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KAUKOLÄMMÖN MYYNTIHINNASTO 
Loimaan pääkaukolämpöverkon asiakkaat 

Loimaan Kaukolämpö Oy:n asiakkaat maksavat tilaamastaan lämpötehosta 
liittymismaksun ja tehomaksun sekä käyttämästään lämpöenergiasta kulutusmaksun. 
Pääkaukolämpöverkon asiakkailla tarkoitetaan Linjakatu 1 lämmöntuotantopaikan 
lämpöverkkoon liitettyjä asiakkaita. 

 
Liittymismaksu / uudisrakennukset 

Liittymismaksu riippuu tilaustehosta PT (kW). Tilaustehoa laskettaessa käytetään 
uuden asuinrakennuksen ominaiskulutuksena 25 W/m3. Muiden rakennusten 
nimelliskulutuksena käytetään 20 - 30 W/m3. Nimellisjäähdytyksenä käytetään 50 °C.  

Liittymismaksu saadaan seuraavasti: 
Tilausteho PT (kW)  Liittymismaksu (€) 
Alaraja Yläraja 
10 55 0,29 * (  7 200 + 314 * PT) 
55 140 0,29 * (  6 804 + 318 * PT) 
140 550 0,29 * (31 350 + 135 * PT) 
550 >550 0,29 * (47 475 + 108 * PT) 

Pienin liittymismaksu on 3000 euroa kun tilausteho on pienempi kuin 10 kW 
 
Tehomaksu 

Tehomaksu riippuu laskutustehosta PL (kW) seuraavasti: 
 

Laskutusteho PL (kW)  Tehomaksu (€) / vuosi 
Alaraja Yläraja 
0 10 0,395 * (     590 + 17,0 * PL) 
10 55 0,395 * (     200 + 55,2 * PL) 
55 140 0,395 * (     330 + 52,7 * PL) 
140 550 0,395 * (  3 880 + 27,4 * PL) 
550 > 550 0,395 * (10 700 + 15,0 * PL) 
 

Tehomaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

Laskutusteho PL tarkoittaa asiakkaan käyttämää suurinta todettua tai arvioitua ja 

mitoitusulkolämpötilaan redusoitua lämpötehoa. 

Laskutusteho on edellisen kolmen kalenterivuoden suurin käytetty mitoituslämpötilaan (- 26 

°C) redusoitu lämpöteho. Laskutustehon mittayksikkö on kW. Myyjä tarkistaa laskutustehon 

suuruuden kunkin kalenterivuoden tammikuun aikana ja ilmoittaa siitä tarkistusta seuraavan 

kausilaskutuksen yhteydessä asiakkaalle. 
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Kulutusmaksu 

Kulutusmaksu 1.1.2023 alkaen on 56,00 €/MWh (alv 0%) 

  69,44 €/MWh (sis. alv 24%) 

 
Muut ehdot 

Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat 
lämmönmyyjän lämmöntuotantoon, 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 välittömästi vero- tai 
maksupäätöstä seuraavan laskutuskauden alusta. 
Kustannustason tai -rakenteen muuttuessa Loimaan Kaukolämpö Oy tarkistaa hintoja 
tai muuttaa lämpömaksuhinnaston hinnoittelurakennetta. 
Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen 
voimaantuloa muutosta edeltävässä laskussa tai lähettämällä tiedon muutoksesta 
asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. 
Kuluttaja-asiakkaalla on 30 päivän ajan hinnan muutoksesta tiedon saatuaan oikeus 
irtisanoa lämpösopimus päättyväksi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin uudet hinnat eivät 
koske kuluttaja-asiakasta paitsi, jos muutos johtuu viranomaisen päätöksestä tai 
lainsäädännön muutoksesta. 
Lämpömaksuhinnaston hinnoittelurakenteen muutoksista asiakkaalle ilmoitetaan 
vähintään kuusi kuukautta ennen uuden hinnoittelurakenteen käyttöönottoa. 

 
Voimaantulo 

Tämä myyntihinnasto astuu voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 
 

31.10.2022 
LOIMAAN KAUKOLÄMPÖ OY 

 

 
 


