
 Palvelumaksu- 
 ja verkkopalvelu-
HINNASTO
1.5.2020 alkaen

ASIAKASPALVELU
09 8780 7300

Myynti neuvonta, sopimusasiat ja laskutus
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi 

PALVELEMME ARKISIN 
KLO 8-16

Kesäperjantaisin 1.6.–15.8. 
sekä juhlapyhien aatt oina klo 8-15

ONLINE-PALVELU
Online-palvelu on sähköinen asiointi palvelu asiakkail-
lemme. Palvelussa voit selata omia laskutus-, asiakas- 
ja kulutusti etojasi ja antaa palautett a.

Online-palvelu on käytett ävissäsi mihin kellonaikaan 
tahansa vuorokauden ympäri. Ellet ole vielä rekiste-
röitynyt palveluumme, niin voit tehdä sen koti sivu-
jemme kautt a.

Tilaa sähköinen e-lasku
verkkopankissa

Asiakaspalvelu (09) 8780 7300 
Tekninen asiakaspalvelu (09) 8780 7400
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi 

www.nurmijarvensahko.fi 

VIKAILMOITUKSET 24H 
0800 181 811

Voit tehdä vikailmoituksen myös 
koti sivujemme vikailmoituslomakkeella, 

joka löytyy osiosta”Sähkö- ja lämpökatkot”.

LIITTYMÄ- JA TEKNINEN
ASIAKASPALVELU
09 8780 7400
Sähkön käytön neuvonta, 

liitt ymisasiat, rakennuslupa-asiat ja sähkön laatu
tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi 



 

Siirtohinnat 1.5.2020 alkaen
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, mutta eivät sähköveroa.

YLEISSIIRTO 

Perusmaksu 
pääsulakkeen mukaan €/kk

1 x 25 A 5,50
3 x 25 A 10,00
3 x 35 A 16,50
3 x 50 A 26,00
3 x 63 A 37,50
3 x 80 A 58,00
3 x 100 A 73,50
Yli 100 A 0,82 €/A
Kulutusmaksu 2,97 snt/kWh 

 Yleissiirto on yleensä edullisin asi-
akkaalle, jonka sähkönkäyttö on vähäistä 
(alle 10000 kWh/vuosi). Tyypillisiä yleis-
siirtoasiakkaita ovat öljylämmittäjät ja 
kerrostalojen asukkaat. Yleissiirron kulu-
tusmaksu on sama ympäri vuoden.

KAUSISIIRTO JA AIKASIIRTO 

Perusmaksu 
pääsulakkeen mukaan €/kk

3 x 25 A 22,00
3 x 35 A 33,50
3 x 50 A 51,50
3 x 63 A 60,50
3 x 80 A 91,50
3 x 100 A 116,50
Yli 100 A 1,16 €/A
Kulutusmaksu, kausisähkö: talviarkipäivä 2,90 snt/kWh
Kulutusmaksu, kausisähkö: muu aika 1,79 snt/kWh
Kulutusmaksu, aikasähkö: päivä 2,56 snt/kWh
Kulutusmaksu, aikasähkö: yö 1,79 snt/kWh

 Kausisiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 10000 kWh/
vuosi. Edullisuutta voidaan vielä lisätä, mikäli sähkön käyttöä voidaan suunnata muuhun 
ajankohtaan kuin talviarkipäivään. Kausisiirto soveltuu hyvin sähkölämmitysasiakkaille, 
yrityksille ja maataloudelle.Kausisiirron kulutusmaksu vaihtelee vuoden- ja vuorokauden-
aikojen mukaan siten, että talviarkipäivän kulutusmaksu on korkeampi ja kaikki muu aika 
on edullisempaa. Keskimäärin suoran sähkölämmittäjän vuosikäyttö jakautuu siten, että 
talviarkipäivän osuus on 1/3 ja muun ajan osuus 2/3 energiasta.

 Aikasiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 10000 kWh/
vuosi ja päivä-/yöenergian osuudet ovat n. 60/40 % (suora sähkölämmitys eli käytännös-
sä sähköpatterit). Jos yöosuutta on enemmän ja lämmitysmuotona on sähkölämmitys, 
niin pääsääntöisesti kannattaa valita tuotteeksi kausisiirto. Sopiva aikasiirto-kohde on esi-
merkiksi 70-100 m2:n rivitalohuoneisto, jossa on suora sähkölämmitys.

