
Pori Energia Oy
Radanvarsi 2
28100 Pori

Asiakaspalvelu
02 621 2050
ark. klo 8.00–16.15

Ihanteellista energiaa
porienergia.fi

Erikseen pyydetyt raportit 
60 € /raportti (alv 24 %)

Impulssitieto kaukolämpömittarilta 
248 € (alv 24 %)

Kaukolämpömittarin tarkistus
Toteutuneiden kustannusten mukaan.
Jos mittari näyttää oikein tarkistuksen maksaa tilaaja.

Lämmöntoimituksen katkaisu
124 € (alv 24 %)

Katkaisun jälkeinen uudelleen kytkentä 
93 € (alv 24 %)

Asiantuntijapalvelut 
85,56 €/h (alv 24 %)

Asentajan tuntiveloitushinnat
65,72 €/h (alv 24 %)

Ylityökorvaus 

50 % 98,58 €/h  (alv 24 %)

100 % 131,44 €/h (alv 24 %)

sunnuntaityö  197,16 €/h (alv 24 %)

hälytyskorvaus/kerta  197,16 € (alv 24 %)

PALVELUHINNASTO 
PORI 2020
PALVELUMAKSUT PORI
runkoverkko, Reposaari, Noormarkku, Lavia

Ajoneuvokulut
1,364 €/ kilometri (alv 24 %)

Kaukolämpölaitteiden käytön opastus
124 €, ensimmäinen kerta ilmainen

Vian selvitys
tuntiveloitushinnaston mukaan

Ylimääräinen käyttöönottotarkastus /
lopputarkastus
85,56 €/h (alv 24 %)

Kaukolämmön tilaustehon/-vesivirran selvitys
100 €/käyttöpaikka (alv 24 %)

Kaukolämpömittarin luku
55 €/käyttöpaikka (alv 24 %)

Laskun osittaminen (jakolisä)
2,08/kk/lasku € (alv 24 %)

Maksukehotuksen lähettäminen 
5,0 €/kpl (alv 0 %) Viivästyskorko voimassa olevan 
korkolain mukainen

Muista hinnastoon sisältymättömistä töistä sovi-
taan tapauskohtaisesti.

PALVELUHINNASTO
PORI

PALVELUMAKSUT PORI
runkoverkko, Reposaari, Noormarkku, Lavia

Erikseen pyydetyt raportit
60,00 € /raportti (alv 24 %)

Impulssitieto kaukolämpömittarilta
248,00 € (alv 24 %)

Kaukolämpömittarin tarkistus
Toteutuneiden kustannusten mukaan.
Jos mittari näyttää oikein tarkistuksen maksaa tilaaja.

Lämmöntoimituksen katkaisu
100,00 € (alv 0 %)

Katkaisun jälkeinen uudelleen kytkentä
93,00 € (alv 24 %)

Asiantuntijapalvelut
85,56 €/h (alv 24 %)

Asentajan tuntiveloitushinnat
65,72 €/h (alv 24 %)

Ylityökorvaus
50 %    98,58 €/h (alv 24 %) 
100 %    131,44 €/h (alv 24 %)
sunnuntaityö   197,16 €/h (alv 24 %) 
hälytyskorvaus/kerta  197,16 € (alv 24 %)

Ajoneuvokulut
1,364 €/ kilometri (alv 24 %)

Kaukolämpölaitteiden käytön opastus
124,00 €,  ensimmäinen kerta ilmainen

Vian selvitys
tuntiveloitushinnaston mukaan

Ylimääräinen käyttöönottotarkastus /lopputarkastus
85,56 €/h (alv 24 %)

Kaukolämmön tilaustehon/-vesivirran selvitys
100,00 €/käyttöpaikka (alv 24 %)

Kaukolämpömittarin luku
55,00 €/käyttöpaikka (alv 24 %)

Laskun osittaminen (jakolisä)
2,08/kk/lasku € (alv 24 %)

Maksukehotuksen lähettäminen
5,00 €/kpl (alv 0 %) Viivästyskorko voimassa olevan 
korkolain mukainen
Muista hinnastoon sisältymättömistä töistä sovitaan 
tapauskohtaisesti.

