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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä pohjatietoa Oulun Energian nykyisten 

hinnoittelumallien uudistamiseksi. Pohjatietoa oli tarkoitus hankkia muiden energia-

yhtiöiden käytössä olevista hinnoittelumalleista sekä niiden rakenteista. Työ toimii 

osana tilaajan, Oulun Energian, tavoitetta kehittää kaukolämmön hinnoittelua, jotta 

kilpailukykyinen hinnoittelu olisi myös mahdollista tulevaisuuden lämmitysmarkki-

noilla. 

 

Teoriaosuudessa selvitettiin kaukolämmön hinnan muodostuminen sekä vertailtiin 

hinnoittelua vastaavanlaisten energiayhtiöiden kesken. Työssä pohdittiin myös tule-

vaisuuden muutostekijöitä, jotka tulevat osaltaan vaikuttamaan kaukolämmön hin-

noitteluun. Empiirisessä osuudessa tutkittiin tilaajan ja vastaavanlaisten energiayhti-

öiden käyttämiä hinnoittelumalleja sekä niiden muodostumista.   

 

Poikkeavia hinnoittelumalleja haettiin pääasiallisesti kotimaasta ja niistä mielenkiin-

toisimmat valittiin tutkittavaksi yhdessä työn tilaajan kanssa. Hinnoittelumalleihin 

tutustuttiin ainoastaan yritysten Internet-sivustojen kautta, eikä yrityksiin oltu suora-

naisesti yhteydessä.   

 

Lopputyön tuloksena saatiin tietoa siitä, minkä tyyppisiä hinnoittelumalleja muilla 

energiayhtiöillä on käytössä. Valituista hinnoittelumalleista muodostettiin myös esi-

merkit tilaajan käyttöön. 

 

 

 

Asiasanat: kaukolämpö, tariffit, hinnoittelu 



3 

ABSTRACT 

 

KEMI-TORNIO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Technology 

 

Degree programme: Industrial Management 

Author(s): Kimmo Paaluharju 

Thesis title: District Heating Tariffs 

Pages (of which appendixes): 56 (9) 

Date: 31.1.2013 

Thesis instructor: 

 

Thesis commissoner: 

Tuomo Palokangas/Kemi-Tornio University of Ap-

plied Sciences 

Kaj Norrbacka/Oulun Energia 

 

 

The aim of this thesis was to collect basic information for Oulun Energia to reform 

their current pricing models. The basic information was collected from the pricing 

models and their structures from other energy companies. The work is part of the 

client’s, Oulun Energia’s, objective to develop district heating pricing, so that com-

petitive pricing would be possible also on the future heating market. 

 

The theoretical part of this thesis explain the formation of the district heating price 

and comparing to the pricing between similar energy companies. The thesis also fo-

cuses on the future change factors that will help to influence the pricing of district 

heating. The empirical part of the thesis examine the pricing models used by the cli-

ent and similar energy companies. 

 

The different types of pricing models were applied in domestic companies and the 

most interesting of them are considered in this work. The pricing models were ex-

plored only through their websites. 

 

The final result of the thesis is the information of the pricing models that other ener-

gy companies use today. Selected pricing models formed the examples for the use of 

Oulun Energia. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä pohjatietoa Oulun 

Energian kaukolämpöliiketoiminnalle, osana nykyisin käytössä olevien hinnoittelumal-

lien uudistamista. Kaukolämpöliiketoiminta on tietynlaisessa murrosvaiheessa, kilpailu-

kykyyn ja kysyntään on vaikuttamassa tekijöitä, jotka tulevat aiheuttamaan muutoksia 

kaukolämmön hinnoitteluun.  

 

Oulun Energia -konserni muodostaa yhtenäisen energia-alan kokonaisuuden, jonka toi-

minnan painopiste on Oulun alueella ja laajemminkin pohjoisessa Suomessa. Oulun 

kaupungin omistama konserni kattaa energia-alan koko arvoketjun: raaka-aineiden tuo-

tannon, sähkön ja lämmön tuotannon, niiden myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset pal-

velut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Vuonna 2011 konsernin liikevaih-

to oli 228,9 miljoonaa euroa, josta liikeylijäämää kertyi 54,6 miljoonaa euroa. Samaise-

na vuonna konsernissa työntekijöitä oli 355. 

 

Kaukolämpöliiketoiminnan ensimmäinen asiakas liitettiin kaukolämpöverkkoon 

7.10.1969 ja vuoden 2011 loppuun mennessä asiakkaita oli 8751. Vuoden 2011 aikana 

kaukolämpöverkon kokonaispituus kasvoi 774 km ja lämpöä myytiin noin 1480 GWh, 

josta asuinkiinteistöjen osuus oli 50,7 %. Kaukolämmön tuotannossa vuonna 2011 

energialähteenä käytettiin turvetta 68 %, biomassaa 28 % ja polttoöljyä tai kivihiiltä 4 

%. Kaukolämmön kokonaistuotanto oli 1569 GWh ja tuotetun energian CO2-päästöt 

olivat 254g/kWh. 
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Opinnäytetyössä tutustutaan ensin kaukolämmön hinnan muodostumiseen yleisellä ta-

solla, sekä tutkitaan hinnoittelun rakennetta ja vertaillaan vastaavanlaisten energiayhti-

öiden hinnoittelua toisiinsa. Teoriaosuuden lopussa käsitellään mahdollisia tulevaisuu-

den muutostekijöitä ja niiden vaikutusta kaukolämmön kilpailukykyyn.  Empiirinen 

osuus aloitetaan tutkimalla tilaajan nykyisten hinnoittelumallien: liittymismaksun ja 

perusmaksun muodostumista, sekä sitä miten energiamaksun hinta on kehittynyt vii-

meisten vuosien aikana. Lopuksi selvitetään työhön valittujen hinnoittelumallien raken-

ne ja tietojen pohjalta luodaan vastaavan tyyppiset hinnoittelumallit tilaajan käyttöön.  

 

Opinnäytetyössä ei pyritä muodostamaan yritykselle valmiita hinnoittelumalleja vaan 

tarjotaan esimerkkejä, joiden mukaisesti hinnoittelumallit voidaan tulevaisuudessa uu-

distaa. 
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2 KAUKOLÄMMÖN HINNAN MUODOSTUMINEN 

 

Asiakkaan kuukausittain maksama kaukolämpölasku muodostuu perusmaksusta, ener-

giamaksusta sekä näiden veroista. Kaukolämpöön liittymisestä peritään myös erillinen 

liittymismaksu, joka nykyisin veloitetaan asiakkaalta liittymisen yhteydessä. (Energia-

teollisuus ry 2011a, hakupäivä 19.10.2012). 

 

Yleisesti perusmaksu mitoitetaan asiakkaan tarvitseman huipputehon mukaisesti. Tämä 

velvoittaa kaukolämpöyhtiön mitoittamaan ja ylläpitämään toimintaansa siten, että asia-

kas saa tarvittaessa rakennukselle suunnitellun ja sopimuksissa määritellyn huipputehon 

tarvitsemallaan hetkellä. Suomessa yleisimmät käytettävät perusmaksut muodostuvat 

tilausvesivirran tai tilaustehon mukaisesti. Luvun loppupuolella käsitellään tilausvesi-

virran ja tilaustehon muodostumisen periaatteet. Perusmaksun on tarkoitus kattaa yri-

tyksen toiminnan kiinteistä kustannuksista muodostuvia kuluja asiakkaiden kesken. 

Kiinteiksi kustannuksiksi voidaan luetella lämmön tuotantolaitosten ja kaukolämpöver-

kon rakentamisen ja ylläpidon sekä hallinnon kustannuksia. (Energiateollisuus ry 2006, 

470).  

 

Energiamaksu määräytyy asiakkaan käyttämän lämpöenergian perusteella. Yleisesti 

energiamaksun yksikköhinta on samansuuruinen riippumatta paljonko asiakas energiaa 

kuluttaa. Kaukolämpöyhtiö kattaa energiamaksulla lämmönhankinnasta aiheutuvia kus-

tannuksia. Kustannuksiksi voidaan luetella polttoainekulut, päästökauppa ja energiave-

rotus. (Energiateollisuus ry 2006, 471). 

 

Kaukolämmön hinnoittelua ohjaa kilpailulainsäädäntö, jonka mukaan hintojen on pää-

asiallisesti vastattava yrityksen lämmöntuottokustannuksia. Lain mukaan myös saman-

kaltaisia asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti. (Energiateollisuus ry 2006, 472).  

 

Tämän lisäksi Energiateollisuus ry valvoo yleisesti hintakehitystä, julkaisemalla vuosit-

tain kattavan yrityskohtaisen kaukolämpötilaston sekä kahdesti vuodessa kaukolämmön 

hintatilaston. (Energiateollisuus ry 2012, hakupäivä 19.10.2012). 
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Kuvassa 1 on esitetty asiakkaan kaukolämpölaskun hinnan muodostuminen omakotita-

loilla. Energiamaksun osuus tämän tyyppisillä asiakkailla kokonaiskustannuksista on 

lähes puolet. Loput hinnasta muodostuvat perusmaksusta ja verojen osuudesta. 

 

 

Kuva 1. Omakotitalon kaukolämpölaskun hinnan muodostuminen (Energiateollisuus ry 

2011a, hakupäivä 19.10.2012). 

 

Kuvasta 2 nähdään miten hinta muodostuu kerrostalotyyppisillä asiakkailla. Energia-

maksun ja tämän vero-osuus kasvaa, kun taas perusmaksun osuus pienenee, vertailtuna 

kuvan 1 omakotitaloasiakkaisiin.  

