
Elektrilevi hinnakiri 
Alates 24. oktoober 2022 
 

Elektrivõrguga liitumine madalpingel 

Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugus madalpinge 
alajaamast on kuni 400m 

165,00 eurot/A 198,00 eurot/A 

Liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugus madalpinge 
alajaamast on üle 400m 

• Liitumistasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35% 
tööde kogumaksumusest  

Kalkulatsioon* 

Lepingu menetlustasu, lisandub igale sõlmitud liitumislepingule 60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

Elektrivõrguga liitumine keskpingel 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Keskpingel liitumine 

• Liitumistasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35% 
tööde kogumaksumusest 

Kalkulatsioon* 

Lepingu menetlustasu 

• Lisandub igale sõlmitud liitumislepingule 
60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

*Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid.  

Tootja liitumine elektrivõrguga  
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Kuni 15 kW tootja liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugus 
madalpinge alajaamast on kuni 400m 

• Vastavalt tegelikele kuludele (kalkulatsioon) kuid mitte vähem 
kui amprihinna põhine tasu 

Kalkulatsioon* 
kuid mitte vähem, kui elektrivõrguga 
liitumisel madalpingel amprihinna tasu 

Kuni 15 kW tootja liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugus 
madalpinge alajaamast on üle 400m 

• Liitumistasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35% 
tööde kogumaksumusest  

Kalkulatsioon* 

Üle 15 kW tootja liitumine madalpingel ja keskpingel 

• Liitumistasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35% 
tööde kogumaksumusest 

Kalkulatsioon* 

Lepingu menetlustasu 

• Lisandub igale sõlmitud liitumislepingule 
60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

*Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid. 
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Tarbija ja nanotootja muutmine mikrotootjaks  
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Kuni 15 kW tootja liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugus 
madalpinge alajaamast on kuni 400m - väiketöö* 

• Vastavalt hinnale, kuid mitte vähem kui amprihinna põhine 
tasu 

• Olenevalt tehniliselt lahendusest võib hinnale lisanduda 
„Liitumiskilp koos paigaldusega“ summas 769,20 eurot km-ga 

452,00 eurot/tk 542,40 eurot/tk 

Kuni 15 kW tootja liitumine elektrivõrguga, kui liitumispunkti kaugus 
madalpinge alajaamast on üle 400m – väiketöö* 

• Olenevalt tehniliselt lahendusest võib hinnale lisanduda 
„Liitumiskilp koos paigaldusega“ summas 769,20 eurot km-ga 

452,00 eurot/tk 542,40 Eurot/tk 

* Väiketöö – töö, mille realiseerimiseks ei ole vaja Elektrilevil koostada ehitusprojekti  

Elektrivõrguga liitumise erijuhud 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Täiendava sõltumatu võrguühenduse loomine madalpingel Kalkulatsioon* 

Liitumine elektrivõrguga madalpingel, kui liitumispunkti kaugus 
madalpinge alajaamast on kuni 400 m kuid liitumist mõjutab oluline 
takistus (nt merelaht, järv, soo, kaitseala, tehnorajatis, laevatatav jõgi 
vms) 

Kalkulatsioon* 

Liitumine kolmepoolse koostöölepinguga 3,35% tööde kogumaksumusest 

Lepingu menetlustasu 

• Lisandub igale sõlmitud liitumislepingule 
60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

*Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid.  

