Koti-Karjala

Perjantai 26.1.2018

Kiteen Lämpö Oy alentaa
kaukolämmön hintaa
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KITEE
Tuomo Flinkman
Kiteen kaupungin hyvin hoidettu talous näkyy myös Kiteen Lämpö Oy:n energiahinnan alennuksena. Lämpöyhtiö
on maksanut omistajilleen Kiteen kaupungille 100 000 euroa ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle 11 111 euron osingot muutamana vuotena. Nyt
kaupunki ei vaatinut osinkoa, joten lämpöyhtiön hallitus päätti keskiviikkona kokouksessaan alentaa vastaavalla
summalla asiakkaittensa energialaskuja.
Kiteen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämäläisen
mukaan yhtiön perustamisasiakirjoissa on maininta, että yhtiö tuottaa asiakkailleen
edullista lämpöä.
– Nyt jos milloin on hyvä tilaisuus alentaa lämmön
hintaa. Meillä on kaikkiaan
165 asiakasliittymää, joille
alennus on verollisena hintana 3,20 euroa/MWh. Asiakkaat maksavat energiahinnan lisäksi sopimuskohtaista tehomaksua. Tämän hinnan tarkistuksen myötä asiakas saa lähes viiden prosentin
alennuksen verolliseen hintaan. Hinnan tarkastus otetaan
käyttöön takautuvasti tämän
vuoden alusta lukien.
– Kiteen Lämpö Oy:n verollinen energiamaksu on
alennuksen jälkeen 63,46 euroa/MWh. Perusmaksu tulee
säilymään ennallaan. Valtakunnallisesti katsottuna yhtiömme kaukolämmön hinta on yhä kilpailukykyisempi. Vertailussa hintatasomme
on maan keskiarvon alapuolella.
– Vertailuna sähkön hintaan
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HUOLLOSTAMME:

Luistinten teroitukset sekä
murtomaasuksien voitelupalvelu.
Kiteen keskustan alueella on kaukolämpöverkostoa lähes 23 kilometriä. Viimeisin parin
kilometrin osuus valmistui viime syksynä Kehätien ja Puhoksentien varteen.

kaukolämmön hinta on keskimäärin 7,5 centtiä/KWh. Tämä pitää sisällään energian
lisäksi perusmaksut ja siirtohinnat, Hämäläinen kertoo.
KAUKOLÄMPÖÄ Kiteen
Lämpö Oy on tuottanut jo 31
vuotta. Ensimmäinen kiinteän
polttoaineen laitos rakennettiin Arppentien varteen 1986.
Se on teholtaan 6,0 MW. Kunnan omana toimintana kaukolämpöä aloitettiin tuottaa
jo 1980.
– Koko toiminnan ajan on
pääpolttoaineena ollut metsähake. Se on lähinnä metsän harvennuspuusta tehtyä
kokopuuhaketta. Vuositasolla

jakauma öljylle oli pitkään 25
prosenttia ja kiinteille polttoaineille 75.
– Selkueen uuden lämpölaitoksen valmistututtua muutama vuosi sitten kotimaisten polttoaineiden osuus on
ollut jopa yli 98 prosenttia.
Haketta poltetaan vuodessa
keskimäärin 55 000 i-m³. Tällä hetkellä hakkeen toimittajana on Vapo Oy. Hakkeen
toimittamisesta järjestämme
lähiaikoina tarjouskilpailun,
joka koskee ensi vuoden alusta alkavia toimituksia, Hämäläinen sanoo.
SELKUEEN lämpökeskuksella turvataan lämmöntuo-

tannon kasvu ja toiminnan
kustannustehokkuus. Kaukolämpöverkoston laajentuminen mahdollistaa uusien asiakkaiden liittymisen. Verkoston pituus on 22,7 kilometriä ja lämmön myynti 42 700
MWh/vuosi.
– Asukkaita kaukolämmön
piirissä on noin 3 000 henkilöä ja lämmitettävä tilavuus
1,1 miljoonaa kuutiometriä.
165 liittymästä kerrostaloja
on 54 kappaletta, rivitaloja 25, liikerakennuksia 25,
omakotitaloja 23, julkisia
rakennuksia 29, teollisuushalleja 4 sekä 5 muuta kohdetta, Ilkka Hämäläinen luettelee.

Kiteentie 7
P. 010 6666 370
Palvelemme:
ma–pe 9–17,
la 9–14

KITEE

Risteyskolari
Rasivaarassa
Henkilöauto ja pakettiauto
kolaroivat Rääkkylän Rasivaarassa, Oikotien ja Rasitien
risteyksessä tiistaina hieman
ennen kello 14:00. Henkilöauton kuljettaja vietiin ambulanssilla hoitoa saamaan.
Oikotietä ajanut kuljettaja oli havainnut hieman en-

nen törmäystä kulkusuunnassaan oikealta Rasitietä
tulevan henkilöauton, mutta jarrutuksesta huolimatta
oli törmännyt pakettiauton
etuosalla oikealta Rasintietä
tulleen henkilöauton vasempaan kylkeen. Molemmat autot menivät hinauskuntoon.

