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Imatran Lämpö Oy:n maakaasuverkostoon liittymis-, toimitus- ja verkkopalvelusopimuksen tehneet asiakkaat 
maksavat seuraavat maksut. Maksut on esitetty verottomina, kaikkiin maksuihin, liittymismaksuja lukuun 
ottamatta, lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 
1.1.2020 maakaasun toimituksessa ja hinnoittelussa siirrytään käyttämään ylempää lämpöarvoa, aiemman 
alemman lämpöarvon sijasta. Muutos nostaa energia- ja tehomääriä kertoimella 1,1088 ja vastaavasti 
pienentää energian ja tehon yksikköhintoja kertoimella 1/1,1088.  
Maakaasun tilavuusyksiköihin (m3) ja palvelumaksuihin muutos ei vaikuta. 
Vertailun vuoksi hakasuluissa [ ] on maakaasun maksut ja tehot väistyvän alemman lämpöarvon mukaisina. 
 
Liittymismaksu 
 
Liittymismaksun suuruus on sidottu tilaustehoon P kW seuraavasti: 

 
Tilausteho P kW Liittymismaksu € [Liittymismaksu €, alempi lämpöarvo] 

alle  33  [30] k*1200 [k*1200] 
33 – 222 [30–200] k*( 750+15*P/1,1088) [k*( 750 +15*P)] 
yli 222  [200] k*( 2850+4,5*P/1,1088) [k*( 2850+4,5*P)] 

 
Lisämaksu 55 €/m yli 25 m olevalta liittymän pituudelta maakaasun runkojohdosta lähtien. 
Lisämaksu 65 €/m yli 5 m olevalta rakennuksen sisäasennuspituudelta. 
Liittymismaksua vastaan Imatran Lämpö Oy tuo maakaasuputken kaasun määrämittauslaitteiston jälkeiseen 
liitokseen. 
Tontilla tapahtuvat maankaivutyöt eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. 
Kustannustasokerroin k=1,0. Vanhoilla rakennuksilla voidaan käyttää ikäalennuskerrointa 1,0 – 0,5. 
      
Siirtomaksu 
 
Siirtomaksu kattaa maakaasun jakeluverkoston pääoma- ja kehittämiskustannukset sekä ylläpito- ja 
käyttökustannukset, mukaan lukien liittymään toimitetun maakaasun määrän mittauksen. Maksuun sisältyy 
sallittu kohtuullinen tuotto laitoksen omistajalle.  Maksun suuruus on: 
 
20,44 €/MWh [22,66 €/MWh] kun vuotuinen maakaasun käyttö on alle 125’000 m3. 
18,73 €/MWh [20,77 €/MWh] kun vuotuinen maakaasun käyttö on yli 125’000 m3. 

 
Energiamaksu 
 
Energiamaksu sisältää Imatran Lämpö Oy:n maakaasun hankinnan ja myynnin kustannukset. 
Vuoden 2017 alusta alkaen Imatran Lämpö Oy:n maakaasun myynnin energiahinnoittelussa on otettu 
käyttöön maakaasun tukkumyynnin energiakaupassa käytettävä kuukausittain päivittyvä indeksitekijä. 
Tarkemmat tiedot hinnanmääräytymisperusteista ovat nähtävissä internetsivuillamme osoitteista: 
www.imatranlampo.fi  ja 
https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2020/01/mk-20200101-v1-g-nettiinfo.pdf 
 
Maakaasun energiamaksu elokuulle 2020 on 20,16 €/MWh [22,36 €/MWh] ja on voimassa elokuun 2020. 
 
Maakaasun toimituskeskeytyksissä käytetään energiamaksuna varapolttoaineen hinnasta määriteltyä hintaa. 
  

 

http://www.imatranlampo.fi/
https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2020/01/mk-20200101-v1-g-nettiinfo.pdf


 
 
Valmistevero, huoltovalmius- ja velvoitevarastointimaksut 

 
ylempi lämpöarvo  [alempi lämpöarvo] 

Energiasisältövero  6,881 € / MWh  [7,63 €/MWh] 
Hiilidioksidivero  11,670 € / MWh [12,94 €/MWh] 
Huoltovarmuusmaksu  0,076 € / MWh  [0,084 €/MWh] 

YHTEENSÄ   18,627 € / MWh [20,654 € / MWh] 
 
 
Muut palvelumaksut 
 
 - tuntiveloitus  47,54  €/h 
 - uusintatarkastus 65,57  € 
 - katkaisumaksu 81,97  € 
 - kytkentämaksu 81,97  € 
 
Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat maakaasunmyyjän 
tuotantoon, hankintaan, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat julkiset maksut, verot ja velvoitteet 
sekä muut edellä mainituista syistä johtuvat maakaasunmyyjän kustannuksiin välittömästi vaikuttavat 
muutokset joita ei ole sopimusta tehtäessä otettu huomioon ja jotka eivät tule korvatuksi 
hintasidonnaisuuksien perusteella otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä 
vaikutuksensa mukaisesti välittömästi vero- tai maksupäätöksen voimaantulosta lähtien. 
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