 

 

Kuva 2. Kerrostalon kaukolämpölaskun hinnan muodostuminen (Energiateollisuus ry 

2011a, hakupäivä 19.10.2012). 
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Kaukolämpöön liittymisestä asiakas maksaa liittymismaksun, jonka tarkoituksena on 

kattaa energiayhtiölle liittymisestä aiheutuvat kustannukset. Yleisesti liittymismaksun 

suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tarvitsema tilausvesivirta tai huipputeho ja liittymis-

johdon pituus. Pääsääntöisesti liittymismaksu sisältää liittymisjohdon lämpöverkosta 

asiakkaan lämmönjakohuoneeseen sekä lämmön mittaukseen liittyvän laitteiston. Liit-

tymisjohtojen maanrakennustyöt ovat yhtiökohtaisia. 

 

2.1 Tilausteho 

 

Tilausteho, josta käytetään joissain tapauksissa myös nimitystä sopimusteho, tarkoittaa 

asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista lämpötehoa. Tilaustehon mittayksikkönä 

käytetään kW eli kilowattia. (Suomen Kaukolämpö ry 1998, 1). 

 

Tilausteho saadaan laskemalla yhteen sen osatekijät eli kiinteistön lämmitysteho, il-

manvaihtoteho, käyttövesipiirin liitettyjen lämmityslaitteiden teho ja käyttöveden tunti-

nen lämmitysteho. (Suomen Kaukolämpö ry 1998, 6). 

 

Tilausteho on hyvin yksinkertainen perusmaksun hinnan muodostumisen peruste. Tila-

usteho on yksinkertainen määritellä ja tarkistaa, joten sen ylläpitäminen ja automaatti-

nen tarkistaminen on helppoa. Tilaustehon yhteydessä usein käytetään myös erillistä 

vesivirtamaksua, näiden on tarkoitus täydentää toisiaan. Asiakkaan kannalta tilausteho 

on läpinäkyvä ja helppo ymmärtää. (Heikkilä 2011, 26). 

 

2.2 Tilausvesivirta 

 

Tilausvesivirta, josta käytetään joissain tapauksissa myös nimitystä sopimusvesivirta, 

tarkoittaa asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kaukolämpöveden virtausta. Ti-

lausvesivirran mittayksikkönä käytetään m
3
/h eli kuutiometriä tunnissa. (Suomen Kau-

kolämpö ry 1998, 1). 

 

Tilausvesivirta saadaan laskemalla lämmönjakokeskuksen kytkennästä ja toimintaläm-

pötiloista riippuvat, kutakin tilaustehon osatekijää vastaavat kaukolämpöveden virtauk-
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set yhteen. Osatekijöitä ovat lämmitystehoa vastaava kaukolämpövesivirta, ilmanvaihto-

tehoa vastaava kaukolämpövesivirta, käyttövesipiiriin liitettyjen lämmityslaitteiden te-

hoa vastaava vesivirta ja käyttöveden tuntista lämmitystehoa vastaava vesivirta. (Suo-

men Kaukolämpö ry 1998, 7). 

 

Tilausvesivirta on tilaustehon johdannaisarvo, jossa on otettu tehon lisäksi huomioon 

kaukolämpöveden jäähtymä asiakaslaitteissa. Tämän vuoksi asiakkaan on mahdollista 

vaikuttaa perusmaksunsa hintaan jäähdytystä parantavilla huolto- ja investointitoimen-

piteillä. Jäähtymällä nähdään olevan suurta merkitystä myös lämmönmyyjälle, verkos-

ton ja yhteistuotannon optimaalisen toiminnan takaamisessa. Tilausvesivirran määrittä-

minen vaatii usein lämmitysjärjestelmän toiminnan ja mittauslukemiin vaikuttavien te-

kijöiden tuntemusta sekä tapauskohtaista arviointia, mikä tekee suureen määrittämisestä 

monimutkaisen ja vaikeasti automatisoitavan. (Heikkilä 2011, 28). 
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3 HINNOITTELUMALLIEN KUSTANNUSVASTAAVUUS 

 

3.1 Kustannusten rakenne 

 

Kaukolämmön kustannukset muodostuvat kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. 

Kiinteät kustannukset voidaan jakaa pääomakustannuksiin sekä käyttö ja – hoitokului-

hin. Pääomakustannukset ovat kiinteiden kustannusten suurin erä ja ne muodostuvat 

kaukolämpöverkoston ja tuotantolaitosten käyttöomaisuusinvestointien lainoista sekä 

koroista. Alkuinvestointien lisäksi pääomakustannuksiin lasketaan vuosittaiset lämmön-

tuotannon ja verkoston ylläpitoon tehtävät investoinnit. Käyttö ja – hoitokuihin laske-

taan muun muassa henkilöstökulut, ulkopuoliset palvelut ja vuokrat. (Energiateollisuus 

ry 2006, 465). 

 

Kaukolämmön muuttuvat kustannukset johtuvat lähinnä tuotetun lämmön määrästä. 

Polttoaineiden ostot, verot ja päästöoikeudet ovat suoraan suhteessa myytyyn energia-

määrään. Lisäksi pumppaus- ja omakäyttösähkö sekä verkoston lisävesi kuuluvat muut-

tuviin kustannuksiin. (Energiateollisuus ry 2006, 465). 

 

Nykyisten hinnoittelumallien kustannusvastaavuutta olisi mahdollista tarkastella ver-

taamalla asiakkailta perittyjen perusmaksujen osuutta kiinteisiin kustannuksiin ja läm-

mön myynnistä saatuja tuloja muuttuviin kustannuksiin. Useamman energiayhtiön tu-

loslaskelmien tutkiminen ja hankkiminen on kuitenkin kohtuuttoman iso työ, joten seu-

raavassa luvussa vertaillaan vastaavan kokoisten energiayhtiöiden hinnoittelun toisiinsa, 

jonka avulla saadaan käsitys hinnoittelun yleisestä keskiarvosta. 

 

3.2 Hintavertailu vastaavanlaisten energiayhtiöiden välillä 

 

Luvussa vertaillaan vastaavan tyyppisten energiayhtiöiden käytössä olevaa hinnoittelua 

niin perus- kuin energiamaksujen osalta. Liittymismaksujen osalta vertailua ei suoriteta, 

koska osalla energiayhtiöistä tietty määrä liittymisjohtoa sekä liittymisjohdon maara-

kennustyöt kuuluvat osaksi liittymismaksuja. Koska osa energiayhtiöistä perii maksut 
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erikseen, ei vertailusta tulisi näin tasapuolista. Vertailu toteutetaan Energiateollisuuden 

määrittelemien kolmen erityyppisen asiakkaan mukaan. Käytetyt tyyppiasiakkaat ja 

niiden tiedot on mainittu liitteessä 1. 

 

3.2.1 Perusmaksun hintavertailu 

Perusmaksujen osalta vertailuun valittiin seitsemän suurinta energiayhtiötä asiakaslu-

kumäärällä mitattuna. (Energiateollisuus ry 2011b, hakupäivä 18.11.2012). 

 

Vertailussa ilmoitetut energiayhtiöiden hinnat ovat arvolisäverottomia ja ne on laskettu 

kunkin asiakastyypin vuosittaiseksi perusmaksuksi, eli asiakkaan kuukausittain maksa-

man perusmaksun määrä saadaan jakamalla ilmoitettu tulos kahdellatoista. Perusmaksu-

jen hintatiedot ja laskentakaavat on haettu yritysten Internet-sivuilta, hakupäivän ollessa 

18.11.2012. Vertailussa käytetään kyseisenä päivänä voimassa olevia hintoja ja hinnoit-

telumalleja. 

 

Ensimmäinen vertailu on toteutettu pientalotyyppisille asiakkaille, joiden tilausteho on 

18 kW tai tilausvesivirta 0,15 m
3
/h. Kuvasta 3 voidaan huomata hinnoittelussa pientä 

hajontaa, kalleimman ja halvimman hintaero ollessa 93 €. Vertailun keskiarvon alapuo-

lelle sijoittui kolme energiayhtiötä.  

 

 

Kuva 3. Pientalojen perusmaksujen hintavertailu 
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Toinen vertailu on toteutettu rivi- ja pienkerrostalotyyppisille asiakkaille, näiden tilaus-

teho on 70 kW tai tilausvesivirta 0,8 m
3
/h. Kuvasta 4 on havaittavissa hinnoittelussa 

suuria poikkeavuuksia. Halvimman ja kalleimman hintaero nousee 1901 €. Vertailun 

kaksi kalleinta hintaa nostaa keskiarvon sen verran korkealle, että neljä energiayhtiötä 

alittaa sen.  

 

 

Kuva 4. Rivi- ja pienkerrostalojen perusmaksujen hintavertailu 

 

Perusmaksujen viimeisessä vertailussa asiakastyyppinä on kerrostalot, joiden tilausteho 

on 230 kW tai tilausvesivirta 2,8 m
3
/h. Kuvasta 5 voidaan havaita yhtiöiden välisten 

hintaerojen kasvavan entisestään. Kalleimman ja halvimman välille hintaeroa kertyy 

4959 €. 

 

 

Kuva 5. Kerrostalojen perusmaksujen hintavertailu 
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Tehty vertailu osoittaa perusmaksun hinnoissa olevan suuria eroja energiayhtiöiden 

kesken. Pientalojen osalta hinnoittelu pysyy kohtuullisen tasaisena, mutta mitä isom-

maksi asiakkaat kasvavat sitä suuremmiksi yhtiöiden hinnoittelun välinen ero kasvaa. 

Pääsääntöisesti lähimpänä keskiarvoa vertailuissa pysyy Helsingin Energia. 

 

3.2.2 Energiamaksun hintavertailu 

Energiamaksujen osalta vertailuun valittiin seitsemän energiayhtiötä, joiden kaikkien 

vuoden 2011 myytävän lämmönmäärä ylitti 1000 GWh. (Energiateollisuus ry 2011b, 

hakupäivä 18.11.2012). 

 

Vertailussa ilmoitetut energiayhtiöiden hinnat arvolisäverottomia hintoja ja ne on las-

kettu kunkin asiakastyypin vuotuisen energiankulutuksen perusteella. Energiamaksujen 

hintatiedot on haettu yritysten Internet-sivuilta ja niiden hakupäivä on ollut 18.11.2012. 

