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Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luku 
7 § 2 momentin nojalla antaa seuraavan määräyksen maakaasuverkkotoiminnan 
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Johtaja Asta Sihvonen-Punkka 

Ryhmäpäällikkö Antti Paananen 

 
 
 
 
LIITE Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta 
 
JAKELU Maakaasuverkonhaltijat 
 Energia-alan Keskusliitto ry 
 Kauppa- ja teollisuusministeriö 
 Maakaasuyhdistys ry 
 Suomen Kaukolämpö ry 
 Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry 
 



 
 

ENERGIAMARKKINAVIRASTO  MÄÄRÄYS 

Dnro 352/01/2001 
Antopäivä: 14.11.2001 
Voimassaoloaika: 1.12.2001 lähtien toistai-
seksi 
Säädösperusta: Maakaasumarkkinalaki 
(508/2000) 2 luku 7 § 2 momentti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/30/EY 

 

 

Maakaasuverkonhaltijoille 

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta 
 
Päätöstä sovelletaan maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukuihin sekä niiden julkaisemiseen. 

1 § 

Maakaasun jakeluverkonhaltijan tulee julkaista liitteessä 1 mainitut tunnusluvut. 

Maakaasun siirtoverkonhaltijan tulee julkaista liitteessä 2 mainitut tunnusluvut. 

Päättynyttä kalenterivuotta koskevat edellä 1 ja 2 momentissa mainitut tunnusluvut tulee julkaista 
seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. 

2 § 

Energiamarkkinavirasto laskee maakaasuverkonhaltijan Energiamarkkinaviraston päätöksen 
(351/01/2001) perusteella ilmoittamien yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen tietojen 
perusteella liitteessä 3 mainitut tunnusluvut vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Mikäli tilikausi 
poikkeaa 12 kuukauden jaksosta, tuloslaskelma muutetaan 12 kuukauden jaksoa vastaavaksi.  

Energiamarkkinavirasto toimittaa Energiamarkkinaviraston laskemat liitteessä 3 määritellyt tunnus-
luvut maakaasuverkonhaltijalle tiedoksi. 

Maakaasuverkonhaltijan on pidettävä Energiamarkkinaviraston laskemat liitteessä 3 määritellyt 
tunnusluvut julkisesti saatavilla. 

3 § 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001. 

Tunnusluvut tulee julkaista ensimmäisen kerran vuonna 2002.  



____________________________________ 

 

Normi on saatavissa Energiamarkkinavirastosta, osoitteesta 

Energiamarkkinavirasto 
Annankatu 34-36 A 
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puhelin: 09 – 6220 360  
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MAAKAASUN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 

MAAKAASUN JAKELUVERKKOTOIMINNAN LAAJUUTTA JA LUONNETTA 
KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 

1. Siirretty kaasumäärä asiakasryhmittäin (kotitaloudet, rivi- ja kerrostalokiinteistöt, liike- 
ja julkiset rakennukset, teollisuus, lämpökeskukset ja voimalaitokset, muut), m³:  

2. Käyttäjämäärä asiakasryhmittäin (kotitaloudet, rivi- ja kerrostalokiinteistöt, liike- ja 
julkiset rakennukset, teollisuus, lämpökeskukset ja voimalaitokset, muut), kpl 

3. Liityntäpisteiden lukumäärä / painetasoluokka, kpl 

4. Suurin siirretty tuntikeskivirtaus m3/t 

5. Verkkopituus / painetasoluokka, putkimateriaali ja putken halkaisija (taulukko) 

6. Paineenlisäys- ja paineenvähennysasemien lukumäärä eri painetasoissa, kpl 

7. Henkilökunnan määrä jaoteltuna omaan henkilökuntaan ja toimintaan sitoutuneeseen 
muuhun henkilökuntaan, kpl 

 

