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KAUKOLÄMPÖTARIFFI  
 

Virtain kaupungin kaukolämpöverkkoon liittyneet kiinteistöt maksavat tilaa-
mastaan lämpötehosta liittymismaksun ja vuosittaisen perusmaksun, sekä 
käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksua.  
 
Kaukolämpötariffi jakautuu neljään pääryhmään: 
 
1. Liittymismaksu 
2. Perusmaksu 
3. Energiamaksu 
4. Veroluonteiset maksut 
 
1. LIITTYMISMAKSU 
 
Liittymismaksu on kertaluonteinen, joka peritään sopimusehtojen mukai-
sesti kuluttajan liittyessä kaukolämpöverkkoon. 
Liittymismaksun muoto noudattelee Suomen Kaukolämpö ry:n suosituksia 
ja on seuraava: 
 
Liittymismaksu [€] = K x (a + b x v) 
 

K = Dimensiokerroin, joka on sidottu rakennuskustannusin-
deksiin 2005 = 100. Kerroin tarkistetaan vuosittain 01.01.  
Vuoden 2005 indeksilukua vastaa kerroin 1.  
1.1.2015 kerroin on 1,236. 

a = Liittymismaksun vakio-osa [€], jonka suuruus riippuu ti-
lausvesivirtaluokasta. 

b = Liittymismaksun kerroin [€/(m3/h)], jonka suuruus riippuu 
tilausvesivirtaluokasta. 

v = Tilausvesivirta [m3/h] 
 
Tilausvesivirtaluokkia vastaavat liittymismaksut: 
 

Tilausvesivirta v Liittymismaksu 
[m3/h] [€] 

0...2 K x (1837,9 + 7349,5 x v) 

>2...10 K x (8453,1 + 4062,7 x v) 

>10...20 K x (19480,7 + 2939,3 x v) 

 
Esim. normaalikokoisen omakotitalokiinteistön tilausvesivirta on 0,12 m3/h. 
 
Liittymismaksu on palautus/siirtokelpoinen, eli maksuun ei lisätä yleistä ar-
vonlisäveroa. 
 
 



 

 

2. PERUSMAKSU 
 
Perusmaksu on kiinteä vuotuinen maksu, jonka suuruus riippuu tilausvesi-
virrasta. 
Perusmaksun laskentaperuste on samantyyppinen kuin liittymismaksun. 
 
Perusmaksu [€/vuosi] = KI  x (al + bl x V) 
 

KI =  Dimensiokerroin, joka määritellään samoin perustein 
vuosittain kuin liittymismaksussa.  
Vuoden 2005 indeksilukua vastaa kerroin 1,0. 
1.1.2015 kerroin on 1,236. 

al = Perusmaksun vakio-osa [€], jonka suuruus riippuu tilaus-
vesivirtaluokasta. 

bl = Perusmaksun kerroin [€/(m3/h)], jonka suuruus riippuu ti-
lausvesivirtaluokasta. 

v = Tilausvesivirta [m3/h] 
 
Tilausvesivirtaluokkia vastaavat perusmaksut: 
 

Tilausvesivirta v Perusmaksu 
[m3/h] [€] 

0...2 K x (107,7 + 2130,5 x v) 

>2...10 K x (3194,2 + 585,7 x v) 

>10...20 K x (5324,7 + 373,6 x v) 

> 20 K x (7455,2 + 266,0 x v) 

 
Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen 
arvonlisävero. 
 
3. ENERGIAMAKSU 
 
Energiamaksu on kaikille kuluttajille sama. 
 
Energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen 
arvonlisävero. 
 
Energiamaksu on 64,93 €/MWh (sis. alv 24 %). 
 
4. VEROLUONTEISET MAKSUT 
 
Valtiovallan lainsäädännöllisiä tai viranomaisten muista toimenpiteistä joh-
tuvat lämmönmyyjän lämmöntuotantoon, -hankintaan, -siirtoon tai toiselle 
toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edel-
lä sanotuista syistä johtuvat, lämmönmyyjän kustannuksiin välittömästi ja 
olennaisesti vaikuttavat muutokset, jotka eivät tule korvatuiksi tariffi- ja hin-
tasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vä-
hentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti välittömästi vero- tai maksu-
päätöstä seuraavan laskutuskauden alusta. 

 


