Vettä ja
lämpöä
kuhmolaisille

Hyvä lukija,
Kuhmon Lämpöenergia Oy perustettiin tammikuussa 2015. Yhtiön toimialana oli tuolloin kaukolämmön jakelu. Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminta liitettiin osaksi Kuhmon Lämpöenergiaa
tammikuussa 2021. Samalla yhtiömme sai nimekseen Kuhmon VesiEnergia Oy, joka kuvaa toimintaamme veden ja lämmön jakelijana.
Olemme kaupungin 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Vastaamme vesihuollosta toimintaalueellamme ja toimitamme lämmitysenergiaa
kaukolämpöasiakkaillemme. Tavoitteemme on tuottaa laadukkaita palveluita järkevin kustannuksin.
Tervetuloa asiakkaaksi!

Kuhmon VesiEnergia Oy

LUOTETTAVAA
JÄTTEENOhjeita
kuluttajille
Palvelut
kuluttajille

HUOLINTAA KUHMOSSA

Ilmoita mittarilukemat
•
Jätekuljetukset
pakkaavalla
jäteautolla
Käytä vessanpyttyä vain siihen, mihin se on tarkoiIlmoita vesi- ja kaukolämpömittareiden lukemat
Ei roskia pönttöön

– jäteastioiden myynti, vuokraus sähköisessä
ja tyhjennykset
asiointipalvelussa. Tunnistaudu palve-

tettu. Viemäriin eivät kuulu roskat, rasvat, ruoantäh-

luun mittarinumerolla ja kulutuspisteen tunnuksella,
• Vaihtolavakuljetukset vaihtolava-autolla

teet eivätkä vaaralliset jätteet.

jotka näet laskusta tai mittarinluentalomakkeesta.

– roskalavojen tyhjennykset ja vuokraus (8-15 m3 lavat)
Tiputtaako?
Tilaa häiriötiedote netistä
• Loka-/sako- ja viemärihuoltopalvelut

Korjaa tiputtava hana ja loriseva wc-pytty heti.
Säästät pitkän pennin!

Tekstiviestitiedotteissa kerrotaan omaa kiinteistöä

– sakokaivojen tyhjennykset
tai taloyhtiötä koskevista veden- ja energianjakelun
–
viemärien
avaukset,
sulatukset
ja pesut
Tuuleta nopeasti
häiriöistä
ja suunnitteilla olevista toimituskatkoksista. Sähköinen palvelu on maksuton eikä vaadi
•
Öljynerotuskaivojen
tyhjennykset
ikkunoiden kautta nopealla ristivedolla.
rekisteröitymistä.
• Katujen, pihojen ja kattojen pesut
Annostele pesuainetta vähemmän
Ilmoita mittarilukemat verkossa ja tilaa
•
Kastelut
• ADR-kuljetukset
häiriötiedotteet
tekstiviestillä!
Talousvesi on Kuhmossa erittäin pehmeää, joten
pyykki- ja tiskikoneeseen riittää pieni määrä pesu• Hiekkakaivojen tyhjennykset
ainetta.
asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi
• Paperin/arkistojen
tuhouspalvelu
Kenen vastuu?
• Siirrettävät wc:t
Muistathan että vesi- ja viemäriverkostossa kiinEthän päästä lämpöä karkuun – tuuleta huone

asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo

teistön vastuu tonttijohdoista alkaa tontin rajalta.

Loka-auto 044 294 0900
Pakkariauto 044 294 0901

Kaukolämpöverkostossa asiakkaan vastuu alkaa
lämmönjakohuoneesta.

KAINUUN JÄTEYHTYMÄ
OY
LUOTETTAVAA JÄTTEEN-

HUOLINTAA
KUHMOSSA
LUOTETTAVAA
JÄTTEENKoulukatu 12, 88900
KUHMO,
puh. (08)
653 0121
Sopimusperusteinen
on
paras
• Jätekuljetukset pakkaavalla jäteautolla
HUOLINTAA
KUHMOSSA
jateyhtyma@kuhmo.net,
www.jateyhtyma.fi
• Jätekuljetukset
pakkaavalla
jäteautolla
– jäteastioiden
myynti,
vuokraus ja tyhjennykset

• Vaihtolavakuljetukset vaihtolava-autolla
LUOTETTAVAA
JÄTTEENHUOLINTAA
• Loka-/sako ja viemärihuoltopalvelut
YMPÄRISTÖN PARHAAKSI
JÄTEYHTYMÄ!
• Öljynerotuskaivojen
tyhjennykset
•
Katujen,
pihojen
ja
kattojen
pesut
KUHMOSSA jo 40 •vuotta.
Kastelut
• Jätekuljetukset pakkaavalla jäteautolla

– jäteastioiden myynti, vuokraus ja tyhjennykset

• Vaihtolavakuljetukset vaihtolava-autolla

– roskalavojen tyhjennykset ja vuokraus (8-15 m3 lavat)

