
 

 
 

Palvelumaksut 15.6.2019, hinnat sis. Alv 24 %, ellei toisin mainittu.   
   
   
Tilapäissähköpalvelut   
Asiakkaan työmaakeskuksen kytkentä ja erotus, max 63 A *) 220 € 

Asiakkaan työmaakeskuksen kytkentä ja erotus, yli 63 A *) 330 €/kaapeli 

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuokraaman työmaakeskuksen kytkentä ja erotus, max 63 A *) 185 € 

Työmaakeskuksen vuokra max 63 A **) 3 €/vrk 

Tilapäismuuntamon vuokra 550 €/kk 

Tilapäisliittymän vuokra 1 €/A/kk 

*) Ei sisällä mittarointia, mittarointi mittauspalvelut kohdan mukaan   
**) Minimiveloitus 100 €   

   
Liittymäpalvelut   
Liittymän kytkentä, sis. jatkon teon, max 63 A *) 180 €/kaapeli 

Liittymän kytkentä, sis. jatkon teon, yli 63 A *) 240 €/kaapeli 

Liittymisjohdon erotus 80 €/kaapeli 

Liittymän kytkentä, ei jatkoa 120 €/kaapeli 

Ylimääräisen jatkon teko 120 €/kaapeli 

Sähköliittymän ylläpito, pienjännite 230/400 V   
- liittymän pääsulakekoko max 63 A 6 €/kk 

- liittymän pääsulakekoko yli 63 A 50 €/kk 

Sulakkeen vaihto työaikana 85 € 

Sulakkeen vaihto työajan ulkopuolella 160 € 

*) Ei sisällä mittarointia, mittarointi mittauspalvelut kohdan mukaan   
   
Mittauspalvelut   
Mittalaitteen asennus tai siirto, max 63 A 70 €/kpl 

Mittalaitteen asennus tai siirto, yli 63 A 255 €/kpl 

Keskijännitemittarin asennus tai siirto 400 €/kpl 

Mittalaitteen poisto 50 €/kpl 

Mittarin tarkastusmaksu. Veloitetaan, jos mittalaite ei ollut viallinen. 100 €/kpl 

   
*) Ilman lupaa tehdystä mittarin poistosta/siirrosta/asennuksesta ja mittarin sähköttömäksi   
ottamisesta laskutetaan urakoitsijalta mittareiden asennusmaksut sekä mahdolliset   
selvitystyöstä ja tietojärjestelmiin tehdyistä tietojen korjauksista aiheutuneet kustannukset   
   
Asiantuntijapalvelut   
Sähkönkäytön selvitys asiakkaan kohteessa 75 €/tunti 

Sähkönkäyttöraportti 60 €/käyttöpaikka 

Asennus- ja huoltotyö 60 €/tunti 

Kuormitus- ja sähkönlaadun mittaus 60 €/mittausjakso 

   
Muut palvelut   
Sähköntoimituksen kytkeminen sopimuksen alkaessa   
- kytkentä samana työpäivänä, tilattu ennen klo 16 45 €/käyttöpaikka 

- kytkentä samana päivänä, klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin 100 €/käyttöpaikka 

- seuraavana arkipäivänä maksuton  
Tilatun työn turha käynti kohteessa 85 € 

Ylimääräinen sähkönsiirtotuotteen muutos 60 €/käyttöpaikka 

   
Saatavien valvonta- viivästymismaksut   
Maksumuistutus  (arvonlisäveroton)   
- Kuluttaja-asiakkaat 5 € 

- Yritysasiakkaat 12 € 

Perintäkäynti asiakkaan luona 60 € 

Sähkön katkaisu tai jälleenkytkentä työpäivinä ennen klo 16 45 € 

 


