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Hyvä maakaasuasiakkaamme,
Imatran Lämpö Oy ei muuta maakaasun siirtomaksuja vuodelle 2018
Maakaasun siirtomaksut 1.1.2018 pysyvät ennallaan ja ovat;
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 käyttöön ottamaan indekseihin sidottuun maakaasun myynnin
energiahinnoitteluun perusrakenteeseen tulee pieni muutos vuoden 2018 alussa. Gasum Oy:n maakaasun
tukkumyynnin energiakaupassa käytettävä energiamaksun yksikköhinnan perusarvo EMo nousee 0,40 EUR/MWh
(alv 0%). Vastaavasti Imatran Lämpö Oy on pystynyt tehostamaan omaa maakaasun hankintaprosessiaan ja voi
siten kompensoida ym. nousun laskemalla maakaasun myyntihinnan asiakaskohtaista lisää 0,40 EUR/MWh (alv
0%).
Imatran Lämpö Oy:n myymän maakaasun energiahinnan yhteydessä peritään maakaasun hiilidioksidi‐ ja
energiasisältöverot. Eduskunnan hyväksymän hallituksen esityksen HE 138/2017 vp ”laeiksi nestemäisten
polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden
muuttamisesta” mukaisesti lämmöntuotantoon käytettävien polttoaineiden hiilidioksidiveron laskennan
perusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nousee. Tämä tulee korottamaan maakaasun veroluonteisia maksuja
1,25 EUR/MWh (alv 0%) ja joudumme lisäämään sen vuoden 2018 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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Tammikuun indekseillä maakaasun hinnan muodostumisesta 1.1.2018 on esitetty alla olevassa taulukossa.
Indekseistä riippuen maakaasun jakelumyynnin energiahinta voi kuukausittain nousta tai laskea.

siirto
vero
energia
YHT

Pienasiakkaat
alle 125 tm3/a
€/MWh (alv 0)
22,66
19,86
30,47
72,99

€/MWh (alv 24%)
28,10
24,63
37,78
90,51

Suurasiakkaat
yli 125 tm3/a
€/MWh (alv 0)
20,77
19,86
30,47
71,10

€/MWh (alv 24%)
25,75
24,63
37,78
88,16

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. Pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme ympäristöystävällistä biokaasua yhteistyössä Gasumin kanssa hyödyntäen jo olemassa
olevia järjestelmiämme.
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
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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
hiilidioksidiveroa
huoltovarmuusmaksua
V YHTEENSÄ

9,300 € / MWh (sis alv 24%),
15,227 € / MWh (sis alv 24%),
0,104 € / MWh (sis alv 24%),
24,631 €/MWh (sis alv 24%),

7,500 € / MWh (sis alv 0%)
12,280 € / MWh (sis alv 0%)
0,0840 € / MWh (sis alv 0%)
19,864 € / MWh (sis alv 0%)

MAAKAASUN MYYNTIHINNAN (ENERGIAHINNAN ASIAKASKOHTAINEN LISÄ A
Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on sama kaikille asiakkaille 6,99 €/MWh (sis. alv 24%) ja 5,64 (sis. alv 0%) .
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 26,68 EUR/MWh.
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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