Võrgulepingu sõlmimine 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Võrgulepingu sõlmimine Tasuta  

Võrguteenuse hinnapaketi vahetustasu (eelmine vahetus <365 
päeva)* 

3,25 eurot/tk 3,90 eurot/tk 

* Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2021-067, 29.11.2021 
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Peakaitsmega seotud tööd 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Peakaitsme nimivoolu suurendamine ehk amprite juurdeostmine,  
kui liitumispunkti kaugus madalpinge alajaamast on kuni 400m  

165,00 eurot/A 198,00 eurot/A 

Peakaitsme nimivoolu suurendamine ehk amprite juurdeostmine,  
kui liitumispunkti kaugus madalpinge alajaamast on üle 400m 

Kalkulatsioon* 

Peakaitsme vahetamine kuni 63 A*** 
Lepingu menetlustasu ei lisandu 

43,00 eurot/tk 51,60 eurot/tk 

Peakaitsme vahetamine üle 63 A Kalkulatsioon* 

Peakaitsme vähendamine kuni 63 A 
Lepingu menetlustasu ei lisandu**** 

TASUTA 

Peakaitsme vähendamine üle 63 A 
Lepingu menetlustasu ei lisandu**** 

TASUTA 

Peakaitsme nimivoolu jagamine Kalkulatsioon* 

Kuni 63 A peakaitsme ennistamine*** 
Lepingu menetlustasu ei lisandu** 

43,00 eurot/tk 51,60 eurot/tk 

Üle 63 A peakaitsme ennistamine Kalkulatsioon* 

Lepingu menetlustasu 
Lisandub igale sõlmitud lepingule 

60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

*Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid.  
 
**Peakaitsme suurust saab ennistada alates vähendamisest kolme aasta jooksul ja see on tasuline. 
Peakaitsme ennistamise maksumus oleneb, kui palju kliente on pärast peakaitsme vähendamist samasse võrku liitunud. Kui võrk ei vaja 
tugevdamist (võrguga liitunuid on vähe), siis on peakaitsme ennistamine hinnaga 51,60 eurot/tk (peakaitsme vahetamise hind). Kui võrk vajab 
tugevdamist, siis tuleb ka kuni 63 A peakaitsme ennistamise eest tasuda kalkulatsiooni alusel. 
 
*** Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2021-067, 29.11.2021 
 
**** Peakaitsme tasuta vähendamisest: 
a) Peakaitsme tasuta vähendamine toimub olemasolevas peakaitsme asukohas. 
b) Kui peakaitsme vähendamisel selgub, et on vaja teha ettenägematuid lisatöid (näiteks ei ole tehniliselt võimalik uut liitumispunkti kaitset 
paigaldada, sest on vajalik kilp ümber ehitada, puudub sobiv kaitsmealus vms), mida Elektrilevi teeb, siis tuleb nende eest täiendavalt tasuda 
vastavalt hinnakirjale. 
c) Kui peakaitsme vähendamise käigus soovitakse teisi teenuseid (näiteks soov muuta liitumispunkti asukohta, üle minna 3-faasile vmt), siis 
tuleb teenuse eest tasuda vastavalt hinnakirjale ning lisandub lepingu menetlustasu maksumus. 



Elektrilevi hinnakiri 
Alates 24. oktoober 2022 
 

Elektriarvestiga seotud tööd 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektriarvesti (mõõtesüsteemi) vahetamine või paigaldamine** 51,00 eurot/tk 61,20 eurot/tk 

Mõõtesüsteemi erakorraline kontrollimine** 

• Hinnale lisandub arvesti vahetuse tasu 61,20 eurot, kui arvesti 
on korras 

60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

Elektriarvesti (mõõtesüsteemi) vahetamine Elektrilevi OÜ poolt pärast 
arvesti taatlusaja lõppemist  

Tasuta 

 

*Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja tööde kulusid 
** Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2021-067, 29.11.2021 

Pingesüsteemi muutmine 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Üleminek 1-faasiliselt 3-faasilisele ühendusele – väiketöö* 

• Olenevalt tehniliselt lahendusest võib hinnale lisanduda 
„Liitumiskilp koos paigaldusega“ summas 769,20 eurot km-ga 

• Lepingu menetlustasu ei lisandu 

370,00 eurot/tk 444,00 eurot/tk 

Üleminek 1-faasiliselt 3-faasilisele ühendusele koos liitumispunkti 
asukoha muutmisega – väiketöö*; 

