
 
 

Liittymismaksut Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven verkkoalueet 1.10.2017 alkaen 
 
Omakotitalo (tilausvesivirta alle 0,2 m3/h)  3500 € 
Pienin tilausvesivirta 0,2 m3/h 
 
Muiden kiinteistöjen liittymismaksu riippuu tilausvesivirrasta: 
 
 Tilausvesivirta V (m3/h) Liittymismaksu € 
 0,2 – 1,0   k1*(1200+4100*V) 
 1,0 – 2,0   k1*(1600+3700*V) 
 2,0 – 10,0   k1*(4000+2500*V) 
 10,0 – 20,0   k1*(9000+2000*V) 
 yli 20,0   k1*(19000+1500*V) 
 
, missä kustannuskerroin k1 on 2,15. Liittymismaksu on veroton ja 
palautuskelpoinen. 
Liittymähinta sisältää 70 m liittymisjohtoa. Hinta ei sisällä mahdollisia louhinta tai 
tienalituskustannuksia. 
 
 

Perusmaksut Kurikan verkkoalue 
 
 Tilausvesivirta V (m3/h) Perusmaksu €/vuosi veroton 
 alle 0,8    k2 * (17,42+854,64*V) 
 0,8 – 1,9   k2 * (52,42+810,93*V) 
 2,0 – 8,0   k2 * (837,17+418,59*V) 
 8,0 – 40,00   k2 * (2651,14+191,84*V) 
 
, missä kustannuskerroin k2 on 1,49. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Perusmaksu Jalasjärven verkkoalue 
 
 Tilausvesivirta V (m3/h) Perusmaksu €/vuosi veroton 
 Alle 2,0   k3 * (47,09+682,84*V) 
 2,0 – 8,0   k3 * (706,39+353,19*V) 
 8,0 – 100,00  k3 * (2018,26+176,60*V) 
 
, missä kustannuskerroin k3 on 2,2. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero. 
 
Perusmaksu Jurvan verkkoalue 
 
 Tilausvesivirta V (m3/h) Perusmaksu €/vuosi veroton 
 Alle 0,5   k4 * (50,00+930,00*V) 
 0,6 – 1,5   k4 * (85,00+930,00*V) 
 1,6 – 3,9   k4 * (590,00+590,00*V) 
 4,0 – 30,00   k4 * (920,00+420,00*V) 
 
, missä kustannuskerroin k4 on 1,22. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero. 
 
 
Kulutusmaksut  
 

    Veroton Verollinen 
 

Kurikan verkkoalue  52,02 € 64,50 € 
 
 Jurvan verkkoalue  49,39 € 61,24 € 
 
 Jalasjärven verkkoalue  49,19 € 61,00 € (1.1.2018 alkaen) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kaukolämmön palveluhinnasto 1.10.2017 alkaen 
 
     Veroton Verollinen 
Akkumaksu 80,65 € 100,00 € 

Pulssikortti 153,23 € 190,00 € 

Tilausvesivirran tarkistusmaksu 161,29 € 200,00 € 

Kulutuslukemien siirto sähköisesti1, avausmaksu 201,61 € 250,00 € 

Kulutuslukemien siirto kk maksu 8,06 €/kk 10 €/kk 

   

Lämmön toimituksen keskeytysmaksu 40,32 € 50,00 € 

Lämmön kytkentämaksu 40,32 € 50,00 € 

Vikapalvelukäynti työaikana  veloitukseton 

Vikapalvelukäynti työajan ulkopuolella 64,52 € 80,00 € 
   

Kertapunnitus ilman avainta työaikana 16,13 € 20,00 € 

Punnitusmaksu 12,10 € 15,00 € 

Avain pantti puntarille per avain 20,16 € 25,00 € 

Kertapunnitus ilman avainta työajan ulkopuolella 40,32 € 50,00 € 
   

Asiakaslaitteen tarkistus ja raportointi per laite 100,81 € 125,00 € 
 
 
1 Kulutuslukemien siirto sähköisesti lämpöyhtiön tietojärjestelmistä kolmannen 
osapuolen järjestelmiin. Palvelun saatavuus vaihtelee. Tiedustele saatavuutta. 
 
Ilmoitetut verolliset hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% verottomasta hinnasta. 


