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  19.1.2017          83/HVK/9375 
 

  

TUONTIPOLTTOAINEIDEN VELVOITEVARASTOINTI 
 

 

  Varastointivelvoitteiden vahvistaminen tuontipolttoaineiden velvoiteva-
rastointilain (1070/94, muutettu 729/97, 686/2012) ja asetuksen (1071/94, muu-
tettu 1157/97, 811/2012) nojalla ajalle 1.7.2017 - 30.6.2018. 

 

VELVOLLISET  Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain perusteella varastointivelvoite 
koskee: 

 
  -  kivihiililaitoksia ja kivihiilen maahantuojia 

- raakaöljyn ja öljynjalostuksen syöttöaineiden maahantuojia 
- öljytuotteiden maahantuojia 

  -  maakaasulaitoksia ja maakaasun maahantuojia. 
 
  Maahantuojana pidetään velvoitevarastointilain mukaan sitä, jonka lukuun tuonti 

tapahtuu. Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvaa tuontipolttoainetta toisen lu-
kuun tuovat kauppa-agentit jäävät näin ollen velvoitteen ulkopuolelle. Varastoin-
tivelvollisuus kohdistuu tavaranhaltijana maahantuotaessa olevaan elinkeinon-
harjoittajaan, ellei hän toimitus- tai hankintasopimusten tai muiden vastaavien 
asiakirjojen perusteella osoita maahantuonnin tapahtuessa toimineensa toisen, 
nimetyn elinkeinoharjoittajan lukuun. 

 
  Kivihiililaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka käyttää kivihiiltä lämpö- tai sähkö-

energian tuottamiseen. Maakaasulaitoksella tarkoitetaan yhteisöä, joka hankkii 
maahantuojalta tai jälleenmyyjältä maakaasua lämpö- tai sähköenergian tuotta-
miseen tai sen jälleenmyyntiin. 

 
  Maakaasulla tarkoitetaan myös nesteytettynä maakaasuna maahantuotua tai 

hankittua maakaasua (höyrystettynä kaasumaiseen olomuotoon).   
 

VELVOITTEIDEN KOHDISTAMINEN 
 

  Varastointivelvollisten velvoitteet vahvistetaan maahantuojakohtaisesti kuitenkin 
siten, että jos maahantuojana on suomalaisen konsernin emo- tai tytäryritys, 
vahvistetaan varastointivelvoite konsernin emoyritykselle. 

 
  Kivihiili- ja maakaasulaitoksen osalta velvoitteet vahvistetaan laitoskohtaisesti 

kuitenkin siten, että samassa alueellisessa verkossa toimiville yksittäisille saman 
energiantuottajan tai yhteisön laitoksille vahvistetaan yhteinen velvoite (esim. 
velvollisen maakaasun kokonaishankinta muodostuu laitosten hankintojen sum-
mana). 
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VELVOLLISTEN ANTAMAT TIEDOT 
 
  Velvoitevarastointilain 15 §:n nojalla varastointivelvollisuuden alaisia tuotteita 

käyttävien, maahantuovien, valmistavien ja jälleenmyyvien sekä varastoa toisen 
lukuun pitävien on ilmoitettava lain soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot 
Huoltovarmuuskeskukselle. Velvoitevarastointia koskevassa asetuksessa on lue-
teltu ne tiedot, jotka on annettava Huoltovarmuuskeskukselle velvoitteiden vah-
vistamiseksi. 

 
   Velvoitevarastointi-ilmoitus voidaan tehdä laadituilla ilmoituslomakkeilla, joiden 

täyttämisen lisäksi velvollisen on ilmoitettava varastonsa täsmällinen sijaintipaik-
ka ja varastointia hoitava ja siitä vastaavat toimihenkilönsä.  

