
  
  
ASIAKASKIRJE  30.11.2020  1 (2) 

 
 

 
Imatran Lämpö Oy www.imatranlampo.fi Asiakaspalvelu 020 617 4801 
Kuusirinne 30 lampolaitos@imatra.fi Vikailmoitukset 0400 653 086 
55800 Imatra 

 

Muutoksia maakaasun toimitukseen 1.1.2021 
• Imatran Lämpö Oy:n maakaasun vähittäismyynnin hinnoittelu muuttuu markkinahintapohjaiseksi. 
• Maakaasun energiaveroon ja jakeluverkon siirtomaksuun tulee korotus. 

Maakaasun hinnoittelu 
Suomen maakaasun markkinat avattiin kilpailulle EU:n sisämarkkinoita koskevien säännösten ja 
maakaasumarkkinalain (587/2017) mukaisesti 1.1.2020. Tukkumarkkinoilla maakaasun hinnoittelussa on vuoden 
2020 aikana jo osittain siirrytty perinteisistä polttoaineindekseistä markkinahintaan perustuvaan hinnoitteluun.  

Imatran Lämpö Oy siirtyy hankkimaan maakaasun kokonaan markkinahinnan mukaan hinnoiteltuna vuoden 2021 
alusta. Myös Imatran Lämpö Oy:n vähittäismyyntisopimuksien mukaan asiakkaille myytävä maakaasu 
hinnoitellaan 1.1.2021 alkaen markkinahintapohjaisesti. Hinnoittelussa sovelletaan Argus Median julkaisemaa, 
edellisen kuun viimeisenä arkipäivänä noteerattua TTF FM arvoa.  

TTF FM (Title Transfer Facility, Front Month) pörssihinta kuvaa maakaasun eurooppalaista markkinahintaa. 
Pörssihintaan lisättävä hintamarginaali kattaa maakaasun tukkuhankinnan ja vähittäismyynnin kustannukset sekä 
kaasun valtakunnallisen siirtoverkon ja maakaasutaseen hallinnan kustannukset. 

Kuten aiemminkin, Imatran Lämpö Oy julkaisee kaasun toimitukseen sovellettavan maakaasun 
vähittäismyyntihinnan internet-sivuilla (www.imatranlampo.fi) kuukauden alussa, kun sovellettava TTF FM arvo 
on saatu tietoon. 

Maakaasun toimitus jatkuu vuodenvaihteen jälkeen normaalisti uuden hinnoittelun mukaan, eikä asiakkaan 
tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä. 
Sopimuksen hinnoittelun muutoksen takia asiakkaalla on myös oikeus irtisanoa maakaasusopimukset päättymään  
1.1.2021 klo 7:00. Tullakseen tällöin voimaan, irtisanomisilmoitus on toimitettava Imatran Lämpö Oy:lle 
viimeistään 25.12.2020. Maakaasun toimituksen jatkamiseksi asiakkaalla on kuitenkin oltava voimassa liittymis-, 
sekä toimitus- tai verkkopalvelu- ja myyntisopimukset. 

Tarkemmat tiedot uusista ehdoista ovat tämän asiakaskirjeen liitteissä: 
- Kaasun alustavat hinnat, ennakkotieto tammikuulle 2021 
- Sopimusten irtisanomislomake 

Kaasun lopullinen hinta tammikuulle ilmoitetaan Imatran Lämpö Oy:n internet-sivuilla tammikuun alkupäivinä. 

