Sähkön verkkopalveluhinnasto
1.1.2022 alkaen • Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %)

Alva Sähköverkko Oy vastaa sähkön verkkopalvelusta, joka mahdollistaa voimalaitoksissa tuotetun sähkön siirtämisen yhtiön verkkoalueella
oleville asiakkaille. Toiminta on luvanvaraista. Sähkön verkkopalvelua ei
voi kilpailuttaa sähkön myynnin tapaan, mutta verkkopalveluhinnoittelun
kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Verkkoyhtiölle maksettavan verkkopalvelumaksun lisäksi sähkön verkkopalvelulaskulla peritään sähkövero,
valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Yksityis- ja yritysasiakkaille alv 24 %
Mittarin etusulake

Hinta

Perusmaksu €/kk

1x25-35A

3,35

3x25A

5,01
1,93

Yleissiirto 5 -tuote on tarkoitettu vain niille 1x25/35 A ja 3x25 A käyttöpaikoille,
jotka ovat vähintään viiden käyttöpaikan liittymässä.

YLEISSIIRTO

Mittarin etusulake

Hinta

Perusmaksu €/kk

1x25-35A

5,82

3x25A

10,11

3x35A

18,04

3x50A

32,28

3x63A

42,63

3x80A

64,64 *

3x100A

85,55 *

Energiamaksu snt/kWh

1,93

KAUSISIIRTO

Mittarin etusulake

Hinta

Perusmaksu €/kk

3x25A

21,99

3x35A

39,20

3x50A

68,15

3x63A

95,57

3x80A

147,80 *

3x100A

190,87 *

3x125A

229,03 *

3x160A

301,52 *

3x200A

385,42 *

3x250A

484,93 *

Energiamaksu talviarki snt/kWh

1,86

Energiamaksu muu aika snt/kWh

1,18

Kausisiirron aikajako jakautuu talviarkipäivään ja muuhun
aikaan. Talviarkipäivä on 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22.
Verkosta otettavan loistehon ilmaisosuus on
sulakepohjaisilla tuotteilla 40 % mittarin etusulakkeen
määrittämästä nimellistehosta. Loistehomaksu €/kvar, kk

veroluokka I snt/kWh

2,79372

veroluokka II snt/kWh

0,07812

Verkkopalvelun energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassaolevat
sähköverot arvonlisäveroineen.				

Yritysasiakkaille alv 24 %

YLEISSIIRTO 5

Energiamaksu snt/kWh

Sähkövero sis. huoltovarmuusmaksun

Tehosiirron laskutustehot määräytyvät tunnin keskitehon perusteella.
Tehosiirron laskutuspätöteho määräytyy liukuvasti viimeisimmän
12 kuukauden suurimman kuukausihuipputehon mukaan.
Tehosiirtojen kuukauden loistehohuipusta on ilmaista 25 % saman
kuukauden pätötehohuipusta laskien (loistehon otto verkosta).
Loistehosta laskutetaan tehohinnaston yksikköhinnan mukaisesti.
2-aikaisen pienteho- sekä tehosiirron aikajako jakautuu talviarkipäivään
ja muuhun aikaan. Talviarkipäivä on 1.11.–31.3. ma– la klo 7–22.
PIENTEHOSIIRTO 1-AIKAINEN (0,4 kV)

Hinta

Perusmaksu €/kk

134,06

Tehomaksu €/kW,kk

2,19

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,41

Energiamaksu snt/kWh

1,24

PIENTEHOSIIRTO 2-AIKAINEN

Hinta

Perusmaksu €/kk

134,06

Tehomaksu €/kW,kk

2,19

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,41

Energiamaksu talviarki snt/kWh

1,71

Energiamaksu muu aika snt/kWh

1,10

TEHOSIIRTO 1-AIKAINEN

Hinta

Perusmaksu €/kk

147,46

Tehomaksu €/kW,kk

2,02

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,41

Energiamaksu snt/kWh

1,02

TEHOSIIRTO 2-AIKAINEN

Hinta

Perusmaksu €/kk

147,46

Tehomaksu €/kW,kk

2,02

Loistehomaksu €/kvar,kk

5,41

Energiamaksu talviarki snt/kWh

1,55

Energiamaksu muu aika snt/kWh

0,89

5,41

VUOSISIIRTO

Hinta

Energiamaksu snt/kWh

4,48 *

Vuosisiirto on mittaamatonta sähkönsiirtoa tasaisella kulutuksella.
* = poistuva tuote

Jatkuu seuraavalla sivulla

Muut ehdot ja rajaukset
Siirtohinnasto 1.1.2022 alkaen
• Tätä hinnastoa sovelletaan Alva Sähköverkko Oy:n vastuualueella.
• Tuotteen vaihto on sallittu 12 kuukauden yhtämittaisen käytön jälkeen.

