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Sopimusteho (kW) Sopimustehoa vastaavat hinnoitteluportaat

10-30 (2 270,54 + 102,59 x Ø) x k4 x n

31-100 (2 522,82 + 94,19 x Ø) x k4 x n

101-300 (5 886,58 + 60,55 x Ø) x k4 x n

301 < (10 932,22 + 43,73 x Ø) x k4 x n

Sopimusteho

13.6.2014 alkaen liittymistehominimi on 10 kW.

Kertoimen k4 arvo tariffin voimaantulohetkellä on 1,00 mikä vastaa 
kaukolämpöverkos ton rakentamiskustannusten hintatasoa vuonna 1996. Mikäli 
kaukolämpöverkon raken tamiskustannusten hintataso olennaisesti muuttuu, 
voi kaukolämpöyhtiön hallitus tarkis taa liittymismaksujen suuruutta kustan-
nustason muutosta vastaavalla määrällä. Tarkis tus suoritetaan muuttamalla 
kertoimen k4 arvoa. 

Jos asiakkaan sopimusteho myöhemmin suurenee, laskutetaan tällöin suoritet-
tava lisä liittymismaksu siten että uutta sopimustehoa vastaavasta liittymismak-
susta vähenne tään edellä esitetyllä tavalla laskettu liittymismaksu, joka vastaa 
asiakkaan aikaisempaa sopimustehoa. 

Uusien kiinteistöjen kohdalla kertoimen n arvo on yksi, vanhojen kiinteistöjen 
osalta ker toimen n arvon määrää yhtiön hallitus. 

Liittymismaksu palautetaan asiakkaalle kaukolämpösopimuksen purkauduttua. 

Liittymismaksu

Liittyessään Ulvilan Lämpö Oy:n Friitala-Vanhakylän alueen kaukolämpöverk-
koon asiakas suorittaa lämpöyhtiölle liittymismaksun. 

Liittymismaksun suuruus määrätään seuraavasta kaavasta: 
Liittymismaksu = ( a + b x Ø ) x k4 x n euroa, jossa 

Liittymismaksu

a liittymismaksun vakio-osa (euroa) 

b liittymismaksun sopimustehoon sidottu osa (euroa) 

O sopimusteho
k4 hintatasosta riippuva kerroin 

n kattilalaitoksen iästä riippuva kerroin



Lämmönmyyjällä on oikeus kuitata palautettavasta liittymismaksusta 
lämpösopimuk seen perustuvat saatavansa sekä vähentää liittymisjohdon ja 
muiden lämmöntoimituk selle tarpeellisten laitteiden purkamisesta ja asiak-
kaan verkosta erottamisesta aiheutu vat kustannukset. 

Liittymismaksu on arvonlisäveroton. 

Ulvilan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat sopi-
mustehon mukai sesta lämpövirrasta tehomaksun ja käyttämästään lämpö-
energiasta energiamaksun. 

Tehomaksun suuruus riippuu sopimustehosta Ø seuraavasti:

Tehomaksu

Sopimusteho (kW) Tehomaksu €/vuosi

0-30 (20,18 x Ø + 142,96) x k2 x k3

31-100 (16,82 X Ø + 227,05) X k2 X k3

101-300 (13,46 x Ø + 555,02) x kk2 x k3

301 < (10,09 X Ø + 1 564,15) X k2 X k3

Kaavan mukainen tehomaksu euroa/vuosi on veroton. Hintaan lisätään arvon-
lisävero kulloin kin voimassa olevan verokannan mukaan. 

Tehomaksutariffiin vaikuttavat seuraavat hinta- ja kustannussidonnaisuudet: 

= tehomaksun sidonnaisuus tukkuhintaindeksiin 
(1949 = 100) 

Peruspistelukuna käytetään marraskuun 1995 pistelukua T0 = 1566, kerroin  
k2 tarkastetaan vuosittain 01.10.1997 alkaen edellisen vuoden marraskuun tuk-
kuhintaindeksin pistelukuun T. 

k3 = tariffin voimaantulohetkellä kustannustasoon sidottu kerroin on 1,0. 

Jos kaukolämpölaitteiden rakennuskustannukset tai kaukolämpötoiminnan 
muut kiinteät kus tannukset oleellisesti muuttuvat, voi lämpöyhtiön hallitus 
tarkistaa perusmaksun kerrointa k kus tannusten muutosta vastaavaksi. 

k2 = T
T0



Palvelumaksut

€

Lämpölaitteiden käytön opastus uusille asiakkaille -

Asiakkaan pyynnöstä tehdyt kirjalliset selvitykset 52,00/h

Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarinluenta 17,00

Lämpölaskurin pulssien antaminen asiakkaalle 69,00

Käynti asiakkaan luona (aiheeton) 52,00

Mittarin tarkastus (valtuutettu yritys) 305,00

Laskutustehon tarkistus asiakkaan pyynnöstä 
(enintään kerran vuodessa)

-

Asiakkaan laitteisiin tehtävät korjaustyöt 52,00/h

Putken näyttö kohteessa 52,00/h

Työtuntiveloitus 52,00/h

Matkaveloitus 0,70/km

Maksukehotus (alv. 0 %)
• kuluttaja-asiakkaat
• yritykset

5,00
10,00

Viivästyskorko korkolain mukaan

Lämmön katkaisu (alv. 0 %) 92,00

Lämmön jälleenkytkentä 114,00

Turha katkaisukäynti 52,00

Palvelumaksut sisältävät 24 %:n arvonlisäveron.
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