MAAKAASUN JAKELUVERKKOTOIMINNAN LAATUA KUVAAVAT 
TUNNUSLUVUT 

8. Kuluttajan vuotuinen keskeytysaika t/v  

9. Kaikkien keskeytysten lukumäärä kuluttajalla, kpl/v 

10. Toimittamatta jäänyt energia % verkon kautta siirretystä energiasta 
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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 tuntikeskivirtaus m3/t 

5. Verkkopituus / painetasoluokka, putkimateriaali ja putken halkaisija (taulukko) 

6. Paineenlisäys- ja paineenvähennysasemien lukumäärä eri painetasoissa, 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 KANNATTAVUUTTA KUVAAVAT 
TUNNUSLUVUT 

 

1. Liiketulos, % 

100
tuototmuutnnanliiketoimioliikevaiht

liiketulos ×
+

=  

Osoittaja on virallisessa tuloslaskelmakaavassa liikevoitto (-tappio).   

2. Nettotulos, % 

100
tmuut tuotonnan liiketoimioliikevaiht

nettotulos ×
+

=  

Osoittaja lasketaan tunnusluvun 1 osoittajasta lisäämällä siihen rahoitustuotot ja vä-
hentämällä rahoituskulut ja verot.  

3. Rahoitustulos, % 

100
tuototmuutnnanliiketoimioliikevaiht

losrahoitustu ×
+

=  

Osoittaja lasketaan tunnusluvun 2 osoittajasta lisäämällä siihen ennen liiketulosta vä-
hennetyt maakaasuverkkotoiminnan suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumi-
set. 

 

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN PÄÄOMAN TUOTTOA KUVAAVAT 
TUNNUSLUVUT 

4. Sijoitetun pääoman tuotto, % 

100
aksutliittymismvelat  korottomat-loppusumma taseen

lutrahoitusku maksetut illeulkopuolisnettotulos ×
+

+=  

Osoittajan nettotulos saadaan tunnusluvun 2 osoittajasta. Nimittäjä lasketaan tilikau-
den alun ja lopun keskiarvona. 

Tunnusluvussa liittymismaksut luetaan mukaan nimittäjään (sijoitettuun pääomaan). 
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Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan myös siten, että mahdolliset maakaasuverkoston 
leasingvastuut lisätään nimittäjään ja maakaasuverkoston leasingmaksujen rahoitusku-
luosuus lisätään osoittajaan. 

Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan myös siten, että nimittäjässä maakaasuverkon ta-
searvo korjataan maakaasuverkon nykyarvoon. 

5. Oman pääoman tuotto, % 

100
ätarvostuservarauksetanta)yhtiöverok-(1 pääoma oma

nettotulos ×
+×+

=  

Osoittajan nettotulos saadaan tunnusluvun 2 osoittajasta. Nimittäjä lasketaan tilikau-
den alun ja lopun keskiarvona 

Oman pääoman tuotto lasketaan myös siten, että taseen omassa pääomassa oleva maa-
kaasuverkon tasearvo korjataan maakaasuverkon nykyarvoon. 

 

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN MAKSUVALMIUTTA KUVAAVA 
TUNNUSLUKU 

6. Maksuvalmius 

velat etyhytaikaisl
aisuusrahoitusom=  

Tunnusluku lasketaan tilikauden lopun tilanteessa. 

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYTTÄ JA 
RAHOITUSRAKENNETTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 

7. Investointien tulorahoitus, %:  

100
muutos mankäyttöpääo  toinnitnettoinves

losrahoitustu ×
+

=  

Osoittaja saadaan tunnusluvun 3 osoittajasta. Tunnusluvussa nettoinvestointeihin lue-
taan kaikki yhtiöitetyn tai eriytetyn maakaasuverkkotoiminnan investoinnit (siis ei 
pelkästään maakaasuverkkoon tehdyt nettoinvestoinnit). Nettoinvestoinnit on pysyvi-
en vastaavien tasearvo tilikauden lopussa – pysyvien vastaavien tasearvo tilikauden 
alussa + tilikauden suunnitelmanmukaiset poistot. Käyttöpääoman muutos on vaihtu-
vien vastaavien tasearvo tilikauden lopussa - vaihtuvien vastaavien tasearvo tilikauden 
alussa - korottomat velat tilikauden lopussa + alussa. Liittymismaksuja ei lasketa ko-
rottomiin velkoihin. 
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Investointien tulorahoitus lasketaan myös siten, että olennaiset leasingvastuiden muu-
tokset lisätään nimittäjään ja käyttöomaisuusvuokrat (=leasingmaksut) lisätään 
osoittajaan. 

