
      LÄMPÖSOPIMUS

Nro

Kuortaneen energiaosuuskunta, jota seuraavassa sanotaan Lämmönmyyjäksi, ja alla 
mainittu lämmönkäyttöpaikan omistaja tai haltija, jota seuraavassa sanotaan Asiakkaaksi,
ovat tehneet seuraavan sisältöisen sopimuksen lämmön toimittamisesta Lämmönmyyjän 
kaukolämpöverkosta alla mainittuun lämmönkäyttöpaikkaan.
Lämmönmyyjän yhteystiedot: 
Kuortaneen energiaosuuskunta, Y-tunnus: 1627240-6
Asiakkaan nimi: Lämmönkäyttöpaikan nimi:

Lähiosoite: Lämmönkäyttöpaikan osoite:

Postinumero ja –toimipaikka: Postinumero ja –toimipaikka:

Sähköposti: Kortteli: Tontti: Rakennus:

Puhelin: Henkilö tai Y –tunnus: Muu yhteystieto:

Lämmönkäyttöpaikan omistaja/haltija: Lämmönkäyttötapa:

Asiakas on lämmönkäyttöpaikan omistaja Asiakas hankkii lämpöä pääasiassa 
yksityiseen talouteensa (= kuluttaja)haltija

1 § Liittymisjohto ja mittauskeskus: 
Liittymisjohdon ja mittauskeskuksen sijainti

ilmenevät Lämmönmyyjän piirustuksesta nro
ovat myöhemmin sovittavassa paikassa

2 § Tilausvesivirta/Tilausteho:
Tilausteho on tämän sopimuksen mukaan  kW.

3 § Lämmön toimituksen aloittaminen:
Kaukolämpöverkkoon liittämis- ja lämmöntoimituksen aloittamisaika / 20    

4 § Liittymismaksu:
Liittymismaksu on              euroa, sis. alv 24%, johtomaksu ______  euroa, sis alv 24%, 
josta Asiakas maksaa 50% kolme kuukautta ennen sovittua kaukolämpöverkkoon 
liittämis- ja lämmöntoimituksen aloittamisaikaa ja 50% liittämis- ja lämmöntoimituksen 
aloittamisajankohtana.

5 § Liittymisjohdon rakentaminen ja muut ehdot:
Lämmöntoimittaja rakentaa liittymisjohdon rakennuksen sisälle kivijalan viereen ja 
toimittaa kaukoluettavan energiamittarin ja lianerottimen. Asiakas vastaa mahdollisista 
siirtolinjoista lämmönvaihtimelle rakennuksen sisällä, energiamittarin, lianerottimen, 
painemittarien ja lämpömittarien asennuksesta ja putkien eristyksestä. Asennuksissa 
noudatetaan Energiateollisuus ry:n julkaisua K1/2013. Lämmöntoimittaja varaa oikeuden 
jatkaa kaukolämpöjohtoa tontilta muille asiakkaille.



6 § Voimassaolo:
Tämä sopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2024 loppuun, jonka jälkeen se 
jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on 
molemmin puolin allekirjoitettu. Tällä sopimuksella kumotaan tätä lämmönkäyttöpaikkaa 
koskevat aikaisemmat lämpösopimukset.

7 § Lämmön laskutus:
Hinnastojen mukainen laskutus aloitetaan sovittuna liittämis- ja lämmöntoimituksen 
aloittamisajankohtana.
Myöhästyneistä maksusuorituksista Asiakas on velvollinen maksamaan 
viivästyskorkona 12 %. Jos asiakas on kuluttaja, viivästyskorko on korkolain mukainen.

8 § Liittymismaksun palautus:

Lämpösopimuksen päätyttyä
  Liittymismaksu palautetaan 

X   Liittymismaksua ei palauteta

Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kaukolämmön yleisiä 
sopimusehtoja ja hinnastoja.

Sopimusosapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen yllä mainituissa olosuhteissa ja 
yhteystiedoissa tapahtuvat muutokset.

Asiakas sitoutuu luovuttaessaan lämmönkäyttöpaikan omistuksen kolmannelle 
sisällyttämään kauppa- tai muuhun luovutuskirjaan maininnan siitä, siirtyykö 
lämpösopimus luovutuksen mukana.

Asiakas kuittaa tämän sopimuksen allekirjoittaessaan saaneensa sopimukseen 
sovellettavat em. kaukolämmön yleiset sopimusehdot, hinnastot sekä tutustuneensa niihin.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Paikka ja päiväys Paikka ja päiväys

Asiakas (alle nimen selvennys) Lämmönmyyjä (alle nimen selvennys)

Liitteet: 1. Kaukolämmön yleiset sopimusehdot
2. Hinnastot
3. Muut mahdolliset liitteet 


