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LIITY KAUKOLÄMPÖÖN!
Tässä esitteessä mainitut hinnat ovat voimassa 31.12.2016 asti

KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄ
AVAIMET KÄTEEN TOIMITUKSENA ALKAEN
255 €/kk (36 kk)
(Ei sisällä vuotuista perusmaksua eikä lämpöenergiamaksua.)

LUE LISÄÄ →
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Kaukolämpöverkosto Viitasaarella
Kaukolämpöverkostoa on Viitasaaren keskustassa, Hepokankaalla, Mustasuolla,
Haapasaaressa, Isoaholla ja Miekkarinteellä. Jos kaukolämpöjohto kulkee kiinteistöön
rajoittuvalla tiellä tai sen lähialueella, on tällä kiinteistöllä olevan rakennuksen mahdollista
liittyä kaukolämpöverkostoon. Wiitaseudun Energia laajentaa kaukolämpöverkostoa
Isoaholla ja kartoittaa myös muilla alueilla jatkuvasti kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuuksia. Uusille alueille voidaan laajentua aina, jos riittävä määrä asiakkaita liittyy
uuteen verkostoon.

UUTTA: Kaukolämpöliittymä avaimet käteen -toimituksena ja mahdollisuus kolmen
vuoden korolliseen maksuaikaan
Kaukolämpöön liittymisen kokonaiskustannus muodostuu:
- liittymismaksusta ja
- lämmönjakokeskuksen hankinnasta sekä sen liittämisestä
rakennuksen lämmönjakojärjestelmään (ja mahdollisen
lämmönjakojärjestelmän rakentamisesta)
Liittymismaksu
Omakotitalon (lämmitettävä tilavuus alle 1 000 m3)
liittymismaksu on 3 190 €. Lisää tietoa liittymismaksuista on
Wiitaseudun Energian hinnastossa.
Asiakas voi halutessaan maksaa kaukolämpöliittymän
liittymismaksun enintään kolmen vuoden korollisella (4 %)
maksuajalla kuukausittaisin tasaerin.
Lämmönjakokeskuksen hankinta ja liittäminen rakennuksen
lämmönjakojärjestelmään
Kaukolämmön liittäminen rakennuksen vesikiertoiseen
lämmönjakojärjestelmään vaatii lämmönjakokeskuksen
varusteineen ja asennuksen. Nämä asiakas voi hankkia
valitsemaltaan LVI-urakoitsijalta tai nyt myös Wiitaseudun
Energialta avaimet käteen -toimituksena.

Mitä kaukolämpö
maksaa?
Esimerkkinä omakotitalo,
jonka lämmitettävä tilavuus
on 600 m3 ja vuotuinen
lämmönkulutus 18 MWh
(18 000 kWh).
Liittymiskustannukset alkaen:
- liittymismaksu 3 190 €
- lämmönjakokeskus
asennuksineen 5 445 €
Yhteensä 8 635 €
tai 255 €/kk (36 kk)
Vuotuiset
lämmityskustannukset:
- perusmaksu 369 €
- lämpöenergiamaksu 1 148 €
Yhteensä 1 517 €

Wiitaseudun Energia tarjoaa uusien omakotitaloliittymien
yhteyteen lämmönjakokeskuksen (yksi lämmitysvesipiiri ja
lämmin käyttövesi) varusteineen asennettuna ja kytkettynä
rakennuksen olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään kiinteän hintaan
alkaen 5 445 €. Hinta sisältää kytkentätyöt yhdessä huoneessa tarvikkeineen ja osineen
(esimerkiksi kattilahuoneessa öljykattilan tilalle) ja vanha kattilan purun ja purkujätteen
poisviennin. Hinta ei sisällä mahdollista asbestityötä eikä öljysäiliön purkua.

Asiakas voi halutessaan maksaa myös avaimet käteen -toimituksen kolmen vuoden korollisella
(4 %) maksuajalla kuukausittaisin tasaerin.
Wiitaseudun Energian kautta voit hankkia kaukolämpöliittymän avaimet käteen -toimituksena
myös muihin kuin omakotitalokohteisiin. Kysy tarjousta!
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Mihin rakennuksiin kaukolämpö sopii?
Periaatteessa kaukolämpö sopii mihin tahansa rakennukseen. Kaukolämpöön liittyminen on
helpointa ja edullisinta silloin, jos rakennuksessa on jo valmiina vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Näin on tilanne lähes poikkeuksetta esimerkiksi öljylämmitteisissä
rakennuksissa. Jos rakennuksessa on suora sähkölämmitys (sähköpatterit tai lattialämmitys),
vaatii kaukolämpöön liittyminen myös lämmönjakojärjestelmän rakentamista. Tästä kannattaa
kysyä tarjous esimerkiksi paikallisilta LVI-urakoitsijoilta.

Miksi liittyä kaukolämpöön?
Kaukolämmön hinta
Wiitaseudun Energian myymä kaukolämpö on kustannuksiltaan kilpailukykyistä ja
kaukolämmön hinta Viitasaarella on selvästi alle valtakunnan keskiarvon.
Ympäristöystävällisyys
Wiitaseudun Energian kaukolämmön tuotanto perustuu lähes täysin kotimaisiin
biopolttoaineisiin. Vuonna 2014 puupolttoaineiden eli kuoren, purun ja hakkeen osuus
kaukolämmön tuotannosta oli yli 99 %.
Paikallisuus
Lämmön tuotantoon käytetty polttoaine hankitaan lähinnä paikallisilta toimijoilta.
Kaukolämmön tuotanto ja polttoaineen korjuuketju tarjoavat työtä paikallisesti eli
kaukolämmitykseen käytetty raha jää suurelta osin Viitasaarelle ja sen lähialueelle.
Helppous
Kaukolämpö on vaivaton lämmitysmuoto. Kaukolämmitykseen liittyvien laitteiden huoltotarve
on erittäin vähäinen.
Lämmönkäytön seuranta
Asiakkaan kuluttama lämpömäärä mitataan ja laskutetaan kerran kuukaudessa etäluettavien
lämpömäärämittareiden kulutuslukemien perusteella. Wiitaseudun Energia lähettää kerran
vuodessa raportin asiakkaan lämmönkäytöstä. Asiakas voi myös seurata omaa
lämmönkäyttöään kevään 2014 aikana käyttöön otetusta asiakkaiden Online-palvelusta.

Kotitalousvähennys ja mahdolliset avustukset
Lämmönjakokeskuksen asennustyön kustannuksista voi hakea kotitalousvähennystä.
Vanhusten ja vammaisten asuntoihin on saatavissa korjausavustusta. Lisätietoa tästä löytyy
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta www.ara.fi/avustukset.

Lisätietoa
Uusia kaukolämpöliittymiä koskeviin kysymyksiin vastaa Wiitaseudun Energian asiakaspalvelu
numerossa 0400 733 311 (arkisin klo. 9.00-15.00). Lisätietoa kaukolämmöstä ja
kaukolämpöliittymistä löydät myös Wiitaseudun Energian kotisivuilta osoitteesta

www.wse.fi
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Wiitaseudun Energia Oy
Keskitie 10
44500 Viitasaari
asiakaspalvelu:
0400 733 311
asiakaspalvelu@wse.fi
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