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Hyvä maakaasuasiakkaamme,
Imatran Lämpö Oy ei muuta maakaasun siirtomaksuja vuodelle 2019
Maakaasun siirtomaksut 1.1.2019 pysyvät ennallaan ja ovat;
Pienasiakkaat:
Suurasiakkaat:

22,66 EUR/MWh (alv 0%) 28,10 EUR /MWh (alv24%)
20,77 EUR/MWh (alv 0%) 25,75 EUR/MWh (alv 24%)

Imatran Lämpö Oy ei ole ottamassa käyttöön kuukausittaista perusmaksua vuoden 2019 aikana. Tämä parantaa
maakaasun kilpailukykyä rakennusten lämmityksessä etenkin kesäaikaan, kun kaasun kulutus on pientä.
Tasavallan presidentin 19.12.2018 hyväksymän lain 1226/2018 (Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain muuttamisesta) mukaisesti polttoaineiden verot nousevat 1.1.2019 alkaen. Imatran
Lämpö Oy:n myymän maakaasun laskuissa peritään maakaasun energiaverot. Maakaasun veroluonteiset maksut
nousevat 0,79 €/MWh (ALV 0%), noin 0,98 €/MWh (ALV24%), jonka joudumme lisäämään maakaasuenergian
hintaan.
Tarkemmat tiedot ja kaasunhintojen laskukaavat esimerkkeineen löytyvät internetsivuiltamme
www.imatranlampo.fi.
http://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2019/01/mk-20190101-maakaasuinfo.pdf
Uusi maakaasumarkkinalaki (587/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Lain päätavoitteena on avata maakaasun tukku- ja
vähittäismarkkinat kilpailulle, Euroopan Unionin maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti,
vuoden 2020 alussa. Kaasun siirto ja myynti eriytetään toisistaan, vastaavasti kuin sähkömarkkinoilla on tehty jo
aiemmin. Kaasun käyttäjä voi halutessaan ostaa kaasunsa markkinaehdot täyttäviltä vähittäismyyjiltä. Imatran
kaasunjakeluverkossa toimitusvelvollinen vähittäismyyjä, Imatran Lämpö Oy, toimittaa edelleenkin kaasua
kohtuulliseen hintaan kaikille imatralaisille kaasunkäyttäjille.
Imatran Lämpö Oy on ollut aktiivisesti mukana uuden kaasumarkkinan sääntöjen kehittämisessä. Imatran Lämpö
Oy:n kaasun hinnoittelun rakenne tarkistetaan vuoden 2019 aikana ja muutetaan kaasumarkkinauudistuksen
vaatimusten mukaiseksi vuoden 2020 alusta lähtien. Tiedotamme muutoksista asiakkaillemme tarkemmin hyvissä
ajoin vuoden 2019 aikana.
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Tammikuun indekseillä maakaasun hinnan muodostumisesta 1.1.2019 on esitetty alla olevassa taulukossa.
Indekseistä riippuen maakaasun jakelumyynnin energiahinta voi kuukausittain nousta tai laskea.

siirto
vero
energia
YHT

Pienasiakkaat
alle 125 tm3/a
€/MWh (alv 0)
22,66
20,65
33,84
77,15

€/MWh (alv 24%)
28,10
25,61
41,96
95,67

Suurasiakkaat
yli 125 tm3/a
€/MWh (alv 0)
20,77
20,65
33,84
75,26

€/MWh (alv 24%)
25,75
25,61
41,96
93,32

Maakaasu soveltuu teollisuusprosessi-, liikenne- ja kotitalouskäyttöön. Se on kilpailukykyinen kaukana
kaukolämpöverkosta sijaitsevien kiinteistöjen- etenkin pientalojen- lämmityksessä. Putkikaasun lisäksi Imatran
Lämpö Oy:n maakaasunjakeluverkko mahdollistaa myös biokaasun ja LNG:n hyödyntämisen. Pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme ympäristöystävällistä biokaasua yhteistyössä Gasumin kanssa hyödyntäen jo olemassa
olevia järjestelmiämme.
Suomessa maakaasun toimitus kotitalouksille, suojatuille kuluttajille, on varmistettu varautumisjärjestelyin.
Maakaasun toimittaja paikallisen jakeluyhtiön kanssa on velvollinen toimittamaan kaasua kaikissa olosuhteissa.
Ennalta arvaamattomat toimitushäiriöt ovat erittäin harvinaisia. Toimitukset keskeyttävät yleensä etukäteen
tiedossa olevat huolto- tai liitostyöt.