• Loka-/sako- ja viemärihuoltopalvelut
– sakokaivojen tyhjennykset
– viemärien avaukset, sulatukset ja pesut

Loka-auto
294 0900
• Öljynerotuskaivojen044
tyhjennykset
• Katujen, pihojen ja kattojen
pesut 0901
Pakkariauto
044 294

• Vaihtolavakuljetukset vaihtolava-autolla

– roskalavojen tyhjennykset ja vuokraus (8-15 m3 lavat)

• Loka-/sako- ja viemärihuoltopalvelut
– sakokaivojen tyhjennykset
– viemärien avaukset, sulatukset ja pesut

YMPÄRISTÖN

Öljynerotuskaivojen tyhjennykset
• •ADR-kuljetukset
PARHAAKSI
•
Katujen, pihojentyhjennykset
ja kattojen pesut
• Hiekkakaivojen
JÄTEYHTYMÄ!
Kastelut • ADR-kuljetukset
• Paperin/arkistojen •tuhouspalvelu
• Siirrettävät wc:t • Hiekkakaivojen tyhjennykset

KAINUUN JÄTEYHTYMÄ Oy

• Kastelut • ADR-kuljetukset
• Paperin/arkistojen tuhouspalvelu
• Hiekkakaivojen tyhjennykset
• Siirrettävät
wc:t
Koulukatu 12, 88900• Paperin/arkistojen
KUHMO | puh (08)
653 0121 | jateyhtyma@kuhmo.net
| www.jateyhtyma.fi
tuhouspalvelu
Loka-auto 044 294 0900
• Siirrettävät wc:t

88900 KUHMO
puh. (08) 653 0121, fax (08) 652 0428
Loka-auto

044 294 0900

Pakkariauto 044 294 0901

Ympäristöystävällistä lämmitysenergiaa

KAINUUN METSÄT

KUHMO OY

KUHMON
LÄMPÖ OY

KUHMON
VESIENERGIA OY

Sahayrityksen toiminnan
sivutuotteena syntyy
puupurua ja -kuorta

Lämpövoimala tuottaa
puupurusta ja -kuoresta
lämmitysenergiaa

Yritys toimittaa asiakkailleen
lämmitysenergiaa
kaukolämpöverkostonsa kautta

Kuhmolainen kaukolämpö tuotetaan sahanpurusta
ja puunkuoresta, joita syntyy sahaustoiminnan
sivutuotteena. Lämmöntuotannosta vastaa
Kuhmon Lämpö Oy.
Kuhmon VesiEnergia huolehtii kaukolämmön
jakelusta kuhmolaisille kotitalouksille ja yrityksille.
Verkosto kattaa tällä hetkellä kaupungin keskustaajaman, mutta kartoitamme kiinteistöjen halua
liittyä kaukolämpöverkostoon ja mahdollisuuksia
laajentaa verkostoa uusille alueille.

Tee
ympäristöteko
ja vaihda
kaukolämpöön!
Ota yhteyttä!

KAUKOLÄMPÖVERKOSTON
ASIAKKAAT

Varmaa vesihuoltoa
Hyvälaatuista talousvettä
Toimitamme talousvettä Kuhmon keskustan ja sen
lievealueiden lisäksi Lentiirassa, Koskenmäellä,
Nivalla ja Vartiuksessa. Keskustassa on kolme
vedenottamoa ja haja-asutusalueilla omat kaivot.
Talousvetemme on laadukasta pohjavettä, jonka
suodatamme kalkkikiven läpi tai käsittelemme
lipeällä veden metalliputkistoja syövyttävän vaikutuksen vähentämiseksi. Valvomme veden laatua
terveysviranomaisen määräysten mukaan.

Puhdistamme jätevedet
Käsittelemme jätevesiä ympäristöluvan mukaisesti
puhdistamoillamme keskustassa ja Vartiuksessa.
Vastaanotamme myös haja-asutusalueiden kiinteistöjen sakokaivojen lietteet.

ONKO VIKAA
VIEMÄREISSÄ?
PAREMPI KUVATA
KUIN KAIVAA

• Piha- ja vihertyöt
• Maisemoinnit metsäkuntalla
• Kivityöt
• Lumityöt
• Kaivu- ja maansiirtotyöt

Tahdotko säästää ympäristöä tehokkaan palvelun avulla? L&T:ltä saat
kaikki viemärinhuoltoon ja jätteiden
kierrätykseen liittyvät palvelut.
Kysy lisää asiakaspalvelustamme!
Puh. 010 636 7000

LT.FI

Hannu Pulkkinen
Puh. 0400 384 927
kuhmonpihajavihertyo@kuhmo.net

Kuhmon VesiEnergia Oy
Kainuuntie 82
88900 KUHMO
08 615 5521
etunimi.sukunimi@kuhmo.fi

• www.jssuomi.fi

www.kuhmonvesienergia.fi

www.flowplus.fi