Vertailussa käytetään kyseisenä päivänä voimassa olevia hintoja ja hinnoittelumalleja, 

pois lukien yritykset joilla on käytössä niin sanottu kausihinnoittelu. Kausihinnoittelun 

omaavilla yrityksillä vuotuisen energian laskennassa käytetään kuluvan vuoden hinnoit-

telua liitteen 1 mukaisilla kuukausittaisilla painotusarvoilla. 

 

Ensimmäisessä vertailussa asiakastyyppinä on pientalo, jonka vuosittainen energian 

kulutus on 18 MWh. Kuvasta 6 selviää, että kalleimman ja halvimman väliseksi hinta-

eroksi muodostuu 419 €. Keskiarvon alapuolelle vertailussa sijoittuu kolme energiayh-

tiötä. 

 

 



16 

 

Kuva 6. Pientalojen energiamaksujen hintavertailu 

 

Kuvan 7 osoittamasta vertailusta voidaan huomata, miten hinnat kehittyvät rivi- ja pien-

kerrostalotyyppisillä asiakkailla, joiden vuotuinen energian kulutus on 150 MWh. Kal-

leimman ja halvimman hintaeroksi muodostuu 3486 €. Vertailun keskiarvon alapuolelle 

sijoittuu kolme vertailun energiayhtiöistä. 

 

 

Kuva 7. Rivi- ja pienkerrostalojen energiamaksujen hintavertailu 

 

Viimeisessä vertailussa kohteena on kerrostalot, joiden vuotuinen energian käyttö on 

600 MWh. Kuva 8 osoittaa vertailun kalleimman ja halvimman yhtiön väliseksi 

hintaeroksi 13 945 €. Keskiarvon alapuolelle vertailussa sijoittuu samat kolme yhtiötä 

kuin kahdessa edellisessä vertailussa. 
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Kuva 8. Kerrostalojen energiamaksujen hintavertailu 

 

Vertailu osoittaa energiayhtiöiden hinnoittelussa olevan huomattavia eroja energiamak-

sujen osalta. Kallein MWh yksikköhinta on Turun Energialla, joka on 55,2 € ja hal-

vimmaksi osoittautuu Oulun Energian hinta, joka on 31,9 €. Lähimpänä vertailun kes-

kiarvoa pysyttelee Lahden Energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÄT 

 

Kaukolämpöliiketoiminta voidaan todeta olevan eräänlaisessa muutosvaiheessa. Vuo-

den 2010 ennätysmyynnistä huolimatta on kilpailukykyyn ja kysyntään vaikuttamassa 

asioita, jotka osaltaan tuovat haasteita tulevaisuuteen. Merkittävimpinä muutoksina voi-

daan pitää kilpailun lisääntymistä, päästökauppaa ja verotusta sekä kiinteistöjen muut-

tuvia rakentamismääräyksiä. 

 

4.1 Kilpailun lisääntyminen 

 

Viime vuosina kaukolämpö on saanut vastaansa entistä kovempaa kilpailua. Olemassa 

olevia kaukolämmön asiakkaita on menetetty kilpaileville lämmitysmuodoille. Esi-

merkkinä voidaan pitää nokialaista asunto-osakeyhtiötä, joka päätti vaihtaa lämmitysjär-

jestelmänsä maalämpöön. Tapaus onkin saanut julkisuutta osakseen ja lisännyt keskus-

telua kaukolämmön asemasta ympäri Suomen. (Tee parannus 2010, hakupäivä 

20.10.2012). 

 

Lämmitysmarkkinoilla suurimmaksi haastajaksi on viime vuosien kuluessa noussut eri-

tyisesti maalämpö. Maalämpöjärjestelmät perustuvat maaperään, kallioon tai veteen 

varastoituneen lämmön siirtoon lämpöpumpun avulla rakennusten lämmitykseen. Jär-

jestelmälle on ominaista korkeahko investointi ja suhteessa edulliset sähköön perustuvat 

käyttökustannukset. (Pöyry 2011, 12). 

 

Kilpailun lisääntyminen vaikuttaakin erityisesti uusilla asuinalueilla, joissa mietitään, 

mikä olisi kannattavin lämmitysjärjestelmä. Myös erityyppisten hybridijärjestelmien 

saatavuus on markkinoilla lisääntynyt. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että energiayhti-

öiden on jatkossa kehitettävä toimintojaan ja oltava aktiivisempia sekä myynnin että 

tarjottavien palvelujen laajuuden suhteen. 
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4.2 Päästökauppa ja verotus 

 

Vuoden 2013 alusta voimaan tulevalle päästökauppakaudella (2013–2020) päästöoike-

uksia tullaan merkittävästi leikkaamaan. Tämä tarkoittaakin sitä, että kaukolämmöntuo-

tannon pohjautuessa korkean CO2-päästökertoimen omaavaan turpeeseen tai hiileen, 

nousevat päästökauppaan liittyvät kustannukset merkittävästi. 

 

Suomen energiaverotus uudistui vuoden 2011 alusta. Energiaverotuksessa siirryttiin 

ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan 

verotukseen. Tehdyt päätökset heikensivät kaukolämmön kilpailukykyä ja aiheuttivat 

energiamaksujen korotuksia monissa yhtiöissä. 

 

Kohoavat päästöoikeuden hinnat yhdistettynä asteittain vähentyviin ilmaisiin päästöoi-

keuksiin, korotetut lämmöntuotannon verot ja nousevat polttoainehinnat aiheuttavat 

keskimäärin 50 % kustannusnousupaineen kaukolämmön reaaliseen tuotantokustannuk-

seen vuodesta 2010 vuoteen 2020. Vähäisintä kustannusten nousu on puupolttoaineisiin 

perustuvassa tuotannossa, jossa kustannusten nousu tulee vain pääasiallisesti kohonnei-

den polttoainekustannusten kautta. (Pöyry 2011, 24). 

 

Suurimmista yhtiöistä ainakin Helsingin Energia on ottanut käyttöön vuoden 2011 alus-

ta alkaen energiamaksun laskentakaavan, joka käydään tarkemmin läpi luvussa 6.3.2. 

Käytettyyn hinnoitteluun vaikuttaa suoraan päästöoikeuksien hankinnasta aiheutuvat 

kustannukset sekä polttoaineen veromuutokset. Energiamaksu tarkastetaankin neljästi 

vuodessa ja näin ollen esimerkiksi päästökaupan vaikutukset näkyvät hinnoissa nopeas-

ti. 

 

4.3 Rakennusmääräykset 

 

Kaukolämmön kysyntään tulee vaikuttamaan myös kiristyneet vaatimukset rakennusten 

energiatehokkuuden osalta. EU:n uudistetun Rakennusdirektiivin mukaan uusien raken-

nusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä. (Pöyry 

2011, 16). 
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Kaukolämmön osalta vaaditut rakennusmääräykset tulevat vähentämään uudiskohteissa 

rakennuksen lämmitykseen kuluvan energian kulutusta. Pidemmällä aikavälillä myös 

vanhempien rakennusten korjausrakentaminen tulee näkymään kysynnän vähenemisenä.  

Tämän myötä yritysten suurimpana haasteena on pitää kaukolämpö edelleen kiinnosta-

vana ja edullisena lämmitysratkaisuna. Yritysten tuleekin arvioida oma asemansa ja 

mahdollisuutensa muuttuvassa kilpailutilanteessa. 
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5 NYKYISET HINNOITTELUMALLIT 

 

Luvussa esitellään Oulun Energialla nykyisin käytössä olevat hinnoittelumallit ja tarkas-

tellaan niiden muodostumista erityyppisten asiakkaiden mukaan. Luvussa käsitellään 

ainoastaan Oulun runkoverkon hintoja, koska nämä ovat voimassa suurimmalla osalla 

asiakkaista, osuuden ollessa noin 95 %. Yrityksellä on käytössä erityyppiset hinnoitte-

lumallit Haukiputaan Energian ja Kiimingin alueverkon alueilla. Erityyppiset hinnoitte-

lumallit johtuvat yrityksen tekemistä yrityskaupoista, joiden vuoksi hinnoittelut ovat 

jäädytetty tietylle tasolle, sovitun siirtymäajan ajalle. Kaikki luvussa käsitellyt hinnat 

ilmoitetaan arvolisäverottomana. 

 

Asiakkaan liittyessä kaukolämpöön maksetaan liittymisen yhteydessä liittymismaksu. 

Tämän jälkeen asiakas maksaa kaukolämpölaskua kuukausittain. Lasku sisältää asiak-

kaan tilausvesivirran mukaisen perusmaksun ja edellisen kuukauden aikana kulutetun 

lämpöenergian mukaisen energiamaksun. 

  

5.1 Liittymismaksu 

 

Oulun Energia rakentaa liittymismaksua vastaan kaukolämmön liittymisjohdon lämpö-

verkosta lämmönjakohuoneeseen sekä hankkii ja asentaa kaukolämmön mittauslaitteet. 

Liittymisjohdon kaivaminen ja perustäyttötyöt kuuluvat myös yhtiölle. Asiakkaan teh-

täväksi jää lämmönjakokeskuksen hankinta ja asennustyöt sekä LVI-suunnitelmien tee-

tättäminen. Liittymisjohdon täyttötöiden viimeistely kuuluu myös asiakkaalle tontin 

osuudelta. (Oulun Energia 2012, hakupäivä 19.10.2012). 

 

Liittymismaksun hinta määräytyy uuden asiakkaan lämmityssuunnitelmasta selviävän 

tilausvesivirran ja liittymisjohdon pituuden mukaan. Tilausvesivirran arvo määrittyy 

kiinteistön lämmöntarpeen mukaan, suurimman mahdollisen lämmöntarpeen hetkellä. 

