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Energiamaksut (€/MWh)Kuukausimaksu
Laskutusteho, kW Tehomaksu €/kk
0-20   50,61
20-60   5,52 x  kW - 59,89
60-225   3,65 x  kW + 52,82
225-450  2,21 x  kW + 376,03
450+   1,66 x  kW + 624,66 

  1        2        3         4          5         6         7         8          9        10     11       12

75,90 75,90 75,90 75,90

56,98

41,25 41,25 41,25 41,25

56,98 56,98 56,98

JOUSTOLÄMPÖ muut kiinteistöt

JOUSTOLÄMPÖ – joustava ja  
ekologinen lämpötuote

Joustolämpö on kausihinnoitteluun perustuva ja kokonaan uusiutuva lämpötuote, joka sopii erityisesti  
kiinteistöille joiden energiankäyttö on joustavaa. Kiinteistön energiansäästö-toimenpiteet pienentävät 
suoraan lämpölaskua.

Joustolämpö sisältää seuraavat palvelut:
✓	 Kausihinnoittelu energiamaksussa
✓	 100 % uusiutuva lämpö, joka varmennetaan alkuperätakuiden avulla
✓	 Kiinteistön laskutustehon vuosittainen tarkastus, joka huomioi kuukausimaksussa kiinteistön energiansäästötoimenpiteet
✓	Mahdollisuus hyödyntää kiinteistön lämpökuormaa tulevaisuudessa osana kaukolämpöverkon kysyntäjoustoa
✓	 Sisältää myös kaukolämmön peruspalvelut, kuten ilmaisen neuvonnan ja laitteiden käyttöopastuksen sekä  
 neuvontapalvelun vikatilanteissa 24/7*

HINNOITTELU 1.12.2022 (hinnat alv 0 %)
Tuotteen hinnoittelu koostuu kuukausimaksusta ja energiankäyttöön perustuvasta energiamaksusta. Energiamaksu perustuu 
kausihinnoitteluun tuotantokustannuksia vastaavasti. Kesäkaudella lämpö on edullisinta ja talvikaudella kalleinta. Kuukausi- 
maksun perusteena oleva mitattu laskutusteho tarkastetaan vuosittain, jolloin kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimen- 
piteet vaikuttavat energiamaksun lisäksi myös kuukausimaksun suuruuteen. 

Energiamaksun hinnoittelussa käytetään kausihinnoittelua seuraavasti:
talvikausi (tammi-maaliskuu) välikausi 1 (huhtikuu)
kesäkausi (touko-elokuu) välikausi 2 (syys-marraskuu)
   välikausi 3 (joulukuu)

Alla on esitetty tämänhetkiset arviohinnat tuleville kausille. Energiamak-
sun hinta voi muuttua vuoden aikana energian tuotantokustannusten 
muuttuessa. Energiamaksun laskutuksessa käytettävä hinta vahviste-
taan viimeistään kuukautta ennen kunkin kauden alkua.

* Neuvontapalvelu vikatilanteissa sisältää asiakkaille lämmityslaitteiden vikaantuessa puhelimitse tai paikan päällä tapahtuvan  
 neuvonnan sekä tarvittaessa ensiapuna annettavien pienten korjaus- ja huoltotöiden suorittamisen ympäri vuorokauden.  
 Korjaus- ja huoltotöistä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja varaosien mukaiset kustannukset. 
 Tuotekohtainen sopimus on sopimus on määräaikainen 12 kk.


