Tehosiirto ja sähköntuotannon siirtohinnat
1.1.2019 alkaen

TEHOSIIRTO
Tehosiirto

alv 0%

alv 24%

55,300

68,572

Tehomaksu €/kW, kuukausi

2,640

3,274

Siirtomaksu snt/kWh
• talviarkipäivä
• muu aika

1,860
0,860

2,306
1,066

Tehosiirto (kj)

alv 0%

alv 24%

Perusmaksu €/kuukausi

214,800

266,352

1,900

2,356

1,180 *)
0,700 *)

1,463 *)
0,868 *)

Perusmaksu €/kuukausi

Tehomaksu €/kW, kuukausi
Siirtomaksu snt/kWh
• talviarkipäivä
• muu aika

*) Jos mittaus on muuntajan pienjännitepuolella, siirtomaksuihin lisätään 0,09 snt/kWh (alv 0 %).

Alueverkko 110 kV

alv 0%

alv 24%

187,00

231,880

6,78
5,19

8,407
6,436

alv 0%

alv 24%

Loissähkön (kap.) syöttö verkkoon €/kVAr, kk

3,20

3,968

Loissähkön (ind.) otto verkosta €/kVAr, kk

3,20

3,968

Perusmaksu €/kuukausi
Siirtomaksu €/MWh
• talviarkipäivä
• muu aika

Loissähkö

Loistehon otto verkosta laskutetaan ilmaisrajan ylittävältä osalta. Ilmaisraja on 16 prosenttia tehomaksun perusteena olevasta pätötehohuipusta.
Loistehon syöttö verkkoon laskutetaan ilmaisrajan ylittävältä osalta. Ilmaisraja on 4 prosenttia tehomaksun perusteena olevasta pätötehohuipusta.

Tehomaksun ja loissähkön laskutuksen perusteena oleva pätötehohuippu määräytyy 12 viimeisen kuukauden aikana mitattujen kahden
suurimman kuukausittaisen tuntikeskitehon keskiarvon mukaan. Talviarkipäivien tehoista huomioidaan 100 prosenttia ja muun ajan
50 prosenttia.
Talviarkipäivä
Muu aika
Talviaika

1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00
1.11.–31.3. ma–la klo 22.00–7.00 ja sunnuntait sekä 1.4.–31.10. koko ajan
1.12.–28.2. ma–pe klo 7.00-21.00

Tuotteen vaihto on sallittu 12 kk:n yhtäjaksoisen käytön jälkeen.
Siirtomaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero ja huoltovarmuusmaksu.
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä:
I-veroluokassa 2,253 snt/kWh (alv 0 %), 2,79372 snt/kWh (alv 24 %), II-veroluokassa 0,703 snt/kWh (alv 0 %), 0,87172 snt/kWh (alv 24 %)
Sähköveron muutoksista ilmoitamme sähkölaskutuksen yhteydessä.
Viivästysmaksu, arvonlisäveroton, 5,00 €. Viivästyskorko, arvonlisäveroton, korkolain mukaan.
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SÄHKÖN TUOTANTO
Pien- ja keskijänniteverkkoon liitetty tuotanto
Siirtomaksu €/MWh

Alueverkkoon liitetty tuotanto
Perusmaksu €/kuukausi
Siirtomaksu €/MWh

Oman tuotannon kulutusmaksu
Kulutusmaksu €/MWh
• talviaika
• muu aika

alv 0%

alv 24%

0,70

0,868

alv 0%

alv 24%

187,00

231,880

0,60

0,744

alv 0%

alv 24%

8,80
2,50

10,912
3,100

Jos tuotantolaitoksen generaattorin nimellisteho on yli 1 MVA, laskutetaan oman tuotannon kulutusmaksun itse tuotetusta ja kulutetusta
sähköstä (muusta kulutuksesta kuin tuotannon omakäytöstä). Tuotannon omakäyttöön kuuluu Kauppa- ja Teollisuusministeriön asetuksessa
309/2003 säädetyt voimalaitosten omakäyttölaitteet. Hinta on kulloinkin voimassa olevan Fingrid Oyj:n hinnaston mukainen.			

Voimalaitosten tehomaksu
Tehomaksu €/MWh, kuukausi
Lyhyen käyttöajan maksu €/MWh

alv 0%

alv 24%

158,30

196,292

3,20

3,968

Voimalaitosten tehomaksua maksetaan voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n
nettosähkötehon. Voimalaitosten tehomaksu laskutetaan voimalaitoksen Fingrid Oy:n määrittelemän nettosähkötehon perusteella.
Asiakas voi kalenterivuosittain valita lyhyen käyttöajan maksua sovellettavaksi tehomaksun asemesta.
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