Sähkön tilapäissiirtohinnasto
Voimassa 1.1.2021 alkaen
PIENJÄNNITETILAPÄISSIIRTO (0,4 kV)
Tilapäissiirto on tarkoitettu vain väliaikaiseen sähkönkäyttöön (määräaikainen sähköliittymä). Tuotetta käytetään 0,4 kV pienjänniteverkossa, jos
sulakekoko on enintään 3x125 A.

Perusmaksu

Alv 0 %

Alv 24 %

Yksivaiheinen (esim. 1 x 35 A)

11,36 €/kk

14,09 €/kk

3 x 25A

21,24 €/kk

26,34 €/kk

3 x 35A

29,74 €/kk

36,88 €/kk

3 x 63A

55,28 €/kk

68,55 €/kk

3 x 100A

107,16 €/kk

132,88 €/kk

3 x 125A

160,66 €/kk

199,22 €/kk

Siirtomaksu

2,77 snt/kWh

3,43 snt/kWh

PIENJÄNNITETILAPÄISSIIRTO (0,4 kV, YLI 3 x 125 A)
Tilapäissiirto on tarkoitettu vain väliaikaiseen sähkönkäyttöön (määräaikainen sähköliittymä). Tuotetta käytetään 0,4 kV pienjänniteverkossa, jos
sulakekoko on yli 3x125 A.
Alv 0 %

Perusmaksu
Siirtomaksu

Alv 24 %

214,22 €/kk
1,15 snt/kWh

265,63 €/kk
1,43 snt/kWh

Tehomaksu

4,47 €/kW, kk

5,54 €/kW, kk

Loistehomaksu, otto (induktiivinen)

4,57 €/kvar, kk

5,67 €/kvar, kk

Loistehomaksu, anto (kapasitiivinen)

4,57 €/kvar, kk

5,67 €/kvar, kk

KESKIJÄNNITETILAPÄISSIIRTO (20 kV)
Tilapäissiirto on tarkoitettu vain väliaikaiseen sähkönkäyttöön (määräaikainen sähköliittymä). Tuotetta käytetään 0,4 kV pienjänniteverkossa, jos
sulakekoko on yli 3x125 A.
Alv 0 %

Perusmaksu
Siirtomaksu

Alv 24 %

637,42 €/kk
0,94 snt/kWh

790,40 €/kk
1,17 snt/kWh

Tehomaksu

5,40 €/kW, kk

6,70 €/kW, kk

Loistehomaksu, otto (induktiivinen)

4,57 €/kvar, kk

5,67 €/kvar, kk

Loistehomaksu, anto (kapasitiivinen)

4,57 €/kvar, kk

5,67 €/kvar, kk

Siirtomaksujen yhteydessä laskutetaan sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Kaikki asiakkaat
kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta,
kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Veroluokan 2 toiminnasta on lähetettävä kirjallinen vakuutus
verkkoyhtiölle.
Veroluokka 1 2,79372 snt/kWh (sis. alv 24 %)
Veroluokka 2 0,07812 snt/kWh (sis. alv 24 %)
Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen 12 kuukauden yhtämittaisen käytön jälkeen.
Tilapäisliittymän/keskuksen kytkentä, mittarointi ja erottaminen veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti.

Tehomaksussa laskutustehona käytetään talvikuukausien (1.11.–31.3.) aikana mitattujen kahden suurimman kuukaisittaisen pätötehon
tuntitehon keskiarvoa. * 20 kV keskijännitetilapäissiirrossa laskutustehona käytetään liittyjän muuntajien yhteenlaskettua tehoa.
Loistehon otto verkosta laskutetaan ilmaisrajan ylittävältä osalta. Ilmaisraja on 30 prosenttia kuukauden suurimmasta pätötehon tuntitehosta.
Loistehon anto verkkoon laskutetaan ilmaisrajan ylittävältä osalta. Ilmaisraja on 5 prosenttia suurimmasta pätötehon tuntitehosta.
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