Hinnasto voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
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Asiakaspalvelu 
02 621 2085
ark. klo 8.00–16.15 
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PALVELUHINNASTO
PORI

KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN VUOSITARKASTUS
Kaukolämpölaitteesi tarkastetaan kerran vuodessa. Mahdolliset viat ja ongelmat havaitaan ajoissa.

ASUINRAKENNUKSET:
Asuntojen lukumäärä    vuosimaksu (sis. alv 24 %) 
   1 asunto     81,36 €
   2 – 9 asuntoa    122,04 €
   10 – 45 asuntoa    183,06 €
   yli 45 asuntoa    274,59 €

Henkilöasiakkaat ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen
palvelun hinnasta (paikan päällä tehdyn työn osuus).

MUUT RAKENNUKSET:
Sopimusteho     vuosimaksu (sis. alv 24 %)
  0 – 50kW     122,04 €
   51 – 500 kW     366,12 €
   yli 500 kW     549,18 €

Palveluun sisältyy kiinteistön teknisen tilan lämmönjakolaitteis-
ton kuntotarkastus, mahdollisten laitevikojen selvitys sekä
laitteiden säätöjen tarkastus. Palveluun sisältyy haluttaessa
myös opastus lämmönjakolaitteistoon ja sen toimintaan.
Hinnat koskevat yhtä lämmönjakokeskusta.

Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, irtisanomisai
ka kuukausi. Hintaan eivät sisälly varaosat, tarkastuksen  
ulkopuoliset korjaukset tai saneeraustyöt. Vuositarkastusasiak-
kaiden tulee olla Pori Energia Oy:n kaukolämpöasiakkaita.

Hinnasto voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
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PALVELUHINNASTO
PORI

24H-PÄIVYSTYSPALVELU

ASUINRAKENNUKSET:
Asuntojen lukumäärä   kuukausimaksu (sis. alv 24 %) 
   1 asunto    5,00 €
   2 – 9 asuntoa   10,00 €
   10 – 45 asuntoa   20,00 €
   yli 45 asuntoa   30,00 €

MUUT RAKENNUKSET:
Sopimusteho    kuukausimaksu (sis. alv 24 %)
   0 – 50kW    15,00 €
   51 – 500 kW    25,00 €
   yli 500 kW    35,00 €

24h-päivystyspalvelu sisältää vikojen korjausta ja asiakasneuvon-
taa. Palveluun voivat liittyä kiinteistöt, jotka ovat tehneet
kiinteistön kaukolämpölaitteiden vuositarkastussopimuksen.

24h-päivityspalvelun avulla huoltomiehemme ovat käytettävis-
sänne kaikkina vuorokauden aikoina kaukolämpölaitteiden
ongelmatilanteissa. Palveluun sisältyy yksi asiakkaan pyynnöstä 
suoritettu enintään tunnin mittainen hälytyskäynti normaalina 
työaikana kerran vuodessa. Normaalin työajan ulkopuolella 
suoritetusta hälytyskäynnistä asiakkaalta veloitetaan vain hin-
naston mukaiset ylityökorvaukset – ei erillistä hälytyskorvausta, 
kuten asiakkailta, joilla ei ole päivystyspalvelua hankittuna. 
Mikäli ongelma ei selviä hälytyskäynnin yhteydessä annamme 
korjausehdotuksen ja tarvittaessa tarjouksen.

Hinnaston hinnat koskevat yhtä lämmönjakokeskusta ja
mahdolliset tarvikkeet ja varaosat laskutetaan erikseen.
24h-päivystyspalvelun asiakkaiden tulee olla Pori Energia
Oy:n kaukolämpöasiakkaita.

Hinnasto voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.

http://www.porienergia.fi