Mitoituslämpötilana Oulun Energia käyttää arvoa -32 °C. Liittymismaksu on arvo-

lisäveroton ja myös siirto- sekä palautuskelpoinen. (Oulun Energia 2012, hakupäivä 

19.10.2012). 
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Liittymismaksun määrittämisessä käytetään neljää eri laskentakaavaa. Asiakkaan tilaus-

vesivirta määrittää, millä kaavalla liittymismaksun määrä lasketaan.  

 

0 – 0,2 m
3
/h  2640 + 78 * L,  (1) 

0,21 – 2,0 m
3
/h 1280 + 6650 * V + 90 * L,  (2) 

2,01 – 10,0 m
3
/h 5600 + 4320 * V + 155 * L, (3) 

yli 10 m
3
/h  19900 + 2900 * V +140 * L, (4) 

   

missä L on liittymisjohdon pituus ja V on asiakkaan tilaus-

vesivirta. 

 

Kuvassa 9 on määritetty asiakkaan liittymismaksu tilausvesivirran mukaan, liittymis-

johdon pituutena käytetään 10 metriä. Kuvasta on havaittavissa, että hintakehitys on 

jyrkintä tilausvesivirran ollessa alle 2 m
3
/h, jonka jälkeen hinnan nousu loivenee tilaus-

vesivirran kasvaessa suuremmaksi. Tähän osaltaan vaikuttaa liittymisestä johtuvat maa-

rakennustyöt, joiden osuus liittymismaksusta on lähes sama riippumatta asiakkaan tila-

usvesivirrasta. Liitteessä 2 on laskettuna kuvan 9 liittymismaksujen määrä tilausvesivir-

tojen mukaisesti.  

 

 

Kuva 9. Liittymismaksun suuruus tilausvesivirran kasvaessa 

 



23 

5.2 Perusmaksu 

 

Perusmaksun hinta määräytyy asiakkaan tilausvesivirran mukaisesti, kuten liittymis-

maksuissakin. Perusmaksun määrittämiseen käytetään kolmea eri laskentakaavaa, asi-

akkaan tilausvesivirta määrittää millä kaavalla laskenta tapahtuu. 

 

0 – 0,2 m
3
/h  2,28 * 138,   (5) 

0,21 – 5,0 m
3
/h 2,28 * (34 + 520 * V),  (6) 

yli 5 m
3
/h  2,28 * (1134 + 300 * V),  (7) 

   

missä V on asiakkaan tilausvesivirta. 

 

Kuvasta 10 nähdään perusmaksun muodostuminen tilausvesivirran noustessa. Liitteessä 

3 on laskettuna perusmaksujen määrä tilausvesivirtojen mukaisesti. 

 

 

Kuva 10. Perusmaksun suuruus tilausvesivirran kasvaessa 

 

Kuten kaavasta 5 ja kuvasta 11 voidaan todeta, tilausvesivirran ollessa 0,2 m
3
/h tai sen 

alle on perusmaksun hinta kiinteä. Jyrkin nousu tapahtuu asiakkailla, joiden tilausvesi-

virta on alueella 0,21 – 5,0 m
3
/h.  
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Kuva 11. Perusmaksun suuruus tilausvesivirran ollessa alueella 0,0 – 2,0 m
3
/h 

 

5.3 Energiamaksu 

 

Energiamaksu määräytyy asiakkaan kuluttamaan lämpöenergiaan mukaan. Energiamak-

sun yksikköhinta on kiinteä eli asiakastyypistä riippumatta hinta on kaikille samansuu-

ruinen. Tällä hetkellä energiamaksun arvolisäveroton hinta on 31,96 €/MWh. Hintaa on 

viimeksi muutettu 1.1.2011. Edellinen tehty korotus perustui Valtioneuvoston esittämiin 

polttoaineiden ja energia- ja jäteverojen muutoksiin. (Oulun Energia 2010, hakupäivä 

17.11.2012). 

 

Kuva 12 esittää energian hinnan kehittymistä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Vuo-

sien 2002 ja 2008 välillä hinnan kehitys on ollut maltillista. Vuoden 2008 jälkeen hinta 

on kuitenkin lähtenyt nousemaan lähes vuosittain ja kolmen seuraavan vuoden aikana 

hinta onkin noussut noin 44 prosenttia verrattuna vuonna 2008 olleeseen hintaan. 
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Kuva 12. Energian hinnan kehitys välillä 2002 - 2012 

 

Suurin hinnan kasvu tapahtui vuoden 2009 alussa, jolloin MWh:n arvolisäverotonta 

hintaa nostettiin 4,2 €. Syynä tähän oli ollut polttoaineen heikko saatavuus ja siitä joh-

tuva polttoaineiden hinnannousu sekä yleinen hintatason nousu. Samoilla perusteilla 

hintaa korotettiin myös vuoden 2010 alusta alkaen. 

 

5.4 Tyyppirakennusten kustannukset 

 

Luvussa lasketaan Energiateollisuuden määrittelemien tyyppirakennusten liittymisen ja 

ensimmäisen vuoden kokonaiskustannukset. Taulukosta 1 on nähtävissä tyyppiraken-

nusten tarvittavat tiedot, jotta laskelmat kustannuksista voidaan suorittaa. 

 

Taulukko 1. Tyyppirakennusten tiedot 

Tyyppirakennukset Tilausvesivirta Vuosienergia Liittymisjohdon pituus 

    m
3
/h MWh m 

Pientalo 0,15 18 10 

Rivitalo / Pieni kerrostalo 0,8 150 10 

Suuri kerrostalo 2,8 600 10 
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Tyyppirakennusten liittymismaksua laskettaessa vaikuttavia tekijöitä ovat tilausvesivir-

ta, joka määrittää mitä kaavaa laskennassa käytetään sekä liittymisjohdon pituus. Pien-

talon liittymismaksun laskennassa käytetään kaavaa 1, rivitalon/pienen kerrostalon las-

kennassa käytetään kaavaa 2. Suuren kerrostalon liittymismaksu lasketaan kaavalla 3. 

Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt kaavat ja liittymismaksujen suuruudet 

tyyppirakennusten mukaan. 

 

Taulukko 2. Tyyppirakennusten liittymismaksut 

Tyyppirakennukset Kaava Liittymismaksu 

        € 

Pientalo  2640+78 *10   3420 

Rivitalo / Pieni kerrostalo  1280+6650*0,8+90*10 7500 

Suuri kerrostalo  5600+4320*2,8+155*10 19246 

 

Tyyppirakennusten perusmaksua laskettaessa ainoa vaikuttava tekijä on asiakkaan tila-

usvesivirta, joka määrittää millä kaavalla rakennuksen perusmaksu lasketaan. Pientalon 

perusmaksua laskettaessa käytetään kaavaa 4, rivitalon/pienen kerrostalon sekä suuren 

kerrostalon laskennassa käytetään kaavaa 5. Taulukossa 3 on esitetty tyyppirakennusten 

perusmaksujen laskennassa käytetyt kaavat ja niiden kustannukset vuosi- ja kuukausita-

solla. 

 

Taulukko 3. Tyyppirakennusten perusmaksut 

Tyyppirakennukset Kaava Perusmaksu Perusmaksu 

        €/vuosi €/kk 

Pientalo 2,28*138   315 26 

Rivitalo / Pieni kerrostalo 2,28*(34+520*0,8) 1026 86 

Suuri kerrostalo 2,28*(34+520*2,8) 3397 283 

 

Tyyppirakennusten energiamaksua laskettaessa ainoa vaikuttava tekijä on rakennuksen 

vuosittainen lämpöenergian kulutus. Taulukko 4 kuvaa tyyppirakennuksen vuosittain 

kuluttamaa lämpöenergia ja siitä muodostuvaan vuosittaista energiamaksua. 
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Taulukko 4. Tyyppirakennusten energiamaksut 

Tyyppirakennukset Energiamaksu 

    €/vuosi 

Pientalo 575 

Rivitalo / Pieni kerrostalo 4794 

Suuri kerrostalo 19176 

 

Tyyppirakennuksista pientalon ensimmäisen vuoden kaukolämpölasku sisältää liitty-

mismaksun, joka on 3420 €. Rakennuksen perusmaksu ja energiamaksu tekevät yhteen-

sä 890 €. Rivitalon/pienen kerrostalon ensimmäisen vuoden kaukolämpölaskussa on 

liittymismaksu, joka on 7500 €. Perusmaksu ja energiamaksu vuoden ajalta ovat 5820 €. 

Suuren kerrostalon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ovat 19 246 € ja perusmaksun 

ja energiamaksun muodostama vuosittainen maksu 22 573 €. 
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6 HINNOITTELUMALLIEN ESIMERKKEJÄ 

 

Varsinkin energiansäästön merkitys on voimistunut ja tämä alkaa jo näkyä lämmitys-

markkinoilla. Asiakkaiden sekä säästäessä energiaa että vähentäessä tehon tarvetta on 

uusien asiakkaiden hankinta tullut yhä tärkeämmäksi yrityksille. Uusien asiakasryhmien 

tavoittamiseksi tarvitaan sekä tuotekehitystä että hinnoittelun kiristämistä. Luvussa käsi-

tellään erityyppisiä hinnoittelumalleja, joiden avulla kaukolämmön kilpailukykyä voi-

taisiin entisestään parantaa kiristyvässä kilpailutilanteessa. 

 

6.1 Liittymismaksu 

 

Yleisesti suurimpana esteenä kaukolämpöön liittymisessä on pidetty korkeita liittymis-

kustannuksia. Nykyisin käytössä olevan liittymismaksun ja täysin uuden vaihtoehdon 

käyttöönottaminen vaatisi tutustumista viime vuosina tilaajan rakentamiin alueisiin ja 

niistä muodostuneisiin kustannuksiin. Pelkästään tämän asian selvittäminen ja kustan-

nusvastaavan hinnoittelumallin luominen olisi opinnäytetyön laajuinen tehtävä. Uusille 

asiakkaille tulisi myös tarjota vaihtoehtoja liittymismaksun ja sen perinnän suhteen. 

