2030 jopa 20 % (n. 10 TWh) kaasuverkkoon syötetystä kaasusta olisi biokaasua. Suurin osa tästä kaasusta tuotettaisiin orgaanisesta jätteestä ja
eläinten jätöksistä. (Gas Networks Ireland 2016, Network Development plan 2016, 39 ja 50.)
Taulukko 5. Biokaasun tuotannon kehitys Irlannissa (GWh). (Gas Networks Ireland 2016, Network Development plan 2016, 39.)
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Interconnectoreiden pienemmät toimitusmäärät nostavat yhdysputkitariffia, mikä nostaa IsoBritanniasta tuotavan kaasun hintaa. Irlannissa siirtotariffi on korkeampi muihin maihin verrattuna niin kaasuverkoston merkittävien investointien kuin merenalaisten yhdysputkien
vuoksi. Tämä on otettu huomioon myös IEA:ssa. Kaasumarkkinoilla on tehty siirtotariffiin
liittyviä fuusioitumisjärjestelyjä (Common Arrangements for Gas, CAG). CAG:n vision mukaan Irlannille ja Pohjois-Irlannille kehitetään entry-exit -tariffijärjestelmä sillä ajatuksella,
että järjestelmästä tulisi myöhemmin osa koko Brittein saarten markkinajärjestelmää. Brexitin toteutumisen vuoksi on kuitenkin mahdollista, että tämä visio jää toteutumatta. (IEA
Ireland 2012, 107 ja 112.)
Kolmannen energiapaketin yhtenä vaatimuksena on Euroopan laajuisten verkkosääntöjen
kehittäminen. Näiden verkkosääntöjen tavoitteena on tukea Euroopan laajuisen kaasumarkkinan kehittymistä. Nämä verkkosäännöt sisällytetään määränjakomekanismiin (Capacity
Allocation Mechanism, CAM), siirtotariffirakenteisiin, tiedonvaihtojärjestelmiin sekä tasehallintasääntöihin. Näitä sääntöjä on sovellettu marraskuusta 2015 alkaen. CAM -verkkosääntö määrää, kuinka kaasuverkon kapasiteettia myydään yhdyspisteissä (IP) ja sen tarkoituksena on integroida EU:n markkinat ja lisätä kilpailua ja likviditeettiä. Irlannissa on
suunniteltu otettavan käyttöön BAL NC -verkkosääntö, joka on EU:n tavoitemallin mukainen. Se on suunniteltu implementoitavan vuoden 2019 huhtikuun puoleen väliin mennessä.
Verkkosäännön implementoiminen ei ole ollut vielä mahdollista lähinnä sen vuoksi, että Irlannin kauppapaikka IBP on liian epälikvidi verkkosäännön implementoimiseksi. Vaikka
Irlannin kauppapaikka IBP on epälikvidi, se ei siitä huolimatta ole vaikuttanut negatiivisesti
kaasun toimituksen kilpailuun ja Irlannin markkinoiden on todettu olevan kilpailukykyinen
erityisesti vähittäismarkkinoiden tasolla. (CER, Balancing Network Code 2015, 4.)
Maaliskuussa 2016 tehdyn arvion mukaan Corribin kaasulähde kattaa 56 % maan vuosittaisesta kaasuntarpeesta, jonka myötä Irlannin tuontiriippuvuus pienenee merkittävästi. Suuremman kysynnän aikaan kaasua saadaan toimitettua Iso-Britanniasta Moffatin yhdyspisteen
kautta. Huolimatta yhdysputkitariffin noususta tukkuhinnat ovat viime vuosien aikana tulleet
merkittävästi alaspäin. Maaliskuussa 2016 maakaasun tukkuhinta oli 41 % matalampi kuin
maaliskuussa 2015. Merkittävimmät syyt hinnan laskuun olivat runsas kaasun tarjonta ja
euron arvon merkittävä vahvistuminen. Euroopassa markkinoilla oli kaasun ylitarjontaa, jota
korosti Lähi-idän suuret LNG-toimitukset. Lisäksi euro vahvistui 8 % suhteessa Englannin
puntaan vuoden aikana, joka vaikutti myös kaasun tukkuhinnan laskuun. Keskimääräinen
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seuraavan päivän hinta oli maaliskuussa 2016 13,10 €/MWh, kun se edeltävänä vuonna oli
22,30 €/MWh. (Vayu, March 2016 Market Energy Report 2016)
Merenalaiset kaasuputket tulevat pysymään meren pohjassa vuosikymmeniä, kun muut lähteet, kuten LNG-terminaali ja uudet kaasulähteet, saattavat olla toiminnassa vain suhteellisen
lyhyen aikaa ja reagoida voimakkaasti markkinakehitykseen. CER ei aio jättää nykyistä tariffimenetelmää nykyiselleen loppukäyttäjien kaasun hinnan merkittävän nousupaineen
vuoksi, kun uusia kaasulähteitä otetaan käyttöön. CER on ehdottanut, että Iso-Britanniaan
meneviä yhdysputkia kohdeltaisiin uudistetussa tariffissa osana siirtojärjestelmää niin, että
yhdysputkia käsitellään samalla tavalla kuin maanpäällisiä kaasuputkia. Syöttöpiste järjestelmään olisi Moffatissa, Skotlannissa. Tämän mallin toteutuessa Moffatin syöttöpisteestä
saatava kaasu mahdollistaisi kilpailukykyisen tariffiedun. Ehdotettu tariffijärjestelmän muutos vähentäisi taloudellisia tuloja tahoille, jotka kehittävät uusia projekteja helpottamaan uusia hankintalähteitä. Koska nykyisen verkoston kapasiteetin ennustetaan riittävän hyvin tulevaisuudessakin, on tämä menetelmä perusteltavissa. (IEA Ireland 2012, 112.)
Maaliskuussa 2017 Brexit hyväksyttiin Iso-Britanniassa ja eroneuvottelut EU:sta käynnistyivät 29.3.2017. Brexitillä voi olla suuria vaikutuksia Irlannin ja Iso-Britannian välisiin kaasuntoimituksiin, sillä eroamisen myötä Iso-Britannia ei ole velvollinen huolehtimaan Irlannin toimitusvarmuudesta. Brexitin myötä Iso-Britannian kauppapaikasta, NBP:stä, voi tulla
pienempi alueellinen hubi, jossa kaupankäynti vähenee ja volatiliteetti kasvaa. Brexitin
myötä Irlannissa ollaan huolestuneita kaasun toimitusvarmuudesta ja hintakehityksestä. Sen
myötä on esitetty, että IBP ei nojautuisi tulevaisuudessa NBP:hen, vaan likvidimpään Hollannin kauppapaikka TTF:ään. Tätä puoltaisi myös se, että Hollannissa ja Irlannissa on valuuttana euro, kun Iso-Britanniassa valuutta on punta. Tässä tilanteessa Irlanti tekisi sopimuksen norjalaisten kaasun toimittajien kanssa ja norjasta toimitettava kaasu hinnoiteltaisiin
TTF:n hubin hintatason mukaan. Iso-Britannia sen sijaan toimisi Irlantiin siirrettävän kaasun
kauttakulkumaana. Kuitenkaan Brexitin vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan, mutta päätöksen myötä on alettu pohtia erilaisia ratkaisuja tulevaisuuden markkinakehityksestä. Tässä
vaiheessa tehdyt tutkimukset perustuvat kuitenkin vielä hypoteeseihin, jotka perustuvat erilaisiin oletuksiin. On tehty hypoteeseja, joissa Brexit ei vaikuta merkittävästi markkinoihin
ja hypoteeseja, joissa Brexit aiheuttaa valtavia muutoksia maakaasumarkkinoihin, joten toistaiseksi tilanteen kehittymisen ennusteet jäävät spekulatiiviselle tasolle. (Oxfordenergy, Brexit’s Impact on Gas Markets – Irish Options 2017, 2.)
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3.1.3 Maakaasun hinnoittelu
Irlanti on hyväksynyt menetelmän, jonka mukaan yhdysputkien kustannukset maksetaan kuluttajien toimesta. Kuluttajat ovat ottaneet vastuulleen kaikki sijoituksen riskit ja asiakkaat
ovat sitoutuneet maksamaan kaikki infrastruktuurin kustannukset. Näin ollen voidaan sanoa,
että Irlannin asiakkaat ”omistavat” kaasun siirron infrastruktuurin maanpäällinen infrastruktuuri mukaan lukien. Tämän johdosta asiakkaat ovat oikeutettuja katsomaan, että infrastruktuuria käytetään kustannustehokkaasti niin, että kaasuntoimituksen kustannukset minimoidaan sopusoinnussa toimitusvarmuuden kanssa. (ESRI 2014, 49.)
CER on määrittänyt vuonna 2011, että siirtotariffi asetetaan niin, että se antaa yhdysputken
omistajille tuloja 50 milj. € vuodessa. Vuoteen 2012 saakka tulot saatiin kaasuputken läpi
kulkevan kaasun määrään perustuvan maksun ja kiinteän kapasiteettimaksun kautta. Kaasun
hinta Irlannissa on määritetty Iso-Britannian markkinoiden mukaan lisättynä siirtokustannukset Iso-Britannian ja Irlannin väliltä. Kotimaisen tarjonnan kasvaessa yhdysputkien
kautta kulkevan kaasun siirtohinta tulee kasvamaan, kun yhdysputkien kautta kulkevan kaasun määrä vähenee. Mikäli kaasun kysyntään pystytään vastaamaan kotimaisella tarjonnalla,
yhdysputkien kautta kulkevan kaasun siirtohinta olisi hankala määrittää. Mitä suurempi
osuus kokonaiskulutuksesta katetaan kotimaisin kaasulähtein, sitä kalliimmaksi Iso-Britanniasta tuotavan kaasun hinta muodostuu kohonneiden siirtomaksujen vuoksi. Tämä hintakehitys tullee jatkumaan siihen saakka, kunnes kasvaneen kotimaisen kysynnän myötä kotimaisen kaasun hinta nousee niin korkeaksi, että sen hankkiminen ei ole enää järkevää, jotta
tarve saataisiin linjaan kysynnän kanssa. Toinen raja hinnalle olisi se, että kaasuputken omistaja ei enää kykenisi kattamaan kaasuputken kuluja, jolloin omistaja alkaisi kaupata kaasua
itse niin, että se saisi hankittua jonkin verran tuloja. (ESRI 2014, 50.)
Energian tarjonnan monimuotoisuuden, erityisesti tuulivoiman, vuoksi on hankala arvioida,
kuinka paljon kaasua tarvitaan. Sähkömarkkinoilla sähköntuottajien tulee varata kapasiteettia etukäteen ja siten maksaa käyttämättömästäkin sähköstä, mikäli koko kapasiteetti ei tule
käytetyksi. Mikäli tulevaisuuden kaasun tarpeen epävarmuus aiheuttaa merkittäviä kustannuksia siirtoverkoston omistajille, sähkömarkkinoilla käytettyä menetelmää olisi tarkoituksenmukaista soveltaa myös kaasumarkkinoilla. Irlannin tilanteessa olisi järkevää veloittaa
kaasusta yksikköhinnan pohjalta niin, että kaasusta veloitetaan hinta, joka pitää sisällään
sekä siirtojärjestelmän että yhdysputkien hinnan aiheuttaman kuluosuuden. Yksikköhintapohjainen veloitus tulevalle vuodelle arvioitaisiin kaasunkäyttöennusteen pohjalta. Mikäli
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tuloja tulisi liian paljon, ylijäämätulot käytettäisiin vähentämään seuraavan vuoden kustannuksia. Sitä vastoin liian pienet tulot tarkoittavat sitä, että seuraavana vuonna alijäämää perittäisiin takaisin maksuja nostamalla. Tämä järjestelmä vähentää epävarmuutta, mikä heijastuu myös hinnan laskuun. Tämä menetelmä ei myöskään lisää siirtoverkonhaltijoiden
kustannuksia. (ESRI 2014, 51-52.)
Irlannissa kaasun hintaan sisältyy kaksi siirtoon liittyvää tariffia: siirto- ja jakelutariffi. Siirtotariffi koostuu kapasiteetti- ja hyödykemaksuista. Tariffi tulee määrittää sallitun tulon rajoissa ja tariffi tulee hyväksyttää CER:llä. Sallittu tulo lasketaan niin, että Gas Networks
Ireland saa katettua siirtojärjestelmän käyttö- ja investointikustannukset. Siirtotariffista 90
% tulee kapasiteettimaksujen kautta ja 10 % hyödykemaksuista. Siirtotariffia varten Irlannin
siirtoverkosto on jaettu neljään erilliseen järjestelmään, joista kolme on syöttöjärjestelmiä
(entry) ja yksi ottojärjestelmä (exit). Kapasiteetti- ja hyödykemaksu maksetaan sen mukaan,
mitä järjestelmää kaasun kuljettaja haluaa käyttää. Kuukausittaisille tai päivittäisille kapasiteettituotteille kapasiteettihinnat asetetaan syöttö- ja ottopisteille vuosittain. Nämä maksut
ovat vuosittaisen tariffin prosenttiosuuksia kapasiteettituotteesta riippuen. (Gas Networks
Ireland Transmission tariffs 2017) Siirtotariffi laski 1,3 % kaasuvuonna 2016-2017 verrattuna edeltävään vuoteen. Siirtotariffin osuus kotitalousasiakkaan laskusta on noin 10 %.
(CER, Review of Competition in the Electricity and Gas Retail Markets 2017, 90)
Jakelutariffi koostuu siirtotariffin tapaan kapasiteetti- ja hyödykemaksusta. Myös jakelutariffi tulee hyväksyttää CER:llä. Sallitut tulot lasketaan niin, että tulot kattavat jakeluverkoston investointi- ja käyttökustannukset. Kapasiteettimaksujen osuus tariffista on 80 %, kun
hyödykemaksun osuudeksi jää 20 %. Jakelutariffi on jaettu neljään kategoriaan. Kategoria
määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kaasua asiakas käyttää vuodessa. Jakeluverkon asiakkaat käyttävät myös siirtoverkostoa, joten heidän tulee jakelutariffin lisäksi maksaa siirtotariffi. Siirto- ja jakelutariffi ei kuitenkaan näy asiakkaan laskussa erikseen, vaan siirron ja
jakelun kustannukset ovat yhtenä summatietona. (Gas Networks Ireland, Distribution tariffs
2017) Jakelutariffi nousi 2016/2017 0,2 % edellisvuoteen verrattuna. Jakelutariffi on noin
30 %:a kotitalousasiakkaan laskusta. (CER, Review of Competition in the Electricity and
Gas Retail Markets 2017, 90)
Toukokuussa 2010 Irlannissa otettiin käyttöön hiilivero, joka oli suuruudeltaan 15 €/tCO2.
Maakaasun hiilivero oli 3,07 €/MWh. Toukokuussa verotusta kovennettiin tasolle 20 €/tCO2,
jolloin maakaasun hiiliverotusta korotettiin tasolle 4,10 €/MWh. Irlannissa sähköntuotanto
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on täysin vapautettu hiiliverosta. Osittainen verovapautus on myönnetty maakaasua käyttäville laitoksille, joilla on ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä päästölupa. Tämän verokevennyksen myötä hiilivero on suuruudeltaan 0,54 €/MWh. Myös osalle CHP-laitoksista
on myönnetty vastaava osittainen verovapautus. CHP-laitoksen tulee olla CER:n toimesta
todettu tehokkaaksi CHP-laitokseksi EU-direktiivin 2004/84/EC mukaisesti. (Eurostat, Gas
Prices 2015, 27.)
Se, miten kaasujärjestelmän kustannukset jaetaan, eroaa maakohtaisesti. Irlannissa syöttöpisteiden kautta katetaan 30 % kustannuksista, kun ottopisteiden kautta lukema on 70 %.
Tämä tarkoittaa sitä, että otettaessa kaasua pois järjestelmästä, maksetaan enemmän kustannuksia kulujen kattamiseksi verrattuna kaasun syöttöpisteisiin. Kuvassa 14 on havainnollistettu tilanne esimerkillä. Siirtotariffi koskee yhtä lailla niin kotimaisia kuin Iso-Britanniasta
tulevia kaasuvirtoja. Iso-Britanniasta toimitettava kaasu on tuonut noin neljänneksen vuosittaisista siirtotuloista. (ACER 2012)

Kuva 14. Entry-exit -tariffin kustannusten jaon vaikutus kansainvälisen kaasunsiirron hintaan. (ACER 2012, Framework Guidelines on Harmonised transmission tariff structures,
9.)
Oletetaan, että rajanylityspaikan (IP) toisella puolella on TSOA ja toisella puolella TSOB.
Tässä tapauksessa kaasun kuljettajan maksu koostuu TSOA:n ottomaksusta ja TSOB:n syöttömaksusta. Oletetaan, että TSOB haluaa ottaa käyttöön viitehinnan, joka on linjassa IP:n
syöttöpisteen järjestelmään asettaman hinnan kanssa. Kuitenkin TSOA:lla on menettelytapa,
jonka mukaan suuri osuus kustannuksista on kohdennettu ottopisteille, jolloin IP-pisteen kokonaistariffi on korkeampi kuin kustannuksia vastaava maksu. Esimerkin avulla saadaan havainnollistettua, miten syöttö- ja ottomaksut vaikuttavat kaasun kuljettajaan. Mikäli naapurimaat ovat määritelleet syöttö- ja ottomaksut eri suhteessa, voi tällä olla vaikutuksia siihen,
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mistä kaasun kuljettaja hankkii kaasun. (ACER 2012, Framework Guidelines on Harmonised transmission tariff structures)
Sähköntuotantolaitokset ja pieni joukko teollisuusasiakkaita ovat suurimmat kaasun käyttäjät. Ne käyttävät noin 70 % kaasun kokonaistarpeesta. CER ei ole koskaan säännellyt tätä
segmenttiä. Seuraavaksi suurimmat kaasun käyttäjät ovat suuret kaupalliset ja teollisuuden
asiakkaat 9 % osuudella. Tähän kategoriaan kuuluu noin 250 asiakasta. Tämän sektorin sääntelyjärjestelmä tunnetaan nimellä säännelty tariffikaavajärjestelmä (RTF). RTF perustuu
kaasun markkinahintaan, siirto- ja jakelukustannuksiin sekä marginaaleihin. Tämä järjestelmä esitettiin väliaikaisena toimena vuonna 2003 ja sen tarkoituksen oli toimia rohkaisukeinona kilpailulle aikana, jolloin BG Energy omisti 100 % sektorin markkinasta. Tämän
avulla päästiin vajaan 10 vuoden aikana tulokseen, jossa BG Energyn osuus markkinasta on
enää 35 %. (IEA Ireland 2012, 119.) Toukokuussa 2014 CER julkaisi päätöksen, jonka mukaan CER lopettaa kaasun hinnan sääntelyn kotimaisille asiakkaille Irlannissa. Tämän päätöksen myötä TSO on saanut itse määrittää kaasun hinnan kotimaisille asiakkaille ilman
CER:n hyväksyntää heinäkuun 2014 alusta alkaen. (CER Press Release 2014)
Maakaasun hinta on noussut teollisuusasiakkaille keskimäärin 11,5 % (kuva 15) ja kotitalousasiakkaille noin 9 % vuodesta 2000 alkaen. Nämä luvut ovat vastaavanlaiset Interconnector-putken toisella osapuolella, Iso-Britannialla. Hintakehitys on seuraus pääasiassa maailmanmarkkinatilanteen kehityksestä. Kuva havainnollistaa hintakehityksen niinä aikoina,
kun IC1 ja IC2 valmistuivat, joten hintatieto on sen vuoksi melko vanhaa. Kaasun hinta on
ollut Irlannissa lähes poikkeuksetta korkeampi kuin Iso-Britanniassa. Kun IC1 valmistui,
erityisesti irlantilaisen teollisuusasiakkaan kaasun hinta laski ja kaasun hinta lähestyi IsoBritannian hintaa. Viimeisten vuosien aikana kaasun hinta on ollut laskusuunnassa maakaasumarkkinoiden, maailmanmarkkinatilanteen sekä kilpailun kehityksen vuoksi.

40

Kuva 15. Teollisuusasiakkaiden kaasun hinta Irlannissa ja muissa valituissa IEA -valtioissa. (IEA
(2011d))

Uusiutuvan energian osuus Irlannissa oli 9,1 % energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2015,
kun lukema oli 4,6 % vuonna 2010. Huolimatta voimakkaasta uusiutuvan energian osuuden
kehityksestä uusiutuvien osuus kokonaistuotannosta oli suhteellisen pieni verrattuna muihin
IEA-jäsenvaltioihin. Tämä on heijastunut myös suhteelliseen vähäiseen biokaasun tuotantoon. Biokaasun tuotannon ennustetaan kuitenkin kasvavan merkittävästi tulevan vuosikymmenen aikana. Biopolttoaineet ja jäte ovat suurimmat uusiutuvat energianlähteet. Tuulivoiman osuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti sähköntuotannossa. Irlannissa noin 25 %
sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2015 ja tavoite on, että uusiutuvien
osuus sähkötuotannossa on 40 % vuonna 2020. Uusiutuvan energian syöttötariffi (REFIT)
on merkittävin tekijä uusiutuvan energian käytön rohkaisussa. Se, miten uusiutuvan energian
osuuden kasvu vaikuttaa perinteisen maakaasun kulutukseen, ei pystytä eksaktisti toteamaan. Joka tapauksessa maakaasu tulee säilyttämään asemansa vähintään vaihtoehtoisena
energialähteenä esimerkiksi tuulivoimalle, jonka tuotanto on voimakkaasti riippuvainen vallitsevista tuuliolosuhteista. (SEAI, Renewable Electricity in Ireland 2016, 3 ja 14.)
Maakaasun vähittäishinta kotitalousasiakkaille on ollut jatkuvasti matalampi kuin EU-28
keskiarvo lukuun ottamatta lyhyttä hetkeä vuonna 2009. Vuoden 2016 alkupuoliskolla keskihinta oli 6,6 % EU:n keskihintaa ja 15,8 % euro-alueen keskihintaa matalampi (kuva 16).
Hinta pitää sisällään kaikki hintakomponentit lukuun ottamatta arvonlisäveroa. (CER, Review of Competition in the Electricity and Gas Retail Markets 2017, 83)
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Kuva 16. Kotitalousasiakkaan keskimääräinen kaasun hinta Irlannissa ilman arvonlisäveroa. (CER,
Review of Competition in the Electricity and Gas Retail Markets 2017, 83)

Tammikuussa 2017 maakaasun hinta laski edellisvuoteen verrattuna, kun taas öljyn hinta
nousi lähes 25 % (taulukko 6). Maakaasun hinta kotitalousasiakkaalle arvonlisävero huomioon ottaen oli 60-70 €/MWh riippuen kaasun vuosikulutuksesta. Erityisesti pienkulutusasiakkailla maakaasun kulutus laski edelliseen vuoteen verrattuna. Öljyn hinta oli samaa
luokkaa maakaasun hinnan kanssa. Sen sijaan kivihiili oli lähes 20 % maakaasua halvempaa
hinnan ollessa keskimäärin alle 60 €/MWh. (SEAI Domestic fuel cost comparison 2017)
Taulukko 6. Eri polttoaineiden hinta kotitalousasiakkaalle Irlannissa tammikuussa 2017. (SEAI
2017)
Kotitalousasiakas
hinta [€/MWh]

Maakaasu 0 - 5,6 MWh/vuosi
Maakaasu 5,6 - 55,6 MWh/vuosi
Maakaasu 55,6 - 555,6 MWh/vuosi
Turve (briketit, paalattu)
Kivihiili
Öljy
Jalopuu (täysi lava, kosteus 20 %)
Havupuu (täysi lava, kosteus 25 %)
Pelletti (pakattu)

73,00
65,20
60,90
70,90
53,50
78,30
97,90
76,20
74,30

Teollisuusasiakkaiden maakaasun hintakehitys oli samansuuntainen kuin kotitalousasiakkailla. Hinta laski vuoteen 2016 verrattuna. Erityisesti suurten kaasunkuluttajien laskussa
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näkyi selvä hintatason aleneminen kaasun hinnan pudotessa yli 20 %. Öljyn hinta nousi tuotteesta riippuen keskimäärin lähes kolmanneksella. Sen sijaan teollisuusasiakkaille puu oli
huomattavasti kilpailukykyisempi energianlähde kuin kotitalousasiakkaalle, sillä teollisuusasiakkaalle hakkeen hinta oli lähellä maakaasun hintaa. Myös turpeen hinta oli lähellä maakaasun hintaa. Selvästi halvin polttoainevaihtoehto oli kuitenkin kivihiili, sillä se oli yli puolet maakaasua halvempi polttoaine. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon, että kivihiilen hinta
ei pidä sisällään toimituskustannuksia, joten todellisuudessa ero ei ole yhtä suuri. Irlannissa
teollisuusasiakkaan ei ole tarvinnut maksaa maakaasusta veroja vuoteen 2010 saakka. Vuodesta 2010 alkaen maakaasulle otettiin käyttöön valmistevero. (SEAI Commercial fuel cost
comparison 2017)
Taulukko 7. Eri polttoaineiden hinta teollisuusasiakkaalle Irlannissa tammikuussa 2017. (SEAI
2017)
Teollisuusasiakas
hinta [€/MWh]

Maakaasu 0 - 278 MWh/vuosi
Maakaasu 278 - 2778 MWh/vuosi
Maakaasu 2778 - 27778 MWh/vuosi
Maakaasu 27778 - 277778 MWh/vuosi
Kivihiili
Kevyt polttoöljy
Raskas polttoöljy
Puupelletti, pakattu
Puupelletti, pakkaamaton
Puuhake, kosteus 35 %

58,00
45,00
36,10
25,80
15,90
75,50
67,20
67,10
56,90
39,70

3.2 Hollanti
Maakaasu on Hollannin suurin energianlähde. Maakaasun osuus oli 41,7 % primäärienergian
kokonaistarjonnasta (TPES) vuonna 2012 ja maakaasu on myös merkittävä energianlähde
sähköntuotannossa. (IEA Netherlands 2008, 57.) Hollanti on Euroopan toiseksi suurin kaasuntuottaja. Maan sijainnista ja korkeasta markkinaintegraatiosta johtuen Hollannilla on runsaasti kansainvälistä kaasukauppaa. (IEA Netherlands 2014, 129 ja 132.) Hollannissa kaasun
kulutus laski vuoden 2010 tasosta yli 24 % vuoteen 2014 verrattuna. Kuitenkin parin viimeisen vuoden aikana kulutusmäärä on lähtenyt maltilliseen nousuun. Liitteessä 2 on kuvattu
tarkemmin maakaasutase vuosina 2000-2016. (Statline 2017) Kuvassa 17 on havainnollistettu kaasun kotimaisen tuotannon ja tuontikaasun määrän kehitys. Maakaasun tuonti ylitti
ensimmäistä kertaa kotimaisen tuotannon vuonna 2010.
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Kuva 17. Kotimaisen tuotannon ja tuontikaasun kehitys Hollannissa vuosina 2000-2013. (BBL
Company 2017)

Hollannin putkilinjoja operoi siirtojärjestelmäoperaattori (TSO) Gasunie Transport Systems
B.V. (GTS). GTS operoi kaasun tuotannosta eriytettyä entry-exit -järjestelmää, joka sisältää
53 syöttöpistettä ja yli 1000 kotimaista jakelupistettä sekä 25 rajat ylittävää pistettä. Hollannin ja Iso-Britannian välille on rakennettu merenalainen yhdysputki, The Balgzand-Bacton
Line (BBL), joka siirtää kaasua Hollannista Iso-Britanniaan (kuva 18).
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Kuva 18. Hollannin maakaasuverkosto. (IEA Netherlands 2014, 143.)

Hollannissa korkean lämpöarvon kaasu (H-kaasu) kulkee erillisessä korkeapaineverkostossa
kuin matalan lämpöarvon kaasu (L-kaasu). Yhdistääkseen nämä verkostot, hollantilainen
TSO operoi konversiolaitoksia, joissa korkean lämpöarvon kaasu muutetaan matalan lämpöarvon kaasuksi lisäämällä korkean lämpöarvon kaasuun typpeä. Kotitalousasiakkaat käyttävät L-kaasua, kun teollisuusasiakkaat käyttävät enimmäkseen H-kaasua. (IEA Netherlands
2014, 136-137.)
Hollannin ensimmäinen LNG-terminaali, GATE, valmistui vuonna 2011. Sen kapasiteetti
on 120 TWh ja sillä on laajenemisvaraa 40 TWh kapasiteetille. Maakaasua varastoidaan
suhteellisen vähän verrattuna kaasun kulutusmääriin. Varastointikapasiteetti on kuitenkin
lähes kaksinkertaistunut muutaman vuoden takaiseen, sillä muutama vuotta sitten valmistunut Bergermeerin varasto nosti kokonaiskapasiteettia 46 TWh. Tällä hetkellä Hollannin va-
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rastointikapasiteetti on noin 100 TWh. Biokaasun rooli on toistaiseksi varsin pieni. Biokaasun osuutta pyritään kuitenkin nostamaan. Hollannin hallitus odottaa biokaasun käytön kasvavan niin, että vuonna 2030 biokaasua käytettäisiin 30 TWh ja vuonna 2050 jopa 200 TWh.
(IEA Netherlands 2014, 138-140.)
3.2.1 BBL-hanke
BBL-yhdysputken kautta siirretään kaasua Hollannista Iso-Britanniaan, mutta ei toiseen
suuntaan. Muutaman toimintavuoden jälkeen perustettiin virtuaalinen vastavirtaustoiminto
kaupankäyntiä varten, joka mahdollisti sen, että kaasun kuljettajat ovat kyenneet siirtämään
kaasua virtuaalisesti verkosta myös Iso-Britanniasta Hollantiin. (Wholesale Gas Market
2015, 26.) Yhdysputken merenalaisen osan pituus on 234 km ja putken halkaisija on noin
91,5 cm (Bosman 2006, 10.). BBL mahdollisti venäläisen kaasun toimituksen Iso-Britanniaan ja Irlantiin. Tällä hetkellä kaasuvirta on noin 150 TWh vuodessa. Tästä kaasuvirrasta
noin 80 TWh on sidottu pitkäaikaisella sopimuksella, jossa GasTerra toimittaa kaasua Centricalle Iso-Britanniaan. Putkilinjaa pitkin ei voida siirtää kaasua fyysisesti Iso-Britanniasta
Hollantiin, mutta se on epäsuorasti mahdollista Belgian Zeebruggen kautta, josta kaasua voidaan siirtää Hollannin kauppapaikkaan, TTF:ään, 60 TWh vuosikapasiteetin omaavan
Zebra-putkilinjan kautta. (IEA Netherlands 2008, 66.) Kaasunsiirto Iso-Britanniaan yhdysputken kautta alkoi 1.12.2006. (Ofgem 2008)
BBL-yhdysputki on suunniteltu niin, että Hollannin puolella oleva kompressoriasema siirtää
paineistettua kaasua Iso-Britannian Bactoniin. Kompressoriasema paineistaa kaasua niin,
että kaasun paine Iso-Britanniassa on 80-100 bar. Hollannin puolella lähellä Juliandorpia
sijaitsevalta kompressoriasemalta on noin neljän kilometrin matka rantaviivalle. BBL-yhdysputkihanke sisälsi yhdysputken yhdistämisen kahteen Hollannin siirtoverkonhaltijan korkeapainesiirtoputkeen sekä Pohjois-Hollannin kanaalin ylittämisen. Taulukossa 8 on esitetty
BBL:n tekniset tiedot niin merenalaiselle kaasuputkelle kuin kompressoriasemalle. (Bosman
2006, 12-13.)
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Taulukko 8. BBL-järjestelmän tekniset tiedot. (Bosman 2006)
Kompressoriasema
Maksimisuunnittelupaine
137 bar
Suunniteltu kapasiteetti
1,75 milj. m3(n)/h
Teho
3*23 MW (2 toiminnassa, 1 varalla)
Suunniteltu maksimikapasiteetti 2,13 milj. m3(n)/h

Merenalainen kaasuputki
Putkikoko
Pituus
Putkimateriaali
Maksimisuunnittelulämpötila
Suunniteltu elinikä
Maksimisuunnittelupaine

91,5 cm
235 km
Hiiliteräs, materiaalilaatu L450MB
50 °C
min 50 vuotta
137 bar

3.2.2 Hollannin maakaasumarkkinat
Hollannin kaasumarkkinat ovat täysin avoimet niin tukku- kuin vähittäiskaupan tasolla.
Tästä huolimatta markkinakonsentraatio vähittäismyynnin tasolla on suhteellisen korkea,
sillä kolme suurinta vähittäismyyjää hallitsivat 81 % vähittäismarkkinoista vuonna 2013 (EU
Energy Markets 2014, 122.). Markkinat ovat keskittyneet kaasun tuotantoon ja kaasukauppaan. Hollannin maakaasumarkkinat ovat pysyneet rakenteeltaan samankaltaisena ”The
Dutch Gas Building” -kokonaisuuden perustamisesta lähtien. Hollannissa on täysin tuotannosta eriytetty entry-exit -järjestelmä. Hollannin sääntelyviranomainen ACM hyväksyy
maakaasun siirtotariffit ja varmistaa, että kaasuasiakirja Gas Act:n sääntöjä noudatetaan. Talousministeriöllä on päävastuu Hollannin energiapolitiikasta. Näin ollen ministeriön vastuulle kuuluu kaasupolitiikka aina kaasuntuotannosta kaasukauppaan. Tämän lisäksi Hollannissa on useita toissijaisia lakeja ja säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa maakaasun
vapaan sääntelyjärjestelmän ja kaasun toimitusten toteutuminen kuluttajille. (IEA Netherlands 2014, 141-142.)
Hollannin merkittävin tukkumyyjä on GasTerra, joka ostaa kaasua niin kotimaisilta kuin
ulkomaisilta kaasuntuottajilta. ICE Endex on hollantilainen kaasupörssi, joka kauppaa spotja futuurisopimuksia TTF:ssä. ICE Endexin markkinaosuus on kasvanut ja pelkästään vuoden 2015 aikana se kasvatti TTF:n futuurimarkkinoilla osuutensa 20 %:sta 25 % (Gasunie,
Annual Report 2015, 36.). GTS (Gasunie Transport Services B.V.) on Hollannin kansallinen
siirtojärjestelmäoperaattori, jonka emoyhtiö on Gasunie. Gasunie operoi kaasuvarastoja,
Hollannin ja Iso-Britannian välistä yhdysputkea sekä Maasvlakten LNG -terminaalia. Tä-
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män lisäksi Hollannissa on yhdeksän kaasun jakelujärjestelmäoperaattoria (DSO). Vähittäiskaupan kaasumarkkinoista vastaa kolme suurta yritystä. Hollannin valtio omistaa GTS:n kokonaisuudessaan ja sitä hallinnoi talousministeriö. ACM on Euroopan komission lausuntopäätöksen myötä sertifioinut GTS:n täysin omistajuudesta eriytetyksi TSO:ksi vuonna 2013.
BBL Company V.O.F. sertifioitiin TSO:ksi Euroopan komission hyväksynnällä Hollannin
ACM:n ja Iso-Britannian Ofgemin toimesta. Kuvassa 19 on esitetty Hollannin merkittävimpien maakaasumarkkinatoimijoiden vastuualueet. (IEA Netherlands 2014, 141 ja 142.)

