
NORMAALITILANNE SIIRTOVERKON TILA

Tarvitaanko 
kaasun käytön 

rajoitusta

EI

KYLLÄ

Järjestelmävastaava pyrkii ohjaamaan markkinaa 
kaupallisin keinoin

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN 
JULISTAMA ENNAKKOVAROITUSTASO

Järjestelmävastaava tekee ostotarjouksia Kaasupörssiin markkinaosapuolille korkeaan hintaan, nostaen tasekaasun hintaa. Lisäksi 
järjestelmävastaava voi aktivoida tasehallintapalvelusopimuksia hankkien tasekaasua ja ohjaten tasekaasun yksikköhintaa. Järjestelmävastaava voi 

Huoltovarmuusasetuksen valtuutettuna pyytää kaasun kulutus- ja toimitusennusteita markkinatoimijoilta. 

Ovatko 
toimenpiteet 

riittävät
KYLLÄ

EI

Järjestelmävastaava suorittaa tilanteen analysointia ja tarkistusta.

Järjestelmävastaava käynnistää toimet, joilla siirtoverkon tasapaino pyritään ylläpitämään rajoittamatta kaasun käyttöä. Näitä toimia ovat 
tilanteesta riippuen muun muassa putkilinjavaraston hyödyntäminen, kapasiteettien rajoittaminen tulevaisuutta koskien vastaamaan teknistä 
siirtokykyä, keskeytyvien kapasiteettituotteiden tarjonnan rajoittaminen, tasehallintapalvelusopimusten päivänsisäinen hyödyntäminen, sekä 

päivänsisäinen kaupankäynti kaasupörssissä. Järjestelmävastaava suorittaa tilanteen analysointia ja tarkistusta.

Siirtoverkkoon syötettävän kaasun määrä ei vastaa kaasun kysyntää, ja pitkittyessään tilanne uhkaa kaasun toimituksia. 

Syynä epätasapainoon voi olla hankintakanavien riittämätön tekninen kapasiteetti, siirtoverkon tekninen vika tai markkinatoimijoiden riittämätön 
kaasun hankinta tai kaasun toimittajien kyky toimittaa suhteessa ennakoituun kaasun käyttöön.

Järjestelmävastaavan määräys tasevastaaville pysyä 
kaupallisesti taseessa

Järjestelmävastaava antaa tasevastaaville määräyksen pysyä kaupallisesti taseessa. Tämä tarkoittaa, että taseryhmien tule säätää kaasun käyttö 
vastaamaan ryhmän kykyä hankkia kaasua Suomen järjestelmään. Järjestelmävastaava seuraa kaasun käytön vastaavan sovittua tasoa, ja puuttuu 

mahdollisiin poikkeamiin. Suojatuille asiakkaille toimitetaan kaasu tarvittaessa järjestelmävastaavan putkilinjavarastosta.

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN 
JULISTAMA HÄLYTYSTASO

Ovatko 
toimenpiteet 

riittävät

KYLLÄ

EI

Järjestelmävastaava suorittaa tilanteen analysointia ja tarkistusta.

Kaasun siirtoverkko ei pysy tasapainossa vaan paine 
laskee hälytystason toimista huolimatta – varmistetaan 

suojattujen kuluttajien kaasun saanti

Huoltovarmuuskeskus määrittää mahdolliset priorisoidut käyttäjäryhmät, jotka voivat jatkaa kaasun käyttöä suojattujen asiakkaiden lisäksi.
Huoltovarmuuskeskus ottaa nämä käyttäjät omien kaasutoimitustensa alaisuuteen. Tarvittaessa toimitukset varmistetaan Mäntsälän LNG-syötön 

avulla.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusten ohella voidaan edelleen jatkaa toimituksia teknisesti käytettävissä olevien hankintalähteiden kautta, 
kunhan näiden käyttö ei vaaranna suojattujen asiakkaiden kaasun käyttöä.

Järjestelmävastaava seuraa kaasun käytön vastaavan sovittua tasoa ja kommunikoi jakeluverkonhaltijoiden kanssa, jotka ovat vastuussa omien 
verkkojensa käytön rajoituksesta.

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN 
JULISTAMA HÄTÄTILATASO

Pyydetään solidaarisuusapua* Virolta, mikäli 
siirtoverkon tila mahdollistaa sen.

Ovatko 
toimenpiteet 

riittävät

EI

*Edellyttää lakimuutosta 


