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 MAAKAASUHINNASTO 1.1.2022 
 

 
 
 

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 siirryttiin käyttämään ylempää lämpöarvoa, aiemman 
alemman lämpöarvon sijasta. Tässä on esitetty maakaasun maksut ja tehot myös alemman lämpöarvon 
mukaisina [hakasuluissa]. Maakaasun tilavuusyksiköihin (m3) ja palvelumaksuihin muutos ei vaikuta. 
 
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 kustannukset (mm. pääoma-, kehittämis-, ylläpito-, käyttö-, 
mittaus- ja tietojärjestelmäkustannukset).  Maksun suuruus on: 
 
21,34 €/MWh [23,66 €/MWh] kun vuotuinen maakaasun käyttö on alle 125’000 m3. 
19,63 €/MWh [21,77 €/MWh] kun vuotuinen maakaasun käyttö on yli 125’000 m3. 

 
Energiamaksu 
 
Energiamaksu sisältää Imatran Lämpö Oy:n maakaasun hankinnan sekä tukku- ja vähittäismyynnin 
kustannukset. Vuoden 2021 alusta alkaen Imatran Lämpö Oy:n maakaasun myynnin energiahinnoittelu 
muutetaan markkinahintaperusteiseksi. Kaasun vähittäismyyntihinta sidotaan TTF FM (Title Transfer Facility, 
Front Month) hintaan, jonka arvo määrittyy edellisen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Maakaasun hinta 
ilmoitetaan Imatran Lämpö Oy:n internet-sivuilla kunkin kuukauden alussa ja on voimassa kuukauden ajan. 
Maakaasun energiamaksu ja tarkemmat tiedot hinnanmääräytymisperusteista ovat nähtävissä Imatran 
Lämpö Oy:n internetsivuilla osoitteissa: 
www.imatranlampo.fi  ja 
https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2021/01/mk-20210101-v1-g-nettiinfo-lopullinen-20210104-1.pdf 
 
Maakaasun energiamaksu tammikuulle 2022 on 122,13 €/MWh [135,42 €/MWh].  
 
Maakaasun toimituskeskeytyksissä käytetään energiamaksuna varapolttoaineen hinnasta määriteltyä hintaa. 
  

 

http://www.imatranlampo.fi/
https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2021/01/mk-20210101-v1-g-nettiinfo-lopullinen-20210104-1.pdf
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Valmisteverot ja huoltovarmuusmaksu 1.1.2021 alkaen: 
 

ylempi lämpöarvo  [alempi lämpöarvo] 

Energiasisältövero  9,316 € / MWh  [10,330 €/MWh] 
Hiilidioksidivero   11,670 € / MWh [12,940 €/MWh] 
Huoltovarmuusmaksu  0,076 € / MWh  [0,084 €/MWh] 

YHTEENSÄ   21,062 € / MWh [23,354 € / MWh] 
 
Maakaasun jakeluverkon haltija laskuttaa valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun. 
 
 
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 tässä 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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