• Kui teenuse osutamine eeldab liitumiskilbi paigaldust, siis 
teenusele „Üleminek 1-faasiliselt 3-faasilisele ühendusele“ 
lisandub teenus „Liitumiskilp koos paigaldusega“ 
maksumusega 769,20 km-ga 

• Lepingu menetlustasu ei lisandu 

439,00 eurot/tk 526,80 eurot/tk 

Üleminek 1-faasiliselt 3-faasilisele ühendusele Kalkulatsioon** 

Kliendi soovil tarbimiskoha 3x220V (Tallinna vanapinge piirkond) 
üleviimine 3x230/400V pingesüsteemile 

• Lepingu menetlustasu ei lisandu 

Tasuta 

Lepingu menetlustasu 

• Lisandub igale sõlmitud lepingule 
60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

* Väiketöö – töö, mille realiseerimiseks ei ole vaja Elektrilevil koostada ehitusprojekti  
** Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid.  
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Plommimine** 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil* 30,00 eurot/tk 36,00 eurot/tk 

Elektripaigaldise plommimine koos varasema plommi mahavõtmisega 
kliendi soovil 

31,00 eurot/tk 37,20 eurot/tk 

Elektripaigaldise hulgi plommimine (alates teisest plommimisest 
samas hoones) kliendi soovil 

4,00 eurot/tk 4,80 eurot/tk 

*Hinda rakendatakse ka juhul, kui hulgi plommimisel jääb mõni punkt plommimata. 
** Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2021-067, 29.11.2021.  
    Kui tarbimiskohas selgub, et kliendipoolsed vajalikud tööd on tegemata, lisandub kohalesõidu tasu 30,00 eurot 

Lülitamisteenused* 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Tarbimiskoha elektri väljalülitamine mõõtepunktis, kohalesõiduga 40,00 eurot/tk 48,00 eurot/tk 

Tarbimiskoha elektri sisselülitamine ehk taaspingestamine 
mõõtepunktis, kohalesõiduga 

40,00 eurot/tk 48,00 eurot/tk 

Tarbimiskoha elektri väljalülitamine mõõtepunktis kaugloetava arvesti 
olemasolul, kuni 63A 

• kui peakaitse on välja lülitatud, lisandub kohalesõidu tasu 
30,00 eurot 

6,50 eurot/tk 7,80 eurot/tk 

Tarbimiskoha elektri sisselülitamine ehk taaspingestamine 
mõõtepunktis kaugloetava arvesti olemasolul, kuni 63A 

• kui peakaitse on välja lülitatud, lisandub kohalesõidu tasu 
30,00 eurot 

6,50 eurot/tk 7,80 eurot/tk 

Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrgust lahtiühendamine** 75,00 eurot/tk 90,00 eurot/tk 

Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrku tagasiühendamine** 75,00 eurot/tk 90,00 eurot/tk 

Liini väljalülitamine*** 55,00 eurot/tk 66,00 eurot/tk 

Liini sisselülitamine (taaspingestamine)*** 55,00 eurot/tk 66,00 eurot/tk 
 

* Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2021-067, 29.11.2021 
** Liitumispunkt on hoone seinal, torupüstikul või õhuliini mastil. 
*** Liitumispunkt on alajamaa jaotusseadmes või jaotus/transiitkilbis.
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Väliselektrivõrgu ümberehitus 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektrivõrgu ümberpaigutamine 

• Tasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35% tööde 

kogumaksumusest 

Kalkulatsioon* 

Liitumiskilbi asukoha muutmine 

• Tasule lisandub Elektrilevi projektijuhtimistasu 3,35% tööde 

kogumaksumusest 

Kalkulatsioon* 

Liitumispunkti asukoha muutmine - väiketöö** 

• Olenevalt tehniliselt lahendusest võib hinnale lisanduda 

„Liitumiskilp koos paigaldusega“ summas 769,20 eurot km-ga 

• Lepingu menetlustasu ei lisandu 

315,00 eurot/tk 378,00 eurot/tk 

Liitumispunkti asukoha muutmine Kalkulatsioon* 

Mõõtepunktide ühildamine alajaamas madalpinge jaotusseadmes Kalkulatsioon* 

Mõõtepunktide ühildamine peale liitumispunkti Kalkulatsioon* 

Lepingu menetlustasu 

• Lisandub igale sõlmitud lepingule 
60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

*Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid.  
** Väiketöö – töö, mille realiseerimiseks ei ole vaja Elektrilevil koostada ehitusprojekti 

Võrguühenduse taastamine 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Võrguühenduse taastamine Kalkulatsioon* 

Lepingu menetlustasu 

• Lisandub igale sõlmitud lepingule 
60,00 eurot/tk 72,00 eurot/tk 

* Kalkulatsioon: tegelikele kuludele vastav maksumus. Sisaldab seadmete, materjalide ja ehitustööde kulusid.  
Kui liitumispunkti kaugus madalpinge alajaamast on kuni 400 m, ei ületa taastamise tasu ampri hinna alusel arvutatud liitumistasu 

Tehnilised tingimused 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Tehniliste tingimuste väljastamine: 

• Ehitiste ja kommunikatsioonide projektid 

• Ajutise võrguühenduse väljaehitamine 

• Detailplaneeringud 

34,89 eurot/tk 41,87 eurot/tk 
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Elektrivõrgu ühiskasutus 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Füüsilise taristu kasutuslepingu sõlmimise tasu, väikeprojekt 102,14 eurot/tk 122,57 eurot/tk 

Füüsilise taristu kasutuslepingu sõlmimise tasu, suurprojekt 232,61 eurot/tk 279,13 eurot/tk 

Rikketeate edastamise tasu füüsilise taristu kasutajale 47,07 eurot/tk 56,48 eurot/tk 

 

Kooskõlastamised 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Ehitiste ja kommunikatsioonide projektide konsultatsioon 17,45 eurot/tk 20,94 eurot/tk 

Ehitiste ja kommunikatsioonide projektide kooskõlastamine: keskmine 
projekt 

34,89 eurot/tk 41,87 eurot/tk 

Ehitiste ja kommunikatsioonide projektide kooskõlastamine: 
suurprojekt 

69,78 eurot/tk 83,74 eurot/tk 

Ehitiste ja kommunikatsioonide projektide kooskõlastamine: 
suurprojekt (suuremahuline infrastruktuuriprojekt) 

194,81 eurot/tk 233,78 eurot/tk 

Ehitiste ja kommunikatsioonide projektide kooskõlastamine: 
väikeprojekt (ühe kinnistu piires) 

17,45 eurot/tk 20,94 eurot/tk 

Kaitsevööndi tegevused ja kooskõlastamised 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektrikaabli asukoha näitamine 70,00 eurot/tk 84,00 eurot/tk 

Elektrivõrgu ja alajaama kaitsevööndis toimuvate tegevuste 
kooskõlastamine 

18,00 eurot/tk 21,60 eurot/tk 

Korterelamute tarbimise teatised  
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektrienergia tarbimise teatis kuni 20 mõõtepunktiga elamus 10,23 eurot/tk 12,28 eurot/tk 

Elektrienergia tarbimise teatis 21 kuni 60 mõõtepunktiga elamus 13,42 eurot/tk 16,10 eurot/tk 

Elektrienergia tarbimise teatis üle 60 mõõtepunktiga elamus 15,98 eurot/tk 19,18 eurot/tk 
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Andmete väljastamine 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektritarbimise andmete väljastamine 

• Elektritarbimise ja võrgulepingu andmeid saab tellida ainult 
võrgulepingu omanik või tema poolt volitatud isik.  

