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Liittymismaksu

Uudisrakennuksen kaukolämmön läpivientien asennusohjeet. Ylemmässä
kuvassa lämmönjakohuone 1. kerroksessa, alemmassa kuvassa kellarissa.

Lämmönjakokeskuksen
Avaimet käteen -palvelu
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Vanhan rakennuksen kaukolämmön läpivientien asennusohjeet.
Ylemmässä kuvassa lämmönjakohuone 1. kerroksessa ja alemmassa kellarikerroksessa.
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Kaukolämpöön liittymisen yhteydessä kustannukset muodostu
vat yleensä liittymismaksusta sekä lämmönjakokeskuksen han
kintaan ja asentamiseen liittyvistä kuluista. Vanhoissa kiinteis
töissä voi lisäkustannuksia syntyä mahdollisista purku- ja vii
meistelytöistä.

