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1.7.2022

PALVELUHINNASTO
Raportointi
Energiankulutustiedot Online-palvelusta
Vuosittainen energiankulutusraportti (lähetetään
automaattisesti)
Kirjallinen energiakulutuksen perusraportti, €/kpl
Muut energiankulutusraportit ja -tulosteet, €/h
EDI Tiedonsiirto, MSCONS-sanoma €/kk

€ (sis. alv 24 %)
0,00
0,00

Laskutus ja perintä
Maksumuistutus henkilöasiakas (alv 0%)
Maksumuistutus yritysasiakas (alv 0%)
Perintäkäynti
Kaukolämmön toimituksen keskeytys (alv 0%)
Verkkoon uudelleen kytkeminen (tilattava arkisin klo 13.
mennessä)
Laskukopio, sopimus- ym. tuloste, €/kpl
Selvitystyö, €/h

€ (sis. alv 24 %)
5,00
10,00
80,00
120,00
120,00

Asiantuntijapalvelut
Suunnitelmien tarkastus

€ (sis. alv 24 %)
sis. liittymismaksuun
sis. liittymismaksuun
80,00

Asennusten ensitarkastus (käyttöönotto- ja lopputarkastus)
Asennusten uusintatarkastus (käyttöönotto- ja/tai
lopputarkastus)
Uusittu kaukolämpölaitteiden käytön opastus
Kaukolämmön sopimusvesivirran tarkistus mittaustietojen
perusteella
Asennustyön tuntiveloitus työaikana €/h
Asennustyön tuntiveloitus työajan ulkopuolella €/h
Matkaveloitus, €/km
Mittaukseen liittyvät työt
Lämpömäärämittauksen tarkistuttaminen
(mittauspoikkeama sopimuksessa sallitun rajoissa)
Lämpöenergiamittauksen liityntä kiinteistövalvonnan
järjestelmään, €/liityntä

50,00
50,00
6,20

10,00
50,00

80,00
300,00
60,00
100,00
1,00
€ (sis. alv 24 %)
kustannusten
mukaan
310,00
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Liittymän muutokset:

€ (sis. alv 24 %)

Purkukustannus kaukolämpö1) 2)
Liittymän purkukustannus omakotitalo
Liittymän purkukustannus muut kiinteistöt
Muut liittymän muutostyöt
Liittymän ylläpito alkaen 1.7.2022 3)

3720,00
kustannusten
mukaan
kustannusten
mukaan
€ (sis. alv 24 %)

Liittymän ylläpito kaukolämpö
Perusmaksu ennen ylläpitoa alle 100 e/kk alv 24 %
Perusmaksu ennen ylläpitoa yli 100 e/kk alv 24 %

50,00 e/kk
101,00 e/kk

1)

Liittymän purkukustannus sisältää mittauslaitteiston poiston asiakkaan tiloista
ja liittymisjohdon katkaisun kiinteistön ulkopuolelta. Purkutyön kustannuksiin
sisältyy suunnittelu- ja rakentamistyöt viranomaisvaatimusten mukaisesti.
Liittymäputken poistotyö (asiakkaan pyytämä poisto, poisto ei pakollinen) ja
mahdolliset asbestityöt eivät sisälly purkukustannusten hintaan. Näiden
aiheuttamat kustannukset tarkennetaan kohdekohtaisesti.
2)

Pidätämme oikeuden purkukustannuksen muutokseen ja mahdollisiin lisätöihin.

3)

Pidätämme oikeuden muutokseen ylläpidon maksun määrittelyssä
kohdekohtaisesti.
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