
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
- Lahtelainen kaukolämpö on täysin hiiletöntä. Se 
tuotetaan uusiutuvasti bio- ja kierrätyspolttoaineilla.
- Kaukolämpö on paikallinen lämmitysvaihtoehto. 
Se tuotetaan Kymijärven voimalaitoksella 
vähäpäästöisesti ja energiatehokkaasti.
- Selvityksen mukaan kaukolämpö on Lahden alueen 

ympäristöystävällisin lämmitystapa. (Gaia Consulting 

Oy:n selvitys: www.lahtienergia.fi/lampo)
 
EDULLINEN
- Kaukolämpö on hinnaltaan kilpailukykyinen 
vaihtoehto.
- Uusiutuvan energian käyttö voimalaitoksillamme 
varmistaa, ettei kasvava fossiilisten polttoaineiden 
verotus näy asiakkaidemme lämmityslaskussa.
- Kaukolämmön hinta pysyy kohtuullisena myös 
tulevaisuudessa.

LUOTETTAVA
- Kaukolämmön päivystys toimii 24/7, mikä takaa 
99,98 % toimitusvarmuuden jokaiseen verkossa 
olevaan kiinteistöön.
- Kaukolämpölaitteet ovat pieniä ja toimintavarmoja, 
eivätkä ne juurikaan vaadi huoltotoimenpiteitä.
- Kaukolämpölaitteisto kestää käytössä pitkään, 20–30 
vuotta.

KAUKOLÄMPÖ
Suuren kysynnän vuoksi kampanjaa jatketaan 31.12.2020 asti!

Jos kiinteistösi sijaitsee kaukolämpöverkon varrella, voit liittyä kaukolämpöön helposti ja edullisesti!
Voit tarkistaa sijaintisi: www.lahtienergia.fi/kaukolampokartat

Energiaterveisin,

Pasi Valjakka
Asiakkuuspäällikkö
029 000 8386
pasi.valjakka@lahtienergia.fi

Tavoitat meidät myös osoitteesta 
kaukolampo@lahtienergia.fi

SÄÄSTÄ 1 000 €
Liittymismaksu 2 600 €, alv-vapaa
(norm. 3 600 €), kun
• tilaat 31.12.2020 mennessä
• liittymisjohdon pituudeksi tulee 

korkeintaan 40 metriä (selviää 
viimeistään suunnittelukäynnillä)

• maaperä ei ole kallioista tai muuten 
kallista kaivaa (selviää viimeistään 
suunnittelukäynnillä)

• liittymä otetaan käyttöön viimeistään  
kesäkuussa 2021

Asiakaslaitteet avaimet käteen 
-toimituksena alkaen 5 200 €, alv 24 %
Toimituksen sisältö kääntöpuolella.



• Liittymismaksu alkaen vain 2 600 € (alv-vapaa), kun tilaat 31.12.2020 mennessä (norm. 3 600 €)
• Kaukolämmön asiakaslaitteet avaimet käteen -toimituksena alkaen 5 200 € (alv 24 %)

Liittymismaksu sisältää kaukolämmön liittymisjohdon ja mittauskeskuksen.

Avaimet käteen -toimitus sisältää asiakaslaitteet asennuksineen. Voimme myös sisällyttää 
toimitukseen vanhojen laitteiden purkamisen ja pois viennin. Avaimet käteen -toimitus sisältää 
työn osuutta noin 1 600 € (alv 24 %), josta voit hakea kotitalousvähennystä (lue lisää: vero.fi). 
Kotitalousvähennystä ei kannata hakea, mikäli on oikeutettu ELY:n avustukseen, sillä vain toinen 
myönnetään.

Pintojen viimeistely, kuten asfaltointi tai vihertyöt, ei sisälly toimitukseen. Annamme lopullisen 
tarjouksen ilmaisen suunnittelukäynnin perusteella.

AVAIMET KÄTEEN -TOIMITUS ALKAEN 7 800 €

Energiaterveisin,

Pasi Valjakka
Asiakkuuspäällikkö
029 000 8386
pasi.valjakka@lahtienergia.fi

Tavoitat meidät myös osoitteesta 
kaukolampo@lahtienergia.fi