Luvussa esitetyt mallit ovat esimerkkejä millaisilla hinnoittelumalleilla kaukolämmön 

houkuttelevuutta voitaisiin parantaa suhteessa kilpaileviin lämmitysmuotoihin. 

 

Ensimmäisessä mallissa nykyinen liittymismaksu jaksotettaisiin seuraaville 3-10 vuo-

delle. Mallissa laskentakorko olisi suhteutettu laina-ajan pituuteen. Taulukossa 5 esite-

tään esimerkki, miten liittymismaksu hinta muuttuisi eripituisilla maksuajoilla, esimer-

kissä liittymismaksun alkuperäisenä hintana käytetään arvoa 3420 €. 

 

Taulukko 5. Liittymismaksu vuosille 3,5 ja 10 

Maksuaika Korko Kok.sum €/kk 

3 vuotta 4 % p.a. 3 847 € 106,86 

5 vuotta 5 % p.a. 4 365 € 72,75 

10 vuotta 8 % p.a. 7 384 € 61,53 
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5 vuoden laina-ajalla asiakkaan kuukausittaiseksi maksuksi muodostuisi noin 73 €. Ky-

seinen maksu voitaisiin hyvin yksinkertaisesti laskutuksessa liittää perusmaksun osana 

perittäväksi lisämaksuksi. Mallissa käytetyt korkoarvot ovat vain esimerkkiarvoja ja 

niiden tarkoitus on vain helpottaa esitetyn mallin ymmärtämistä. 

 

Toisessa mallissa asiakkaalle tarjotaan liittymismaksun yhteydessä Avaimet käteen -

palvelua, joka sisältää lämmönjakokeskuksen asennuksen ja liittämisen kaukolämpö-

verkkoon. Palveluun voisi kuulua perusvaihdin sekä tähän liittyvät sähkö- ja rakennus-

tekniset aputyöt. Kyseisen tyyppinen lisäpalvelu on käytössä mm. Jyväskylän Energial-

la. 

 

Asiakas voisi halutessaan tilata palvelun ensimmäisen mallin periaatteella, jossa kus-

tannukset voisi tarvittaessa jakaa tietylle ajalle. Käyttämällä samoja laskentakorkoja 

kuin edellisessä mallissa, saadaan Avaimet käteen -palvelun taulukon 6 esittämät hin-

nat. Liittymismaksun hintana on käytetty arvoa 3420 €, lämmönjakolaitteiston ja asen-

nuksen osuus on esimerkissä 4065 € sisältäen arvolisäveron.  

 

Taulukko 6. Avaimet käteen -palvelun hinnoittelu vuosille 3,5 ja 10 

Maksuaika Korko Kok.sum €/kk 

3 vuotta 4 % p.a. 8 420 € 233,89 

5 vuotta 5 % p.a. 9 553 € 159,22 

10 vuotta 8 % p.a. 16 160 € 134,67 

 

Mikäli kyseinen palvelu otettaisiin käyttöön, tulisi malli hinnoitella eri tavalla uusille 

rakennuksille ja vanhemmille rakennuksille. Vanhoissa rakennuksissa asiakkaiden edel-

listen lämmityslaitteistojen purkutyöt tulisi hinnoitella erikseen tai vaihtoehtoisesti asia-

kas voisi purkaa laitteet omatoimisesti. Esitetty malli voisi olla hyvä lisä vanhojen alu-

eiden markkinoinnissa, näin asiakaan olisi helpompi selvittää liittymisestä aiheutuvat 

kokonaiskustannukset.  
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Ennen mallien käyttöönottoa, tulisi yrityksen kuitenkin neuvotella valmiit sopimusmal-

lit rahoituslaitosten kanssa. Tällöin asiakkaan ei tarvitse erillisiä vakuuksia tai moni-

mutkaisia rahoitusneuvotteluita ja kaikki tuntuisi helpommalta asiakkaan kannalta. 

 

6.2 Perusmaksu 

 

Asiakkaille voisi olla hyvä tulevaisuudessa myös tarjota vaihtoehtoja myös perusmaksu-

jen osalta. Parhaassa tilanteessa asiakkailla olisi mahdollisuus omalla toiminnallaan 

vaikuttaa lämmityslaskun suuruuteen ja sitä kautta mahdollisiin säästöihin. Nykyinen 

perusmaksu käytäntö ei kannusta varsinaiseen energiansäästöön varsinkaan omakotita-

loasiakkailla. 

 

Erityisen helppo tapa olisi muuttaa hinnoittelua siten, että asiakas maksaa kuluttamansa 

energian mukaisesti. Pelkällä energian hinnalla, joka tietenkin olisi energiansäästön 

kannalta asiakasta houkuttelevin, on saatu huonoja kokemuksia. Huonot kokemukset 

johtuvat siitä, että kaukolämpö ei pääomavaltaisena sovellu pelkästään energiamaksuun 

perustuvaan hinnoitteluun, etenkään silloin kun asiakkaat todella halutaan energiaa sääs-

tämään. Näin ollen pelkän energiamaksun laajamittainen käyttö johtaisi pääomavaltai-

sessa kaukolämmityksessä hintojen korotuksen silloin, kun asiakkaat säästävät energiaa. 

Ansiokkaasta energiansäästöstä rankaiseminen lämmön hinnan korotuksella olisi väärä 

viesti asiakkaan palkitsemiseksi. (Energy-An Consulting 2009, 9). 

 

Kaukolämmön hinnoittelua on kuitenkin muutettava tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa 

rakennukset käyttävät vähemmän energiaa verrattuna nykyiseen rakennuskantaan, joten 

nykyisten hinnoittelumallien muuttaminen voi tulla tarpeelliseksi, kaukolämmön kilpai-

lukyvyn turvaamiseksi. 
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6.2.1 Omakotitalojen hinnoittelumalli 

Jyväskylän Energia on ottanut omakotitalojen osalta käyttöön vaihtoehtoisen hinnoitte-

lumallin, nimeltään säästölämpö. Tuotteen mainitaan soveltuvan parhaiten uusiin, omi-

naiskulutukseltaan alhaisiin kiinteistöihin, kuten matalaenergiataloihin. (Jyväskylän 

Energia 2012a, hakupäivä 21.11.2012). 

 

Säästölämmön ideana on, että asiakkaan perusmaksu on alhaisempi vertailtuna normaa-

liin lämpötuotteeseen, vastaavasti säästölämmön valinneet asiakkaat joutuvat maksa-

maan suurempaa energiamaksun yksikköhintaa. Jyväskylän Energian omakoti- ja parita-

lojen perusmaksun hinnoittelu poikkeaa Oulun Energian hinnoittelusta, perustumalla 

kiinteistön rakennustilavuuteen. Jyväskylän Energian hinnoittelumallien laskentakaavat 

ja niiden hinnat on käyty tarkemmin läpi liitteessä 4. 

 

Kuva 13 osoittaa, miten perusmaksujen hinnoittelut muuttuvat kiinteistön rakennustila-

vuuden suuretessa. Säästölämmön hinta vaihtelee 140 € - 180 € välillä, kun taas nor-

maalilämmön hinta on 210 € - 430 € vuodessa. Säästölämmön vuotuiset perusmaksut 

voivat siis tulla jopa puolet halvemmaksi kuin normaalilämmön asiakkaan. 

 

 

Kuva 13. Perusmaksun hintakehitys suhteessa rakennustilavuuteen 
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Vertailuun lisättäessä energiankulutus, selviää miten hinnoittelu käyttäytyy kun asiakas 

kuluttaa energiaa 4 - 20 MWh vuodessa. Kuvassa 14 on vertailtu 600 m
3
 omakotitalon 

vuotuisia kokonaiskustannuksia. 

 

 

Kuva 14. Vuosikustannukset suhteessa energian käyttöön 

 

Kuva 14 osoittaakin selvästi, miten asiakas saattaa jopa joutua maksamaan enemmän 

valitessaan säästölämpötuotteen. Tämä johtuu energian hinnan kovemmasta hinnoitte-

lusta säästölämmön osalta, jossa energian hinta on noin 20 % kalliimpi. Valitessa tuotet-

ta asiakkaan kannattaakin olla selvillä omasta vuotuisesta energiankulutuksestaan, sen 

avulla vertailla tuotteita toisiinsa. Hinnoittelumallien vertailussa käytetyt arvot löytyvät 

liitteestä 4. 

 

Jotta kyseinen malli voitaisiin ottaa käyttöön täsmälleen samantyyppisenä, pitäisi ny-

kyistä perusmaksujen määräytymisen laskentakaavaa muuttaa ja pienimmän mahdolli-

sen tilausvesivirran 0,2 m
3
/h arvoa muuttaa pienemmäksi tai vastaavasti muuttaa pe-

rusmaksun määräytyminen rakennustilavuuspohjaiseksi omakotitaloasiakkaiden osalta. 

Kuva 15 näyttää, miltä Oulun Energian perusmaksut näyttäisivät, mikäli hinnoittelu 

muutettaisiin Jyväskylän Energiaa vastaavaksi.   
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Kuva 15. Perusmaksun hintakehitys suhteessa rakennustilavuuteen 

 

Kuvasta 16 nähdään, miten kyseinen malli vaikuttaa asiakkaan vuotuisiin kokonaiskus-

tannuksiin. Kiinteistön rakennustilavuutena esimerkissä on käytetty 600 m
3
, jolloin pe-

rusmaksu vuodessa on normaalilla hinnoittelumallilla 223,5 € ja säästö vaihtoehdolla 

123,6 €. Asiakkaan kuluttaessa vuodessa alle 15 MWh energiaa, tulee säästösopimus 

halvemmaksi vaihtoehdoksi. 

