
 

  

 
 

PALVELUHINNASTO 1.1.2023 
Veloitus vikapalvelukäyntimaksuissa per kerta per asentaja ja tuntitöissä per alkava ½ tuntia. Myös matka-aika laskutetaan. 
 
Hintoihin ei sisälly huoltoauton käyttö, mistä veloitetaan kertaveloituksena 10,00 €/auto (työkohde omalla jakelualueella) 
tai 0,80 €/km (työkohde muualla). Hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %. 

 

Sähköverkkopalvelut €/h, € 

Asentajan tuntityöveloitus, €/h 

• arkisin klo 7:00–15:30 

• muina ajankohtina 

 

65,00 

97,50 

Asiakkaan laitevian aiheuttama vikapalvelukäynti tai muu pyydetty käynti, € 

• arkisin klo 7:00–15:00 

• muina ajankohtina 

– pyynnöstä lisätyönä vian korjaaminen tuntiveloituksena (ei sähköverkkopalvelu) 

 

65,00 

200,00 

 

Mittalaitteen asennus tai muutos pyydettäessä, esimerkiksi mittauksen siirto, € 

• pääsulakekoko ≤ 3 x 63 A 

• pääsulakekoko > 3 x 63 A 

 

160,00 

350,00 

Mittalaitteen tarkastusmaksu (ei veloiteta, jos mittari on viallinen), € 200,00 

Pääsulakekoon pienentäminen, € 

• ≤ 3 x 63 A pääsulakekoosta pienempään 

• > 3 x 63 A pääsulakekoosta pienempään (keskuksen muutostyöt laskute-

taan tuntityönä tai teetettävä etukäteen sähköurakoitsijalla) 

200,00 

350,00 

Liittymiskaapelin kiinnittäminen pylvääseen (jos sähköurakoitsija ei ole tehnyt), € 150,00 

Laskutus € 

Maksumuistutus tai katkaisuvaroitus (alv 0 %), € 5,00 

Sähkön toimituksen keskeytys tai jälleen kytkentä, € 

• arkisin klo 8:00–16:00 

• muina ajankohtina jälleen kytkentä asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä 

 

100,00 

150,00 

Sähköliittymän ylläpitomaksut € 

Laskutetaan, jos asiakas haluaa keskeyttää sähkönkäytön, mutta pitää 

liittymissopimuksen edelleen voimassa 

mittalaitteen muutosmaksu + perus- 

maksut ylläpitohinnaston mukaan  

Muut asennustyöpalvelut (sähköverkkopalveluihin kuulumattomat työt) €/h 

Asentajan tuntityöveloitus, €/h  

• arkisin klo 7:00–15:30 

• muina ajankohtina 

 

65,00 

97,50 

Mittauskeskus- ja liittymiskaapelipalvelut  € 

Mittauskeskus 3 x 25–35 A asennettuna, sisältää laadukkaat ylijännitesuojat, € 

– optiona lisähinta jalustalle (jos ei seinäkiinnitys) 

1 600,00 

150,00 

Liittymiskaapeli asennettuna (sis. kaapeli AX35, merkkinauha, työt, kaivuu), €/m 

    – lisätyöt (esim. kaapelin suojaaminen kourulla tai lisämaa) laskutetaan erikseen 

    – minimiveloitus 450 € 

16,00 

 

 

Liittymiskaapeli AX35, hinta varastollamme, €/m 

Liittymiskaapelin toimitus ilman asennusta työkohteeseen jakelualueellamme   

8,00 

100,00 

Nostokoriauton ja aggregaattien vuokrauspalvelut €/h 

Nostokoriauton vuokraus kuljettajan kanssa, €/h 95,00 

Aggregaattien vuokraus sovitaan tapauskohtaisesti  
 


