
 Palvelumaksu- ja verkkopalvelu- 

HINNASTO

ASIAKASPALVELU
09 8780 7300

Verkkosopimukset ja laskutus
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

VIKAILMOITUKSET 24H 
0800 181 811

Voit tehdä vikailmoituksen myös 
kotisivujemme vikailmoituslomakkeella, 

joka löytyy osiosta”Sähkö- ja lämpökatkot”.

TEKNINEN 
ASIAKASPALVELU
09 8780 7400

Sähkön käytön neuvonta, liittymisasiat, 
rakennuslupa-asiat ja sähkön laatu

tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Verkkopalveluhinnasto 1.1.2021 alkaen
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, mutta eivät sähköveroa.

YLEISSIIRTO 

Perusmaksu 
pääsulakkeen mukaan €/kk

1 x 25 A, 1 x 35 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
Siirtomaksu 2,97 snt/kWh 

 Yleissiirto on yleensä edullisin 
asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on  
vähäistä (alle 13000 kWh/vuosi).  
Tyypillisiä yleissiirtoasiakkaita ovat 
öljylämmittäjät ja kerrostalojen asuk-
kaat. Yleissiirron siirtomaksu 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
Siirtomaksu, kausisiirto talviarkipäivä 2,90 snt/kWh
Siirtomaksu, kausisiirto: muu aika 1,79 snt/kWh
Siirtomaksu, aikasiirto: päivä 2,56 snt/kWh
Siirtomaksu, aikasiirto: yö 1,79 snt/kWh

 Kausisiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 13000 kWh/
vuosi. Edullisuutta voidaan vielä lisätä, mikäli sähkön käyttöä voidaan suunnata muu-
hun ajankohtaan kuin talviarkipäivään. Kausisiirto soveltuu hyvin sähkölämmitysasiak-
kaille, yrityksille ja maataloudelle. Kausisiirron siirtomaksu vaihtelee vuoden- ja vuoro-
kaudenaikojen mukaan siten, että talviarkipäivän siirtomaksu 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 13000 kWh/
vuosi ja päivä-/yöenergian osuudet ovat n. 60/40 % (suora sähkölämmitys eli käytän-
nössä sähköpatterit). Jos yöosuutta on enemmän ja lämmitysmuotona on sähkölämmi-
tys, niin pääsääntöisesti kannattaa valita tuotteeksi kausisiirto. Sopiva aikasiirtokohde 
on esimerkiksi 70-100 m2:n rivitalohuoneisto, jossa on suora sähkölämmitys.

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 1.1.2021 ALKAEN 
Sähköveroluokka 1    2,79372 snt/kWh   
Sähköveroluokka 2  0,07812 snt/kWh

Hinnat sisältävät myös huoltovarmuusmaksun 
0,01612 snt/kWh ja arvonlisäveron 24%. 

Sähköveroluokka 1: Yksityistaloudet, maa- ja 
metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoimin-
ta (kaikki sähköveroluokka 2:seen kuulumaton 
sähkönkulutus).

Sähköveroluokka 2: Valmistavaa teollisuutta, 
kaivostoimintaa, louhintaa tai 
ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat 
yritykset sekä yli 5 MW:n konesalit.

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



Tekninen asiakaspalvelu (09) 8780 7400
Asiakaspalvelu (09) 8780 7300

tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi 

www.nurmijarvensahko.fi 

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

PALVELEMME ARKISIN 
KLO 9-10.30 JA 12-15

Tarkistathan ajantasaiset aukioloaikamme
www.nurmijarvensahko.fi 

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

Online-palvelu on käytett ävissäsi mihin kellonai-
kaan tahansa vuorokauden ympäri. Ellet ole vielä 
rekisteröitynyt palveluumme, niin voit tehdä sen 
koti sivujemme kautt a.

Tilaa sähköinen e-lasku
verkkopankissa

Palvelumaksuhinnasto
1.2.2023 alkaen

SÄHKÖN TOIMITUKSEN ALOITUS
Sähkön kytkentä, työaikana
Sähkön kytkentä, työajan ulkopuolella          

LASKUTUS JA PERINTÄ
Sähkön kytkeminen tai katkaisu, työaikana*         
Sähkön kytkeminen tai katkaisu, työajan ulkopuolella*          
Katko- tai kytkentämaksu etäluett aville mitt areille    
perintäti lanteessa
* Vaati i käynnin paikan päällä

MITTAUS JA MITTARINLUKU
Sähkömitt arin tarkistutt aminen, ulkopuolinen taho
Tariffi  n tai tuott een muutos 1 krt/kalenterivuosi
Tariffi  n tai tuott een ylimääräinen muutos
Ylimääräinen selvitystyö, asiakkaan pyynnöstä

ASIAKASKÄYNNIT
Asiakkaan liitt ymiskaapelin kytkentä 70–185 mm2

Asiakkaan mitt auskeskuksen tarkistus ja kytkeminen
Asiakkaan työmaakeskuksen asennus ja poisto
Liitt ymisjohdon irrotus ja kytkentä, sis. kWh-mitt arin asennuksen
Liitt ymisjohdon pylväsasennus
Liitt ymän katkaisu ja kytkentä, sis. kWh-mitt arin siirto
Maakaapelijatko 25–70 mm2

Maakaapelijatko 95–185 mm2

NSV:n työmaakeskuksen asennus ja poisto
Sulakkeen vaihto tai vikavirtasuojan kuitt aus, työaikana*
Sulakkeen vaihto tai vikavirtasuojan kuitt aus, työajan 
ulkopuolella*
Sulakkeen vaihto tai vikavirtasuojan kuitt aus, pyhä*
Sähköliitt ymän purku
* Sisältää sulakkeen vaihdon yhteydessä tulppasulake-
tarvikkeiden hinnan, kahvasulakkeet laskutetaan erikseen

ASENNUSTYÖ
Tunti työ arkisin klo. 7.00–15.30
Tunti työ ylityönä tai pyhänä
Asiakkaan kaapeleiden peilaus, max. 200 m
Kaapeleiden pikapeilaus, alle 72 h

MUU VELOITUS
Ylimääräinen työmaakäynti 
Pikatoimituslisä, toimitus alle 5 työpäivää
Henkilöauto
Paketti  auto
Kuorma-auto
Nostokoriauto
Kaivutyöt urakoitsijan hinnaston mukaisesti 
Materiaalit menekin mukaisesti  

0 €
195 €

230 €
495 €

35 €

350 €
0 €

50 €/muutos
65 €/h

230 €
490 €
625 €
480 €
235 €
290 €
180 €
230 €
395 €
180 €
295 €

395 €
240 €

65 €/h/asentaja
180 €/h/asentaja

220 €
525 €

180 €
200 €

2 €/km
30 €/h
20 €/h
65 €/h


