
 
 

 
 
 
 
 
                                  

  

SIIRTOHINNATO MYYNTIHINNASTO 

MAAKAASUN ENERGIAKAUPAN HINNOITTELU 1.10.2016 ALKAEN  
 
 
Energiamaksu 
 
 Energiamaksu on laskutuskauden aikana Asiakkaalle toimitetun maakaasun 

energiamäärän ja energiamaksun yksikköhinnan mukaan määräytyvä 
laskutuskausittain perittävä maksu. 

 
Energiamaksun yksikköhinnan perusarvot 
 
 Energiamaksun yksikköhinta on porrastettu neljään hintaluokkaan. Hintaluokka 

määräytyy toimituskohdekohtaisesti vuotuisen maakaasunkäytön Qa perusteella. 
Hintaluokan määrittely suoritetaan yhteistyössä Asiakkaan ja Tampereen 
Sähkölaitoksen kesken perustuen aiempiin maakaasun käyttötietoihin tai arvioon 
tulevasta maakaasunkäytöstä. 

 
 Energiamaksun yksikköhinnan arvonlisäverottomat perusarvot EM0 ovat seuraavat: 
           
  Hintaluokka   Käyttömäärä Qa          Energiamaksun perusarvo, EM0 
           [GWh/a]             [EUR/MWh] 
  Luokka 1              Qa  ≤  1 30,50 
  Luokka 2        1 < Qa  ≤ 10 29,00 
  Luokka 3      10 < Qa  ≤ 25 28,00 
  Luokka 4      25 < Qa  ≤ 50  27,30 
  
Hintasidonnaisuus 
 
 Energiamaksun yksikköhinnat tarkistetaan kuukausittain seuraavien hintatekijöiden 

muutoksiin perustuen: 
 
 Brent (raakaöljyn hinta), jonka sidonnaisuuden painoarvo on 40 % 

 
  Brent on Platts:n julkaisema kuukausikeskiarvohinta yksikössä USD/bbl 

noteeraukselle Dated Brent. 
    
 API2 (hiilen hinta), jonka sidonnaisuuden painoarvo on 30 % 
 
  API2 on Argus/McCloskeyn julkaisussa ”Argus/McCloskey´s Coal Price Index 

Report” otsakkeen ”International Coal Indexes – Coal price indexes” alla julkaistu 
hiilen hintaindeksi Northwest Europe (cif ARA) API2 kuukausikeskiarvo yksikössä 
USD/tonni. 

 
 D35 (kotimarkkinoiden energiahinnat), jonka sidonnaisuuden painoarvo 30 % 
 
  D35 on Tilastokeskuksen julkaisema kotimarkkinoiden perushintaindeksin 

alaindeksi, joka kuvaa sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan 
hintakehitystä kotimarkkinoilla Suomessa. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
                                  

  

SIIRTOHINNATO MYYNTIHINNASTO 

Energiamaksun yksikköhinta 
  
 Energiamaksun yksikköhinta määräytyy seuraavan kaavan mukaan 
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  EM  =   energiamaksun laskutettava yksikköhinta [EUR/MWh] 
  EM0  =   energiamaksun yksikköhinnan perusarvo [EUR/MWh] 
  Brent (6kk)  =  hintatekijän Brent laskutuskauden sovellusarvo [USD/bbl] 
  Brent0  =  hintatekijän Brent perusarvo [USD/bbl] 
  API2 (6kk) =   hintatekijän API2 laskutuskauden sovellutusarvo [USD/tonni] 
  API20  =   hintatekijän API2 perusarvo [USD/tonni] 
  D35 (6kk)  =  kotimarkkinoiden perushintaindeksin laskutuskauden 

sovellutusarvo 
  D350  = kotimarkkinoiden perushintaindeksin perusarvo 
 
  
Indeksien sovellus- ja perusarvot 
 
 Hintatekijän Brent (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden 

kuukauden aritmeettista keskiarvoa. 
 Esim. huhtikuun 2016 arvona käytetään kuukausien 10/2015 – 03/2016 keskiarvoa. 
  
  Perusarvo Brent0 on 89,08 USD/bbl (laskentajakso 07/2014 – 12/2014) 
 
 Hintatekijän API2 (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden 

kuukauden aritmeettista keskiarvoa. 
 Esim. huhtikuun 2016 arvona käytetään kuukausien 10/2015 – 03/2016 keskiarvoa. 
 
  Perusarvo API20 on 73,92 USD/tonni (laskentajakso 07/2014 – 12/2014) 
 
 Perushintaindeksin D35 sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta 

aiemmin päättyneen kuuden kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa. 
 Esim. huhtikuun 2016 arvona käytetään kuukausien 09/2015 – 02/2016 keskiarvoa. 
 
  Perusarvo D350 on 101,4 (laskentajakso 06/2014 – 11/2014) 
 
  
Hintasidonnaisuustekijän korvaaminen 
 
 Mikäli em. indeksien laskenta lopetetaan tai ne oleellisesti muuttuvat, korvataan kyseinen 

indeksi sellaisella uudella indeksillä, joka lähinnä vastaa aikaisempaa. 
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