Vaikutus asiakkaalle 
Maakaasun pörssihinta, jota TTF FM kuvaa, voi vaihdella kuukausittain enemmän ja nopeammin kuin aiempi 
energiaindekseihin perustuva hinta. Yleisesti odotetaan, että kaasun markkinahinta on pitkällä tähtäimellä 
keskimäärin alempi kuin energiaindekseihin perustuva hinta, mutta yksittäiset kuukausihinnat voivat tästä poiketa 
kuukausivaihtelusta johtuen.  

http://www.imatranlampo.fi/
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Verkkopalvelun (jakeluverkon siirtomaksu) hinta 
Verkkopalvelun kustannusten nousun vuoksi maakaasun jakeluverkon verkkopalvelun verotonta hintaa 
korotetaan vuodenvaihteessa 0,90 €/MWh (HHV, ALV 0%). Imatran Lämpö Oy:n maakaasun jakeluverkon 
verkkopalvelun hinnat ovat 1.1.2021 alkaen: 

  alle 125’000 m3n/vuosi  21,34 €/MWh (HHV, ALV 0%)  26,46 €/MWh (HHV, ALV 24%) 
    yli 125’000 m3n/vuosi 19,63 €/MWh (HHV, ALV 0%)  24,34 €/MWh (HHV, ALV 24%) 

Verkkopalvelumaksu kattaa mm. jakeluverkon pääoma-, kehittämis-, ylläpito-, käyttö-, mittaus- ja 
tiedonkäsittelyn kustannukset. Verkkopalvelumaksut laskuttaa aina paikallinen jakeluverkon haltija, Imatralla 
Imatran Lämpö Oy. 

 

Maakaasun valmistevero eli energiavero 
Maakaasun jakeluverkkoyhtiö laskuttaa maakaasun valmisteverot jakeluverkkoon liittyneiltä maakaasun 
kuluttajilta. Vuonna 2020 maakaasun valmisteverot ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä  
20,654 €/MWh maakaasun alemman lämpöarvon (LHV, ALV 0%) mukaan. 

Hallituksen esityksen (HE 167/2020 vp) mukaan maakaasun valmisteveron energiasisältövero-osuuteen,  
on tulossa 2,7 €/MWh (LHV, ALV 0%) korotus 1.1.2021. 

Esitykseen perustuva ennakkotieto valmisteveroista 1.1.2021 alkaen on: 

Energiasisältövero   10,33 €/MWh (LHV, ALV 0%) 
Hiilidioksidivero   12,94 €/MWh (LHV, ALV 0%) 
Huoltovarmuusmaksu   0,084 €/MWh (LHV, ALV 0%) 
Yhteensä, alempi lämpöarvo 23,354 €/MWh (LHV, ALV 0%) 28,959 €/MWh (LHV, ALV 24%) 

Yhteensä, ylempi lämpöarvo 21,062 €/MWh (HHV, ALV 0%) 26,117 €/MWh (HHV, ALV 24%) 

Maakaasun kauppa ja laskutus tapahtuu kaasun ylemmän lämpöarvon mukaan. Energiaverot määritetään vielä 
toistaiseksi alemman lämpöarvon mukaan. Ylemmän ja alemman lämpöarvon suhde on 1,1088.  
Kaasun hinta ylemmässä lämpöarvossa on 1 / 1,1088 kertaa hinta alemmassa lämpöarvossa.  
Kaasun määrä ylemmässä lämpöarvossa on 1,1088 kertaa määrä alemmassa lämpöarvossa. 
Eri lämpöarvojen käyttö on luonteeltaan tekninen asia, eikä vaikuta laskutettaviin euroihin. 

Kun tiedot verotuksen muutoksista varmistuvat, Imatran Lämpö Oy julkaisee tiedot yhtiön internet-sivuilla ja 
kaasulaskun liitteenä. 

 

Markkinadokumentit ja Imatran Lämpö Oy:n maakaasun sekä siirron hinnat löytyvät Imatran Lämpö Oy:n 
internet-sivuilta osoitteesta www.imatranlampo.fi. 

Energiankuluttajan tarkistuslista maakaasusta löytyy energiaviraston internet-sivulta: 
https://energiavirasto.fi/kuluttajainfo 

Maakaasun ja biokaasun valmisteveroista lisätietoa löytyy verohallinnon internet-sivuilta: 
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus 
/sahko_ja_eraat_polttoaineet/ 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus
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