
Alueverkkopalvelutariffi

Alv 0 %

ALUEVERKKOPALVELUTARIFFI 1

Perusmaksu 14 311,00 €/kk

PESV kulutusmaksu, talviarkipäivä * 0,72 €/MWh

PESV kulutusmaksu, muu aika 0,72 €/MWh

PESV kuormitusmaksu, verkosta otto 0,00 €/MWh

PESV kuormitusmaksu, verkkoon anto 0,16 €/MWh

FG kulutusmaksu, talviarkipäivä * 8,80 €/MWh

FG kulutusmaksu, muu aika 2,50 €/MWh

FG kuormitusmaksu, verkosta otto 0,90 €/MWh

FG kuormitusmaksu, verkkoon anto 0,60 €/MWh

Voimalaitoksen nettosähköteho ** 1 900,00 €/MW, vuosi

Lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksu *** 3,20 €/MWh

Tehoreservimaksu, talviarkipäivä * 1,40 €/MWh

PESV liityntäpistemaksu 1 365,32 €/kk

Loistehomaksu 3 300,00 €/Mvar, kk

Loisenergia 10,50 €/Mvarh

ALUEVERKKOPALVELUTARIFFI 2

Perusmaksu 3 276,77 €/kk

PESV kulutusmaksu, talviarkipäivä * 1,35 €/MWh

PESV kulutusmaksu, muu aika 1,35 €/MWh

PESV kuormitusmaksu, verkosta otto 0,00 €/MWh

PESV kuormitusmaksu, verkkoon anto 0,16 €/MWh

FG kulutusmaksu, talviarkipäivä * 8,80 €/MWh

FG kulutusmaksu, muu aika 2,50 €/MWh

FG kuormitusmaksu, verkosta otto 0,90 €/MWh

FG kuormitusmaksu, verkkoon anto 0,60 €/MWh

Voimalaitoksen nettosähköteho ** 1 900,00 €/MW, vuosi

Lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksu *** 3,20 €/MWh

Tehoreservimaksu, talviarkipäivä * 1,40 €/MWh

PESV liityntäpistemaksu 1 365,32 €/kk

Loistehomaksu 3 300,00 €/Mvar, kk

Loisenergia 10,50 €/Mvarh

1.1.2020 alkaen

Toimitus 110 kV jännitteellä. Hinnat eivät sisällä veroja (Alv, sähkövero)

Perusmaksu pitää sisällään yhden 110 kV sähköverkon liittymispisteen liityntäpistemaksun. Muista liittymis- ja varaliittymispisteistä asiakas maksaa 
liittymispistekohtaisen liityntäpistemaksun.

Kulutusmaksun perusteena oleva kulutus määritetään liittymispisteessä asiakkaan verkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen 
määrän, asiakkaan liittymispisteen takaisten sähköenergian tuonnin ja viennin sekä voimalaitosten nettotuotantojen perusteella. Kuormitusmaksun 
perusteena oleva kuormitus määritetään liittymispisteen kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella. 

Kantaverkkoyhtiö Fingridin laskuttamat kantaverkko- ja muut yleiset maksut lisätään asiakkaan maksuihin sellaisenaan. 

* Joulu – helmikuu ma – pe klo 7 – 21 
** Kohdistetaan liittymispisteen taakse kytketylle sähköntuotannon nettopätöteholle (komission asetuksen (EU) 543/2013 mukainen ilmoitus) 
*** Asiakkaan kalenterivuosittain tekemän valinnan mukaan
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