• Mahukate päringute korral rakendatakse mitmekordset tasu 

18,00 eurot/tk 21,60 eurot/tk 

Võrgu asukohaandmete väljastamine  15,00 eurot/tk  18,00 eurot/tk  

Võrgu asukohaandmete väljastamine, suur objekt  

• Alad üle kolme hektari või töömaht üle 2 tunni 
60,00 eurot/tk  72,00 eurot/tk 

Kohalesõidu tasu ja rikkemeeskonna väljakutse, sh elektritööd 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Kohalesõidu tasu* 25,00 eurot/tk 30,00 eurot/tk 

Rikkemeeskonna väljakutse 24,92 eurot/tk 29,90 eurot/tk 

Rikkemeeskonna väljakutsega osutatavad teenused kohapeal:     

• Rikke parandamine kliendi elektrisüsteemis* 52,00 eurot/tk 62,40 eurot/tk 

• Iga järgnev 30 min 29,17 €/30min 35,00 €/30min 

* Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2021-067, 29.11.2021.  
 

Kohalesõidu eest tuleb tasuda juhtudel, kui tarbimiskohas selgub, et kliendipoolsed vajalikud tööd on tegemata 
või mõõtesüsteem on korras.  
Näiteks:  
a) olete tellinud plommimise teenuse, kuid Teie poolsed vajalikud tööd on tegemata ja plommida pole võimalik;  
b) olete tarbimiskoha välja lülitanud peakaitsmest ning vaatamata meeldetuletustele pole tarbimiskoha 
väljalülitamiseks kasutanud arvestil olevat lülitit;  
c) olete teavitanud meid arvesti või programmkella rikkest, kuid kohapeal selgub, et mõõtesüsteem on töökorras. 
Meie elektriku kohalesõitu pole võimalik eraldi tellida. 
 
Rikkemeeskonna väljakutse eest tuleb tasuda juhul, kui meie rikkemeeskond sõidab välja ja kohapeal selgub, et 
rike on kliendile kuuluvas korteri- või majasiseses elektripaigaldises (sise-elektrisüsteemis).  
Kui rikkemeeskond sõitis välja ja kohapeal selgub, et rike on kliendil elektrisüsteemis, on võimalik tellida meilt rikke 
parandamine. Kõrvaldame kliendi elektrisüsteemis oleva rikke. Hind sisaldab kuni 30 minutit tööd. 
Rikke parandamise hinnale lisandub: 

• Rikke parandamisele kulunud täiendava materjali hind (näiteks klemmid, lisakaablid jmt.). 

• Rikkemeeskonna väljakutse tasu (29,90 eurot km-ga). 
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Ajutise võrguühenduse kilbi rent 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Ajutise võrguühenduse kilbi rent kuni 6 kuud (kuni 35 A) 750,00 eurot/ 
kuni 6-kuud 

900,00 eurot/ 
kuni 6-kuud 

Ajutise võrguühenduse kilbi rent kuni 6 kuud (üle 35 A kuni 63 A) 900,00 eurot/ 
kuni 6-kuud 

1080,00 eurot/ 
kuni 6-kuud 

Ajutise võrguühenduse kilbi rendi pikendamine 80,00 eurot/ 
1-30 päeva 

96,00 eurot/ 
1-30 päeva 

Ehitusaegne kilp 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Ehitusaegne kilp koos paigalduse, dokumentatsiooni ja 
pingestamisega liitumiskilpi (komplektis 3 m kaablit) 

360,00 eurot/tk 432,00 eurot/tk 

Kaabli lisameeter  5,00 eurot/m 6,00 eurot/m 

Kaablikõri lisameeter 1,25 eurot/m 1,50 eurot/m 

Ehitusaegse kilbi ühendamine kliendi kaabliga (muhv) 62,50 eurot/tk 75,00 eurot/tk 

• Erilahenduste korral lisandub täiendavate tööde ja materjalide maksumus 

Maalepingute sõlmimine* 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Maalepingute sõlmimine, notariaalsed 180,00 
eurot / 
kinnisasi** 

