Palveluhinnasto
E N ERGIAMAKSU

Nykyinen hinta 70,52 €/MWh (sis. alv. 24%)
1.4.2022 alkaen 72,52 €/MWh (sis. alv)
Energiamaksunsuuruus määräytyy pääasiassa muuttuvien kustannusten perusteella.
Näitä kustannuksia on muun muassa energian hankintakustannukset, lämpölaitosten
huoltokustannukset ja lämmön jakelukustannukset. Yhtiön hallitus voi tarkastaa
energiamaksun määrää ja tehdä siihen muutoksia näiden osatekĳöiden muuttuessa.

LI ITTYM I SMAKSU OKT

Nykyinen hinta 3 800 € (alv 0 %)
(4 712€ sis. alv. 24 %)
1.4.2022 alkaen 3 500 € alv 0% (4 340 € sis alv. 24%)
Hinta sisältää 35 metriä kl-putkea ja normaalit rakentamisen kustannukset. Louhinta
yms. haasteellinen rakentaminen sovitaan erikseen sekä yli 35 metrin pituiset liittymäjohdon rakennuskustannukset.

P ER USMAKSU OKT
170 €/v (alv. 0 %)
(210€/v sis. alv. 24 %)

P ER USMAKSUT

Perusmaksutariffi alkaen 1.3.2022(alv.0 %).
Perusmaksu määräytyy seuraavan laskentakaavan mukaisesti:
Tilausvirta
0-2 m³/h
2-8 m³/h
8-20 m³/h

Perusmaksu, €/vuosi
k x (47 +683 x v)
k x (706 +353 x v)
k x (2119+ 177x v)

k =kustannustasokerroin (1,65)
v =tilausvesivirta (lasketaan liittymän tehon mukaan)
K=hallituksen päättämä kiinteiden kulujen mukainen vakiokerroin
(päätetty 2014)

LI ITTYM I SMAKSU

Perusmaksutariffi alkaen 1.3.2022(alv.0 %).
Yhtiön perimä liittymismaksumääräytyy seuraavan laskentakaavan mukaisesti:
Tilausvirta
0-2 m³/h
2-8 m³/h
8-20 m³/h
20
m³/h

Perusmaksu, €/vuosi
k x (841+ 3364 x v)
k x (3868 +1850x v)
k x (8914 +1446x v)
k x (15641 + 1009x v)

k =kustannustasokerroin (2,87)
v =tilausvesivirta (lasketaan liittymän tehon mukaan)
Asiakkailta peritään arvonlisävero 24 %.
Liittymis-ja perusmaksun määrittämisen perusteena käytetään tilaajan ilmoittamaa
tehontarvetta ja sen avulla laskettua tilausvesivirtaa. Suomussalmen Energia rakentaa
kustannuksellaan taloliittymän ja tarvittavan mittauskeskuksen sulkuventtiileineen.
Liitostyöt mittauskeskukselta eteenpäin lämmön-jakokeskukselle kuuluuliittyjän

kustennettavaksi, kuten myös lämmönjakokeskus.Liittymismaksu sisältää 35 metriä
kaukolämpölinjaa.Pidemmät linjan asennukset sovitaan tapauskohtaisesti liittymän
tilaajan kanssa. Liittymismaksuei sisällä louhinta yms. tavallisesta asennustyöstä
poikkeavia kustannuksia.

PALVE LUMAKSUT

Palvelumaksujen hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
Tilausvesivirran tarkistusmaksu 150 €/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 €/h
M atkaveloitus 0,70 €/km
Viivästysmaksu 5 €/kerta
Muut perimiskulutperintätoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Huom! Laskutustöistä veloitetaan ilmoitettujen hintojen lisäksi mahdolliset materiaali-,
kone- ja kuljetuskustannukset sekä normaalin työajan ulkopuolellatyöehtosopimuksen
mukaiset lisät.