Kuva 19. Hollannin maakaasumarkkinatoimijoiden vastuualueet. (IEA Netherlands 2014, 144 ja
OECD 2015, Netherlands: Country Overview)

Hollannin virtuaalinen kauppapaikka, TTF, perustettiin vuonna 2002. Se on yksi kehittyneimmistä Euroopan maakaasumarkkinoiden kauppapaikoista. Avain TTF:n voimakkaalle
kehittymiselle oli sen vakaa sääntelyjärjestelmä ja sitoutuminen kilpailukykyisen markkinan
kehittämiseen. Vähittäismarkkinat avattiin kilpailulle vuonna 2004 ja seuraavina vuosina
pyrittiin poistamaan Hollannin kaasujärjestelmän fyysiset pullonkaulat, jotka tarkoittavat
kaasuinfrastruktuurin kohtia, jotka rajoittavat kaasuvirtoja rajallisen siirtokapasiteetin
vuoksi. Yksi hyvin merkittävä tekijä Hollannin maakaasumarkkinoilla on ollut se, että tukkumarkkinoilla toimiva GasTerra on tarjonnut yhä enemmissä määrin erilaisia tuotteita
markkinoille. TTF onnistui hyödyntämään edelläkävijän asemansa ja nämä varhaiset onnis-
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tumiset lisäsivät markkinatoimijoiden luottamusta kauppapaikkaa kohtaan. TTF:ssä markkinaosapuolet voivat käydä kauppaa kaasusta, joka on jo syötetty järjestelmään toisen osapuolen toimesta. Tämän vuoksi TTF:ssä kaasu tuodaan hollantilaiseen verkostoon syöttöpisteen kautta, ja kaasu voi vaihtaa omistajaa ennen kuin se lähtee verkostosta pois ottopisteessä. TTF:n voimakkaan kehityksen voidaan sanoa johtuvan Hollannin fyysisen verkoston
ominaisuuksista, sillä Hollannilla on sekä omia kaasulähteitä että hyvät fyysiset yhteydet
Norjan kaasulähteille. Lisäksi Hollannilla on kattavat yhteydet naapurimaiden markkinoihin
LNG-terminaali mukaan lukien. (ACER/CEER 2016, 23.)
Hollannin tukkumarkkinakehitys on kohdannut myös haasteita, sillä Hollannissa on käytössä
kahta kaasulaatua. Sen johdosta markkinatoimijat eivät ole voineet vapaasti muuttaa kaasun
laatua sopivaksi, jonka myötä kysyntään ei ole aina pystytty vastaamaan. Vuonna 2008 Hollannin sääntelyviranomainen yhdessä kilpailuviranomaisen NMA:n (nykyinen ACM)
kanssa päätti, että siirtoverkonhaltija GTS:n tulee mahdollistaa laatumuunnos vapaasti osana
järjestelmäpalveluita. Tämä poisti fyysiset rajoitteet markkinoilta ja sen seurauksena markkinat ovat kehittyneet siten, että kaasukauppiaat ovat alkaneet käyttää TTF:ää taseen tasapainottamiseen sekä suojaustarkoituksessa. Lisääntynyt likviditeetti niin spot- kuin futuurituotteilla on lisännyt kiinnostusta ja luotettavuutta kauppapaikkaa kohtaan. TTF:stä on tullut
selkeä eurooppalaisen kaasun hinnan viitearvo ja TTF:ää käytetään pitkäaikaisten sopimusten hintareferenssinä, sillä sopimukset pitävät sisällään TTF:n hintatasoon perustuvan hintaindeksin. Lisäksi muiden Euroopan kaasuhubien hinta saa voimakkaasti viitteitä TTF:n
hintatasosta. (ACER/CEER 2016, 23-24.)
Muutosta on tapahtunut myös myytävän kaasun määrässä, sillä TTF:ssä myytävän kaasun
volyymi on kasvanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. TTF:ssä kaupankäynti on vilkasta ja siellä on mahdollista käydä kauppaa kaasupörssissä, tehdä OTC-sopimuksia ja
käydä kauppaa futuurituotteista sekä fyysisestä kaasusta. Vuonna 2012 noin 85 % tukkumarkkinoiden kaupankäynnistä oli kahden osapuolen välistä (OTC) kauppaa, kun kahdenvälisten sopimusten osuus kaasukaupasta oli 10 % ja kaasupörssin osuus noin 5 % (kuva 20).
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Kuva 20. Tukkumarkkinoiden kaupankäynnin kehitys Hollannissa 2009-2013. (ACM, Liquiditeitsrapport 2014, 7.)

Kuten edellä olevasta kuvasta voidaan todeta, on kaupankäynti TTF:ssä lisääntynyt lähes 3kertaiseksi vuodesta 2009 vuoteen 2013 mennessä. Kaasupörssissä käytävän kaupan osuus
on kasvussa osittain sen vuoksi, että sopimusten kestot ovat lyhentymässä. Vuonna 2014
maakaasua kaupattiin TTF:ssä noin 7800 TWh, kun kaupattavan kaasun määrä oli 17 000
TWh vuonna 2015. Kyseisinä vuosina näistä kauppamääristä pörssissä kaupattiin 1500 TWh
ja 3000 TWh. Alla olevassa kuvassa on esitetty, minkä mittaisista sopimuksista kunkin vuoden tukkumarkkinat koostuivat. (ACER/CEER 2016, 21-22.)

Kuva 21. Tukkumarkkinoilla tehtyjen sopimusten pituudet vuosina 2009-2013. (ACM, Liquiditeitsrapport 2014, 10.)

Hollannissa TSO veloittaa kaasun kuljettajia erikseen sen kapasiteetin mukaan, miten paljon
kaasua on siirretty siirtoverkostosta jakeluverkostoon (niin kutsuttu ”city-gate”). Aiemmin
Hollannissa on ollut virtuaalinen kauppapaikka sekä korkean lämpöarvon että matalan lämpöarvon maakaasulle, mutta heinäkuussa 2009 nämä yhdistettiin yhdeksi kauppapaikaksi.
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Tämän myötä kaasukauppaa on voitu käydä riippumatta kaupattavan kaasun laadusta. Yhdistäminen toi yhteen suuremman määrän markkinatoimijoita ja poisti kauppapaikalle pääsemisen esteitä niin, että uusien tulokkaiden oli helpompi päästä kauppapaikalle. Kauppapaikalle pääseminen helpottui erityisesti sen vuoksi, että joillakin markkinatoimijoilla oli
aiemmin haasteita varmistaa se, että tiettyä kaasulaatua saatiin toimitettua ilman toimitushäiriöitä. Jotta markkinatoimija pääsee virtuaaliseen kauppapaikkaan, tulee markkinatoimijan toimia ensin kaasun kuljettajana ja tämän jälkeen rekisteröityä virtuaaliseen kauppapaikkaan. (KEMA 2013, Study on Entry-Exit Regimes in Gas, Part A, 30, 43-44, 58)
Vuonna 2016 siirtotariffi nousi edellisvuoteen verrattuna lähinnä sen vuoksi, että Hollannissa jouduttiin uudistamaan vanhaa kaasuverkostoa, mikä aiheutti merkittäviä kustannuksia. Vuoden 2017 aikana maakaasun siirtotariffi tulee kuitenkin laskemaan. Heinäkuun 2017
alusta alkaen tariffi laskee merkittävästi niin, että GTS:n liikevaihto putoaa nykyisestä noin
miljardista eurosta 800 miljoonaan euroon. Hollannin sääntelyviranomainen määräsi matalamman tariffin sen vuoksi, että Hollannin TSO oli saanut aiemmin liian suuria tuloja. Hollannin käytäntöjen mukaisesti ylimääräiset tulot kompensoidaan seuraavana vuonna laskemalla tariffeja. Tässä tapauksessa vuonna 2017 saatavat tulot ovat 207 miljoonaa euroa matalammat kuin edellisenä vuonna. (ACM, Users will pay EUR 207 million less on gas transmission in 2017).
Toukokuussa 2017 Hollannin TSO:t, Gasunie Transport Services ja BBL Company päättivät, että BBL-yhdysputki integroidaan osaksi TTF:n markkina-aluetta vuoden 2018 alusta
alkaen. Integraation myötä Hollannin Juliandorpin yhteenliitäntäpiste (interconnection
point, IP) poistetaan, minkä johdosta sopimusten ja ilmoitusmenettelyiden tekeminen on tarpeellista vain Bactonin yhteenliitäntäpisteessä. Integraatiosta huolimatta TSO:t tulevat pysymään itsenäisinä toimijoina ja sen myötä BBL-yhdysputkesta tulee osa TTF:n markkinaaluetta, jolloin siitä tulee entistä kehittyneempi markkinapaikka. BBL-yhdysputken integroiminen osaksi GTS:n järjestelmää johtaa siihen, että markkina-alueen tasehallinta kestää
suurempia epätasapainotilanteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tasehallintaan ei tarvitse puuttua yhtä herkästi kuin aiemmin. Tämän myötä kaasun kuljettajille aiheutuu pienempiä tasehallinnan kustannuksia TTF:n markkina-alueella, kun GTS:llä on pienempi tarve
kaupata kaasua tukkukaupan kautta. Integraation toteuttamisen jälkeen kaasun kuljettajien
on helpompaa ja tehokkaampaa kuljettaa kaasua TTF:n ja NBP:n välillä. Myös arbitraasitilanteen hyödyntämisen mahdollisuudet paranevat, kun kaasun kuljettajat voivat reagoida
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TTF:n ja NBP:n välisiin hintaeroihin nopeammin. (BBL Company 2017, BBLC and GTS
bring TTF and NBP closer together) Arbitraasi tarkoittaa tilannetta, jossa ostamalla ja myymällä voidaan saada voittoa ilman riskiä (Pörssisäätiö 2017).
Juliandoripin yhteenliitäntäpisteen poistuessa siitä saatavat siirtotariffit jaetaan uudelleen
molempien Hollannin TSO:iden toimesta muihin pisteisiin. BBL Companylle tämä tarkoittaa sitä, että Juliandorpin pisteen tariffi lisätään Bactonin yhteenliitäntäpisteeseen. Tämän
seurauksena BBL-yhdysputken siirron kokonaiskustannus pysyy samana. Sen sijaan GTS
jakaa tariffin sen muihin syöttö- ja ottopisteisiin. Integraatio ei kuitenkaan vaikuta GTS:n
tariffirakenteeseen. Tariffin uudelleenjakaminen vaikuttaa hyvin vähän GTS:n tariffeihin (≈
1,2 %). Integraation toteuttamiseen vaadittavat kustannukset ovat hyvin pieniä, sillä ainoastaan muutamia toimenpiteitä tulee tehdä TSO:iden IT-järjestelmiin. (BBL Company 2017,
BBLC and GTS bring TTF and NBP closer together)
3.2.3 Maakaasun hinnoittelu
Hollannissa kaasun tukkuhinta muodostuu virtuaalisessa kauppapaikassa, TTF:ssä, joka toimii hollantilaisen kaasuverkon alueella. GTS omistaa TTF:n ja ylläpitää sen toimintaa.
TTF:ssä markkinaosapuolet siirtävät kaasua, joka on jo GTS:n järjestelmässä (”entry-paid
gas”), kolmannelle osapuolelle. TTF:ssä kaasua voidaan siirtää osapuolelta toiselle ilman,
että kaasu fyysisesti virtaa kaasun myyjältä kaasun ostajalle. TTF ohjaa kaasun käyttöä ja
varmistaa, että toimitus ja myynti ovat tasapainossa. Kaasua voi ostaa mistä tahansa TTF:n
kaupankäyntialueelta ja kaasun myyjä voi toimittaa kaasua mihin pisteeseen tahansa.
TTF:ään on liittymässä yhä enemmän kaasun toimittajia ja kauppaajia, joten se on Euroopan
maakaasukaupan tärkeimpiä kauppapaikkoja. ICE-ENDEX on yksi Euroopan kehittyneimmistä energiapörsseistä. Se operoi sekä sähkön että maakaasun spot- ja futuurimarkkinoita
Hollannissa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa. Se on tehokas ja kehittynyt elektroninen kaupankäyntiympäristö. ICE-ENDEX kauppaa kolmen kaasuhubin kaasua: TTF:n, NBP:n ja
Zeebruggen kaasua. Kuvassa 22 on esitetty Luoteis-Euroopan merkittävimmät kaasuhubit ja
-pörssit. (The Dutch Gas Hub 2011)

52

Kuva 22. Luoteis-Euroopan merkittävimmät maakaasuhubit ja -pörssit. (The Dutch Gas Hub 2011)

Kotimaisessa kaasukaupassa Hollanti on siirtynyt öljyn hintaan perustuvasta kaasun hinnoittelumallista kohti mallia, jossa kaasun hinta perustuu hubin (TTF) kauppahintoihin. Nykyään pitkän aikavälin sopimukset pitävät sisällään TTF:n futuuri-indeksaation. Hollannin kotimaisissa markkinoissa lyhyen aikavälin sopimukset ovat lisääntymässä. Nämä sopimukset
ovat pituudeltaan kuukaudesta muutamaan kuukauteen. Vuodesta 2009 alkaen kaupankäynti
ja kaupankäyntiin osallistuvat tahot ovat lisääntyneet. Vuonna 2013 TTF:ään rekisteröityjä
käyttäjiä oli yli 100. Samana vuonna TTF:ssä kuukausittainen hinta hubissa ei missään vaiheessa ollut korkeampi kuin Euroopan muiden suurten hubien hinta. Kaasun hinta vaihteli
26-30 €/MWh välillä niin, että keväällä ja kesällä hinta oli matalampi verrattuna syksyn ja
talven hintaan. (IEA Netherlands 2014, 145.)
Hollannissa ei ole sääntelyä maakaasun vähittäismyyntihinnalle, vaan vähittäismyyntihinnan asettavat kaasun toimittajat. Toimittajilla on velvollisuus toimittaa kaasua kohtuullisia
hintoja ja ehtoja vastaan. Sääntelyviranomainen ACM valvoo hintoja ja tarkistaa, että hinnat
ovat reiluja. Lisäksi ACM:llä on oikeus viime käden viranomaisena pakottaa toimittajia
alentamaan tariffeja. Kotitalousasiakkaille kaasun hinnanmuodostuksen merkittävin tekijä
on kaasun toimitus, jonka osuus kaasun hinnasta on noin 50 %. Kaasuverkoston kustannukset ovat vain 9 %:a kokonaishinnasta. Kuvassa 23 on esitetty, miten kaasun hinta on jakautunut kotitalousasiakkaalle vuonna 2011. Kuvasta nähdään, että Hollannissa kaasun verotus
on merkittävä tekijä kotitalousasiakkaan kaasulaskussa. (IEA Netherlands 2014, 147.)
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Kuva 23. Kaasulaskun muodostuminen kotitalousasiakkaille vuonna 2011. (IEA Netherlands 2014,
147.)

Hollannissa kiinteät kapasiteettitariffit ovat kaikille ottopisteille samat lukuun ottamatta ottopisteitä, joista kaasu virtaa jakeluverkostoihin. Kaikissa muissa pisteissä tariffit perustuvat
vuosittaiseen tariffiin, joissa vuosi on jaettu kolmeen osaan: talvikuukausiin, kesäkuukausiin
ja rajakuukausiin. Talvikuukaudet ovat joulukuu, tammikuu ja helmikuu ja kesäkuukaudet
toukokuusta syyskuuhun. Loput ovat niin kutsuttuja rajakuukausia. Kuukausittaiset kapasiteettitariffit saadaan kertomalla vuosittainen tariffi talvikuukausina kertoimella 0,7, rajakuukausina kertoimella 0,2 ja kesäkuukausina kertoimella 0,1. Keskeytettävissä oleva kapasiteetti (interruptible capacity) myydään alennettuun hintaan riippuen keskeytyksen todennäköisyydestä. Tariffeja alennetaan 15 % keskeytyksen todennäköisyyden ollessa 0-5 % ja 30
% keskeytyksen todennäköisyyden ollessa 5-15 %. Nämä alennukset koskevat kaikkia ottopisteitä. (Klop 2009, 67.)
Maakaasun hinta kotitalousasiakkaalle oli vuonna 2014 noin 78 €/MWh, kun teollisuusasiakkaalle hinta oli noin 25 €/MWh. Merkittävä hintaeroa kasvattava tekijä kotitalous- ja
teollisuusasiakkaiden välillä on verotus, sillä kotitalousasiakkailla verotuksen osuus kaasun
hinnasta on noin 40 %, kun teollisuusasiakkaille verotuksen osuus hinnasta on alle 10 %.
Tämä ero johtuu siitä, että teollisuusasiakkaan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa eikä myöskään energiaveroa sähköntuotannossa ja tietyissä energiatuotteissa. Maakaasun käyttö CHPlaitoksissa on myös verovapautettua. CHP-laitokset, joista 90 % käyttää polttoaineenaan
maakaasua, tuottavat Hollannissa noin 50 % energiantoimituksista. Lämmöntuotannossa
maakaasun käyttö on vähentynyt 30 % vuosina 2002-2012, mikä johtuu pitkälti biopolttoaineiden ja jätteen käytön lisääntymisestä ja niiden kilpailukyvyn parantumisesta. (IEA Netherlands 2014, 148 ja 60.)
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Hollannin ja Iso-Britannian välisen yhdysputken valmistuttua Hollannin TTF:n ja Iso-Britannian vastaavan NBP:n hinnat ovat seuranneet toisiaan melko tarkasti. Ennen yhdysputken
avaamista NBP:n hintataso oli huomattavasti korkeampi kuin TTF:n, mutta putken avaamisen aikoihin TTF koki likviditeetin kasvua. Tämä kehitys on havainnollistettu kuvassa 24,
josta nähdään selvästi, miten markkinat yhdistävä putkiyhteys tuo kaasun hinnat hyvin lähelle toisiaan. (IEA Netherlands 2008, 70.)

Kuva 24. TTF:n ja NBP:n hinnat ennen ja jälkeen BBL -yhdysputken avaamisen.
(IEA Netherlands 2008, 71.)

Vuoden 2006 aikana kaasun hinta laski Iso-Britanniassa ja Hollannissa merkittävästi. BBLyhdysputken rooli on suuri erityisesti sen johdosta, että sen myötä kahden eri markkinan
väliset hintaerot tasoittuivat. Vuoden 2006 alussa hinta oli noin 32 €/MWh, kun vuoden lopussa hinta oli enää 20 €/MWh. Tämän jälkeen molemmissa markkinoissa kaasun hinta oli
lievässä nousussa pitkälti yleisen maailmanmarkkinatilanteen kehittymisen vuoksi. Helmikuussa 2017 hintaero NBP:n ja TTF:n välillä oli noin 1 €/MWh niin, että Hollannin TTF:ssä
hintataso oli hieman matalampi. Hinnat olivat molemmissa kauppapaikoissa noin 20 €/MWh
tasolla. Huhtikuussa 2017 NBP:n hinta laski hieman TTF:n hintaa matalammaksi. Huhtikuussa tukkuhinta vaihteli molemmissa kauppapaikoissa 15-17 €/MWh välillä. Joka tapauksessa yhdysputken valmistumisen jälkeen Iso-Britannian ja Hollannin markkinoilla maakaasun hinnat ovat konvergoineet keskenään. (BBL Company 2017)
TTF:ssä, kuten myös muissa kehittyneissä hubeissa, kaasun hinta perustuu yhä pitkäaikaisten sopimusten hintatasoon siitä huolimatta, että öljyindeksoinnista ollaan siirtymässä kohti
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hub-indeksointia. Öljyindeksoinnin sisältävät sopimukset ovat alttiina valuuttariskille, koska
öljy hinnoitellaan dollareissa ja eurooppalainen kaasu euroissa. Pitkäaikaisella sopimuksella
kaasun kuluttaja voi optimoida kaasun kulutusta sopimuksen sallimissa rajoissa sen mukaan,
mikä on hintaero hubin hinnan kanssa. Mikäli kaasun kulutus jää ennakoitua pienemmäksi,
kaasun kuluttaja voi myydä ylimääräisen kaasun hubissa. Kuvasta 25 nähdään, miten vuonna
2015 maakaasun hinta Euroopan hubeissa korreloi öljyn hinnan kanssa. Kuvaa tarkasteltaessa on hyvä huomata, että maakaasun ja öljyn aikajanat ovat noin puoli vuotta eri kohdassa.
Näin on tehty sen vuoksi, että maakaasun hinta reagoi öljyn hintaan noin puolen vuoden
viiveellä. Asettamalla maakaasun aikajana puoli vuotta myöhemmäksi öljyyn verrattuna saadaan tämä viive eliminoitua ja sitä kautta öljyn ja kaasun hintakehitys vertailukelpoiseksi.
Monien maakaasumarkkina-analyytikoiden tutkimusten mukaan hubien spot-hinnat ovat
yleisesti matalampia kuin pitkäaikaisten sopimusten hinnat, koska spot-sopimukset eivät sisällä joustoa kaasun toimitusmäärissä. (ACER/CEER 2016, 33-35.)

Kuva 25. Öljyn ja kaasuhubien hintakehitys 2008-2015. (ACER/CEER 2016, 35.)
Maakaasun hintakehitys teollisuusasiakkaalle yhdysputken valmistumisen jälkeen on havainnollistettu kuvassa 26. Kuvasta voidaan todeta, että kaasun hinta on pysynyt melko vakaana. Kaasun vakaa hintakehitys kertoo siitä, että Hollannissa markkinat ovat kehittyneet
ja sen takia voimakkaita hintavaihteluita ei ole vuosien saatossa esiintynyt. Hollannissa kaasutase on pysynyt stabiilina, joten hintatasoon ei ole muodostunut piikkejä suuntaan tai toiseen. Myöskään maakaasun verotus ei ole kokenut suuria muutoksia, vaikkakin verokehitys
on ollut lievässä nousussa. Teollisuusasiakkaan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, joten verotekijä koostuu käytännössä valmisteverosta.
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Kuva 26. Maakaasun hinta- ja verokehitys hollantilaiselle teollisuusasiakkaalle. (Energy Prices and
Taxes, 4th Quarter 2016, 200.)

Kotitalousasiakkaan maakaasun hinta ja verotus ovat olleet melko tasaisessa nousussa viimeisen 20 vuoden aikana lukuun ottamatta pientä hintanotkahdusta vuonna 2010 (kuva 27).
Verotuksen osuus kokonaishinnasta on kasvanut niin, että vuonna 2016 verotuksen osuus oli
yli 50 % kokonaishinnasta. Verotuksessa nähdään selvä nousu samoihin aikoihin, kun BBLyhdysputki valmistui. Verotus nousi lähes 10 €/MWh, mikä heijastui suoraan kaasun kokonaishintaan. Verotuksen nousu johtui käytännössä valmisteveron noususta. Hollannissa arvonlisävero muuttuu vuosittain ja sekin on ollut tasaisessa nousussa.

Kuva 27. Maakaasun hinta- ja verokehitys hollantilaiselle kotitalousasiakkaalle. Hintakehitys pitää
sisällään myös verokehityksen. (Energy Prices and Taxes, 4th Quarter 2016, 200.)

Kuvassa 28 on esitetty, miten verotus maakaasun kotitalousasiakkaalle on kehittynyt. Kuva
osoittaa, miten valmistevero nousi pian yhdysputken valmistumisen jälkeen. Kaasu virtaa
fyysisesti Hollannista Iso-Britanniaan, joten on todennäköistä, ettei valmisteveron nousu ole
selitettävissä yhdysputken valmistumisella, vaan todennäköisesti etenkin hiilidioksidiveron
nousulla on ollut vaikutusta asiaan.
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Kuva 28. Verotekijöiden osuus hollantilaisen kotitalousasiakkaan kaasun kokonaishinnasta.
(Energy Prices and Taxes, 4th Quarter 2016, 200.)

Suurimmassa osassa läntisen Euroopan maista kivihiiltä on suosittu kaasua enemmän sähköntuotannon polttoaineena, mutta viime aikoina maakaasun suosio on ollut kasvussa. Hollannissa aikavälillä 2009-2013 kaasun ja hiilen välinen hintaero on ollut kasvussa (kuva 29).
Vuonna 2014 sama hintakehitys jatkui huolimatta siitä, että hiilen käytöstä vapautuu ilmakehään huomattavasti enemmän kasvihuonekaasuja maakaasuun verrattuna. Hollannissa
yleinen sääntö on pitkään ollut se, että polttoaineen käyttö sähköntuotannossa on vapautettu
energiaverosta. Viime aikoina tilanne on kuitenkin muuttunut niin, että riski investoida uusiin hiilivoimaloihin on kasvanut. Lisäksi vuonna 2012 hallitus poisti kivihiilen verovapauden sähköntuotannossa ja asetti 14 €/tC suuruisen veron. Sen sijaan maakaasulla verovapaus
jatkui sähköntuotannossa, mikä kertoo siitä, että Hollanti on pyrkinyt lisäämään maakaasun
käyttöä kivihiilen sijasta muun muassa energiantuotannossa. (IEA Netherlands, 2014, 165.)

Kuva 29. Maakaasun ja kivihiilen hintakehitys Hollannissa. (IEA Netherlands 2014, 166.)

Kuten yllä olevasta voidaan todeta, kivihiilen hinnalla on ollut laskeva trendi vuodesta 2011
alkaen johtuen suurelta osin kivihiilen ylitarjonnasta. Kuitenkin vuoden 2016 puolivälissä
kivihiilen hinta lähti nousuun niin, että kolmannella kvartaalilla kivihiilen CIF ARA:n spothinta oli 7 % korkeampi kuin samalla kvartaalilla edellisenä vuonna. Tämä on seurausta siitä,
että Kiinan kivihiilikaivoksia on suljettu ja niiden käytölle on asetettu tiukempia rajoituksia.
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Kivihiilen hinnan nousun myötä maakaasun suhteellinen kilpailukyky on parantunut huomattavasti vuoden 2016 toisen kvartaalin jälkeen. (Euroopan Komissio, Euroopan kaasumarkkinoiden kvartaaliraportti 2016, 16.)
Öljyn tukkuhinta on noussut voimakkaasti vuosina 2000-2012 lukuun ottamatta lyhytaikaista hinnan laskua vuonna 2009. Öljyn tukkuhinta saavutti korkeimman arvonsa vuonna
2012, jonka jälkeen hinta lähti melko voimakkaaseen laskuun. Vähittäismyynnin hintakehitys on ollut vastaavan suuntaista kuin tukkumyyntihinnan, mutta huomattavasti maltillisempaa. Tukkumyyntihinnan voimakkaan laskun myötä hintaindeksit tukku- ja vähittäismyynnin välillä olivat melko lähellä toisiaan vuonna 2015. Öljyn verotus on ollut maakaasun verotusta kovempaa, sillä verotuksen osuus on noin puolet öljyn kokonaishinnasta. (IEA Netherlands 2014, 156.)
Hollannissa uusiutuvan energian tuotanto on lisääntymässä ja maa tukee uusiutuvaa energiaa
tavoitteena nostaa uusiutuvan energian kulutus tasolle 16 % kokonaisenergiantuotannosta
vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2012 5,3 % energiasta tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä, josta suurin osa oli biopolttoaineella ja jätteellä tuotettua energiaa. Hollannissa uusiutuvilla energialähteillä sähköä tuottavia laitoksia kohdellaan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta sähköntuotantolaitosta. Hollannissa on käytössä SDE+ (Sustainable Energy Incentive) -järjestelmä, joka edistää uusiutuvan energialähteiden käyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Järjestelmä sisältää myös kaasuntuotannon. SDE+ kattaa pitkällä aikavälillä (5,
12 tai 15 vuotta) fossiilisen ja uusiutuvan energian välisen hintaeron riippuen käytetystä teknologiasta. Vain kaikkein kustannustehokkaimmat uusiutuvan energian teknologiat saavat
tukia. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi biokaasulaitos ei välttämättä saa tukia, mikäli se
ei täytä kustannustehokkaan laitoksen kriteerejä. Kaukolämpö saadaan tuotettua käytännössä kokonaan maakaasulla ja muiden energialähteiden osuus on pysynyt marginaalisena.
Hollannissa uusiutuvien energialähteiden käytön ennustetaan nousevan tulevaisuudessa
Groningen kaasulähteen ehtyessä. (IEA Netherlands 2014, 111-112.)

3.3 Belgia
Belgiassa ei ole maakaasun tuotantoa, vaan kaikki kaasu tuodaan muualta. Vuonna 2014
kaasua tuotiin 160 TWh, mikä on 6,2 % vähemmän kuin vuonna 2004. Suurin osa kaasusta
tuodaan Hollannista (46,5 %) ja Norjasta (33,5 %), kun taas Iso-Britanniasta tuotavan kaasun
osuus on noin 10 %. Belgiaan tuotavasta kaasusta osa on peräisin Venäjän kaasulähteistä.
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Koska Norjan ja Hollannin kaasuvarat ovat ehtymässä, tulee Belgia olemaan enemmissä
määrin riippuvainen Venäjän kaasusta ja LNG:stä. Maakaasun lisäksi ydinvoiman osuus on
merkittävä energiantuotannossa. Vuonna 2014 yli 70 % energiasta tuotettiin ydinvoimalla
maakaasun ollessa toiseksi suurin energialähde noin 24 % osuudella. Myös sähköntuotannossa ydinvoima oli eniten käytetty energianlähde noin 47 % osuudella, kun maakaasun
osuus oli 27 % ja biopolttoaineiden osuus 8 %. Belgian tavoitteena on vähentää ydinvoiman
osuutta, minkä vuoksi uusien kivihiilivoimaloiden rakentamista ei enää suosita. Näin ollen
sähköntuotannossa maakaasun ja uusiutuvien energialähteiden rooli on kasvamassa. (IEA
Belgium 2016, 17 ja 22.)
Belgiassa maakaasumarkkinaintegraatio on keskittynyt yhdistämään kansalliset ja alueelliset kaasumarkkinat ja koordinoimaan järjestelmätoiminnot yhteisesti hyväksyttyjen verkostokoodien kautta. Euroopan laajuisen markkinaintegraation toteuttamisessa on tärkeää, että
rakennetaan rajat ylittäviä yhdysputkia ja koordinoidaan tehdyt suunnitelmat kaasuverkoston

kehittämiseksi

Euroopan

kaasunsiirtoverkko-operaattoreiden

yhteistyöjärjestön

(ENTSO-G) 10-vuotiskehityssuunnitelman mukaisesti. Belgian siirtojärjestelmäoperaattorina (TSO) toimii Fluxys Belgium, jolla on 4100 km putkilinjaa. Siirtojärjestelmä sisältää 18
rajat ylittävää yhdyspistettä ja neljä kompressoriasemaa. Maan siirtoverkko on jaettu kahteen syöttö- ja ottovyöhykkeeseen: H- ja L-vyöhykkeeseen. Nämä vyöhykkeet ovat Hollannin tapaan täysin erillään toisistaan teknisten rajoitusten vuoksi. Kuvassa 30 on esitetty Belgian maakaasuverkosto. (IEA Belgium 2016, 84.)
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Kuva 30. Belgian maakaasuverkosto. (IEA Belgium 2016, 85.)

