
Kaukolämpöhinnasto 1.1.2017 alkaen

Kotona tuttu ja turvallinen on vain hyvästä

Luotettavaa lähilämpöä

Säästä halkosi tunnelmointiin

Ekologisin lämpö syntyy hukkapuulla

Uusiutuvan energian isot hyödyt

Pieneen lämmitystarpeeseen

Energiamaksu tarkistetaan normaalisti vuosittain tammikuun 1. päivänä Kuopion Energian käyttämien polttoaineiden 
hinnoissa tapahtuneita muutoksia vastaavaksi. Mikäli polttoainehinnoissa tai muissa lämmönhankintakustannuksissa  
tapahtuu yhteisvaikutukseltaan yli 5 %:n suuruisia muutoksia, voidaan energiamaksua tarkistaa myös edellä mainitusta 
ajankohdasta poiketen. Tuotteen voi vaihtaa kerran 12 kuukaudessa. Ensimmäinen tuotevaihto on maksuton.

Kuopion Energian kaukolämpö merkitsee huoletonta, luotettavaa lähilämpöä jokaiseen verkon ulottuvilla olevaan kotiin. Kaukolämpö tuotetaan  
tehokkaalla ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla, kotimaisia polttoaineita hyödyntäen. Hinnoittelussa 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleislämmön energia- ja perusmaksuja.

Kaukolämpöenergia €/MWh alv. 0 % alv. 24 %
Talvihinta (joulu-tammi-helmikuu) 52,58 65,20
Keväthinta (maalis-huhti-toukokuu) 44,07 54,65
Kesähinta (kesä-heinä-elokuu) 30,05 37,26
Syksyhinta (syys-loka-marraskuu) 44,07 54,65

Kaukolämpöenergia €/MWh alv. 0 % alv. 24 %
Talvihinta (joulu-tammi-helmikuu) 53,25 66,03
Keväthinta (maalis-huhti-toukokuu)  44,62 55,33
Kesähinta (kesä-heinä-elokuu)  30,43 37,73
Syksyhinta (syys-loka-marraskuu)  44,62 55,33

Kaukolämpöenergia €/MWh alv. 0 % alv. 24 %
Talvihinta (joulu-tammi-helmikuu) 61,66 76,46
Keväthinta (maalis-huhti-toukokuu)  51,68 64,08
Kesähinta (kesä-heinä-elokuu)  35,23 43,69
Syksyhinta (syys-loka-marraskuu) 51,68 64,08

Kaupungin kaukolämpöverkon piirissä asuvat Kuopion Energian asiakkaat voivat valita vastuullisen, erityisen ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Puu-
lämmön tuotannossa käytetään yksinomaan kotimaisia, uusiutuvia biopolttoaineita, hyödyntäen myös kaatopaikkojen biokaasua. Yleislämmön tapaan 
myös Puulämpö tarjoaa mahdollisimman vaivattoman tavan nauttia tasaisesta, hinnaltaan kilpailukykyisestä uusiutuvasta lämmöstä.

Mikäli kotisi kuluttaa erityisen niukasti lämpöä, kannattaa sinun valita lämpötuotteeksesi Tarkkalämpö. Esimerkiksi matalaenergiatalot sekä omissa 
uuneissaan puuta lämmönlähteenä polttavat kodit ovat tällaisia. Tarkkalämmön energiatehokkuuteen kannustava hinnoittelu mahdollistaa pienemmän 
lämpölaskun – uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä, tinkimättä tippaakaan kaukolämmön hyvistä ominaisuuksista!

