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Olosuhteet ja uudet energiaratkaisut ovat lähellä sydäntäni.

Pitkäaikainen energiapalvelukumppanuus ja aito kiinnostus  

erilaisten uusien ratkaisujen myyntityöstä on ohjaava 

elementti työssäni. Sitoudun asiakkaiden hankkeisiin   

suunnitteluvaiheesta aina rakentamiseen ja seurantaan asti. 

Lahti Energialla vastuualueenani on lämmitys, jäähdytys  ja 

hybridiratkaisujen myynti  sekä asiakkaiden 

kokonaisvaltainen palveleminen energia-asioissa.

Minuun voi olla yhteydessä milloin vain! 

”Energinen energiapalvelukumppani ”

Pasi Valjakka  asiakkuuspäällikkö



Kaukolämmön soveltuvuus ja saatavuus

Soveltuvuus:

• Kaukolämpö soveltuu lähes kaikkiin talotyyppeihin. 

• Lämmitystapaa vaihtaville on eduksi olemassa oleva 

vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä

Lisätietoja  

Saatavuus:

• Kaukolämpöverkon karttapalvelusta voit tarkistaa 

verkostomme sijainnin ja saatavuuden.



Vaihtoehto 1.

- Asiakas hankkii kaukolämpöliittymän, kaukolämpövaihtimen, purkaa 

kattilan sekä poistaa öljysäiliön käytöstä.  Purku ja asennustyöt jää 

asiakkaan vastuulle.

- Asiakas vastaa tonttialueen viimeistelystä ( karkea tasaus sisältyy 

liittymän toimitukseen)

Liittyminen kaukolämpöön

Voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta 

Tilaa maksuton kaukolämmön suunnittelukäynti.

Suunnittelukäynnillä selvitämme rakennuksesi 

soveltuvuuden kaukolämpöön ja jätämme tarjouksen 

valitsemallasi vaihtoehdolla.

Vaihtoehto 2.

- Asiakas hankkii kaukolämpöliittymän ja sopii vaivattoman avaimet 

käteen palvelun Lahti Energia kanssa. 

Palvelussa hoidamme puolestasi lämmönjakokeskuksen

hankinnan, asennuksen ja puramme vanhan kattilan sekä                

poistamme öljysäiliön käytöstä.

- Asiakas vastaa tonttialueen viimeistelystä ( karkea tasaus sisältyy 

toimitukseen)



Kustannusarvio 

kaukolämpöliittymästä omakotitaloon

• Lahti Energia rakentaa kaukolämmön 

liittymisjohdon ja lämmönmittauksen 

lämmönjakohuoneeseen jos kiinteistö sijaitsee

n. 20 metrin päässä kaukolämpöputkesta.

• Liittymismaksu (alv vapaa) 2600 €.

• Tonttialueen viimeistelytyöt, kuten asfaltointi ja 

vihertyöt eivät sisälly hintaan.

• Lisämetrit hintaan 120 €/m

• Liittymismaksu on palautuskelvollinen

Havainnekuva liittymisjohdosta



AVAIMET KÄTEEN PALVELUN  

KUSTANNUSARVIO

• Toimitukseen sisältyy kaukolämmön käyttämiseen tarvittavat 

laitteet ja toimenpiteet kuten: suunnittelutyöt, 

lämmönjakokeskuksen asennus, lämmityksen ja lämpimän 

käyttöveden lämmönsiirtimet, perusautomatiikka, pumput, 

putkivarusteet, varolaitteet sekä putki-, sähkö- ja rakennustekniset 

työt. 

Toimitus sisältää kattilan purkamisen ja kierrätyksen sekä

öljysäiliön käytöstäpoiston.

Kaukolämpöliittymä avaimet käteen 

menetelmällä  hankintahinta tuen 

jälkeen.

4800 €

Kaukolämmön liittymismaksu 
(tarjoushinta 31.12.2020 saakka)

2 600 €

Avaimet käteen -laitteisto asennettuna 5 200 €

Yhteensä 7 800 €

ELY-keskuksen energiatuki - 4 000 €

Hankintahinta tuen jälkeen 3 800 e

Vanhojen laitteiden purku ja poisvienti 1 000 e

Lopullinen hankintahinta (sis. vanhojen laitteiden purku ja poisvienti) 4 800 €



Kaukolämmön käyttökustannukset 

Öljynkulutus1500 litraa/vuodessa



Esimerkki asennuksesta



Liittymä rakentamisen jälkeen
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