
Kaukolämpöhinnasto  
1.1.2022 alkaen

Energiamaksut tarkistetaan, mikäli polttoaineiden hinnoissa tai muissa lämmön- 
hankintakustannuksissa tapahtuu yhteisvaikutukseltaan yli 5 %:n muutoksia.  
Tuotteen voi vaihtaa kerran 12 kuukaudessa. Ensimmäinen tuotevaihto on maksuton.  

YLEISLÄMPÖ 
Luotettavaa  
lähilämpöä

PUULÄMPÖ 
Ekologisinta lämpöä  
hukkapuusta

TARKKALÄMPÖ 
Pieneen lämmitys- 
tarpeeseen

Kuopion Energian Yleislämpö 
merkitsee huoletonta, luotet-
tavaa lähilämpöä jokaiseen 
kaukolämpöverkon ulottuvilla 
olevaan kotiin. Yleislämpö tuote-
taan tehokkaalla ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormit-
tavalla sähkön ja lämmön 
yhteistuotannolla kotimaisia 
polttoaineita hyödyntäen. 
Hinnoittelussa noudatetaan 
voimassa olevia yleislämmön 
energia- ja perusmaksuja.

Kaupungin kaukolämpöver-
kon piirissä asuvat Kuopion 
Energian asiakkaat voivat 
valita vastuul lisen, erityisen 
ympäristöystävällisen 
vaihtoehdon. Puulämmön 
tuotannossa käytetään yksin-
omaan kotimaisia, uusiutuvia 
biopolttoaineita, hyödyntäen 
myös kaatopaikkojen bio-
kaasua. Yleislämmön tapaan 
myös Puulämpö tarjoaa 
mahdollisimman vaivattoman 
tavan nauttia tasaisesta, 
hinnaltaan kilpailukykyisestä 
uusiutuvasta lämmöstä.

Mikäli kotisi kuluttaa erityisen 
niukasti lämpöä, kannattaa 
sinun valita lämpötuotteek-
sesi Tarkkalämpö. Esimerkiksi 
matalaenergiatalot sekä 
omissa uuneissaan puuta läm-
mönlähteenä polttavat kodit 
ovat tällaisia. Tarkkalämmön 
energiatehokkuuteen kannus-
tava hinnoittelu mahdollistaa 
pienemmän lämpölaskun –  
uusiutuvaa energiaa hyödyn-
tämällä, tinkimättä tippaa-
kaan kaukolämmön hyvistä 
ominaisuuksista!

KAUKOLÄMPÖENERGIA €/MWh KAUKOLÄMPÖENERGIA €/MWh KAUKOLÄMPÖENERGIA €/MWh

alv. 0 % alv. 24 % alv. 0 % alv. 24 % alv. 0 % alv. 24 %

Talvi 56,58 70,16 57,31 71,06 66,36 82,29

Kevät 47,43 58,81 48,03 59,55 55,62 68,97

Kesä 32,34 40,10 32,75 40,61 37,92 47,02

Syksy 47,43 58,81 48,03 59,55 55,62 68,97

Talvi (joulu-helmikuu)  |  Kevät (maalis-toukokuu)  |  Kesä (kesä-elokuu)  |  Syksy (syys-marraskuu)

YLEIS- JA PUULÄMPÖ PERUSMAKSUT €/vuosi TARKKALÄMPÖ PERUSMAKSUT €/vuosi

Rakennustilavuus m3 alv. 0 % alv. 24 % Rakennustilavuus m3 alv. 0 % alv. 24 %

alle 500 391,88 485,93 alle 500 197,20 244,52

500 – 1 000 494,80 613,55 500 – 1 000 300,49 372,60

yli 1 000 597,72 741,17

OMAKOTITALOKOHTEET



Liittymismaksu määräytyy liittymisjohdon pituuden mukaan. 

Asiakaspalvelu
p. 020 520 01   

www.kuopionenergia.fi

LIITTYMISMAKSUKAAVA

Uudet asuinalueet 3 960 €/liittymä (3 960 + 100 * L)

Aiemmin rakennetut alueet 4 920 €/liittymä (4 920 + 150 * L)

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 liittymisjohtoreittiä 
pitkin sovittuun lämmönluovutuspaikkaan. Mittaus suoritetaan rakennusvalvonnan hyväksymistä 
rakennussuunnitelmista ja mittaustarkkuutena pidetään yhtä (1) metriä pyöristettynä asiakkaan hyväksi. 
Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia.

KAUKOLÄMPÖPALVELUT HINTA

Lämmönkäytön analysointi sisältyy perusmaksuun

24/7 varallaolopalvelu sisältyy perusmaksuun

Palvelumaksu 1
• Lämmönkäyttöraportti/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 €

Palvelumaksu 3
• Mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä/käyttöpaikka

100,00 €

Liittymän ylläpito 0,33 x perusmaksu

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

 
20,00 €
5,00 €

Kaukolämpölaitteiden kuntotarkastus pientalot 120,00 €

M-Bus -tiedonsiirtoyhteys 120,00 €/kpl

ASIAKASPALVELUN PALVELUMAKSUT

Laskujäljennökset, tiliotteet, ylimääräinen lasku ja muut tulosteet

Tulostus- ja postitusmaksu 7,00 €

Tulostus- ja lähetysmaksu (sähköpostissa) 5,00 €

Laskutulosteet saatavina Väppi-palvelussa maksutta

SAATAVIEN VALVONTAAN JA PERINTÄÄN LIITTYVÄT MAKSUT

Maksumuistutus (arvonlisäveroton) 5,00 €

Lämmöntoimituksen katkaisu 60,00 €

Lämmöntoimituksen katkaisu, alv 0% 48,39 €

Lämmöntoimituksen jälleenkytkentä työaikana 80,00 €

Jälleenkytkentä työajan ulkopuolella 100,00 €

Mittarin tarkastusmaksu (Veloitetaan, jos mittalaite ei ollut viallinen) 100,00 €

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

Liittymismaksu