Zeebruggen satama on hyvin merkittävä kaasuvirtojen kohtaamispiste. Zeebruggessa sijaitsee Zeepipe-terminaali, johon kuljetetaan kaasua Norjasta noin 10 TWh vuodessa. Tämän
lisäksi siellä sijaitsee Interconnector-terminaali, jonka kapasiteetti Iso-Britanniasta Belgian
suuntaan on noin 230 TWh/vuosi ja Belgiasta Iso-Britannian suuntaan noin 293 TWh/vuosi.
Lisäksi Zeebruggessa on LNG:n kaasutuslaitos, jonka kapasiteetti on noin 90 TWh/vuosi.
Belgialla on yksi maakaasun varastotila, Loenhout, jonka korkean lämpöarvon kaasun varastointikapasiteetti on noin 7 TWh, josta 200 GWh on varattu Fluxys Belgiumille tasapainottamaan verkostoa. Matalan lämpöarvon kaasulle ei ole omaa varastoa. (IEA Belgium
2016, 84 ja 86.)
Belgialla on kattava kansallinen ja kansainvälinen maakaasun siirtoverkosto. Kaasua tuodaan yhä suurempia määriä Hollannista. Vuonna 2011 kaasua tuotiin Hollannista 109 TWh,
kun pari vuotta myöhemmin kaasua tuotiin 189 TWh. Belgiasta kuljetettiin myös Ranskaan
suuria määriä kaasua, noin 198 TWh vuonna 2014. Saksan kanssa tilanne on muuttunut merkittävästi, sillä vuonna 2013 kaasua tuotiin Belgiaan 4 TWh, mutta vuotta myöhemmin nettovirta oli 7 TWh Saksan suuntaan. Luxemburg ja Belgia ovat yhdistäneet maakaasumarkkinansa ensimmäisen kahden EU-maan välisen integraation myötä. Tässä BeLux -markkinassa integroitiin korkean lämpöarvon kaasun (H-kaasu) markkinat, jonka myötä kaasun toimittajien ei enää tarvinnut maksaa syöttö- ja ottomaksuja ylittäessään Belgian ja Luxembur-
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gin rajan. Integraatio harmonisoi tasehallinnan ja sen vastuut siirrettiin Balansykselle, BeLux -markkina-alueen tasehallintaoperaattorille, josta kummankin valtion siirtoverkonhaltijat omistavat 50 %. Maiden TSO:t ovat kuitenkin säilyttäneet asemansa ja organisatorisen
rakenteensa, joten ne vastaavat yhä omista siirtoverkoistaan. Integraatiossa Belgian ja Luxemburgin tasehallinnan säännöt yhdenmukaistettiin. Integraatio on johtanut siihen, että
kaasuvirrat Belgiasta Luxemburgiin ovat lisääntyneet. Iso-Britanniasta tuotiin kaasua Belgiaan 97 TWh vuonna 2013, mutta pari vuotta myöhemmin tilanne kääntyi päinvastaiseksi ja
nettovirta olikin 8 TWh Iso-Britannian suuntaan. Seuraavana vuonna kaasun nettovirta kääntyi jälleen kaasuvirran ollessa 44 TWh Belgian suuntaan. (CREG, Annual report 2015, 6364. ja Fluxys Belgium 2017, BELUX – First ever gas market integration between 2 EU
Member States)
Kaasun käyttö sähköntuotannon polttoaineena on lisääntynyt ja sen ennustetaan lisääntyvän
voimakkaasti tulevina vuosina, koska vanhat sähköntuotantolaitokset korvataan laitoksilla,
jotka käyttävät polttoaineenaan kaasua. Sen sijaan CHP-voimaloissa maakaasun käyttö väheni voimakkaasti vuoden 2012 jälkeen, mutta lähti uudelleen maltilliseen nousuun vuonna
2015. (Energy Supply Security 2014, 107 ja Eurostat, Supply, transformation and consumption of gas 2017) Kuvassa 31 on esitetty niin L-kaasun kuin H-kaasun toteutuneet kulutusmäärät vuodesta 2000 vuoteen 2015. Lisäksi kuvassa esitetään kulutusennuste vuoteen
2025 saakka. Ennusteen mukaan kaasun kokonaiskulutus on tasaisesti kasvamassa ja erityisesti H-kaasun rooli on tulossa entistä tärkeämmäksi L-kaasulähteiden alkaessa ehtyä.

Kuva 31. Belgian maakaasun kulutus 2000-2015 ja kulutusennuste 2016-2025 sekä H- että L-kaasulle. (CREG, Annual Report 2015, 72.)
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3.3.1 Interconnector -hanke
Interconnector -yhdysputki otettiin käyttöön lokakuussa 1998. Merkittävänä tekijänä hankkeen toteuttamiselle oli arbitraasitilanne, joka todettiin tehtyjen arvioiden ja analyysien perusteella. Interconnector on kahdensuuntainen linkki kaasun siirrolle Iso-Britannian ja Belgian välillä. Putkilinja on 235 km pitkä ja halkaisijaltaan 1,02 m. Se on rakennettu Iso-Britannian Bactonin ja Belgian luoteisosassa sijaitsevan Zeebruggen välille. Yhdysputken rakentamisen aikaan vientikapasiteetti Iso-Britanniasta oli noin kolmasosa sen kaasumarkkinoiden kokonaiskapasiteetista. Vuonna 1994 perustettiin itsenäinen yritys Interconnector Limited, jonka tarkoituksena oli rahoittaa, suunnitella, rakentaa ja operoida putkilinjaa.
Toiseksi, Belgian puolelle perustettiin Interconnector Zeebrugge Terminal SC/SV, joka puolestaan omistaa ja operoi Belgian maanpäällistä infrastruktuuria. Yhdysputkihanke toteutettiin alun perin kaasun tuontiin Iso-Britanniasta, mutta varsin pian kaasua siirrettiin fyysisesti
myös toiseen suuntaan. Kuvassa 32 on esitetty Interconnector -yhdysputken sijainti. Lisäksi
kuva osoittaa, miten yhdysputki mahdollistaa kaasun siirron Manner-Eurooppaan Pohjanmerellä olevilta Shearwaterin ja Elginin kaasulähteiltä. (Futyan 2006, 3.)

Kuva 32. Interconnector -putkilinja Belgian ja Iso-Britannian välillä. (Futyan 2006, 3.)

Balticconnector -hankkeen tapaan Interconnector -hanketta varten perustettiin yritys toteuttamaan kaasuputkihanke. Euroopan tasolla Interconnector -hanke nähtiin melko pienenä
hankkeena, sillä kaasuvirrat yhdysputken läpi olisivat alle 5 % Euroopan kaasumarkkinoista.

63

Hankkeen vaikutukset olivat kuitenkin erittäin suuret. Interconnector yhdisti Manner-Euroopan maakaasumarkkinat kehittyneeseen Iso-Britannian markkinaan. Tärkeisiin yhteyspisteisiin alkoi muodostua kaupankäynnin hubeja. Kilpailu koveni kaasuvolyymien kasvaessa ja
markkinatoimijoiden lisääntyessä. Useilla Manner-Euroopan toimijoilla oli skeptinen
asenne hanketta kohtaan, sillä pelättiin, että Manner-Euroopan toimivat markkinat saisivat
huonoja vaikutteita Iso-Britannian epävakaista vapautetuista markkinoista. (Futyan 2006, 4
ja 17.) Pian käyttöönoton jälkeen kuitenkin huomattiin, että yhdysputken rooli osoittautui
erittäin merkittäväksi, sillä putki yhdisti Iso-Britannian ja Manner-Euroopan markkinat,
mikä nopeutti markkinoiden kehittymistä tehden markkinasta entistä kiinnostavamman uusille markkinatoimijoille. Kuvassa 33 on havainnollistettu, miten kaasuvirta on käyttäytynyt
putkessa sen alkuaikoina ja kuvassa 34 alkuvuosien jälkeisenä aikana.

Kuva 33. Interconnectorin 30 päivän virtauskeskiarvo vuosina 1998-2000. (Futyan 2006, 31.)
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Kuva 34. Interconnectorin 30 päivän virtauskeskiarvo vuosina 2001-2005. (Futyan 2006, 31.)

Kuvia 33 ja 34 vertaamalla huomataan, että putken toiminnan alkuvaiheessa vuodenaikaisvaihtelu oli melko vähäistä. Vuosina 1998-2000 putken kapasiteetista käytettiin vain neljäsosa käyttöhuippujen aikana. Vuonna 1998 kaasun hinnat olivat Euroopassa hyvin matalat
johtuen siitä, että öljyn hinta oli matalalla ja kaasun hinta linkittyi vahvasti öljyn hintaan.
Sen vuoksi kaasumarkkinat eivät olleet kovin houkuttelevia kaasun tuottajien näkökulmasta
tarkasteltuna. Seuraavina vuosina vuodenaikaisvaihtelut alkoivat näkyä aiempaa selvemmin.
Trendi vuosituhannen alussa oli se, että talvikuukausina kaasua virtasi Belgiasta Iso-Britannian suuntaan ja kesäkuukausina vastakkaiseen suuntaan. Poikkeuksena oli vuosi 20022003, jolloin talviaikanakin kaasu virtasi Iso-Britanniasta Belgiaan ja kesäaikana kaasun kulutusmäärät olivat aiempaa suuremmat. Tähän kulutusmäärän nousuun vaikutti Luoteis-Euroopan kaasumarkkinoiden avaaminen ensimmäisen EU:n maakaasudirektiivin mukaan.
Edellä esitetyt vuodenaikaisvaihtelut voidaan perustella niin kysynnän ja tarjonnan vaihteluiden kuin maakaasumarkkinoiden näkökulmasta. Vuodenaikaisvaihtelun syynä on se, että
Iso-Britannialla ei ole niin paljon kaasuvarastoja kuin Manner-Euroopassa, minkä vuoksi
Iso-Britannian markkinat vaihtelevat huomattavasti enemmän vuodenajasta riippuen. Koska
Iso-Britanniassa kaasua tarvitaan talviaikaan enemmän kuin kesäaikana, on kaasuvirtaus talvella luonnollisesti Belgiasta Iso-Britannian suuntaan (kuva 35). (Futyan 2006, 32.) Vuonna
2016 Interconnectorissa virtasi kaasua yhteensä 67,1 TWh niin, että 51,7 TWh virtasi IsoBritanniasta Belgiaan ja 15,4 TWh Belgiasta Iso-Britanniaan. (Oxford, Brexit’s impact on
gas markets 2017, 4.)
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Kuva 35. Interconnectorin kaasuvirta vuosina 2009-2014. Negatiivinen arvo kertoo, että kaasua
siirrettiin Belgiasta Iso-Britanniaan. (Interconnector UK)

3.3.2 Belgian maakaasumarkkinat
Fluxys Belgium toimii Belgian TSO:na. Fluxys Belgium noudattaa omistajuudesta eriytettyä mallia (ownership unbundling). Belgiaan tuodusta kaasusta suurin osa toimitettiin pitkäaikaisin sopimuksin ulkomaisilta kaasuntuottajilta, mutta lyhytaikaisten sopimusten
osuus on kasvamassa (kuva 36). Tätä kehitystä tuki vuonna 2012 toimintansa aloittanut
Zeebruggen kauppapaikka (Zeebrugge Trading Point, ZTP). Toistaiseksi suurin osa sopimuksista on pitkäaikaisia sopimuksia, jotka ovat vielä useita vuosia voimassa, mutta pitkäaikaisten sopimusten päättyessä yhä useampi korvaa sen lyhytaikaisella sopimuksella.

Kuva 36. Lyhyt- ja pitkäaikaisten toimitussopimusten osuus Belgiassa vuosina 2000-2015.
(CREG, Annual report 2015, 70.)
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Kaikki Belgian kaasuverkkoon syötettävä kaasu on käytettävissä Belgian kauppapaikassa,
ZTP:ssä. Vuoteen 2015 saakka ZTP:tä operoi Huberator, joka oli Fluxys Belgiumin tytäryhtiö. Vuodesta 2016 alkaen Fluxys Belgium operoi myös hubin palveluita. ZTP:ssä on noin
80 aktiivista jäsentä. Vuonna 2014 kauppapaikassa kaupattiin nelinkertainen määrä kaasua
Belgian kotimaiseen vuosittaiseen kulutukseen verrattuna. Sähkön ja kaasun sääntelyviranomainen (CREG) on Belgian valtion itsenäinen organisaatio, jonka vastuulla on valvoa
markkinoiden toimivuutta ja katsoa, että markkinat toimivat maakaasu- ja sähkömarkkinalakien puitteissa. Fluxys Belgium piti huolen siitä, että Belgian kaasujärjestelmään syötettiin
kaasua yhtä paljon kuin sitä poistui järjestelmästä. Lokakuussa 2015 toteutuneen Belgian ja
Luxemburgin välisen markkinaintegraation myötä vastuu tasehallinnasta siirrettiin tasehallintaoperaattori Balansykselle. Vuodesta 2014 Fluxys Belgium on tarjonnut mahdollisuutta
käydä kauppaa sekundäärimarkkinoilla PRISMA:n kautta, joka on suurimpien Euroopan
siirtojärjestelmäoperaattoreiden (TSO) yhteinen kapasiteetin varausalusta. PRISMA mahdollistaa eri maiden TSO:iden liittymisen kauppa-alustaan, joka mahdollistaa TSO:iden ja
kaasun kuljettajien käydä huutokauppaa kapasiteetista niin primääri- kuin sekundäärimarkkinoilla. PRISMA-alustaan on liittynyt tähän mennessä 16 valtiota. (IEA Belgium 2009, 76
ja 78.)
Kaasujärjestelmän tasapainottamisen säännöt olivat Belgiassa melko monimutkaiset moneen muuhun Euroopan valtioon verrattuna. Belgiassa oli neljä tasapainotusvyöhykettä,
joista kolme oli H-kaasulle ja yksi L-kaasulle. Maassa käytettiin tehostettua entry-exit -mallia vuodesta 2005 vuoteen 2012 saakka. Tämä malli vaati kaasun kuljettajia varaamaan kotimaista siirtokapasiteettia koko siirtoreitiltä niin, että sekä syöttö- että ottokapasiteetit täsmäsivät. Tilannetta monimutkaisti se, että reitti saattoi sijaita useamman tasapainotusvyöhykkeen sisällä. Sopimustasolla kapasiteetin varaaminen ei ollut niin joustavaa kuin ”tavallisessa” entry-exit -mallissa, jossa kaasun kuljettajat voivat ostaa syöttö- ja ottokapasiteettia erikseen, kuten Hollannissa ja Iso-Britanniassa tehdään. Osittain edellä mainituista
syistä johtuen Belgian kaasumarkkinat ovat olleet jäykemmät. (IEA Belgium 2009, 76 ja
78.) Lokakuussa 2012 tehtiin ehdotus ”perinteisen” entry-exit -mallin käyttöönotosta, joka
otettiin pian tämän jälkeen käyttöön. Tämä mahdollisti kilpailun merkittävän lisääntymisen
sekä tukku- että vähittäismyynnin osalta. Vuoden 2013 lopulta alkaen vähittäishinnat linkitettiin aiempaa suoremmin tukkuhintaan markkinaindeksillä sekä spot- että futuurituotteilla.
(IEA Belgium 2016, 92.)
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Vuonna 2014 Belgian tukkumarkkinoilla oli 22 aktiivista kaasun toimittajaa, joista kolme
suurinta toimittivat noin 70 % kaasusta. Kuitenkin näiden kolmen toimijan osuus on ollut
laskussa, sillä vuonna 2013 niiden osuus oli 75 % ja vuonna 2012 79 %. Lopuilla 19 toimijalla oli kullakin alle 10 % osuus ja näistä 12:lla alle 1 % osuus. Markkinakonsentraatio on
kuitenkin vähentymässä uusien tulokkaiden ottaen suurempaa roolia tukkumarkkinoista.
Myös vähittäismarkkinoilla kilpailu on kasvanut niin uusien tulokkaiden tullessa markkinoille kuin kaasuntoimittajien vaihtamisen takia. Flaamilaisella alueella kolmen suurimman
toimittajan osuus laski vuoden 2011 91,3 %:sta vuoden 2014 71,9 %. Walloonin alueella
kolmen suurimman toimittajan osuus laski 88 %:sta 84 % ja Brysselin alueella laskua oli
96,9 %:sta 94,6 %. (IEA Belgium 2016, 87.)
Belgian maakaasumarkkinat ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Vähittäisja tukkumarkkinoilla kilpailu on lisääntynyt, mikä selittyy osittain sillä, että Belgia siirtyi
tehostetusta entry-exit -järjestelmästä ”perinteiseen” entry-exit -järjestelmään (kuva 37).
Kuva osoittaa, että neljästä vyöhykkeestä on luovuttu ja tariffirakenne on tehty niin, että
ottotariffia on nostettu huomattavasti naapurimaihin verrattuna, ja samanaikaisesti kotimainen ottotariffi on laskenut. Toinen merkittävä sysäys kilpailun lisääntymiselle oli virtuaalisen Zeebruggen kauppapaikan luominen vuonna 2012. Uusien tulokkaiden tuleminen kaasumarkkinoille sekä kaasuntoimittajien vaihtoaktiivisuuden lisääntyminen kertovat kuluttajien aktiivisesta toiminnasta kaasumarkkinoilla, mikä on edistänyt kilpailun kehittymistä.
(IEA Belgium 2016, 92.)

Kuva 37. Tariffirakenteen uudistuminen Belgiassa vuonna 2012. [m3(n)/h/yr] (Fluxys, End Users
day 2012)

Belgiassa Zeebruggen hub mahdollistaa LNG:n ja putkikaasun välisen kilpailun. Näin ollen
kaasuputkeen voidaan syöttää perinteisen putkikaasun lisäksi LNG:stä kaasutettua kaasua.
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Vaikka LNG:stä tuotettua kaasua on tuotettu vielä suhteellisen vähän perinteiseen putkikaasuun verrattuna, tulee LNG:n merkitys kasvamaan LNG:n lisääntyneen kilpailukyvyn
myötä. Tämän vuoksi Belgiaan ja muihinkin Euroopan maihin ollaan rakentamassa lisää
LNG-terminaaleja. (CEPA, 2008, 81.) Vuonna 2015 LNG:n osuus oli noin 8 % kaasun kokonaistoimituksista (CREG, Annual report 2015, 70.) Biokaasun osuus Belgiassa on vielä
suhteellisen pieni. Belgiassa on kuitenkin useita projekteja liittyen biokaasun tuotantoon,
joten sen ennustetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Vuonna 2015 sähköstä noin
575 GWh tuotettiin biokaasulla. Biokaasun kilpailukyvyn lisäämiseksi Belgiassa on otettu
käyttöön kannustinjärjestelmä biokaasun tuotannon ja maakaasuverkkoon syötön lisäämiseksi. (Green Gas Initiative 2016, 8.)
Belgiassa ottokapasiteetti siirtoverkostosta jakeluverkostoon jaetaan sen mukaan, kuinka
suuri osuus vähittäismarkkinoista kullakin verkonkäyttäjällä on. Suurimmassa osassa EUvaltioita TSO toimii virtuaalisen kauppapaikan operaattorina. Vielä vuonna 2015 Belgia ei
kuulunut tähän kategoriaan, vaan operoinnista piti huolen Huberator-niminen yritys. Se kuitenkin lakkautettiin, jonka myötä sen vastuut siirrettiin Fluxys Belgiumille. Belgiassa on
virtuaalisen kauppapaikan lisäksi Zeebruggen hub, joka toimii fyysisenä hubina mahdollistaen fyysisten kaupankäyntipalveluiden toiminnan. Zeebruggen fyysinen kaupankäyntipalvelu toimii rinnakkain virtuaalisen kaupankäyntipalvelu ZTP:n rinnalla. Belgiassa epätasapainotilanteet rekisteröidään tunneittain, minkä myötä TSO:n on mahdollista asettaa päivänsisäisiä velvoitteita. (KEMA 2013, Study on Entry-Exit Regimes in Gas, Part A, 38-39, 44.)
Lokakuusta 2017 alkaen Belgia aikoo yhdistää virtuaalisen kauppapaikan (ZTP) ja fyysisen
kaasun kauppapaikan (Zeebrugge Beach) säännöt ja toimintaperiaatteet. Yhdistämisen
myötä fyysisen kaasun kauppapaikan ”IN = OUT” -periaatetta ei enää sovelleta eikä siihen
liittyviä maksuja veloiteta. Syy sille, miksi ”IN = OUT” -periaatetta ei haluttu enää soveltaa,
oli se, että periaatteen soveltaminen on heikentänyt fyysisen kaasun kauppapaikan tuotteiden
kaupattavuutta virtuaaliseen kauppapaikkaan nähden. Fyysisen kaasun kauppapaikassa ilmenneet epätasapainot siirretään BeLux -markkina-alueen verkonkäyttäjän tasetiliin, jonka
seurauksena verkonkäyttäjällä on kahden epätasapainotilin sijaan vain yksi tili, mikä helpottaa verkonkäyttäjän toimintaa. Kauppapaikkojen sääntöjen yhdenmukaistamisen seurauksena verkonkäyttäjä voi korjata helpommin epätasapainotilanteen itse ennen kaasupäivän
päättymistä. Tähän asti fyysisen kaasun kauppapaikassa on vaadittu taloudellisia takuita epätasapainotilanteessa käytettävien tukipalveluiden varalta. Näitä takuumaksuja ei kuitenkaan
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enää vaadita lokakuusta 2017 alkaen. Koska Zeebrugge Beachilta hankitun kaasun epätasapainotila siirretään suoraan BeLux -markkina-alueen H-kaasun tasehallintatilaan, tulee verkonkäyttäjän hankkia kapasiteettioikeuksia. Fluxys Belgium käyttää ensisijaisesti etukäteen
kirjattuja entry- ja exit -kapasiteettioikeuksia. Fluxys Belgiumilla on aikomus ottaa käyttöön
niin kutsuttu implisiittinen päivänsisäinen määränjakomenetelmä tarpeen vaatiessa. Tälle
implisiittisesti jaetulle kapasiteettioikeudelle haetaan erillinen tariffi, joka lisätään säännellyn tariffin päälle. (Fluxys, Consultation on proposed adaptations of transmission services
Brussels 2017)
Tulevaisuudessa kaasun kulutuksen ennustetaan kasvavan niin teollisuudessa, kotitaloussektorilla kuin sähköntuotannossakin. Kaasun kulutus näkyy erityisesti H-kaasun käytön lisääntymisenä. L-kaasun kulutus on laskussa eikä Hollanti enää ole tehnyt uusia L-kaasun toimitussopimuksia Belgian kanssa Groningenveldin kaasulähteen ehtyessä. Interconnectorin kapasiteettia vapautetaan suuria määriä lokakuussa 2018, jonka vuoksi Belgiassa on keskusteluja liittyen uudistettavaan tariffimenetelmään. Joulukuussa 2014 CREG (Commission for
Electricity and Gas Regulation) hyväksyi siirtojärjestelmän tariffimenetelmän vuosille 20162019, joka sisältää maakaasun siirtoverkoston lisäksi kaasuvarastot. (CREG, Annual Report
2015, 72.) Vuoden 2016 alusta alkaen CREG aloitti hub-palveluiden sääntelyn. Sen myötä
2015 tehty tariffiehdotus vuosille 2016-2019 määrittelee hub-palveluiden tariffin, joka on
merkittävästi matalampi kuin nykyiset tariffit. Hubin kiinteäksi tariffiksi on ehdotettu 1250
€/kk ja kaupattavan kaasun määrään perustuvaksi muuttuvaksi osaksi 0,002166€/MWh.
Nämä tariffit koskevat ZTP:ssä ja Zeebrugge Beachilla kaupattavaa kaasua. (Fluxys, Tariff
proposal 2016-2019, 11.)
3.3.3. BeLux-markkinaintegraatio
Lokakuussa 2015 toteutettiin ensimmäinen kahden EU-jäsenmaan välinen maakaasumarkkinaintegraatio, kun Belgia ja Luxemburg yhdistivät markkinansa (Fluxys, Annual financial
report 2015, 24.). Integraation myötä Belgian ja Luxemburgin TSO:iden sekä maiden sääntelijöiden CREG:n ja ILR:n (Institute Luxembourgeois De Régulation) välinen yhteistyö on
tiivistynyt. Integraation toteutuminen vaati kolmen vuoden tiiviin yhteistyön maiden sääntelijöiden ja siirtoverkonhaltijoiden välillä. Luxemburgin ja Belgian TSO:iden toimesta perustettiin yritys nimeltä Balansys, josta kumpikin TSO omistaa 50 %. Balansyksen tehtävänä
on toimia BeLux-alueen tasehallintaoperaattorina. Se ostaa ja myy kaasua tasapainotustar-
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koituksessa ja veloittaa kaasun kuljettajilta tasehallintamaksuja. Verkonkäyttäjän tulee allekirjoittaa tasehallintasopimus, jonka jälkeen käyttäjä voi tilata tasehallintapalveluja. Lisäksi
verkonkäyttäjä on oikeutettu käyttämään BeLux-alueen TSO:n ja hubin tarjoamia palveluja.
Balansys toimii BeLux-alueen markkinapohjaisen tasehallintamallin mukaan, mikä julkaistiin lokakuussa 2015. Tasapainottaminen perustuu eurooppalaiseen tasehallintaverkkosääntöön (European Balancing Network Code, BAL NC). Verkkosääntö luo markkinan, joka
velvoittaa siirtoverkonhaltijoita hankkimaan tasehallintapalveluita verkonkäyttäjiltä ja verkonkäyttäjien kaupata kaasua epätasapainotilanteessa ketään syrjimättä. Balansys kokoaa
kaasun kuljettajien tasehallinnan tilanteet säännöllisesti ja ilmoittaa tilanteen kaasun kuljettajille ja koko markkinalle. Se myös hoitaa tasehallintasopimusten luonnostelun, suunnittelun ja lähettämisen. Se luo tasehallintatariffin ILR:lle ja CREG:lle toimivaltansa puitteissa
ja solmii tasehallintasopimuksen kaasun kuljettajien kanssa. Kaikki BeLux-alueen tasapainottaminen tehdään lyhytaikaisten standardisoitujen tuotteiden kautta. (Fluxys Belgium, BeLux 2017)
Aiemmin kaasua siirrettäessä Belgiasta Luxemburgiin kaasun toimittajien täytyi maksaa ottomaksu kaasun poistuessa Belgiasta ja syöttömaksu, kun kaasu siirtyy Luxemburgin siirtoverkostoon (kuva 38). Integraation myötä nämä syöttö- ja ottomaksut poistuivat ja Belgian
kauppapaikka ZTP toimii kauppapaikkana Belgian lisäksi myös Luxemburgissa. Lisäksi
tasehallinnan säännöt yhdenmukaistettiin. Belgian TSO Fluxys Belgium ja Luxemburgin
TSO Creos Luxembourg toimivat itsenäisesti vastuualueensa säilyttäen ja ne ovat pitäneet
organisatorisen rakenteensa myös markkinaintegraation jälkeen. Markkinaintegraation
myötä Luxemburg voi päästä suoraan Belgian kauppapaikalle, Belgian LNG-terminaaleihin
sekä kaasuvarastoihin. Lisäksi verkon käyttäjien ei tarvitse enää varata Belgian ja Luxemburgin rajan ylittävien putkien kapasiteettia. BeLux -markkinaintegraatio on CEER:n (The
Council of European Energy Regulators) vuonna 2011 asettaman tavoitemallin mukainen.
Integraation tavoitteena on yhdistää energiamarkkinat kilpailun lisäämiseksi Euroopan tukkumarkkinoilla ja helpottaa uusien toimijoiden mukaan tulemista kaasumarkkinoille.
(Fluxys Belgium, BeLux 2017)
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Kuva 38. Luxemburgin ja Belgian välinen markkinaintegraatio. (BeLux, First step towards Market
Merger Model 2016)

