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Kaukolämmön liittymishinnasto 
 
Voimassa 1.4.2022 alkaen 
 
 

Kaukolämpöliittymä 2 Alv 0 % Alv 24 % 

 
perusmaksu €  2 200,00 2 728,00  
vesivirtamaksu €/(m³/h) 4 510,00 5 592,40  
johtomaksu €/m 75,00 93,00  
 

Tuotetta myydään lämmityskohteisiin, joissa sopimus-
vesivirta on 0,01 - 2,0 m³/h pois lukien omakoti- ja pa-
ritalot.  
 
 

Kaukolämpöliittymä 10
 

perusmaksu €  6 270,00 7 774,80 
vesivirtamaksu €/(m³/h) 2 475,00 3 069,00 
johtomaksu €/m 84,00 104,16 

Tuotetta myydään lämmityskohteisiin, joissa sopimus-
vesivirta on 2,01 - 10,0 m³/h. 

 
 

Kaukolämpöliittymä 100 
 

perusmaksu €  17 320,00 21 476,80 
vesivirtamaksu €/(m³/h) 1 370,00 1 698,80 
johtomaksu €/m 89,00 110,36 

Tuotetta myydään lämmityskohteisiin, joissa sopimus-
vesivirta on 10,1 - 100,0 m³/h. 

 
 

Muut ehdot 
 
Kaukolämpöliittymä-tuotteiden liittymismaksu lasketaan 
kaavalla: perusmaksu (€) + sopimusvesivirta (m3/h) x 
vesivirtamaksu €/(m3/h) + liittymisjohdon pituus (m) x 
johtomaksu (€/m). 
 
Uudisrakennuksissa kaukolämpöliittymät sisältävät kauko-
lämpöputkiston asennuksen kaivantoon, jonka rakennustekni-
sistä kaivu- ja täyttötöistä vastaa asiakas.  
 
Ennen sopimuksen tekoa liittymisjohdon pituus mitataan 
kartalta liittymissuunnasta olevasta tontin rajasta uudisraken-
nuksissa sovittuun mittauskeskuksen paikkaan ja vanhoissa 
rakennuksissa oletettuun mittauskeskuksen paikkaan. Liitty-
misjohdon pituus mitataan yhden metrin tarkkuudella. 
 
Liittymismaksu laskutetaan, kun liittymisjohto on rakennettu ja 
siinä kiertää kaukolämpövesi. 
 
Hintoja sovelletaan olemassa oleviin kaukolämpöliittymiin näi-
den nostaessa sopimusvesivirtaansa pois lukien omakoti- ja 
paritalot. 
 
Lämmitystavan vaihdossa kaivutyöstä laskutetaan erikseen 
sovitulla tavalla, jos asiakas tilaa Heleniltä kaukolämpö liitty-
män rakentamisessa tarvittavan kaivu- ja täyttötyön. Helenin 

suorittamat kaivu- ja täyttötyöt sisältävät putkikaivannon kai-
vamisen ja täyttämisen liittymiskohdasta talon ulkoseinän vie-
reen, tarvittavien läpivientireikien tekemisen ja paikkaamisen 
ulkoseinään tai perusmuuriin. Viimeistelytyöt, kuten kivetys-
työt, vihertyöt ja talon ulko- ja sisäpuoliset rakennustyöt, eivät 
sisälly liittymismaksuihin. 
 
Kaukolämpöliittymän rakentamiseen liittyvät tavanomaista 
suuremmat kustannuserät liittyen esimerkiksi louhintaan, vaa-
tiviin läpimenoihin ja poikkeuksellisiin rakenneratkaisuihin li-
sätään tapauskohtaisesti liittymistarjoukseen. 
 
Mikäli liittymismaksu on palauttamaton, Helenillä on oikeus 
periä asiakkaalta kaukolämpöliittymän irtisanomisesta (eli liit-
tymisjohdon ja muiden lämmöntoimitukselle tarpeellisten lait-
teistojen ja laitteiden mahdollisesta purkamisesta ja asiak-
kaan verkosta erottamisesta) aiheutuvat kustannukset. Kus-
tannuksia aiheutuu esimerkiksi suunnittelu- ja valvontatöistä, 
kadunavausmaksusta, verkon käyttökeskeytyksestä, maanra-
kennustöistä, putkitöistä ja asfaltoinnista yms. tarvittavista toi-
menpiteistä. Tarkemmat hinnat löytyvät uusimmasta Kauko-
lämmön ja -jäähdytyksen lisäpalveluhinnastosta. 
 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 


