
Palveluhinnasto

SÄHKÖNTOIMITUKSEEN LIITTYVÄT PALVELUT

Kytkentä seuraavana työpäivänä tai myöhemmin

Kytkentä samana työpäivänä klo 14 mennessä

Kytkentä samana työpäivänä klo 14 alkaen tai työajan jälkeen

Sähkön verkkopalvelutuotteen vaihto

SÄHKÖN MITTAUKSEEN LIITTYVÄT PALVELUT

Mittalaitteen asennus tai poisto

Mittalaitteen siirto tai vaihto asiakkaan pyynnöstä, suora mittaus (enintään 3 x 63A)

Mittalaitteen siirto tai vaihto asiakkaan pyynnöstä, epäsuora mittaus (yli 3 x 63A)

Mittalaitteen ja mittauksen tarkastus asiakkaan pyynnöstä 

SÄHKÖVERKON TÖIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

Kytkentätyö (sähköliittymän irrottaminen verkosta tai kytkeminen verkkoon)

Asiakkaan sulakkeiden / sulakekoon vaihto

Turha käynti työkohteessa 

Tilapäisliittymän mittarointi, kytkentä ja irrotus, suora mittaus (enintään 3 x 63A)

Tilapäisliittymän mittarointi, kytkentä ja irrotus, epäsuora mittaus (yli 3 x 63A)

SAATAVIEN VALVONTAAN LIITTYVÄT MAKSUT

Maksumuistutuskulu, kuluttaja-asiakkaat

Maksumuistutuskulu, muut asiakkaat

Katkaisu työaikana (arkisin klo 8-16)

Kytkentä työaikana (arkisin klo 8-16)

Kytkentä erillistilauksena työajan ulkopuolella

MUUT MAKSUT

Toimistotyön tuntiveloitus

MSCONS sanomien toimitus, perusmaksu

MSCONS sanomien toimitus, uuden tietopyynnön lisäyksen käsittelymaksu

Mikäli asiakas tai sähköurakoitsija omatoimisesti poistaa mittalaitteen, veloitetaan aiheuttajalta selvitystyöstä verkkoyhtiölle aiheutuneet 

kustannukset tuntiveloitushinnalla toteutuneiden mukaisesti. Minimiveloitus on 2 tuntia.

Sähkönmyyjän pyytämästä katkaisusta peritään arvonlisävero, samoin asiakkaan pyynnöstä tehtävästä katkaisusta. Katkaisumaksu on 

veroton, kun käyttöpaikasta katkaistaan sähkö verkkoyhtiöön kohdistuvien maksulaiminlyöntien vuoksi. 

Tavanomaiseen verkkopalveluun kuulumattomat työt, selvitykset, raportoinnit jne. Minimiveloitus 0,5 tuntia.

137,10 € 170,00 €

Sisältää yhdellä asiakaskäynnillä arkipäivänä klo 8-15 suoritetut 0,4 kV kytkentätyöt. Muuna aikana veloitus on kaksinkertainen. 20 kV ja 

110 kV kytkentätyöt erillisen tarjouksen perusteella.

Arkipäivänä klo 8-15 suoritetut työt. Sisältää tarvittavat sulakkeet enintään 3x63 A, suuremmat sulakekoot  erillisen tarjouksen perusteella. 

Mikäli sulakekoon vaihto aiheuttaa sähkömittarin vaihdon, veloitetaan siitä hinnaston mukaisesti. Pääsulakekoko saa olla korkeintaan 

liittymisoikeuden (liittymissopimus) suuruinen. Muut asiakkaan verkossa tehtävät työt erillisen tarjouksen perusteella.

Veloitetaan, mikäli työtä ei päästä tekemään asiakkaasta johtuvasta syystä. Ylimääräisen käynnin kustannus veloitetaan taholta, jonka 

kanssa työn tekemisestä on sovittu.

Ei sisällä liittymän/liittymisjohdon rakentamiskustannuksia eikä keskusta.

Ei sisällä liittymän/liittymisjohdon rakentamiskustannuksia eikä keskusta.

710,00 €

Alv 0 %

120,00 €

120,00 €

248,00 €

Alv 24 %

96,77 €

96,77 €

200,00 €

459,68 €

40,32 €

40,32 €

570,00 €

Alv 24 %

100,00 €/h 124,00 €/h

Alv 0 % Alv 24 %

50,00 €

50,00 €

5,00 €

10,00 €

0,00 €

1.3.2022 alkaen

Siirtotuotteen vaihto on mahdollista 12 kuukauden yhtämittaisen käytön jälkeen. Mikäli tuotteenvaihto aiheuttaa sulakkeiden tai 

sähkömittarin vaihdon, veloitetaan niistä hinnaston mukaisesti.

Asiakas voi halutessaan tarkastuttaa mittalaitteen ja mittauksen oikeellisuuden. Jos mittalaitteessa tai mittauksessa on vikaa tai se ei täytä 

yleisiä sopimusehtoja tai viranomaismääräyksiä, tarkastusmaksua ei peritä.
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150,00 €/kk 186,00 €/kk

Palvelussa lähetetään MSCONS sanomina käyttöpaikan tuntimittaustietoja kolmannelle osapuolelle, kuten asiakkaan edustajalle. 

Perusmaksu on osapuolikohtainen.

20,00 €/kpl 24,80 €/kpl

Uuden käyttöpaikan tuntimittaustietojen lisääminen osapuolelle toimitettaviin MSCONS -sanomiin. Lisäksi veloitetaan osapuolikohtainen 

perusmaksu.
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