Ennen markkinaintegraatiota Belgiassa on ollut kaasun virtuaalinen kauppapaikka, mutta
Luxemburgissa ei. Kummassakin valtiossa oli omat itsenäiset tasehallintasäännöt ja
Bras/Pétange -pisteet erottivat kaksi kansallista markkinaa toisistaan. Tällöin Luxemburgilla
ja Belgialla oli omat yhdyspisteet Saksan kauppapaikkaan (Net Connect Germany NCG).
Markkinaintegraatio toi Saksan markkinat lähemmäs BeLux-markkinaa erityisesti Luxemburgin Remichin yhdyspisteen kautta. Epätasapainotilanteet rekisteröidään tunneittain, mikä
antaa mahdollisuuden määrätä päivänsisäiset velvoitteet, sillä BeLux-markkinan tasehallintajärjestelmä perustuu päivätason tasehallintaan. (Fluxys Belgium, BeLux 2017)
Markkinaintegraatio ei muuttanut maiden tariffeja, sillä Creos Luxemburg kompensoi aiheuttamansa tulomenetykset Fluxys Belgiumille BeLux -liitäntäkohdissa. Näin ollen integraatio ei aiheuttanut muutoksia tariffirakenteisiin. Tariffirakenteiden muuttaminen olisi aiheuttanut paljon lisätyötä ja vaatinut päivityksiä eri markkinaosapuolien järjestelmiin. Luxemburgissa poistettiin erillinen jakeluvyöhykkeen tasapainottaminen ja sen tilalle tuli yhteinen BeLux-tason tasehallinta. Lisäksi määränjako toteutettiin tuntitasolla siirtoverkosta
jakeluverkkoon aiemman päivätason sijaan. Nämä toivat suuria muutoksia Luxemburgin jakeluverkkotason verkkosääntöön. Markkinaintegraation haasteena on verkoston käytöstä aiheutuvien kustannusten jakaminen, sillä kaasu virtaa kahden eri valtion (ja kahden eri
TSO:n) alueella. TSO:ilta ja sääntelijöiltä vaaditaan tiivistä yhteistyötä ja sopeutumiskykyä
muun muassa jaettaessa epätasapainotilanteista aiheutuneita maksuja kaasun kuljettajille.
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BeLux-integraatio on ollut merkittävä askel kohti EU-maiden yhteistä entry-exit -järjestelmää, mikä on Euroopan energia-alan sääntelijöiden neuvoston tavoitemalli. (ACER/ENTSOG 2015, 69.)
Epätasapainotilanteessa tasehallintaoperaattori Balansys ostaa tai myy kaasua markkinaperusteisesti ZTP:ssä. Tasehallintaoperaattori Balansys ostaa tai myy kaasua ainoastaan tilanteissa, joissa tase ei ole pysynyt sallituissa rajoissa, jotta epätasapainotila saadaan neutraloitua. Operaattorin toiminta perustuu jokaisena tuntina saatavaan tietoon verkon tilasta sekä
ennustettuun dataan. Päivänsisäiset velvoitteet on otettu osaksi tasehallintasääntöjä. Kaikki
kaupat tehdään anonyymisti virtuaalisessa kauppapaikassa. Kaasun kuljettajien lähettämät
kauppailmoitukset hyväksytään viimeistään puoli tuntia ennen harkittua kaasun hankintahetkeä. Kaasun kuljettajilla on oikeus ilmoittaa TSO:lle toimitettavan kaasun määrä (nominations) viimeistään klo 13 koordinoitua yleisaikaa (UTC) kaasupäivää edeltävänä päivänä
talvella ja klo 12 koordinoitua yleisaikaa kaasupäivää edeltävänä päivänä kesällä. Koska
koordinoidussa yleisajassa kellon siirtoa ei ole huomioitu, on koordinoitua yleisaikaa käytettäessä kesä- ja talviaikana eri kellonaika. Kellojen siirron myötä kesä- ja talviaikana markkinatoimijalla on kuitenkin yhtä paljon aikaa ilmoittaa kaasun toimitusmäärät. TSO:n tulee
lähettää tilausvahvistus kaasun kuljettajalle viimeistään kaksi tuntia ilmoitusmääräajan jälkeen. Kaasun kuljettajalla on oikeus uusintailmoituksille uusintailmoitusajanjakson aikana,
joka käynnistyy heti sen jälkeen, kun TSO:n tekemän ilmoituksen vahvistamisen määräaika
umpeutuu. Tämä uusintailmoitusjakso päättyy aikaisintaan kolme tuntia ennen kaasupäivän
päättymistä. TSO lähettää vahvistuksen kahden tunnin kuluessa kunkin uusintailmoitusjakson alkamisesta. (ACER/ENTSOG 2015, 69.)
BeLux-integraation myötä verkon käyttäjät saavat enemmän tietoa kuin mitä BAL NC verkkosääntö määrittää. Verkonkäyttäjät saavat edeltävältä tunnilta tietoja viimeistään puoli
tuntia edellisen tunnin päättymisen jälkeen. Lopullinen määränjako ja lopullinen päivittäinen
epätasapainotilanne ilmoitetaan puoli tuntia kaasupäivän päättymisen jälkeen. Kaasupäivän
päättyessä voidaan todeta, ketkä kaasun käyttäjistä ovat toimineet niin kutsuttuina epätasapainotilanteen ”aiheuttajina” tai ”auttajina”. ”Aiheuttaja” on verkonkäyttäjä, jonka kaasupäivän tulos on samansuuntainen epätasapainon kanssa. ”Auttajan” tulos puolestaan on päinvastainen epätasapainoon verrattuna, minkä myötä ne ovat tasapainottaneet markkinaa. Jotta
epätasapainotilanteet saadaan minimoitua, kaikki kaasun kuljettavat saavat tunneittain tietoa
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markkinoiden tasapainotilanteesta sekä omasta tasapainotilanteesta yhdessä loppupäivän
tuntien ennustetun datan kanssa. (ACER/ENTSOG 2015, 73.)
BeLux-integraation myötä markkina-alueen toimitusvarmuus ja likviditeetti ovat parantuneet sekä kilpailu lisääntynyt. Vuonna 2014 Belgian kaasujärjestelmään tuotiin kaasua noin
400 TWh, josta Belgiassa kulutettiin noin 160 TWh. Sen sijaan Luxemburgin selvästi pienemmät markkinat olivat samana vuonna alle 11 TWh. Koska suuremmat markkinat vetävät
puoleensa enemmän markkinatoimijoita, Luxemburgin ja Belgian välinen markkinaintegraatio toi positiivisia vaikutuksia erityisesti pienelle Luxemburgin markkinalle. Markkinaalueen kasvaessa kilpailu alueella kovenee, millä on kaasun hintaa laskeva vaikutus. Markkinaintegraation myötä Luxemburgissa kaasun toimitusvarmuus parani huomattavasti. Ennen integraatiota kaasun toimitus oli taattu 37 % varmuudella tilanteessa, jossa merkittävin
kaasuinfrastruktuuri oli syystä tai toisesta poissa käytöstä. Integraation toteutumisen jälkeen
tämä lukema oli 60 %. Integroituminen mahdollisti sen, että Belgiasta Luxemburgiin on käytettävissä suurempi fyysinen kapasiteetti. Integraation myötä kaasun ylitarjonnan riski Luxemburgissa pieneni. Tämä johtuu siitä, että pienessä markkinassa, jossa kilpailu ei ole pitkälle kehittynyttä, ylitarjonnan riski on suurempi verrattuna kehittyneeseen ja suurempaan
markkinaan. Myös Belgia hyötyy markkinaintegraatiosta, sillä sen myötä Belgian kauppapaikan, ZTP:n, likviditeetti kasvaa. Lisäksi Belgian markkinoiden hintasignaali paranee, kun
entistä laajempi ja kilpailukykyisempi markkina-alue itse muodostaa hinnan. (Fluxys Belgium, BeLux 2017)
BeLux-alueella toimii yli 70 kaasun toimittajaa, jonka myötä kilpailu on vilkasta. Lisäksi
BeLux-markkina on vahvasti linkittynyt naapurimaiden kaasumarkkinoihin, joten markkinoiden eristymisen riski on erittäin pieni. Kaasuntoimittajat, teollisuusasiakkaat ja sähköntuottajat pystyvät markkinaintegraation myötä optimoimaan toimitusportfolionsa. Luxemburgin ja Saksan rajalla sijaitsevan Remichin yhdyspisteen kautta aloitettiin integraation toteutumisen aikaan kaupata ehdollista kapasiteettituotetta, jonka myötä Luxemburgiin saadaan toimitettua tarvittava määrä kaasua, mikäli Belgiasta ei pystytä toimittamaan riittävästi
kaasua. Ehdollista kapasiteettituotetta alettiin huutokaupata kesällä 2015 kvartaalituottein.
Toimittajien ei tarvitse merkitä tätä kapasiteettia Remichin yhdyspisteessä Saksan puolella,
sillä Creos Luxemburg tilaa ja operoi kapasiteettia toimittajan puolesta tehden siitä yhdistetyn NCG/ZTP -tuotteen. Remichin yhdyspiste varmistaa BeLux-alueen tasapainottamisen,
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sillä Remichin kautta syötetään kaasua Luxemburgiin tilanteessa, jossa Luxemburgin kulutus ylittää Belgiasta tuotavan kaasun maksimaalisen fyysisen kapasiteetin ja Remichin pisteen ehdollisen kapasiteettituotteen kapasiteetin. Verkonkäyttäjät voivat toimittaa kaasua
Luxemburgissa tai Belgiassa sijaitsevalle loppukäyttäjälle, viedä kaasua yhdyspisteen kautta
pois BeLux-alueelta naapurimarkkinoille tai myydä kaasua ZTP:ssä. BeLux-markkinalla on
tiiviit yhteydet vierekkäisiin, Luoteis-Euroopan kehittyneisiin markkinoihin. (ACER/ENTSOG 2015, 59.)
Päivänsisäiset velvoitteet (WDOs) vähentävät fyysisen kapasiteettipuskurin tarvetta. Kapasiteettipuskurin kustannukset tulisivat verkonkäyttäjien maksettavaksi. Päivänsisäiset velvoitteet varmistavat, että eri loppukäyttäjien välille ei synny ristikkäistukia. Ilman päivänsisäisiä velvoitteita ei olisi mahdollista veloittaa päivänsisäisistä epätasapainotilanteista aiheutuvia kustannuksia epätasapainon aiheuttavalta verkonkäyttäjältä. Ilman velvoitteita
näitä loppukäyttäjiä ei kannusteta pysymään kohtuullisissa päivänsisäisissä kulutusrajoissa,
jonka myötä syntyy kustannuksia, jotka olisi jaettava kaikkien verkonkäyttäjien kanssa. Päivänsisäiset velvoitteet rohkaisevat loppukäyttäjiä käyttämään lyhytaikaisia standardisoituja
kauppatuotteita, mikä edistää virtuaalisen kauppapaikan kehittymistä entistä likvidimmäksi.
Lisäksi Balansys saa hyötyjä, kun se kauppaa standardisoituja tuotteita kilpailukykyiseen
hintaan tasehallinnan ylläpitämiseksi. (ACER/ENTSOG 2015, 83.)
3.3.4 Maakaasun hinnoittelu
Belgiassa spot-hinnat korreloivat yleensä Hollannin ja Saksan spot-hintojen kanssa. Suurin
osa kaasusta on toimitettu pitkäaikaisin sopimuksin, joiden hinta on tyypillisesti korkeampi
verrattuna spot-markkinoiden hintaan. Belgiassa kaasun- ja sähkönsääntelyviranomaisen
CREG mukaan pitkäaikaisten sopimusten hinta on lähestymässä spot-hintaa, koska sopimukset on neuvoteltu uudelleen ja hintaperusteita muutettu öljyn indeksaatiosta kaasun spotindeksaatioon. Vähittäishintaa ei ole säännelty, joten markkina itse muodostaa hinnan. (IEA
Belgium 2016, 89.) Belgian hub konvergoi voimakkaasti Luoteis-Euroopan kehittyneimmän
kauppapaikan, Hollannin TTF:n kanssa (kuva 39). Kuvassa 39 on esitetty päivittäin tutkitut
hintaerot Hollannin ja Belgian hubien välillä seuraavan vuorokauden (day-ahead) tuotteilla.
Vuonna 2015 yli 65 % ajasta hintaero pysyi pienempänä kuin 0,2 €/MWh ja 99 % ajasta
hintaero oli maksimissaan 1 €/MWh. Vuonna 2013 hintaero oli lähes 10 % ajasta suurempi
kuin 1 €/MWh, joten hinnat ovat konvergoineet vuonna 2015 huomattavasti enemmän kuin
vuonna 2013.
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Kuva 39. Day-ahead tuotteiden hintojen konvergointi Belgian ja Hollannin hubien välillä.
(ACER/CEER 2016, Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Natural Gas Markets
in 2015, 36.)

Kun kahden maan markkinat yhdistetään, on markkinoilla taipumus lähentyä toisiaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että siinä maassa, jossa kaasun hinta on kalliimpi, tulee kaasun hinta todennäköisesti laskemaan, kun kaasua hankitaan halvemmasta hankintalähteestä. Belgiassa kaasumarkkinoilla on pääsy Norjan kaasukentille Zeepipen kautta, joka on Manner-Euroopan
merkittävimpiä hintatasoon vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kaasua saadaan Algeriasta
LNG:n muodossa ja Hollannista putkiyhteyksiä pitkin. Iso-Britanniassa NBP on joustava ja
kilpailukykyinen kauppapaikka. Näin ollen perusteltu hintaeron mitta on kaasun hintojen
erotus NBP:n ja Zeebrugge Trollin välillä. (Futyan 2006, 30.)
Manner-Euroopan luoteisosien kaasumarkkinat ovat suunnilleen kaksi kertaa suuremmat
kuin Iso-Britannian kaasumarkkinat. Sen vuoksi Iso-Britannian markkinoiden ollessa eristyksissä ennen yhdysputken avaamista pienikokoisempi Iso-Britannian markkina alkoi konvergoida Manner-Euroopan markkinoiden kanssa, mikä johti markkina-alueiden hintaerojen
pienenemiseen. Kolme avaintekijää Interconnector -yhdysputken kautta kulkevan kaasun
hinnanmuodostuksessa ovat olleet Zeebruggen hubi, Zeebrugge Troll ja Iso-Britannian
NBP. Zeebruggen kaasuntoimittajat eivät ole kovin joustavia, sillä niiden toimittaman kaasun hinta on linkittynyt öljyn hintaan, joten vuodenaikaisvaihtelut ovat rajalliset. Sen sijaan
Iso-Britannian puolella kaasun hinta reagoi voimakkaammin markkinaolosuhteisiin. Suuremmat hinnanvaihtelut Iso-Britanniassa aiheuttavat kausittaista arbitraasia ja sen myötä
kausittaisia virtausmääriä, mikä näkyy Interconnectorin kausittaisesta virtaussuuntien muuttumisesta. (Futyan 2006, 32.)
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Zeebruggen hubi ja NBP ovat spottikauppamarkkinoita, joille on ominaista se, että ne osoittavat kaasunhinnan päivätasolla, kun taas Zeebrugge Trollin hinta on asettunut pitkäaikaisten sopimusten myötä vakaammaksi ja se ohjaa voimakkaasti suurta osaa Luoteis-Euroopassa myydyn kaasun tukkuhintaa. Kuvassa 40 on esitetty, miten hinnat ovat mukailleet näiden kolmen eri hintaindeksin välillä. Konvergointia ei tapahdu, mikäli Interconnector -yhteys on syystä tai toisesta poikki, kuten kesällä 2002 ja 2003. Kuva esittää myös, että korrelointi Zeebrugge hubin ja Zeebrugge Trollin hintojen välillä on huomattavasti heikompaa,
mikä kertoo tehottomasta lyhyen aikavälin arbitraasista näiden kahden fyysisesti samalla
alueella sijaitsevien vaihtoehtoisten kaasulähteiden välillä. Tämä johtuu joustamattomasta
kaasun toimitusjärjestelmästä Trollin kaasulähteeltä. Pidemmällä aikavälillä Zeebruggen
hubi ja NBP seuraavat Zeebrugge Trollin hintaa, mutta voimakkaampien vuodenaikaisvaihteluiden kera. (Futyan 2006, 33.)

Kuva 40. NBP:n, Zeebrugge Hub:n ja Zeebrugge Troll:n hinta. (Futyan 2006, 34.)

Yhdysputkia huolletaan säännöllisesti. Kun kaasun siirto yhdysputkessa keskeytetään suunnitellun tai yllättävän seisokin vuoksi, on sillä välittömiä vaikutuksia kaasumarkkinoihin.
Suuri yhdysputken suunnittelematon seisokki tapahtui kesällä 2002 tapahtuneen saastumisonnettomuuden vuoksi. Tämä johti yhdysputkivirtauksen pysäyttämiseen, mikä välittömästi
näkyi Belgian ja Iso-Britannian kaasun hinnoissa. Kuvassa 41 esitetään, miten seisokki on
vaikuttanut niin Belgian kuin Iso-Britannian hintatasoon. (Futyan 2006, 38.)
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Kuva 41. Yhdysputken seisokin vaikutus kaasun hintaan. (Futyan 2006, 38.)

Kuvassa on esitetty kuusi pistettä, joissa kaasun hinnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kohdassa 1 Interconnector-putki suljettiin, jonka myötä Belgian ja Iso-Britannian kaasumarkkinat eivät enää olleet fyysisesti yhteydessä. Tällöin markkinoiden välinen hintaero
kasvoi välittömästi. Kohdassa 2 huomataan, että Iso-Britanniassa kaasun hinta lähti nousemaan, kun kaasuvirran ennakoitiin palaavan putkeen. Kuitenkin varsin pian ilmeni tarpeita
suuremmille huoltotoimenpiteille, joten hinta lähti takaisin laskuun kaasun suuren ylitarjonnan vuoksi. Kohdassa 3 hinta romahti tasolle 2 p/th, koska kaasun kuljettajat toimivat kohdassa 2 vastoin toteutunutta hintakehitystä, kun putkilinjaa ei vielä avattukaan. Kun huolto
saatiin tehtyä ja kaasuvirtaus palautui normaaliksi, alkoivat hinnat jälleen konvergoida keskenään, kunnes huomattiin jälleen tarve huollolle, jolloin hinnat lähtivät uudelleen erkanemaan toisistaan. Huoltotoimenpiteet kestivät lähes vuosihuollon alkamisajankohtaan saakka.
Kohdassa 6 nähdään vuosihuollon vaikutukset kaasun hintatasoihin. (Futyan 2006, 39.)
Interconnectorilla on ollut suuria vaikutuksia kaasumarkkinoihin. Yhdysputki ei muuttanut
ainoastaan Euroopan kaasumarkkinoiden fyysistä rakennetta, vaan sillä oli merkittävä vaikutus myös kaupalliseen rakenteeseen. Varsin pian putkilinjan avaamisen jälkeen huomattiin, että Interconnector mahdollisti virtuaalisen kauppapaikan avaamisen. Interconnector on
ollut hyvin tärkeässä roolissa Zeebrugge hubin kehityksessä. Mainittakoon Iso-Britannian
tilanteesta, että Interconnector vaikutti hintaan merkittävästi, sillä yhdysputken myötä IsoBritannia siirtyi takaisin öljyn hintasidonnaisuuteen kaasun hintaa määriteltäessä, koska
vuosituhannen vaiheessa Luoteis-Euroopan kaasumarkkinoilla hinta määräytyi öljyn hinnan
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mukaan. Kuitenkin vuosien saatossa markkinoiden kehittyessä ollaan siirrytty öljyindeksoinnista kohti hub-indeksointia, jossa kaasun hinnan määrittää suurelta osin kaasumarkkina
itse. Interconnectorilla on ollut merkittävä vaikutus Belgian ja Iso-Britannian kaasun toimitusvarmuuteen. (Futyan 2006, 45-46.)
Maakaasun hinta vuosina 2008-2016 on esitetty kuvassa 42 sekä teollisuus- että kotitalousasiakkaalle. Maakaasun valmisteveron osuus kokonaishinnasta on hyvin marginaalinen. Kotitalousasiakkaan laskussa näkyvä arvonlisävero sen sijaan on moninkertainen valmisteveroon verrattuna. Belgiassa arvonlisävero maakaasulle on 21 %. Molemmat verot ovat pysyneet melko vakaina, joten verotusta ei ole käytetty merkittävissä määrin energialähteen valinnan ohjauskeinona. Verotekijät on sisällytetty maakaasun kokonaishintaan. Maakaasun
loppukäyttäjän hintaan sisältyy kolme lisämaksua: energiamaksu, energiankäyttövero ja liittovaltion maksu. Tammikuusta 2016 alkaen energiamaksu on noin 1 €/MWh, kun valtion
maksun suuruus on noin 0,67 €/MWh. Valtionmaksu käytetään rahoittamaan julkisia palveluita. Belgiassa asetettiin kaasuasiakkaille maaliskuussa 2007 niin kutsuttu sosiaalinen tariffi, joka määritetään uudelleen puolen vuoden välein. Tämä tariffi myönnetään vähätuloisille ja on suuruudeltaan 13 €/MWh, mikä on merkittävä huomioiden, että kotitalousasiakkaat maksoivat kaasusta vuonna 2014 noin 65 €/MWh. Tukku- ja vähittäismyyntihinta käyttäytyvät samalla tavalla, koska lokakuussa 2013 vähittäismyyjät alkoivat käyttää tukkumyyjien tapaan markkinoihin perustuvaa indeksaatiota. Hintaerot ovat myös pienentyneet markkinatoimijoiden luopuessa öljyriippuvaisesta indeksaatiosta. Tukkuhinnan noustessa myös
vähittäishinta nousee ja päinvastoin. (IEA Belgium 2016, 89 ja 95.)

Kuva 42. Maakaasun hintakehitys Belgiassa. (Energy Prices and Taxes, 4th Quarter 2016, 63.)
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Kuvasta 43 nähdään, miten maakaasun siirron tariffi on kehittynyt vuosien varrella. Merkittävin lasku tariffissa tapahtui 2009-2010, kun Belgiassa siirryttiin väliaikaistariffijärjestelmästä kustannusperusteiseen tariffijärjestelmään. Marraskuussa 2014 CREG hyväksyi
Fluxys Belgiumin ehdotuksen laskea tariffia 7 % vuoden 2015 alusta alkaen. Tariffin laskun
mahdollisti tehokas kustannustenhallinta, matalammat rahoituskulut sekä onnistuneet kaupalliset toimet. Tariffin lasku pitää tariffin kilpailukykyisenä, mikä heijastuu osaltaan kaasun
kilpailukykyyn muihin energialähteisiin verrattuna. Fluxys Belgium on Luoteis-Euroopan
ainut TSO, joka on laskenut siirtotariffeja kautta linjan. Kuvassa näkyvät maltilliset tariffikorotukset johtuvat inflaatiosta. (Fluxys, Annual financial report 2014, 37.)

Kuva 43. Fluxys Belgiumin kaasun siirron tariffikehitys 2007-2015. (CREG, Annual Report 2015)

Maakaasun hinnan kehitys Belgiassa on esitetty kuvassa 44. Tukkumyynnin osalta tarkastelu
alkaa vuodelta 2001, koska tätä aiempaa lähdemateriaalia ei ollut saatavilla. Tukkumyynnin
referenssihinta on vuoden 2010 hinta. Vähittäismyynnin referenssihintana on vuoden 2013
hinta. Kuvasta nähdään, että Belgiassa kaasun tukku- ja vähittäishinnan kehitys on ollut samanlaista. Interconnectorin valmistuessa vähittäismyyntihinta nousi jonkin verran, kunnes
2001 hinta stabilisoitui ja kääntyi hieman laskuun. Sama trendi on ollut tukkumyynnin
osalta. Maakaasun verotuksen osuus kotitalousasiakkaalle ei muuttunut merkittävästi Interconnectorin valmistumisen aikoihin. Hintakehitys on ollut vastaavanlaista kaikilla energialähteillä, joten kaasun hinnan nousua Interconnectorin valmistumisen aikoihin ei voida suoraan perustella johtuvan yhdysputken käyttöönotosta. Vertailua varten öljytuotteiden hintakehitys on havainnollistettu maakaasun hintakehityksen rinnalla. Kuvassa on esitetty sekä
tukku- että vähittäismyynnin hintakehitys niin, että referenssihintana maakaasun tapaan on
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tukkumyynnissä vuoden 2010 hintataso ja vähittäismyynnissä vuoden 2013 hintataso. Belgiassa lämmitysöljylle on asetettu erillinen tuki, joka laskee vähätuloisten loppukäyttäjien
öljyn hintaa. Tämän tuen piiriin kuului noin 100 000 kotitaloutta. Lämmitykseen käytettävälle öljylle asetettu tuki voi olla maksimissaan 300 € vuodessa. Maksimituki maksetaan
tilanteessa, jossa vähittäishinta on koko ajan referenssihintaa korkeampi. Vuonna 2015 tuen
piiriin kuuluville tukia maksettiin keskimäärin 215 € vuodessa. (IEA Belgium 2016, 69-70.)

Kuva 44. Maakaasun ja öljyn tukku- ja vähittäismyynnin hintakehitys. Tukkumyynnillä
(2010=100) ja vähittäismyynnillä (2013=100). (Energy Prices and Taxes, 4th Quarter 2016, 65.)

Uusiutuvan energian käyttöä on lisätty Belgiassa erityisesti vuodesta 2005 alkaen. Vuonna
2014 noin 7,5 % kokonaisenergiasta tuotettiin uusiutuvilla. Tästä noin 85 % tuotettiin biopolttoaineilla sekä jätteellä ja loput 15 % tuuli- ja aurinkoenergialla. Belgiassa käytetään
suhteellisen vähän uusiutuvia energialähteitä verrattuna muihin IEA-valtioihin. Uusiutuvan
energian potentiaali on melko pieni johtuen pienistä korkeuseroista, tiheästä asutuksesta ja
aurinkoenergian suhteellisen pienestä määrästä maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Suurin
potentiaali on biomassalla ja offshore -tuulivoimalla. Maalla on tavoite, että 13 % energiasta
tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 ja 27 % energiasta vuoteen 2030 mennessä. (IRA Belgium 2016, 117 ja 120.) Sähköntuotannossa kaasun käyttö on vähentynyt
lähes 40 % vuoden 2010 tasosta, koska halvempien energialähteiden tuonti sekä tuuli- ja
aurinkovoiman käyttö on lisääntynyt. Kaasun kulutuksen ennustetaan kuitenkin maltillisesti
kasvavan, sillä uusiutuvan energian tuotanto ei ole stabiilia muun muassa vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi.
Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä tuetaan Belgiassa merkittävästi ja tukien suuruus
onkin IEA-maista neljänneksi suurin. Tuki vaihtelee energialähteestä riippuen niin, että pienin tuki on vesivoimalla (24,11 €/MWh) ja suurin tuki aurinkoenergialla (369,07 €/MWh).
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Kun lasketaan yhteen kaikki uusiutuvan energian tuotantomuodot, tuen osuudeksi muodostuu keskiarvona 157,41 €/MWh. Kun näitä tukia verrataan maakaasun hintaan, jotka olivat
teollisuusasiakkaille vuonna 2014 noin 22 €/MWh ja kotitalousasiakkaille noin 55 €/MWh,
saadaan käsitystä siitä, miten paljon enemmän bioenergian tuotanto maksaa maakaasun tuotantoon verrattuna. (IEA Belgium 2016, 123-124.)

3.4 Tanska
Tällä hetkellä Tanskan maakaasumarkkinamallia pidetään yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona Hollannin ja BeLux-markkinan ohella, josta voidaan saada vaikutteita myös Suomen
markkinoihin, kun Suomeen luodaan markkinasäännöt avautuviin maakaasumarkkinoihin.
Tässä luvussa tutkitaan Tanskan maakaasumarkkinoiden rakennetta ja kehitystä sekä tarkastellaan, miten maakaasun hinta on kehittynyt.
3.4.1 Tanskan maakaasumarkkinat
Tanskan maakaasunsiirtojärjestelmä kuljettaa noin 8 bcm (≈ 78 TWh) kaasua vuodessa.
Tanskan tukkumarkkinat vapautettiin vuonna 2004. Markkinoilla ei ole rajoitteita uusille
tulokkaille ja kaikki kuluttajat voivat itse valita kaasun toimittajansa. Siitä huolimatta Tanskan tukkumarkkinat ovat voimakkaasti keskittyneet muutamiin markkinatoimijoihin. Tämä
pätee niin kaasun tuottajiin kuin kaasukauppiaisiin. (DERA 2016, 2.) Tanskassa Energinet.dk toimii valtion omistamana siirtoverkonhaltijana (TSO). Energinet.dk on noudattanut omistajuuden eriyttämisen (ownership unbundling) mallia helmikuusta 2012 alkaen.
Maassa on tällä hetkellä 32 kaasun kuljettajaa (shipper). Tanskan jakeluverkosto on jaettu
kuuteen alueeseen, jotka omistaa neljä yritystä (kuva 45) (BEMIP Gas Regional Investment
Plan 2017, 11.). Tanskan energia-alan sääntelyviranomainen (DERA) toimii itsenäisenä regulaattorina ja sen tehtävänä on valvoa markkinoiden toimintaa. (Energinet.dk 2017, Owners and operators of the Danish gas system infrastructure)
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Kuva 45. Tanskan jakeluverkoston omistajat. Vihreällä merkityn alueen jakeluverkon omistaa
HMN Gas-Net I/S, sinisellä alueella merkityn alueen omistaa NGF Nature Energy Distribution,
tumman sinisellä merkityn alueen omistaa Dansk Gas Distribution ja punaisella merkityn alueen
omistaa Gasforsyningen. (Energinet.dk 2017, Owners and operators of the Danish gas system infrastructure)

Tanskan markkinakonsentraatio on melko voimakasta. Markkinakonsentraatiota kuvaavan
Herfindahl-Hirschman -indeksin arvo oli vuonna 2015 noin 3500, kun tavoitemallin mukainen arvo on alle 2000. Arviolta kaksi kolmannesta tuotetusta Tanskan Pohjanmeren kaasusta
omistaa DONG Naturgas A/S. Tietoa markkinaosuuksien tarkoista luvuista ei kuitenkaan
ole julkisesti saatavilla, minkä johdosta markkinaosuuden tarkka laskeminen ei ole mahdollista, vaan on tukeuduttava valistuneisiin arvioihin. Vaikka tukkumarkkinat avattiin kilpailulle vuonna 2007, on Tanskan kilpailu- ja kuluttajaviranomainen arvioinut DONG:lla olevan 73 %:n markkinaosuus tukkumarkkinoista. Suurin osa kaupatusta kaasusta on myyty
kahdenvälisin sopimuksin, mutta kaasupörssin osuus on kasvussa. Kaupatun kaasun määrä
ja tehtyjen kauppojen lukumäärä ovat kasvaneet, mikä kertoo positiivisesta markkinakehityksestä. Markkinoiden kehittymisestä kertoo myös se, että Tanskan kaasupörssin hintataso
korreloi yhä voimakkaammin Luoteis-Euroopan kehittyneimpien hubien hintoja. (DERA
2016, 3-4.)
DONG:n suuri markkinaosuus perustuu siihen, että DONG toimittaa kaasua Tanskan kaasumarkkinoille toimien primäärimarkkinatoimijana. Kun kaasu on toimitettu markkinoille,
useat toimijat voivat käydä kauppaa keskenään sekundäärimarkkinoilla. DONG:n osalta voidaan todeta, että sen osuus sekundäärimarkkinoista on primäärimarkkinoita pienempi johtuen sekundäärimarkkinoiden suuremmasta toimijamäärästä. DERA:n arvion mukaan
DONG:lla tulee olemaan pääsy kaikkeen Pohjanmereltä Tanskaan toimitettavaan kaasuun
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vuoden 2019 jälkeen. DONG omistaa tuotantoketjun alkupään putkilinjat Pohjanmeren kaasulähteiltä Nybron syöttöpisteeseen. DONG Offshore Gas Systems A/S, jonka DONG Naturgas A/S omistaa, on ollut putkilinjojen operaattorina vuodesta 2014 alkaen. Syksyllä 2015
hyväksyttiin poliittinen sopimus, jonka mukaan DONG Energyn kaasu- ja öljyinfrastruktuuri tullaan myymään Energinet.dk:lle. Tämä varmistaisi sen, että kaasua kuljettavien
markkinatoimijoiden välillä ei olisi syrjintäriskiä, koska Energinet.dk ei ole kaupallinen
markkinatoimija. (DERA 2016, 3-4.) Toukokuussa 2016 Energinet.dk osti DONG:n jakeluverkoston 2,3 miljardilla eurolla. Sen sijaan toimitusketjun alkupään putkilinjojen liiketoiminnan myyntineuvottelut ovat viivästyneet, mutta niidenkin ennustetaan saatavan päätökseen myöhemmin (CEER, National Report Denmark 2016, 32.)
Energinet.dk toimii Tanskan siirtojärjestelmäoperaattorina (TSO). Sen tärkein tehtävä on
varmistaa, että kaasumarkkinat toimivat hyvin ja joustavasti. Maakaasumarkkinoiden tukkumyyjät voivat tasapainottaa kaasujärjestelmään syötetyn ja otetun kaasun määrää ilman
päivänsisäisiä rajoituksia. Tärkeintä on, että tase pysyy kunnossa pidemmällä aikavälillä.
Energinet.dk omistaa kaasun siirtoputkistot ja sääntelyasemat. Lisäksi se omistaa Lille Troupin ja Stenlillen kaasuvarastotilat. Stenlillen kaasuvarasto myytiin DONG Energyltä Energinet.dk:lle tammikuussa 2015. Toukokuussa 2015 Eneginet.dk esitteli uuden virtuaalisen
varastointipisteen, jonka myötä kaksi fyysistä varastointitilaa operoitiin ikään kuin yhtenä
varastona. Tanskassa maakaasun varastointimarkkina on monopoli, johon kolmannen osapuolen on mahdollista päästä mukaan neuvotteluteitse. Koska maakaasuvarastot käyvät kilpailua kaasupörssin ja muun muassa Saksasta tuotavan kaasun kanssa, on markkinatoimijan
monopoliasemasta huolimatta vaikea saada lisävoittoa markkinoiden määräämän hintatason
vuoksi. Lisäksi maakaasuvarastot kilpailevat käytännössä Saksan kaasuvarastojen kanssa.
Tämän mahdollistaa kattavat putkiyhteydet Tanskan ja Saksan välillä. Tukkumyyjät voivat
käydä kauppaa Tanskan kaasupörssissä, Gaspoint Nordicissa, jossa kauppaa käydään virtuaalisen kauppapaikan, Exchange Transfer Facilityn (ETF) kautta. Myyjien vaihtoehtona on
käyttää Gas Storage Denmarkin kaasuvarastoa ja tilata kapasiteettia Energinet.dk Onlinesta.
Tukkumyyjät voivat allekirjoittaa vuosittaisia, kvartaalisia, kuukausittaisia, päivittäisiä ja
päivänsisäisiä kapasiteettisopimuksia. Myyjät voivat myös käydä kahdenvälistä kauppaa
virtuaalisessa kauppapaikassa, Gas Transfer Facilityssä (GTF) tai PRISMA:n kautta. (Energinet.dk 2017, Trading platforms)
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Tanskan kaasuverkoston kaupalliset toimijat ovat kaasun kuljettajat, toimittajat sekä kaasuvaraston käyttäjät. Kuljettajilla on vastuu tukkumyytävän kaasun siirtämisestä siirtoverkostossa. Kuljettajat ostavat siirtoverkon siirto-oikeuksia Energinet.dk:lta. Tarkoituksena on
toimittaa kaasua yhdelle tai useammalle kaasun toimittajalle, jotka siirtävät kaasua jakeluverkostossa kuluttajille, joita oli vuonna 2015 yhteensä noin 411 500. Kaasun toimittajien
tehtävä on nimensä mukaisesti toimittaa kaasua asiakkaille ja laskuttaa heitä toimitusmääriin
perustuen. Kaasuvaraston asiakkaat omistavat ostetun kaasumäärän verran varaston kaasua.
(Energinet.dk 2017, Commercial players in Danish gas market)
Tanskassa on käytössä entry-exit -järjestelmä. Järjestelmä koostuu kolmesta maakaasun
syöttöpisteestä: Nybron, Ellundin ja Dragørin syöttöpisteistä. Lisäksi järjestelmässä on yksi
biokaasun syöttöpiste, BNG -syöttöpiste, jossa kaasun kuljettajat voivat virtuaalisesti syöttää
biokaasua osaksi siirtojärjestelmää. (Energinet.dk 2017, Gas market) BNG otettiin käyttöön
vuonna 2010 ja se mahdollistaa kaasun kuljettajia kaupata ja toimittaa tanskalaista biokaasua. Vuonna 2016 biokaasua tuotettiin Tanskassa arviolta noin 2,5 TWh (Biogas Action
2017). Biokaasua ei fyysisesti syötetä siirtoverkostoon, vaan järjestelmä perustuu sertifiointijärjestelmään, joka varmistaa, että biokaasu voidaan kaupata Tanskassa ja sen naapurimaissa. Fyysisesti biokaasu virtaa jakeluverkossa. (Gas in Denmark 2010, 6.) Markkinamalliin kuuluu yksi ottovyöhyke, jossa kaasu toimitetaan tanskalaisille kuluttajille. Tämän lisäksi kolme suurta voimalaitosta on kytketty suoraan kaasun siirtoverkkoon. Tanskassa on
yksi yhteinen varastointipiste, johon kuuluu Stenlillen ja Lille Torupin varastotilat, joiden
asiakkaat voivat joko syöttää tai ottaa kaasua tarpeen mukaan. Tanskan entry-exit -malliin
kuuluu vielä kolme ottopistettä (Nybro, Ellund ja Dragør), joiden kautta maakaasua voidaan
viedä Tanskasta muihin maihin (kuva 46). (Energinet.dk 2017, Gas market)
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Kuva 46. Tanskan entry-exit -järjestelmä. (Energinet.dk 2017, Gas market)

