Hyvä Asiakkaamme
Kaukolämmön hinnoittelu uudistuu Mynämäellä 1.1.2017 alkaen. Siirrymme Mynämäellä nykyaikaiseen energiamaksun kausihinnoitteluun. Energiamaksu laskee kokonaisuudessaan 13 €/MWh
ja samalla tarkistetaan perusmaksu, minkä ansiosta kaukolämmön kokonaishinta laskee
Mynämäellä keskimäärin noin 10 €/MWh. Kausihinnoittelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden
suurempaan säästöön lämmityskustannuksista pienentämällä talven huippukulutusta. Uusi hinnoittelumalli huomioi paremmin myös rakennusten energiatehokkuuden parannustoimenpiteet.
Kausihinnoittelu vastaa paremmin kaukolämmön tuotannon kustannuksia, jotka ovat korkeammat
talvella kuin kesällä. Uusi hinnasto astuu voimaan 1.1.2017 ja löydät sen viimeiseltä sivulta.

Mitä tarkoittaa kausihinnoittelu?
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Kausihinnoittelussa talvikauden aikana energiahinta on korkeimmillaan ja kesäkaudella matalimmillaan. Asiakasta laskutetaan yhä käytetyn lämpöenergiamäärän mukaan kuukausittain
kulloinkin voimassa olevan kausihinnan mukaan.
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Miksi siirrymme kausihinnoitteluun?
Kun energiahinta on talvella korkeimmillaan, asiakkailla on mahdollisuus säästää kaukolämpölaskustaan enemmän leikkaamalla huippukulutusta. Hinnoittelu tukee myös rakennukseen tehtyjä
energiantehokkuustoimenpiteitä, sillä ne vähentävät erityisesti talviajan kulutusta, mikä pienentää
enemmän kaukolämpölaskua. Kaukolämmön tuotannon kannalta talviajan kaukolämmön
tuotannolla on korkeammat kustannukset verrattuna kesäajan tuotantoon. Kausihinnoittelun
myötä kaukolämmön hinnoittelu on siten entistä läpinäkyvämpää ja kustannusvastaavampaa.

Miten hinnoittelunmuutos vaikuttaa?
Hinnoittelunmuutos vaikuttaa erikokoisiin asiakkaisiin eri tavalla, ja keskimäärin Mynämäen
asiakkaiden kokonaishinta laskee 10 €/MWh. Energiamaksu laskee 13 €/MWh ja samalla
tarkistetaan perusmaksut. Hinnoittelunmuutoksen myötä kaikkien asiakkaiden kaukolämmön
hinta laskee ja alla on esitetty vuotuiset säästöt erityyppisissä rakennuksissa.

Näin uusi hinnoittelu vaikuttaa
Mäkisen perheen omakotitalossa lämmitykseen kuluu
vuodessa 18 MWh energiaa ja vesivirta on 0,2 m3/h.
Uuden hinnoittelun myötä heidän perheensä säästää
vuodessa noin 111 euroa.

Lähteentorpan rivitalon lämpimänä pitäminen kuluttaa
vuodessa 150 MWh ja vesivirta on 0,8 m3/h.
Lähteentorpan taloyhtiö saa hinnanmuutoksen jälkeen
noin 1 500 euroa pienemmän laskun vuodessa.

Rinteen kerrostalossa vuosikulutus on 600 MWh ja
vesivirta 2,8 m3/h. Hinnanmuutoksen myötä taloyhtiölle
tulee noin 6 500 euron säästöt vuodessa.

*Esitetyt hinnanmuutokset on tehty Energiateollisuus ry:n
tyyppirakennusten avulla.

Uuteen hinnoitteluun siirtyminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

MYNÄMÄEN KAUKOLÄMPÖHINNASTO ALKAEN 1.1.2017
Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu perus- ja energiamaksusta.

Perusmaksut
Tilausvesivirta V (m3/h)
< 0,8
0,8 – 2,0
2,2 – 8,0
> 8,0

Perusmaksu pm (€/vuosi) alv 0 %
k * (26,91 + 708,07 * V)
k * (47,09 + 682,84 * V)
k * (706,39 + 353,19 * V)
k * (1513,69 + 252,28 * V)

Kustannuskerroin k
2,57
2,57
2,57
2,57

Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistön tilausvesivirran mukaan. Tilausvesivirtaa määrittäessä
huomioidaan se, että asiakkaalle turvataan riittävä energian saanti vuoden kylmimpänä aikana. Suurinta
kaukolämpöveden virtaamaa, jolla asiakkaan kiinteistön lämpö tuotetaan (V, m 3/h) kutsutaan
tilausvesivirraksi. Perusmaksuun lisätään alv 24 %.

Energiamaksut €/MWh (alv 0 %)

Energiamaksut
Mynämäki
1.1.2016–31.3.2016
1.4.2016–31.5.2016
1.6.2016–31.8.2016
1.9.2016–31.10.2016
1.11.2016–31.12.2016
Vuotuinen keskimääräinen
energiamaksu

€/MWh
alv 0 %
71,20
61,62
45,63
61,62
71,20

€/MWh
alv 24 %
88,28
76,41
56,58
76,41
88,28
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Asiakasta laskutetaan kuukausittain käytetyn lämpöenergiamäärän
mukaisesti kuukausittain kulloinkin voimassa olevan kausihinnan mukaan.
Vuosi jaetaan neljään kauteen: talvikausi, kevätkausi, kesäkausi ja
syyskausi. Vuotuisen keskimääräisen energiamaksun laskennassa käytetään
Energiateollisuus ry:n normaalivuoden kulutusjakaumaa.

Liittymismaksut
Tilausvesivirta V (m3/h)
0,2…2,0
2,2…10
≥ 11

Liittymismaksu (€) alv 0 %
3,2 * k1 * (446 + V * 2315)
3,0 * k1 * (2691 + V * 1261)
3,0 * k1 * (6728 + V * 841)

Kustannuskerroin k
1,0
1,0
1,0

Asiakas maksaa kaukolämpöön liittyessään tilausvesivirtaan perustuvan liittymismaksun. Mikäli
kaukolämpöliittymän todelliset rakentamiskustannukset ovat liittymismaksua suuremmat, varaa Vapo Oy
lämmönmyyjänä oikeuden määritellä asiakaskohtaisen liittymismaksun. Liittymismaksu sisältää
kaukolämmön liittymisjohdon ja mittauskeskuksen rakentamisen tekniseen tilaan. Liittymismaksuun
lisätään alv 24 %.

ASIAKASPALVELUN YHTEYSTIEDOT
Puhelin 020 331 040 arkisin klo 9-15.
Sähköposti kaukolampo@vapo.fi
Lisätietoa kaukolämmöstä löydät nettisivuiltamme www.vapo.fi

