Palvelumaksuhinnasto 2018
Hinnat alkaen 1.1.2018 ja voimassa toistaiseksi

Sähkön toimituspalvelut

alv 24% €

Sähköntoimituksen kytkeminen sopimuksen alkaessa
• kytkentä samana arkipäivänä (ma-pe), tilaus klo 13 mennessä
• kytkentä samana arkipäivänä, tilaus klo 13 jälkeen
• kytkentä tilausta seuraavana arkipäivänä tai myöhemmin

85,00
190,00
maksuton

Vian toteaminen asiakkaan laitteistossa
• työaikana
• työajan ulkopuolella (klo 16 jälkeen)

Laskutuspalvelut

/käyttöpaikka
/käyttöpaikka

135,00
255,00

alv 24% €

Laskutukseen liittyvät maksut
Sähkön siirtotuotteen vaihtaminen (ei sisällä lämmityksen yö-ohjauksen muutosta)
Maakaasun mittarinluentamaksu
Laskun uudelleentulostus ja postitus
Maksuselvitykset
Laskun jako maksueriin
Sähköinen laskutus
• avaus- tai muutosmaksu (yritykset)
• tiliöintitietojen ylläpito
• tietoliikenneyhteyden reititysmaksu

50,00
20,00
5,60
5,60
13,60
5,70
5,70
272,80

/kerta
/lasku
/lasku
/lasku

/käyttöpaikka
/käyttöpaikka
/kerta

Perintään liittyvät maksut
Perintäkäynti
Energiatoimituksen katkaisu (katkaisumaksu)
Energiatoimituksen uudelleen kytkeminen
• kytkentä samana arkipäivänä (ma-pe), tilaus klo 13 mennessä
• kytkentä samana arkipäivänä, tilaus klo 13 jälkeen ja viikonloppuisin

95,00
85,00
85,00
190,00

Viivästysmaksu, arvonlisäveroton, 5,00 €
Viivästyskorko, arvonlisäveroton, korkolain mukaan

Energiakulutuksen raportointiin liittyvät maksut
Energiaraportointi
• vuosiraportti, 1–15 käyttöpaikkaa
• vuosiraportti, yli 15 käyttöpaikkaa
• käyttöpaikan tuntitetojen erillisraportointi
• tuntiarvojen raportointi: MSCONS -sanomatoimituksen perustamismaksu / uusi toimija
• tuntiarvojen raportointi: historiatietojen toimitus (veloitus vähintään 1 h)
(Kaukolämmön ja maakaasun tuntiarvojen raportointi 2018 aikana)

68,20
136,40
34,10
68,20
68,20

/käyttöpaikka
/tunti

Takamittauksiin liittyvät maksut
Kiinteistön sähkön takamittausten vähentäminen päämittauksesta tasemittausjärjestelmässä
• perustamismaksu
• takamittarin perustaminen tasemittausjärjestelmään
• takamittarin laskennallinen vähentäminen päämittauksesta tasemittausjärjestelmässä
Sähköveron erittely takamittarilla asiakkaan ilmoituksen perusteella
• päämittarin laskun oikaisu
• takamittarin laskuttaminen

254,20
31,00
31,00
34,10
12,40

/kerta
/takamittari
/kk /takamittari

/laskutuskerta
/laskutuskerta

Sähkönkäyttöpaikan sopimuksen päättyessä ei alle viiden euron suuruista loppulaskua peritä eikä alle viiden euron suuruista hyvitystä palauteta.
Sähkön katkaisusta ja uudelleen yhdistämisestä sähkönmyyjä perii ennen kytkentää asiakkaan käyttöpaikan KSS Verkko Oy:n
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset perintämaksut.
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Sähkön mittauspalvelut

		

alv 24% €

Mittauksen toimenpidemaksu (asennus, vaihto, poisto, ohjausten muutokset)
• työaikana
• työajan ulkopuolella (klo 16 jälkeen)
• kohteen muut mittarit

110,00
220,00
45,00

Mittamuuntajaliitäntäisen mittauksen toimenpidemaksu
(ohjelmointi, asennus, käyttöönotto, vaihto)

425,00

Mittauksen tarkastuskäynti
Mittauksen tarkastus asiakkaan pyynnöstä
(mittarin vaihto, tarkastus koestuspöydällä ja raportti)
Ylimääräinen mittarinluku / kohde (10 mittaria)

Tilapäissähköpalvelut
Työmaakeskuksen vuokraus
• 25 A:n keskus
• 63 A:n keskus
Tilapäisliittymän kytkentä (työaikana) olemassa olevaan verkkoon
(ei sisällä mittarointia, mittarointi mittauspalvelut kohdan mukaan)
25 - 63 A
• toimitusaika 1 viikko
• toimitusaika 2 työpäivää
80- 250 A
• toimitusaika 1 viikko
• toimitusaika 2 työpäivää
yli 250 A
• toimitusaika 1 viikko
• toimitusaika 2 työpäivää

/mittari

95,00
220,00
95,00

alv 24% €
2,30
4,30

/ vrk
/ vrk

310,00
440,00
410,00
580,00
550,00
780,00

Sähköliittymäpalvelut

alv 24% €

Verkkoon kytkentä uudessa liittymässä tai liittymän muutoksessa (sisältyy liittymismaksuun)
Verkkoon kytkentä tai irrotusmaksu
• työaikana
• työajan ulkopuolella (klo 16 jälkeen)

maksuton

Mittausta edeltävien sulakkeiden (laskutussulakkeet) muuttaminen
(paikan päällä sulakkeiden vaihto, tarvikkeet sisältyvät hintaan)
• tulppasulakemalli 25 A - 63 A
• kahvasulakemalli 25 A - 400 A
Laskutussulakkeen muuttaminen (asiakkaan oma urakoitsija)
• tarkastuskäynti, sinetöinti ja tarroitus
Pienjänniteliittymän purku 1)
Pienjänniteliittymän laitto ylläpitoon 1)

85,00
190,00

142,00
173,00
95,00
155,00
155,00

1) Sisältää yhden mittarin poiston, lisämittarien poisto laskutetaan Mittauksen toimenpidemaksun “Kohteen muut mittarit” mukaisesti.
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