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PALVELUMAKSUHINNASTO
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

1. ASENNUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

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

Tuntiveloitus arkityöajan ulkopuolella                     84,00 € / h

ASIANTUNTIJAPALVELU
Tuntiveloitus arkityöaikana ma – pe 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. Vikailmoitus-
palvelun korjaustyöt erillisen tarjouksen mukaisesti. Päivystystyöt (sis. matka-ajan) muille kuin Hyvinkään Läm-
pövoima 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. 

2. KAUKOLÄMMÖN KULUTUKSEN SEURANTA
Maksuton raportointi huoltosopimuksen yhteydessä.

Erillisenä palveluna          77,00 € / vuosi

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

Raportointi asiakkaalle kuukausittain syyskuusta toukokuuhun. Minimiveloitus tuntitöissä/tuntiveloitustöissä on 
yksi (1) tunti.
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3. KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN SOPIMUSHUOLTOMAKSUT
Kiinteistön tilavuus m3                      € / vuosi

≤ 2000                                                               88,18

>2001 - 7000                                                 142,45

>7001 - 15000                                                              188,98

>15001 -                                                                            229,09

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

4. KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN TARKASTUSPALVELUT
Liittymismaksu sisältää yhden käyttöönotto- sekä lopputarkastuksen.

Seuraavat tarkastukset         68,00 € 

5. LÄMPÖSOPIMUKSEEN KIRJATUN TILAUSTEHON TARKASTUSPALVE-

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

Tarkastuspalvelu         68,00 €

Tarkastuspalvelu ei sisällä asiakkaan suunnittelijan puolesta tehtävää erillislaskentaa ja -

neuvontaa. Nämä veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
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6. PULSSILÄHDÖN ASENTAMINEN JA YLLÄPITO
Kaukolämmön energian ja vesimäärän pulssilähdön asentamisesta laskutetaan toteutuneet asennuskustan-
nukset (sis. työt ja tarvikkeet)        n. 150-200 €

Kaukolämmön pulssilähdön ylläpitomaksu *      54,00 € / vuosi

Maakaasun pulssilähdön ylläpitomaksu       149,00 € / vuosi

*Maakaasun pulssilähdön asentamisesta laskutetaan toteutuneet asennuskustannukset (sis. työt ja tarvikkeet 
erillistarjouksen mukaisesti. Pulssilähtöjen asennuksesta tehdään kirjallinen sopimus vähintään viideksi vuo-
deksi. 

7. 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. 

8. RAKENNUSAIKAISEN ENERGIAMITTARIN ASENNUS
Akku/patterikäyttöisen kaukolämpömittarin asennus työmaakohteeseen       120 €
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9. MITTARIN LUKU, KAUKOLÄMMÖN TOIMITUKSEN KESKEYTYS JA TOI-

MITUKSEN UUDELLEEN ALOITTAMINEN
Energiamittarin luenta            10,00 €

Muistutusmaksu, jos lämpölaskun suoritus viivästyy       5,00 €

Lämmöntoimituksen keskeytys kytkentätyöt esim. maksuhäiriön takia *     96,77 € (sis. alv 0 %)

Lämmön toimituksen uudelleenaloitus kytkentätyöt ma-pe klo 8-16 **     120,00 € (sis. alv 24 %) 

Lämmön toimituksen uudelleenaloitus kytkentätyöt ma-pe klo 8-16 kiireellisenä **    180,00 € (sis. alv 24 %)

Lämmöntoimituksen uudelleenaloitus kytkentätyöt muuna kuin arkityöaikana **    240,00 € (sis. alv 24 %)

Käyntimaksu lämmönkäyttöpaikalla***         104 € (sis. alv 24 %)

* Kytkentätyöt veloitetaan asiakkaalta, mikäli asiakas ei ole maksanut erääntyneitä kaukolämpölaskujaan 
lämmönkatkaisuilmoituksessa mainittuun ajankohtaan mennessä. Erääntyneitä kaukolämpölaskuja koskevat 
maksusuoritukset tulee näkyä ilmoituksessa mainittuun ajankohtaan mennessä Lämpövoiman tilillä.

** Lämmöntoimituksen uudelleenaloituksen kytkentätyöt suoritetaan viimeistään kahden (2) täyden arkityö-
päivän (ma-pe klo 8-16) kuluessa siitä hetkestä, kun asiakkaan erääntyneitä kaukolämpölaskuja koskeva mak-
susuoritus näkyy Lämpövoiman tilillä. Mikäli asiakas tilaa kytkentätyöt suoritettavaksi samana arkityöpäivänä, 
kun suoritetut maksut näkyvät Lämpövoiman tilillä tai arkityöajan ulkopuolella, veloitetaan suoritetut kytkentä-
työt palvelumaksuhinnaston mukaisilla erillishinnoilla.

*** Asiakkaalta veloitetaan käyntimaksu siinä tapauksessa, jos asiakas esittää kuitin erääntyneiden maksujen 
suorituksiin liittyen Lämpövoiman asentajalle ennen kuin lämmöntoimituksen keskeytyksen kytkentätöitä on 
aloitettu Lämpövoiman asentajan toimesta. Käyntimaksu veloitetaan asiakkaalta myös siinä tapauksessa, jossa 
asiakkaasta johtuvista syistä Lämpövoiman asentajan suorittamat lämmöntoimituksen keskeytyksen kytken-
tätyöt estyvät esim. lukittu ovi. Esteen takia Lämpövoiman asentaja tulee suorittamaan uudelleen (3) kolmen 
arkityöpäivän päästä lämmöntoimituksen keskeytyksen kytkentätöitä, jolloin asiakkaalta peritään keskeytyksen 
kytkentämaksu. Mikäli työ estyy tällöinkin, asiakkaalta peritään uusi käyntimaksu.
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10. MITTAUKSEN TARKISTUS
Asiakkaan kiinteistössä tapahtuva mittarin tarkistus*     192,00 €

 
* Mikäli mittari lähetetään virallisen tarkastuslaitoksen tarkastettavaksi, niin siitä laskutetaan erillishinnoittelun 
mukaisesti. 
 

11. LÄMPIMÄN VEDEN TOIMITUS ASIAKKAAN SÄILIÖÖN
Palvelumaksu           100,00 € / täyttö

Vesimaksu           9,00 € / m3

Lämmintä vettä toimitetaan tilaajan säiliöön lastauspisteessä Hyvinkään Sahanmäessä. Tilaaja huolehtii kus-
tannuksellaan jäteveden käsittelystä. Veden lämpötila tilaajan toiveen mukaan (max. 70 0C). 

12. HELPPOLÄMPÖ-TUOTTEEN PÄÄTTÄMISMAKSUN KOMPONENTTI M
Komponentti M          10 €/kk

Komponenttia käytetään päättämismaksun määrittämiseen tuotesopimusehtojen kohdan 1.4.6. mukaisesti. 
Päättämismaksu ei sisällä arvonlisäveroa. 

13. FIKSULÄMPÖ-TUOTTEEN PÄÄTTÄMISMAKSUN KOMPONENTTI I
Komponentti I                   2,99 €/mittauspiste/kk x huoneantureiden lukumäärä

Huoneantureiden määrä on ilmoitettu Fiksulämpö-tuotteen tilausvahvistuksella. Komponenttia käytetään 
päättämismaksun määrittämiseen tuotesopimusehtojen kohdan 1.4.13 mukaisesti. Päättämismaksu ei sisällä 
arvonlisäveroa. 

14. MUUT PALVELUT
Etäluettavan vesimittarin tilaus - palvelumaksu      62 € (sis. alv 24 %)


