
 

 

VERKKOPALVELUHINNASTO 1.8.2019 (sis. alv 24 %) 
 

Huom. Taulukon mukaisten hintojen lisäksi peritään jäljempänä esitetty sähkövero. 

Perusmaksut 

Pääsulake *) 

Yleissähkö 

€/kk 

 

Kausisähkö 

€/kk 

 

Yösähkö 

€/kk 

 

1 x 25 A (1 x 35 A) 12,04 Ei mahdollinen Ei mahdollinen 

3 x 25 A 18,80 29,13 30,68 

3 x 35 A 32,08 47,35 52,74 

3 x 63 A 66,74 100,50 105,74 

3 x 100 A 104,52 204,62 213,46 

3 x 160 A 200,76 285,98 296,09 

Siirtomaksu 
snt/kWh 

 

4,44 

1) Talviarkipäivä 

5,51 

Päivä (klo 7 - 22) 

4,61 

Siirtomaksu 
snt/kWh 

 
2) Muu aika 

2,78 

Yö (klo 22 - 7) 

2,78 

Loistehomaksu 
€/kvar 

6,15 6,15 6,15 

Sähkön tuotanto 
siirtomaksu       snt/kWh  

 

0,0868 

 

0,0868 

 

0,0868 

 

Edellä mainittujen maksujen lisäksi perimme kulloinkin voimassa olevan sähköveron: 

Veroluokassa I sähkövero on arvonlisäveroineen 2,79372 snt/kWh (valmistevero 2,7776 

snt/kWh ja huoltovarmuusmaksu 0,01612 snt/kWh) 

Veroluokassa II sähkövero on arvonlisäveroineen 0,07812 snt/kWh (valmistevero 0,062 

snt/kWh ja huoltovarmuusmaksu 0,01612 snt/kWh) 

 
1) Talviarkipäivä on: 1.11. - 31.3. ma - la klo 07 - 22  
 

2) Muu aika on 1.4. - 31.10. (7 kk) ympäri vuorokauden 
 1.11. - 31.3. sunnuntaisin ympäri vuorokauden 
 1.11. - 31.3. ma - la yöaikana (22 - 07) 9 tuntia  
 

3) Mahdolliset sähkön käytön tilapäiset rajoitukset Kausisähkössä (ohjattu) 

• suorassa sähkölämmityksessä verkkopalveluehtojen (VPE 2019) kohdan 2.10 mukaisesti 
• osittain varaavassa ja varaavassa lämmityksessä seuraavasti: 

• aamupäivällä (klo 7 - 12) yksi tai useampia katkoja, yhteensä enintään kolme tuntia 
• iltapäivällä (klo 12 - 22) enintään kaksi, enintään kahden tunnin katkoa, katkojen välinen aika  
    vähintään 1,5 tuntia 

 
Kausisähkö (ohjattu) ehdot: 

• mahdollinen käyttöveden lämmitys on ohjattu yöajalle 

• vähintään 2/3 päivällä päällä olevaan (kytkeytyvään) sähkölämmitystehoon tai vastaavaan tulee olla rajoitusoikeus. 
 
*) Sulakekoolla, jota ei ole mainittu taulukossa, sovelletaan lähinnä seuraavan suuremman taulukossa mainitun 
sulakekoon maksua. 
 
**) Loistehomaksu, maksun perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20% (ilmaisosuus) 

saman kuukauden pätötehohuipun määrästä. Loistehomaksu veloitetaan yli 3x63A toimituskohteilta. 

 

Tariffia ei voi vaihtaa useammin kuin 12 kk välein. 


