
 
 
 

HYVÄ ASIAKKAAMME! 
 

Päivitämme laskutusvesivirtoja ja hinnastoja 1.10.2018 

Teemme kaukolämmöstämme entistä reilumpaa. Olemme tarkastaneet asiakkaidemme 
laskutusvesivirrat tuntikulutustiedon avulla. Perusmaksut muuttuvat todellisen kulutuksen 
mukaisiksi 1.10.2018 alkaen. Kaukolämmön hinnoittelu on näin asiakkaille reilua ja 
oikeudenmukaista, koska asiakas maksaa ainoastaan oman lämmönkäyttönsä mukaan. 
Yhtenäistämme samalla perusmaksujen kaavat ja hinnastoa. Laskutusvesivirta tarkastetaan 
vuosittain, toteutuneen kulutuksen perusteella. 
 

- Mikäli uusi laskutusvesivirta on suurempi kuin nykyinen, niin pyrimme auttamaan 
asiakkaitamme pienentämään tarvittavaa vesivirtaa ja mahdollinen korotus tapahtuu 
vasta 1.5.2019. Olemme näihin asiakkaisiin erikseen yhteydessä talven aikana. 

- Asiakkaiden eduksi tehtävät laskutusvesivirran muutokset otetaan käyttöön heti 
1.10.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Laskutusvesivirran muuttuessa kulutukseen 
perustuvaksi asiakkaamme voivat paremmin 
vaikuttaa sen kautta kaukolämmön 
kustannuksiin. Mikäli vesivirran tarvetta saadaan 
pienennettyä, myös perusmaksun suuruus 
pienenee. 

 

 

 



Siirrymme Lieksassa kausihinnoitteluun 1.10.2018 

Siirrymme Lieksassa nykyaikaiseen energiamaksun kausihinnoitteluun syksyllä 2018. 
Kausihinnoittelu muuttaa energiamaksua kausittain, siten etteivät vuotuiset lämmitys-
kustannukset keskimäärin muutu. Kausihinnoittelu antaa sinulle mahdollisuuden erityisesti 
talvikaudella 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.   

Kausihinnoittelu on otettu käyttöön vuosina 2017-2018 Forssan, Hammaslahden, Jokelan, Karkkilan, Mynämäen, 
Reijolan, Ruoveden, Rääkkylän, Sysmän ja Tohmajärven kaukolämpöverkoissa ja se on saanut hyvin positiivista 
palautetta.  

Mitä tarkoittaa kausihinnoittelu? 

Kausihinnoittelu koskee energiamaksua, jonka hinta 
muuttuu kausittain. Vuosi jaetaan neljään kauteen. 
Talvikauden kesto on viisi kuukautta, kesäkauden kolme 
kuukautta ja kevät- sekä syyskaudet kaksi kuukautta 
kumpikin. 

 

Kausihinnoittelussa maksat kesäkaudella 
alhaisempaa energiahintaa kuin talvikaudella. 
Alustavat energiahinnat on ilmoitettu 
viereisessä kuvaajassa. Laskutamme sinua yhä 
kuukausittain käytetyn lämpöenergian 
kulutuksen mukaisesti voimassa olevan 
kausihinnan mukaan. 

 

Miksi siirrymme kausihinnoitteluun? 

Kausihinnoittelun avulla sinulla on mahdollisuus säästää lämmityskustannuksissa entistä enemmän. 
Energiahinta on talvella korkeimmillaan, jolloin myös säästö energiankulutuksessa näkyy 
lämmityskustannuksissa. Pystyt säästämään lämmityskustannuksissa huomattavasti pienentämällä 
kiinteistösi energiankulutusta talven kulutuspiikkien aikana. Kausihinnoittelu tukee myös 
energiatehokkaita rakennusratkaisuja, jotka vähentävät erityisesti talviajan energiankulutusta. 

Kausihinnoittelu on läpinäkyvää ja vastaa todellisia kaukolämmön tuotantokustannuksiamme. 
Kaukolämmön tuotanto on edullisempaa kesällä kuin talvella, siksi kesäkaudella kaukolämmön hinta 
on alhaisempi. 

Lähetämme tarkempaa lisätietoa muutoksesta kevään aikana 

Mikäli teille herää kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme: 
puh: 020 331 040 
e-mail: kaukolampo@vapo.fi  

 