 Yleis- ja Puulämmön perusmaksut

LasKutusteho P (kW)  €/vuosi (alv. 0 %)
15 – 150  K * (96,00 + 33,00 * P)
151 – 600  K * (2230 + 18,60 * P)
yli 600  K * (8000 + 8,90 * P)
K = 1,00  

Erikoisjärjestelmät (esim. lumensulatus)
Hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Omakotitalojen perusmaksut (Yleis- ja Puulämpö)

 €/vuosi €/vuosi
Rakennustilavuus m3  alv. 0 %  alv. 24 %
alle 500  339,29  420,73
500 – 1 000  428,40  531,22
yli 1 000  517,50  641,70

Tarkkalämpö perusmaksut

 €/vuosi €/vuosi
Rakennustilavuus m3  alv. 0 %  alv. 24 %
alle 500  170,73  211,71
500 – 1 000  260,16  322,60

Laskutustehona (P) käytetään mitatun kolmen peräkkäisen tuntite-
hon muodostamaa suurinta keskiarvoa huomioituna –32 °C mitoitus- 
ulkolämpötilaan saakka. Mikäli mittaustietoa ei ole saatavilla, käyte-
tään laskutustehona suunniteltua sopimustehoa.



Liittymismaksu
Liittymismaksun suuruus määräytyy mm. sopimustehon, liittymisjohdon pituuden ja rakennusalueen mukaan. Sopimusteho 
lasketaan kiinteistön tarvitseman suurimman lämpötehon mukaan, joka Kuopiossa määritetään yleensä mitoitusulkolämpö- 
tilassa -32 °C.

K = tasokerroin, joka on uudisrakennusalueilla 1,1 ja muilla alueilla tapauskohtainen
L = liittymisjohdon 15 metriä ylittävä osuus

Liittymismaksu sisältää liittymisjohdon rakentamisen. Liittymisjohdon pituuden 15 metriä ylittävä osuus korottaa liittymismaksua kaavan mukaisesti. 
Liittymisjohdon pituus mitataan ennen sopimuksen tekoa lämmönmyyjän ilmoittamaa liittymispaikkaa lähimpänä olevasta tontinrajasta liittymisjohto-
reittiä pitkin sovittuun lämmönluovutuspaikkaan. Mittaus suoritetaan rakennusvalvonnan hyväksymistä rakennussuunnitelmista ja mittaustarkkuutena 
pidetään yhtä (1) metriä pyöristettynä asiakkaan hyväksi. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia.

Liittymismaksut

soPiMusteho P (kW)  LiittyMisMaKsuKaava
Pientalo, uudisrakennusalue  3 300 + 100 * L
Pientalo, aiemmin rakennettu alue  4 100 + 150 * L
15–150  K * (1 380 + 90 * P + 80 * L)
151–750  K * (6 800 + 53 * P + 120 * L)
751–1 500  K * (20 250 + 35 * P + 150 * L)
yli 1 500  K * (33 700 + 26 * P + 180 * L)

Asiakaspalvelu 020 520 01
www.kuopionenergia.fi    

Kaukolämpöpalvelut

Palvelumaksu 1   60,00 €
- Lämmönkäyttöraportti/käyttöpaikka
- Mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä/käyttöpaikka
- Virtausmittarien kalibrointi €/alkava tunti
- Asennus ja huoltotyö €/alkava tunti
- Kaukolämpötuotteen vaihto toiseen tuotteeseen enintään 1 kerta/v
	 •	1	vaihtokerta/käyttöpaikka	maksuton

Palvelumaksu 2   80,00 €
- Asiantuntijapalvelut €/alkava tunti

Sopimus-/laskutustehon tarkistaminen/käyttöpaikka  240,00 €

Liittymän ylläpito   0,33 x perusmaksu

Asiakkaan tuntitietojen toimitus EDI-sanomana
- Minimiveloitus sisältäen 4 kpl aikasarjoja €/asiakas, kk 20,00 €
- Lisäveloitus em. 4 kpl ylittäviltä aikasarjoilta €/sarja, kk  5,00 €

Saatavien valvontaan ja perintään liittyvät maksut

Maksumuistutus (arvonlisäveroton) 5,00 €
Lämmöntoimituksen katkaisu  30,00 €
Lämmöntoimituksen jälleenkytkentä työaikana  60,00 €
Jälleenkytkentä työajan ulkopuolella  80,00 €
Mittarien luenta, ellei asiakas palauta lämmönkäyttöilmoitusta  30,00 €
kehoituksesta huolimatta

Viivästyskorko korkolain mukaan. Perintätoimisto veloittaa kulunsa oman hinnastonsa mukaan.
Hintoihin sisältyy ALV 24 %, ellei toisin ole mainittu.

 