SÄHKÖN TOIMITUKSEN ALOITUS
Työaikana 
Työajan ulkopuolella 
Tilapäissopimus
(Peritään, mikäli aloitus edellyttää käyntiä 
asiakkaan luona.)

LASKUTUS JA PERINTÄ
Ylimääräinen tasauslasku asiakkaan 
ilmoittamaan lukemaan
Sähkön kytkeminen tai katkaisu, 
työaikana*
Sähkön kytkeminen tai katkaisu, 
työajan ulkopuolella*
Katko- tai kytkentämaksu etäluettaville 
mittareille perintätilanteessa 
Asiakkaan pyynnöstä tehtävä ylimääräinen 
selvitystyö
* Ei etäluettava mittaus

MITTAUS JA MITTARINLUKU
Asiakkaan tilaama ylimääräinen 
mittarinluku
Sähkömittarin tarkistuttaminen
Mittaussulakkeen muutos
Tariffin muutos 1 krt/kalenterivuosi 
Tariffin ylimääräinen muutos

ASIAKASKÄYNNIT
Sulakkeen vaihto, työaikana
Sulakkeen vaihto, työajan ulkopuolella
Sulakkeen vaihto, sunnuntaisin ja juhlapyhinä
(Sisältää sulakkeen vaihdon yhteydessä 
tulppasulaketarvikkeiden hinnan, 
kahvasulakkeet laskutetaan erikseen.)
Liittymisjohdon uudelleenkytkentä ja 
mittarointi
Aiheeton työmaakäynti
Liittymiskaapelin jatkaminen  
mittaroinnin ja kytkennän yhteydessä
Liittymiskaapelin naulaus pylvääseen 
mittaroinnin ja kytkennän yhteydessä 

ASENNUSTYÖ
Tuntityö, arkisin klo 7-16
Tuntityö, arkisin ylityönä
Tuntityö, sunnuntaisin ja 
juhlapyhinä
Kaapelin pikapeilaus / asiakkaan 
omistaman kaapelin peilaus

Asentajan tuntiveloituksen 
lisäksi veloitamme:
Nostokoriauto
Kuorma-auto
Pakettiauto
Henkilöauto 

0 €
115 €

75 €

6 €

115 €

180 €

25 €

50 €/h

55 €

350 €
110 €

0 €
50 €

120 €
180 €
220 €

290 €

160 €
145 €

160 €

65 €/h/asentaja
115 €/h/asentaja
165 €/h/asentaja

220 €/kerta

65 €/h
19,50 €/h

11 €/h
0,80 €/km

Hinnasto on voimassa Nurmijärven 
Sähköverkko Oy:n jakelualueella. 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Palvelumaksuhinnasto 
1.5.2020 alkaen

Kausisiirto      
Talviarkipäivä: päiväaika 1.11.–31.3. välisenä 
aikana lukuun ottamatta talvisunnuntaita
Muu aika: aika välillä 1.4.–31.10. sekä talviajan 
sunnuntait ja talviyöt (päiväaika on klo 6–22 ja 
yöaika on klo 22–6)

Aikasiirto
Päiväaika:  klo 6–22
Yöaika:  klo 22–6

SÄHKÖVERO 1.1.2015 ALKAEN 
Sähköveroluokka 1    2,79372 snt/kWh   
Sähköveroluokka 2  0,87172 snt/kWh
Hinnat sisältävät myös huoltovarmuusmaksun 0,01612 snt/kWh ja arvonlisäveron 24%.  

SÄHKÖLIITTYMÄN YLLÄPITOMAKSU
Ylläpitomaksu laskutetaan niiltä liittyjiltä, 
joiden sähkön käyttö on keskeytynyt liitty-
jästä johtuvasta syystä eikä liittymissopimusta 
pureta. Ylläpidossa olevasta sähköliittymästä 
peritään yleistariffin mukainen pienin yksi- tai 
kolmivaiheinen perusmaksu.

Sähköveroluokka 1: Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä 
palvelutoiminta (kaikki sähköveroluokka 2:seen kuulumaton sähkönkulutus).
Sähköveroluokka 2: Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai 
ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. 


