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Hyvä maakaasuasiakkaamme,
Imatran Lämpö Oy on lähes vuoden ajan hankkinut omalla maakaasun hankintasopimuksella maakaasua
jakelumyyntiin sekä kaukolämmön tuotantoon huippu‐ ja varalämpökeskuksilla. Uusi hankintasopimus ei ole
vaikuttanut maakaasun kokonaishintatasoon, joka muodostuu energiahinnasta, siirtohinnoista ja veroista.
Aiemmista vuosista muuttuneiden hankintamäärien vuoksi Imatran Lämpö Oy:lle kohdistuvien maakaasun
energian ja maakaasun siirron kustannuksien rakenne on muuttunut johtuen siirron kustannusten osuuden
noususta. Tästä syystä joudumme vuoden 2017 alusta tarkentamaan asiakashinnoittelussamme siirtohinnan ja
energiahinnan suhdetta. Haluamme korostaa, että energiahinnan ja siirtohinnan välisestä tasauksesta EI AIHEUDU
KOROTUSTA asiakkaidemme kokonaismaakaasun hintaan, joka siis koostuu siirtohinnasta ja energiahinnasta.
Maakaasun siirtomaksut 1.1.2017 alkaen
Pienasiakkaat:
Suurasiakkaat:

22,66 EUR/MWh (alv 0%) 28,10 EUR /MWh (alv24%)
20,77 EUR/MWh (alv 0%) 25,75 EUR/MWh (alv 24%)

Vuoden 2017 alusta alkaen Imatran Lämpö Oy:n maakaasun myynnin energiahinnoitteluun otetaan käyttöön
Gasum Oy:n maakaasun tukkumyynnin energiakaupassa käytettävä kuukausittain päivittyvä indeksitekijä. Tämä
lisää energiahinnoittelun kustannusvastaavuutta sekä läpinäkyvyyttä ja Imatran Lämpö Oy:n maakaasun
energiahinta seuraa maakaasun tukkukaupan energiahinnan muutoksia nykyistä nopeammin.
Maakaasun energiahinta perustuu maakaasun hankintakustannuksiin. Maakaasun hankintakustannukset
seuraavat öljyn Brent‐hintaa, kivihiilen hintaa ja kotimarkkinoiden energiahintaindeksiä. Hankintakustannukset
muuttuvat kuukausittain ja näin ollen myös maakaasun myyntihinnatkin tammikuun 2017 alusta alkaen. Indeksien
kehityksestä riippuen maakaasun jakelumyynnin energiahinta voi siis kuukausittain nousta tai laskea.
Maakaasuenergian myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on sama kaikille asiakkaille.
Imatran Lämpö Oy:n myymän maakaasun energiahinnan yhteydessä peritään maakaasun hiilidioksidi‐ ja
energiasisältöverot. Valtiovarainministeriön lausunnolla olleen esityksen mukaan lämmöntuotantoon
käytettävien polttoaineiden hiilidioksidiveron laskennan perusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nousee. Tämä
tulee korottamaan maakaasun veroluonteisia maksuja 1,19 EUR/MWh (alv 0%) ja joudumme lisäämään sen
vuoden 2017 alusta maakaasun energiahintaan
Imatran Lämpö Oy ei ole ottamassa käyttöön kuukausittaista kiinteää perusmaksua, mikä lisää maakaasun
kilpailukykyä rakennusten lämmitysmuotona etenkin pienen kulutuksen kuukausina kuten kesäaikaan.
Tarkemmat tiedot esimerkkilaskukaavoineen ovat nähtävissä internetsivuillamme www.imatranlampo.fi
Ystävällisin terveisin
Vesa‐Pekka Vainikka
toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy
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Esimerkkiarvio laskettuna ennustetuilla tammikuun indekseillä maakaasun hinnan muodostumisesta 1.1.2017.
Energiakomponenttiin vaikuttavat indeksit eivät ole vielä tiedossa (Katso tarkempi selostus energiahinnan
muodostumisesta alla!) ja taulukko on siten arvio. Indekseistä riippuen maakaasun jakelumyynnin energiahinta
voi kuukausittain nousta tai laskea.