Tanskan ja Saksan välinen kaasuntoimitus on lisääntynyt Tanskan Egtvedin ja Saksan Ellundin välisen putkiyhteyden valmistuttua. Tämä putkilinja on lisännyt toimitusvarmuutta
Tanskassa huomattavasti. Esimerkiksi keväällä 2014 Tanskan kaasuntoimituksessa oli suuria ongelmia, kun kaasua ei saatu toimitettua Pohjanmereltä kylmän talven aikaan. Tällöin
Saksasta toimitettava kaasu oli hyvin tärkeä kaasulähde. (Gas in Denmark 2014, 23.) Melkein kaikki Saksan ja Tanskan välinen siirtokapasiteetti on myyty pitkäaikaisin sopimuksin,
jotka vanhenevat aikaisintaan vuonna 2023. Tämä tuo rajoitteita uusien toimijoiden markkinoille pääsyn suhteen, koska Pohjanmeren kaasuvarannot ovat ehtymässä, mikä voi tulevaisuudessa johtaa sopimuksellisiin pullonkauloihin. Toistaiseksi tuontimäärät ovat kuitenkin
rajallisia ja putkilinjoissa on vapaata kapasiteettia käytettävissä. (DERA 2016, 4.)
Tanskan ja Saksan välinen putkilinja on tärkeä linkki kohti ympäristöystävällisempää energiantuotantoa maakaasun ollessa suhteellisen vähäpäästöinen polttoaine. Kaasua voidaan
toimittaa nopeasti kysynnän mukaan. Tämän vuoksi maakaasu on hyvä energianlähde Tanskalle, jossa tuulivoimalla tuotetun energian osuus on suurin koko maailmassa. EllundEgtved -projektin myötä kaasun toimituskapasiteetti kasvoi myös Saksan suuntaan. Egtved
on myös Tanskan siirtoverkoston hubi, jonka vuoksi se on hyvin keskeinen kaasuvirtojen
kohtaamispaikka. Kaasua voidaan toimittaa Saksan lisäksi Norjan kaasulähteiltä sekä Venäjältä. Näin ollen Tanskalla on mahdollisuus hankkia kaasua sieltä, missä sen hinta on matalin. Egtvediin rakennettu kompressoriasema mahdollistaa kaasun toimittamisen kaikkiin ilmansuuntiin. Koska fyysinen kapasiteetti Tanskan ja Saksan välillä on kasvanut, on Tanskan
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kaasumarkkina voimakkaammin integroitunut Luoteis-Euroopan kaasumarkkinoihin ja sen
takia myös hinta on lähempänä Luoteis-Euroopan hintoja. (Gas in Denmark 2015, 44 ja 48.)
Ellundin syöttöpisteessä, jossa kaasun kiinteää kapasiteettia on ollut käytettävissä lokakuusta 2013 alkaen, myytiin kaasua vuonna 2014 noin 1,7 GWh/h, mikä on noin 22 % sen
maksimikapasiteetista. Osa kapasiteetista myytiin niin kutsutuin avoimen kauden (Open season) sopimuksin, joiden osuus tulee seuraavan 10 vuoden aikana todennäköisesti kasvamaan. Sen sijaan päinvastaiseen suuntaan, eli Ellundin ottopisteessä, kaasua myytiin 0,9
milj. GWh/h vuonna 2014, mikä on hieman enemmän edellisvuoteen verrattuna. Myynnin
nousu kertoo, että Tanskalla on siirtokapasiteettia viedä kaasua Tanskasta Saksaan. Tanskan
tuontikapasiteettia Saksasta on nostettu niin, että lokakuun 2013 tasosta 1,95 GWh/tunti kapasiteettia on nostettu vuoden 2015 lopulla tasolle 4,4 GWh/tunti. Vientikapasiteetti sen sijaan on 3,36 GWh/tunti. Ruotsin suuntaan suurin osa kiinteästä kapasiteetista myytiin vuosituottein ja vuonna 2015 kaasua myytiin noin 2,6 GWh/h. Ruotsi on riippuvainen Tanskasta
tuodusta kaasusta, sillä Ruotsilla ei ole omia merkittäviä kaasulähteitä. Tanskasta viedään
Dragörin kautta kaasua Ruotsiin yhden putken kautta. Alustavia keskusteluja on ollut sen
suhteen, että Ruotsin maakaasumarkkinat integroitaisiin Tanskan markkinoiden kanssa,
mutta tästä ei ole vielä julkaistu tieteellistä selvitystä tai analyysiä. Sen sijaan Nybron pisteessä kaasua oli myyty ”nopeat syövät hitaat” -periaatteella, jonka mukaan kaasua myytiin
hyväksyttyjen ostotarjousten perusteella siihen saakka, kunnes kaikki kapasiteetti on myyty.
Toisin sanoen millään markkinatoimijalla ei ollut etuoikeutta ostaa kaasua. Muutama vuosi
sitten tähän periaatteeseen tehtiin muutos, kun Energinet.dk myi kaasua samanaikaisesti
myös PRISMA:ssa. BNG -syöttöpisteessä ja ottovyöhykkeellä (exit zone) on kapasiteetinvarausperiaatteena käytetty ”nopeat syövät hitaat” -periaatetta. (Gas in Denmark 2014, 9 ja
28.)
Tanskan kaasukauppa perustuu kahteen virtuaaliseen kauppapaikkaan, GTF:ään (Gas Transfer Facility), jossa kaasun kuljettajat voivat kaupata kaasua keskenään kahdenkeskisin sopimuksin ja ETF:ään (Exchange Transfer Facility), jossa kaupankäyntimuotona on kaasupörssi. GTF oli ensimmäinen kaasujärjestelmän virtuaalinen kauppapaikka, joka perustettiin
vuoden 2004 lopulla. GTF on erityisen hyvä kuljettajille, joilla on liian suuria tai pieniä
määriä kaasua siirtojärjestelmässä ja jotka haluavat muuttaa toimitusmääriä nopealla aikataululla. Palvelu sopii hyvin myös kaasun kuljettajille, jotka toivovat toimittavansa kaasua
Tanskan siirtoverkkoon ja jotka ovat pääasiassa ostaneet syöttökapasiteettia tai hyvin vähän
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ottokapasiteettia. Ennen kaikkea palvelu sopii kuljettajille, jotka ensisijaisesti toimittavat
kaasua jakelualueille tai kuljettavat sitä eteenpäin. Nämä kuljettajat ovat ostaneet pääasiassa
ottovyöhykkeen kapasiteettia ja/tai kauttakulkukapasiteettia. (Energinet.dk, GTF 2013) Siitä
lähtien, kun tämä kahdenvälinen markkina otettiin käyttöön, kaupattavan kaasun määrän ennätys rikottiin vuosittain vuoteen 2013 saakka. Vuonna 2006 alle 10 % Tanskan kokonaiskulutuksesta kaupattiin GTF:ssä, mutta vuonna 2012 lukema oli jopa yli 100 %, mikä tarkoittaa sitä, että GTF:ssä kaupattiin kaasua yli Tanskan kotimaisen kokonaiskulutuksen.
(Energinet.dk 2014, Gas market) Sen sijaan viime vuosien aikana GTF:ssä kaupatun kaasun
volyymi on laskenut voimakkaasti, kun kaupankäynti on siirtynyt ETF:ään. Vuonna 2014
kaasua kaupattiin 21,7 TWh, kun seuraavana vuonna kaasua kaupattiin ainoastaan 10,8
TWh. (CEER, National Report Denmark 2016, 48.)
Tanskan kaasupörssi Gaspoint Nordic (GPN) perustettiin vuonna 2008. Tuohon aikaan nimi
oli vielä Nord Pool Gas, mutta nimi vaihtui Gaspoint Nordiciksi kesällä 2013. Energinet.dk
omisti GPN:n kokonaisuudessaan, mutta 5.7.2016 yritys myi puolet omistusosuudestaan European Energy Exchange AG:lle. Vuonna 2009 alle 3 % Tanskan kokonaiskulutuksesta kaupattiin GPN:n kautta, kun lukema oli noin 20 % vuonna 2013. GPN on tulossa yhä tärkeämmäksi markkinaelimeksi, sillä sen kautta kaupatun ja ETF:n kautta toimitetun kaasun osuus
on jatkanut kasvuaan. Vuoden 2014 viimeisellä kvartaalilla ETF:ssä kaupatun kaasun määrä
ylitti ensimmäistä kertaa GTF:ssä kaupatun kaasun määrän ja tämä kehitys jatkui myös seuraavana vuonna. Vuonna 2015 ETF:ssä kaupattiin kaasua 16,5 TWh, mikä on 60 % ETF:ssä
ja GTF:ssä yhteensä kaupatun kaasun määrästä. (CEER, National Report Denmark 2016, 6.)
Gaspoint Nordic -kaasupörssillä on kuusi erilaista tuotetta kaupattavana. Ensimmäiset kaksi
tuotetta ovat seuraavan päivän kaasuntoimitus ja seuraavan kuukauden kaasuntoimitus.
Nämä ovat kaksi eniten kaupattua fyysistä tuotetta. Huhtikuussa 2011 alettiin kaupata päivänsisäistä tuotetta, joka mahdollisti kaasun kauppaamisen samana kaasupäivänä. Lisäksi
kaupattiin viikonlopputuotteita, jotka mahdollistivat kaasun fyysisen toimittamisen kunkin
viikon lauantaina ja sunnuntaina. Kaasupörssi tarjoaa myös tuotetta, joka mahdollistaa kaasun hankinnan käynnissä olevan kuukauden loppuun saakka. Lisäksi kaasupörssissä on
swap-tuotteita, jotka mahdollistavat kaasun kuljettajia kauppaamaan kaasua fyysisin toimituksin Tanskassa ja Saksassa. (Energinet.dk, Gaspoint Nordic 2013)
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Kaasun kuljettajat voivat käydä kauppaa anonyymisti, koska kaasupörssi on osallisena kaikessa kaupassa. Gaspoint Nordic käyttää Trayport -kauppajärjestelmää, jotta muiden kaasuhubien ja -pörssien osto- ja myyntitarjoukset voidaan nähdä samalla näytöllä. Sen ansiosta
on mahdollista saada selkeä yleiskuva markkinatilanteesta. Gaspoint Nordicin kaupankäynnin periaate on jatkuva kauppa, mikä tarkoittaa sitä, että kaasupörssin kauppaajat voivat asettaa osto- ja myyntitarjouksia mihin aikaan tahansa. Tämän tyyppinen kaupankäynti sopii
parhaiten markkinalle, jossa on kohtalainen määrä markkinatoimijoita ja jolla on rajallinen
likviditeetti. Kaasupörssin tulee olla aina tasapainossa. Asiakkaat voivat käydä kauppaa kaasupörssissä joka viikko klo 15 saakka tuotteille, jotka toimitetaan seuraavana päivänä. Kaasupörssi on myös avoinna päivänsisäisten tuotteiden kaupankäynnin osalta kaikkina lomapäivinä sekä viikonloppuisin 11:30-12:30 välillä Keski-Euroopan aikaa. (Energinet.dk, Gaspoint Nordic 2013)
Energinet.dk:n kapasiteetinsiirtopalvelu (CTF) mahdollistaa kaasun kuljettajien välisen kaupankäynnin sekundäärimarkkinoilla. Mikäli kaasun kuljettajalla on tietyssä pisteessä siirtojärjestelmää liikaa tai liian vähän kapasiteettia, CTF mahdollistaa kaasun siirron kuvan 47
mukaisesti niin, että molemmilla kuljettajilla on kysyntää vastaava määrä kaasua. Käytännössä kapasiteetti siirretään kuljettajalta toiselle, kun Energinet.dk rekisteröi toisen kuljettajan kapasiteetin vähennetyksi ja toisen osapuolen saman verran nostetuksi. (Energinet.dk,
CTF 2013)

Kuva 47. CTF:n toimintaperiaate. (Energinet.dk, CTF 2013)

Tanskalla on kaksi maakaasuvarastoa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin miljardi
Nm3 (≈ 10 TWh), josta kaupalliset toimijat käyttävät noin puolet. Se, miten paljon kaasuvaraston kapasiteettia tarvitaan tulevaisuudessa, riippuu monesta tekijästä. Ensinnäkin Energinet.dk:n politiikka siitä, miten kaasun toimitusvarmuus Tanskan markkinoilla toteutetaan
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ja kuinka merkittävässä roolissa kaasuvarastot tässä politiikassa ovat, vaikuttavat kapasiteettitarpeeseen. Toiseksi on huomioitava kaasun toimitusvarmuus Ruotsiin, sillä EU:n toimitusvarmuussääntelijä vaatii toimitusvarmuuden toteutettavan alueellisesti eikä ainoastaan
valtion rajat huomioiden. Kaasuvarastojen käyttömäärään vaikuttaa lisäksi muiden kaasumarkkinoiden, kuten Saksan markkinoiden, kysyntä ja tarjonta. Myös Pohjanmeren kaasuntoimitusvarmuus on olennainen tekijä, mikä vaikuttaa suoraan kaasuvaraston käyttökapasiteettiin. Edellä esitettyjen tekijöiden lisäksi biokaasun tuotantomäärä vaikuttaa varastoidun,
perinteisen maakaasun käyttömäärään. (Gas in Denmark 2014, 42-43.)
Tanskan maakaasumarkkinat ovat kehittyneet markkinoiden kytkeytymisen vuoksi ja erityisesti Tanskan ja Saksan välisten kaasuvirtojen volyymi ovat kasvussa, mikä on johtanut likviditeetin kasvuun. Huolimatta markkinoiden kytkeytymisestä Tanskan markkinat ovat
melko konsentroituneet. Tanskassa on yhä useita yrityksiä, jotka toimivat usealla tai kaikilla
toimitusketjun tasoilla tuotannosta aina vähittäismarkkinoille. Nämä vertikaalisesti integroituneet yritykset voivat heikentää kilpailuasetelmia. Heikentyminen johtuu siitä, että säänneltyjen ja sääntelemättömien markkinaosien välillä on ristikkäistukien riski. (DERA 2016, 3.)
Vertikaalinen integroituminen lisää kaasun toimittajien syrjimättömän pääsyn riskiä. Vähittäismarkkinoilla kaasun toimittajien ja jakelujärjestelmänhaltijoiden (DSO) välillä on havaittavissa vertikaalista integroitumista, mikä aiheuttaa sen, että asiakkailla on vaikeuksia
tunnistaa, ovatko he yhteydessä kaasun toimittajaan vai jakeluverkonhaltijaan. Vähittäismarkkinoilla haasteena on myös laskutus tilanteessa, jossa kaasun kuluttaja valitsee toimittajan, joka ei ole kytköksissä DSO:hon. Tässä tapauksessa kuluttajalle lähetetään kaksi laskua, mikä ei ole toivottavaa. DSO:iden välillä on myös haasteita tiedonsiirrossa, sillä
DSO:illa on eri data-asetuksia. (CEER National Report Denmark 2016, 52.) Kaasua tuodaan
Tanskaan suoraan Pohjanmereltä ja Manner-Euroopasta Saksan kautta. Suurin osa kaasusta
tulee Pohjanmeren lähteiltä ja sieltä toimitettavan kaasun määrä riittää toistaiseksi kattamaan
hyvin sekä Tanskan että Ruotsin maakaasun tarpeet. Pohjanmeren lähteet ovat kuitenkin ehtymässä (kuva 48), mutta ennusteiden mukaan Tanska pysyy omavaraisena kaasumarkkinoilla ainakin vuoteen 2025 saakka. (DERA 2016, 3.)
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Kuva 48. Tanskan maakaasun tuotantoennuste vuosille 2016-2037. (BEMIP Gas Regional Investment Plan 2017, 27.)

3.4.2. Maakaasun hinnoittelu
Energinet.dk:n tariffimenetelmä on ollut käytössä siirtojärjestelmäkentässä vuodesta 2004
alkaen. Tariffijärjestelmän perusta koostuu muutamasta perusperiaatteesta. Energinet.dk:lla
on tasapainoperiaate, jonka mukaan Energinet.dk ei tariffin kautta ansaitse tuottoja, vaan
tariffien tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat siirtoverkoston laajentamisesta ja toimitusvarmuuden ylläpitämisestä. Toimitusvarmuudesta aiheutuvat kulut ovat laskeneet viime
vuosina, mikä on positiivinen kehityssuunta erityisesti kaasuasiakkaiden näkökulmasta sen
vuoksi, että toimitusvarmuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kaikkien tanskalaisten
kuluttajien toimesta. (CEER, National Report Denmark 2016, 54.) Tariffin pääpaino on kapasiteettimaksuissa siten, että 75 % kustannuksista katetaan kapasiteettimaksujen kautta ja
25 % määräperusteisen maksun kautta. Tariffimalli on rakennettu niin, että lyhytaikaisissa,
alle vuoden mittaisissa sopimuksissa, kaasun hinta on suhteellisesti kalliimpaa verrattuna
pitkäaikaisiin sopimuksiin. Kapasiteetti- ja määräperusteinen tariffi laski merkittävästi
vuonna 2008 johtuen yritysverotuksen muutoksesta, mikä aiheutti merkittävien ylijäämien
muodostumisen. Energinet.dk maksoi näitä ylijäämiä parin vuoden ajan takaisin asiakkaille
tariffeja laskemalla. Vuoden 2010 jälkeen tariffit ovat olleet nousussa, kun kaasun kulutuksen on ennustettu laskevan ja sitä myöten tariffia on jouduttu nostamaan kustannusten kattamiseksi. Hätätoimitustariffi sen sijaan putosi merkittävästi vuonna 2010 alentuneiden kulujen vuoksi, mutta vuonna 2010 tehdyn ennusteen mukaan myös tämä tariffi tulee nousemaan tulevina vuosina pienentyvän kaasun kulutuksen johdosta. (Gas in Denmark 2010, 18.)
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GPN:n spot-hinta korreloi voimakkaasti Saksan kaasuhubien, NCG:n ja Gaspoolin, sekä
Hollannin TTF:n kanssa. Keskimääräinen spot-hinta oli 19,90 €/MWh vuonna 2015. Joulukuussa 2015 spot-hinta saavutti matalimman tasonsa sitten vuoden 2009, kun kaasun hinta
oli vain 13,80 €/MWh. Seuraavana vuonna hinta jatkoi laskuaan ja maaliskuussa 2016 keskihinta oli ainoastaan 12,10 €/MWh. Sen sijaan vähittäishinta oli vuonna 2015 keskimäärin
74,91 €/MWh kaikki verot mukaan lukien, mikä oli matalin, jonka DERA on yhdeksän vuoden olemassaoloaikanaan tilastoinut. (CEER, National Report Denmark 2016, 6-8.)
Maakaasun siirtotariffi on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana. Pitkän aikavälin tariffien ennustetaan nousevan jonkin verran johtuen kaasun kulutuksen laskusta ja kaasujärjestelmän kustannusten lievästä noususta. Energinet.dk:lla on käytössä tasapainoperiaate, jonka
mukaan tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa. Tasapainoeroja kutsutaan ali- ja ylijäämiksi, jotka siirretään seuraavan vuoden budjettiin. Suurin osa tuloista kerätään tariffien
kautta. Tariffi laski vuonna 2014/2015 edelliseen vuoteen verrattuna, koska edellisen vuoden
ylijäämä täytyi tasoittaa seuraavan vuoden taseessa. (Gas in Denmark 2015, 49-50.) Lokakuussa 2014 Tanskassa implementoitiin eurooppalainen tasapainotusverkkosääntö (Balancing Networ Code, BAL NC), joka perustuu markkinapohjaiseen tasapainottamiseen. Sen
myötä kaasupörssissä otettiin käyttöön markkina-alusta, jossa kaupattiin päivänsisäisiä tuotteita tasapainottamista varten. Lisäksi kaasupörssin aukioloaikaa laajennettiin niin, että se
on avoinna kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Energinet.dk:n raportin mukaan uusi
tasehallintaverkkosääntö on otettu hyvin vastaan ja sen on todettu toimivan hyvin. Tästä
huolimatta likviditeetti on melko heikolla tasolla ja likviditeetin parantamiseksi on suunniteltu tehtävän ratkaisuja, jotka tukevat ja kannustavat lyhyen aikavälin kauppoihin kaasupörssissä. (CEER, National Report Denmark 2016, 34.)
Tariffirakenne vaikuttaa markkinaan tuotavan ja markkinasta pois vietävän kaasun määrään,
mikä heijastuu voimakkaasti rajat ylittävään kauppaan sekä Tanskan ja muun Euroopan välisiin kaasumarkkinoihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että tariffit eivät rajoita kaupankäyntiä
kaasumarkkinoilla. Lisäksi tulee varmistaa, että Tanskan markkina on vähintään yhtä houkutteleva kuin maata ympäröivät kaasumarkkinat. Tanskan siirtojärjestelmän syöttö- ja ottotariffit ovat erisuuruiset eri pisteissä. Tanskan ja Saksan välisessä Ellundin rajapisteessä
kaasun kuljettaminen Tanskaan on kalliimpaa kuin kuljettaminen Tanskasta Saksaan.
Tanska on asettanut eri suuruiset tariffit eri pisteille sen vuoksi, että kustannukset saadaan
katettua pistekohtaisesti. Ellundissa tehtiin kaasuninfrastruktuurin laajennuksia, jotta kaasua
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saataisiin kuljetettua Saksasta enenevissä määrin toimitusvarmuuden parantamiseksi, sillä
Tanskan omien kaasuvarastojen ehtyessä maa on enemmän riippuvainen tuontikaasusta
oman ja Ruotsin kaasuntarpeen täyttämiseksi. Laajennuksen myötä Ellundin pisteen kustannukset ovat muita pisteitä korkeammat. (DERA 2016, 4-5.)
Vaikka Saksasta toimitettava kaasumäärä on lisääntynyt, on sieltä toimitettu ennakoitua pienempiä kaasumääriä. Tämä on näkynyt Ellundin ja muiden pisteiden välisen hintaeron kasvuna. Jos pisteiden välinen tariffiero jatkaa kasvamistaan, saavuttaa hintaero jossain vaiheessa kriittisen pisteen, jonka jälkeen hinnan nouseminen vaikuttaa laskevasti Saksasta tuotavan kaasun määrään, mikä puolestaan vähentää tuontikaasun määrää entisestään. Tilanne
johtaa lopulta noidankehään, josta pois pääseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä. Muutaman vuoden kuluessa EU:n tariffirakenne tullaan yhdenmukaistamaan huhtikuussa 2017 julkaistun tariffiverkkosäännön myötä, mikä todennäköisesti johtaa myös Tanskan tariffirakenteen muutoksiin. DERA on seurannut Ellundin pisteen syöttö- ja ottokapasiteetteja sekä hintakehitystä useiden vuosien ajan. Vuosien varrella Tanskan ja Saksan välinen hintaero on
pienentynyt, mikä viittaa markkinoiden integroitumisasteen kasvuun. Vuosina 2012-2015
Tanskan kaasupörssissä hinta oli suurimman osan ajasta hieman korkeampi kuin Saksan kaasupörssissä. Vaikka tanskalainen kaasu onkin ollut kalliimpaa kuin saksalainen kaasu, virtasi
kaasu enimmäkseen Tanskasta Saksaan. Tämä viittaa siihen, että markkinatoimijat eivät
käytä Tanskan ja Saksan markkinoiden välistä hintaeroa tehokkaasti hyväkseen. (DERA
2016, 5.)
Pohjanmeren kaasulähteiden on ennustettu ehtyvän niin, että Tanska on tulossa enemmän
riippuvaiseksi Saksan tuontikaasusta. Saksan ja Tanskan välisen putkiyhteyden myötä
Tanska on lähentynyt Luoteis-Euroopan maakaasumarkkinoita. Kuvassa 49 on esitetty, miten spot-hinnat ovat kehittyneet vuoden 2015 aikana. Olennaista on huomata, että Hollannin
TTF:n ja Tanskan GPN:n hinnat ovat konvergoineet voimakkaasti koko vuoden ajan.
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Kuva 49. Pohjois-Euroopan kaasuhubien spot-hinnat vuonna 2015. (CEER, National Report Denmark 2016, 48.)

Tanskan ja Hollannin kaasupörssien hinnat mukailivat voimakkaasti toisiaan lukuun ottamatta vuoden 2010 loppua ja vuoden 2011 syyskuun loppupuolta. Vuoden 2010 lopulla kapasiteettia myytiin poikkeuksellisen paljon, mikä näkyi kaasun hinnan nousuna. Todennäköisin syy kysynnän kasvulle oli hyvin kylmä jakso. Syyskuussa 2011 Hollannin kauppapaikalla kaasun hinta laski hetkellisesti hyvin alas, mikä voi johtua siitä, että kaasua ei saatu
syystä tai toisesta toimitettua naapurimaihin, jolloin Hollantiin syntyi hetkellisesti paljon
kaasun ylitarjontaa.
Pohjanmereltä Nybron syöttöpisteeseen toimitettavan kaasun hinnoittelussa on viimeisten
muutamien vuosien aikana ollut epävarmuutta. DERA on puuttunut useaan otteeseen Pohjanmeren ja Nybron väliseen toimintaan ja se on tehnyt useita kanteluita tuotantoketjun alkupään toiminnasta. Lisäksi DERA ja Energia-alan valituslautakunta (Energy Board of Appeal) on vienyt osan kanteluista aina oikeuteen saakka. Hintojen ja markkinaehtojen epävarmuus haittaa merkittävästi markkinoiden kehittymistä. (DERA 2016, 4.)
Vuonna 2015 DERA analysoi vuosien 2010-2014 sopimus- ja hintakehitystä. Tärkeimmät
huomiot olivat, että niin kutsuttujen ’take-or-pay’ (ToP) -sopimusten määrä on vähentynyt,
mutta niiden osuus on silti selvästi suurin ostettuihin kaasuvolyymeihin perustuen. ToP-sopimuksessa määritetään maksettavaksi vähimmäishankintaa vastaava summa huolimatta
siitä, löytyykö kaikelle hankitulle kaasulle ostajaa. Yleensä nämä sopimukset sallivat jouston
niin, että suuremman kysynnän aikana voidaan kompensoida alhaisemman kysynnän aikaisia käyttämättömiä ja jo maksettuja kaasumääriä. Tarkastelujaksolla näiden ToP -sopimusten osuus oli noin 77 %, kun OTC-sopimusten osuus oli 20 % ja pörssisopimusten osuus 3
%. ToP -sopimukset ovat olleet tarkastelujaksolla lyhyempiä verrattuna ennen vuotta 2010.
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Lisäksi hinta on seurannut voimakkaammin spot-hintoja. ToP -sopimuksesta suurin osa,
noin 90 %, perustuu täysin tai osittain öljyindeksointiin. Indeksoinnista 63 % perustuu täysin
öljyyn, 27 % sekä öljyyn että kaasuun ja loput 10 % kaasuun. (CEER, National Report Denmark 2016, 45.)
Kotitalousasiakkaan (kulutus < 20 GJ/vuosi) hinta on ollut laskussa viimeisten vuosien aikana (kuva 50). Vuoden 2016 alussa maakaasun hinta kotitalousasiakkaalle oli noin 72
€/MWh, jossa energia- ja siirtomaksun osuus oli noin 29 €/MWh ja verojen ja muiden maksujen osuus noin 43 €/MWh. Verojen ja muiden maksujen osuus laski noin 10 €/MWh vuoden 2015 aikana. Kaasun kokonaishinta on ollut laskusuunnassa vuodesta 2011 alkaen ja
lasku on viimeisten vuosien aikana voimistunut. Kotitalousasiakkaiden hinta on laskenut
keskimäärin 30 % vuoden 2011 tasosta nykyhetkeen verrattuna.

Kuva 50. Maakaasun kotitalousasiakkaan kokonaishinta (sininen käyrä) ja verojen ja muiden maksujen määrä (ruskea käyrä) Tanskassa. Käyrien väliin jäävä väli kertoo kaasun energia-ja siirtohinnan. (Eurostat, Gas prices for domestic consumers 2017)
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4 MAAKAASUMARKKINAKEHITYKSEN OMINAISPIIRTEITÄ
Referenssimarkkinoiden kautta on löydettävissä monia viitteitä sille, miten ja mihin suuntaan maakaasumarkkinat kehittyvät tulevaisuudessa. Tässä luvussa analysoidaan referenssivaltioiden markkinoita ja selvitetään referenssimarkkinoiden kautta löydettyjen seikkojen
avulla sitä, millaisia vaikutuksia merenalaisilla yhdysputkilla on maakaasumarkkinoihin.

4.1. Referenssimarkkinoiden analyysit
Euroopan parlamentin ja neuvoston heinäkuussa 2009 asettaman säännöksen (regulation)
715/2009 mukaan TSO:illa tulisi olla tuotannosta eriytetty entry-exit -järjestelmä, mikä on
implementoitu kaikkiin referenssivaltioihin. Tässä diplomityössä tutkituista referenssivaltioista viimeisimpänä perinteisen entry-exit -järjestelmän otti käyttöön Belgia lokakuussa
2012, kun se luopui niin kutsutusta tehostetusta entry-exit -järjestelmästään. Referenssivaltioista KEMA:n vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan kehittyneimmät entry-exit järjestelmät ovat Irlannissa ja Hollannissa. Belgiassa järjestelmä ei ole aivan yhtä kehittynyt pitkälti sen vuoksi, että Belgiassa on tiettyjä kapasiteettirajoituksia lähinnä alueellisella tasolla.
Belgian osalta tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana erityisesti sen vuoksi, että lokakuussa 2015 otettiin käyttöön Belgian ja Luxemburgin maakaasumarkkinaintegraatio ja samalla implementoitiin BAL NC -tasehallintaverkkosääntö, jonka
myötä tasehallinta tapahtui markkinaperusteisesti. Tanskassa entry-exit -järjestelmä otettiin
käyttöön vuonna 2004, joten järjestelmässä ilmenneitä epäkohtia on reilun kymmenen vuoden aikana pystytty korjaamaan. Toki markkinakehitykselle on edelleen sijaa muun muassa
markkinakonsentraation ja arbitraasin suhteen.
EU-tasolla kaasumarkkinoilla on meneillään vaihe, jossa tavoitteena on kansallisten markkinoiden integroiminen yhtenäiseksi EU:n laajuiseksi markkina-alueeksi. Tämän edistämiseksi Euroopan komissio on luonut neljä verkkosääntöä, jotka luovat eri valtioiden markkinoille yhtenäiset raamit. Euroopan unioni julkaisi 27.3.2014 eurooppalaisen tasehallintaverkkosäännön (BAL NC), joka astui voimaan 1.10.2015. Verkkosäännön tavoitteena on
lisätä kaasuverkoston turvallisuutta ja toimivuutta. Verkkosäännön mukaan kaasu, joka syötetään tai otetaan pois siirtoverkosta, tulee olla tasapainotettu päivittäin. Eri maiden siirtoverkonhaltijat ovat viime kädessä vastuussa tästä koko EU:n alueella. Tiedonvaihtoa koskeva verkkosääntö (INT NC) on ollut haettavissa toukokuusta 2016 alkaen. Tämän verk-
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kosäännön tavoitteena on luoda kehykset tiedonsiirtoon, jotta eri markkinoiden tiedonsiirrolliset valmiudet ovat sellaiset, että tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa integraatioiden
myötä. Tariffiverkkosääntö (TAR NC) on ollut haettavissa 6.4.2017 alkaen. Tämän verkkosäännön tavoitteena on luoda EU-alueelle yhdenmukaiset siirtotariffirakenteet. Määränjaon verkkosääntö (CAM NC) julkaistiin kaikista verkkosäännöistä ensimmäisenä. ENTSOG esitteli virallisesti tämän verkkosäännön 6.3.2012. Verkkosäännön tavoitteena oli edistää ja määritellä yhdenmukaiset määränjaon mekanismit. Tämä verkkosääntö kumottiin uudella, päivitetyllä määränjaon verkkosäännöllä (CAM NC 2.0) 6.4.2017. Merkittävin muutos
verkkosäännön ensimmäiseen versioon on se, että päivitetyssä verkkosäännössä asetetaan
määränjakohuutokauppojen pidettävän kvartaaleittain, kun taas ensimmäisen version mukaan huutokauppa järjestettiin kerran vuodessa. (ENTSOG 2015, 4 ja ENTSOG 2016, Auction Calendar 2017 for Capacity Allocation Mechanism Network Code)
Hollannin ja Iso-Britannian välinen BBL -yhdysputkihanke on oiva esimerkki siitä, miten
maakaasun hinta kehittyy markkina-alueiden integroituessa. Iso-Britanniassa kaasun hinta
oli ennen yhdysputken valmistumista keskimäärin 5 €/MWh kalliimpaa kuin Hollannissa.
Yhdysputken valmistumisen myötä Iso-Britannian hinta mukautui kuitenkin suurempaan
Luoteis-Euroopan markkinan hintatasoon. Hollannissa maakaasun hinta laski jo hieman ennen yhdysputken käyttöönottoa, mikä kertoo markkinoiden reagoimisesta tulevaan markkina-alueet yhdistävään putkiyhteyteen. Iso-Britanniassa maakaasun hinnan lasku oli vielä
Hollantia voimakkaampaa, joten maiden välinen hintaero pieneni merkittävästi. Kaasun hinnat alkoivat mukailla toisiaan niin, että maiden välinen hintaero on ollut putken valmistumisesta saakka käytännössä koko ajan alle 1 €/MWh. Kuvassa 51 on esitetty Luoteis-Euroopan
keskimääräiset siirtotariffit rajanylityspaikoissa. Nuolien sisällä olevat luvut ilmaisevat,
kuinka monta tuhatta euroa kaasun siirto maksaa syöttö- ja ottopisteissä siirrettäessä kaasua
1 GWh/päivä/vuosi. Balticconnectorin siirtokapasiteetti on 72 GWh/päivä, mikä kuvaa kokoluokkaa siitä, paljonko kaasua putkessa virtaa. Point-to-point Hollannin ja Iso-Britannian
sekä Belgian ja Iso-Britannian välisissä yhteyksissä on sen vuoksi, että yhdysputkien toimintaa operoivat omat siirtoverkonhaltijat. Näin ollen siirtoverkonhaltija veloittaa kaasun
siirrosta yhdysputkessa erikseen syöttö- ja ottomaksujen lisäksi. Hollannin ja Iso-Britannian
välistä putkiyhteyttä operoi BBL Company V.O.F. ja Belgian ja Iso-Britannian välistä yhteyttä Interconnector (UK) Limited. Tosin BBL-yhdysputki ollaan integroimassa osaksi Hollannin kaasujärjestelmää, jolloin kuvassa näkyvät entry- ja exit-pisteet tulevat poistumaan ja

97

tilalle tulee yksi Iso-Britannian puolella sijaitseva piste. Entry- ja exit-pisteet yhdistämällä
helpotetaan markkinaosapuolten toimintaa, kun kahden kapasiteetin varauspisteen sijaan
voidaan varata kapasiteettia yhden pisteen kautta. Vuoden 2018 alusta alkaen pisteessä veloitettavissa maksuissa on yhdistetty sekä entry- että exit-maksu.

