
VERKKOPALVELUHINNASTO 1.1.2022
SIIRTOTUOTTEET

Saatavilla käyttöpaikkoihin, joiden jännitetaso on enintään 400 V ja pääsulakekoko on enintään 3×100 A. Valitun tuotteen voi vaihtaa maksutta toiseen 
tuotteeseen, jos edellisestä tuotevaihdosta on vähintään 12 kk. 

Hinnat ALV 24 % ALV 0 %

Yleissiirto

Sopii kohteisiin, joissa sähkönkulutus ei ole suurta. Käytetään yleisesti 
kerros- ja rivitaloasunnoissa, joissa ei ole sähkölämmitystä. Mietitkö sinulle sopivaa tuo-

tetta? Asiakaspalvelumme 
auttaa mielellään. Ota yhteyttä!             
p. 09 8290 900

Perusmaksu 25–63 A 5,00 4,03 €/kk

Perusmaksu 80–100 A 14,00 11,29 €/kk

Siirto 2,90 2,34 c/kWh

Hinnat ALV 24 % ALV 0 %

Aikasiirto Kausisiirto

Sopii kohteisiin, joissa sähkönkulutus on korkeampaa yöaikaan ja läm-
mitysmuoto on riippuvainen sähköstä. Päivähinta on voimassa kaikkina 
viikonpäivinä klo 7–22, muina aikoina on voimassa yöhinta. 

Sopii kohteisiin, joissa sähkönkulutus on korkeampaa yöaikaan. Lämmitys-
muoto voi olla riippuvainen sähköstä mutta sitä voidaan tukea myös muilla 
lämmitysmuodoilla. Talvipäivähinta on voimassa marras–maaliskuussa ma–la 
klo 7–22. 

Perusmaksu 25–63 A 10,00 8,06 €/kk Perusmaksu 25–63 A 10,00 8,06 €/kk

Perusmaksu 80–100 A 28,00 22,58 €/kk Perusmaksu 80–100 A 28,00 22,58 €/kk

Siirto päivä 3,20 2,58 c/kWh Siirto talvipäivä 3,70 2,98 c/kWh

Siirto yö 1,40 1,13 c/kWh Siirto muu aika 2,40 1,94 c/kWh

TEHOTUOTTEET
Tehosiirtotuotteissa talviarkipäivähinta on voimassa joulu–helmikuussa ma–pe klo 7–21. Pätötehon laskutus perustuu käyttöpaikkakohtaisesti viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana mitattuun suurimpaan tuntitehoon. Tehosiirron yhteydessä laskutetaan aina myös loissähkö.

Pienjännitetehosiirto (0,4 kV) Keskijännitetehosiirto (20 kV)

Perusmaksu 40,00 32,26 €/kk Perusmaksu 210,00 169,35 €/kk

Pätöteho 2,48 2,00 €/kW, kk Pätöteho 1,61 1,30 €/kW, kk

Siirto talviarkipäivä 1,86 1,50 c/kWh Siirto talviarkipäivä 1,24 1,00 c/kWh

Siirto muu aika 1,36 1,10 c/kWh Siirto muu aika 0,50 0,40 c/kWh

Suurjännitetehosiirto (110 kV) Sähkövero

Perusmaksu 600,00 483,87 €/kk Sähköverot sisältävät huoltovarmuusmaksun. Sähköveroluokkaa 2 so-
velletaan teollisuudessa, kasvihuoneviljelyssä ja konesaleissa verottajan 
ohjeistuksen mukaisesti.Pätöteho 1,12 0,90 €/kW, kk

Siirto talviarkipäivä 1,12 0,90 c/kWh Sähkövero, luokka 1 2,79372 2,253 c/kWh

Siirto muu aika 0,37 0,30 c/kWh Sähkövero, luokka 2 0,07812 0,063 c/kWh

Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön siirtämises-
tä vantaalaisiin koteihin, kiinteistöihin ja yrityksiin vuorokau-
den ympäri vuoden jokaisena päivänä sekä tarjoaa sähkön-
käyttöön liittyviä palveluita. 

Huolehdimme Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, 
käytöstä ja kunnossapidosta. Mahdollistamme asiakkaillem-
me sujuvan arjen häiriöttömällä sähkönjakelulla: pidämme 
Vantaan liikkeessä ja sähköt päällä joka päivä.

Vantaan Energia Sähköverkot on osa Vantaan Energia 
-konsernia.



