Kodin tuntu tulee läheltä

Lämmin koti on arvokas, muttei kallis
Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista.

Miksi liittyä kaukolämpöön?
Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä ja luonnosta välittäen. Kaukolämpö
on ekologista, edullista sekä vaivatonta, ja se siirretään kotitalouksiin ja liikekiinteistöihin kaukolämpöverkostossa kiertävän kuuman veden avulla.

Kaukolämmön edut
Ympäristöystävällinen
Kaukolämpöä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä kuten puusta.
Inergia Lämpö Oy:n kaukolämmöstä 98% tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Paikallisesti tuotettu
Kaukolämmön tuotannossa käytetyt biopolttoaineet ostetaan suurelta
osin paikallisilta metsänomistajilta. Tämä tuo rikkautta kotiseudulle ja
työllistää paikallisia ihmisiä. Kaukolämpöä tuotetaan Ivalossa, Saariselällä ja Inarissa sijaitsevissa lämpökeskuksissa.

Edullinen ja riippumaton
Kaukolämpö on kustannustehokas tapa lämmittää kiinteistöjä. Biopolttoaineilla tuotettu kaukolämpö tarjoaa lisäksi vakautta verrattuna öljyn tai sähkön hinnan vaihteluihin. Kaukolämpö onkin muihin
energiamuotoihin verrattuna riippumattomampi yleismaailmallisten
taloudellisten ilmiöiden vaihteluista.

Vaivaton ja varma
Kaukolämpöön liittyminen on helppoa ja vaivatonta. Kaukolämmön
kanssa et tarvitse lämminvesivaraajaa, sillä käyttövesi lämpiää heti,
kun sitä käytetään. Kaukolämmöllä varmistat, että taloosi tulee
lämpöä ja lämmintä vettä 24 tuntia vuorokaudessa.

Moderni ja uusiutuva
Kaukolämmön tuotannossa käytetään uusiutuvia ja vähäpäästöisiä
tuotantoratkaisuja. Investoimalla kaukolämpöön investoit vihreän
energian lisäksi alueelliseen kehitykseen, joka vaurastuttaa lähiseutuasi pitkälle tulevaisuuteen.

Miten kaukolämpö toimii?
Kaukolämpöä tuotetaan biopolttoaineita polttamalla. Palamisessa syntyvä lämpö
otetaan talteen ja siirretään kaukolämpöveteen. Lämpö siirretään kiinteistöihin
kuumana kaukolämpövetenä kaksiputkisen kaukolämpöverkoston kautta.
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Inergia Lämpö Oy:n toimittamasta
lämmöstä 98% tuotetaan uusiutuvilla
biopolttoaineilla. Yleisimpiä polttoaineita ovat hake, kuori ja puru.
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Kuuma kaukolämpövesi johdetaan kiinteistön lämmönjakokeskukseen, josta lämpö
siirretään rakennuksen käyttöön pattereiden, ilmastoinnin sekä käyttöveden kautta.
Kaukolämpövesi palaa jäähtyneenä takaisin lämpökeskukseen ja prosessi alkaa
uudestaan.

Puhdasta lämpöä kotitalouksille sekä yrityksille

Omakotitalot ja taloyhtiöt
Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, ja sillä lämmitetään etenkin tiheästi asuttujen
alueiden kiinteistöjä. Kaukolämpö on myös kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto lämmittämiseen. Kysy meiltä, onko kotisi liitettävissä kaukolämpöön.

Yritykset
Mitä suurempi kiinteistö, sitä taloudellisempi vaihtoehto kaukolämpö on. Suomessa yli 95 %
liikekiinteistöistä on liitettynä kaukolämpöverkostoon. Yrityksille kaukolämpö on sekä edullinen että ympäristövastuullinen lämmitysratkaisu. Kaukolämpöön on myös mahdollista liittyä
kaukolämpöverkoston ulkopuolelta. Kysy tästä tarjous.

Rakentajalle
Varmista aina ennen rakentamista kaukolämmön saatavuus. Tarjoamme kaukolämpöverkostoon liittyvälle aina kustannusarvion kaukolämmön käyttöönottoon liittyvistä töistä sekä lämmönvaihtojärjestelmiin erikoistuneiden urakoitsijoiden tiedot.
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Miten liittyä Hippu-kaukolämpöön?

Me hoidamme puolestasi kaiken kaukolämpöön liittyvän.

Hippu-kaukolämpöliittymä
Hippu-kaukolämpöliittymä on Inergia Lämpö Oy:n tarjoama kaukolämpöpalvelu. Palvelu on tarkoitettu niin uudisrakennuksille kuin myös toisesta lämmitysmuodosta kaukolämpöön vaihtaville kiinteistöille Ivalon, Inarin ja Saariselän jakeluverkon alueella.

Hippu-kaukolämpöliittymän asennus
Liittymäasennus sopii sekä lämmitysmuodon vaihtoon että uudisrakennukseen. Toimitamme kaukolämmön valmiiksi suunniteltuna ja palvelumme sisältää liittymän käyttöönottoon tarvittavat rakennus-, asennus- ja vaihtotyöt sekä tarvikkeet.

Hippu-kaukolämpöliittymän huolto
Kaukolämpölaitteisto ja käytetyt materiaalit on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Tällä tapaa
tiedät, että kiinteistösi lämpiää energiatehokkaasti, ja liittymähuollolla varmistat huolettoman kaukolämmön toimituksen pitkälle tulevaisuuteen.

Hippu-kaukolämpöliittymän maksuaikasopimus
Inergia Lämpö Oy tarjoaa kaukolämpöasiakkailleen helpon ja joustavan maksuaikasopimuksen kaukolämpöinvestointia varten. Hippu-kaukolämpöliittymä sekä -asennus on
mahdollista rahoittaa kokonaisuudessaan maksuaikasopimuksella.

Olemme paikallinen kaukolämmön tuottaja
Ivalon, Saariselän sekä Inarin alueella.

Tutustu verkostokarttaan nettisivuillamme.
Tarkista onko kiinteistösi liitettävissä kaukolämpöön.
puh. 0207 460 330 / 044 306 7554, Mika Järvenpää

Kaukolämpöverkoston vikapäivystys auki 24 h.
puh. 0207 460 355

Ota yhteyttä

Inergia Lämpö Oy
Toimitusjohtaja

Mika Järvenpää
puh. 0207 460 330
mika.jarvenpaa@inergia.fi

Kaukolämpöasentaja
Lauri Rapo
puh. 0207 460 331
lauri.rapo@inergia.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@inergia.fi

Käyntiosoite

Inergia Lämpö Oy
Sairaalantie 3A
99800 Ivalo
Toimistomme on avoinna arkisin klo 8-15

www.inergia.fi

