
PALVELUMAKSUHINNASTO 1.1.2023 alkaen

1. Asennustyöt

Asennustyö

Tuntiveloitus arkityöaikana ma – pe klo 07-16 52,00 € / h

Tuntiveloitus arkityöajan ulkopuolella 84,00 € / h

Asiantuntijapalvelu

Tuntiveloitus arkityöaikana klo 07-16 94,20 € / h

Käytönopastuspalvelut

Energian- ja laitteiden käytön opastus kaukolämpö- ja maakaasuasiakkaille arkityöaikana on
maksutonta.

Päivystystyöt

Vikailmoituspalvelun vianselvittely ja neuvonta kaukolämpö- ja maakaasuasiakkaille maksuton.
Vikailmoituspalvelun korjaustyöt erillisen tarjouksen mukaisesti.

Päivystystyöt (sis. matka-ajan) muille kuin Hyvinkään Lämpövoima Oy:n kaukolämpö- tai
maakaasuasiakkaille.

Tuntiveloitus arkityöajan ulkopuolella 121,00 € / h
Tuntiveloitus viikonloppuisin (pe klo 12 – ma klo 07) ja pyhäpäivinä 194,00 € / h

Lisäksi matkoista veloitetaan 0,9 € / km

Minimiveloitus tuntitöissä/tuntiveloitustöissä (sis. matka-ajan) on yksi (1) tunti.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.



2. Kaukolämmön kulutuksen seuranta

Maksuton raportointi huoltosopimuksen yhteydessä.

Erillisenä palveluna 77,00 € / vuosi

Raportointi asiakkaalle kuukausittain syyskuusta toukokuuhun.

Kulutuksen raportointi ja vastaavat selvitykset tuntityönä 52,00 € / h

Minimiveloitus tuntitöissä/tuntiveloitustöissä on yksi (1) tunti.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

3. Kaukolämpö- ja maakaasulaitteiden sopimushuoltohinnasto

Kaukolämpölaitteet

Kiinteistön tilavuus m3 €   / vuosi
__________________________________________________________________
≤ 2000 123

>2001 - 7000 164

>7001 - 15000 217

>15001 - 263

Huoltomaksuun sisältyy erillisen luettelon mukaiset työt kahdesti vuodessa sekä kaukolämmön
kulutuksen raportointi kuukausittain syyskuusta toukokuuhun.

Maakaasulaitteet

Huollot hinnoitellaan tapauskohtaisesti laajuuden mukaan.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.



4. Kaukolämpölaitteiden katselmus

Suomen kaukolämpö ET Ry:n suosituksen K3/1995 mukainen työ ja raportointi erillistarjouksen
mukaisesti.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

5. Kaukolämpölaitteiden tarkastuspalvelut

Liittymismaksu sisältää yhden käyttöönotto- sekä lopputarkastuksen.

Seuraavat tarkastukset 68,00 €

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

6.  Lämpösopimukseen kirjatun tilaustehon tarkastuspalvelu

Tilausteho määritetään Energiateollisuus ry:n suosituksen K15 (1998) mukaan.

68,00 €

Tarkastuspalvelu ei sisällä asiakkaan suunnittelijan puolesta tehtävää erillislaskentaa ja -
neuvontaa. Nämä veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

7.  Pientalon lämmönjakokeskuksen saneeraus ” avaimet käteen ”

Tehdasvalmisteinen lämmönjakokeskus asennettuna vanhan laitteen tilalle erillistarjouksen
perusteella.

8.  Pientalon lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili

Danfoss AVTB asennettuna paikalleen 562,00 €
Samson ½” kvs 3,2 asennettuna paikalleen 620,00 €

Hinnat eivät sisällä putkistomuutoksia.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.



9. Pulssilähdön asentaminen ja ylläpito

Kaukolämmön energian ja vesimäärän
pulssilähdön asentamisesta laskutetaan toteutuneet
asennuskustannukset (sis. työt ja tarvikkeet) n. 150-200 €

Kaukolämmön pulssilähdön ylläpitomaksu 54,00 € / vuosi

Maakaasun pulssilähdön asentamisesta laskutetaan toteutuneet asennuskustannukset (sis. työt
ja tarvikkeet) erillistarjouksen mukaisesti.

Maakaasun pulssilähdön ylläpitomaksu 149,00 € / vuosi

Pulssilähtöjen asennuksesta tehdään kirjallinen sopimus vähintään viideksi vuodeksi.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

10. Kulutustietojen toimittaminen (sftp-tiedonsiirtona)

1 kohde 25 €/kk
2 kohdetta 12,5 €/kk/kohde
3 kohdetta 10€/kk/kohde
4 kohdetta 9€/kk/kohde
5 kohdetta 8€/kk/kohde
Useampi kuin 5 kohdetta Erillistarjous

Toimituksen perustamiskulut n. 200 €.

Perustamiskulujen laskutus toteutuneiden kustannusten perusteella.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

11.  Rakennusaikaisen energiamittarin asennus

Akku/patterikäyttöisen kaukolämpömittarin asennus työmaakohteeseen 120 €.

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.



12. Lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimen vuokraus ja asennustyö

Lämpimän käyttöveden siirrinrikkotapauksissa käytettävän väliaikaisen lämmönsiirtimen
(”puolipaketin”) asennus ja irrotus erillisen tarjouksen perusteella.

13. Mittarin luku, kaukolämmön katkaiseminen ja kytkeminen

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

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

14. Mittauksen tarkistus

Asiakkaan pyynnöstä tapahtuva mittarin tarkistus 192,00 €

Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

15. Lämpimän veden toimitus asiakkaan säiliöön

Palvelumaksu 100,00 € / täyttö
     Vesimaksu 9,00 € / m3

    Lämmintä vettä toimitetaan tilaajan säiliöön lastauspisteessä Hyvinkään Sahanmäessä. Tilaaja
huolehtii kustannuksellaan jäteveden käsittelystä. Veden lämpötila tilaajan toiveen mukaan

    (max. 70 0C).

          Hinnat sisältävän arvonlisäveron.

16. Helppolämpö-tuotteen päättämismaksun komponentti M

10 €/kk

Komponenttia käytetään päättämismaksun määrittämiseen tuotesopimusehtojen kohdan 1.4.6.
mukaisesti.

          Hinnat sisältävän arvonlisäveron.


