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Sähkön verkkopalveluhinnasto
Tämän hinnaston 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 verkkosopimusta, siihen liittyviä yleisiä verkkopalveluehtoja ja voimassa olevaa verkkopalveluhinnastoa.
Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron (24%), ellei muuta ole mainittu.

Verkkopalvelutuotteen valinta
Voit valita sähkön verkkopalvelutuotteistamme sen, joka parhaiten soveltuu tarpeisiisi. Tuotteen voi vaihtaa vain
kerran 12 kuukauden aikana. Yleissähköä käytetään yleisesti ilman sähkölämmitystä olevissa käyttöpaikoissa.
Kausisähkö on yleensä sähkölämmittäjille edullisin tuote. Yleis- ja kausisähkötuotteet ovat mahdollisia valita
käyttöpaikkoihin, joissa sulakekoko on enintään 160 A.
PJ- tehosähkö soveltuu käyttöpaikkoihin, jossa tehontarve edellyttää yli 160 A sulaketta.
KJ -tehosähkö soveltuu suurelle tehon tarpeelle. Sähköä toimitetaan 20 kilovoltin jännitteellä. Asiakkaan tulee
hankkia oma muuntamo, jonka kustannuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta vastaa asiakas.

YLEISSÄHKÖN VERKKOPALVELU
Pääsulake
A
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 63
3 x 80
3 x 100
3 x 125
3 x 160

Siirtomaksu
Energiaverot, veroluokka I

Perusmaksu
€/kk
11,63
16,33
23,26
29,02
37,13
46,31
58,04
73,84
snt/kWh
2,61
2,79

KAUSISÄHKÖN VERKKOPALVELU
Pääsulake
A

Perusmaksu
€/kk

3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 63
3 x 80
3 x 100
3 x 125
3 x 160
Siirtomaksut
- talviarkipäivä1)
- muu aika
Energiaverot, veroluokka I

23,58
32,97
47,16
59,43
75,22
93,79
117,37
150,45
snt/kWh
2,86
1,70
2,79

1) Talviarkipäivä 1.11. - 31.3. maanantaista lauantaihin klo 7.00 - 22.00.

PJ-TEHOSÄHKÖN VERKKOPALVELU
Perusmaksu
Tehomaksu/kW, kk2)
Siirtomaksut
- talviarkipäivä1)
- muu aika
Energiaverot, veroluokka I

€/kk
47,79
2,37
snt/kWh
3,82
1,85
2,79

1) Talviarkipäivä 1.11.- 31.3. maanantaista lauantaihin klo 7.00 - 22.00.
2) Tehomaksun määräävä kilowattimäärä on kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden
aikana mitatun yhden tunnin tehohuippu.

KJ-TEHOSÄHKÖN VERKKOPALVELU
Perusmaksu
Tehomaksu/kW, kk2)
Siirtomaksut
- talviarkipäivä1)
- muu aika
Energiaverot, veroluokka I
1) Talviarkipäivä 1.11.- 31.3. maanantaista lauantaihin klo 7.00 - 22.00.
2) Tehomaksun määräävä kilowattimäärä on kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden
aikana mitatun yhden tunnin tehohuippu.

€/kk
283,56
1,75
snt/kWh
2,88
1,59
2,79

Energiavero
Sähkölaskun yhteydessä laskutetaan hinnaston mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa oleva sähkön
kulutukseen perustuva energiavero ja huoltovarmuusmaksu. Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on oikeutettu veroluokkaan II, jos käyttöpaikalla harjoitetaan
sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Jos asiakas on
oikeutettu alempaan veroluokkaan II, tulee siitä toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
Energiavero veroluokassa I muodostuu energiaverosta 2,24 snt/kWh ja huoltovarmuusmaksusta
0,013 snt/kWh ja arvonlisäverosta 24 %
Energiavero veroluokassa II muodostuu energiaverosta 0,05 snt/kWh ja huoltovarmuusmaksusta
0,013 snt/kWh ja arvonlisäverosta 24 %.

