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MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 7 § 2 momentin nojalla antaa seuraavan määräyksen maakaasuverkkotoiminnan
tunnuslukujen julkaisemisesta.
Määräys tulee voimaan 15. päivänä joulukuuta 2005 ja on voimassa toistaiseksi. Samalla kumotaan Energiamarkkinaviraston 14 päivänä marraskuuta 2001 antama päätös (Dnro 352/01/2001) koskien määräystä maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen
julkaisemisesta.
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Määräys
maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta

Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005
________________

Energiamarkkinavirasto on määrännyt 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla annetun päätöksen mukaisesti:
1§
Tätä määräystä sovelletaan maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukuihin sekä niiden julkaisemiseen.
2§
Maakaasun jakeluverkonhaltijan tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle liitteissä 1 ja 3 mainitut verkonhaltijaa koskevat tunnusluvut kalenterivuosittain.
Maakaasun siirtoverkonhaltijan tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle liitteissä 2 ja 3 mainitut verkonhaltijaa koskevat tunnusluvut kalenterivuosittain.
Päättynyttä kalenterivuotta koskevat edellä 1 ja 2 momentissa mainitut tunnusluvut tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä.
3§
Mikäli maakaasuverkonhaltijan tilikausi poikkeaa 12 kuukauden jaksosta, muutetaan liitteessä 3
mainitut tunnusluvut 12 kuukauden jaksoa vastaavaksi.
4§
Maakaasuverkonhaltijan on pidettävä Energiamarkkinavirastolle toimitetut tunnusluvut julkisesti
saatavilla.
5§

Tämä määräys tulee voimaan 15. päivänä joulukuuta 2005 ja on voimassa toistaiseksi. Määräystä
koskevalla päätöksellä kumotaan Energiamarkkinaviraston 14 päivänä marraskuuta 2001 antama
päätös (Dnro 352/01/2001) koskien määräystä maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta.
6§
Tämä määräys on julkaistu Energiamarkkinaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa
Energiamarkkinavirastosta:
Osoite
Puhelin
Telekopio
WWW-sivusto

Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI
(09) 6220 360
(09) 6220 911
http://www.energiamarkkinavirasto.fi/

Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005

Johtaja

Asta Sihvonen-Punkka

Ryhmäpäällikkö

Ritva Hirvonen

Liitteet:

1. Maakaasun jakeluverkkotoimintaa kuvaavat tunnusluvut
2. Maakaasun siirtoverkkotoimintaa kuvaavat tunnusluvut
3. Maakaasuverkkotoiminnan taloudelliset tunnusluvut
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1 (1)
LIITE 1

MAAKAASUN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT
TUNNUSLUVUT
Maakaasun jakeluverkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta kuvaavat tunnusluvut
(1) Siirretty kaasumäärä asiakasryhmittäin (pientalot ja liesikäyttäjät, rivi- ja kerrostalot, palvelu-, liike- ja
julkiset rakennukset, aluelämpöyhtiöt ja lämpölaitokset, kasvihuoneet, teollisuus, voimalaitokset, ajoneuvot,
muut käyttökohteet), m³
(2) Siirretty kaasumäärä omaan käyttöön (m³), sekä siirretty kaasumäärä myyntiin (m³)
(3) Käyttäjämäärä asiakasryhmittäin (pientalot ja liesikäyttäjät, rivi- ja kerrostalot, palvelu-, liike- ja julkiset
rakennukset, aluelämpöyhtiöt ja lämpölaitokset, kasvihuoneet, teollisuus, voimalaitokset, ajoneuvot, muut
käyttökohteet), kpl
(4) Liityntäpisteiden lukumäärä / painetasoluokka, kpl
(5) Suurin siirretty vuorokausikeskivirtaus m³/vrk
(6) Verkkopituus (km)
(7) Paineenlisäys- ja paineenvähennysasemien lukumäärä (kpl)
(8) Henkilökunnan määrä jaoteltuna omaan henkilökuntaan ja toimintaan sitoutuneeseen muuhun henkilökuntaan, kpl

MAAKAASUN JAKELUVERKKOTOIMINNAN LAATUA KUVAAVAT
TUNNUSLUVUT
(9) Kuluttajan vuotuinen keskeytysaika t/v
(10) Kaikkien keskeytysten lukumäärä kuluttajalla, kpl/v
(11) Maakaasun hävikki (m³)
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MAAKAASUN SIIRTOVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT
TUNNUSLUVUT
MAAKAASUN SIIRTOVERKKOTOIMINNAN LAAJUUTTA JA LUONNETTA KUVAAVAT
TUNNUSLUVUT
(1) Siirretty kaasumäärä asiakasryhmittäin (jakeluyhtiöt, lämpökeskukset ja voimalaitokset, teollisuus,
muut), m³
(2) Käyttäjämäärä asiakasryhmittäin (jakeluyhtiöt, lämpökeskukset ja voimalaitokset, teollisuus, muut), kpl
(3) Liityntäpisteiden lukumäärä / painetasoluokka, kpl
(4) Suurin siirretty vuorokausikeskivirtaus m³/vrk
(5) Verkkopituus (km)
(6) Paineenlisäys- ja paineenvähennysasemien lukumäärä (kpl)
(7) Henkilökunnan määrä jaoteltuna omaan henkilökuntaan ja toimintaan sitoutuneeseen muuhun henkilökuntaan, kpl
(8) Kaasun keskimääräinen lämpöarvo, MJ/m³n
(9) Laskutuksen perusteena olevat suureet ja niiden kokonaismäärät
(10) Siirtoverkoston käyttöaste
- Rajayhteyden käyttöaste, %
- Siirtoverkoston mitoituksen suhteen kriittisen pisteen käyttöaste, %

MAAKAASUN SIIRTOVERKKOTOIMINNAN LAATUA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
(11) Asiakkaiden vuotuinen keskeytysaika t/v
(12) Toimittamatta jäänyt energia % verkon kautta siirretystä energiasta
(13) Keskeytettävien toimitusten osuus siirretystä kaasumäärästä, %
(14) Häiriöiden lukumäärä ja kesto, kpl, t
(15) Häiriökeskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika, kpl, t
(16) Suunniteltujen keskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika, kpl, t
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MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
(1) Oman pääoman tuotto, %
* (tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - verot)
= oma100pääoma
+ (1- yhtiöverokanta)*varaukset + arvostuserät

(2) Omavaraisuusaste, %
anta) * varaukset + poistoero) + arvostuserät + liittymismaksut)
= 100 * (oma pääoma + ((1- yhtiöverok
taseen loppusumma -saadut ennakot

(3) Investointien tulorahoitus, %

us + liittymismaksujen muutos )
= 100 * (tulorahoitnettoinves
toinnit

(4) Liikevaihdon kasvu, %

=

100 * ( liikevaihd on muutos )
Edellisen tilikauden liikevaiht o

(5) Verkkotoiminnan investointiaste, %
minnan nettoinvestoinnit)
= 100 * (verkkotoi
verkkotoiminnan liikevaihto

(6) Verkkopalvelujen keskihinta omassa verkossa ilman muille verkoille maksettuja verkkopalvelumaksuja,
snt/kWh. Verkkopalvelujen keskihinnalla omassa verkossa tarkoitetaan maakaasuverkonhaltijan verkosta
luovutetulle maakaasulle kohdistuvia verkkopalvelumaksuja, joista on vähennetty toisille maakaasuverkonhaltijoille maksetut verkkopalvelumaksut sekä arvonlisä- ja valmisteverot, jaettuna maakaasuverkonhaltijan
verkosta luovutetulla maakaasun määrällä.

