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Liikevaihto 421,3 miljoonaa euroa (429,2 milj. euroa 1.1.- 31.3.2012)
Liikevoitto 25,1 miljoonaa euroa (25,7 milj. euroa)
Maakaasun myynti 11,5 TWh (11,8 TWh).
Gasum arvioi koko vuoden maakaasun myynnin olevan noin viime vuoden tasolla
Konsernin koko vuoden tuloksen Gasum arvioi säilyvän viime vuoden tasolla.

Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo suomeen maakaasua, siirtää ja
toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää määrätietoisesti suomalaista
biokaasualaa ja luo edellytyksiä LNG-markkinoille meriliikenteen ja energiatuotannon
tarpeisiin. Maakaasu ja biokaasu ovat luonnonkaasua, jotka tarjoavat Suomen energiaalalle huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja.
Markkinat
Maakaasun tammi-maaliskuun myynti oli 11,5 TWh, kun se viime vuoden vastaavana
aikana oli 11,8 TWh. Erityisesti helmikuun myynti jäi viimevuotisesta, koska sää oli
edellisvuotta lämpimämpi. Maaliskuussa taas kylmempi sää kasvatti maakaasun käyttöä
selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan jakson myynti väheni viime
vuoden vastaavasta noin 3 %. Maakaasun hinta laski edellisvuoden vastaavaan verrattuna
noin 2 %.
Gasum kehittää luonnonkaasun markkinoita uusilla tuotteilla ja konsepteilla. Gasum ja
EKE-Rakennus Oy tekivät sopimuksen Kirkkonummen Sundsbergin rannan alueelle
rakennettavasta kaukolämpötuotannon järjestelmästä, jossa hyödynnetään maalämpöä
asuintalojen lämmityksessä. Gasumin WarmaGeo-kaukolämmöllä lämmitetään Sundsbergin
rannassa ensimmäisessä vaiheessa 1 200 asukkaan asunnot. Myöhemmin kaukolämmön
piiriin voi myös liittyä muita kiinteistöjä. Alueen kaukolämpö voidaan tulevaisuudessa
tuottaa myös täysin hiilineutraalilla tavalla, sillä teknologia mahdollistaa maakaasun
korvaamisen uusiutuvalla biokaasulla.
Luonnonkaasun käyttö liikenteen polttoaineena kiinnostaa erityisesti yksityisautoilijoita.
Myös yritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään luonnonkaasua. Pääkaupunkiseudun
joukkoliikenteessä Helsingin seudun bussiliikenne Oy ilmoitti tammikuussa harkitsevansa
kaasubusseista luopumista osana yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa. Yhtiön
mukaan kaasubussien ylläpitokustannukset ovat moninkertaiset vastaavaan dieselkalustoon verrattuna. Gasum on yhdessä Helsingin Bussiliikenne Oy:n, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY:n ja Helsingin seudun liikennepalvelut HSL:n kanssa etsinyt
ratkaisua kalusto-ongelmaan mm. Tukholman liikennelaitoksen esimerkkien pohjalta.
Liikevaihto ja tulos
Gasum-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa pieneni viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 421,3 miljoonaa euroa (429,2 milj. euroa). Liikevoitto säilyi lähes
samana kuin viime vuonna vastavana aikana ja oli 25,1 milj. euroa, (25,7 milj. euroa).
Liikevoitto oli 5,9 % liikevaihdosta (6,0 %). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli
23,9 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa).
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Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,9 milj.
euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa siirtoputkiverkon ja tankkausasemien
kehittämishankkeisiin.
Maaliskuussa Gasum ja KSS Energia Oy kertoivat, että Kouvolaan suunnitteilla olevan,
energiakasveja hyödyntävän biokaasulaitoksen investointipäätös siirtyy. Osapuolet
totesivat, että tässä vaiheessa päätöstä ei voida tehdä toimintaympäristön epävarmuuden
takia. Gasum keskittyy toistaiseksi edistämään jätepohjaisiin raaka-aineisiin liittyviä
biokaasuhankkeita mm. Lahdessa.
Rahoitus ja omavaraisuus
Gasum-konsernin maksuvalmius eli quick ratio –tunnusluku oli 1,1 (0,8 ).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,7 prosenttia (48,5 %).
Henkilöstö
Gasum-konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 255 (241) henkilöä.
Toiminnan kehittäminen
Gasumin ja Liettuan johtavan kaasuyhtiön Lietuvos dujosin perustamassa GET Baltic kaasupörssissä avattiin kaupankäynti tammikuussa. GET Baltic:n toimintatapa pohjautuu
Gasumin tytäryhtiön Kaasupörssi Oy:n Suomen kaasumarkkinoille kehittämiin