Kuva 51. Syöttö- ja ottomaksut 1 GWh/päivä/vuosi suuruiselle virtaukselle tuhansissa euroissa ilmaistuna. (ACER/CEER 2016, 49.)

Belgian Interconnector mahdollistaa kaasun siirron molempiin suuntiin. Talvikuukausina
kaasu virtaa Belgiasta Iso-Britanniaan, kun taas kesäkuukausina suunta on päinvastainen.
Tämä virtauksen kausivaihtelu selittyy sillä, että Iso-Britannialla on suuri kausittainen kysyntä kaasulle rajallisen varastointikapasiteetin vuoksi. Sen sijaan Luoteis-Euroopan markkinoilla kausivaihtelu on huomattavasti maltillisempaa suuremman varastointikapasiteetin
johdosta. Tämän takia Luoteis-Euroopan markkinat toimivat ikään kuin täytettävinä kaasualtaina kesäkuukausina ja talvikuukausina Luoteis-Euroopasta viedään kaasua Iso-Britanniaan. Toinen tekijä Interconnectorin virtauksen kausivaihtelulle oli erityisesti ennen 2010lukua se, että kaasun hinta oli Luoteis-Euroopassa melko joustamaton johtuen öljyn hintaan
sidotusta tariffista, jolloin kausivaihtelu oli rajallista. Tämän vuoksi Iso-Britannian kauppapaikassa, NBP:ssä, kaasun hinta reagoi voimakkaammin markkinaolosuhteisiin pienemmän
öljyn hintasidonnaisuuden vuoksi.
Kehittyneillä maakaasumarkkinoilla markkinat ovat täysin avautuneet. Irlannissa maakaasumarkkinat avautuivat kotitalousasiakkaita lukuun ottamatta vuonna 2004. Vuoden 2007
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loppupuolella markkinat avattiin myös kotitalousasiakkaille, jonka myötä kotitalousasiakkaatkin saivat valita kaasun toimittajansa. Markkinoiden avautuessa vähittäismarkkinatoimijat eivät heti tulleet markkinoille, vaan vielä vuoden 2009 lopulla kotitalousasiakkaalla
oli valittavana kaasun toimittaja ainoastaan kahdesta vaihtoehdosta. Sen sijaan kolmannen
markkinatoimijan (SSE Airtricity) mukaantulo vuonna 2010 avasi markkinat kunnolla, mikä
näkyi kotitalousasiakkaiden kaasun toimittajavaihtomäärien voimakkaana kasvuna. Asiakkaat vaihtoivat toimittajaa niin, että suurin markkinatoimija menetti asiakkaita uudelle markkinatoimijalle. Tämä viittaa siihen, että suurin markkinatoimija on joko pitänyt kaasun hintoja korkeammalla kuin uudet tulokkaat, jonka seurauksena uudet tulokkaat ovat saaneet
kasvatettua markkinaosuuttaan tai vaihtoehtoisesti kaasuasiakkaat eivät ole olleet tyytyväisiä suurimman markkinatoimijan kaasuntoimituksiin. Uusien markkinatoimijoiden mukaantulo on lisännyt kilpailua ja kotitalousasiakkaan näkökulmasta tämä on tuonut kaasun hintaa
alemmas. Irlannissa suurimman vähittäismarkkinatoimijan osuus kotitalousasiakkaiden keskuudessa laski voimakkaasti. Kun vuoden 2010 alussa suurimman kaasuntoimittajan osuus
oli 98 % markkinoista, oli osuus vuoden 2015 puolessa välissä enää hieman yli 50 %.
Irlannissa Corribin kaasulähteen avaaminen on tuonut positiivisia vaikutuksia irlantilaisille
kaasuasiakkaille, mutta samalla haasteita Interconnectorien toiminnalle, sillä Corribin kaasulähteestä saatavan kaasun määrä riittää kattamaan ajoittain koko Irlannin kaasuntarpeen.
Tämän vuoksi Interconnectorien käyttöaste on laskenut merkittävästi ja erityisesti kesäaikaan Interconnectorien käyttöaste on ollut matalalla tasolla. Tämä vaikuttaa Skotlannissa
sijaitsevien kahden kompressoriaseman toimintaan, sillä näitä asemia ei ole suunniteltu siirtämään pieniä virtausmääriä. Sen vuoksi vaaditaan investointeja, jotta kompressori- ja turbiiniteknologia saadaan joustavammaksi virtausmäärien suhteen.
Irlanti on reagoinut vuosien saatossa markkinakehitykseen, mistä kertoo muun muassa se,
että Irlanti vaihtoi eriyttämismallia ITO (Independent Transmission Operator) -mallista OU
(Ownership Unbundling) -malliin vuonna 2016. Tämä niin kutsuttu tosiasiallisen eriyttämisen malli on eniten käytetty eriyttämismalli Euroopan kehittyneillä markkinoilla. Viimeisten
vuosien aikana Irlannissa on tapahtunut merkittäviä markkinarakenteellisia muutoksia, mikä
osaltaan johti myös eriyttämismallin vaihtamiseen. Irlannissa maakaasun hinta on pysynyt
jatkuvasti matalampana kuin euromaiden keskiarvo, mikä on osoitus markkinoiden toimivuudesta huolimatta siitä, että Irlannin markkinoiden virtuaalinen kauppapaikka, IBP, on
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erittäin epälikvidi. Tämä ei ole kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi Irlannin markkinakehitykseen, sillä Irlannin markkinat ovat nojautuneet vahvasti Iso-Britannian likvidiin kauppapaikkaan, NBP:hen. Jatkossa Brexitin toteutuminen saattaa kuitenkin tuoda suuria muutoksia Iso-Britannian ja Irlannin väliseen toimintaan maakaasumarkkinoilla. Iso-Britannialla ja
Irlannilla on myös eri valuutta, mikä voi osaltaan vaikuttaa kaasun hintaan valuuttakurssivaihteluiden takia. Irlannin markkinan suurin vahvuus moneen muuhun markkinaan verrattuna on matala markkinakonsentraatio, joka on alittanut CEER:n asettaman tavoitemallin
vaatiman markkinakonsentraatiota kuvaavan indeksin.
Irlannin markkinoilla on kuitenkin kehittymisvaraa, sillä kansallisten sääntelyviranomaisten,
CEER:n ja ACER:n tekemän tutkimuksen mukaan kotitalousasiakkaan kustannuksia voidaan pelkästään markkinaintegraatiota parantamalla laskea vuositasolla noin 15 €. Vaikka
lukema ei sinällään kuulosta kovin suurelta, on kyseinen kustannus ainoastaan yksi tekijä
kaasuasiakkaan lopullisessa hinnassa ja markkinaintegraation parantamisen myötä voidaan
tuoda paljon muita hintaa laskevia tekijöitä kaasulaskuun. Irlannissa tariffit muodostavat
suuremman osan kaasun kokonaishinnasta kuin monessa muussa valtiossa. Tariffit eivät heijasta suoraan markkinoiden tilaa, sillä tariffit eivät ole avoinna kilpailulle, vaan ne asetetaan
tietyin väliajoin viranomaisten toimesta. Suuri tariffien osuus hidastaa kilpailun kehittymistä. Irlannissa tukku- ja vähittäismarkkinoiden välillä on melko heikko korrelaatio. Tämä
näkyy siten, että vähittäishinta ei reagoi tehokkaasti tukkuhinnan muutoksiin, mikä osaltaan
kertoo markkinoiden läpinäkyvyyden riittämättömyydestä. Asiakaspuolella haasteena on ollut riittävä aktiivisuus markkinoilla. Irlannissa kaasuasiakkailla on oikeus valita kaasun toimittajansa. Vaikka asiakkaat ovat vaihtaneet kaasun toimittajaa melko aktiivisesti, on tällä
sektorilla parantamisen varaa, sillä aktiivinen kaasun toimittajan vaihtaminen pitää markkinan kilpailukykyisenä. Monesti syy asiakkaan passiivisuuteen on se, että kaasun kulutusmäärät ovat olleet sen verran pieniä, että asiakas ei ole vaivautunut kilpailuttamaan toimittajia realisoituvan säästön ollessa suhteellisen pieni.
Tanskan tukkumarkkinat eivät ole yhtä kehittyneet kuin Luoteis-Euroopan markkinat, mutta
vahvempi kytkeytyminen Saksan kaasumarkkinan kanssa on tuonut Tanskaa koko ajan lähemmäs Luoteis-Euroopan markkinoita. Tanskan markkinoiden rakenteelliset uudistukset
ovat lisänneet kilpailua. Biokaasulle on asetettu oma virtuaalinen entry-piste, jota kautta
markkinaosapuoli voi ostaa biokaasua. Tanska toimittaa käytännössä kaiken Ruotsin tarvit-
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seman kaasun. Alustavia keskusteluja on käyty Tanskan ja Ruotsin markkinoiden integroimisesta, mikä vaikuttaa järkevältä toteuttaa Ruotsin markkinoiden nojautuessa tälläkin hetkellä Tanskan markkinaan. Tanskassa on vain muutamia yrityksiä, jotka tuovat kaasua markkinoille. Muillakin kaasumarkkinoiden tuotantoketjun osa-alueilla on vain muutamia aktiivisia toimijoita. Tanskan markkinoiden sääntelijä DERA arvioi, että kolmannen osapuolen
pääseminen markkinoille on hyvin tärkeää tukkumarkkinoiden kilpailun kannalta erityisesti
kaasun tuontisegmentillä. Tuotantoketjun alkupään olosuhteiden ja hinnanmuodostuksen
epävarmuus on tuonut markkinoille epätoivottuja piirteitä. Lisäksi Tanskan ja Saksan rajalla
sijaitsevassa Ellundin rajanylityspisteessä saattaa ilmetä pullonkauloja erityisesti tilanteessa,
jossa kaasun tuontimäärää tulisi nostaa. Tämä on seurausta tehdyistä pitkäaikaisista sopimuksista, jotka ovat voimassa ainakin vuoteen 2023 saakka. Tanskan markkinat ovat kohdanneet haasteita myös syöttö- ja ottopisteiden välisistä tariffieroista, jotka voivat johtaa kilpailun kehityksen hidastumiseen. Kaasun tukkuhintaan liittyen DERA on analyysissään todennut, että kaasuvirta on ollut vastoin hintasignaaleja suurimman osan ajasta aikavälillä
1.1.2014-30.6.2015.
Tanskan vähittäismarkkinat ovat täysin avoimet, jonka myötä kaikilla kaasuasiakkailla on
pääsy kilpailukykyisille markkinoille ilman hintasääntelyä. Kilpailua voidaan kuitenkin kehittää myös vähittäismarkkinatasolla. Kaasuasiakkailla ei ole riittävästi perusteita vaihtaa
kaasun toimittajaa tai tuotetta, mikä hidastaa kilpailukehitystä. Toimitusvelvollisuustuotteiden hinta on Tanskassa niin matala, että itsenäisten toimittajien on vaikea kilpailla vähittäismarkkinoilla. Kaasun hinta on laskenut viime aikoina, mikä on lisännyt kuluttajien passiivisuutta markkinoilla. Kilpailukyvyn optimoimiseksi tulisi hinnan olla matala, mutta saman
aikaisesti sen verran korkea, että kaasun kuluttajat aktivoituisivat markkinoilla kilpailuttamaan hintoja. Matala hinta voi aiheuttaa kannustinriskin kaasun toimittajalle, sillä matala
hintataso vähentää toimituksesta saatavia tuloja. Tämän seurauksena toimittaja voi poistua
markkinoilta, mikä lisää markkinakonsentraatiota, joka on jo tällä hetkellä Tanskassa korkealla tasolla.
Tanskassa markkinoiden rakenne on muuttumassa merkittävästi parin vuoden kuluttua, sillä
maan suurimman kaasulähteen, Tyran, laajennusprojekti on tämänhetkisten arvioiden mukaan alkamassa vuoden 2019 joulukuussa. Laajennuksen arvioidaan kestävän noin 2,5
vuotta. Tanskan muut kaasulähteet ovat sen verran pieniä, että reilun parin vuoden kaasun
toimituskatkos Tyrasta aiheuttaa sen, että Tanska tulee olemaan voimakkaasti riippuvainen
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tuontikaasusta, käytännössä Saksasta toimitettavasta maakaasusta. Tämä aiheuttaa merkittävän toimitusvarmuuden heikkenemisen. Kuitenkin laajennuksen jälkeen Tanskan omien
kaasulähteiden ennustetaan riittävän kattamaan omat tarpeet vuoteen 2025 saakka. Vaikka
Tanskan maakaasuvarastomarkkina on monopoli, se ei käytännössä kuitenkaan ole näin,
sillä Tanskan maakaasuvarastot kilpailevat Saksan maakaasuvarastojen kanssa. Tämän seurauksena Tanskan kaasuvarastot eivät voi hyödyntää monopoliaseman mahdollistamia etuja.
Mikäli Tanskan maakaasuvarastoissa hinta nousee merkittävästi, kaasun kuluttajat tulevat
mitä todennäköisimmin hankkimaan kaasun Saksan varastoista. (Rutherford, haastattelu,
21.4.2017)
Luoteis-Euroopassa ollaan siirtymässä sopimusperusteisesta kaupasta kohti spot-kauppaa.
Koska monilla kaasun toimittajilla on yhä voimassa oleva öljyn hintaan pohjautuva toimitussopimus, ne pyrkivät maksimoimaan hyödyt vaihtelemalla sopimuksen määrittämissä rajoissa kauppaa spot-markkinoiden ja sopimuskaasun välillä. Mikäli kaasun spot-hinta on
matalampi kuin öljyindeksointiin pohjautuva sopimushinta, kaasuhubeissa myytävän spotkaasun kysyntä kasvaa. Tämä puolestaan johtaa siihen, että spot-kaasun hinta nousee samalla, kun öljyindeksointiin pohjautuvan kaasun kysyntä laskee. Tästä syystä pitkäkestoisin
sopimuksin kaasua ostavat tahot pyrkivät vähentämään toimitusmääriä niin pieneksi kuin
sopimus sallii, jolloin kaasun tuotanto ja toimitusmäärät laskevat. Mikäli kaasun spot-hinta
on korkeampi kuin pitkäaikaisen sopimuksen hinta, olisi tilanne päinvastainen. Kaasuvarastot vaikuttavat spot- ja futuurikaupan väliseen kaasun hintaan. Kaasun kulutusmäärät vaihtelevat kausittain, mutta kaasun tuotannon on vaikea sopeutua kaasun toimituksiin kysynnän
mukaan. Sen vuoksi kesällä kaasuvarastoja täytetään talven runsaampia kulutusmääriä varten. Kun kaasuvarastossa on normaalia enemmän kaasua, on sillä kaasun hintaa laskeva vaikutus. Sen sijaan normaalia pienempi kaasumäärä nostaa hintoja. Tällaisia tuloksia on saatu
tutkimalla tietyn viikon tuloksia viideltä edelliseltä vuodelta. (Hulshof 2016, 484.)
Luoteis-Euroopan kaasuhubeissa kaasun hinta muodostuu eri perustein. Hollannissa TTF:n
hinnalla on kehittyneimmistä kaasuhubeista suurin korrelaatio öljyn hintaan (taulukko 9).
Vastaavasti pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvan kaasun hinnan korrelaatio on TTF:ssä
korkeimmalla tasolla muihin hubeihin verrattuna. Tämä kertoo siitä, että Manner-Euroopassa kauppa pohjautuu vielä melko vahvasti pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka perustuvat
öljyn hintaan. Sen sijaan Belgian kauppapaikassa öljyn hinnan ja sopimusperusteisen hinnoittelun osuus on selvästi pienempi kuin TTF:ssä, koska Belgian maakaasumarkkinat ovat
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vahvasti integroituneet Interconnectorin myötä Iso-Britannian markkinoiden kanssa. Tämä
voidaan todeta sillä, että Zeebrugge hubin ja NBP:n välinen korrelaatio on 0,995 maksimitason ollessa 1. Lukema viittaa voimakkaaseen markkinoiden integroitumiseen. (Asche
2013, 215.) Luoteis-Euroopan maakaasumarkkinat ovat kuitenkin siirtymässä yhä enemmän
pois öljyindeksoinnista kohti kaasuindeksointia. Kansainvälinen kaasu-unioni (IGU) arvioi,
että Luoteis-Euroopassa öljyn hintaan pohjautuva indeksaatio kaasun hinnoittelussa on laskenut voimakkaasti ja uskoo saman kehityksen jatkuvan. Vuonna 2005 öljyindeksoinnin
osuus oli 72 %, kun vuonna 2013 lukema oli vain 20 %. Vuonna 2011 eurooppalaisten energia-alan sääntelijöiden neuvosto (CEER) esitti Euroopan kaasumarkkinoiden tavoitemallin
Euroopan komissiolle. Tavoitemalli tähtää toimivan EU:n laajuisen maakaasumarkkinan
luomiseen. Tämän tavoitteen täyttämiseksi on luotu vuonna 2013 Euroopan suurin kaasun
kapasiteetinvarausalusta PRISMA. (KEMA, Study on Entry-Exit Regimes in Gas Part B
2013, 37.)
Taulukko 9. Hinnan korrelaatiomatriisi Hollannin, Belgian ja Iso-Britannian markkinoilla. Brent
viittaa öljyn hintaan ja sopimus tarkoittaa pitkäaikaisia sopimuksia, joihin öljyn hinta vaikuttaa
vielä melko voimakkaasti. (Asche 2013, 215.)

Referenssivaltioiden kautta on huomattavissa ominaispiirteitä markkinoiden kehittymiselle.
Ensimmäisenä ovat avautuneet tukkumarkkinat, jonka jälkeen on avattu suurten vähittäismarkkinatoimijoiden, kuten teollisuusasiakkaiden markkinat. Viimeisimpänä on avattu kotitalousasiakkaiden markkinat. Irlannissa pari vuotta kotitalousasiakkaiden markkinoiden
avautumisen jälkeen markkinoille alkoi tulla uusia toimijoita. Irlannissa niin sanottu läpimurto tapahtui kolmannen kaasun toimittajan tullessa markkinoille. Tämän jälkeen kotitalousasiakkaat aktivoituivat ja markkinakehitys meni huomattavasti eteenpäin. Sääntelyn
poistaminen kertoo myös markkinakehityksestä. Yleensä viimeisimpänä hintasääntely poistetaan kotitalousasiakkailta. Hintasääntelyn poistaminen vaatii tiettyjen kriteerien, kuten asiakkaiden vaihtoaktiivisuuskriteerin, täyttymistä. Kuitenkin nämä kriteerit vaihtelevat valtiokohtaisesti, sillä eri valtioiden sääntelyviranomaisten kriteerit eivät ole keskenään identtiset.
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Vuoden 2016 alussa maakaasun hinta kotitalousasiakkaalle ilman veroja oli Belgiassa noin
55 €/MWh, Irlannissa 64 €/MWh, Tanskassa 72 €/MWh ja Hollannissa 79 €/MWh. Verotuksen osuus maakaasun kokonaishinnasta vaihteli voimakkaasti eri maiden välillä. Tanskassa verotuksen osuus kokonaishinnasta oli 60 %, kun Hollannissa verotuksen osuus oli
hieman yli puolet. Belgiassa kotitalousasiakasta verotettiin noin 25 % kaasun kokonaishinnasta ja Irlannissa 18 %. Edellä esitetystä voidaan huomata, että verotuksella vaikutetaan
merkittävästi maakaasun kilpailukykyyn. Tanskassa maakaasun veroton hinta oli alle 30
€/MWh. Kuitenkin korkean verotuksen vuoksi maakaasun kokonaishinta oli yksi Euroopan
kalleimmista. Suurimmassa osassa Euroopan maita kaasun hinta laski vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna 5-15 %. Poikkeuksena oli Hollanti, jossa kaasun hinta nousi muutaman
prosenttiyksikön edellisvuoteen verrattuna. Hinnat kuvaavat kotitalousasiakkaita, joiden
vuosikulutus on 5 556 – 55 556 kWh, mikä on tyypillinen vuosikulutus kotitaloussektorilla.
Maakaasun hinta on ollut kaikissa referenssivaltioissa laskusuunnassa viimeisten vuosien
aikana. (Eurostat, Natural gas prices for household consumers 2016)
Teollisuussektorilla maakaasun verotus kotitaloussektorin tapaan eroaa voimakkaasti eri
valtioiden välillä. Naapurimaiden Belgian ja Hollannin välillä tämä ero näkyy selvästi. Hollannin ja Belgian markkinat ovat hyvin kehittyneet. Hollannissa teollisuusasiakas maksaa
kaasun hinnasta veroja yli 40 %, kun Belgiassa vastaava lukema on noin 7 %. Belgiassa
maakaasun veroton hinta oli noin 24 €/MWh ja Hollannissa 22 €/MWh. Verotus huomioiden
Belgiassa kaasusta maksettiin noin 26 €/MWh ja Hollannissa 38 €/MWh. Hinnat kuvaavat
teollisuusasiakkaita, joiden vuosikulutus on 2 778 – 27 778 GWh, mikä on tilastoissa esille
tuleva tyyppiarvo teollisuustoimijan vuosikulutukselle. Teollisuusasiakkaiden maakaasun
hinta laski kaikissa Euroopan maissa vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. (Eurostat, Natural gas prices for industrial consumers 2016) Kotitalous- ja teollisuusasiakkaan kaasulaskussa verotuksella voidaan ohjata hintakehitystä voimakkaasti. Vaikka Hollannissa verotuksen taso on korkealla niin teollisuus- kuin kotitaloussektorilla, kaasu on maassa erittäin tärkeä energianlähde. Hollannin markkinasta on nähtävissä, että kovasta verotuksesta huolimatta kaasu on säilyttänyt kilpailukykynsä.

4.2. Referenssimarkkinoista Suomen markkinoihin
Tehtyjen markkinatarkasteluiden perusteella Suomeen soveltuisi parhaiten Belgian ja Luxemburgin välisen BeLux-markkinaintegraation tyyppinen ratkaisu, jossa kaksi markkinaa
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integroidaan toisiinsa. Suomen tapauksessa Suomi integroitaisiin Baltian maiden kanssa, jolloin markkinaintegraatio muodostuisi neljän valtion välille. Tämä olisi merkittävä askel
kohti Euroopan unionin yhteisiä maakaasumarkkinoita. Suomen ja Baltian maiden markkinoiden integroiminen tuo paljon positiivisia vaikutuksia, sillä tällä hetkellä Suomen ja Baltian maiden kansalliset maakaasumarkkinat ovat pienikokoisia. Pienikokoisten markkinoiden yhdistäessä voimansa saataisiin aikaan suurempi, kilpailukykyisempi ja toimivampi
markkina, jossa likviditeetti, toimitusvarmuus ja hinnan kehitys olisi oikeansuuntaista. Suomen ja Baltian alueen maakaasun kulutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 60 TWh, mikä
on silti huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi pelkästään Belgian vuosittainen kaasun kulutus, joka oli noin 170 TWh vuonna 2015. Sen takia markkinoiden integroiminen olisi järkevä toteuttaa jo pelkästään markkinakehityksen kannalta. Integroituneessa markkinassa
Suomen ja Baltian markkina-alue olisi yhtenäinen ja mailla olisi yksi yhteinen entry-exit vyöhyke, johon voidaan syöttää kaasua esimerkiksi Puolasta Liettuaan GIPL-putken valmistuessa, ja kaasu voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi Porvoossa sijaitsevan Nesteen jalostamon tarpeisiin. Vyöhykkeen sisällä kaasua voidaan syöttää ja ottaa mistä pisteestä tahansa,
minkä lisäksi kaasun hinta olisi sama koko vyöhykkeen sisällä. Tässä mallissa maiden väliset syöttö- ja ottomaksut poistettaisiin. Jokaisella valtiolla olisi oma TSO, joka vastaisi alueen kaasuntoimituksista. Sen sijaan tasehallintaan liittyvät velvoitteet voitaisiin siirtää erilliselle yritykselle, joka huolehtisi siitä, että markkina-alueen kaasutase pysyy sallittujen rajojen sisällä. Esimerkiksi BeLux-alueella Balansys toimii tällaisena tasehallintaoperaattorina. Balansys on 50 % Belgian TSO:n ja 50 % Luxemburgin TSO:n omistuksessa. Suomen
ja Baltian tapauksessa tasehallintaoperaattorin omistus olisi mahdollista jakaa niin, että kukin markkinaintegraatioon osallistuva valtio omistaisi 25 % tasehallintaoperaattorista.
Irlannin maakaasumarkkinamallin tarkastelun perusteella voidaan todeta, että Irlannin maakaasumarkkinat vastaavat eniten Suomen markkinoita nykyhetkessä, sillä Irlannin markkinat ovat vain noin kaksi kertaa suuremmat kuin Suomen markkinat. Lisäksi Irlannissa ei ole
maakaasuverkostoon liitettyä LNG-terminaalia ja Irlannin maakaasuvarastokapasiteetti on
melko pieni sen kattaessa noin 5 % vuosittaisesta kulutuksesta. Irlannissa ei ole vielä sovellettu eurooppalaista tasehallintaverkkosääntöä, joka tuli kehittyneimmissä markkinoissa täytäntöön lokakuusta 2015 alkaen. Irlannilla on kuitenkin tavoite implementoida verkkosääntö
huhtikuuhun 2019 mennessä. Irlannissa verkkosäännön implementoiminen ei ole vielä on-
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nistunut sen vuoksi, että Irlannin virtuaalinen kauppapaikka IBP on erittäin epälikvidi. Irlannin markkinoista on mahdollisuus saada viitteitä siitä, millaisia toimenpiteitä tulee tehdä
verkkosäännön implementoimiseksi.
Hollannin markkinoita voidaan pitää tällä hetkellä Euroopan kehittyneimpänä markkinana,
sillä viimeisten vuosien aikana Hollannin kauppapaikka TTF on ohittanut Iso-Britannian
NBP:n arvioitaessa virtuaalisten kauppapaikkojen kehitysastetta. Kehitysasteen lisäksi Hollannin markkina on merkittävästi Suomea suurempi, minkä johdosta sen referoiminen suoraan Suomen markkinoihin on melko haastavaa. Joka tapauksessa Hollannin markkinasta
saadaan hyviä indikaatioita siitä, miten markkinat ovat kehittyneet ja miten merenalainen
kaasuputki on vaikuttanut kokonaismarkkinaan. Hollannin markkinamallista on myös mahdollista ottaa piirteitä Suomen avautuvaan markkinaan. Esimerkiksi Hollannissa jokaiselle
vähittäistason kaasun myyjälle on sallittu yksi kaasun kuljettaja. Sovellettaessa tätä mallia
Suomeen, Suomen pienikokoiset vähittäismarkkinat pysyvät rakenteeltaan melko yksinkertaisina. Useampi kaasun kuljettaja toisi haasteita kunkin kaasun kuljettajan kaasumäärien
laskennassa, sillä kaasun loppukäyttäjän mittarituloksesta ei pystytä selvittämään, mikä
osuus toimitetusta kaasusta kuuluu millekin kuljettajalle. Sen sijaan tukkutasolla voitaisiin
sallia useampi kaasun kuljettaja suuremman volyymin vuoksi ja halutessaan tukkumyyjän
olisi mahdollista toimia kaasun kuljettajana myös itselleen.
Tanskan markkinat ovat olleet avoimet jo vuodesta 2004 alkaen. Tanskan markkinoiden kehityksestä kertoo muun muassa se, että maassa kaasun hinta konvergoi entistä voimakkaammin Luoteis-Euroopan kehittyneimpien markkinoiden hintoja. Tanskan markkinoista saadaan viitteitä siitä, miten markkina on kehittynyt Tanskan ollessa yhä voimakkaammin kytkeytynyt Saksan, ja sitä myöten Luoteis-Euroopan markkinaan. Tähän asti Tanska on ollut
omavarainen kaasun suhteen, mutta tilanne on muuttumassa seuraavan vuosikymmenen aikana. On hyvä huomioida, että Tanskassa on olemassa oma syöttövyöhyke biokaasulle. Suomen kohdalla on tarkoituksenmukaista pohtia, olisiko tällaisen biokaasulle suunnatun erillisen syöttövyöhykkeen toteuttaminen järkevää markkinoiden avautumisen yhteydessä vai
myöhemmin, kun biokaasua syötetään kaasujärjestelmään suurempia määriä. Ennen markkinoiden avaamista olisi hyvä päättää lisäksi siitä, tullaanko biokaasua käsittelemään fyysisenä kaasuna vai kaupataanko biokaasua sertifikaatein.
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Eri referenssimarkkinoista saatujen päätelmien valossa voidaan todeta, että pohdittaessa
Suomen markkinoiden kehitystä ja avautuvien markkinoiden sääntödokumenttien luomista
ei ole välttämättä paras ratkaisu soveltaa ainoastaan yhden referenssivaltion markkinaa. Sen
sijaan markkinatarkasteluiden kautta tulisi ennemmin kerätä eri markkinoista Suomen ja
Baltian tilanteeseen sopivia markkinaratkaisuja. Luonnollisesti myös Suomen lainsäädäntö
tulee ottaa huomioon, sillä lainsäädäntö voi luoda rajoitteita sellaisissa markkinatoiminnallisissa kohdissa, jotka on toteutettu jonkin muun valtion lainsäädännön sallimissa puitteissa.
Balticconnector tulee linkittämään Suomen ja Baltian markkinat fyysisesti toisiinsa. Baltian
maat tavoittelevat yhteistä markkina-aluetta ja maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ottaa
Suomen mukaan osaksi yhteistä markkina-aluetta. Tässä tilanteessa Suomen ei olisi järkevää
jäädä omaksi erilliseksi markkinaksi ikään kuin Venäjän ja Baltian väliin, joten markkinaintegraatio Suomen ja Baltian maiden välillä on monelta osin perusteltua toteuttaa.
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5 SUOMEN MAAKAASUMARKKINAT BALTICCONNECTORIN
VALMISTUTTUA
Balticconnector tulee yhdistämään Suomen ja Viron maakaasuverkostot, mikä luo puitteet
myös markkinoiden yhdistämiselle. Balticconnectorin myötä kaasun toimitusvarmuus tulee
paranemaan, kun Suomi ei ole enää täysin riippuvainen Venäjältä Imatran kautta toimitettavasta kaasusta. Kaasulähteiden monipuolisuus lisää toimitusvarmuutta, kun Balticconnectorin kautta voidaan siirtää perinteisen maakaasun lisäksi LNG:tä ja biokaasua. Biokaasun tuotanto on lisääntymässä ja Suomeen tehdään jatkuvasti uusia investointeja tuotannon kasvattamiseksi. Tässä luvussa tarkastellaan alkuun uutta maakaasumarkkinalakia, jonka eduskunta täysistunnossaan hyväksyi 26.6.2017. Maakaasumarkkinalaki vaikuttaa voimakkaasti
Suomen maakaasumarkkinoiden kehitykseen, sillä maakaasumarkkinalaissa on määritetty
ajankohdat siirtoverkonhaltijan eriyttämisen toteuttamisesta sekä maakaasumarkkinoiden
avaamisesta. Lisäksi luvussa ennustetaan, miten markkinat tulevat kehittymään ja miten
tämä markkinakehitys vaikuttaa kaasun hintakehitykseen Suomessa.

