
Osoitelähde: Keravan Energian asiakasrekisteri

Lähetimme marraskuun 2021 lopussa tiedotteen maakaasun hinnoittelurakenteen uudistuksesta vuo-
delle 2022. Syyksi hinnoittelun uudistukseen kerroimme maakaasun tukkuhinnan voimakkaan nousun 
ja voimakkaasti lisääntyneen vaihtelun. Marraskuun tiedotteen jälkeen maakaasun markkinahinta on 
edelleen jatkanut nousuaan ennennäkemättömälle tasolle erityisesti Ukrainan sodan takia. Tällä het-
kellä muutokset markkinahinnassa ovat erittäin voimakkaita ja vaikeasti ennustettavia. 

Marraskuisessa tiedotteessamme kerroimme, että vuodesta 2022 alkaen maakaasu hinnoitellaan kuu-
kausittain TTF-kaasupörssin mukaisesti edellisten vuosien kiinteän hinnan sijaan. Samalla kerroim-
me, että pyrimme varmistamaan, että maakaasun kuukausikohtainen kokonaishinta ei nousisi 
enempää kuin 40 % vuoden 2021 hintatasoon nähden. Ukrainan sodasta johtuen tämänhetkis-
ten hallitsemattomien hintaennusteiden ja -toteumien perusteella joudumme kuitenkin luopu-
maan tästä pyrkimyksestämme 11.4.2022 alkaen, sillä emme enää pysty kantamaan holtitto-
masti kohonneita maakaasun hankintakustannuksia.

Kirjeen kääntöpuolelta löydät muutaman päivän takaisen ennusteen kuukausikohtaisista kuluvan vuo-
den maakaasuhinnoista. Hintaennusteet elävät tällä hetkellä koko ajan, joten tällä hetkellä TTF-indek-
si on jo muuttunut. Tässä vaiheessa on mahdotonta ennustaa, miten maakaasun markkinahinta tulee 
pidemmällä aikavälillä kehittymään. Suosittelemmekin, että tässä tilanteessa asiakkaamme pyrkivät 
välttämään maakaasun käyttöä ja hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan muita lämmityskeinoja, 
esimerkiksi maakaasukattilan sähkövastusta.

Olemme pyrkineet tavoittelemaan kaikkia maakaasuasiakkaitamme puhelimitse vaihtoehtoisten 
lämmitysratkaisujen kartoittamiseksi yhdessä asiakkaan kanssa. Olemme laajentamassa kaukoläm-
pöverkkoa alueelle, mikäli saamme uusia liittyjiä riittävän määrän. Jos emme ole vielä keskustelleet 
kanssasi, voit ottaa yhteyttä alla olevaan numeroon tai laittaa meille sähköpostia. Tavoitteemme on 
löytää kaikille asiakkaillemme paras mahdollinen ratkaisu tässä hankalassa tilanteessa.
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 TTF indeksi 
[€/MWh  
alv 0 %]

TTF verol-
linen  
[snt/kWh]

marginaali 
[snt/kWh]

siirto + 
valmiste-
verot  
[snt/kWh]

maakaasun 
koko-
naishinta 
[snt/kWh] 
alv 24 %

tammi 113,0 14,01 0,8594 3,642 18,52

helmi 84,8 10,52 0,8594 3,642 15,02

maalis 80,0 9,92 0,8594 3,642 14,42

huhti 242,5 30,08 0,8594 3,642 34,58

touko 225,9 28,01 0,8594 3,642 32,51

kesä 217,0 26,91 0,8594 3,642 31,41

heinä 213,2 26,43 0,8594 3,642 30,93

elo 210,0 26,05 0,8594 3,642 30,55

syys 207,0 25,67 0,8594 3,642 30,17

loka 190,2 23,58 0,8594 3,642 28,08

marras 185,0 22,94 0,8594 3,642 27,44

joulu 164,0 20,34 0,8594 3,642 24,84

Maakaasun kuukausikohtainen hinta 2022

hinta-ennuste 8.3.2022


