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Vaasan Sähkö Oy etsii lisää kaukolämpöasiakkaita Teeriniemeltä ja Kiilapalstalta!
Vaasan Sähkö Oy laajentaa parasta aikaa kaukol2impöverkkoa Kiilapalstalla Mustikkatiellä ja Karpalotiellä.
Mukaan pääsee lähialueilta, jos löytyy riittävästi sitoutuvia halukkaita. Riittavasti tarkoittaa noin puolta
pienkiinteistökannasta. Myös se ratkaisu on hyviiksgty, että ottaa vain pelkän liittymåin ja vaihtaa
myöhemmin kaukoliimpöön. Hakan Bodö Vaasan Såihköstä antaatästä lähemmät ohjeet.

Aikataulu muodostetuilla kaukolämpöalueilla!
Alue 4 eli Teeriniemen itäosan Huuhkajankadun alkupään poikkikadut tulevat tänä syksynä saamaan
kaukoliimmön j a lisäksi vielä Punatulkunkuj a kolmosalueelta.

Uuden Purolan alueen rivitaloille vedetåiiin kaukolåimpöputki tiinä syksynä, joka mahdollistaa osalle alue
2:11a kaukolåimmön tuomisen jo tiinä syksynä. Lopuille vuonna 2013,jos saadaan tarpeeksi sitoutujia.
Alue 1 voi saada kaukolåimmön v. 2013, jos saadaan tarpeeksi sitoutujia.

Muiden alueiden osalta todennåiköisin toteutumisajankohta on vuoden 2013 kesä - syksy ja toteutuminen
riippuu sitoutujien miiiirästä, joita tarvitaan vielä lisää!

Mitä kaukolämpölaitteet maksavat asennettuna ja vanha varaaja poistettuna?
Saatujen tarjousten perusteella urakkahintataso avaimet käteen periaatteella on noin 3500 - 5000 €. Tåihän
tulee päälle Vaasan Sähkö Oy:n liittymiimaksu 3300 €. Jos itse purkaa ja vie pois vanhan säiliön ja tila on
valmiina asennusta varten, hinta jää jonkin verran alemmas.

Mitä nykyisen, yösähköllä toimivan varaajan uusiminen maksaa?
Uuden varaajan hankkiminen ja asentaminen sekä vanhan poistaminen maksaa yhteensä suuruusluokaltaan
noin 3000 - 4000 €. Uusimisen yhteydessä tehdään usein muitakin töitä samalla, esim. jakotukkien uusinta,
automaation asentaminen tms. Niimä lisriävät jonkin verran kustannuksia.
Jos kiinteistönomistaja hankkii pienemmiin varaajan, sulakemaksu ei välttärnättä nouse vuonna 2016 ja
investointikustannukset jaävät selvästi alemmas, mutta silloin joudutaan käyttämään myös päiväsrihköä
liimmittåimiseen ja siitä seuraa, että stihkölasku nousee.

Saako kaukolämmön hankintaan energia-avustusta ja verotuksessa vähennyksen?
Ei saa käyännössä yksittäiseen kiinteistöön, ellei kolmea erillistä asuntoa. Energia-avustuksen hakuaika on
jo mennyt (11.4.) tältä vuodelta (katso www.ara.fi kohta 4.3 Muut energia-avustukset, tai Google: energia-
avustukset).

Verotuksessa puolisot saavat yhdessä våihentää töiden (ei hankintojen) osalta kotitalousvfiennyksenä
enintiiiin 2x2000 € vuoden 2012 tuloista.

Sulakemaksun nousun vaikutus vuosimaksuihin ja yösähkön poistuminen?
Sulakemaksu nousee 2016 ja sen vaikutus on vuodessa runsaat 300 € tämiin hetken hintaerolla laskettuna.
Yö- ja päiväsähkön hinnan ero tullee pienenemäiin liihivuosina. Tästä seuraa jälleen muutaman satasen
menoerä nrodessa.

Onko kaukolämpö edullisempaa energiana?
On; vuodessa vaikutus on suuruusluokaltaan noin 300 - 500 € (lämmityksen energia yösiihköllä 17 000 -
25 000 kWhiv). Kaukolämmön hintaan tulee vaikuttamaan West Energy Oy:n Vaasan Sähkö Oy:lle jätteiden
poltosta tuottama edullinen ja pitkällä sopimuksella vakautettu liimpöenergia. Näin ollen kaukolämmön
hintakehitys voi olla muuta kuin siihkön hinnan kehittyminen tulevina vuosina. Kaukolämmön hintaa
vakauttaa myös Vaskiluodon Voima Oy:n biopoluoainelaitoksen tuottama lämpöenergia.



Siirf)"ykö yö sähkön käyttö oikeus uudelle omistaj alle ?
Siirry.y, jos kauppakirjassa on maininta liittymäsopimuksen siirrosta uudelle kiinteistön omistajalle ja uusi
omistaja kihettää Vaasan Sähkö Oy:lle kauppakirjajäljennöksen. Muutoin uuden omistajan tulee tehdä
liittymäsopimus Vaasan Sähkö Oy:n kanssa. Uuden omistajan tulee lisåiksi tehdä siihkön toimitussopimus
(siihkön ostosopimus).

Millaiset laitteet tarvitaan kaukolämpöä varten?
Kaukolåimpölaitteet ovat yhdessä paketissa ja tarvitsevat vain murto-osan nykyisen varaEan tarvitsemasta
tilasta lämmönjakohuoneessasi. Äla hanki ylitehokastalaitetta. Normaaliin omakotitaloon riittää 8-9 kW:n
tehoinen, 2-piirinen liimmönvaihtopaketti. Jos sinulla on vesikiertoinen lattialiimmitys ja patterilåimmitys,
saatat tawita kolmannen piirin. Kaukolåimpöpakettien valmistajat ja suunnittelijat tietävät, millainen
tarvitaan.

Miten saat työt käyntiin?
Tee ensin kaukoliimmön toimitussopimus Vaasan Sähkö Oy:n kanssa.
Kaukolämpötyöryhmä sai kolme tarjousta: Vismar Oy, puh. 040 1474900, Putkiasennus K. Pietarinen Oy,
puh' 0400 268512 ja Waastek Oy, puh. 050 3170179. Ota yhteyttä urakoitsijoihin ja sovi yksilöllisen
tarjouksen tekemisestä kiinteistöllesi. Samalla voit sopia muistakin putkitöistä urakoitsijan kanssa, jos on
tarvetta. Voit käyttiiä työryhmtin laatimia tarjousasiakirjoja, jos haluat. Saat ne työryhmrin jäseniltä.
Kun sovit varaajanpoistamisesta, huomaa sopia samalla, kenelle laitteet ja romut kuuluvat.
Kiilapalstalai sten kokemuksia urakoitsij oista hyödynnetäåin j atko s sa.

Mistä rahoitusapua?
Huutoniemen Aktia pankin kanssa on neuvoteltu edullisesta,5-7 woden pituisesta kaukolämpölainasta. Ota
yhteyttä Huutoniemen Aktiaan puh 010 247 5170 tai konttorinjohtaja Paula Hirvoseen puh. 010 247 5I7I

Kysy meiltä kaukolämmöstä!
Jos epäilet, kannattaako vaihtaa varaavasta yösähköstä kaukoliimpöön, tai muuta kaukolämpöön liittyvää
asiaa, ota yhteyttä. Selvitetäåin asia yhdessä!
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Alue Rajaus Kiinnostus
Lrinsi-Teeriniemi
Alue 1 Allintien ja Myrskylinnuntien rajaama alue l0
Alue 2 Haukankadun - Isokoskelontien - Kuovinkuian raiaama alue I6
Alue 7 Haukankadun ja Hiirihaukankadun rajaama alue T2
Alue 8 ?unarinnankadun j a Västärtikinkadun rai aama alue a
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Itci-Teeriniemi
Alue 3 Pikkuvarpusen - Kultarinnan - Pajulinnunkatqlen muodostama alue 22
Alue 4 Välitien i a Huuhkal ank adun raiaama alue 2I
Alue 5 Välitien Ristinummen puoleinen alue 5
Kiilqpalsta
Alue 6 Mustikkatien - Karpalotien .l a poikkikatui en muodostama alue 18
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Teeri-Kiilan kotisivu:
htto : //www.teerikiila.vaasassa. com