216,00 
eurot / 
kinnisasi** 

Maalepingute sõlmimine, lihtkirjalikud 85,00 eurot / 
kinnisasi** 

102,00 eurot / 
kinnisasi** 

 

* Teenusele lisandub notaritasu ja riigilõiv, hinnanguliselt 70.00 eurot. Täpne hind sõltub lepingu lehekülgede arvust ja väljastatavatest 
ärakirjadest. 
** Hind kehtib, kui ühele omanikule kuulub kuni 3 kinnisasja. Kui omanikul on kuni 6 kinnisasja, rakendatakse 2 kordset hinda; kuni 9-le 
kinnisasjale rakendatakse 3 kordset hinda jne. 

Elektritest 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Elektritest, ühekordne 0,41 eurot/tk 0,49 eurot/tk 

Elektritesti 24-tunnine pakett 9,99 eurot/24h 11,99 eurot/24h 
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Elektripaigaldise audit, päikesepark maa peal 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Eelnev audit (üle 35 A)     

• kuni 20 kW 220,00 eurot/tk 264,00 eurot/tk 

• kuni 50 kW 280,00 eurot/tk 336,00 eurot/tk 

• kuni 70 kW 340,00 eurot/tk 408,00 eurot/tk 

• kuni 100 kW 400,00 eurot/tk 480,00 eurot/tk 

• üle 100 kW Kalkulatsioon 

Elektrilised mõõtmised (kuni 35 A)     

• kuni 20 kW 180,00 eurot/tk 216,00 eurot/tk 

• kuni 50 kW 240,00 eurot/tk 288,00 eurot/tk 

• kuni 70 kW 300,00 eurot/tk 360,00 eurot/tk 

• kuni 100 kW 360,00 eurot/tk 432,00 eurot/tk 

• üle 100 kW Kalkulatsioon 

Elektripaigaldise audit, päikesepark katusel 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

Eelnev audit (üle 35 A)     

• kuni 20 kW 260,00 eurot/tk 312,00 eurot/tk 

• kuni 50 kW 340,00 eurot/tk 408,00 eurot/tk 

• kuni 70 kW 400,00 eurot/tk 480,00 eurot/tk 

• kuni 100 kW 480,00 eurot/tk 576,00 eurot/tk 

• üle 100 kW Kalkulatsioon 

Elektrilised mõõtmised (kuni 35 A)     

• kuni 20 kW 215,00 eurot/tk 258,00 eurot/tk 

• kuni 50 kW 290,00 eurot/tk 348,00 eurot/tk 

• kuni 70 kW 360,00 eurot/tk 432,00 eurot/tk 

• kuni 100 kW 430,00 eurot/tk 516,00 eurot/tk 

• üle 100 kW Kalkulatsioon 



Elektrilevi hinnakiri 
Alates 24. oktoober 2022 
 

Elektripaigaldise audit, eramaja, kasutusele eelnev 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

• kuni 100 m2 270,00 eurot/tk 324,00 eurot/tk 

• kuni 200 m2 290,00 eurot/tk 348,00 eurot/tk 

• kuni 300 m2 345,00 eurot/tk 414,00 eurot/tk 

• kuni 500 m2 400,00 eurot/tk 480,00 eurot/tk 

• üle 500 m2 Kalkulatsioon 

Elektripaigaldise audit, kortermaja, perioodiline 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

• kuni 15 korteriga 220,00 eurot/tk 264,00 eurot/tk 

• kuni 50 korteriga 280,00 eurot/tk 336,00 eurot/tk 

• kuni 100 korteriga 350,00 eurot/tk 420,00 eurot/tk 

• üle 100 korteriga Kalkulatsioon 

Elektripaigaldise audit, muud 
Nimetus Hind km-ta Hind km-ga 

• äri- ja tööstushooned Kalkulatsioon 

• kortermaja, kasutusele eelnev Kalkulatsioon 

 