 
  Mikäli kivihiili- tai maakaasulaitos ei ole itse maahantuonut käyttämäänsä kivihiil-

tä tai maakaasua, sen tulee lisäksi ilmoittaa hankintalähteet ja näiltä hankitut 
määrät. Energiantuottaja, jolla on useita kivihiili- tai maakaasulaitoksia, voi tehdä 
yhdistelmäilmoituksen, johon tulee sisällyttää luettelo laitoskohtaisista käyttö-
määristä. Yhdistelmäilmoituksen tulee olla sellainen, että Huoltovarmuuskeskus 
voi saadun ilmoituksen perusteella vahvistaa laitoskohtaiset velvoitteet. 

 
  Varastointivelvollisten tulee toimittaa varastointivelvoitteen vahvistamista varten 

tarpeelliset tiedot 28.2.2017 mennessä osoitteella: 
 

  Huoltovarmuuskeskus 
  Aleksanterinkatu 48 A 
  00100 Helsinki 
 
  tai e-mail:  
 
  Erityisten syiden niin vaatiessa velvolliset voivat täydentää tarvittaessa ilmoitus-

taan 10.3.2017 mennessä.  
 

 

VARASTOINTIVELVOITTEIDEN VAHVISTAMINEN 
 
  Huoltovarmuuskeskus vahvistaa saamansa ilmoituksen perusteella kunkin varas-

tointivelvollisen 1 päivänä heinäkuuta 2017 voimaantulevan varastointivel-
voitteen suuruuden ja määrää sen sijaintipaikan. 

   
  Maakaasun osalta varastointivelvoite vahvistetaan korvaavana polttoaineena. 

Tätä varten velvollisen tulee velvoitevarastointi-ilmoituksessa esittää korvaava 
polttoaine, korvaavan polttoaineen tehollinen lämpöarvo ja edellä mainittujen 
perusteella laskettu korvaavan polttoaineen määrä. Tämän lisäksi varastointivel-
vollisen tulee nimetä ne erilliset elinkeinonharjoittajan hallinnassaan olevat lai-
tokset, joissa korvaava polttoaine on suunniteltu käytettäväksi ja korvaavan polt-
toaineen käytön vaikutus tuotetun energian (lämpö/sähkö) määrään.  
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VELVOITTEIDEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT LAITOKSET JA MAAHANTUOJAT 
 
  Sellaiset laitokset ja maahantuojat, joiden vuotuinen kulutus tai nettotuonti 

alittaa velvoitevarastointilain mukaiset vähimmäisrajat, eivät ole varastointivel-
vollisia. Tällaistenkin laitosten tai maahantuojien tulee tehdä Huoltovarmuuskes-
kukselle kulutustaan, hankintaansa tai maahantuontiaan koskeva ilmoitus. 

 
  Näiden tietoja tarvitaan mm. kivihiilen ja maakaasun maahantuojan velvoitteen 

vahvistamista varten. 
 
VELVOITEVARASTON SIJAINTI 
 
  Kivihiililaitoksen velvoitevarasto on sijoitettava käyttöpaikalle tai tuontisatamaan. 

Maakaasun velvoitevaraston sijainnista ei määrätä muutoin kuin, että sen tulee 
olla esteittä käyttöön otettavissa. Tällöin sijoituspaikan on oltava sellainen, ettei 
polttoaineen toimituksesta käyttöpaikalle aiheudu ylimääräistä katkosta tai vii-
vettä energian tuotannolle maakaasun saantihäiriössä. Mikäli maakaasua kor-
vaavan polttoaineen varasto ei ole laitoksen välittömässä läheisyydessä, on 
velvollisen esitettävä riittävä selvitys kuljetuksen järjestämisestä käyttöpaikalle 
(esim. kuljetussopimus). Sijoitettaessa varastointivelvollisen omistama velvoite-
varasto esimerkiksi yhteisvarastoon tai yleensä muuhun kuin sen omiin tiloihin 
tulee varaston olla kirjanpidollisesti eriteltynä.  

