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MAAKAASUN MYYJÄN MYYNTIEHTOJEN JA -HINTOJEN 
JULKAISEMISESTA JA ILMOITTAMISESTA 
ENERGIAMARKKINAVIRASTOLLE 

 
Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 4 
luvun 2 § 2 momentin ja 3 § 2 momentin nojalla antaa seuraavan määräyksen 
maakaasun myyjän myyntiehtojen ja –hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta 
Energiamarkkinavirastolle. 

Määräys tulee voimaan 1. marraskuuta 2000 ja on voimassa toistaiseksi. 
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Maakaasun myyjille 

 

Määräys maakaasun myyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta 
Energiamarkkinavirastolle 
 

Määräystä sovelletaan maakaasun myyjän ilmoituksiin Energiamarkkinavirastolle maakaasun 
myyntiehdoista ja –hinnoista sekä niiden julkaisemiseen. 

1 § 

Maakaasun myyjä huolehtii siitä, että Energiamarkkinavirasto saa käyttöönsä voimassa olevat maa-
kaasua koskevat myyntiehdot. 

2 § 

Maakaasun myyjä huolehtii siitä, että Energiamarkkinavirasto saa maakaasumarkkinalain 4 luvun 2 
§:n 1 momentissa määritellyt kuluttajien sekä toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiakkaiden 
julkiset maakaasun myyntihinnastot sekä niiden määräytymisperusteet aina, kun niissä tapahtuu 
muutoksia. 

Maakaasun myyntihinnastoja muutettaessa myyjän on annettava Energiamarkkinavirastolle selvitys 
kustannusmuutoksista ja laskentaperusteista, joihin hinnastomuutos perustuu. 

3 § 

Edellä 1 ja 2 §:ssä mainitut tiedot tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle viimeistään siihen päi-
vämäärään mennessä, kun maakaasun myyntihinnat, myyntiehdot tai niiden muutokset tulevat voi-
maan.  



Tämän määräyksen tullessa voimaan edellä 1 §:ssä ja 2 § 1 momentissa mainitut tiedot voidaan 
kuitenkin toimittaa Energiamarkkinavirastolle vuoden 2000 loppuun mennessä. 

4 § 

Energiamarkkinavirasto laskee ja julkaisee voimassaolevien maakaasun julkisten myyntihinnastojen 
perusteella joka kuukausi maakaasun keskihinnat (p/kWh) seuraaville tyyppikäyttäjille niiden vuo-
tuisen maakaasun käytön mukaan: 

- pientalo, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 20 MWh,  

- rivitalo, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 100 MWh, 

- pienkerrostalo, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 225 MWh, 

- kerrostalo, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 450 MWh, 

- teollisuus-, lämpö- tai voimalaitos, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 50 000 MWh ja jonka 
huipun käyttöaika on 4000 ja 6000 tuntia, 

- teollisuus-, lämpö- tai voimalaitos, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 150 000 MWh ja jon-
ka huipun käyttöaika on 4000 ja 6000 tuntia, 

- teollisuus-, lämpö- tai voimalaitos, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 500 000 MWh ja jon-
ka huipun käyttöaika on 4000 ja 6000 tuntia ja 

- teollisuus-, lämpö- tai voimalaitos, jonka vuotuinen maakaasun käyttö on 1 000 000 MWh ja 
jonka huipun käyttöaika on 4000 ja 6000 tuntia. 

Tyyppikäyttäjien maakaasun keskihinnat lasketaan ja julkaistaan verottomana hintana, hintana sisäl-
täen muut verot paitsi arvonlisäveron sekä hintana sisältäen kaikki verot. 

Energiamarkkinavirasto voi tarvittaessa täydentää tyyppikäyttäjien määritelmiä keskihinnan laske-
miseksi esimerkiksi vuosienergian ajallisen jakautuman sekä huipputehon määrittelyn osalta. 

Maakaasun myyjän tulee pitää tulee pitää hinnoitteluaan koskevat Energiamarkkinaviraston laske-
mat tyyppikäyttäjähinnat julkisesti saatavilla. 

5 § 

Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä marraskuuta 2000. 

 

Määräys on saatavissa Energiamarkkinavirastosta, osoitteesta 

Energiamarkkinavirasto 
Eteläinen Makasiinikatu 4 
00130 Helsinki 
puhelin: 09 – 6220 360  

 


