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HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY
KAUKOLÄMPÖTARIFFI

1.1.2022

Heinäveden Aluelämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyvät kiinteistöt maksavat
liittyessään liittymistehosta liittymismaksun sekä tilaamastaan/käyttämästään
tehosta tehomaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun tämän tariffin perusteella.
1. LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu lasketaan seuraavasti:
tilausteho Q liittymismaksu
kW
eur
0 - 20
K*n*1345,50
21 -100
K*n*(504,56+58,87*Q)
101 -250
K*n*(3363,76+30,27*Q)
251 ...
K*n*(6727,52+16,82*Q)
K=

Kustannuskerroin, joka on riippuvainen tukkuhintaindeksistä ja sitä
muutetaan uutta indeksiarvoa vastaavaksi 01.01 kunakin vuonna. 01.01.2002 kerroin K=1,80.

n=

entisen lämmityslaitoksen iästä riippuva kerroin, jonka arvo vaihtelee
välillä 0,2 -1,0.

Q=

tilausteho, joka lasketaan Suomen rakentamismääräyskokoelman D5ohjeen mukaisesti, siten että lämpöhäviöteho otetaan täysimääräisenä
ja käyttövesitehosta 10%.

2. TEHOMAKSU
Tehomaksun veroton hinta lasketaan seuraavasti:
tilausteho
kW
0 - 20
21 - 100
101 - 250
251 ...

tehomaksu
eur/a
K*8,41*Q
K*(168,19+12,95*Q)
K*(672,75+7,90*Q)
K*(1345,50+5,21*Q)

Tehomaksua laskutetaan sopimuksen mukaisena kunnes kulutuspisteeltä on
saatavissa vähintään kahdelta vuodelta kulutukseen perustuvaa mitattua tietoa
todellisesta käytetystä tehosta. Tehomaksun laskutusperuste muuttuu tämän jälkeen
edellisten vuosien (2-3) mukaiseksi keskiarvoksi, jota tarkistetaan vuosittain.
Kaavassa esitettyä kustannuskerrointa voidaan myös tarkistetaan tarvittaessa.
Tehomaksun kustannuskerroin vuonna 2022 on 2.2.
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3. ENERGIAMAKSU
Energiamaksun määrää lämpölaitos energiahankinnan rajakustannusten ja muiden
muuttuvien kustannusten perusteella. Nämä kustannukset lasketaan
sopimuskausittain ottaen huomioon energian kehitykseen käytettävät polttoaineet.
Energiamaksua tarkistetaan normaalisti vuosittain tammikuun 1. päivänä
muuttuvia kustannuksia vastaavasti. Mikäli polttoaineen hinnoissa tapahtuu
oleellisia muutoksia tai energian kehitystapaa joudutaan muuttamaan, on
lämpölaitoksella oikeus tehdä tarkistus myös edellä mainituista
tarkistusajankohdista poiketen laskutuskausittain.
Energiamaksu on 1.1.2022 lähtien 54,90 eur/MWh + alv. 24 %.

4. KAUKOLÄMPÖÖN LIITTYMINEN
Kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön, kun kiinteistö on
kaukolämpöverkoston äärellä tai alueella on riittävästi liittymishalukkuutta
kannattavan verkoston rakentamiseksi.
Mikäli verkoston rakentaminen ei ole Heinäveden Aluelämpö Oy:n kannalta
kannattavaa, kiinteistönomistaja/-omistajat voivat kustantaa verkoston
omakustannushinnalla ja siten pääsevät mukaan kaukolämpöverkostoon.

5. VEROLUONTOISET MAKSUT
Arvonlisävero lisätään energia- ja tehomaksujen verottomiin hintoihin
Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat
lämmönmyyjän lämmön tuotantoon, hankintaan, siirtoon tai toiselle toimittamiseen
kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä
johtuvat, lämmönmyyjän kustannuksiin välittömästi ja olennaisesti vaikuttavat
muutokset, joita ei ole sopimusta tehtäessä otettu huomioon ja jotka eivät tule
korvatuiksi tariffi- ja hintasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja
lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti.