siirto
vero
energia
YHT

Pienasiakkaat
alle 125 tm3/a
€/MWh (alv 0)
22,66
18,61
27,16
68,44

€/MWh (alv 24%)
28,10
23,08
33,68
84,86

Suurasiakkaat
yli 125 tm3/a
€/MWh (alv 0)
20,77
18,61
27,16
66,55

€/MWh (alv 24%)
25,75
23,08
33,68
82,52

Maakaasu soveltuu teollisuusprosessi‐, liikenne‐ ja kotitalouskäyttöön. Se on kilpailukykyinen kaukana
kaukolämpöverkosta sijaitsevien kiinteistöjen‐ etenkin pientalojen‐ lämmityksessä. Putkikaasun lisäksi Imatran
Lämpö Oy:n maakaasunjakeluverkko mahdollistaa myös biokaasun ja LNG:n hyödyntämisen. Pyrimme tulevan
vuoden aikana tarjoamaan asiakkaillemme ympäristöystävällistä biokaasua yhteistyössä Gasumin kanssa.
Epäsuorasti yhtiön investoinnit kaukolämmön biolämpökeskuksiin ja sen myötä liiketoiminnan kehittyminen ja
tehostuminen auttaa pitämään maakaasun hintaa kilpailukykyisenä.
Suomessa maakaasun toimitus kotitalouksille, suojatuille kuluttajille, on varmistettu varautumisjärjestelyin.
Maakaasun toimittaja paikallisen jakeluyhtiön kanssa on velvollinen toimittamaan kaasua kaikissa olosuhteissa.
Ennalta arvaamattomat toimitushäiriöt ovat erittäin harvinaisia. Toimitukset keskeyttävät yleensä etukäteen
tiedossa olevat huolto‐ tai liitostyöt.
Ystävällisin terveisin

Vesa‐Pekka Vainikka
toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy
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MAAKAASUN MYYNTIHINTA (ENERGIAHINTA)
Maakaasun arvonlisäveroton myyntihinta H saadaan kun lasketaan yhteen Asiakaskohtainen lisä
A , Energianmaksun yksikköhinta EM.ja maakaasun hiilidioksidi- ja energiasisältöverot V.
H = A + EM + V
Maakaasun energiamaksu sisältää:
energiasisältöveroa 8,742 € / MWh
hiilidioksidiveroa 14,235 € / MWh
huoltovarmuusmaksua 0,104 € / MWh
V YHTEENSÄ 23,081 €/MWh (sis alv 24%)
MAAKAASUN MYYNTIHINNAN (ENERGIAHINNAN ASIAKASKOHTAINEN LISÄ A
Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on sama kaikille asiakkaille 7,49 €/MWh (sis. alv 24%). Imatran Lämpö Oy:llä ei
ole käytössä tehoon tai tilavuusvirtaan pohjautuvaa kiinteää perusmaksua.
MAAKAASUN MYYNTIHINNAN ENERGIAMAKSUN YKSIKKÖHINTA EM
Energiamaksun yksikköhinta EM perustuu maakaasun maahantuojan Gasum Oy:n hinnoitteluun
ja sitä tarkistetaan kuukausittain oheiseen kaavan mukaisesti:

EM = energiamaksun yksikköhinta, jota käytetään laskutuksessa
EM0 = energiamaksun yksikköhinnan perusarvo
Brent (6kk) = indeksin Brent-raakaöljyn laskutuskauden sovellusarvo
Brent0 = indeksin Brent-raakaöljyn perusarvo
API2 (6kk) =indeksin API2-hiilen laskutuskauden sovellusarvo
API20 = indeksin API2-hiilen perusarvo
D35 (6kk) = kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksin D35 laskutuskauden sovellusarvo
D350 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksin D35 perusarvo
Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo EM0 on 26,28 EUR/MWh.
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Indeksi Brent-raakaöljy (painoarvo 40 %)

Brent-raakaöljyn hintana käytetään Platts:n julkaisemaa kuukausikeskiarvohintaa yksikössä
USD/bbl noteeraukselle Dated Brent.

Indeksin Brent osalta tarkistus suoritetaan kuukausittain. Indeksin Brent (6kk) arvona
käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa.
Esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään heinäkuun 2016 – joulukuun 2016 aritmeettista
keskiarvoa.

Indeksin Brent0 perusarvo on 89,08 USD/bbl (laskentajakso 07/2014 – 12/2014)
Indeksi API2-hiili (painoarvo 30 %)

API2-hiilen hintana käytetään hiilen hintaindeksin Northwest Europe (cif ARA) API2 kuukausikeskiarvoa
yksikössä USD/tonni

Indeksin API2 osalta tarkistus suoritetaan kuukausittain. Indeksin API2 (6kk) sovellusarvona
käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa.
Esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään heinäkuun 2016 – joulukuun 2016 aritmeettista
keskiarvoa

API20 perusarvo on 73,92 USD/tonni (laskentajakso 7/2014 – 12/2014)
Kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksi D35 (painoarvo 30 %)

Tilastokeskuksen julkaisema perushintaindeksin alaindeksi, joka kuvaa sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan hintakehitystä kotimarkkinoilla Suomessa.

Kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Perushintaindeksin
D35 (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta aiemmin
päättyneen kuuden (6) kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa.
Esimerkiksi tammikuun 2017 arvona käytetään kesäkuun 2016 – marraskuun 2016 aritmeettista keskiarvoa.

D350 perusarvo on 101,4 (laskentajakso 6/2014 – 11/2014)
MUUTOKSET HINNOITTELUJÄRJESTELMÄSSÄ
Mikäli em. indeksien laskenta lopetetaan tai ne oleellisesti muuttuvat, korvataan kyseinen indeksi
sellaisella uudella indeksillä, joka lähinnä vastaa aikaisempaa. Mikäli Energiamaksun yksikköhinta
EM0 muuttuu, päivitetään muuttunut arvo Energiamaksun yksikköhinnan laskentakaavaan.
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