8. Investointien omarahoitus, %:  

100
muutos mankäyttöpääo  toinnitnettoinves

lisäys  aksujenliittymismmuutos anosakepääom losrahoitustu ×
+

++=  

Osoittajan rahoitustulos saadaan tunnusluvun 3 osoittajasta. 

Investointien omarahoitus lasketaan myös siten, että olennaiset leasingvastuiden muu-
tokset lisätään nimittäjään ja käyttöomaisuusvuokrat (=leasingmaksut) lisätään osoit-
tajaan. 

9. Omavaraisuusaste, % 

100
loppusumma taseen

aksutliittymismätarvostuservarauksetanta)yhtiöverok-(1  pääoma oma ×++×+=

 

Omavaraisuusaste lasketaan myös siten, että sekä osoittajaa että nimittäjää korjataan 
maakaasuverkon nykyarvon ja tasearvon välisellä erotuksella. 

Omavaraisuusaste lasketaan myös vaihtoehtoisesti siten, että maakaasuverkonhaltijan 
mahdolliset leasingvastuut lisätään taseen vastaavaa –puolelle omaisuudeksi ja vastat-
tavaa –puolelle velaksi. 

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN HINTATASOA JA 
KUSTANNUSRAKENNETTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 

10. Verkkopalvelujen keskihinta omassa verkossa ilman muille verkoille maksettuja 
verkkopalvelumaksuja, snt/kWh 

Verkkopalvelujen keskihinnalla omassa verkossa tarkoitetaan maakaasuverkonhaltijan 
verkosta luovutetulle maakaasulle kohdistuvia verkkopalvelumaksuja, joista on vä-
hennetty toisille maakaasuverkonhaltijoille maksetut verkkopalvelumaksut sekä ar-
vonlisä- ja valmisteverot, jaettuna maakaasuverkonhaltijan verkosta luovutetulla maa-
kaasun määrällä.  

11. Verkkotoiminnan kulut jaoteltuina kulueriin, snt/kWh 

Tunnusluvussa maakaasuverkkotoiminnan kulut jaetaan seuraaviin kulueriin: 

- Käyttö- ja kunnossapitokulut (pois lukien mahdolliset verkkotoiminnan ostaman 
maakaasun hankintakulut) 

- Maakaasuverkkotoiminnan ostaman maakaasun hankintakulut 
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- Pääomakulut 

- Muille maakaasuverkonhaltijoille maksetut maksut 

- Muut kulut 

- Maakaasuverkkotoiminnan kulut yhteensä 

Jakajana on maakaasuverkonhaltijan verkosta asiakkaille luovutettu maakaasun mää-
rä. 

MUITA MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TALOUDELLISIA 
TUNNUSULUKUJA 

12. Maakaasuverkon investointiaste, % 

100
arvo-kintajälleenhan rkonmaakaasuve

toinnitnettoinves rkonmaakaasuve ×=  

Osoittajaan luetaan mukaan ainoastaan maakaasuverkkoon tehdyt nettoinvestoinnit. 
Osoittaja on maakaasuverkon tasearvo tilikauden lopussa – maakaasuverkon tasearvo 
tilikauden alussa + tilikauden aikana maakaasuverkosta tehdyt suunnitelmanmukaiset 
poistot. 

Nimittäjänä käytetään tilikauden lopun arvoa. 

Maakaasuverkon investointiaste lasketaan myös siten, että mahdolliset tilikauden ai-
kana tapahtuneet maakaasuverkon leasinghankinnat lisätään osoittajaan. 

 

 


