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Kaukolämmön palveluhinnasto 1.1.2021

alv 0 %  alv 24 %

* Käynti työaikana klo 7.00-16.00 130,00 161,20

160,00 198,40

210,00 260,40

* Käynti työaikana klo 7.00-16.00 130,00 161,20

160,00 198,40

210,00 260,40

130,00 161,20

130,00 161,20

5,00 5,00

Laskun kopio tai kuvaruutunäyttö 8,06 10,00

24,19 30,00

55,00 68,20

55,00 68,20

5,65 7,00

* Käynti työaikana klo 7.00-16.00 130,00 161,20

160,00 198,40

210,00 260,40

Lämpösopimuksen siirto (siirto tehdään aina kirjallisesti). 25,40 31,50

104,00 128,96

104,00 128,96

355,00 440,20

500,00 620,00

635,00 787,40

375,00 465,00

3 991,94 4 950,00

4 193,55 5 200,00

177,42 220,00

177,42 220,00

250,00 310,00

375,00 465,00
Muut hinnastoon sisältymättömät palvelut €/alkava tunti

55,00 68,20

Kulutuspaikkakohtaiset kaukolämmön laskutuksen perusteena olevat mittaustiedot, kirjallinen 
selvitys €/vuosi/käyttöpaikka. Toimitus sähköpostilla väh. 5 työpäivää tilauksesta.

Sopimusvesivirran tarkistus, sisältää tarvittaessa käyttöönottotarkastuksen, mittaroinnin muutoksen 
ja uuden sopimuksen.
Toimitus aikaisintaan 10 työpäivää tilauksesta.

Laskutusvesivirran tarkistus asiakkaan pyynnöstä, voidaan tehdä mikäli tuntimitattua dataa on 
saatavilla edeltävältä 365 päivältä. Toimitus aikaisintaan 10 työpäivää tilauksesta.

Kaukolämmön talojohdon tulppaus (sis. mittarin poiston) tai talojohdon siirto tai poisto, toimitus yli 
10 työpäivää tilauksesta  (ei sisällä työ- ja tarvikekustannuksia toimenpiteeltä).  Työ- ja 
tarvikekustannukset peritään toteutuman mukaisina.

* Käynti työajan ulkopuolella, arkipäivisin klo 16.00-20.00

* Käynti arkipäivisin klo 20.00-07.00, viikonloppuisin sekä juhlapyhinä tai juhlapyhien aattona. 

* Käynti työajan ulkopuolella, arkipäivisin klo 16.00-20.00

* Käynti arkipäivisin klo 20.00-07.00, viikonloppuisin sekä juhlapyhinä tai juhlapyhien aattona. 

Kaukolämmön katkaisu maksun viivästymisen yms vuoksi

Perintäkäyntimaksu 
* Maksu peritään, mikäli lasku maksetaan vasta asentajan tullessa paikalle katkaisutoimenpiteitä 
varten. Maksu peritään myös mikäli lämmönjakohuoneeseen ei päästä suorittamaan katkaisua.
Mittarintarkistuskäynti, asiakkaan pyynnöstä (ei sisällä mittarin irroitusta tarkistusta tai vaihtoa 
varten eikä uutta mittaria)
* Maksua ei peritä, mikäli mittari osoittautuu virheelliseksi.

Kaukolämmön jälleenkytkentämaksu, kytkentä suoritetaan seuraavana arkipäivänä.

Pikatoimitus (5 työpäivää tai vähemmän tilauksesta).

Uuden mittarin asennus, toimitus aikaisintaan 5 työpäivää kirjallisesta tilauksesta, ei maksua.
Mittarin asennus/poisto 5 työpäivää tai alle kirjallisesta tilauksesta, pikatoimitusmaksu. Maksu 
peritään myös mikäli asiakas on ottanut kaukolämmityslaitteiston käyttöönsä tai tehnyt siihen 
muutoksia ilmoittamatta siitä lämpöyhtiölle. Maksu peritään myös uusintakäynneistä.

Kaukolämmön talojohdon tulppaus (sis. mittarin poiston) tai talojohdon siirto tai poisto, toimitus alle 
10 työpäivää kirjallisesta tilauksesta, pikatoimitusmaksu (ei sisällä työ- ja tarvikekustannuksia 
toimenpiteeltä).  Työ- ja tarvikekustannukset peritään toteutuman mukaisina.

Pulssilähtöisen tiedon mittaussopimus, käyttöönottomaksu. 
(kertamaksu kultakin asennukselta, asennus aikaisintaan 5 työpäivää kirjallisesta tilauksesta)

Viivästysmaksu, maksumuistutus, katkaisuvaroitus  (ei sisällä alv:a) 

Sopimustietoja (sopimuksen historiatiedot, aikaisemmat määräytymisperusteet, arkistoasiakirjojen 
kopiointi ja lähetys) koskeva selvitystyö €/alkava tunti. Toimitus  vähintään 5 työpäivää tilauksesta.

Huoltotarkastus asiakkaan laitteille, asiakkaan pyynnöstä työaikana. 
* Ei sisällä korjauksia, varaosia tai laitteita .

Kulutuspaikkakohtaiset kaukolämmön kuukausittaiset käyttötiedot usealta vuodelta
kirjallinen selvitys €/käyttöpaikka. Toimitusaika väh. 5 työpäivää tilauksesta.

Sopimusvesivirran tarkistus, sisältää uuden sopimuksen. Mikäli muutos vaatii 
käyttöönottotarkastuksen  tai mittaroinnin muutoksen peritään siitä erillinen hinnaston mukainen 
maksu.
Toimitus aikaisintaan 10 työpäivää tilauksesta.

* Käynti työajan ulkopuolella, arkipäivisin klo 16.00-20.00

* Käynti arkipäivisin klo 20.00-07.00, viikonloppuisin sekä juhlapyhinä tai juhlapyhien aattona. 

Asiakkaan laitevian aiheuttama käynti

Pienkiinteistön lämmönjakokeskus.
 Sisältää 2-piirisen kaukolämpövaihtimen asennuksineen.
Pienkiinteistön lämmönjakokeskuksen uusiminen. 
Sisältää 2-piirisen kaukolämpövaihtimen asennus- ja vaihtotyöt.
Huoltosopimus, vuosimaksu. 
Sisältää 1 (yhden) huoltotarkastuksen vuoden aikana

Maksusopimuslasku (aiheutunut esim. asiakkaan kaukolämmön kulutuksen lisäyksestä ja lasku 
jaetaan useaan maksuerään).


