
ROVANIEMEN VERKKO OY:N SIIRTOHINNAT 

PL 8013, 96101 ROVANIEMI

P. 016 331 6500  01.01.2019 vapaa valintaiset vapaa valintaiset

Hintaan sisältyy arvonlisävero / % alv 24% alv 24%

energiavero /snt/kWh ei ei

Tariffi Yleissähkönsiirto Yleissähkönsiirto Teho

Perusmaksu

 1 * 25 / 1 * 35 / 3 * 25 A€ / kk

3 * 35 A € / kk

3 * 63 A € / kk

Tehomaksu kk korkein € / kW, kk

8,18

17,48

50,70

 -

7,99

17,09

49,57

0,71

Siirtoenergia snt / kWh 2,25 1,75

Tariffi Aikasähkönsiirto Aikasähkönsiirto Teho

Perusmaksu

3 * 25 A € / kk 21,68 21,19

3 * 35 A € / kk 32,25 31,53

3 * 63 A € / kk 80,93 79,13

Tehomaksu kk korkein € / kW, kk  - 0,71

Päiväenergia snt / kWh 2,25 1,75

Yöenergia snt / kWh 1,04 0,81

Tariffi Kausisähkönsiirto Kausisähkönsiirto Teho

Perusmaksu

3 * 25 A € / kk 21,68 21,19

3 * 35 A € / kk 32,25 31,53

3 * 63 A € / kk 80,93 79,13

Tehomaksu kk korkein € / kW, kk  - 0,71

Talviarki 1.11-31.3snt / kWh 2,86 2,23

Muuaika snt / kWh 1,27 0,99

Tariffi Tehosähkönsiirto

Perusmaksu €  / kk 27,98

Tehomaksu arkipäivä € / kW, kk 2,98

Loistehomaksu € / kVar , kk 7,43

Talvienergia snt / kWh 1,61

Kesäenergia snt / kWh 1,37

Tariffi Kj-tehosähkönsiirto

Perusmaksu €   / kk 101,40

Tehomaksu arkipäivä € / kW, kk 2,56

Loistehomaksu € / kVar , kk 7,43

Talvienergia snt / kWh 1,29

Kesäenergia snt / kWh 1,08

Energiaverot Veroluokka I snt / kWh 

Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yht.
2,778 0,016 2,794

Veroluokka II snt / kWh 0,856 0,016 0,872
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MUUT EHDOT

Hinnat ovat voimassa ROVANIEMEN VERKKO OY:n jakelualueella. Tariffit ovat asiakkaan vapaasti valittavissa 
liittymisjännitteen ja liittymissulakkeen sekä mittaustavan sallimissa rajoissa.
Siirtotarifiin muutoksen jälkeen tariffi on pidettävä vähintään 1 vuoden ajan.

Kaikissa siirtotuotteissa peritään loistehomaksu hinnaston mukaisena, kun pääsulake on 100 A tai suurempi.
Laskutusloistehona käytetään kuukauden suurinta 60 minuutin loistehohuippua vähennettynä saman kuukauden
pätötehohuipun viidesosaa vastaavalla määrällä. Loistehomaksu laskutetaan kaikilta kuukausilta.

Aikasähkönsiirto ja Aikasähkönsiirto Teho ovat kaksiaikatariffeja, jossa yökäytöksi mitataan klo 22.00 alkava
yhdeksän tunnin yhtämittainen ajanjakso. Tariffikello käy virallista aikaa. Lämmityksen ohjaus kytkeytyy 0-15 min 
viiveellä n. 9 tunnin ajaksi.

Kausisähkönsiirto ja Kausisähkönsiirto Teho ovat kaksiaikatariffeja, jossa talviarkipäiväksi mitataan 1.11 - 31.3 
väliset arkipäivät klo 07.00 - 22.00 välillä, muuksiajaksi kaikki yöt klo 22.00 - 7.00 välillä ja muuta-aikaa ovat myös 
kaikki sunnuntait ja kesäaika välillä 1.4 - 31.10. Tariffikello käy virallista aikaa. Lämmityksen ohjaus kytkeytyy 
yöajaksi 0 - 15 min viiveellä n. 9 tunnin ajaksi.

Yleissähkösiirto Teho, Aikasähkösiirto Teho ja Kausisähkösiirto Teho laskutuspätöteho on laskutuskuukauden
aikana mitattu suurin 60 minuutin keskituntiteho. Tehomaksu laskutetaan kaikilta kuukausilta.

Kj-Tehosähkösiirto ja Tehosähkönsiirto on tariffi, jossa talvi- ja kesäaika laskutetaan erikseen.
Tehossa arkipäiviä ovat ma - la klo 7.00 - 22.00 välillä ja yöksi kaikki yöt klo 22.00  - 7.00 välillä. 
Yöajaksi rinnastetaan myös kaikki sunnuntait. Kesäajaksi katsotaan 01.04 - 31.10 välinen aika.

Tehosähkön laskutuspätöteho on laskutuskauden aikana arkipäivänä mitattu suurin 60 minuutin keskituntiteho. 
Tehomaksu laskutetaan kaikilta kuukausilta. Laskutusloistehona käytetään kuukauden suurinta 60 minuutin 
loistehohuippua vähennettynä saman kuukauden pätötehohuipun viidesosaa vastaavalla määrällä.
Loistehonmaksu laskutetaan kaikilta kuukausilta.

Mikäli liittäminen tapahtuu 10 kV:n jakeluverkkoon ja mittaus on 0,4 kV:n puolella lisätään muuntajahäviöinä 
5 % kokonaisenergian määrästä ja loisteho laskutetaan täysmääräisenä.

Hintoihin lisätään veroluokan I energiavero 2,24 snt/kWh + alv 24 % tai II veroluokan energiavero 
0,69 snt/ kWh + alv 24 %. Veroluokan II energiaveroa sovelletaan ainoastaan teollisuus- ja kasvihuone-
asiakkaisiin kirjallisen ilmoituksen perusteella.
Molempiin energiaveroihin lisätään huoltovarmuusmaksu 0,013 snt / kWh + alv 24 %.


