(1/5)

LÄMPÖHINNASTO 1.1.2020 alkaen

TÄSSÄ HINNASTOSSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ
Lämmönmyyjällä tarkoitetaan lämmöntoimittajaa, joka on ORIMATTILAN
LÄMPÖ OY
Asiakkaalla tarkoitetaan lämmön ostajaa, joita ovat esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yritykset, julkiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt

Kuluttaja - asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii lämpöä
pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten
eli hankkii lämpöä pääasiassa yksityiseen talouteensa

Kaukolämpöverkko on suljettu putkiverkko, jossa lämpöä siirretään veden
välityksellä yleiseen kulutukseen.

Sopimusteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta lämpötehoa.
Sopimustehon mittayksikkö on kW (kilowatti).
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KAUKOLÄMMITYKSEN LIITTYMISMAKSUHINNASTO
Hinnaston on ORIMATTILAN LÄMPÖ OY:n hallitus hyväksynyt noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Lainsäädännön vaikutukset otetaan huomioon.
Liittymisestään lämmönmyyjän kaukolämpöverkkoon sekä asiakas että kuluttaja asiakas maksavat liittymismaksun, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

Asiakasryhmä

Sopimusteho
P [ kW ]

Liittymismaksu
[€]

A
A1

6 - 14
15 - 50

LK * IK * 3 000,00
LK * IK * ( 1 765,00 + 88,00 * P)

A2

51 - 100

LK * IK * ( 1 940,00 + 85,00 * P)

A3

101 - 200

LK * IK * ( 3 885,00 + 65,00 * P)

A4

201 - 500

LK * IK * ( 6 350,00 + 52,00 * P)

A5

> 500

LK * IK * ( 15 190,00 + 35,00 *P)

Liittymismaksusta ei makseta arvonlisäveroa, kun kirjanpidossa maksu sijoitetaan
taseeseen.
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LK Liittymismaksun tasokerroin. Kertoimen LK suuruuden määrää ORIMATTILAN
LÄMPÖ OY:n hallitus.
LK = 1.10

IK

1.1.2020

Lämpökeskuksen ikäkerroin, jota sovelletaan seuraavasti

IK = 1.00 uudisrakennuksille
IK = 0.90 teollisuusrakennuksille
IK = 0.90 rakennuksille, joiden lämpökeskus on yli 20 vuotta vanha
IK = 0.70 rakennuksille, joiden lämpökeskus on yli 15 vuotta vanha
IK = 0.60 rakennuksille, joiden lämpökeskus on yli 10 vuotta vanha
IK = 0.50 rakennuksille, joiden lämpökeskus on alle 10 vuotta vanha

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY:llä on oikeus neuvotella asiakkaan kanssa liittymismaksukaavoista poikkeava maksu tapauskohtaisesti, kun rakennustilavuus on yli
20 000 m3.
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KAUKOLÄMPÖHINNASTO
Hinnaston on hyväksynyt ORIMATTILAN LÄMPÖ OY:n hallitus noudatettavaksi
1.1.2020 alkaen toistaiseksi.
Kaukolämpölaitoksen kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat ja kuluttaja - asiakkaat
maksavat tilaamastaan lämpötehosta tehomaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta
kulutusmaksun.
TEHOMAKSU
Tehomaksu on tarkoitettu kattamaan lämmöntuotantoyksiköiden ja kaukolämpöverkon
rakentamisesta ja käyttämisestä aiheutuneita kiinteitä kustannuksia.
Tehomaksun suuruus riippuu sopimustehosta P [ kW ]. Sopimusteho määräytyy
kaukolämmön huippukulutuksen mukaisesti. Sopimusteho on yhden tunnin keskiteho
mitoitusulkolämpötilassa ( -29 oC ). Sopimusteho lasketaan kertomalla yhden tunnin
kokonaisvesimäärä ( m3 / h ) meno- ja paluuputken välisellä yhden tunnin keskimääräisellä lämpötilaerolla ja kertomalla saatu tulo luvulla 1.163. Sopimusteho mitataan
ORIMATTILAN LÄMPÖ OY:n mittauslaitteistolla. Sopimusteho lasketaan yhden
( 1 ) kW:n tarkkuudella. Pienin mahdollinen sopimusteho on 6 kW.
Sopimustehoa voidaan tarkistaa molempien sopijapuolten vaatimuksesta.
Sopimustehon mittauksen maksaa mittausta halunnut osapuoli.
Tehomaksu lasketaan eri asiakasryhmille seuraavasti:
Asiakasryhmä

Sopimusteho
P [ kW ]

Tehomaksu
[€/a]

A1

6 - 50

PK * AK * ( 89,90 + 29,23 * P )

A2

51 - 100

PK * AK * ( 651,60 + 17,99* P )

A3

101 - 200

PK * AK * ( 1 325,73 + 11,24 * P )

A4

201 - 500

PK * AK * ( 1 775,17 + 8,99 * P )

A5

> 500

PK * AK * ( 2 898,68 + 6,74 * P )
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PK Kaukolämmityksen kiinteiden kustannusten tasokerroin. ORIMATTILAN
LÄMPÖ OY:n hallitus voi tarkistaa kerrointa PK lämmöntuotantoyksiköiden ja
kaukolämpöverkon rakennus- ja käyttökustannuksien muutoksia vastaavasti.
Uutta kerrointa käytetään aikaisintaan yhden ( 1 ) kuukauden kuluttua tarkistuksesta.
PK

= 1.00 (1.1.2020)

AK

Arvonlisäverokerroin. AK = 1.24

Arvonlisävero = ALV = 24% (1.1.2020). Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
lisätään tehomaksuun.

Kertoimien PK ja AK tarkistus ei ole hinnastomuutos.

KULUTUSMAKSU
Kaukolämmön kulutusmaksu on 1.1.2020 alkaen
alv 0 %
48,85 €/MWh

alv 24 %
60,57 €/MWh

Kaukolämmön kulutusmaksu Artjärvellä on 1.1.2020 alkaen
alv 0 %
63,40 €/MWh

alv 24 %
78,62 €/MWh

Hinnan päättää Orimattilan Lämpö Oy:n hallitus.