 

 

Kuva 16. Vuosikustannukset suhteessa energian käyttöön 

 

Oulun Energian nykyiseen hinnoitteluun sovelletut esimerkin mukaiset hinnoittelumallit 

ja niiden laskentakaavat on esitetty liitteessä 5. Säästömallin tapainen hinnoittelu voisi-

kin olla kiinnostava vaihtoehto uusien rakentajien keskuudessa. Uusien energiatehok-

kaiden omakotitalojen joukossa, tuotteella olisi hyvät mahdollisuudet kilpailla tasapäi-

sesti muiden lämmitysratkaisujen kanssa myös tulevaisuudessa. Erityisesti kohteissa, 
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joissa omakotitalojen lämmitysjärjestelmä rakennetaan toimimaan jonkin tyyppisellä 

hybridijärjestelmällä, nykyinen hinnoittelumalli ei korkeiden perusmaksujen osalta ole 

niin kilpailukykyinen. Omakotitalotyyppisten kiinteistöjen perusmaksujen muodostumi-

sen muuttaminen rakennustilavuuteen pohjautuvaksi ei kuitenkaan välttämättä ole paras 

vaihtoehto. Tässä tapauksessa asiakas ei omalla toiminnallaan pysty vaikuttamaan 

omaan perusmaksuun alenevasti, koska perusmaksu on sidottu kiinteistön rakennustila-

vuuteen. 

 

6.2.2 Määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus 

Fortum on ottanut kaukolämmön asiakkailleen käyttöön sähkönmyynnin puolelta tutut 

sopimusmallit. Asiakkaat voivat valita määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan 

hinnoittelumallin käyttöönsä. Normaali kaukolämpötuote muuttui vuoden 2012 alusta 

Fortum kestolämpötuotteeksi, jonka hinnoittelu on voimassa toistaiseksi. Tuotteen hin-

taa tarkastellaan kahdesti vuodessa 1.1. ja 1.7. Määräaikaisen tuotteen nimeksi tuli For-

tum takuulämpö ja sopimusaikana käytetään 2 vuotta, jonka aikana hinnoittelu ei muu-

tu. (Fortum 2012, hakupäivä 25.11.2012). 

 

Määräaikaisen eli takuulämpösopimuksen tarkoituksena on turvata asiakkaalle tuotteen 

hinnoittelu tietyksi ajaksi, minkä ansiosta kustannukset tulevalle ajalle tiedetään mah-

dollisimman tarkkaan. Vertailtaessa tuotteiden kokonaiskustannuksia saadaan selville, 

kumpi tuotteista on asiakkaan kannalta edullisempi vaihtoehto. Vertailu toteutetaan liit-

teen 1 mukaisilla esimerkkiasiakkailla sekä energiankäytön kuukausittaisilla paino-

tusarvoilla, hintoina käytetään Espoon verkon hinnoittelua. Fortumin hinnoittelumallien 

laskentakaavat ja hinnat on esitetty liitteessä 6.  

 

Taulukko 7 osoittaa, miten ensimmäisen vuoden aikana määräaikainen sopimus osoit-

tautuu kalliimmaksi vaihtoehdoksi, riippumatta asiakastyypistä. Hintamallien ero koos-

tuu takuulämmön korkeammasta energian hinnasta, joka oli vertailua tehdessä 5,34 % ja 

siitä että kestolämmön hintaa ei korotettu vuoden toisella tarkastuspäivällä. Myös asiak-

kaiden perusmaksujen osuus on korkeampi takuulämmön osalta, joka oli 2,66 %.  
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Taulukko 7. Fortumin sopimusmallien kokonaiskustannukset ensimmäisen vuoden ai-

kana 

    Sopimusmalli 

Esimerkkiasiakkaat Kesto Takuu 

    €/v €/v 

I Pientalo 1228 1285 

II Rivitalo / Pieni kerrostalo 10118 10590 

III Suuri kerrostalo 37075 38865 

 

Taulukko 8 kuvaa samojen esimerkkiasiakkaiden hintoja mikäli vastaavanlainen malli 

olisi käytössä Oulun Energialla. 

 

Taulukko 8. Esimerkkiasiakkaiden kokonaiskustannukset ensimmäiselle vuodelle 

    Sopimusmalli 

Esimerkkiasiakkaat Kesto Takuu 

    €/v €/v 

I Pientalo 890 929 

II Rivitalo / Pieni kerrostalo 5820 6103 

III Suuri kerrostalo 22573 23687 

 

Määräaikaisella sopimusmallilla asiakkaita saataisiin sidottua maksamaan korkeampaa 

kokonaishintaa, suhteellisen helposti. Suuri osa asiakkaista ei ole kiinnostunut vertaile-

maan tuotteiden hintoja monesti vuodessa. Tällä tavoin asiakkaat myös saataisiin totu-

tettua tietyin väliajoin muuttuviin kustannuksiin, asiakas saisi kuitenkin päättää kuinka 

usein hinta omalla kohdalla muuttuu. 

 

6.3 Energiamaksu 

 

Kuten luvussa 6.2 todettiin, pelkällä energian hinnoittelulla on saatu huonoja vaikutuk-

sia. Energian hinnoitteluun on kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin perintei-

nen kiinteä hinta. Esimerkiksi Tampereen kaukolämpö Oy on ottanut vuoden 2012 alus-

sa käyttöön kausihinnoittelumallin. Helsingin Energialla on käytäntö, jossa hinnat tar-

kastetaan neljä kertaa vuodessa automaattisesti. Jyväskylän Energia tarjoaa myös asiak-

kailleen vaihtoehtoista vihreää lämpöä, jonka asiakas voi valita halutessaan. 
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6.3.1 Kausihinnoittelu 

Tampereen Kaukolämpö Oy siirtyi kiinteähintaisesta hinnoittelusta vuoden 2012 alussa 

kausihinnoitteluun, jonka tarkoituksena on kannustaa asiakkaita energiansäästöön. Kau-

sihinnoittelu tuo myös selvää hyötyä lämmöntuottajalle, koska energian tuottaminen on 

kalliimpaa talvikuukausien aikana. (Tampereen Kaukolämpö Oy 2011, hakupäivä 

20.10.2012). 

 

Kyseisessä hinnoittelumallissa energian hinta vaihtelee kuukausien mukaan. Halvimmat 

kuukaudet löytyvät kesäkaudelta, joita ovat kesä-, heinä- ja elokuu. Kalleimmat kuu-

kaudet ovat talvikaudella, joita ovat tammi-, helmi- ja joulukuu. Muina kuukausina 

energian hinnoittelu on ns. normaalitasossa. Taulukossa 9 on esitetty energian hintojen 

muutos kuukausien mukaan, esitetyt hinnat ovat hakupäivänä voimassa olleita hintoja ja 

ne on esitetty arvolisäverottomana. (Tampereen Kaukolämpö Oy 2012, hakupäivä 

20.10.2012). 

 

Taulukko 9. Tampereen Kaukolämpö Oy kausihinnoittelu 

Kuukausi Hinnan muutos €/MWh 

Tammikuu + 10 % 55,88 

Helmikuu + 10 % 55,88 

Maaliskuu normaalitaso 50,80 

Huhtikuu normaalitaso 50,80 

Toukokuu normaalitaso 50,80 

Kesäkuu - 20 % 40,64 

Heinäkuu - 20 % 40,64 

Elokuu - 20 % 40,64 

Syyskuu normaalitaso 50,80 

Lokakuu normaalitaso 50,80 

Marraskuu normaalitaso 50,80 

Joulukuu + 10 % 55,88 

 

Vastaavanlaisen hinnoittelumallin määrittäminen onkin syytä aloittaa talvikuukausien 

valitsemisesta. Nykyisellään Oulun Energia joutuu käynnistämään varalämpölaitoksia 

lämpötilan laskiessa -10 °C, jolloin lämmöntuottaminen kallistuu huomattavasti. Kuvan 
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17 osoittaa vuoden 2011 aikaiset varalämpölaitosten käyttöasteet. (Oulun Energia 2012, 

sisäinen lähde) 

 

 

Kuva 17. Varalämpölaitosten käyttö vuonna 2011 (Oulun Energia 2012, sisäinen lähde) 

 

Vuoden 2011 aikana varalämpölaitoksia on käytetty eniten joulu-, tammi- ja helmikuus-

sa.  Näille kuukausille käytetään korotettua hinnoittelua. Muiden kuukausien käyttö on 

ollut suhteellisen vähäistä, elokuussa ollut 5 % käyttö selittyy Toppilan voimalaitosten 

seisakista ja sitä ei lasketa mukaan normaaliin käyttöön. Hinnoittelultaan edullisimmat 

kuukaudet selviävät kuvasta 18, joka osoittaa Toppilan voimalaitoksen käyttöasteen 

vuonna 2011. 
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Kuva 18. Toppilan voimalaitoksen käyttö vuonna 2011 (Oulun Energia 2012, sisäinen 

lähde) 

 

Kuva 18 perusteella alhaisinta käyttö on ollut kesä-, heinä- ja elokuussa. Näiden kuu-

kausien hinnoittelu on normaalia halvempaa. Loput kuukaudet hinnoitellaan nykyisin 

käytössä olevalla hinnalla. Taulukossa 10 on esitetty energian hinnan muuttuminen 

kuukausien mukaan. 

 

Taulukko 10. Kausihinnoittelu esimerkki 

Kuukausi Hinnan muutos €/MWh 

Tammikuu + 10 % 35,16 

Helmikuu + 10 % 35,16 

Maaliskuu normaalitaso 31,96 

Huhtikuu normaalitaso 31,96 

Toukokuu normaalitaso 31,96 

Kesäkuu - 20 % 25,57 

Heinäkuu - 20 % 25,57 

Elokuu - 20 % 25,57 

Syyskuu normaalitaso 31,96 

Lokakuu normaalitaso 31,96 

Marraskuu normaalitaso 31,96 

Joulukuu + 10 % 35,16 

 

Taulukon 10 mukaisilla hinnoilla ja käyttämällä liitteessä 1 olevia kuukausittaisia pai-

notusarvoja, saadaan selville miten kausihinnoittelu vaikuttaisi energiankäytön osalta 
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asiakkaan vuotuisiin kustannuksiin. Esitetyn esimerkin mukaisilla hinnoilla, kausihin-

noittelu nostaisi asiakkaiden vuotuista energiakustannusten osuutta 2,4 %. Liitteessä 7 

on esitetty tarkemmin, miten kausihinnoittelu vaikuttaisi energiateollisuuden määritte-

lemien tyyppirakennusten kuukausittaisiin energiamaksuihin. 

