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Talviaika on 1.12.-1.3. ma-pe klo 7-21.

Verkkoon annon siirtomaksua ei peritä, jos tuotantolaitoksen tuottamaa sähköä ei myydä 
markkinoille.

Oma kulutusmaksu peritään itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä (poislukien voimalaitoksen oma 
käyttösähkö), jos tuotantolaitoksen generaattorin nimellisteho on yli 1 MVA.

Oma kulutus tarkoittaa liittymispisteen takana kulutettua osuutta tuotetusta energiasta, jota ei 
syötetä sähköverkkoon. Maksua ei sovelleta tuotantolaitoksen omakäyttösähköön.

Oman kulutuksen maksut määräytyvät voimassa olevan kanta- ja alueverkkohinnaston mukaisesti.

Loistehosta sovitaan erikseen.

Tuotannon siirtomaksut €/MWh 
        ALV 0 % ALV 24 %

Tuotanto enintään 1 MVA     0,70  0,87

Tuotanto yli 1 MVA, talviaika     0,70  0,87

Tuotanto yli 1 MVA, muu aika    0,70  0,87    

Oma kulutus €/MWh
        ALV 0 % ALV 24 %

Tuotanto yli 1 MVA, talviaika, kantaverkko   8,80  10,91

Tuotanto yli 1 MVA, muu aika, kantaverkko   2,50    3,10

Tuotanto yli 1 MVA, talviaika, kanta- ja alueverkko  9,00  11,16

Tuotanto yli 1 MVA, muu aika, kanta-ja alueverkko 2,70     3,35 

Verkkoon liittyneen tuotannon tehomaksu €/MW/kk
        

        ALV 0 % ALV 24 %

Tuotantolaitoksen tehomaksu (kantaverkko)  162,00   200,88

Tuotantolaitoksen tehomaksu (alueverkko)  216,40   268,34

Voimalaitosten nettosähkötehon tehomaksu laskutetaan EU 543/2013 asetuksen mukaisesti yli 1 
MW:n tuotantolaitoksilta.

Mikäli voimalaitoksessa tuotettua sähköä siirretään kanta- ja alueverkossa, laskutetaan 
molemmat tehomaksut.
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Sähköntuotannon verkkopalveluhinnasto

Sähköntuotannon sähkövero

Sähköntuottajan on selvitettävä sähköverovelvollisuutensa ja suoritettava mahdollinen sähkövero 
oman tuotannon kulutuksen osalta. 

Sähköverovelvollisuus sähköntuotantolaitoksen tehon ollessa:

     - Alle 100 kVA: Ei sähköverovelvollisuutta

     - Yli 100 kVA ja vuosituotanto enintään 800 000 kWh/vuosi: Ei sähköverovelvollisuutta
       Tuottajan on tehtävä kerran vuodessa veroilmoitus tuotetusta sähköstä.

     - Yli 100 kVA ja yli 800 000 kWh/vuosi: Sähköverovelvollisuus.
       Tuottajan on tehtävä kerran kuukaudessa veroilmoitus tuotetusta sähköstä.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen mittaus

Sähköntuottaja vastaa oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta, jos tuotantolaitoksen nimellisteho 
on enintään 1 MVA.

Verkko Korpela Oy vastaa verkosta otetun energian ja verkkoon annetun energian mittaamisesta sekä 
sähköntuottajan oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta, jos tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 
1 MVA.

Sähkönkulutuksen hinnoittelu

Tuotantopisteessä tulee olla voimassa oleva sähkön käyttöön oikeuttava verkkopalvelusopimus, jonka 
mukaan veloitetaan hinnaston mukaiset kulutuksen siirtomaksut.

Sähkönkulutuksen laskutusperusteena oleva pätöteho tai sulakekoko määritellään kulutuksen 
huipputehon mukaan, mikäli kulutus on pienempi kuin tuotantoteho. 
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Palveluhinnasto 8.6.2021

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ellei toisin mainita

Liittymäpalvelut              

Liittymisjohdon irrotus ja kytkentä               70,00 €/käynti 

Liittymisjohdon sekä mittarin irrotus ja kytkentä          80,00 €  
Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarin tarkastus,

jos mittari tarkastuksessa mittaa oikein              110,00 €

Muutos- tai vaihtotyöt

(sähkötuote, mittari, pääsulake)                  70,00 €             
                      
Kaapelinnäyttöpalvelut
Asiakkaan kaapelien näyttö (0,5 h työ)                 60,00 €

Korpelan kaapelien näyttö

(työn tilauksesta alle 3 arkipäivää)                   60,00 €  

Korpelan kaapelien uusintanäyttö

samassa kohteessa                   60,00 € 

Sähkön laadun mittauspalvelu
Sähkön laadun mittaus asiakkaan pyynnöstä

(laatu SFS EN 50160 normin mukainen)              140,00 €/kpl

Asennus- ja korjauspalvelu
Arkisin ma-pe klo 7-15.30 (minimiveloitus 1h)              75,00 €/h

Kilometrikorvaus                      0,90 €/km

Tarvikkeet, koneet ja ulkopuolisten palveluntuottajien 

työ laskutetaan erillishinnalla.

Työveloitukset palveluille 
(työajan ulkopuolella)

Muu aika (minimiveloitus 2h)               160,00 €/h    

Sunnuntai ja arkipyhät (minimiveloitus 2h)               190,00 €/h

Kilometrikorvaus                       0,90 €/km

Työaika arkisin ma-pe klo 7-15.30.

Tarvikkeet, koneet ja ulkopuolisten palveluntuottajien 

työ laskutetaan erillishinnalla.

Työmaakeskusten vuokrat
Työmaakeskus 25 A - 63 A

(yli 63 A:n keskukset tarjouksen mukaan)                 65,00 €/kk

                   16,25 €/vko

Työmaakeskuksen irrotus -tai kytkentätyö                 85,00 €/käynti

Laskutus- ja perintäpalvelut 
Asiakaskohtainen pieni selvitystyö   
(laskut, liittymismaksut)                                                    13,00 € 

Erillinen selvitystyö              

(esim. sähkömaksuista, kulutuksesta)                             45,00 €/h    

Liittymissopimuksen siirrosta aiheutuva

asiakirjakäsittely                   25,00 €   

Liittymän purkamisesta aiheutuva 

asiakirjakäsittely     25,00 €

Laskukopio       2,00 €/kpl

Koontilaskutus     45,00 €/h

Maksumuistutuksen lähettäminen sis. ALV 0 %               5,00 €           
Viivästyskorko korkolain mukaisesti

Irrotusmaksu työaikana sis. ALV 0 %                  40,32 €

*) asiakkaan tai sähkönmyyjän tilaama

sähköntoimituksen keskeytys laskutetaan
arvonlisäverollisena palveluna 50,00 € (sis. ALV 24 %).

Jälleenkytkentämaksu,

tilaus työaikana klo 13 mennessä                                    50,00 €

Jälleenkytkentämaksu työajan ulkopuolella              150,00 €

Pikakytkentämaksu (samana päivänä, 

tilaus klo 13-16 välisenä aikana)               120,00 €

MSCONS sanomaliikenteen perustamismaksu

3. osapuolelle (käyttöpaikkakohtainen maksu)            12,40 € 

Vakuudet
Määräaikaisesta liittymästä veloitamme vakuuden tai ennakko-

maksun, jolle ei makseta korkoa ja joka on sidottu liittymän 

kokoon.

PL 13 (Junkalantie 15)
69101 KANNUS
Puh. 06 874 7311   

www.korpelanvoima.fi

Verkko Korpela Oy


