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Maakaasun hinta
Imatran Lämpö Oy on saanut maakaasun tukkutoimittajalta ilmoituksen maakaasun sopimushinnan muutoksesta.
Ilmoituksen mukaan, vallitsevissa poikkeuksellisissa olosuhteissa maakaasusopimuksen velvoitteiden
suorittamisen kustannukset ovat merkittävästi nousseet, josta syystä maakaasun tukkutoimittaja nostaa
perimäänsä maakaasun tukkumyynnin sopimuksen välityspalkkiota 15.10.2022 klo 7:00 alkaen.
Edellä todetusta maakaasun hankintakustannusten noususta johtuen Imatran Lämpö Oy muuttaa maakaasun
vähittäismyynnin hinnoittelua.
Imatran Lämpö Oy:n myymän maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä A on 1.11.2022 klo 7:00 alkaen
A = 18,43 €/MWh (ALV 0%) ja 22,85 €/MWh (ALV 24%)
Maakaasun jakeluverkkosiirron hinnat pysyvät ennallaan.
Suomen maakaasumarkkinoilla asiakas voi ostaa maakaasun valitsemaltaan hyväksytyltä vähittäismyyjältä.
Sopimusehtojen muutoksen takia asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassaoleva maakaasusopimus
päättymään 1.11.2022 klo 7:00.
Tullakseen tällöin voimaan, irtisanomisilmoitus on toimitettava Imatran Lämpö Oy:lle viimeistään 17.10.2022.
Maakaasun toimituksen jatkamiseksi asiakkaalla on kuitenkin oltava voimassaolevat liittymis-, sekä toimitus- tai
verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.
Tarkemmat tiedot uusista ehdoista ovat tämän asiakaskirjeen liitteissä:
-

Maakaasun hinnan muodostuminen, marraskuu 2022

-

Sopimusten irtisanomislomake

Lisätietoja maakaasumarkkinoista on Energiaviraston internet-sivuilla osoitteessa energiavirasto.fi.
Dokumentit löytyvät myös Imatran Lämpö Oy:n internet-sivuilta osoitteesta imatranlampo.fi.
Energiankuluttajan tarkistuslista maakaasusta löytyy energiaviraston internet-sivulta:
https://energiavirasto.fi/kuluttajainfo
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MAAKAASUN MYYNTIHINTA 1.11.2022 klo 07:00 ALKAEN
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 22,85 €/MWh (ALV 24%) ja 18,43 €/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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MAAKAASUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Jos olet vaihtamassa kaasun myyjää ja asut edelleen samassa osoitteessa, älä irtisano sopimustasi.
Saamme uuden sopimuksen tiedot uudelta kaasun myyjältäsi ja teemme sen perusteella tarvittavat
muutokset vanhoihin sopimuksiin.
Tarvittaessa ota yhteys asiakaspalveluumme, avoinna arkisin klo 8-11 ja 12-15:
Imatran Lämpö Oy,
Kuusirinne 30, 55800 Imatra
lampolaitos@imatra.fi
puhelin: 020 617 4801
ASIAKKAAN TIEDOT
ETUNIMI *
SUKUNIMI *
HENKILÖ- TAI Y-TUNNUS *
PUHELINNUMERO *
SÄHKÖPOSTIOSOITE

Ymmärrän, että kaasusopimuksen päättyessä kaasun toimitus katkaistaan ko. osoitteessa.
IRTISANOTTAVA SOPIMUS ⃝ Toimitussopimus
⃝ Myyntisopimus
⃝ Verkkopalvelusopimus
⃝ Liittymissopimus

IRTISANOTTAVAN SOPIMUKSEN KÄYTTÖPAIKAN OSOITE
POSTINUMERO *
KATUOSOITE *
SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ *

