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Sähkön siirtohinnasto
Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä
tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän verkkopalvelun: verkoston kunnossapidon,
sähkönkulutuksen mittauksen ja ympärivuorokautisen vikapäivystyksen. Sähkön siirrossa
noudatetaan asiakkaan kanssa tehtyä yksilöllistä verkkopalvelusopimusta, siihen liittyviä yleisiä
verkkopalveluehtoja ja voimassaolevaa hinnastoa. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %), ellei
muuta ole mainittu.

Siirtotuotteen valinta
Voit valita sähkön siirtotuotteistamme sen, joka soveltuu parhaiten tarpeisiisi. Tuotteen voit vaihtaa,
kun olet käyttänyt sitä vähintään vuoden ajan. Kuitenkin kesäkautena 1.4.-31.10. Yleis-, Yö- ja
Kausisiirrossa pääsulaketta voi suurentaa lunastetun liittymäkoon puitteissa (yksi edestakainen
vaihtokerta/kausi, max 63 A). Sulakemuutoskäynneistä veloitetaan palveluhinnaston mukaiset
maksut. Kesäkautena pääsulakekoon tulee olla vähintään yhtä suuri kuin talvikautena. Kun sulakepohja
on yli 63 A, siirtotuotteena käytetään Tehosiirtoa (PJ tai KJ).

Sähkövero
Sähkölaskun yhteydessä laskutetaan hinnaston mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa oleva
sähkön kulutukseen perustuva sähkövero (energiavero ja huoltovarmuusmaksu). Kaikki asiakkaat
kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on oikeutettu
veroluokkaan 2, jos käyttöpaikalla harjoitetaan sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista
teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Jos asiakas on oikeutettu alempaan veroluokkaan 2,
tulee siitä toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
Veroluokka 1: 2,7937 c/kWh, sis. alv 24 %
Veroluokka 2: 0,8717 c/kWh, sis. alv 24 %

Jaamme hyvää energiaa

Tehosiirto
Tehosiirtotuotteet on tarkoitettu paljon sähköä käyttäville asiakkaillemme. Tehomaksun mittausjakso
on yksi tunti ja laskutustehona käytetään kuukausittaista huipputehoa. Tehomaksua veloitetaan
pienjännitteellä vähintään 40 kW ja keskijännitteellä vähintään 200 kW tehon mukaan. Loistehomaksun
perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman kuukauden
pätötehohuipun määrästä.
Keskijännitetehosiirrossa sähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n keskijännitteellä. Tämä edellyttää, että
asiakas itse omistaa muuntamonsa, vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista.

Tehosiirto 1 PJ (0,4 kV toimitus)
alv 0 %
Perusmaksu €/kk................................................................................................................... 46,10
Tehomaksu €/kW, kk..................................................................................................................2,85
Loistehomaksu €/kVAr, kk.......................................................................................................6,14
Siirto c/kWh................................................................................................................................2,79

alv 24 %
...............57,16
.................3,53
................. 7,61
............... 3,46

Tehosiirto 2 PJ (0,4 kV toimitus)
alv 0 %
Perusmaksu €/kk................................................................................................................... 46,10
Tehomaksu €/kW, kk..................................................................................................................4,77
Loistehomaksu €/kVAr, kk.......................................................................................................6,14
Päiväsiirto, talvi c/kWh............................................................................................................2,51
Muun ajan siirto c/kWh.......................................................................................................1,62
Päiväsiirto, talvi: ma-la, klo 7-22 ajalla 1.11.-31.3.

alv 24 %
............. 57,16
.................5,91
................. 7,61
............... 3,11
............... 2,01

Tehosiirto 1 KJ (20 kV toimitus)
alv 0 %
Perusmaksu €/kk...................................................................................................166,00
Tehomaksu €/kW, kk...................................................................................................2,80
Loistehomaksu €/kVAr, kk.........................................................................................6,14
Päiväsiirto, talvi c/kWh..............................................................................................2,49
Muun ajan siirto c/kWh.............................................................................................. 1,61

alv 24 %
...............205,84
....................3,47
.................... 7,61
.................. 3,09
.................. 2,00

Päiväsiirto, talvi: ma-la, klo 7-22 ajalla 1.11-31.3.

Tehosiirto 2 KJ (20 kV toimitus)
alv 0 %
Perusmaksu €/kk................................................................................................. 3900,00
Tehomaksu €/kW, kk...................................................................................................2,80
Loistehomaksu €/kVAr, kk.........................................................................................6,14
Päiväsiirto, talvi c/kWh...............................................................................................1,10
Muun ajan siirto c/kWh...........................................................................................0,79
Päiväsiirto, talvi: ma-la, klo 7-22 ajalla 1.11-31.3.