5.1. Maakaasumarkkinalaki
Maakaasumarkkinalaki hyväksyttiin eduskunnassa 26.6.2017 ja se tulee voimaan vuoden
2018 alusta alkaen. Lain myötä Suomi luopuu maakaasudirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeuksen soveltamisesta Balticconnectorin valmistuessa ja avaa maakaasumarkkinat
kilpailulle kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Lain johdanto-osassa tuodaan esille, että Suomen maakaasumarkkinat tullaan avaamaan kilpailulle EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020
alusta eli Balticconnectorin suunnitellun valmistumisen aikaan. Lain mukaan Suomessa aletaan soveltaa EU:n maakaasuverkkoasetusta ja sen nojalla määriteltyjä verkkosääntöjä kokonaisuudessaan. (Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi 3.)
Eristyneiden markkinoiden soveltamisen päättyessä Suomen tulee eriyttää maakaasun siirtoverkko maakaasun tuotannosta ja myynnistä. Lain mukaan toteutettava eriyttämismalli on
tosiasiallisen eriyttämisen malli. Tosiasiallisen eriyttämisen mallilla varmistetaan se, että
siirtoverkonhaltija toimisi uusia markkinoille tulijoita kohtaan neutraalina markkinapaikko-
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jen ylläpitäjänä ja että maakaasun siirtojärjestelmän ja markkinoiden kehittäminen toisi mahdollisimman suuren kokonaishyödyn markkinoille. Tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaiseen siirtoverkonhaltijaan ei kohdistu ylimääräistä sääntelyä, minkä myötä siirtoverkonhaltijalla on toimintavapaus liiketoimintansa ja investointiensa suunnittelussa. Malli takaa
siirtoverkolle riippumattomuuden maakaasun toimitukseen liittyvistä intresseistä. Siirtoverkonhaltijan ja maakaasun myyjien välillä on selkeä roolijako, vastuut ja kannustimet, jolloin
siirtoverkonhaltijan toiminta ei aiheuta intressiristiriitaa omistajana olevan myyntiyhtiön ja
muiden verkon käyttäjien välillä. Tosiasiallisen eriyttämisen malli on siirtoverkon käyttäjien
kannalta kustannustehokkain tapa toteuttaa siirtoverkon eriyttäminen. Myös yhtiön hallinnolliset kustannukset ja viranomaisvalvonnan kustannukset ovat mallissa pienimmät muihin
eriyttämismalleihin verrattuna. (Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9.)
Uudistuvan maakaasumarkkinalain päätavoitteena on avata maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle. Keskeisiä markkinan avautumiseen liittyviä muutoksia ovat verkkoon
pääsy siirto- ja jakeluverkoissa, minkä lisäksi sääntelyä kevennetään kilpailukyvyn parantamiseksi. Edellä esitettyjen muutosten lisäksi tarkoituksena on, että maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin erityissääntelystä tullaan suurelta osin luopumaan. Toimitusvelvollisuus rajataan koskemaan loppukäyttäjiä, jotka käyttävät hankkimansa kaasun pääasiallisesti maakaasun käyttöpaikalla sijaitsevien asuntojen lämmittämiseen sekä käyttäjiä, joiden käyttöpaikan liittymän koko on enintään 250 kW. (HE 50/2017, 1-2 ja 101.)

5.2. Maakaasumarkkinoiden kehityssuunnat
Koska fyysisen putkiyhteyden avautuessa pienemmän markkina-alueen hinta lähtee tavallisimmin konvergoimaan suuremman markkina-alueen hinnan kanssa, on oletettavaa, että
Baltian alhaisemmalla hintatasolla tulee olemaan hintaa laskeva vaikutus Suomessa. Tässä
tapauksessa tulee ottaa huomioon kuitenkin se, kuinka yhden markkina-alueen käsite määritellään, sillä Baltian maiden markkinat yhdessä ovat suuremmat kuin Suomen markkinat.
Sen sijaan Suomen markkinat ovat suurimmat, kun otetaan huomioon Suomi ja Baltian maat
erillisinä valtioina. Tässä diplomityössä on oletuksena, että Suomi ja Baltia integroivat markkinansa vuoteen 2022 mennessä ja Baltian maat integroivat markkinansa ennen Balticconnectorin valmistumista. Markkinoiden avautuessa vuonna 2020 on suunniteltu, että Balticconnectorin muuttuvat kustannukset katetaan siirtotariffilla kahden ensimmäisen vuoden
ajan, jonka jälkeen markkinoiden avautuessa kustannukset katetaan markkina-alueen
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TSO:iden välillä oikeassa suhteessa yhdysputkitariffin poistuessa. Latvian maakaasuvarastolle ja Liettuan LNG-terminaalille on omat tariffit ja ne toimivat vaihtoehtoisina kaasulähteinä putkikaasulle. Baltian maiden välillä on jo maan rajat ylittävät putkiyhteydet. Liettuasta Latviaan on Kiemenaista lähtevä kaksisuuntainen putkiyhteys ja Latviasta Viroon Karksin kautta kulkeva yhdensuuntainen putkiyhteys, johon on suunnitteilla putkiyhteyden toimintakyvyn laajentaminen kahdensuuntaiseksi (Amber Grid, Actual gas flow 2017 ja Elering, Gas supply 2017). Luvun 2.3. kuvassa 6 on havainnollistettu Suomen ja Baltian kaasuinfrastruktuuri. Balticconnectorin valmistuessa Suomella on fyysinen putkiyhteys Liettuan LNG-terminaaliin ja Latvian maakaasuvarastoon. Tehtyjen arvioiden perusteella Liettuan LNG-terminaalista saatava kapasiteetti riittää ylittämään vaihtoehtoisen tuontikanavan
25 % kriteerin, jonka myötä maakaasumarkkinadirektiivin artiklan 49 poikkeussäännöstä ei
voida Balticconnectorin valmistuessa enää soveltaa. Latvian maakaasuvaraston kapasiteetti
on noin 23 TWh ja kapasiteettia on mahdollista nostaa 31 TWh:iin, mikä on lähes puolet
Suomen ja Baltian maiden yhteenlasketusta vuosikulutuksesta.
Koska Suomen ja Baltian markkinat ovat suhteellisen pienet, on oletettavaa, että kilpailu
jäisi erillisissä kansallisissa markkinoissa melko vähäiseksi. Suomessa kaasua kulutettiin
vuonna 2015 noin 26 TWh, Virossa 5 TWh, Latviassa 13,5 TWh ja Liettuassa 25 TWh
(Enerdata, Country report, 2016). Näin ollen Suomen ja Baltian maiden maakaasun kokonaiskulutus on yhteensä noin 70 TWh. Vertailuarvona olkoon kaasun kulutus Belgiassa,
jossa vuonna 2015 kulutus oli noin 160 TWh. Pienikokoiset markkinat on helpompi integroida suuriin markkinoihin verrattuna. Pienikokoisten markkinoiden integroiminen lisäisi
merkittävästi markkina-alueen kilpailukykyä, minkä lisäksi markkinasta tulisi houkuttelevampi niin uusien tulokkaiden kuin sijoittajien näkökulmasta.
Entry-exit -järjestelmälle on ominaista se, että verkonkäyttäjät voivat varata syöttö- ja ottokapasiteettia erikseen. Lisäksi sekä syöttö- että ottokapasiteetit ovat vapaasti jaettavissa ilman rajoituksia. Kehittynyt entry-exit -järjestelmä sisältää myös virtuaalisen kauppapaikan,
jossa kaasua voidaan myydä riippumatta sen fyysisestä sijainnista. Hyvin toimivassa järjestelmässä jakeluverkosto on osa entry-exit -järjestelmää, jolloin verkko-operaattorit huolehtivat kapasiteeteista ja yhteyksistä niin, että verkonkäyttäjä ainoastaan varaa ottokapasiteettia siltä verkkotasolta, jossa kaupanteon ottopiste sijaitsee. Jotta markkinat voivat kehittyä,
on lyhytaikaisten kapasiteettituotteiden saatavuus merkittävässä roolissa. Käyttämällä päi-
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vänsisäisiä tai niin kutsuttuja day-ahead -tuotteita, verkonkäyttäjät voivat optimoida ja tasapainottaa portfolionsa. Lyhytaikaiset kapasiteettituotteet ovat hyvin tärkeitä myös yhdistettäessä entry-exit -järjestelmiä toisiinsa. Nämä tuotteet lisäävät myös rajat ylittävän kaupan
likviditeettiä. Edellä esitetyt kohdat on otettava huomioon myös Suomen markkinakehitystä
pohdittaessa, sillä Suomessa ei vielä ole entry-exit -järjestelmää. Markkinamallia kehitettäessä on lisäksi huomioitava Baltian maiden markkinakehitys, koska markkinoiden integroituminen vaatii tietyiltä osin yhdenmukaisia sääntöjä maiden välillä.
Kansalliset sääntelyviranomaiset yhteistyössä CEER:n ja ACER:n kanssa ovat selvittäneet,
kuinka suuret taloudelliset menetykset kotitalousasiakkaalle koituu siitä, että markkinoita ei
ole integroidu naapurimarkkinoiden kanssa. Oletusarvona käytetään kotitalousasiakasta,
joka kuluttaa kaasua 11 MWh vuodessa, mikä on keskimääräinen kulutusmäärä kotitalousasiakkaalle CEER:n tutkimukseen perustuen. Vuoden 2015 alkupuolella tehdyn tutkimuksen
mukaan Baltian maiden markkinaintegraatio toisi merkittäviä säästöjä kotitalousasiakkaan
kaasulaskuun (kuva 52). Suomi ei ollut osana tätä tutkimusta, mutta Suomen säästöjen voidaan olettaa olevan vähintäänkin samaa suuruusluokkaa Baltian maiden kanssa. Liettuan
LNG-terminaalin vaikutukset eivät todennäköisesti ehtineet näkyä tutkimuksessa. Suomessa
tämä integroitumisesta aiheutuva taloudellinen menetys lienee jopa hieman Baltian maita
suurempi, koska Suomi ei ole Venäjää lukuun ottamatta yhteydessä muihin naapurimaihin
ja Venäjän yhdyspisteen osaltakin kaasuvirta on yhdensuuntainen niin, että Suomessa kaasua siirretään ainoastaan kotimaiseen käyttöön. (ACER/CEER 2016, 49-50.)
Liettuassa kotitalousasiakkaan laskua on mahdollista saada markkinaintegraation avulla laskettua noin 75 €/vuosi. Liettuan kohdalla vastaava lukema on tullut jonkin verran alaspäin
vuoden 2015 alkupuolen jälkeen, sillä Venäjältä toimitettavan kaasun hintaa laskettiin 2014
lopulla samalla, kun Klaipedan LNG-terminaali toi vaihtoehtoisen kaasulähteen Liettuan
markkinoille. Kuvassa on esitetty myös muiden keskeisten tarkastelukohteena olevien maiden tilanne. Kehittyneillä Hollannin markkinoilla on hyvät fyysiset putkiyhteydet naapurimaiden kanssa, joten markkinaintegraatiolla saatavat kustannussäästöt on saatu hyödynnettyä niin, ettei lisäsäästöjä olisi tehdyn tutkimuksen mukaan ollut mahdollista saada. Myös
Belgia on saavuttanut hyvän tason niin BeLux- markkinaintegraation kuin muiden naapurimarkkinoiden kanssa olevan kattavan kaasuinfrastruktuurin myötä. Sen sijaan Irlannissa on
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mahdollista laskea kotitalousasiakkaan kustannuksia noin 15 € vuodessa. Todennäköisimmin tätä lukua tullaan tulevaisuudessa saamaan alaspäin integroimalla Irlannin markkinat
Iso-Britannian markkinoiden kanssa. (ACER/CEER 2016, 49-50.)

Kuva 52. Taloudelliset menetykset markkinaintegraation puutteellisuudesta johtuen vuoden 2015
alkupuolella. Punaisella on merkitty Baltian maat ja sinisellä muut tutkitut maat. (ACER/CEER
2016, 51.)

Jotta maakaasumarkkinat voivat integroitua, tulee integraatioon osallistuvilla mailla olla yhdenmukaiset lainsäädännölliset periaatteet ja markkinasäännöt. Lisäksi integraatio vaatii
sen, että markkina-alueen kaasupörssit toimivat samalla periaatteella, jotta kaupankäyntiosapuolet saadaan rekisteröityä keskitetysti. Tällä hetkellä Suomessa ja Liettuassa kaasupörssit
toimivat samalla periaatteella, kun taas Virossa ja Latviassa ei ole kaasupörssiä lainkaan.
Virossa kaasun siirtoliiketoiminta eriytettiin myyntitoiminnasta vuonna 2015. Viron markkinat on avattu vähittäiskaupan osalta, mutta tukkumarkkinoita ei ole kuitenkaan vielä
avattu. Sen sijaan Liettuassa maakaasumarkkinat ovat avoimet ja Latviassa maakaasumarkkinat avattiin kilpailulle 3.4.2017. (Vainio 2015, 15 ja 18. ja European Commission 2017,
Latvia’s gas market now liberalised) Maakaasumarkkinoiden avautumisen myötä Latvian
siirtoverkonhaltijan, Latvijas Gazen, monopoliasema päättyi. Yhtiön eriyttäminen toteutui
22.12.2016, kun uusi Conexus Baltic Grid -yritys perustettiin vastaamaan kaasun varastointiin ja siirtoon liittyvistä tehtävistä. Latvijas Gazelle jäivät kaasun jakeluun ja myyntiin liittyvät tehtävät. Yritysten omistajat ovat vielä toistaiseksi samat, mutta Latvian uuden energialain mukaan järjestelmän operaattori ja myyjät on eriytettävä toisistaan myös omistussuhteiden osalta. Näin ollen Conexus Baltic Gridin pääomistajien on myytävä Latvijas Gazen osuutensa vuoden 2017 loppuun mennessä. Uusien yritysten on ollut mahdollista rekisteröityä kaasun myyjiksi helmikuusta 2017 alkaen. On ennustettu, että yrityksillä tulee kestämään jonkin aikaa hahmottaa markkinoiden avautumisen tuomat mahdollisuudet, mutta jo
heti ensimmäisten rekisteröitymispäivien aikana kymmenkunta yritystä ilmoitti aikeistaan
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osallistua kaasukauppaan ja kaasun toimituksiin. Kesäkuussa 2017 rekisteröityneitä yrityksiä oli yhteensä jo 25. Baltian pääministerit allekirjoittivat Baltian alueellisten kaasumarkkinoiden perustamista koskevan sopimuksen joulukuussa 2016, minkä tavoitteena on alueellisten kaasumarkkinoiden toiminnan aloittaminen vuonna 2020. Latvialaiset näkisivät mielellään Suomen mukana alueellisilla kaasumarkkinoilla yhdessä Baltian maiden kanssa. (Ulkoasiainministeriö 2017)
Balticconnectorin valmistuttua maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan eristyneitä markkinoita koskeva poikkeussäännös ei ole enää voimassa, jonka myötä Suomen on avattava
markkinat kilpailulle. Maakaasunmarkkinoita koskevat säännökset sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/73/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseen (EY) N:o 715/2009 maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista
edellytyksistä ja asetukset (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta. (Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 7.)
Mikäli Suomi soveltaa BeLux-markkinaintegraation tyyppistä ratkaisua, syöttö- ja ottomaksut poistuisivat Suomen ja Baltian maiden rajanylityspaikoista. Tämän seurauksena ei syntyisi kustannuksia siitä, että kaasuvirta ylittää markkina-alueeseen kuuluvien valtioiden rajat. Käytännössä syöttö- ja ottotariffien poistaminen lisää likviditeettiä, sillä tariffien poistaminen vähentää tariffien osuutta kokonaishinnasta. Tariffit eivät indikoi markkinoiden tilaa
ja ne hidastavat kilpailun kehittymistä. Syöttö- ja ottotariffien puuttuminen alentaa kaasun
kuljettajien liiketoimien kustannuksia, sillä yhdellä alueellisella entry-exit -vyöhykkeellä
kuljettajan tarvitsee tehdä vähemmän liiketoimia esimerkiksi varatakseen kapasiteettia.
Lähtökohtaisesti Suomen maakaasumarkkinoille on kaavailtu kahta eri päätoteutusvaihtoehtoa: yhteenliitettyjen kansallisten markkinoiden mallia tai Itämeren itäpuolen jäsenvaltioiden
markkinavyöhykemallia. Näistä jälkimmäinen on huomattavasti todennäköisempi toteutusvaihtoehto, sillä Baltian maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa integroituihin markkinoihin ja
toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on jo tehty. Lisäksi diplomityön kautta ilmenneiden seikkojen perusteella olisi suositeltavaa, että Suomi liittyisi osaksi suurempaa
alueellista kaasumarkkinaa. Yhteenliitettyjen kansallisten markkinoiden mallissa Suomen,
Viron, Latvian ja Liettuan kansalliset maakaasumarkkinat tai Suomen kansallinen markkina
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ja Baltian maiden yhdistetty markkinavyöhyke yhdistettäisiin rajat ylittävien yhteenliitäntäpisteiden (interconnection points) kautta. Toinen päätoteutusvaihtoehto on Itämeren itäpuolen jäsenvaltioiden markkinavyöhykemalli. Tässä markkinamallissa muodostettaisiin alueellinen yhtenäinen markkinavyöhyke ja entry-exit -malliin perustuva tariffialue Suomen ja
Baltian maiden alueelle. Tarkoituksena on, että yhteiselle markkina-alueelle vahvistettaisiin
EU:n sisämarkkinasääntöjen mukaiset yhteiset säännöt. Perustuen Belgian markkinatarkastelun yhteydessä käsiteltyyn BeLux-markkinaintegraatioon, saisi Suomi vastaavanlaisen
mallin implementoimisen kautta suurimmat hyödyt uudistuvasta maakaasumarkkinasta.

5.3. Balticconnectorin vaikutus maakaasun hintaan
Balticconnector luo puitteet markkinoiden avaamiselle ja mahdollistaa Suomen ja Baltian
maiden kaasumarkkinoiden integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Markkinoiden avaamisen myötä Suomessa tulee ensimmäistä kertaa olemaan kilpailua maakaasumarkkinoilla. Koska Balticconnector mahdollistaa yli 25 % uuden tuontikapasiteetin Liettuan Klaipedan LNG-terminaalista, tulee Suomen avata maakaasumarkkinansa kilpailulle ja
eriyttää Gasum Oy:n siirtoverkon operointi- ja myyntiliiketoiminta toisistaan. Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alusta alkaen. Valtioneuvoston Energia- ja ilmastostrategiassa 2030 on korostettu Balticconnectorin rakentamisen luovan puitteet kaasumarkkinoiden avautumiselle ja uudistamiselle. Myös tässä strategiassa todetaan, että investoinnin valmistuessa luovutaan kaasumarkkinadirektiivin poikkeuksesta ja avataan kaasumarkkinat kokonaan kilpailulle vuoden 2020 alusta lähtien.
Maakaasun tukkuhinta on ollut laskusuunnassa, kuten kuvasta 53 nähdään. Vuosina 2014 ja
2015 maakaasun hinta Suomessa oli matalampi verrattuna Baltian maiden kaasun hintaan.
Sama tilanne jatkui vuoden 2016 alkupuolelle saakka. Vuoden 2016 loppupuolella maakaasun tukkuhinta jatkoi laskuaan Baltiassa, mutta Suomessa maakaasun hinta lähti maltilliseen
nousuun. Tämän myötä Suomessa maakaasun hinta oli vuoden 2016 lopussa korkeampi kuin
Latviassa ja Liettuassa. Arbitraasitilanteen myötä kaasun tulisi virrata Balticconnectorissa
siihen suuntaan, jossa maakaasu on kalliimpaa. Neljännen kvartaalin tulokseen peilaten kaasuvirta olisi täten Suomesta Viroon. Maakaasun hinnat ovat kuitenkin lähentyneet toisiaan
ja pienetkin hintamuutokset voivat kääntää tilanteen niin, että kaasuvirta olisi Virosta Suomeen kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Kuitenkin tulee huomioida myös fyysinen
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siirtokapasiteetti, sillä suuren kysynnän aikaan voi syntyä pullonkauloja. Frontier Economicsin huhtikuussa 2016 tekemän analyysin mukaan Balticconnectorin kaasuvirta olisi suurimman osan aikaa Virosta Suomeen erityisesti tilanteissa, joissa LNG on maakaasua edullisempaa. Tämä virtaussuunta on perusteltavissa myös sillä, että 2022 valmistuvan Puolan ja
Liettuan välisen GIPL-yhdysputken myötä Liettuaan, ja muiden Baltian maiden kautta Suomeen, voidaan toimittaa kaasua Länsi-Euroopasta. Kun venäläinen kaasu on kalliimpaa kuin
Länsi-Euroopan kaasu, on kaasuvirtauksen pääpaino maantieteellisesti etelästä pohjoiseen.
Kuitenkin tulee huomioida siirtoverkon fyysinen kapasiteetti, koska rajallinen siirtokapasiteetti voi luoda pullonkauloja. Frontierin analyysin mukaan tällainen pullonkaula voi syntyä
erityisesti tilanteessa, jossa LNG:n hinta olisi matalalla ja kaasun hankinta olisi edullisinta
GIPL-yhdysputken kautta Länsi-Euroopan markkinoilta. Tässä tilanteessa kaasuvirta Liettuasta kohti Suomea tulisi todennäköisesti ylittämään fyysisen siirtokapasiteetin, jolloin
vaihtoehtoisia kaasulähteitä olisi käytettävä. Näin ollen voidaan todeta, että kaasuvirran
suuntaa ei voida määrittää pelkästään taloudellisesta näkökulmasta, vaan tarkasteluun tulee
sisällyttää muun muassa kaasuinfrastruktuurin fyysiset rajoitteet. (Frontier Economics 2016,
Baltic regional gas market study, 32-33.)
Kuvaa 53 tarkasteltaessa tulee huomata, että Euroopan komission lähdemateriaali antaa virheellistä informaatiota maakaasun tukkuhinnasta Suomen osalta. Komission lähteessä Suomen hinta kuvastaa jälkimarkkinakaupan hintaa, kun Baltian maissa hinta on venäläisen kaasun hinta. Sen sijaan Energiaviraston laatimasta tilastosta saadaan maakaasun tukkuhinta eri
kokoisille asiakkaille. Tämä hinta on paras vertailuarvo, kun verrataan venäläisen kaasun
hintaa Suomessa ja Baltiassa. Suomen osalta Gasumin kaasun hankinnan sopimushinta ei
ole julkisesti saatavilla, joten tukeutuminen Energiaviraston hintatietoihin on perusteltua.
Koska Suomessa maakaasun hinta tilastoidaan alemman lämpöarvon mukaan ja Keski-Euroopassa ylemmän lämpöarvon mukaan, on Energiaviraston lähdemateriaalista saadut lukuarvot muutettu kuvaamaan ylemmän lämpöarvon kaasun hintaa.
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Kuva 53. Venäläisen maakaasun tukkuhinnan kehitys Suomessa ja Baltian maissa. (European
Commission, Quarterly reports, 2014-2016 ja Energiavirasto, Maakaasun hintatilastot 2017)

Edellä olevasta kuvasta nähdään, miten vuoden 2014 lopulla Liettuassa maakaasun hinta
putosi voimakkaasti. Hinnan lasku johtui Liettuan LNG-terminaalin valmistumisesta, mikä
aiheutti venäläiselle kaasuntoimittajalle kilpailupaineita. Tämä johti merkittävään, noin 20
%:n kaasun hinnan laskuun. Liettuan hallitus väitti lisäksi, että maa on maksanut yli 1,3
miljardia euroa liikaa venäläisestä kaasusta. Asia eteni oikeuteen asti ja sen myötä Gazprom
hyväksyi kaasun hinnan pudottamisen, mikäli Liettua peruu oikeudenkäynnin. (TASS 2014)
Vaihtoehtoisten kaasulähteiden käyttömahdollisuus tuo kaasun hintaa alas, kuten Liettuan
tapaus indikoi. Vaihtoehtoiset kaasulähteet lisäävät toimitusvarmuutta ja kilpailua, kun eri
toimittajat kilpailevat samoilla markkinoilla.
Liettuan LNG-terminaali tulee olemaan Suomelle merkittävässä roolissa Balticconnectorin
valmistuttua. LNG:n hinta on vuosien varrella tullut kilpailukykyisemmäksi ja siitä on tullut
potentiaalinen vaihtoehtoinen kaasulähde perinteiselle putkikaasulle. Liettuassa venäläisen
kaasun ja LNG:n välinen hintaero on vaihdellut voimakkaasti vuoden 2016 aikana. Liettuan
lainsäädäntö velvoitti kaikkia suuria kaasun toimittajia ostamaan 25 % toimittajien kulutusmääristä LNG:tä huolimatta siitä, onko se kannattavaa vai ei. Näin ollen viranomaiset ovat
käytännössä pakottaneet kuluttajia käyttämään vähintään 25 % kokonaiskulutuksesta
LNG:tä. Venäläinen kaasuntoimittaja Gazprom reagoi tähän laskemalla kaasun hintaa merkittävästi. Vuonna 2016 LNG oli erityisesti toisella kvartaalilla huomattavasti venäläistä
kaasua halvempaa. Loppuvuotta kohti hintaerot tasoittuivat ja neljännellä kvartaalilla venäläisen kaasun hinta oli jo matalampi verrattuna LNG:n hintaan (kuva 54). Tämä johti siihen,
että vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana LNG:n tuontimäärät vähenivät jopa 71 %
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edellisvuoteen verrattuna. (European Commission 2017, Quarterly Report on European Gas
Markets 2017 Q1, 12.)

Kuva 54. LNG:n ja venäläisen kaasun hintakehitys Liettuassa kvartaaleittain. (European Commission, Quarterly Report on European Gas Markets, Q1/2015-Q4/2016)

LNG vaihtoehtoisena lähteenä vaikuttaa kaasumarkkinan hintatasoon, sillä LNG-terminaali
lisää alueen kilpailukykyä. Klaipedan suuri LNG-tuontiterminaali mahdollisti sen, että Liettua ei enää ollut yhtä riippuvainen Venäjän kaasusta kuin aiemmin, koska LNG-terminaali
mahdollisti kaasun tuonnin mistäpäin maailmaa tahansa. Tämän vuoksi Venäjä laski hintojaan 24 % aiempaan verrattuna, jotta Venäjältä tuotu kaasu säilyttäisi kilpailukykynsä (Natural Gas World, 2016). Balticconnectorin valmistuttua Suomella on putkiyhteys Klaipedan
terminaaliin sekä Latviassa sijaitsevaan maakaasuvarastoon. Latvian kaasuvarasto tasoittaa
hintapiikkejä erityisesti talven kysyntähuippujen aikaan. Suuren kaasun kysynnän aikaan
kaasun hinta nousee, jotta kaasun kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainotettua. Kun vaihtoehtoisena kaasulähteenä on varastointitila, hintapiikit saadaan tasoitettua siten, että kysyntähuipun aikana kaasua toimitetaan varastosta, johon on hankittu kaasua halvemmalla.
Gasum on tehnyt pitkäaikaisen kaasun toimitussopimuksen venäläisen Gazpromin kanssa.
Toimitussopimus on voimassa vuoteen 2026 saakka. Venäjältä tuodun kaasun hinta perustuu
öljyn, hiilen ja kotimaisen energian hintaan. Sopimuksen mukaan maksimaalinen vuosittainen toimitusmäärä on noin 59 TWh, kun Imatran kautta kulkevien siirtoputkien yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 68 TWh vuodessa. Gasum on neuvotellut Gazpromin kanssa mahdollisuudesta tehdä sopimuksen joustavammaksi, jotta voidaan ottaa huomioon kotimaisen
kaasunkulutuksen laskusuhdanteet ja suuremmat hintapiikit. (IEA Finland 2013, 67.) Koska
Gasumin ja Gazpromin sopimusta on jäljellä vielä lähes 10 vuotta, on Gasum velvoitettu
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maksamaan venäläisestä kaasusta sopimuksen mukaan myös tulevaisuudessa. Balticconnectorin valmistuessa vuoden 2019 lopussa tärkeitä kysymyksiä ovat, miten nopeasti ja mitä
toimenpiteitä vaaditaan, jotta putkiyhteys voidaan ottaa käyttöön ja maakaasumarkkinat saadaan integroitua. Mikäli Gasum on vielä yli viiden vuoden ajan Balticconnectorin valmistumisen jälkeen sidottu ottamaan vastaan kaasua Imatran kautta, on keskeistä saada määriteltyä se, mikä tulee olemaan Baltic Connector Oy:n rooli jatkossa ja miten käy Imatran kautta
toimitettavalle kaasulle, mikäli kaasun toimittaminen Viron puolelta olisi edullisempaa putken valmistumisen myötä.
Balticconnector-yhdysputkesta aiheutuvia kustannuksia katetaan yhdysputkitariffilla. Tariffin vaikutuksia yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun on pohdittu niin Balticconnector-hankkeen aikana kuin hanketta ennen. Balticconnectorin valmistuttua siirtotariffi tulee nousemaan jonkin verran, mutta kaasun kokonaishintaan verrattuna tämä muutos ei ole kovin merkittävä. EU:n rahoittaessa Balticconnector-hanketta saadaan yhdysputkitariffi matalammaksi, sillä tariffien kautta saatava summa kustannusten kattamiseksi on merkittävästi pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa rahoitusta ei saada. Suomessa kaasun kulutus on laskenut lähes 40 % viimeisen kuuden vuoden aikana. Merkittävien muutosten vuoksi tariffin
eksaktia suuruutta on varsin haastavaa ennustaa, mutta Balticconnectorista aiheutuvan tariffimuutoksen on ennustettu olevan Suomessa vain muutamia senttejä megawattituntia kohden. Sen sijaan Viron puolella tariffi tulee oletettavasti olemaan suurempi johtuen muun
muassa pienemmästä kaasun kokonaiskulutusmäärästä, jonka myötä yksikkökustannus nousee suuremmaksi. Vaikka Balticconnector nostaa siirtotariffia, tulee kilpailu markkina-alueella kasvamaan yhdysputken myötä. Tämän johdosta ansaitut säästöt tulevat olemaan moninkertaisia tariffin aiheuttamiin lisäkustannuksiin verrattuna.
Mikäli Suomen ja Baltian markkina-alueet integroidaan alueelliseksi entry-exit -vyöhykkeeksi, Balticconnectorilla ei enää olisi varattavaa kapasiteettia. Koska varattavaa kapasiteettia ei olisi, ei putkiyhteyden käytöstä tulisi myöskään tuloja syöttö- ja ottotariffien poistumisen vuoksi. Tässä tapauksessa tariffiperusteisesta tulojen hankinnasta siirryttäisiin menetelmään, jossa kustannukset sosialisoidaan TSO:iden tariffeihin. Tätä menetelmää ei kuitenkaan otettaisi käyttöön ennen vuotta 2022, sillä parin ensimmäisen operatiivisen vuoden
aikana on suunniteltu saatavan tuloja nimenomaan tariffin kautta. Tämän vuoksi melko pienelläkin tariffin nostamisella voi olla suuriakin vaikutuksia kaasun kilpailukykyyn muihin
polttoainevaihtoehtoihin verrattuna Suomen maakaasumarkkinoiden rakenteesta johtuen.
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Balticconnectorin käyttövaiheen kustannusten arvioidaan olevan noin miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Siirtoverkkotariffin suurimman sallitun tuottoasteen määrittää Energiavirasto, joka hyväksyy siirtoverkon tariffin perustuen operoivan yhtiön säänneltyyn omaisuuteen (RAB). Baltic Connector Oy:n RAB on tehtyjen laskelmien mukaan vain 5 % verrattuna
Gasum Oy:n vastaavasta arvosta. Tämän vuoksi voidaan todeta, että Balticconnectorin aiheuttama siirtoverkkomaksujen korotus tulee olemaan marginaalinen. (Valtioneuvosto, Baltic Connector Oy:n lausunto 2017, 3-4.)
Maakaasumarkkinoiden avaamisesta johtuvan kertakustannuksen arvioidaan olevan 5-10
milj. €. Tämä on vain noin prosenttiyksikön luokkaa siirtoverkkotoiminnan liikevaihtoon
verrattuna. Koska markkinoiden avaamisen seurauksena syntyy aito kilpailutilanne, alkaa
hinta laskea ajan myötä. Verrattuna maakaasumarkkinoiden avaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, markkinoiden avaamisesta saatavat säästöt ovat tehtyjen arvioiden mukaan suuruusluokaltaan satoja miljoonia euroja. Siirtoverkkotariffin ja markkinoiden avaaminen vaikuttaa yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun niin, että alkuun kaasun hinta saattaa nousta hieman,
mutta muutaman vuoden jälkeen lisääntynyt kilpailu alkaa tuoda kaasun hintaa alaspäin.
(Valtioneuvosto, Baltic Connector Oy:n lausunto 2017, 4.)
Vähittäismyynnin osalta maakaasun toimitusta koskevan hintasääntelyn on ehdotettu rajattavan koskemaan vain pienkäyttäjille toimitusvelvollista myyjää ja suoraan asumiskäyttöön
toimitettavaa maakaasua. Tämän seurauksena vähittäismyyjän, jolla on merkittävä markkina-asema jakeluverkonhaltijan toiminta-alueella, on toimitettava kaasua loppukäyttäjille
kohtuulliseen hintaan. Toimitusvelvollisilla vähittäismyyjillä on oltava selkeät ja helposti
ymmärrettävät julkiset maakaasun myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet
toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille. Koska vähittäismarkkinat ollaan
avaamassa osittain kilpailulle, on uusilla markkinatoimijoilla mahdollisuus päästä verkkoon,
jonka takia samalla toiminta-alueella voi olla useita vähittäismarkkinatoimijoita.
Koska maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin monella muulla
fossiilisella polttoaineella, tarvitsee kaasusta maksaa pienempää hiilidioksidiveroa verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Näin ollen maakaasulla on hintaetu hiilidioksidiverotekijän suhteen. Hiilidioksidipäästöjen hinnan arvioidaan olevan noin 22 €/tonniCO2
vuonna 2020, kun hinta on tällä hetkellä 20 €/tonniCO2. Maakaasun verotus on viime vuosien
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aikana tiukentunut voimakkaasti, mikä on vähentänyt maakaasun kilpailukykyä muihin polttoaineisiin, erityisesti kivihiileen, verrattuna. Kivihiilen kilpailukyvyn on kuitenkin ennustettu heikkenevän, mikä tulee todennäköisesti nostamaan jonkin verran kaasun kulutusmääriä. Tämän lisäksi Balticconnector ja sen mahdollistama markkinakehitys kilpailukykyisempine hintoineen lisännee kaasun kulutusta. Kulutuksen nousun odotetaan kuitenkin olevan
maltillista.

