
Tuotannon verkkopalveluhinnasto
1.1.2019 alkaen • Hinnat ei sisällä arvonlisäveroa

Verkkoon annon siirtomaksu (alv. 0 %) Oman tuotannon kulutusmaksu (alv. 0 %)

Talvi Kesä Talviarkipäivä* Muu aika

Tuotanto enintään 1MVA 0,70 €/MWh 0,70 €/MWh 0,00 €/MWh 0,00 €/MWh

Tuotanto yli 1MVA 0,70 €/MWh 0,70 €/MWh 8,80 €/MWh 2,5 €/MWh

* Talviarkipäivällä tarkoitetaan 1.12. – 28.2 maanantai – perjantai klo 7:00 – 21:00 välistä aikaa.

Jakeluverkkoon tuotetulla ylijäämäsähköllä on aina oltava ostaja ja tästä sähköstä peritään verkkoon annon siirtomaksu.

Jos tuotantolaitoksen generaattorin nimellisteho on yli 1 MVA, peritään itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä oman tuotannon kulutusmaksu.

Oman tuotannon kulutusmaksu on kantaverkkoyhtiön kulloinkin voimassaolevan kulutuksen kantaverkkomaksun suuruinen.

Oman tuotannon kulutusmaksuun lisätään myös muut kulutukseen pohjautuvat kantaverkkoyhtiön maksut, esim. tehoreservimaksu.

Tuotannon omakäytöstä oman tuotannon kulutusmaksua ei peritä.

Tuotantolaitosten verkkopalvelusopimuksissa noudatetaan Energiateollisuus ry:n voimassaolevia verkkopalveluehtoja ja tuotannon verkkopalveluehtoja.

Mittaus

• Alva Sähköverkko Oy vastaa verkosta oton ja verkkoon annon mittauksesta.

• Oman tuotannon kulutuksen mittauksesta vastaa asiakas, mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 1MVA.

• Jos tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1MVA, oman tuotannon kulutuksen mittauksesta vastaa Alva Sähköverkko Oy.

Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu

• Sähköntuottaja on velvollinen selvittämään sähköverovelvollisuutensa ja suorittamaan sähköveron.

• Tuotantolaitoksen tehon ollessa alle 100kVA tai yli 100kVA ja vuosituotanto alle 800 000 kWh – ei sähköverovelvollisuutta tuotannosta, 
riippumatta siitä kuluttaako tuottaja itse sähkön tai myykö verkkoon.
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Liittymän kooon määritys vanhoissa liittymissä

Vanhoissa pienjänniteliittymissä, joissa ei ole virtamäärään sidottua 
liittymissopimusta, määritellään liittymän koko päävarokkeen, pääsulakkeen, 
pääkeskuksen sekä liittymisjohdon ja sen jatkeen kuormitettavuuden mukaan. 
Liittymän koko määräytyy heikoimman osan mukaan.

Liittymien ylläpito

Jos liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksen voimassa irtisanoessaan 
verkkopalvelusopimuksen, voi liittyjä säilyttää liittymissopimuksen mukaisen 
liittymäoikeuden maksamalla liittymän ylläpidosta sähkön siirto- ja 
palveluhinnastossa ilmoitetun maksun. Ylläpidosta tehdään liittymän
ylläpitosopimus.

Liittymismaksujen siirtokelpoisuus  
ja palautettavuus

Kaikki liittymät ovat siirtokelpoisia kiinteistön luovutuksen yhteydessä. 
Liittymissopimusta ei kuitenkaan voida siirtää toiseen liittymään.

Liittymismaksun palautettavuus määritellään liittymissopimuksessa. 
Liittymismaksu palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä irtisanottaessa 
koko liittymä, jolloin sähkön käyttö kyseisessä sähkönkäyttöpaikassa lakkaa. 
Ennen vuotta 1979 ja 1.1.2009 jälkeen maksetut liittymämaksut
eivät ole palautuskelpoisia
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Tilapäissähkö

Rakennusaikainen sähkö

Mikäli sähköverkko on rakennettu muun kunnallisteknisen rakentamisen 
yhteydessä, on tonttiliittymä pääsääntöisesti käytettävissä jo rakennusaikaista 
sähkönkäyttöä varten. Liittymä toteutetaan tällöin pysyvänä liittymänä ja siitä 
tehdään liittymissopimus.

Muu tilapäinen sähkönkäyttötarve

Tilapäissähköä toimitetaan määräaikaisiin tarpeisiin enintään yhden vuoden 
ajaksi. Jos sähkönkäyttötarve kestää yli vuoden, tulee siitä tehdä pysyvä 
liittymissopimus. Tilapäisen keskuksen, jonka pääsulake on enintään 63 
A, liittämisestä ja poistosta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. 
Liittämiskohta on jakeluverkossa oleva jakokaappi tai muuntamo. Yli 63 A 
tilapäistä sähkönkäyttötarvetta varten toteutettava liittymärakentaminen 
veloitetaan rakentamis- ja mittarointikustannusten mukaan.