Ystävällisin terveisin

Vesa-Pekka Vainikka
toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy
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MAAKAASUN MYYNTIHINTA (ENERGIAHINTA)
Maakaasun arvonlisäveroton myyntihinta H saadaan kun lasketaan yhteen Asiakaskohtainen lisä
A , Energianmaksun yksikköhinta EM.ja maakaasun hiilidioksidi- ja energiasisältöverot V.
H = A + EM + V
Maakaasun energiamaksu sisältää:
energiasisältöveroa
hiilidioksidiveroa
huoltovarmuusmaksua
V YHTEENSÄ

9,461 € / MWh (sis alv 24%),
16,046 € / MWh (sis alv 24%),
0,104 € / MWh (sis alv 24%),
25,611 €/MWh (sis alv 24%),

7,630 € / MWh (sis alv 0%)
12,940 € / MWh (sis alv 0%)
0,0840 € / MWh (sis alv 0%)
20,654 € / MWh (sis alv 0%)

MAAKAASUN MYYNTIHINNAN (ENERGIAHINNAN ASIAKASKOHTAINEN LISÄ A
Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on sama kaikille asiakkaille 6,99 €/MWh (sis. alv 24%) ja 5,64 (sis. alv 0%) .
Imatran Lämpö Oy:llä ei ole käytössä tehoon tai tilavuusvirtaan pohjautuvaa kiinteää perusmaksua.
MAAKAASUN MYYNTIHINNAN ENERGIAMAKSUN YKSIKKÖHINTA EM
Energiamaksun yksikköhinta EM perustuu maakaasun maahantuojan Gasum Oy:n hinnoitteluun
ja sitä tarkistetaan kuukausittain oheiseen kaavan mukaisesti:

EM = energiamaksun yksikköhinta, jota käytetään laskutuksessa
EM0 = energiamaksun yksikköhinnan perusarvo
Brent (6kk) = indeksin Brent-raakaöljyn laskutuskauden sovellusarvo
Brent0 = indeksin Brent-raakaöljyn perusarvo
API2 (6kk) =indeksin API2-hiilen laskutuskauden sovellusarvo
API20 = indeksin API2-hiilen perusarvo
D35 (6kk) = kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksin D35 laskutuskauden sovellusarvo
D350 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksin D35 perusarvo

Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo EM0 on 26,68 EUR/MWh.
Indeksi Brent-raakaöljy (painoarvo 40 %)
•
•

•

Brent-raakaöljyn hintana käytetään Platts:n julkaisemaa kuukausikeskiarvohintaa yksikössä
USD/bbl noteeraukselle Dated Brent.
Indeksin Brent osalta tarkistus suoritetaan kuukausittain. Indeksin Brent (6kk) arvona
käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa.
Esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään heinäkuun 2016 – joulukuun 2016 aritmeettista
keskiarvoa.
Indeksin Brent0 perusarvo on 89,08 USD/bbl (laskentajakso 07/2014 – 12/2014)

Indeksi API2-hiili (painoarvo 30 %)
•

•
•

API2-hiilen hintana käytetään hiilen hintaindeksin Northwest Europe (cif ARA) API2 kuukausikeskiarvoa
yksikössä USD/tonni
Indeksin API2 osalta tarkistus suoritetaan kuukausittain. Indeksin API2 (6kk) sovellusarvona
käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa.
Esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään heinäkuun 2016 – joulukuun 2016 aritmeettista keskiarvoa
API20 perusarvo on 73,92 USD/tonni (laskentajakso 7/2014 – 12/2014)

Kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksi D35 (painoarvo 30 %)
•

•

•

Tilastokeskuksen julkaisema perushintaindeksin alaindeksi, joka kuvaa sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan hintakehitystä kotimarkkinoilla Suomessa.
Kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Perushintaindeksin
D35 (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta aiemmin
päättyneen kuuden (6) kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa.
Esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään kesäkuun 2016 – marraskuun 2016 aritmeettista keskiarvoa.
D350 perusarvo on 101,4 (laskentajakso 6/2014 – 11/2014)

MUUTOKSET HINNOITTELUJÄRJESTELMÄSSÄ

Mikäli em. indeksien laskenta lopetetaan tai ne oleellisesti muuttuvat, korvataan kyseinen indeksi
sellaisella uudella indeksillä, joka lähinnä vastaa aikaisempaa. Mikäli Energiamaksun yksikköhinta
EM0 muuttuu, päivitetään muuttunut arvo Energiamaksun yksikköhinnan laskentakaavaan.
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