5.4. Balticconnectorin ja maakaasumarkkinoiden avaamisen vaikutukset
yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun
Balticconnector yhdistää Suomen markkinat Baltian markkinaan ja myöhemmin Euroopan
laajuiseen kaasuverkostoon. Fyysisen putkiyhteyden myötä maakaasun energiahinta Suomessa tulee referenssimarkkinoihin perustuen olemaan lähellä Baltian maiden hintaa ja
GIPL-putken valmistuttua hinta tulee lähestymään Luoteis-Euroopan kehittyneiden maakaasuhubien hintatasoa. Suomen ja Baltian maiden yhteinen entry-exit -vyöhyke tarkoittaa sitä,
että koko markkina-alueella kaasun hinta on käytännössä sama. Markkina-alueen infrastruktuurista aiheutuvat siirtokustannukset ovat kunkin maan TSO:n vastuulla, kuten BeLuxmarkkinassa on toteutettu. Käytännössä tilanne olisi sähkömarkkinoiden hinnoitteluperiaatteen mukainen niin, että jakeluyhtiönä toimisi alueella toimiva yhtiö, jolta kaasuasiakas ostaa kaasun siirtopalvelun. Hinta pitää sisällään myös siirtomaksun. Markkinoiden avautuessa
energiahinta sen sijaan on mahdollista kilpailuttaa niin, että asiakas voi itse valita, miltä toimittajalta kaasunsa ostaa. Markkinaintegraation myötä on siis mahdollista, että suomalainen
kaasuasiakas ostaa kaasua esimerkiksi liettualaiselta markkinatoimijalta.
Kaasun kulutusmäärien kasvaessa kaasun siirtotariffia saadaan laskettua, kun maakaasun
yksikköhinta laskee, mikä näkyy yksittäisen kaasuasiakkaan siirtohinnan alenemisena. Lisääntynyt kilpailu vaikuttaa tukkumarkkinoiden hintojen laskuun, mikä heijastuu myös vähittäishinnan alenemiseen. Balticconnector nostaa valmistuttuaan siirtohintaa parin vuoden
ajan, mutta siitä aiheutuva hinnankorotus on pieni. Siirtohintaa voi nostaa lähitulevaisuudessa nykyisen siirtoverkoston ikääntymisestä johtuvat kunnossapitokustannukset sekä
markkinoiden avaamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, jotka mahdollisesti katetaan siirtotariffin kautta. Joka tapauksessa avautuneet, kilpailukykyiset markkinat
tulevat laskemaan hintaa enemmän kuin mitä Balticconnectorista aiheutuva siirtohinnan
nousu on. Tämä lisää kaasun kilpailukykyä, millä on kaasun kulutusta lisäävä vaikutus ja
samalla myös siirron yksikköhintaa laskeva vaikutus.
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Suomen ja Baltian maat kattavaan markkina-alueeseen syötetty ja otettu kaasu kaupataan
virtuaalisessa kauppapaikassa, jossa kaasun hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Markkinoiden avautuessa Suomeen tulee Gasumin lisäksi uusia tukkumarkkinatoimijoita,
jotka mahdollistavat kilpailun kehittymisen. Integraation toteutuessa myös Baltian maiden
toimijat ovat osa suurta tukkumarkkinaa. Vähittäismarkkinatoimijat kilpailevat omalla
markkinasektorillaan tavoitteenaan myydä kaasua vähittäistasolla mahdollisimman paljon
kilpailukykyiseen hintaan. Siirtoverkostosta huolehtii kunkin maan TSO itse ja siirtoverkoston kustannukset katetaan entry-exit -vyöhykkeeseen yhteenliitäntäpisteiden, loppuasiakkaiden siirtomaksun ja TSO:iden välisen niin kutsutun sosiaalisen tariffin kautta. Primäärimarkkinoilla hankitaan kaasua kaasun tuottajilta tai toimittajilta. Yli- tai alijäämää on mahdollista
kaupata sekundäärimarkkinoilla, jotta kaasutase saadaan optimoitua mahdollisimman hyvin.
Tasehallinnasta vastaava integroituneen markkinan alueella toimiva yhtiö vastaa, että entryexit -vyöhykkeen tase pysyy sallituissa rajoissa. Epätasapainotilanteessa tasehallintaoperaattori ostaa tai myy kaasua virtuaalisesta kauppapaikasta ja veloittaa epätasapainon aiheuttajia
epätasapainon suuruuden mukaan. Jakeluverkon kustannukset katetaan jakeluverkon käyttäjien toimesta. Loppuasiakas maksaa jakelutariffin lisäksi siirtotariffin. Käytännössä yksittäiselle kaasuasiakkaalle tulee kaksi erillistä laskua, joista toinen kattaa siirtomaksut ja toinen energiamaksut. Mikäli asiakas ostaa kaasua paikalliselta toimijalta, on mahdollista, että
siirto- ja energiamaksu kootaan samaan laskuun. Tulevaisuudessa tavoitteena on siirtyä niin
sanottuun myyjäkeskeiseen malliin, jossa kaasun loppukäyttäjälle tulisi vain ja ainoastaan
yksi lasku, joka pitää sisällään sekä siirto- että energiamaksut.
Suomen ja Baltian välisen markkinaintegraation toteuttaminen vaatii toimenpiteitä ja tiivistä
yhteistyötä markkinaosapuolten kesken. Tällä hetkellä Gasum ostaa kaasua pitkäaikaisella
sopimuksella Venäjältä sitovalla take-or-pay -tyyppisellä sopimuksella. Imatran kautta kulkevalle kaasulle tehty pitkäaikainen sopimus velvoittaa Gasumia ostamaan kaasua sopimusehdoin vuoteen 2026 saakka. Olennainen kysymys kuuluu, onko mahdollista, että Imatran
yhteenliitäntäpisteen kautta voidaan toimittaa myös uusien markkinatoimijoiden hankkimaa
kaasua kilpailukykyiseen hintaan. Imatran kautta kulkevien putkiyhteyksien fyysinen kapasiteetti sallii tarvittaessa selvästi suuremmat tuontimäärät, joten fyysisen kaasuinfrastruktuurin puolesta tämä onnistuisi. Mikäli Imatran pisteen kautta tuodaan kaasua Suomeen usean
toimittajan toimesta, voi nykyinen take-or-pay -sopimus olla tappiollinen. Balticconnectorin
vuosikapasiteetti on kokoluokaltaan Suomen nykyisen vuosikulutuksen suuruinen. Mikäli
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syntyy tilanne, että kysyntä on suurempi kuin Balticconnectorin kapasiteetti, miten kaasun
toimitukset Imatran yhdyspisteen kautta hoidetaan ja kenen toimesta. Mikäli Gasum omistaa
kaiken Imatran kautta toimitettavan kaasun, se voi määrittää kaasun hintatason. Tässä tilanteessa sillä olisi käytännössä monopoliasema, kun Balticconnectorin kapasiteetti on kokonaan käytössä ja Imatra on ainut vaihtoehtoinen kaasulähde. Tämän johdosta Imatran kautta
kulkevan kaasun omistussuhteista tulisi käydä keskusteluja, jotta markkinatoimijoiden roolit
ja toiminta-alueet saataisiin selkeiksi ja yksiselitteisiksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että
Venäjä ei ole osa EU:ta, joten EU:n vaatimukset ja asetukset eivät velvoita Venäjää. Lisäksi
entry-exit -vyöhykkeen kustannukset tulee kattaa oikeassa suhteessa. Koska suomalainen
kaasunkäyttäjä voi hankkia kaasua Liettuasta, aiheutuu kaasun siirrosta kustannuksia eri
maiden TSO:ille. Kun maiden väliset yhteenliitäntäpisteiden tariffit poistetaan integroidussa
markkinassa, tulee luoda malli, jossa siirtoverkon käytöstä aiheutuneet kustannukset jaetaan
kulutusmääriin ja hankintalähteisiin perustuen eri maiden TSO:iden välillä.
Kaasuenergian hinnan tulee olla esitettynä selkeästi ja mahdollisimman yhdenmukaisesti
markkina-alueella. Koska markkina-alueeseen kuuluu useita eri valtioita, tulee perusteellisesti harkita myös se, millä kielellä informaatio on saatavilla. Kaasuyhtiöillä tulisi olla vähintään oman maan kielen lisäksi englanninkieliset verkkosivut. Tarvittaessa kullakin maalla
tulisi olla toimija, joka palvelee asiakasta äidinkielellään, jotta kaikille on tasapuolinen mahdollisuus hyödyntää kilpailua markkinoilla. Etäluettavat mittarit ovat tulossa sähkömarkkinoiden tapaan myös kaasumarkkinoille, jonka vuoksi kaasuasiakkaalla on mahdollisuus seurata huomattavasti helpommin omaa kaasun kulutustaan ja kaasuyhtiöt saavat ajankohtaista
tietoa kaasun kulutusmääristä. Edellä esitetyn valossa voidaan todeta, että Balticconnectorin
valmistuminen ja samaan aikaan toteutettava maakaasumarkkinoiden avaaminen tulee laskemaan yksittäisen kaasuasiakkaan hintaa, sillä maakaasusektorin avaaminen kilpailulle
väistämättä johtaa hintojen laskuun. Kaasun käyttäjille avautuu mahdollisuus kilpailutuksille ja markkinoiden kehityksen kautta markkinoiden sääntelyn poistaminen edistää hinnan
muodostumista markkinaperusteisesti.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Referenssimarkkinoista löytyi useita kohtia, jotka on otettava huomioon avattaessa Suomen
maakaasumarkkinoita. Markkinatarkasteluissa Belgian maakaasumarkkinoista löytyi useita
seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon myös Suomen markkinakehityksessä erityisesti Belgian
ja Luxemburgin välisen BeLux-integraation osalta. Löydettyjen havaintojen perusteella
Suomen ja Baltian maiden on järkevää yhdistää markkinansa yhdeksi entry-exit -vyöhykkeeksi. 1.10.2015 toteutettu BeLux-markkinaintegraatio antaa arvokasta tietoa ja viitteitä
siitä, millaisia vaikutuksia integraatiolla on ollut markkinaosapuolille. Markkinaintegraatio
kohdistui nimenomaan korkean lämpöarvon kaasuun, jonka rooli tulee kasvamaan LuoteisEuroopan markkinoille matalan lämpöarvon kaasulähteiden ehtyessä. Belgian markkinat
olivat ennen integraatiota merkittävästi kehittyneemmät kuin Luxemburgin markkinat. Tämän vuoksi tulisi tarkastella Belgian markkinaa erikseen referenssinä maakaasumarkkinoiden avautumisen ja mahdollisen markkinaintegraation väliselle ajanjaksolle, koska Belgian
markkinarakenteelle integraation toteuttaminen oli suhteellisen vaivatonta. Belgian Interconnector on kahdensuuntainen, mikä mahdollistaa kaasun kuljettamisen sieltä, missä kaasu
on halvempaa. Tätä kautta saadaan referenssi siitä, miten Belgian ja Iso-Britannian välillä
yhdysputkea on hyödynnetty. Lisäksi voidaan saada viitteitä siihen, miten Suomen ja Baltian
välillä tapahtuvat markkinatilanteet tulevat vaikuttamaan kaasuvirtaan.
Hollannin markkina on jatkanut kehitystään ja viimeisten vuosien aikana maan virtuaalisesta
kauppapaikasta on tullut Euroopan kehittynein. Hollannilla on paljon omia kaasulähteitä ja
tämän vuoksi Hollannilla on runsaasti vientikapasiteettia. Hollannin verkostossa virtaa Belgian tapaan sekä korkean että matalan lämpöarvon kaasua omissa verkostoissaan. Hollannin
ja Iso-Britannian välinen yhdensuuntainen BBL-yhdysputki vie kaasua Hollannista Iso-Britanniaan. Fyysinen merenalainen putki yhdistää Iso-Britannian kehittyneen markkinan Luoteis-Euroopan kehittyneisiin markkinoihin, jonka myötä maiden väliset kaasun hintaerot tasoittuivat. Iso-Britannian vähäisten kaasuvarastojen johdosta maa on saanut Belgian tapaan
kaasua myös Hollannista. Hollannin markkinoista on nähtävissä, miten standardoidut tuotteet edesauttavat markkinakehitystä, sillä nämä tuotteet tarjoavat luotettavan indikaation
kaasun hinnasta. Tämä on ollut yksi merkittävä peruste sille, miksi Hollannin kauppapaikka
on kehittynyt voimakkaasti.
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Irlannin markkinarakenteen laajempi referoiminen ei ole ensisijainen vaihtoehto erityisesti
sen maantieteellisestä sijainnista aiheutuvien kehityssuuntien ja virtuaalisen kauppapaikan
kehittymättömyyden vuoksi. Irlannin markkinarakenteeseen vaikuttaa se, että Irlannista ei
siirry kaasua mihinkään muuhun maahan ja sen ainoana naapurimaana on Iso-Britannia,
jonka markkinoihin Irlanti nojautuu. Irlanti on riippuvainen Iso-Britanniasta tuotavasta kaasusta. Tämä ei vastaa Suomen tilannetta, sillä Balticconnectorin valmistuttua Suomesta kaasuvirta voi olla Viron suuntaan ja kaasua voidaan tuoda Venäjän lisäksi Baltian maista. Irlanti nojaa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti kehittyneeseen virtuaaliseen kauppapaikkaan,
NBP:hen. Irlanti on priorisoinut virtuaalisen kauppapaikan kehittämisen korkealle ja kauppapaikan tulee olla merkittävästi kehittyneempi huhtikuuhun 2019 mennessä, sillä kyseiseen
ajanhetkeen mennessä Irlannin tulee implementoida BAL NC -verkkosääntö. Huolimatta
kehittymättömästä kauppapaikasta Irlannin markkinat ovat kehittyneet kokonaisuutena suotuisasti ja erityisesti markkinakonsentraatio on matala moneen muuhun kehittyneeseenkin
markkinaan verrattuna. Huomionarvoista on se, että Irlannin ja Iso-Britannian välinen Interconnector on yhdensuuntainen ja Iso-Britanniasta tuotavan kaasun hinta on ollut korkeampi
verrattuna kotimaisten kaasulähteiden kaasun hintaan verrattuna.
Tanskan entry-exit -malli on ollut käytössä yli kymmenen vuoden ajan, mikä on lisännyt
markkinan luotettavuutta. Osa Tanskan järjestelmää on erikseen biokaasulle toteutettu syöttövyöhyke, jonka kautta kaasuasiakas voi hankkia biokaasua. Biokaasu on ympäristöystävällistä ja sen syöttämisellä kaasuverkostoon on positiivisia vaikutuksia. Biokaasun syöttäminen maakaasuverkostoon on mahdollista ilman erillistä syöttövyöhykettäkin, joten ajatellen Suomen, ja pidemmällä aikavälillä Suomen ja Baltian markkinaa, tulee tutkia huolellisesti, onko tällaisen biokaasun syöttöpisteen toteuttaminen kannattavaa ja perusteltua tässä
vaiheessa. Vuonna 2016 Suomen kaasuverkostoon syötettiin noin 80 GWh biokaasua, mikä
on noin 3,3 ‰ verkostossa kulkevasta kaasumäärästä. Tanskan markkinat ovat kokemassa
merkittäviä muutoksia, kun maan tärkein kaasulähde, Tyra, tulee olemaan vuoden 2019 lopulta alkaen yli kaksi vuotta poissa käytöstä laajennustoimenpiteiden vuoksi. Tämän takia
Tanska on riippuvainen Saksasta tuotavasta kaasusta. Lisäksi Tanskan lähteiden ennustetaan
ehtyvän 2020-luvun loppupuolella. Tanska on implementoinut tasehallinta- ja kapasiteetinjakoverkkosäännön ja maan tukkuhinta on korreloinut yhä voimakkaammin Luoteis-Euroopan kehittyneiden markkinoiden kanssa, mikä kertoo markkinakehityksen jatkumisesta.
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Tästä huolimatta markkinakonsentraatio on voimakasta ja maassa on yhä vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, jotka toimivat tuotantoketjun monella tasolla.
Kaasun hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita erityisesti sen vuoksi, että Balticconnectorin
valmistuminen ja maakaasumarkkinoiden avaaminen tapahtuu samoihin aikoihin. Osa hintaan vaikuttavista tekijöistä pystytään todentamaan referenssimarkkinoihin peilaten, mutta
on myös hintatekijöitä, joita on hyvin hankala ennustaa. Tällaisia hankalasti ennustettavia
hintatekijöitä ovat muun muassa kunkin maan poliittisten päätösten aiheuttamat hintamuutokset sekä kunkin maan ominaisesta markkinakehityksestä johtuva hintakehitys. Suomen ja
Baltian maiden markkinoiden integroituessa kaasua voidaan syöttää samaan hintaan mihin
tahansa syöttöpisteeseen ja sitä voidaan ottaa mistä tahansa markkina-alueen ottopisteestä.
Se, onko ottopisteestä otettavan kaasun hinta sama koko markkina-alueella, on vielä keskustelujen ja selvitystöiden alla. Vaihtoehtoisesti ottomaksu voidaan määrittää vakioksi kansallisella tasolla. Markkinoiden avautuessa kilpailulle tukku- ja vähittäismarkkinatoimijoiden
määrä kasvaa ja alueelle syntyy kilpailua. Suomen suhteellisen pienet markkinat todennäköisesti johtavat siihen, että vähittäismarkkinoita ei velvoiteta täysin avattaviksi. Joka tapauksessa markkinoiden avaaminen ja markkinaintegraatio johtavat siihen, että yksittäinen
kaasuasiakas voi saada kaasua sieltä, missä kaasun hinta on matalin ja kaasuasiakas itse voi
valita halvimman kaasun toimittajansa.
Markkinat avataan kokonaisuudessaan vuonna 2020. Sitä vastoin markkinaintegraation on
arvioitu toteutuvan vuonna 2022. Tämän takia Suomi tulee todennäköisesti olemaan oma
kansallinen markkina-alue parin vuoden ajan. Tänä aikana kilpailu ei ehdi vielä kehittyä ja
lisäksi Balticconnectorin operatiiviset kustannukset katetaan yhdysputkitariffin avulla. Siksi
tällä aikavälillä kaasun hinta todennäköisesti tulee Suomessa nousemaan. Markkinaintegraation myötä tariffista luovutaan ja kustannukset jaetaan markkina-alueen TSO:iden kesken
niin kutsutun sosiaalisen kustannustenjakomenetelmän avulla. Kilpailun kehittyessä ja
markkinaintegraation toteutuessa kaasun hinta tulee laskemaan merkittävästi, jonka seurauksena saadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja kaasun hinta kilpailukykyisemmäksi verrattuna muihin polttoainevaihtoehtoihin. Tämä puolestaan lisää kaasun kulutusta, mikä johtaa
muun muassa likviditeetin parantumiseen, jolla on hintoja laskeva vaikutus. Referenssimarkkinoiden tarkastelun perusteella voidaan todeta markkinakehityksen vaativan aikaa,
jotta uudet markkinatoimijat reagoivat markkinan avautumiseen ja kuluttajat oppivat hyödyntämään markkinakehityksen tuomat hyödyt. On kuitenkin viitteitä siitä, että nykyaikana
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markkinakehitys olisi nopeampaa verrattuna 2000-luvun alkuun, sillä nykyhetkessä on
enemmän referenssejä markkinakehityksestä, mikä osaltaan rohkaisee markkinatoimijoita
reagoimaan nopeammin ja osallistumaan aktiivisemmin markkinakehitykseen.
Merkittävimmät hintaa laskevat tekijät ovat Balticconnectorin valmistumisen myötä pääsy
Liettuan LNG-terminaaliin, jonka kautta Suomella on vaihtoehto venäläiselle kaasulle. Latvian maakaasuvarasto tasoittaa hintapiikkejä erityisesti talviaikaan, kun kysyntähuippuina
saadaan varastosta lähtökohtaisesti halvempaa kaasua kuin mitä venäläinen putkikaasu olisi.
Koska Suomelle tulee vaihtoehtoinen kaasulähde, tulee venäläinen Gazprom reagoimaan tähän ja Suomelle avautunee mahdollisuus neuvotella pitkäaikaisia sopimuksiaan kilpailukykyisemmiksi. Tästä oiva esimerkki on se, miten Liettuassa LNG-terminaalin valmistumisen
jälkeen venäläisen maakaasun hinta putosi nopeasti noin neljänneksellä. Markkinoiden avaaminen lisää markkinoiden houkuttelevuutta ja kilpailu pakottaa markkinatoimijoita laskemaan hintojaan. Tukkumarkkinoille tulee uusia toimijoita, jolloin markkinakonsentraatio
pienenee. Markkina-alueen virtuaalinen kauppapaikka kehittyy samalla, kun siellä kaupattavan kaasun määrät kasvavat. Tämän myötä kauppapaikan hintasignaali paranee, mikä lisää
markkinapaikan luotettavuutta. Kaupankäynnin lisääntyessä lyhytaikaisten sopimusten
osuus kasvaa. Lyhyet sopimukset ovat keskimäärin halvempia kuin pitkäaikaiset sopimukset, sillä lyhytaikaiset sopimukset eivät pidä sisällään optiota kaasumäärän tilauksen säätämiselle. Virtuaalisen kauppapaikan tulee tarjota standardisoituja kapasiteettituotteita, jotta
kuluttajilla on helppo todeta kaasun hinta. Lisäksi markkinoiden läpinäkyvyys lisää markkinan luotettavuutta.
Markkinoiden avaamisella ja Balticconnectorilla ei ole ainoastaan hintaa laskevia vaikutuksia. Balticconnectorin valmistumisen myötä siirtotariffi tulee nousemaan. Markkinoiden
avaamisen johdosta tulee tehdä merkittäviä rakenteellisia muutoksia, kuten TSO:n toimien
eriyttäminen. Lisäksi verkkosääntöjen implementoiminen, järjestelmämuutokset, tasehallintaan liittyvät toimenpiteet, mahdollisen kaasudatahubin luominen sekä kauppa-alustan kehittäminen aiheuttavat kustannuksia, jotka tulee saada katetuiksi. Yhtenä potentiaalisena
vaihtoehtona on kustannusten vyöryttäminen kaasun kuluttajille tariffien muodossa. Vielä ei
kuitenkaan ole varmuutta siitä, kuinka kustannusten kanssa tullaan toimimaan.
Päästöoikeuksien hinnat ovat olleet matalalla tasolla, mikä on johtanut kivihiilen hyvään
kilpailutilanneasemaan energiamarkkinoilla. Päästöoikeuksien hintojen voidaan ennustaa
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nousevan tulevaisuudessa, mikä osaltaan tulee nostamaan kivihiilen hintaa maakaasua voimakkaammin. Viimeisen vuoden aikana kivihiilen hinta on lähtenyt voimakkaaseen nousuun erityisesti Kiinan kivihiilikaivosten sulkeutumisista johtuen, joten maakaasun rooli tullee vahvistumaan erityisesti niissä voimalaitoksissa, jotka ovat käyttäneet kivihiiltä polttoaineenaan. Maakaasu vaihtoehtoisena polttoaineena on otettavissa käyttöön nopeammin
kuin kivihiili, sillä kaasu virtaa välittömästi, kun putkiyhteys tai venttiili avataan. Vähäpäästöisen maakaasun lisäksi on mahdollista syöttää kaasuverkostoon biokaasua. Balticconnector mahdollistaa biokaasun tehokkaan käytön niin Suomessa kuin Baltian maissa. Markkinaintegraation myötä Suomessa tuotettua biokaasua on mahdollista käyttää esimerkiksi
Liettuassa. Sähkömarkkinoiden tapaan maakaasumarkkinoille viimeistään integroitumisen
yhteydessä tulisi luoda malli, jossa biokaasua tilaava kuluttaja saisi toiminnastaan sertifikaatin, mikä kannustaa biokaasun käyttöön. Sertifikaattijärjestelmän ohella toinen keskustelujen alla oleva vaihtoehto on fyysisen biokaasutuotteen myyminen, jonka myötä biokaasua
käsiteltäisiin erikseen omana tuotteenaan ja sen myötä biokaasulle tehtäisiin oma taseselvitys. Vaikka biokaasun rooli Itämeren itäpuolisella alueella ei vielä ole merkittävä, biokaasun
asemaa ollaan vahvistamassa lisääntyvissä määrin.
Vaihtoehtoiset toimituslähteet tasoittavat hintapiikkejä ja toimitusvarmuus markkina-alueella paranee. Yksittäinen kaasuasiakas maksaa paikalliselle yhtiölle siirtomaksun, joka tulee aluksi todennäköisesti nousemaan, mutta markkinoiden kilpailukyvyn tehostuessa kaasun kulutus tulee todennäköisesti maltillisesti kasvamaan, mikä laskee siirtokustannusten
yksikköhintaa. Todennäköisesti markkinoiden avautuessa kotitalousasiakkaille myytävää
kaasua säännellään, koska alueella toimivalla markkinatoimijalla on suuri osuus alueen
markkinoista. Kilpailun kehittyessä ja integraation toteutuessa kotitalousasiakkaalla on mahdollisuus valita kaasun toimittajansa.
Tällä hetkellä on käynnissä kehityshankkeita, joissa sähköenergia muutetaan kaasuenergiaksi (power-to-gas). Tämä teknologia muuttaa sähkön kaasuksi, joka on mahdollista käyttää
esimerkiksi lämmöntuotannossa. Teknologian myötä on mahdollista muuttaa tuulivoimaloiden ylimääräinen sähköenergia kaasuksi, jota kutsutaan myös nimellä ’tuulikaasu’. Käytännössä sähkön avulla saadaan eroteltua veden vety ja happi toisistaan elektrolyysin keinoin.
Vety on mahdollista syöttää maakaasuverkkoon suoraan tai se voidaan yhdistää hiilidioksidin kanssa, jolloin syntyy metaania. Power-to-gas -teknologian avulla on mahdollista luoda
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tulevaisuudessa kaasuvarastoja, jotka ovat yhteydessä kaasuverkkoon lisäten markkina-alueen omavaraisuutta. Varastoinnin kustannusten arvioidaan olevan noin 0,10 €/kWh vedylle
ja 0,15 €/kWh metaanille. Joka tapauksessa tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti kaasusektorilla ja sen myötä uusia teknologisia ratkaisuja tullaan tulevaisuudessa lanseeraamaan maakaasumarkkinoille.
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7 YHTEENVETO
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten maakaasumarkkinat tulevat muuttumaan
Balticconnector -yhdysputken toiminnan käynnistyessä ja millaisia vaikutuksia tällä on yksittäisen asiakkaan kaasulaskuun. Diplomityössä käytiin läpi Suomen maakaasumarkkinoiden nykytilanne ja selvitettiin, miten kaasun kulutus ja hinta on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Lisäksi arvioitiin Balticconnector-yhdysputken rooli niin kotimaisille maakaasumarkkinoille kuin Euroopan unionille. Johdannon ja Suomen maakaasumarkkinoiden nykytilanteen tarkastelun jälkeen kolmannessa luvussa käsiteltiin neljän valitun referenssivaltion maakaasumarkkinoita. Kaikista neljästä valtiosta saatiin referenssejä, jotka olivat olennaisia niin vastatessa diplomityön tutkimuskysymykseen kuin luodessa Baltic Connector
Oy:n näkökulmaa Suomen maakaasumarkkinakeskusteluun. Neljännessä luvussa on koottu
referenssivaltioista löydetyt olennaisimmat markkinoihin vaikuttavat tekijät yhteen. Näiden
tekijöiden pohjalta pystyttiin luomaan myös johtopäätöksiä. Ottaen huomioon löydetyt referenssikohdat diplomityön viidennessä luvussa sovellettiin saatuja tietoja Suomen uudistuviin
maakaasumarkkinoihin, jota kautta oli mahdollista tutkia yksityiskohtaisemmin maakaasumarkkinakehityksen tuomia vaikutuksia yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun.
Työn tavoitteena oli löytää referenssihankkeiden ja kevään 2017 aikana tehtyjen tutkimusten
ja käytyjen keskusteluiden kautta perusteltu arvio siitä, miten maakaasumarkkinat tulevat
Suomessa muuttumaan maakaasumarkkinoiden avautuessa ja Balticconnectorin operatiivisen toiminnan alkaessa. Markkinat avataan vuoden 2020 alussa, mutta tätä ennen tullaan
maakaasumarkkinoilla suorittamaan useita merkittäviä muutoksia, kuten siirtoverkonhaltija
Gasumin eriyttäminen. Olennaisena kohtana oli arvioida, miten Balticconnector ja maakaasumarkkinoiden uudistaminen vaikuttaa suomalaisen kaasuasiakkaan laskuun. Kaasuasiakkaan laskuun vaikuttaa monia hintaa nostavia ja laskevia tekijöitä. Tämä korostuu erityisesti
sen vuoksi, että yksittäinen kaasuasiakas on tuotantoketjun loppupäässä, jonka myötä kaasuasiakkaan laskussa näkyvät käytännössä kustannusvaikutukset tuotantoketjun alkupäästä
alkaen. Yhteenvetona voidaan todeta, että hintatekijään vaikuttavia tekijöitä on useita, joista
osaa pystytään arvioimaan referenssimarkkinoiden kautta, mutta osa hintatekijöistä on hyvin
vaikea ennustaa, sillä vaikutukset ovat linkittyneet moneen osatekijään. Kuitenkin luvussa 5
esitettyihin seikkoihin perustuen voidaan todeta, että hinta tulee mitä todennäköisimmin Balticconnectorin ja maakaasumarkkinoiden avaamisen myötä laskemaan niin tukku- kuin vähittäistasolla.
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Kokonaisuudessaan diplomityöhön asetettuihin tavoitteisiin päästiin hyvin. Referenssimarkkinoiden kautta löydettiin selkeitä kehityssuuntia ja ominaisuuksia, jotka kertovat markkinoiden kehittymisestä. Eri valtioiden sääntelijöiden ja siirtoverkonhaltijoiden tekemien raporttien ja analyysien kautta on löydetty niin hyviä kuin huonoja puolia eri markkinoista.
Erityisesti valtioiden sääntelijöiden analyysit ja raportit ovat luoneet luotettavan pohjan referenssivaltioiden tilanteen arvioinnille, sillä nämä raportit ovat kertoneet selkeästi markkinoiden todellisen tilan. Esimerkiksi siirtoverkonhaltijan ja muiden markkinatoimijoiden raportteja on käytetty harkiten, sillä markkinatoimijoiden tekemissä julkaisuissa on saatettu
pyrkiä painottamaan markkinatoimijan positiivisia puolia. Lisäksi referenssimarkkinoita on
tutkittu eri tieteellisiin julkaisuihin perustuen. Näissä julkaisuissa keskityttiin tiettyyn maakaasumarkkinan ominaispiirteeseen tai tunnuslukuun sekä sen vahvuuksiin ja heikkouksiin.
Myös Euroopan komission ja Eurooppa-tasolla vaikuttavien viranomaisten tekemiä tutkimuksia, analyysejä ja raportteja on hyödynnetty tässä diplomityössä. Monipuolisen lähdemateriaalin avulla on saatu hyvä kokonaiskuva referenssimarkkinoiden tilasta ja ominaisuuksista. Näistä tehtyjen johtopäätösten kautta päästiin lähemmäs Suomen markkinoita,
sillä tässä vaiheessa referenssivaltioista saatua tosiasiallista tietoa käytettiin hyväksi pohtiessa Suomen markkinoiden kehityssuuntia. Viidennessä luvussa käsiteltiin Suomen markkinoiden tulevaisuuden näkymiä ja tämän kautta päästiin arvioimaan kaasun hintakehitystä
ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi tutkittiin, millaisia vaikutuksia markkinoiden avaamisella ja Balticconnectorilla on yksittäisen kaasuasiakkaan laskuun.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Balticconnector on nähtävissä avaintekijänä markkinoiden avaamiselle. Balticconnectorin myötä Suomi ei tule enää olemaan eristynyt markkina,
vaan Suomelle avautuu mahdollisuus olla osa Euroopan unionin sisämarkkinoita. Balticconnectorin myötä Suomi ja Baltian maat voivat integroida markkinansa ja Liettuan ja Puolan
välisen GIPL-putken valmistuttua tullaan luomaan fyysinen yhteys myös Luoteis-Euroopan
kehittyneisiin markkinoihin. Viimeisten vuosien aikana julkaistut verkkosäännöt luovat
alustan kohti Euroopan yhteisiä maakaasun sisämarkkinoita, kun tasehallintaan, tariffeihin,
kapasiteetin jakoon sekä tiedonvaihtoon luodaan yhteiset säännöt. Nämä yhdistettynä fyysisten yhteyksien olemassaoloon ovat tekijöitä, jotka luovat vahvan perustan Suomelle olla
osa Euroopan unionin tavoitetta edetä kohti yhteisiä kaasumarkkinoita.
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