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Energiakriisi nostaa kaukolämmön hintaa –             
ennusteiden mukaan vaikutus on tilapäinen 

 

Ukrainan sodasta ja sitä seuranneista pakotteista johtuen energianhinnat ovat sekä Suomessa että 
muualla Euroopassa nousseet ennätyskorkealle. Eniten on noussut sähkön hinta, mutta myös 
kaikkien polttoaineiden hinnat ovat nousseet huomattavan korkeiksi, kun fossiilisten polttoaineiden 
tuonti Venäjältä on päättynyt ja niitä korvataan vaihtoehtoisilla polttoaineilla, kuten biomassalla.  
 

Hyvinkäällä noin 80 % kaukolämmöstä on peräisin Riihimäeltä Fortumin kiertotalouskylästä jättei-
den käsittelyn yhteydessä syntyvästä hukkalämmöstä. Hyvinkään kaukolämmöstä 10 % tuotetaan 
biopohjaisilla lämmönlähteillä ja loput 10 % öljyllä. Jätteiden käsittelystä saatavan hukkalämmön 
hinta on noussut vuoden 2022 aikana, ja nousee vuodenvaihteessa vielä merkittävästi lisää pitkä-
aikaisen lämmönostosopimuksen indekseistä johtuen. Indekseihin vaikuttaa energian ja materiaa-
lien maailmanmarkkinahintojen voimakas nousu. Ennusteiden mukaan indeksien jyrkkä nousu tu-
lee olemaan tilapäistä. Tulemme alentamaan kaukolämmön hintaa heti, kun lämmön tuotantokus-
tannukset laskevat indeksien kääntyessä laskuun.  
 

Käynnissä olevassa energiakriisissä tehokkain tapa hillitä omaa energialaskua on panostaa 
energiansäästöratkaisuihin. Meiltä saat kattavat palvelut kiinteistön energiatehokkuuden 
parantamiseen.  
 

Kaukolämmön hinta nousee 1.1.2023 alkaen 
 

Hinnankorotuksen perusteena on jätteidenkäsittelyssä syntyvän lämmön sopimushintojen nousu 
indekseistä johtuen. Hinnankorotuksen suuruus riippuu asiakkaan lämmönkäyttöpaikalleen valitse-
masta kaukolämpötuotteesta.  
 

Kaukolämpötuote Korotus* Lisätiedot tuotteesta 

Fiksulämpö 21,5 % 100 % uusiutuva, sisältää energiatehokkuuspalveluja 

Joustolämpö 22,0 % 100 % uusiutuva, energiamaksu määräytyy kausittain 

Peruslämpö 23,7 %  

* Korotus keskimäärin asiakkaan lämmönkäyttöpaikalla eri tuotteilla. 
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Hyvinkäällä kaukolämpö on alueen edullisinta 
 
Hyvinkäällä kaukolämmön hinta on noin 13 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Hyvinkään Läm-
pövoiman kaukolämmön hinta on myös lähialueen energiayhtiöiden edullisin.  
 
Tulemme nopealla aikataululla investoimaan Hyvinkäällä paikalliseen lämmöntuotantoon, joilla fos-
siilisia polttoaineita korvataan lämmön kausivarastolla sekä uusiutuvalla energialla. Nämä tulevat 
investoinnit auttavat osaltaan meitä pitämään kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä ja vihreänä 
myös tulevaisuudessa. 
 

Asiakaspalvelun, myynnin ja laskutuksen yhteystiedot 
 
Tutustu ja vertaile kaukolämpötuotteita osoitteessa www.hlv.fi. Myyntipalvelumme auttaa mie-
lellään kiinteistöllesi sopivimman kaukolämpötuotteen valinnassa.  
 
Asiakaspalvelu   p. (019) 4580 215  asiakaspalvelu@hlv.fi 
Myyntipalvelu  p. (019) 4580 202  myyntipalvelu@hlv.fi 
Laskutus    p. (019) 4580 215 laskutus@hlv.fi  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Hyvinkään Lämpövoima Oy 
 
 
Sanna Kytömäki 
Toimitusjohtaja 
 

LIITTEET PerusLämpö -tuotehinnasto 1.1.2023 alkaen  
 FiksuLämpö -tuotehinnasto 1.1.2023 alkaen 

JoustoLämpö  -tuotehinnasto 1.1.2023 alkaen

 

 

http://www.hlv.fi/
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PERUSLÄMPÖ -tuotehinnasto 1.1.2023 alkaen 

 
Kaukolämpöasiakas maksaa Peruslämpö-tuotteessa (vanha kaukolämmön perustuote) tilauste-
hoon perustuvaa kiinteää perusmaksua (PM) sekä käyttämäänsä kuukausittain mitattavaan lämpö-
energian määrään perustuvaa energiamaksua (EM). Perusmaksulla katetaan kaukolämpöverkon 
ja tuotantolaitosten investointi- ja kunnossapitokustannuksia. Energiamaksulla katetaan kaukoläm-
mön käyttö- ja energianhankintakustannuksia. Energiamaksu sisältää energiaverot.  
 