 

Esitetty malli on hyvä esimerkki, miten energian hinnoittelu voitaisiin tulevaisuudessa 

toteuttaa. Tällä saataisiin tarkemmin katettua kustannuksia joita aiheutuu varalämpölai-

tosten käytöstä kulutuksen ollessa huipussaan. Samalla myös vähän energiaa käyttävät 

passiivi- ja matalaenergiatalot maksaisivat hieman enemmän energiasta juuri silloin 

kuin ne sitä käyttävät.   

 

6.3.2 Muuttuva hinnoittelu 

Helsingin Energia on ollut käytössä vuoden 2011 alusta energiamaksun laskennassa 

kaava, jolla energiamaksun hinta tarkastetaan automaattisesti neljä kertaa vuodessa. 

Energiamaksun määrään vaikuttavia tekijöitä ovat polttoaineiden hinnat, tukkuhintain-

deksi ja päästöoikeuksien kustannukset. Energiamaksun kaava ja siihen vaikuttavat teki-

jät on tarkemmin esitelty liitteessä 8. (Helsingin Energia 2011, hakupäivä 10.11.2012).  

 

Helsingin Energian hinnoittelumalli on tavallaan yhdistelmä muuttuvaa hinnoittelua ja 

edellisessä luvussa esitettyä kausihinnoittelua. Energiamaksu tarkastetaan neljästi vuo-

dessa mikä tekee siitä muuttuvan hinnoittelumallin mukaisen. Kausihinnoittelumallin 

mukaisen kaavasta tekee alussa sijaitseva kerroin E0 eli energiamaksun veroton lähtö-

hinta, jota muutetaan tarkasteltavan ajankohdan mukaan. 

 

  (8.) 

 

Tammi-helmikuussa energiamaksun veroton lähtöhinta on 29,98 € ja tästä käytetään 

nimitystä huippukulutuskuukausi. Maalis-huhtikuu ja marras-joulukuu välisistä ajanjak-

soista käytetään nimitystä talvikausi ja näiden ajanjaksojen lähtöhinta on 27,25 €. Tou-

ko-lokakuu välisellä ajanjaksolla lähtöhinta on 13,63 € ja tätä ajanjaksoa nimitetään 
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kesäkaudeksi. Taulukossa 11 on esitetty energiamaksun hinnoittelun muuttuminen vuo-

sien 2011 ja 2012 aikana. (Helsingin Energia 2011, hakupäivä 10.11.2012). 

 

Taulukko 11. Energiamaksun hinnoittelu vuosina 2011–2012 

Ajanjakso Nimitys €/MWh 

1.11.2012- Talvikausi 43,95 

1.5.2012 - 31.10.2012 Kesäkausi 25,14 

1.3.2012 - 30.4.2012 Talvikausi 44,24 

1.1.2012 - 29.2.2012 Huippukulutuskausi 47,39 

1.11.2011 - 31.12.2011 Talvikausi 43,43 

1.5.2011 - 30.10.2011 Kesäkausi 23,88 

1.3.2011 - 30.4.2011 Talvikausi 40,39 

1.1.2011 - 28.2.2011 Huippukulutuskausi 43,16 

 

Taulukosta on havaittavissa, miten energiamaksun hinnoittelu vaihtelee vuodenajan 

mukaisesti. Myös muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät vaikuttavat selvästi hinnoitte-

luun, tämä on huomattavissa talvikauden hintaa seurattaessa. Vuoden 2011 alussa hinta 

on 40,39 € ja loppuvuodesta 43,43 €. Vuoden 2012 alussa hinta nousee jälleen 44,24 € 

ja vuoden lopussa hinta laskee 43,95 € eli lähelle vuoden 2011 jälkimmäisen puoliskon 

arvoa. 

 

Vastaavanlaisen hinnoittelumallin määrittäminen Oulun Energian käyttöön vaatisi uu-

den laskentakaavan muodostamista. Kaavaa määritettäessä täytyy ottaa huomioon mitkä 

tekijät tulevaisuudessa tulevat suoraan vaikuttamaan energiamaksun määräytymiseen. 

Kuten luvussa 4.2 todettiin tulevaisuuden päästöoikeusmaksut ja käytetyn polttoaineen 

verot tulevat nousemaan. Myös käytettävien polttoaineiden hinnat jatkavat nousuaan. 

Nämä asiat tulevat väistämättä aiheuttamaan energiamaksun hinnanmuutoksia. Vastaa-

van tyyppisen laskentakaavan luominen toisi läpinäkyvyyttä hinnoitteluun ja samalla 

helpottaisi asiakkaita ymmärtämään mistä energiamaksun hinnanvaihtelut milloinkin 

johtuvat. Energianmaksun hinta voisi määräytyä tulevaisuudessa esimerkiksi seuraavan 

kaavan mukaisesti. 

 

 (9.) 
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Kaavan 9 alussa oleva E0 on energiamaksun lähtöhinta, joka määräytyy vuoden 2010 

mukaisesti. Polttoaine PA1 on jyrsinturve, jonka osuuteen vaikuttaa päästöoikeusmaksut 

ja valmistevero. Polttoaine PA2 on biomassa, jonka osuuteen ei ole määritetty päästö-

kerrointa koska se on tällä hetkellä nolla. Kertoimet polttoaineiden edessä kuvaavat 

polttoaineiden käyttöastetta tuotannossa. Polttoaineiden hintoina on käytetty tilastokes-

kuksen julkaisemia, Turveteollisuusliiton jäsenyritysten laskennallisia keskihintoja. 

Kaavassa käytetyt lyhenteet ja niiden merkitykset on esitetty taulukossa 12. 

 

Taulukko 12. Energiamaksun laskentakaavan lyhenteiden selitykset 

Lyhenne Selitys 

  
E Energian hinta (0% alv.) 

E0 Energian lähtöhinta 1.1.2010 (0% alv.) 

k1 Polttoaineen käyttöaste tuotannossa 

PA1(4/2011) Polttoaineen käyttäjähinta edellisellä neljänneksellä 

PA1 Polttoaineenlähtöhinta tuotannossa 4.neljännes vuonna 2010 

PA1V Polttoaineen valmistevero 

Ipo Ilmaisen päästöoikeuden osuus 

Tpk Turpeen ominaispäästökerroin 

PO Päästöoikeuden hinta 

η Lämpöverkon hyötysuhde 

k2 Polttoaineen käyttöaste tuotannossa 

PA2(4/2011) Polttoaineen käyttäjähinta edellisellä neljänneksellä 

PA2 Polttoaineenlähtöhinta tuotannossa 4.neljännes vuonna 2010 

PA2V Polttoaineen valmistevero 

 

Kaavalla 9 laskettuna ja käyttämällä liitteessä 9 mainittuja arvoja saataisiin vuoden 

2012 alusta, energian arvolisäverottomaksi hinnaksi 31,87 €/Mwh, joka on hyvin lähellä 

nykyistä hintatasoa. Mikäli kaavalla lasketaan vuosien 2013 ja 2015 voimaan tulevat 

turvetta koskevat valmistevero muutokset, saadaan vuoden 2013 hinnaksi 33,97 €/MWh 

ja vuoden 2015 hinnaksi 34,67 €/MWh. (Tulli 2012, hakupäivä 10.11.2012). 
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Muuttamalla vuoden 2013 laskelmiin tilastokeskuksen julkaisemat polttoaineiden hin-

nat, jotka ovat vuoden 2012 toiselta neljännekseltä. Saadaan energiamaksun arvolisäve-

rottomaksi hinnaksi 33,99 €/MWh. (Tilastokeskus 2012, hakupäivä 4.12.2012). 

 

6.3.3 Vihreä lämpö 

Lähes kaikki Suomessa toimivista sähkönmyyjistä markkinoivat ns. vihreää energiaa. 

Jyväskylän Energia on lisännyt kyseisen tuotteen myös kaukolämmön puolelle. Jyväs-

kylän Energia mainostaa tuotetta vihreänä puulämpönä, joka tuotetaan ympäristöystä-

vällisellä, maakunnallisella puupolttoaineella. Puupolttoaineella tuotettu kaukolämpö on 

hinnoiteltu energiamaksun osalta 0,85 €/MWh kalliimmaksi kuin normaali kaukolämpö. 

(Jyväskylän Energia 2012b, hakupäivä 3.12.2012). 

 

Kyseinen tuote toimii hyvänä imagon kohotuksena yritykselle sekä oivana lisänä ns. 

tuoteperheeseen. Suurin hyöty tuotteesta saadaan sillä että se on valittavissa, ei niinkään 

merkittävästi kassavirtaa lisäävänä tuotteena. Energian vihreys ja sen alkuperä on ny-

kyisin paljon esillä ja sitä kautta myös kuluttajat kiinnostuvat asiasta. Esimerkkinä voi-

daan pitää sähkömyynnin puolella jo olevia yritysasiakkaita, jotka eivät enää valitse 

muita tuotteita kuin vihreää sähköä. Sähkömyynnin puolella asiakas on vapaa valitse-

maan sähkönmyyntiyhtiön, toisin kuin kaukolämmön osalta. Tästä huolimatta saman-

tyyppinen tilanne voi tulevaisuudessa olla edessä myös kaukolämmön osalla.  

