
 
 
 
 

Enefit Connect hinnakiri 
seisuga 1. märts 2023 
 

Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Ärikliendi elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga 200,00 eurot/tk 240,00 eurot/tk 

Kaablispetsialisti teenus (tarbijale kuuluvate elektrikaablite asukoha 
näitamine kinnistul)  
Minimaalne tööaeg on 1 tund, edasine arvestus 0,5 tunni kaupa. 

35,00 eurot/h 42,00 eurot/h 

Kõrgendatud varustuskindlus Kalkulatsioon 

Ühendvõrk Kalkulatsioon 

Valgustusteenused Kalkulatsioon 

Käiduteenus Kalkulatsioon 

Automaatikateenused Kalkulatsioon 

Võrgu asukoha andmete väljastamine 29,20 eurot/tk 35,04 eurot/tk 

Võrgu asukoha andmete väljastamine, suurem kui 3 ha maa-ala või  
2h töömahtu 81,12 eurot/tk 97,34 eurot/tk 

Väikeprojekti kooskõlastamine 29,20 eurot/tk 35,04 eurot/tk 

Suurprojekti kooskõlastamine 81,12 eurot/tk 97,34 eurot/tk 

Detailplaneeringu kooskõlastamine Tasuta    

Kaitsevööndi järelevalve teenus 
Minimaalne tööaeg on 1 tund, edasine arvestus 0,5 tunni kaupa. 40,00 eurot/h 48,00 eurot/h 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Enefit Connect hinnakiri 
seisuga 1. märts 2023 
 

Sidevõrguga liitumine 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

I perioodi liitumistasu, 1 osamaksena või 165,83 eurot/tk 199,00 eurot/tk 

• liitumistasu, 2 osamaksena 82,92 eurot/tk 99,50 eurot/tk 

• liitumistasu, 3 osamaksena 55,28 eurot/tk 66,33 eurot/tk 

• liitumistasu, 4 osamaksena 41,46 eurot/tk 49,75 eurot/tk 

• liitumistasu, 5 osamaksena 33,17 eurot/tk 39,80 eurot/tk 

• liitumistasu, 6 osamaksena 27,64 eurot/tk 33,17 eurot/tk 

II perioodi liitumistasu, 1 osamaksena või 190,83 eurot/tk 229,00 eurot/tk 

• liitumistasu, 2 osamaksena 95,42 eurot/tk 114,50 eurot/tk 

• liitumistasu, 3 osamaksena 63,61 eurot/tk 76,33 eurot/tk 

• liitumistasu, 4 osamaksena 47,71 eurot/tk 57,25 eurot/tk 

• liitumistasu, 5 osamaksena 38,17 eurot/tk 45,80 eurot/tk 

• liitumistasu, 6 osamaksena 31,81 eurot/tk 38,17 eurot/tk 

Kaabli tuppa toomine Tasuta 

Side eriprojekt Kalkulatsioon 

 
  



 
 
 
 

Enefit Connect hinnakiri 
seisuga 1. märts 2023 
 

Andmete haldamine 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Mõõtmisteenus 
• mõõtjate kauglugemine koos monitoorimise ja analüüsi 

tarkvaraga 
Kalkulatsioon 

Taristu andmehaldus 
• andmeülekanne Maa-ameti kitsenduste kaardile 
• võrgu tehniliste andmete haldamine 

Kalkulatsioon 

Elektritööd 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Esimene töötund/konsultatsioon* 
• Hind ühe elektriku kohta. Minimaalne tasu, mis sisaldab 60 

min tööd, sh konsultatsiooni* 
50,00 eurot/h 60,00 eurot/h 

Iga järgnev töötund pärast esimest tundi 
• Hind ühe elektriku kohta. 40,00 eurot/h 48,00 eurot/h 

Tööde tegemine kestvusega rohkem kui 3 tundi Kokkuleppel 

Tellimuse täitmine kiirtööna. Tasu lisandub tunnihinnale**  40,00 eurot/tk 48,00 eurot/tk 

Transporditasu *** 
• Transport arvestatakse edasi-tagasi 0,5 eurot/km 0,6 eurot/km 

*   Minimaalne tasu, mis rakendatakse ka juhul, kui spetsialist on kohale sõitnud, kuid ei saa kliendist tulenevatel põhjustel 
kokkulepitud tööd teha. 

**   Kiirtöid tehakse võimalusel Tallinnas ja Harjumaal, Tartus ja Tartumaal, Pärnus ja Pärnumaal, Võrus ja Võrumaal, Paides 
ja Järvamaal, Raplas ja Raplamaal, Jõhvis ja Ida-Virumaal, Rakveres ja Lääne-Virumaal, Viljandis, Valgas ja Käinas. 

***  Ei lisandu Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Rakveres, Käinas, Võrus, Paides, Raplas ja Viljandis. 
 
• Tööaja arvestus toimub 15 min kaupa. 
• Hinnale lisanduda materjalide ja renditööriistade tasu. 
• Hinnakirjas sisalduv töötunni hind vastab ühe töötaja töötunni hinnale. Tööde tegelik maksumus sõltub töid 

tegevate töötajate arvust. 
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