Hinnat ALV 24 % ALV 0 %

Loissähkö

Tehosiirron yhteydessä laskutetaan aina myös loissähkö. Pien- ja keskijännitekohteissa loissähkön otosta laskutetaan kuukausittain se osa, joka ylittää 20 % 
asiakkaan laskutettavasta pätötehosta. Vastaavasti loissähkön annosta laskutetaan kuukausittain se osa, joka ylittää 10 % asiakkaan laskutettavasta pätötehos-
ta. Jos kohteessa on pää- ja alamittaus, laskutetaan kohteen koko loissähkö päämittauksen käyttöpaikalta.

Loissähkön otto verkosta 2,50 2,02 €/kvar, kk Tarjoamme palveluita arkeen 
ja juhlaan, aurinkosähköön ja 
sähköautoiluun! www.vantaane-
nergiasahkoverkot.fi/palvelut

Loissähkön anto verkkoon 2,50 2,02 €/kvar, kk

TUOTANTOTUOTTEET Hinnat ALV 24 % ALV 0 %

Tuotannon siirto pienjänniteverkossa Tuotannon siirto keskijänniteverkossa

Pienjänniteverkkoon kytkettyihin tuotantolaitoksiin tulee valita verkkopalvelu-
tuote myös kulutusta varten.

Kulutetun sähkön siirrosta veloitetaan keskijännitetehosiirron mukaisesti.

Perusmaksu 0,00 0,00 €/kk Perusmaksu 150,00 120,97 €/kk

Siirto sähköverkkoon 0,00 0,00 c/kWh Siirto sähköverkkoon 0,00 0,00 c/kWh

Tuotannon siirto suurjänniteverkossa Kulutusmaksu

Kulutetun sähkön siirrosta veloitetaan suurjännitetehosiirron mukaisesti. Talviarkipäivähinta on voimassa joulu–helmikuussa ma–pe klo 7–21. Kulutus-
maksu peritään kaikilla jännitetasoilla liittymispisteen takana kulutetusta ener-
giasta, joka on itse tuotettu 1 MVA:n ja sitä suuremmilla tuotantoyksiköillä.

Perusmaksu 600,00 483,87 €/kk Talviarkipäivä 0,98 0,79 c/kWh

Siirto sähköverkkoon 0,00 0,00 c/kWh Muu aika 0,32 0,26 c/kWh

Tehomaksu

Tehomaksu peritään kaikilla jännitetasoilla 1 MVA:n ja sitä suuremmilta tuo-
tantoyksiköiltä. Nettosähköteho kohdistetaan liittymispisteen taakse kytketylle 
sähköntuotannon nettopätöteholle (komission asetuksen (EU) 543/2013 
mukainen ilmoitus). Asiakas voi valita alla olevista tuotteista toisen.

Tiesitkö, että Online-palvelus-
tamme voit tarkistaa sopimus- ja 
sähkökulutustietosi silloin, kun 
sinulle sopii.

www.vantaanenergiasahkover-
kot.fi/online

Voimalaitoksen nettosähköteho 2 356,00 1 900,00 €/MW/a

Lyhyen käyttöajan voimalaitos-
ten energiamaksu

3,72 3,00 €/MWh

MUUT PALVELUMME

Kytkennät ja tarkastukset Perimiskulut

Sähköntoimituksen kytkentä: 
tilattu viimeistään edeltävänä 
arkipäivänä

0,00 0,00 € Maksumuistutus 5,00 5,00 €

Sähköntoimituksen kiireellinen 
kytkentä:

Katkaisumaksu 85,00 68,55 €

Kytkentä samana arkipäivänä, 
tilattu klo 8.30-14.00

85,00 68,55 € Katkaisumaksu on veroton, kun käyttöpaikasta katkaistaan sähkö sähköverk-
koyhtiöön kohdistuvien maksulaiminlyöntien vuoksi.

Kytkentä samana päivänä, 
tilattu muuna muuna aikana

210,00 169,35 € Kytkentämaksu 85,00 68,55 €

Sähkömittarin tarkastusmaksu 155,00 125,00 € Kytkentä suoritetaan arkisin samana päivänä, mikäli maksusuoritus on 
todistettavasti tehty klo 14:ään mennessä. Muussa tapauksessa kytkentä 
suoritetaan seuraavana arkipäivänä. Kytkentämaksu veloitetaan sekä katkai-
susta että uudelleenkytkennästä.

Kiitos asiakkuudestasi!

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa sähköverkkoon liittyvissä asioissa arkisin klo 8.30–16.00, puh. 09 8290 900. 
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Pidämme 
sähköt päällä. 

Tänäänkin.

Hinnoittelumme 
on rehellistä 
ja avointa.

Huolehdimme 
yhteiskunta-

vastuistamme.

Meidät tavoittaa 
jokainen päivä 

ja hetki.

Hoidamme hommat 
ystävällisesti 

kerralla kuntoon.