PERUSMAKSU (sis. alv. 0%)  
 

Esimerkki perusmaksusta  
tilausteholla 30 kW 
PM = 3,09 x 30 – 23,90 = 68,80 €/kk 
 

 
Asiakkaan maksaman perusmaksun (PM) laskennassa käytetään tilaustehoa (P). Se määritetään 
Energiateollisuus ry:n suosituksen K15 (1998) mukaan.  
 
ENERGIAMAKSU (sis. alv. 0%) 
 
73,52 €/MWh  
 
Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot. 

 
 
 
 
 
 
 

Tilausteho P, kW Perusmaksu €/kk  

0 - 20 37,88  

20 - 60 3,09 x P – 23,90  

60 - 225 2,51 x P + 10,85 

225 - 450 2,14 x P + 93,93 

> 450 1,00 x P + 605,52 
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FIKSULÄMPÖ -tuotehinnasto 1.1.2023 alkaen 

 
FiksuLämpö -tuote on saatavilla asunto-osakeyhtiöille ja muiden kiinteistöjen (ei omakotitalot) 
omistajille. Tuotteen hinnoittelu koostuu kuukausimaksusta, kiinteistön mittauspisteiden lukumää-
rään perustuvasta kuukausittaisesta palvelumaksusta sekä energiankäyttöön perustuvasta ener-
giamaksusta. Kuukausimaksun (KM) perusteena oleva mitattu laskutusteho (PL) tarkastetaan vuo-
sittain, jolloin kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat energiamaksun lisäksi 
myös kuukausimaksun suuruuteen.  
 
KUUKAUSIMAKSU (sis. alv. 0 %)  
 

Esimerkki kuukausimaksusta  
laskutusteholla 30 kW 
KM = 8,83 x 30 – 34,56 = 230,34 €/kk 
 

 
KUUKAUSITTAINEN PALVELUMAKSU (sis. alv. 0 %) 
 
2,99 €/mittauspiste/kk 
 
ENERGIAMAKSU (sis. alv. 0 %) 
 
61,93 €/MWh  
 
Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot. 

 
 
 
 
 

Laskutusteho PL, kW Kuukausimaksu €/kk  

0 - 20 142,09  

20 - 60 8,83 x PL – 34,56  

60 - 225 6,62 x  PL  + 97,97 

225 - 450 4,52 x  PL  + 572,85 

> 450 3,68 x  PL  + 946,18 
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JOUSTOLÄMPÖ -tuotehinnasto 1.1.2023 alkaen 

 
Tuotteen hinnoittelu koostuu kuukausimaksusta ja energiankäyttöön perustuvasta energiamak-
susta. Energiamaksu perustuu kausihinnoitteluun tuotantokustannuksia vastaavasti. Kesäkaudella 
lämpö on edullisinta ja talvikaudella kalleinta. Kuukausimaksun perusteena oleva mitattu laskutus-
teho tarkastetaan vuosittain, jolloin kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat 
energiamaksun lisäksi myös kuukausimaksun suuruuteen.  
 
KUUKAUSIMAKSU (sis. alv. 0 %)  
 

Esimerkki kuukausimaksusta  
laskutusteholla 30 kW 
KM = 7,07 x 30 – 76,53 = 135,57 €/kk 
 

 
ENERGIAMAKSU €/MWh (sis. alv. 0 %) 
 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

76,50 76,50 76,50 65,00 50,00 50,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 76,50 

 
Energiamaksun hinta voi muuttua vuoden aikana energian tuotantokustannusten muuttuessa ja 
laskutuksessa käytettävä hinta vahvistetaan viimeistään kuukautta ennen kunkin kauden alkua.  
 
Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot.  

Laskutusteho PL, kW Kuukausimaksu €/kk  

0 - 20 64,78  

20 - 60 7,07 x PL – 76,53  

60 - 225 4,67 x  PL  + 67,08 

225 - 450 2,83 x  PL  + 481,80 

> 450 2,12 x  PL  + 798,60 


