PALVELUHINNASTO
1.

Asennustyöt
Asennustyö
Tuntiveloitus työaikana ma – pe klo 07-16

52,00 €

Veloitus työajan ulkopuolella

84,00 €

Asiantuntijapalvelu
Tuntiveloitus työaikana

94,20 €

Energian- ja laitteiden käytön opastus kaukolämpö- ja maakaasuasiakkaille
arkisin klo 07 – 17 on maksutonta.
Päivystyslähtö muille kuin Hyvinkään Lämpövoima Oy:n maakaasu- tai
kaukolämpöasiakkaille työajan ulkopuolella
ma – pe klo 16 - 07
121,00 €
pe klo 12 – ma klo 07 ja pyhinä
194,00 €
Lisäksi veloitetaan normaali tuntiveloitus sekä matkaveloitus 90 snt/km.
Minimiveloitus aikatöissä on yksi (1) tunti. Veloitushintaan kuuluvat matkaaika, vian etsintä ja varsinainen korjaustyö sekä siihen liittyvät keskustelut ja
tarvikkeiden nouto.
2.

Kaukolämmön kulutuksen seuranta
Maksuton huoltosopimuksen yhteydessä.
Erillisenä palveluna
77,00 € / vuosi
Raportointi asiakkaalle kuukausittain syyskuusta toukokuuhun.
Toimistotyönä tehtävä energiankulutuksen
erillisraportointi yms. selvitykset tuntiveloitus

52,00 €

Minimiveloitus aikatöissä on yksi (1) tunti.
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3. Kaukolämpö- ja maakaasulaitteiden sopimushuoltomaksut
Kaukolämpölaitteet
Kiinteistön tilavuus m3
€ vuodessa
_____________________________________________________________
≤ 2000
88,18
>2001 - 7000

142,45

>7001 - 15000
>15001 -

188,98
229,09

Huoltomaksuun sisältyy erillisen luettelon mukaiset työt kahdesti vuodessa
sekä kaukolämmön kulutuksen raportointi kuukausittain syyskuusta
toukokuuhun.
Maakaasulaitteiden huollot hinnoitellaan tapauskohtaisesti laajuuden mukaan.
4.

Kaukolämpölaitteiden katselmus
Suomen kaukolämpö ET Ry:n suosituksen K3/1995 mukainen työ ja
raportointi 545,00 €

5.

Kuluttajalaitteiden tarkastuspalvelut
Liittymismaksu sisältää yhden käyttöönotto- sekä lopputarkastuksen,
seuraavat tarkastukset 68,00 €

6.

Pientalon lämmönjakokeskuksen saneeraus ” avaimet käteen ”
Tehdasvalmisteinen lämmönjakokeskus asennettuna vanhan laitteen tilalle
tarjouksen perusteella.

7.

Pientalon lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili
Danfoss AVTB asennettuna paikalleen 562,00 €.
Samson ½” kvs 3,2 asennettuna paikalleen 620,00 €.
Hinnat eivät sisällä putkistomuutoksia

8.

Pulssilaitteen asentaminen
Kaukolämpöasiakkaalle energian ja vesimäärän pulssilähdön asentaminen
tarvikkeineen 54,00 € / vuosi.
Maakaasuasiakkaalle pulssilähtö 149,00 € / vuosi.
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9.

Rakennusaikaisen energiamittarin asennus
Kaukolämmitykseen liitettävään rakennukseen asennettava väliaikainen
akkutoiminen mittari rakennusaikaisen energian mittausta varten. Voidaan
käyttää kohteissa joissa kaukolämmitys otetaan käyttöön ennen kuin
lämmönjakolaitteisto ja sähköasennustyöt valmistuvat kiinteän
kaukolämpöenergian mittarin asentamista varten 705,00 €.

10.

Lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimen vuokraus ja asennustyö
Lämpimän käyttöveden siirrinrikkotapauksissa käytettävän väliaikaisen
lämmönsiirtimen (”puolipaketin”) asennus ja irrotus 2016,00 €.

11.

Mittarin luku, kaukolämmön katkaiseminen ja kytkeminen
Energiamittarin luenta 10,00 €
Muistutusmaksu 5,00 €, jos lämpölaskun suoritus viivästyy
Kaukolämmön katkaisu ja kytkeminen maksuhäiriön vuoksi 90,00 €

12.

Mittauksen tarkistus
Asiakkaan pyynnöstä tapahtuva mittarin tarkistus lämmöntoimitusehtojen
mukaan 192,00 €

13.

Lämpimän veden toimitus asiakkaan säiliöön
Palvelumaksu
Vesimaksu

100,00 € / täyttö
9,00 € / m3

Lämmintä vettä toimitetaan tilaajan säiliöön lastauspisteessä Hyvinkään
Sahanmäessä. Tilaaja huolehtii kustannuksellaan jäteveden käsittelystä.
Veden lämpötila tilaajan toiveen mukaan, max. 70 0C .

Kaikki edellä mainittujen palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron.
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