 

Oulun Energia käyttää nykyisinkin kaukolämmöntuotannossa biomassaa yhtenä poltto-

aineena. Nykyisin käytetty biomassa on myös maakunnallista polttoainetta. Tuotteen 

lisääminen myyntiin olisi nykyisellään mahdollista, mutta tämä ei ehkä olisi oikea tapa. 

Parempi vaihtoehto olisi tulevaisuudessa tuottaa energiaa jollakin nykyisestä toiminnas-

ta poikkeavalla tavalla. Tämä antaisi nykyiselle tuotteelle oikeasti vihreämmän vaihto-

ehdon.  
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Lähitulevaisuus tuo mukanaan kaukolämmön hinnoitteluun haasteita, joihin olisi tärkeä 

reagoida hyvissä ajoin. Päästökaupan ja energiaverotuksen muuttumisen vuoksi energia-

tuotannon kustannukset nousevat huomattavasti tulevaisuudessa. Kustannukset joudu-

taan lisäämään asiakkaiden hintoihin, mikä omalta osaltaan vaikuttaa kaukolämmön 

kilpailukykyyn vertailtuna kilpaileviin lämmitysmuotoihin. Myös uusien ja nykyisten 

asiakkaiden rakennusten energiatehokkuuden paraneminen aiheuttaa sen, että energian-

tuotannon kapasiteettia jää ylimääräiseksi.  

 

Nykyistä liiketoimintaa tulisikin kehittää entistä monipuolisemmaksi, jotta energia-alan 

kehityksessä on mahdollisuus pysyä mukana. Uusille ja nykyisille asiakkaille pitää pys-

tyä tarjoamaan nykyistä monipuolisempaa palveluvalikoimaa ja uuden tyyppisiä tuottei-

ta. Palveluvalikoimaa olisi mahdollista kasvattaa tarjoamalla asiakkaiden lämmityslait-

teisiin liittyviä erityyppisiä huolenpitosopimuksia. Nykyisiin kaukolämmön hinnoitte-

lumalleihin olisi hyvä saada vaihtoehtoja, näin asiakkaalle luotaisiin mahdollisuus vai-

kuttaa oman kaukolämpölaskun määräytymiseen.    

 

Nykyisen liittymismaksun hinnoittelua olisi syytä muuttaa joustavammaksi, tämän avul-

la kaukolämmön kilpailukyky paranisi ja tulevaisuudessa tärkeä asiakasmäärän kasvu 

voitaisiin saavuttaa. Ennen liittymismaksun muuttamista joustavammaksi, olisi hyvin 

tärkeää selvittää onko nykyinen hinnoittelumalli kustannusvastaava. Myös uusien palve-

luiden liittäminen osaksi liittymismaksua olisi varsin nykyaikainen ratkaisu. 

 

Perusmaksujen osittainen muuttaminen energian hinnoitteluun, varsinkin pientalotyyp-

pisillä asiakkailla voisi olla perusteltua tulevaisuudessa. Hinnoittelumallia käyttöönotet-

taessa tulisi se kuitenkin rakentaa hyvin harkiten, koska pientalojen osuus koko yrityk-

sen asiakasmäärästä on suuri. Perusmaksujen tarkoituksena on kattaa yrityksen kiinteitä 

kustannuksia. Kustannusten kasvaessa perusmaksuissa voidaan aina todeta olevan hin-

nankorotuspaineita, jatkuva perusmaksujen korottaminen ei kuitenkaan ole välttämättä 
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oikea ratkaisu. Vastaavasti yrityksen kiinteitä kustannuksia voitaisiin tulevaisuudessa 

kattaa entistä enemmän muilla asiakkaille tarjottavilla palveluilla.  

 

Energiamaksun osalta hinnoittelussa helpoin vaihtoehto olisi ottaa käyttöön opinnäyte-

työssä esitetty kausihinnoittelu, tähän useat muut energiayhtiöt ovatkin muuttamassa 

energiamaksun hinnoitteluaan. Myös energiamaksun läpinäkyvä hinnoittelu voisi tule-

vaisuudessa olla tärkeä tekijä erityisesti asiakastyytyväisyyden kannalta. Tärkeimpänä 

asiana tulevaisuudessa onkin saada asiakkaat tottumaan energiamaksun hinnan jatkuviin 

vaihteluihin.      
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Liite 1. Energiateollisuus ry, tyyppirakennukset ja kuukausittaiset painotukset 

 

Esimerkkiasiakkaat

I Pientalo

II Rivitalo / Pieni kerrostalo

III Suuri kerrostalo

Kausihinnoiteltu energiamaksu

Kun yrityksellä on energiamaksussa käytössä kausihinnoittelu, 

taulukkoon lasketaan tilastointiajankohtaa vastaava vuosikustannuksia kuvaava energiamaksu. 

Kausihinnoittelussa energiamaksu riippuu vuodenajasta ennalta määrättyjen kertoimien mukaisesti. 

Laskennassa:

     • vuoden kullekin kuukaudelle lasketaan tilastointiajankohdan energiamaksua vastaava kuukausihinta

     • kuukausihinnoista lasketaan normaalivuoden kuukausikulutusten jakaumalla painotettu keskiarvo

     • laskennassa käytettävä normaalivuoden kulutusjakauma on:

Tammikuu 14,5 %

Helmikuu 13,5 %

Maaliskuu 12,6 %

Huhtikuu 9,5 %

Toukokuu 5,5 %

Kesäkuu 2,8 %

Heinäkuu 2,5 %

Elokuu 2,7 %

Syyskuu 4,9 %

Lokakuu 8,0 %

Marraskuu 10,5 %

Joulukuu 13,0 %

70 0,8 150 5 000

230 2,8 600 20 000

kW m3/h m3

10 0,15 18 600

Laskennallinen tuntinen Vuosienergia Ohjeellinen

tehontarve vesivirta MWh rakennustilavuus
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Liite 2. Oulun Energia, Liittymismaksujen hinnoittelutaulukko 
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Liite 3. Oulun Energia, Perusmaksujen hinnoittelutaulukko 
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Liite 4. Jyväskylän Energian kaukolämpötuotteiden laskentakaavat ja hinnoittelu 
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Liite 5. Omakotitalojen hinnoittelumallien laskentakaavat ja hinnoittelu 
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Liite 6. Fortum, Espoon tuotteiden laskentakaavat ja hinnat 
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Liite 7. Kausihinnoittelun vaikutus tyyppirakennusten energiamaksuihin 

 

 



55 

Liite 8. Helsingin Energia, energiamaksun kaava selityksineen 

 

Energiamaksu E riippuu polttoaineiden hinnoista, tukkuhintaindeksistä ja päästöoikeuk-

sien hankinnan kustannuksista seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

  (5.)  

 

E0 = energiamaksun veroton lähtöhinta 1.1.2011 

 

T49 = tukkuhintaindeksin T49 keskiarvo laskutuskautta edeltävän kalenterivuoden tammi-kesäkuulta 

 

T490 = tukkuhintaindeksin T49 keskiarvo tammi-kesäkuulta 2003 = 1701 

 

PA0 = kaukolämmön tuottamiseen käytetyn polttoaineen laskennallinen keskihinta, laskettuna lokakuun 

2010 kaukolämmön energiamaksun laskennassa käytettyjen polttoaineiden hinnoilla ja vuoden 2010 tarif-

fin laskentakuukausien polttoainejakaumilla 

 

PA = kaukolämmön tuottamiseen käytetyn polttoaineen laskennallinen keskihinta, laskettuna kyseisen 

vuoden tariffin laskentakuukausien polttoainejakaumilla normaalivuoden lämpötilassa. Polttoaineilla 

käytetään viimeisiä saatavilla olevia polttoaineen hintoja kuitenkin siten, että polttoaineiden veromuutok-

set otetaan huomioon laskutuskauden alussa vallitsevan tason mukaisena. 

 

PO = päästöoikeuskaupan kustannustekijä lasketaan kertomalla kauppa- ja teollisuusministeriön päästö-

kauppalain mukaisesti laskema ja ilmoittama Helsingin Energian ominaispäästökerroin (CO2 t/MWh) 

päästökauppalaissa alaryhmälle C (kaukolämmitys ja siihen liittyvä yhteistuotanto) määritellyllä tehosta-

mis- ja leikkauskertoimella. Tämä tulo jaetaan lämpöverkon hyötysuhteella 0,935 ja kerrotaan päästöoi-

keuden hinnalla € /CO2t. Päästöoikeuden hintana käytetään laskenta-ajankohtaa edeltävän kuukauden 

keskihintaa hinnoittelukaudelle. 

 

Energiamaksun tarkistus tehdään vuodenvaihteessa, 1.3., 1.5. ja 1.11. Tukkuhintaindeksin osalta tarkistus 

tehdään vuodenvaihteessa.  
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Liite 9. Energian laskentakaava 

 

 

 

Laskuissa käytetyt arvot: 

 

Eo 29,05 €/MWh   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

k1 0,7   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

PA1(4/2011) 10,93€/MWh   (Tilastokeskus: Jyrsinturve) 

PA1(2/2012) 11,22€/MWh   (Tilastokeskus: Jyrsinturve) 

PA1 10,56 €/MWh   (Tilastokeskus: Jyrsinturve)  

PA1v 1,9 €/MWh (2011)  (Tulli: Energiaverotaulukko) 

PA1v 3,9€/MWh (2013)  (Tulli: Energiaverotaulukko)  

PA1v  4,9€/MWh (2015)  (Tulli: Energiaverotaulukko) 

Ipo 77 %   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

Tpk 0,378   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

PO 7,17 €/t   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

ƞ 0,943275972   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

k2 0,3   (Oulun Energia: Sisäinen lähde) 

PA2(4/2011) 18,52 €/MWh   (Tilastokeskus: Metsähake/ -murske) 

PA2(2/2012) 18,63 €/MWh   (Tilastokeskus: Metsähake/ -murske) 

PA2 18,28 €/MWh   (Tilastokeskus: Metsähake/ -murske) 

PA2v 0 €/MWh   (Tulli: Energiaverotaulukko) 


