
 
 

 
 
 
 
 
                                  

  

SIIRTOHINNATO MYYNTIHINNASTO 

MAAKAASUN VERKKOPALVELUHINNOITTELU 1.1.2014 ALKAEN 
 
 
1.  SOVELTAMINEN 
 
Tätä maakaasun verkkopalveluhinnoittelua sovelletaan Verkonhaltijan, Tampereen Sähkölaitos 
Oy:n maakaasun toimitus- ja verkkopalvelusopimuksiin. Maakaasutoimituksiin ja verkkopalveluun 
sovelletaan maakaasun toimitus- ja verkkopalveluehtoja. 
 
Hinnoittelu perustuu maakaasumarkkinalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin sekä Energiamarkkina-
viraston antamiin päätöksiin ja ohjeisiin. 
  
Verkonhaltija on oikeutettu perustellusta syystä muuttamaan verkkopalveluhinnoittelun sisältämiä 
ehtoja ja hintoja ilmoittamalla niistä Asiakkaille ennen niiden voimaanastumista. 
 
Hinnoittelu on 01.01.2014 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat on julkaistu verottomina. 
 
 
2. MAAKAASUN SIIRTO JA HINNOITTELU 
 
 
2.1  Yleistä 
 
Maakaasun siirtohinta muodostuu seuraavista maksuista: 
 
●  kohdemaksu [EUR/kk], jonka määräytymisperuste on toimituskohteen suurin kaasunkäytön 

teho Pmax [MW], jota Asiakas on käyttänyt tai varaa käytettäväksi toimituskohteessa. 
Kohdemaksuilla katetaan toimituskohteista aiheutuvat kunnossapidon, käytön, valvonnan ja 
hallinnon kiinteät ylläpito- ja käyttökulut. 

 
●  tehomaksu [EUR/MW,kk], jonka määrittelyperusteena on vuotuinen tilausteho PT [MW], 

joka on Asiakkaalle siirtoputkistossa jatkuvasti varattuna oleva toimitussopimuskohtainen 
siirtoteho. Tehomaksuilla katetaan maakaasun siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja 
siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- sekä investointikustannuksia. 

 
●  siirtomaksu [EUR/MWh], jonka yksikköhinta määräytyy toimituskohteen vuotuisen 

kaasunkäyttömäärän Qa [GWh/a] perusteella. Siirtomaksuilla katetaan maakaasun 
siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- ja 
investointikustannuksia. 

 
●  lisäsiirtomaksu [EUR/MWh], joka on siirtomaksun lisäksi perittävä maksu sille 

kaasuntoimituksen määrälle, joka tilapäisesti verkon siirtokyvyn salliessa voidaan toimittaa 
vuotuisen siirtotehon ylittävällä teholla ja jonka toimittamisesta on erikseen sovittu. 
Lisäsiirtomaksuilla katetaan lisäsiirtomääristä aiheutuvat siirtojärjestelmän keskimääräiset 
kulut. 

 
Edellä mainittujen tehojen valvonta suoritetaan siten, että toimitetut maakaasumäärät todetaan 
kohdekohtaisesti yhden tunnin taseselvitysjaksoittain.  
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2.2  Kohdemaksu (KM) 
 
Kohdemaksu on toimituskohteelle sopimuksessa määritellyn tehon Pmax tai kohteen käyttämän 
maakaasun siirron suurimman tehon mukaan määräytyvä kuukausittain perittävä maksu.  
 
Kohdemaksu KM määritellään tehon Pmax [MW] mukaan seuraavalla laskentakaavalla: 
 
 KM = A + B x Pmax  , jonka tekijät A ja B määräytyvät seuraavasti 
 
  Teho Pmax [MW]   Kiinteä osa A [EUR/kk]   Muuttuva osa B  [EUR/MW, kk] 
   
 0 < Pmax  ≤ 1  34,00    457,00 
 1 < Pmax  ≤ 10   356,00    144,00 
 10 < Pmax   778,00    101,00 
 
 
2.3  Tehomaksu (TM) 
 
Tehomaksu on sopimuskohtaisen tehon PT [MW] ja tehomaksun yksikköhinnan [EUR/MW,kk] 
mukaan määräytyvä kuukausittain perittävä maksu. 
 
 Tehomaksun TM yksikköhinta on  1 890,00 EUR/MW, kk 
 
 
2.4  Siirtomaksu (SM) 
 
Siirtomaksu on toimituskohteeseen toimitetun kaasumäärän [MWh] ja siirtomaksun yksikköhinnan 
[EUR/MWh] mukaan määräytyvä maksu. 
  
Siirtomaksun SM yksikköhinta määräytyy toimituskohteen vuotuisen kaasunkäyttömäärän Qa    
[GWh/a] perusteella seuraavasti: 
 
 Käyttömäärä Qa [GWh/a]  Siirtomaksun yksikköhinta [EUR/MWh] 
 
     0  <  Qa  ≤   25      5,40 
                 25  <  Qa  ≤   50            5,10 
    50  <  Qa       4,80 
 
 
2.5  Lisäsiirtomaksu (LM) 
 
Lisäsiirtomaksu on siirtomaksun lisäksi perittävä maksu sille kaasuntoimituksen määrälle [MWh], 
joka verkon siirtokyvyn salliessa voidaan erikseen sovittaessa toimittaa vuotuisen siirtotehon 
ylittävällä teholla. 
 
 Lisäsiirtomaksun LM yksikköhinta on  10,10 EUR/MWh 
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