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UPM OYJ:N LAUSUNTO SUOMEN KAASUNSIIRTOVERKOSTONTARIFFISTOON 1.1.2020
ALKAEN

Yleisenä kommenttina UPM haluaa todeta, että se pitää maakaasumarkkinan avautumista ja
maakaasun hankinnan valinnanvapauden mahdollistumista erittäin hyvänä asiana Suomen
maakaasun kuluttajille.
UPM kuitenkin katsoo, että avoimen maakaasumarkkinan lakeja ja sääntöjä valmisteltaessa
markkinaan liittyvä informaatio olisi pitänyt tehdä avoimemmaksi ja saatavilla olevaksi
tasapuolisesti kaikille maakaasumarkkinan osapuolille. Historiasta johtuen, Gasumilla, joka jää
markkinalle yhdeksi maakaasun toimittajaksi, on nyt ainoana markkinatoimijana kaikki tieto
Suomen maakaasun kuluttajista ja kulutukseen liittyvistä profiileista. UPM:n mielestä olisi ollut
tärkeää, että Suomen tunti- tai vähintään päiväkohtaiset kulutusprofiilit 2-3 viimeiseltä vuodelta
olisi julkaistu ja näin tehty mahdolliseksi se, että osapuolet olisivat halutessaan voineet
analysoida oman kulutusprofiilinsa vaikutuksen koko maan kulutusprofiiliin. Tämä olisi myös
luonut paremmat edellytykset ehdotettujen siirtotariffien kommentoinnille.
Julkaistuihin alustaviin siirtotariffeihin UPM ehdottaa muutoksia. UPM katsoo, että ehdotettua
Suomen ottovyöhykkeen maksua (1,04859 €/kWh/päivä/vuosi) tulisi alentaa 10%:lla, jolloin tämä
toisi kustannustehokkuutta tasaisille kuluttajille. Tästä muutoksesta aiheutuvat TSO:n saatavien
vähennykset voitaisiin kompensoida nostamalla lyhyempiaikaisten kapasiteettien (kuukasi ja
päivä) kertoimia. UPM:n näkemys on, että näillä muutoksilla maakaasun kustannukset jaettaisiin
kuluttajille enemmän aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, jolloin lyhytaikaisesta
energiantuotannon lisääntymisestä johtuvat maakaasun siirron kustannukset kohdistuisivat
tehokkaammin niiden aiheuttajille.
UPM:n mielestä olisi tärkeää, että maakaasumarkkinalain mahdollistava siirron
kapasiteettituotteiden osto ja myynti tehtäisiin mahdolliseksi perustamalla tällaiselle
kaupankäynnille oma markkinapaikka. Yksi vaihtoehto tähän voisi olla TSO:n ylläpitämä
Kaasupörssi.
Edellä mainittujen asioiden lisäksi UPM toivoo, että Suomen viranomaiset (Energiavirasto ja
TEM) sekä Suomen maakaasun siirtoverkon haltija (TSO) pyrkisivät myötävaikuttamaan kaikin
mahdollisin keinoin siihen, että myös nyt ITC-sopimuksesta ulosjättäytynyt Liettua saataisiin
osaksi Suomen ja Baltian maiden markkina-aluetta mahdollisimman pian. Tämä olisi tärkeää, ei
ainoastaan alkuperäisen Suomen ja Baltian maiden maakaasumarkkinan suunnitelman
toteutumisen kannalta, vaan myös tulevaisuuden, vieläkin laajemman markkinan hyödyntämisen
mahdollistamiseksi, kun Liettuan ja Puolan yhdistävä maakaasuputki (GIPL) otetaan käyttöön.
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