
KAUKOLÄMMÖN HINTA

Kaukolämmön hinta muodostuu kolmesta osasta: 
tehomaksusta, energiamaksusta ja arvonlisäverosta. 
Tehomaksun suuruus määräytyy asiakkaan käyttöön 
varatun lämpötehon perusteella. Energiamaksu mää-
räytyy asiakkaan käyttämän lämpöenergian perusteella. 
Kulutettu lämpömäärä (MWh) mitataan lämpömäärä-
mittarilla, jonka muodostavat laskijalaite, vesimittari ja 
lämpötila-anturi. Teho- ja energiamaksuun lisätään ar-
vonlisävero. Liittyessään kaukolämpöön asiakas maksaa 
käyttöönsä varatun lämpötehon mukaan määräytyvän 
liittymismaksun. Laskutusväli on 1 kk.

TEHOMAKSU

Tehomaksu 571,14 €/vuosi (alv 24 %)

Tehomaksu tarkistetaan normaalisti vuosittain  
kustannustason muutosta vastaavaksi. 

ENERGIAMAKSU

Runkoverkko 
60,81 €/MWh (alv 24 %)

Noormarkku 
78,93 €/MWh (alv 24 %)

Reposaari 
85,19 €/MWh (alv 24 %)

Lavia 
69,56 €/MWh (alv 24 %)

Energiamaksua tarkistetaan normaalisti vuosittain  
kustannustason muutosta vastaavaksi. Kustannusten  
tarkistuksessa huomioidaan mm. polttoaineiden hinta-
kehitys, eri polttoaineiden suhteellinen osuus kauko-
lämmön tuotannossa, päästökaupan kustannusvaiku-
tukset sekä muut merkittävät muuttuviin kustannuksiin 
vaikuttavat tekijät.

LASKUTUSVAIHTOEHDOT

Tasalämpö: Energiamaksu on kuukausittain koko 
vuoden ajan samansuuruinen. Tarkistetaan vuosittain 
tammikuussa. Suuruus määräytyy kiinteistön edellisen 
kahden vuoden käytön keskiarvoon.

Vaihtolämpö: Energiamaksu on toteutuneen käytön 
mukainen. Esimerkiksi tammikuun energian käyttö 
laskutetaan helmikuussa.

Laskutustapaa voi muuttaa kahden vuoden välein. 
Uudella kaukolämpöasiakkaalla laskutustapa on vaihto-
lämpö ensimmäiset kaksi vuotta.

Katso kääntöpuolelta kaukolämpöön liittymisen  
hinnasto sekä lisäpalvelut!

KAUKOLÄMMÖN HINNASTO 
PORI PIENTALOT



LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu 

LIITTYMINEN AVAIMET KÄTEEN -PALVELUNA

Avaimet käteen -palvelumme säästää aikaa ja vaivaa 
kaukolämpöön liittymisessä. Hoidamme asiantuntevan 
yhteistyökumppanimme avulla puolestanne kaikki 
liittymisessä vaaditut toimet aina kaukolämpösuunnitel-
mien laadinnasta, lämmönvaihtimen hankintaan ja sen 
asennukseen, sekä liitämme kiinteistönne kaukolämpö-
verkkoon.

Peruspaketin asennushinnat alkaen 
7 200 € (2-piirinen) 
8 700 € (3-piirinen)

Vanhan kattilan purkutyöt alkaen  
400 € 
 
Esimerkkihinta 
Liittymismaksu ok-talo 20 m 3 130 €  
Lämmönvaihdinlaitteisto 7 200 € 
Vanhan kattilan purkutyöt 400 €  
Yhteensä 10 730 € 
 
Kaukolämmön avaimet käteen -palveluun sisältyvästä 
työn osuudesta on mahdollista hakea kotitalousvä-
hennystä. Asennustyön osuus kaukolämmön Avaimet 
käteen -paketista on 2 000–2 500 euroa.

Avaimet käteen -palvelusta laaditaan erillinen sopimus, 
jossa määritellään mm. toimitussisältö ja toimitusehdot 

sekä takuukäytännöt. Palvelu laskutetaan yhdessä eräs-
sä töiden valmistuttua tai erikseen laaditun rahoitusso-
pimuksen mukaisesti. 

Ota yhteyttä 
Asiakaspalvelumme auttaa ja palvelee  
kaikissa energiaan liittyvissä asioissa. 
 
Kaukolämmön asiakaspalvelu 
puh. 02 621 2085 

 
ma–pe klo 8–16

Kaukolämmön myynti 
 

 
Verkko 

 
 
Asiakaslaitteet 

Pori Energia Oy 
Radanvarsi 2, 28100 Pori  
puh. 02 621 2085 
Sähköpostit: 

Energiansäästövinkkejä &  
lisätietoa 

 
 

LISÄPALVELUT

KAUKOLÄMPÖVAIHTIMEN UUSIMINEN AVAIMET 
KÄTEEN -PALVELUNA

Alk. 6 200 €

Laiteuusinta on mahdollista maksaa myös rahoitussopi-
muksella 1–3 vuoden kuluessa.

Avaimet käteen -palvelusta laaditaan erillinen sopimus, 
jossa määritellään mm. toimitussisältö ja toimitusehdot 
sekä takuukäytännöt. Palvelu laskutetaan yhdessä eräs-
sä töiden valmistuttua tai erikseen laaditun rahoitusso-
pimuksen mukaisesti. 

PREMIUM-KAUKOLÄMPÖ

148,31 €/vuosi

Sisältää laitteiston vuositarkastuspalvelun ja 24h-päi-
vystyspalvelun. Vuositarkastuksessa tehdään laitteiston 
kuntotarkastus, mahdollisten laitevikojen selvitys sekä 
laitteiden säätöjen tarkastus. Palveluun sisältyy halut-
taessa myös käyttöopastusta. Premium-hinta ei sisällä 
teho- eikä energiamaksuja. Lisätiedot:  

HINNASTON VOIMASSAOLOAIKA & VEROT

Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2023 
alkaen. Kaikki hinnaston hinnat sisältävät 24 % 
 arvonlisäveroa.

Liittymismaksun suuruus määräytyy seuraavan kaavan 
mukaan 50 metrin etäisyydelle asti: liittymismaksu 
135 € x liittymisetäisyys + 430 €. Tarkista liittymääsi 
varten tarvittava rakentamisen määrä myyjältäsi.


