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Saarijärven Kaukolämpö Oy:n hinnasto 1.1.2023 

 
 

Kaukolämpöasiakas maksaa lämmön toimitussopimuksen sopimustehoon perustuvaa 

tehomaksua ja käyttämäänsä lämpöenergiamäärään perustuvaa energiamaksua. 

 
 
 

ENERGIAMAKSU 

 

Energiamaksun suuruus määräytyy pääasiassa muuttuvien kustannuksien perusteella, joita 

ovat mm. polttoaineiden hankintahintakustannukset, lämmön jakelukustannukset ja 

lämpölaitosten huoltokustannukset. 

Yhtiön hallitus voi tarkistaa energiamaksun mainittujen osatekijöiden muutosta vastaavalla 

määrällä. 

 

 

PERUSMAKSUT (ALV 0 %) 

Perusmaksu määräytyy seuraavasti: 
 

  

 Yksikkö ALV 0 % ALV 24 % 

Lämpöenergian myyntihinta €/MWh 47,84 59,32 
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LIITTYMISMAKSUT (ALV 0 %) 

 

Yhtiön perimä liittymismaksu (L) määräytyy seuraavien laskentakaavojen mukaan: 

Teho P, kW x1 x2 
Pientalot (≤ 20 kW) 3467.74   

>20 kW 200 KW 1907.74 78 
>200 kW 500kW 6307.74 56 

>500 kW Sopimuksen mukaan 

Liittymämaksun (L) kaava = k1*(x1+x2*P) (alv 0 %) 
k1 = 1 

 

Liittymismaksuun sisältyy 40 m kaukolämpöputkea. Mikäli liittymäjohto on yli 40 m, ylittävältä 

osalta liittymismaksu sovitaan erikseen. Myös louhinnan tai muun normaalista 

liittymänrakentamisesta poikkeava työn osalta maksu sovitaan erikseen. 

 

Liittymämaksu ei muutu myöhemmin, vaikka perusmaksuun perustuva teho muuttuisi 

myöhemmin. 

 

 

LIITTYMISMAKSU 

• Yhtiö perii liittymismaksua ja lisäliittymismaksua kaukolämpöverkostojen 

rakentamisinvestointien kattamiseksi 

• Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä 

• Liittymismaksu peritään myös rakennuksen laajennuksesta 

• Liittymismaksuun lisätään aina 24 %:n arvonlisävero 

• Jokaisen kaukolämpöliittymästä kiinnostuneen kiinteistön liittymismahdollisuus 

tarkastellaan tapauskohtaisesti 

• Tarkemmat tiedot kiinteistön liittymismaksuista ja liittämisestä kaukolämpöverkostoon saa 

yhtiön toimistolta 
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PALVELUMAKSUT 
 
Palvelumaksut sisältävät arvonlisäveron 24 % 
 
 
 
Tilausvesivirran tarkistusmaksu 100 €/kerta 
Asiakkaan pyynnöstä tehty tilausvesivirran tarkistaminen 
 
 
Lämmönkatkaisu- tai kytkentämaksu 60 €/kerta 
Asiakkaasta johtuva lämmönkatkaisu- tai kytkentämaksu 
 
 

Vianetsintämaksu normaalityöaikana 50 €/h 
Esim. asiakkaan pyynnöstä tehdyt kaukolämpölaitteiden tarkastukset 

 
 
Työtuntiveloitus 50 €/tunti 
 
 
Matkaveloitus 0,70 €/km 
 
 
Viivästysmaksu 5 €/kerta 
Muut perimiskulut perintätoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Viivästyskorko on 

korkolain mukainen. 

 
      
 

Huom. laskutustöistä veloitetaan ilmoitettujen hintojen lisäksi mahdolliset materiaali-, kone- ja 

kuljetuskustannukset sekä normaalin työajan ulkopuolella työehtosopimuksen mukaiset lisät. 
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