KUOPION SÄHKÖVERKKO OY

HINNASTO

Verkkopalvelu

Hinnat 1.1.2021, sis. alv 24 %

YLEISSIIRTO

Perusmaksu

7,20 €/kk

Siirtomäärä

3,41 snt/kWh

AIKASIIRTO

Perusmaksu

13,10 €/kk

Tehomaksu

1,30 €/kW, kk

Siirtomäärä päivä (klo 7-22)
Siirtomäärä yö (klo 22-7)

2,42 snt/kWh
1,44 snt/kWh

PIENJÄNNITETEHOSIIRTO

Perusmaksu
Tehomaksu

39,00 €/kk
4,20 €/kW, kk

Loistehomaksu

2,92 €/kvar, kk

Siirtomäärä päivä (klo 7-22)
Siirtomäärä yö (klo 22-7)

1,93 snt/kWh
1,30 snt/kWh

KESKIJÄNNITETEHOSIIRTO

Perusmaksu

183,00 €/kk

Tehomaksu

3,40 €/kW, kk

Loistehomaksu

2,92 €/kvar, kk

Siirtomäärä päivä (klo 7-22)
Siirtomäärä yö (klo 22-7)

1,40 snt/kWh
1,01 snt/kWh

VUOSISÄHKÖNSIIRTO lakkautustuote, ei uusiin kohteisiin

Siirtomäärä *

25,91 snt/kWh

SÄHKÖVERO

Luokka 1

2,79372 snt/kWh

Luokka 2

0,07812 snt/kWh

(sis. alv 24 % sekä huoltovarmuusmaksun)

TUOTANNON VERKKOPALVELUMAKSUT
Verkkoon syöttö

Oma tuotannollinen kulutus

Enintään 100 kVA

0 snt/kWh

0 snt/kWh

Yli 100 kVA, enintään 800 000 kWh/v

0,087 snt/kWh

0 snt/kWh

Yli 100 kVA, yli 800 000 kWh/v

0,087 snt/kWh

0,52 snt/kWh

* Vuosisähkönsiirto koostuu vuosisähköyksikön tehosta ja käyttöpaikalle määritellyistä vuosisähköyksikköjen lukumääristä. Yhdellä vuosisähköyksiköllä on jokaisen tunnin sähkönkäyttö 0,02
kWh. Siirtomäärän lisäksi laskulla peritään sähkövero Luokka 1:n mukaan. Vuosisähkönsiirto on lakkautustuote. Uusille kohteille tulee olla asennettavissa energiamittaus.

Sähkönsiirtopalvelu on sähköenergian siirtämistä markkinapaikalta asiakkaalle, eli Suomen kantaverkosta sähkönkäyttöpaikalle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa sähkön hyvästä
toimitusvarmuudesta ja jännitteen laadusta. Sähkönsiirtohinta muodostuu sähköverkon rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksista.

Yleissiirto soveltuu kerrostaloasuntoihin sekä omakoti- ja rivitaloihin, joissa päälämmitys on muulla kuin sähköllä.

Aikasiirto soveltuu mm. rivi- ja omakotitaloihin, joissa on sähkölämmitys. Aikasiirtotuotteella on 1.7.2018 alkaen perusmaksu, tehomaksu ja kaksi energianhintaa; päiväenergia ja edullisempi
yöenergia. Aikasiirrolla tehon laskutusperusteena on laskutuskuukauden korkein keskituntiteho. Loistehoa ei aikasiirtotuotteella veloiteta.

Pienjännitetehosiirto soveltuu yli 63 A:n pienjännite (400 V) käyttöpaikkojen sähkönsiirtotuotteeksi.

Keskijännitetehosiirto soveltuu keskijännite (10 tai 20 kV) käyttöpaikkojen sähkönsiirtotuotteeksi.

Pienjännite- ja keskijännitetehosiirroilla tehomaksu laskutetaan 12 viimeisen kuukauden suurimman keskituntitehon perusteella. Loistehomaksu laskutetaan laskutusraja-arvon ylittävästä
osuudesta. Laskutusraja-arvo on 0,2 x laskutuskuukauden korkein pätötehon keskituntiteho. Loistehon syöttö Kuopion Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon on kielletty.