 
  Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta päättää, että varastointivelvollinen 

voi korvata varastointivelvoitteensa osittain tai kokonaan velvoitteen siirtoa 
koskevalla järjestelyllä, joka takaa vastaavan varmuuden. Velvoitteen siirrossa 
tulee ottaa huomioon Euroopan unionin lainsäädäntö, joka koskee raakaöljyn 
ja öljytuotteiden varmuusvarastointivelvoitteiden siirtoa Euroopan unionin alu-
eella. Tarkemmin raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojan velvoitteen siirtä-
minen määritellään valtioneuvoston asetuksen (811/2012/13.12.2012) 12 a 
§:ssä. 

 

 

POIKKEUSLUVAT  
 
MAAHANTUOJAN VELVOITTEEN KORVAAMINEN 
 
  Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta päättää, että kivihiilen, raakaöljyn ja 

öljynjalostuksessa käytettävien syöttöaineiden tai öljytuotteiden maahantuoja voi 
korvata velvoitettaan varastoimalla öljytuotteita. Lupien ehdoista ja edellytyksistä 
on annettu tarkempia määräyksiä velvoitevarastointia koskevassa asetuksessa. 

 
 
LAITOKSEN VELVOITTEEN KORVAAMINEN 
 
  Huoltovarmuuskeskus voi myöntää maakaasu- ja kivihiililaitokselle luvan korvata 

velvoitteen muulla vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä. Lupien 
edellytyksistä on annettu tarkempia määräyksiä velvoitevarastointia koskevassa 
asetuksessa. Laitoksen hakiessa lupaa velvoitteen korvaamiseksi muulla vastaa-
van huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä, sen tulee hakemuksessaan osoit-
taa asetuksen edellytysten täyttyminen. Siltä osin kuin järjestelyt edellyttävät 
muilta hankittuja palveluja, tulee näiden osalta esittää kirjalliset sopimukset 
(esim. erillinen sähkön hankintasopimus maakaasun saantihäiriössä, polttoaineen 
myynti- ja toimitussopimus käyttöpaikalle, jne.).  
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VELVOITTEEN ALITTAMINEN 
 
  Velvolliselle vahvistetun velvoitteen alittaminen saattaa tulla kysymykseen 

velvoitteen alaisen hyödykkeen sellaisen saantihäiriön vuoksi, joka uhkaa kes-
keyttää tai olennaisesti vähentää velvollisen tuotantoa ilman velvoitevaraston 
käyttöönottoa. Tällaista alituslupaa koskeva hakemus on tehtävä Huoltovar-
muuskeskukselle. 

 
VAPAUTTAMINEN VELVOITTEESTA 
 
  Huoltovarmuuskeskus voi erityisistä syistä hakemuksesta vapauttaa velvollisen 

osittain tai kokonaan varastointivelvoitteesta. Vapauttaminen tulee kysymykseen 
lähinnä velvollisen lopettaessa toimintaansa tai siirtyessä pysyvästi käyttämään 
muuta kuin velvoitteen piiriin kuuluvaa polttoainetta. 

 
 
VELVOITEVARASTOJEN VALVONTA 
 
  Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on valvoa velvoitevarastoja ja niiden käyt-

töä. Huoltovarmuuskeskuksen määräämät henkilöt ovat oikeutettuja suo-
rittamaan tarkastuksia varastointivelvollisen tiloissa velvoitevaraston suuruuden 
selvittämiseksi. 

 
 
VELVOLLISTA KOSKEVIEN TIETOJEN SALASSAPITO 
 
  Viranomaiset ovat velvollisia pitämään salassa ilmoitusvelvollisen taloudellisesta 

asemasta tai liikesuhteista saamansa tiedot. 
 
  Lisätietoja velvoitevarastointiin liittyvistä seikoista ja velvoitevarastointi-

ilmoitusten käsittelystä antaa Huoltovarmuuskeskuksessa Timo Vapalahti          

p. 029 5051040 ja sähköposti  
   
 
 
     
  Energia-asiamies Timo Vapalahti   
 
 
 
 
LIITTEET  Ilmoituslomakkeet 
 