• Loistehon antoa verkkoon ei sallita (ylituotanto).
Loistehon ylituotannosta laskutetaan loistehomaksu kuukausittain.
• Sähköenergian mittalaitteiden kustannukset sisältyvät verkkopalveluhintoihin.

Palveluhinnasto
1.1.2022 alkaen • Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %)

PALVELUT Á 8,00 €

MITTALAITTEIDEN ASENNUSPALVELUT

• Toimistomaksu / kpl (ylimääräiset tiliotteet, laskujäljennökset,
muut tulosteet, ylimääräisen maksun palautus ja
ylimääräinen tasauslasku)

Veloitetaan mikäli kyseessä on asiakkaan toivoma
mittalaitteen vaihto/siirto. Hinta on mittalaitekohtainen.

PALVELUT Á 70,00 € /h
• Minimiveloitus tuntipohjaisissa töissä yksi tunti.
• Tuntiveloitushinta (tavanomaiset työt).
• Energiankäytön ja asiakastietojen selvittäminen / tunti
• Sähkönkäyttöraportti / käyttöpaikka
(saatavilla sähköisestä asiointipalvelusta veloituksetta)

Mittalaite, mittalaitteen asennus, poisto sekä vaihto
tuotteenvaihdon yhteydessä

maksuton

Mittalaitteen siirto asiakkaan pyynnöstä max 63A
(ei sisällä sähkön katkaisua liittymästä) 1 käynti, 1 mittari.

160,00

Mittalaitteen siirto asiakkaan pyynnöstä max 63 A
(sis. sähkön katkaisun liittymästä) 1 käynti.

200,00

Mittalaitteen siirto asiakkaan pyynnöstä max 63A,
>1 mittaria saman käynnin aikana. 1. mittalaitteen vaihtotyö
veloitetaan yksittäisen mittalaitesiirron hinnalla.

• Liittymäkohtainen sähkönkäyttöraportti
• Sähköveromuutos jälkikäteen jo laskutetuille kuukausille.
• Asiakkaan valtuuttaman osapuolen lisääminen
järjestelmään tuntimittaustietojen lähettämiseksi.

PALVELUT Á 50,00 €
• Kiireellinen sähkön kytkentä. Sähkösopimus tilattu alkamaan
saman vuorokauden puolella (kytkentä alle 24h tilauksesta).
• Sähkön etäkytkentöjä tehdään kaikkina vuorokaudenaikoina,
mikäli etäkytkentä ei onnistu, kytkennät toteutetaan 24h kuluessa.

KÄYTTÄMÄTTÖMÄN LIITTYMÄN YLLÄPITO

Hinta/kk

63 A ja alle: liittymän kokoa vastaavan yleissiirron perusmaksu €/kk
(hinnat edellisellä sivulla)
yli 63 A

134,06

20kV liittymät

147,46

SAATAVIEN VALVONTA- JA VIIVÄSTYSMAKSUT

Hinta (€)

Maksumuistutuksen lähettäminen kuluttajille

5,00

Maksumuistutuksen lähettäminen yrityksille

10,00

Hinta (€)

50,00

Virtamuuntajamittarin siirtäminen asiakkaan
pyynnöstä (yli 63A sekä 20kV)

340,00

Mittalaitteen tarkastus, virherajan sisällä pysyvä (sis. mittalaitteen vaihdon, mittalaitteen tarkistuksen ja toimistokulut)

300,00

Kadonnut / rikottu sähkömittari

400,00

Mittalaitteiden asennuspalveluiden pikatoimituslisä.
Työ veloitetaan hinnaston mukaan erikseen.
Toimitus alle 3 vrk tilauksesta.

400,00

MUUT PALVELUT

Hinta (€)

Turha käynti työkohteessa

150,00

Mittauspulssin kytkentä asiakkaan laitteisiin

120,00

Sähkön katkaisu tai kytkentä PJ-liittymästä työaikana
08-16 (Asiakkaan pyynnöstä) / käynti

100,00

Sähkön katkaisu tai kytkentä PJ-liittymästä työajan
ulkopuolella (Asiakkaan pyynnöstä) / käynti

200,00

Katkaisuilmoituksen lähettäminen
(perintätoimiston hinnaston mukaisesti)
Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti
Sähkönkatkaisu maksamattoman verkkopalvelulaskun
vuoksi (hinnasta ei peritä arvonlisäveroa)

50,00
(alv. 0%)

Sähkönkatkaisu sähkönmyyjän pyynnöstä (veloitetaan myyjältä)

62,00

Jälleenkytkentä maksamattoman laskun vuoksi

62,00
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