MAKSULLISET PALVELUT
Pienet asennus- ja korjauspalvelut
(muut kuin mainitut tarvikkeet laskutetaan erikseen)		€
Pääsulakkeen tai ohjausreleen muutos- ja vaihtotyö sisältäen
sulakkeet ja sulakepohjat työaikana (Muulloin 100% korotus). 		

112,00

HUOM! Jos pääsulakkeet sijaitsevat verkonhaltijan verkon puolella jakokaapissa ja
kyseessä on ensimmäinen pääsulakepalo viimeisen 12 kuukauden aikana, sulakkeen vaihto on maksuton.

Liittymisjohdon kiinnitys pylvääseen (sisältää päätteen ja kiinnitystarvikkeet)		
Kaapelijatkos ≤ 50 mm2 (sisältää jatkostarvikkeet, ei sisällä kaapelia eikä kaivutöitä)		
Muut asennustyöt tuntiveloituksena työaikana (muulloin 100 % korotus)
€/h

122,00
122,00
60,00

Mittarointi		
Mittarin siirto tai vaihto asiakkaan pyynnöstä		
Aiheeton mittauslaitteen tarkistus		
Pulssitiedon kytkentä		
Mittarin poisto ja liittymän irrotus verkosta (liittymän lopetus tai ylläpito)		

112,00
150,00
82,00
165,00

Laskutus
Laskujäljennös		9,00
Ylimääräinen lukemalasku		
9,00
Maksumuistutus/katkaisuilmoitus
alv 0%
5,00
Pienlaskutuslisä alle 34,00 laskuista, ei koske siirto- ja energialaskuja		
11,00
Sähkönkäyttötodistus		11,00
Selvitystyö sähkönkäytöstä
€/h
60,00
Sähköntoimituksen keskeytys, maksujen laiminlyönti
alv 0% 30,00*
Sähköntoimituksen jälleenkytkentä		 37,20
Muut palvelutyöt tuntiveloituksena
€/h
60,00
MSCONS sanomaliikenteen aloitusmaksu 3. osapuolelle		 300,00
* Hintaan lisätään arvonlisävero 24% jos kyseessä sähkönmyyjän pyytämä keskeytys.

Keskukset ja liittymisjohto
Työmaakeskus 25 A, vuokra
€/kk
90,00
Työmaakeskus 63 A, vuokra
€/kk 120,00
Työmaakeskus 125 A, vuokra
€/kk 150,00
Työmaakeskuksen kytkentä. Tilausaika 7 pv tai enemmän		 112,00
Työmaakeskuksen kytkentä. Tilausaika 2-6 pv		 165,00
Työmaakeskuksen irrotus 		 112,00
Turha käynti työmaalla, joka johtuu asiakkaasta		 112,00
Tonttikeskus avaimet käteen -palveluna
		 1 990,00
Tonttikeskus avaimet käteen -palvelu käsittää kytkentä-, kaivu- ja asennustöineen seuraavaa:
-Tonttikeskus 50 A, ylijännitesuojalla
-Liittymiskaapeli AXMK 4 x 25 (max. 60 m)
-Maadoitusköysi Cu16 (25 m) ja merkkinauha
-Mittaroinnin sekä vaihtoehtoisesti kaapelijatkoksen tai liittymiskaapelin
kiinnityksen pylvääseen

MAKSULLISET PALVELUT
Liittymän ylläpitomaksu
Liittymän ylläpitomaksuna laskutetaan siirto-osan perusmaksu yleissähkön 3 x 25 A:n pääsulakkeen,
kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan.

Urakoitsijoiden laskuttamien töiden ja tarvikkeiden edelleen laskuttaminen
Asiakkaalta laskutettavan ulkopuolisen urakoitsijan lähettämään laskun summaan
lisätään 10 % yleiskustannuslisä.

Kaapelityöt
Kaapelinnäyttö heti tai seuraavana päivänä
Kaapelinnäyttö kahden päivän kuluttua - tai enemmän - tilauksesta
Kaapelinnäyttö – uusi käynti
Hinnat sis. ALV 24 %

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy
Voimatie 2, 90440 KEMPELE
Asiakaspalvelu (08) 310 1313
Y-tunnus 0964942-0
Lisää tietoja osoitteesta www.oss.fi

€/h
€/h
€/h

80,00
00,00
55,00

