KAUKOLÄMPÖHINNASTO
Melalahti 1.1.2019 alkaen
Yleislämpö
Kaukolämpöenergia
Energiamaksu euroa/MWh

alv 0 %

alv 24 %

57,85

71,73

Energiamaksu tarkistetaan normaalisti vuosittain tammikuun 1. päivänä Kuopion Energian lämmönhankintahinnoissa tapahtuneita
muutoksia vastaavaksi. Mikäli lämmönhankintakustannuksissa tapahtuu yhteisvaikutukseltaan yli 5 %:n suuruisia muutoksia, voidaan
energiamaksua tarkistaa myös edellä mainitusta ajankohdasta poiketen.

Yleislämmön perusmaksut
Laskutusteho P (kW)
15-150
151-600
yli 600
K=1,10

euroa/vuosi (alv 0 %)
K * (96,00 + 23,00 * P) * Tp
K * (2230 + 12,00 * P) * Tp
K * (8000 + 4,20 * P) * Tp
Tp = 0,9…1,1

Laskutustehona käytetään mitatun kolmen peräkkäisen tuntitehon muodostamaa suurinta keskiarvoa huomioituna
– 32 °C mitoitusulkolämpötilaan saakka. Mikäli mittaustietoa ei ole saatavilla käytetään laskutustehona suunniteltua sopimustehoa.

Omakotitalojen perusmaksut
Rakennustilavuus m3
alle 500
500 - 1000
yli 1000

alv 0%
207,35
261,80
340,40

€/vuosi
alv 24 %
257,11
324,63
422,10

Perusmaksuilla pyritään kattamaan pääosa kiinteistä kustannuksista eli tuotantolaitosten ja verkon rakentamisen ja ylläpidon sekä
hallinnon kustannuksista.

Liittymismaksut
Liittymismaksun suuruus määräytyy mm. sopimustehon, liittymisjohdon pituuden ja rakennusalueen mukaan. Sopimusteho lasketaan
kiinteistön tarvitseman suurimman lämpötehon mukaan, joka Kuopiossa määritetään yleensä mitoitusulkolämpötilassa -32 °C. Kaukolämpöön liittymistä voi tiedustella lämmönmyyjältä.

Kaukolämpöpalvelut (hintoihin sisältyy alv 24 %)
Lämmönkäytön analysointi

€
sisältyy perusmaksuun

24/7 varallaolopalvelu

sisältyy perusmaksuun

Palvelumaksu 1
- 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

60,00

Palvelumaksu 2
- Asiantuntijapalvelut €/alkava tunti

80,00

Sopimus-/laskutustehon tarkistaminen/käyttöpaikka
Liittymän ylläpito
Asiakkaan tuntitietojen toimitus EDI-sanomana
- Minimiveloitus sisältäen 4 kpl aikasarjoja €/asiakas, kk
- Lisäveloitus em. 4 kpl ylittäviltä aikasarjoilta €/sarja, kk
Kaukolämpölaitteiden kuntotarkastus
Vuokrattava työmaalämmönjakokeskus

240,00
0,33x perusmaksu
20,00
5,00
120,00
400,00 €/kk + 70,95 €/MWh

Saatavien valvontaan ja perintään liittyvät maksut
Maksumuistutus (arvonlisäveroton)
Lämmöntoimituksen jälleenkytkentä työaikana
Jälleenkytkentä työajan ulkopuolella
Perintäkäynti asiakkaan luona
Mittarien luenta, ellei asiakas palauta lämmönkäyttöilmoitusta kehoituksesta huolimatta
Viivästyskorko korkolain mukaan. Perintätoimisto veloittaa kulunsa oman hinnastonsa mukaan.
Hintoihin sisältyy alv 24 %, ellei toisin ole mainittu.

€
5,00
60,00
80,00
60,00
30,00