Lisätietoja palveluistamme saat osoitteesta caruna.fi.

alv 24 %
............. 4836,00
....................3,47
.................... 7,61
.................. 1,36
.................. 0,98

Yleissiirto
Siirto c/kWh		
3,98
Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen (sulakepohjan) mukaan............................................. €/kk
Kerros- ja rivitalo, enintään 25 A*............................................................................................................11,32
16 A ja 1-vaihe...............................................................................................................................................16,94
25 A..................................................................................................................................................................22,60
35 A..................................................................................................................................................................39,60
50 A .................................................................................................................................................................68,60
63 A............................................................................................................................................................... 108,00

Yösiirto
Päiväsiirto c/kWh
Yösiirto c/kWh

3,92
2,41

Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen (sulakepohjan) mukaan............................................. €/kk
Kerros- ja rivitalo, enintään 25 A*............................................................................................................16,55
16 A ja 1-vaihe...............................................................................................................................................22,60
25 A..................................................................................................................................................................28,75
35 A..................................................................................................................................................................53,60
50 A .................................................................................................................................................................90,30
63 A............................................................................................................................................................... 142,00
Päiväsiirto: ma-su klo 7-22

Kausisiirto
Päiväsiirto, talvi c/kWh
Muun ajan siirto c/kWh

4,84
2,46

Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen mukaan kuten Yösiirrossa.
Päiväsiirto, talvi: ma-la klo 7–22 ajalla 1.11.–31.3.
*Jotta sähkönsiirtosopimuksen käyttöpaikka on oikeutettu kerros/rivitalohinnaston mukaiseen
perusmaksuun, täytyy sen liittymällä olla vähintään kolme kulutuskäyttöpaikkaa.

Tilapäissiirto
Tilapäissiirto soveltuu väliaikaiseen sähkönkäyttöön, kun asiakkaan kanssa ei ole tehty liittymissopimusta. Siirtotuotteena on Yleissiirto. Perusmaksu veloitetaan kaksinkertaisena.

Maksuttomat palvelut
		 Tuotteen vaihto
		 Mittarinluenta normaalissa luentarytmissä sekä muuton yhteydessä
		 Mittarin poisto
			Avustus/opastus kaapeleiden välittömässä läheisyydessä olevien puiden kaadossa ja
kaapelin näyttöpalveluissa, kun ne tilataan vähintään kolme työpäivää aikaisemmin.
Muista kuin verkkoyhtiön omien kaapelien näytöistä veloitetaan todelliset kustannukset.

Kertakorvauksena laskutettavat palvelut
€
Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarinvaihto tai tarkistus, kun mittari tarkastuksessa toimii oikein.....200,00
Työmaa-/tilapäiskeskuksen mittarointi, kytkentä ja irrotus (yksi kaapeli)....................................500,00
- lisäkaapelit............................................................................................................................................150,00
Mittarointityö asiakkaan pyynnöstä (asennus tai siirto).
- asennus erillistyönä.............................................................................................................................150,00
- asennus muun työn yhteydessä...........................................................................................................50,00
Kesäaikaisen pääsulakemuutoksen käsittelymaksu (vain Caruna Oy:n verkkoalueella).................30,00
Laitteiston irrottaminen verkosta tai uudelleen kytkeminen...............................................................150,00
Sähköntoimituksen keskeyttäminen tai jälleenkytkentä (maksujen laiminlyönnin vuoksi).............50,00
Erikseen pyydetty tai normaalista laskutusrytmistä poikkeava lasku tai tiliote.............................10,00
Maksumuistutuksen lähettäminen (alv 0 %)............................................................................................5,00
Perintämaksu (yritysasiakkaat) ...........................................................................................................15,00
Maksusopimuksen teko...............................................................................................................................5,00
Asentajan asiakaskäynti .......................................................................................................................120,00
Toimistotyön tuntiveloitus ...................................................................................................................... 50,00
Raportointipalvelun aloitus kolmannelle osapuolelle/käyttöpaikka .....................................................9,00

Kuukausittain laskutettavat palvelut
€

Verkkopalvelujen ylläpitomaksu enintään 63 A liittymillä....................................................................15,00
Verkkopalvelujen ylläpitomaksu yli 63 A liittymillä (0,4 kV)................................................................... 130,00
Verkkopalvelujen ylläpitomaksu 20 kV liittymillä................................................................................450,00
Verkkopalvelun ylläpito laskutetaan, jos asiakas haluaa keskeyttää sähkönkäytön, mutta pitää
liittymissopimuksen edelleen voimassa tai sähköliittymää ei ole kytketty verkkoon kuuden (6)
kuukauden kuluessa siitä, kun liittymä on verkonhaltijan puolesta kytkettävissä jakeluverkkoon.
Työajan ulkopuolella tapahtuvista töistä laskutetaan palveluhinta kaksinkertaisena.
Myöhästyneestä maksusuorituksesta veloitetaan viivästyskorko korkolain mukaan.
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