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Kaukolämpöhinnasto
1.1.2018 alkaen.
Kaukolämmön kiinteällä maksulla – perusmaksulla - katetaan voimalaitosten, lämpökeskusten ja kaukolämpöverkoston investointikustannuksia ja kunnossapitoa sekä asiakaspalvelun ja käyttö-, huolto- ja
kunnossapitohenkilöstön kustannuksia.
Kaukolämmön energiamaksu muodostuu tuotannon muuttuvista kustannuksista sekä verkoston hyötysuhteesta. Muuttuvista kuluista suurimpina ovat polttoainekulut, polttoaineiden valmisteverot sekä päästökaupan kustannukset.
Saimaanharjun, Konstun ja Kuivaketveleen tuotantoyksiköissä kaukolämpö tuotetaan maakaasulla ja
Kirkonkylän tuotantoyksikössä metsähakkeella. Kaikissa yksiköissä tuki- ja varapolttoaineena käytetään
öljyä.
Taipalsaarella energiamaksu on laskettu n. 67 % hyötysuhteella, joka on saatu vuosittain asiakkailta
laskutetusta energiasta (MWh/v) suhteessa ostetun polttoaineen energiamäärään (MWh/v).
Taipalsaaren Lämpö Oy:n tuotantolaitoksissa energia tuotetaan n. 70 % maakaasulla, n. 29 % metsähakkeella ja 1 % öljyllä. Erityisesti maakaasun toimitushinta on noussut 2010- luvulla paljon, johtuen
mm. verotuksen nostosta. Ostettava polttoaine – esim. maakaasu - maksaa n. 71.00 - 75,50 €/MWh
(sis alv:n 24 %). Kaasun toimittaja tarkastaa myyntihinnan joka kuukausi ja hinta on sidottu öljyn markkinahintoihin. Jotta ostettava polttoaine pystytään maksamaan asiakkailta saaduilla energiasta perittävillä tuloilla, joudutaan asiakkailta laskuttamaan energiasta 67 % hyötysuhteella n. 114 -115 €/MWh (sis
alv:n 24 %).
Laskutettavan energian hyötysuhdetta suhteessa ostetun polttoaineen määrään pyritään parantamaan
asiakkaiden energiamittareiden uusinnalla ja verkostojen saneerauksella sekä tuotantolaitoksien säädöillä. Saimaanharjun laitoksen kattilat uusittiin vuoden 2015 lopulla. Verkoston saneerauksen 1. vaihe
Saimaanharjun osalta on saatu jo päätökseen keväällä 2017 ja Kuivaketveleen osalta kaikki energiamittarit on vaihdettu uusiin vuoden 2016 aikana.
https://www.taipalsaari.fi/palvelut/kaukolampo –sivulta löydät ajantasaiset tiedot tuotteidemme hinnoista
ja sopimusehdoista. Sivut avautuvat marraskuun 2017 aikana.
Vuotuinen perusmaksu määräytyy portaittain liittyjän sopimusvesivirran suuruuden perusteella. Yhtiön
hallitus on päättänyt selkeyttää perusmaksun määräytymistä huomioiden olemassa olevat sopimukset.
Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan.
Uudet perusmaksut nykyisen arvonlisäverokannan mukaan ovat 1.1.2018 alkaen:
(alv 0 %)
V = 0 – 0,8 m3/h
574,00 €/v
V = 0,81 – 2 m3/h
1341,60 €/v
V = 2,01 – 5 m3/h
2620,80 €/v
V = 5,01 - 8 m3/h
5406,00 €/v
V = yli 8,01 m3/h
7848,00 €/v
V = yli
12 m3/h
sopimuksen mukaan

(alv 24 %)
711,76 €/v
1663,58 €/v
3249,79 €/v
6703,44 €/v
9731,52 €/v

V= sopimusvesivirta, jolla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua kaukolämpöveden suurinta tuntista virtausta.
Kulutusmaksu on 1.1.2018 alkaen:
92,70
114,95
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€/MWh
€/MWh

alv 0 %
sis. alv 24 %
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