Kulttuuri-ikkuna
● Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston APURAHAT haettavina 10.1.–9.2.2018.
Apurahat ovat haettavina sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet löytyvät verkkosivuilta
www.skr.fi/fi/apurahat.
● Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja
kokeiluihin haettavana www.kitee.fi/kulttuuriavustukset.

KITEE

● NUORUUSMUISTOJA HARMONIKKAKONSERTTI su 28.1. klo
15.00 Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisen ravintolasalissa. Harmonikkataiteilijat Mika ja Arto
Tarkkonen. Konsertin ohjelmisto koostuu Frosinin,
Pihlajamaan, Virran, Kärjen ym. musiikista.
● MATINEAELOKUVA ” Loving Vincent” Kino-Hovissa su 28.1. klo
15.00.
● Riitta Aittomäen ja
Hans Collianderin perinteisiä LIIKKUVIA PUULELUJA Kiteen kirjastossa ma 29.1. klo
12.00–18.00. Esittely klo
17.30.
● HARMONIKAN MONET KASVOT 2018
-maakuntakonsertti Ki-

teesali ke 31.1. klo 19.00.
Konsertissa esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston harmonikan soiton
opiskelijoita. Vapaa pääsy. Konsertti on osa Harmonikan monet kasvot
2018 -tapahtumaa.
● CARMEN OOPPERAESITYS Kino-Hovissa to
1.2. klo 19.00.
● MATKALLA – TAIDENÄYTTELY Anneli Timonen Kiteen kirjastossa
16.1.–1.2. avoinna ma–
ke klo 12.00–19.00, to–
pe klo 10.00–16.30.

KESÄLAHTI

● JÄRJESTÖILTA ti 30.1.
klo 18.00 Sovintolassa.
Kesälahden pitäjäneuvosto järjestää yhteisen
keskustelu- ja infotilaisuuden kaikille kesä-

lahtelaisten järjestöjen
edustajille. Tilaisuudessa
muun muassa kootaan
tietoja eri järjestöjen tapahtumista, kuullaan Kiteen kaupungin kumppanuussopimuksista ja keskustellaan Kesälahden
vapaa-aikapalveluista.
● TAIDETTA KIRJOISTA
– KATRI KANKKUSEN
NÄYTTELY Kesälahden
kirjaston vitriinissä 15.1.–
16.2.
● TUOLIN TARINA Koululaisten käsityö- ja tarinanäyttely 3.2.–28.2. Sovintolassa ti klo 13–17, ke
klo 13–17, la klo 10–13.
● LAINAN PÄIVÄNÄ to
8.2. Kesälahden kirjastossa tapahtuu! Vuoden
lainaajan palkitseminen,
vanhoista kirjoista taidetta, musiikkia ja kahvittelua.

RÄÄKKYLÄ

● Paula Keinäsen MANDALOITA JA MUOTOKUVIA kirjastossa 22.1.–
1.3.

TOHMAJÄRVI

● Tohmajärven HISTORIANKIRJOITTAJAN
AVOIMET ovet ke 31.1.
klo 15.00–17.00, aiheena Sotien jälkeinen asutustoiminta. Anna-Maija
Luukas esittelee laatimaansa tutkimusta ja
julkaisua ”Muistikuvia
Sikosuon asuttamisesta”. Paikka kunnanviraston valtuustosalin
takaosa.
● SARJAKUVATAITEILIJA JORMA ”JOPE” PITKÄSEN JUHLANÄYTTELY 31.1. asti Tohmajärven kirjastossa.

Keski-Karjalassa 2018
syntyneiden vanhemmat!
Koti-Karjala julkaisee vuonna 2018
syntyneiden keskikarjalaisten vauvojen
kuvia Syntyneitä-palstallaan maksutta.
Lähettäkää vauvan kuva ja tiedot
vauvasta: Nimi, syntymäaika, pituus,
paino ja vanhempien nimet sekä osoite
osoitteeseen toimitus@kotikarjala.ﬁ
tai tuokaa aineisto toimistoomme.

Pokentie 8, Kitee, puh. 040 684 8411
Avoinna ma–ke 8.30–16.00, to–pe 8.30–15.30
www.kotikarjala.ﬁ, markkinointi@kotikarjala.ﬁ,
toimitus@kotikarjala.ﬁ, tilaajapalvelu@kotikarjala.ﬁ

