LÄMPÖHINNASTO
VOIMASSA 1.1.2022 ALKAEN

LIITTYMISMAKSU = Tariffiosa + johtomaksu

PERUSMAKSU

Liittymismasku koostuu tariiffiosasta, joka on liittymistehosta riippuva,
sekä johto-osasta, joka tulee tulle tontilla raeknnettavan putketn pituudesta.

Tilausteho
0-30 kW
31-100 kW
101-300 kW
yli 300 kW

Tariffiosa
Tilausteho
0-30 kW
31-100 kW
101-300 kW
yli 300 kW

Liittymismaksun laskentakaava
1 000 €
2 000 €
3 000 €
lasketaan tapauskohtaisesti

Johtomaksu

Liittyjän tontilla maassa 100 €/m
Rakennuksessa (jos yli 2 m) 30 €/m

Pintatyöt

Liittymismaksu ei sisällä kiinteistön alueella
tehtäviä pintatöitä (asfaltti, nurmi ym.)
Liittymismaksu ei myöskään sisällä louhintaa.

Liittymismaksun suuruuteen vaikuttaa myös kaukolämpöverkon liittymisen

K2
K3
Q
T
T0

Perusmaksun laskentakaava
K2 * K3 * ( 30 * Q + 100 )
K2 * K3 * ( 25 * Q + 500 )
K2 * K3 * ( 20 * Q + 850 )
K2 * K3 * ( 15 * Q + 2500 )

= kustannuskerroin 1,0
= T/T0
= sopimusteho (kW)
= tukkuhintaindeksi marraskuu
= tukkuhintaindeksin pisteluku 1875 lokakuu 2009

Perusmaksun indeksitarkastus tehdään vuosittain 01.01. alkaen
edellisen vuoden marraskuun tukkuhintaindeksin pistelukuun T.

ENERGIAMAKSU €/MWh

ajankohta. Liittymismaksukaavan antamasta maksusta voidaan poiketa
olosuhteet huomioonottaen tapauskohtaisesti.
Energiamaksu

Alv 0% Alv 24%
51,22
63,51

ARVONLISÄVERO
Edellä esitetyillä perus- ja energiamaksukaavoilla laskettuihin maksuihin
lisätään arvonlisävero.
Liittymismaksu veloitetaan arvonlisäverottomana.
Päästökaupan vaikutukset lisätään hintoihin.

Energiamaksu muuttuu kaukolämmön tuotantokustannusten muuttuessa
oleellisesti. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.

PALVELUMAKSUHINNASTO
VOIMASSA 1.1.2022 ALKAEN

Palvelu

Mittarin luku tai kulutuksen

Maksu
hinta €
alv 0%
24,19

hinta €
alv 24%
30,00

arvioimisesta aiheutuneista
kustannuksista aiheutuva maksu

LÄMPÖHINNASTO JA PALVELUMAKSUHINNASTO
VOIMASSA 1.1.2022 ALKAEN

Lämmönsiirtimien käyttöönoton
tarkastus käyttöönoton yhteydessä
Ylimääräinen lisätarkastus

maksuton
60,48

Kaukolämmön kulutusraportit (1 /vuosi)

maksuton

75,00

Paikallinen kaukolämmön toimittaja
Energiamittarin varustaminen pulssi-tai väyläliitännällä.
- kytkeminen ensimmäisen mittarin asennuksen yhteydessä
- asentaminen olemassa olevaan mittariin
Vian selvitykset (€/h)
- vika lämpöyhtiön laitteissa
- vika asiakkaan laitteissa
Lämmöntoimituksen katkaisu ja avaus

129,03

160,00

maksuton
55,00

68,20

100,00

124,00

Yhteystiedot:
Sastamalan Lämpö Oy
Aarnontie 2
38200 Sastamala

Muut mahdolliset työt tehdään laskutustyönä
ja niistä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.
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