toimintamalleihin. Suomessa jo vuodesta 2001 käytössä ollut Kaasupörssin web-pohjainen
kaupankäyntijärjestelmä modifioitiin vastamaan Liettuan markkinarakennetta ja
viranomaisten asettamia sääntöjä. Gasum omistaa yhtiöstä 34 % ja Lietuvos dujos 66 %.
Gasum ja Lietuvos dujos näkevät pidemmän aikavälin realistisena tavoitteena, että Suomi
ja kaikki Baltian maat toimivat yhtenä yhteisenä kaasupörssin markkina-alueena. Tämä
olisi yksi tapa toteuttaa EU:n tavoitetta energiamarkkinoiden integraatiosta unionin
alueella. Yhteinen maakaasupörssi olisi hyvä myös Itämeren alueelle tulevaisuudessa
mahdollisesti rakennettavien nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaalien
kannalta.
Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fibre Oy suunnittelevat biojalostamon rakentamista
Lappeenrantaan Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan alueelle. Biojalostamo tuottaisi
uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua puupohjaista biokaasua, joka siirrettäisiin
Gasumin kaasuverkostossa käyttökohteisiin, muun muassa Helsingin Energian Vuosaaren
voimalaitokselle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) käynnistyi
maaliskuussa. Osapuolet päättivät, että hankkeelle ei vielä tässä vaiheessa haeta tukea
Euroopan unionin NER300-rahoitusohjelmasta.
Gasumin lokakuussa 2012 käynnistämän innovaatiokilpailun finalistit julkistettiin
helmikuussa. Kilpailun tavoitteena oli löytää ja edistää uusia kestävän huomisen
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luonnonkaasuratkaisuja edesauttamalla kaasualan toimijoita luomaan uusia teknologioita,
liiketoimintaa ja yrityksiä. Kilpailussa haettiin uusia luonnonkaasualaan liittyviä ideoita,
jotka ovat toteutettavissa tulevan viiden vuoden aikana ja joilla on liiketoimintapotentiaalia. Kilpailun palkintosumma oli 100 000 euroa.
Gasum on panostanut vahvasti myös oman sisäisen toimintansa tehostamiseen. Toiminnan
tehostamisessa on hyödynnetty myös uutta informaatioteknologiaa. Gasumin intranet
palkittiin helmikuussa Suomen parhaana intranet-ratkaisuna Solita Oy:n järjestämässä
kilpailussa.
Tulevaisuuden näkymät
Gasum arvioi vuoden 2013 maakaasun käyttömäärän pysyvän viime vuoden tasolla.
Kaasun hinnan kehitysarviot ovat maltillisia, mutta teollisuuden alhainen energian
käyttöaste vaikuttaa sähkön ja päästöoikeuksien hintaan ja tätä kautta välillisesti
maakaasun kilpailukykyyn. Lähivuosien maakaasun käyttöön vaikuttavat myös
energiaverotuksesta tehtävät jatkopäätökset.
Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaehdotuksessa luonnonkaasun käytön arvioidaan
säilyvän vähintään nykytasolla. Maakaasun käytöstä noin 10 % korvattaisiin strategian
mukaan biokaasulla, jossa puupohjaisella biokaasulla on merkittävä rooli. Ilmasto- ja
energiastrategiassa korostetaan myös vaihtoehtoisten hankintakanavien tärkeyttä, ja
tärkeimpänä keinona markkinoiden avaamiseen nähdään LNG:n tuontimahdollisuus.
Hallitus on päättänyt tukea myös merenkulkua palvelevan LNG-infrastruktuurin
rakentamista Suomen rannikon satamakaupunkeihin. Gasum on selvittänyt terminaalin
rakentamista mm. Turussa Pansiossa.
Omistusrakenne
Gasum Oy:n omistusrakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Gasumin
omistajat ovat
Fortum Oyj 31 %
Gazprom 25 %
Suomen valtio 24 %
E.ON Ruhrgas 20 %
E.ON Ruhrgas ilmoitti lokakuussa 2012 luopuvansa Gasumin omistuksesta.
Espoossa 31.5.2013
Antero Jännes
toimitusjohtaja
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Milj.
euroa /
%

1.1.30.3.2013

1.130.3.2012

1.131.12.2012

Tuloslaskelma
421,3
25,1
5,9

429,2
25,7
6,0

1281,8
62,1
4,8

23,9

24,2

56,6

Tase
Taseen loppusumma

875,5

853,2

836,2

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

9,4
529,2
2,5

9,2
540,4
2,4

9,6
267,5
2,5

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

9,4
254,5
34,9
35,7

10,1
248,2
35,8
7,4

9,6
267,5
1,5
11,4

Osakepääoma

178,3

178,3

178,3

140,1
253,9

139,8
247,6

141,7
234,3

255

241

259

Liikevaihto
Liikevoitto
%l-vaihdosta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja

Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Muut tiedot
Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä

