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Yleistä
Maakaasun laskutus koostuu kolmesta osasta: jakeluverkon siirtomaksu, valmisteverot ja myyntihinta.
Näihin kaikkiin lisätään arvonlisävero.
Jakeluverkon siirtomaksut ja valmisteverot laskuttaa asiakkaalta aina paikallisen jakeluverkon haltija,
Imatralla Imatran Lämpö Oy. Myyntihinnan laskuttaa asiakkaalta maakaasun myyjä.
Maakaasumarkkinan avautumisen yhteydessä 1.1.2020 maakaasun toimituksessa ja hinnoittelussa
siirryttiin käyttämään ylempää lämpöarvoa, aiemman alemman lämpöarvon sijasta. Muutos nosti
energia- ja tehomääriä kertoimella 1,1088 ja vastaavasti pienensi energian ja tehon yksikköhintoja
kertoimella 1/1,1088. Maakaasun tilavuusyksiköihin (m3) ja palvelumaksuihin muutos ei vaikuttanut.
Maakaasun jakeluverkon siirtomaksu eli verkkopalvelumaksu 1.1.2021
Siirtomaksu kattaa maakaasun jakeluverkoston kustannukset (mm. pääoma-, kehittämis-, ylläpito-,
käyttö-, mittaus- ja tiedonkäsittelyn kustannukset).
Kustannusten nousun takia jakeluverkon siirtomaksuja nostetaan 1.1.2021 alkaen 0,90 €/MWh (HHV).
JV siirtomaksu
1.1.2021
Pienasiakkaat
Suurasiakkaat

ylempi lämpöarvo (HHV)
ALV 24%
ALV 0%
26,46 €/MWh
21,34 €/MWh
24,34 €/MWh
19,63 €/MWh

Valmisteverot ja huoltovarmuusmaksu 1.1.2021
Maakaasun valmisteverot ja huoltovarmuusmaksut laskuttaa edelleen jakeluverkon haltija
verkkopalvelumaksun yhteydessä. Verojen laskutuksessa käytetään edelleen alempaa lämpöarvoa
(LHV). Energiasisältöveroon tuli 2,7 €/MWh (LHV) suuruinen korotus.
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoayritysverotuksesta/valmisteverotus/sahko_ja_eraat_polttoaineet/sahkon_ja_eraiden_polttoaineiden_verota/

Valmisteverot
1.1.2021
Energiasisältövero
Hiilidioksidivero
Huoltovarmuusmaksu
Yhteensä

ylempi lämpöarvo (HHV)
ALV 24%
ALV 0%
11,552 €/MWh
9,316 €/MWh
14,471 €/MWh
11,670 €/MWh
0,094 €/MWh
0,076 €/MWh
26,117 €/MWh
21,062 €/MWh

[alempi lämpöarvo (LHV)]
ALV 24%
ALV 0%
[12,809 €/MWh] [10,330 €/MWh]
[16,046 €/MWh] [12,940 €/MWh]
[ 0,104 €/MWh] [ 0,084 €/MWh]
[28,959 €/MWh] [23,354 €/MWh]

Maakaasun myyntihinta 1.1.2021
Imatran Lämpö Oy siirtyy hankkimaan maakaasun kokonaan markkinahinnan mukaan hinnoiteltuna
vuoden 2021 alusta lähtien. 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 Fronth Month arvoa,
määritettynä EUR/MWh maakaasun ylemmän lämpöarvon mukaan.
Maakaasun myynnin asiakaskohtainen lisä kattaa mm. maakaasun valtakunnallisen siirtoverkon ja
maakaasutaseen hallinnan kustannukset sekä tukkuhankinnan ja vähittäismyynnin kustannukset.
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Tarkemmat tiedot hinnanmääräytymisperusteista ovat nähtävissä tämän liitteen lopussa sekä
maakaasuhinnastosta.
Imatran Lämpö Oy ei edelleenkään ota käyttöön kiinteää perusmaksua maakaasuun eikä siirtoon.
Kuluttajille tämä merkitsee edullista kaasun hintaa etenkin pienen kulutuksen kuukausina kuten
kesäaikaan.
Tammikuun 2021 TTF FM arvon mukaiset laskutushinnat on esitetty alla olevassa taulukossa.
Imatran Lämpö Oy julkaisee myyntihinnan internet-sivulla (www.imatranlampo.fi) kunkin kuukauden
alkupäivinä, kun sovellettava TTF FM arvon on saatu tietoon. TTF FM arvosta riippuen maakaasun
myyntihinta voi kuukausittain nousta tai laskea.

Maakaasun laskutushinnat tammikuulle 2021:
Ylempi lämpöarvo (HHV)

Siirto
Valmisteverot ja hv-maksu
Myynti
Yhteensä

Pienasiakkaat
Suurasiakkaat
alle 125 tm3/a
yli 125 tm3/a
€/MWh (ALV 24%) €/MWh (ALV 0%) €/MWh (ALV 24%) €/MWh (ALV 0%)
26,46
21,34
24,34
19,63
26,12
21,062
26,117
21,062
31,45
25,36
31,45
25,36
84,03
81,90
67,762
66,052

[Alempi lämpöarvo (LHV)]

Siirto
Valmisteverot ja hv-maksu
Myynti
Yhteensä
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Pienasiakkaat
Suurasiakkaat
alle 125 tm3/a
yli 125 tm3/a
€/MWh (ALV 24%) €/MWh (ALV 0%) €/MWh (ALV 24%) €/MWh (ALV 0%)
[29,34]
[23,66]
[26,99]
[21,77]
[28,959]
[28,959]
[23,354]
[23,354]
[34,87]
[28,12]
[34,87]
[28,12]
[93,17]
[90,82]
[75,13]
[73,24]
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MAAKAASUN MYYNTIHINTA 1.1.2021
Imatran Lämpö Oy julkaisee maakaasun myyntihinnan internet-sivuilla (www.imatranlampo.fi) kunkin
kuukauden alussa kun TTF FM arvo on saatu tietoon.
Maakaasun veroton myyntihinta H saadaan kun lasketaan yhteen Asiakaskohtainen lisä A ja
Energianmaksun yksikköhinta EM.
H = A + EM
ENERGIAHINNAN ASIAKASKOHTAINEN LISÄ A
Maakaasun myynnin asiakaskohtainen lisä kattaa mm. maakaasun tukkuhankinnan ja vähittäismyynnin
kustannukset, sekä kaasun valtakunnallisen siirtoverkon ja maakaasutaseen hallinnan kustannukset.
Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on sama kaikille Imatran Lämpö Oy:n
maakaasuasiakkaille.
Asiakaskohtainen lisä A on 11,30 €/MWh (ALV 24%) ja 9,11 €/MWh (ALV 0%)
[Alemmalla lämpöarvolla A on 12,53 €/MWh (ALV 24%) ja 10,10 €/MWh (ALV 0%)]
Imatran Lämpö Oy:llä ei ole käytössä maakaasun tehoon tai tilavuusvirtaan pohjautuvaa kiinteää
perusmaksua.
ENERGIAMAKSUN YKSIKKÖHINTA EM
Energiamaksun yksikköhinta EM on maakaasun Argus Median julkaisema, edellisen kuun viimeisenä
arkipäivänä noteerattu TTF FM arvo.
TTF FM (Title Transfer Facility, Front Month) kuvaa maakaasun eurooppalaista markkinahintaa.
MUUTOKSET HINNOITTELUJÄRJESTELMÄSSÄ
Jos Imatran Lämpö Oy:n maakaasun hankinta merkittävästi muuttuu, voi Imatran Lämpö Oy muuttaa
maakaasun myyntihinnan laskentakaavaa vastaamaan uutta tilannetta.
Mikäli sovelletun arvon laskenta lopetetaan tai oleellisesti muuttuu, korvataan kyseinen arvo sellaisella
uudella arvolla tai indeksillä, joka lähinnä vastaa aikaisempaa.
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