
SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO

Kiinteät liittymät, sähköenergia- ja siirtotuotteet

Sähköenergiatuotteet pienjänniteasiakkaille

Yleissähkö (pääsulake enintään 200 A)

 Energia Siirto Yhteensä
 Hinta Hinta Hinta

• Perusmaksu (1-aikamittaus) / kk 3,20 € 2,73 € 5,93 €
• Energia /kWh 0,06 € 0,03 € 0,09 €

Sähköverot

Hinnastossa esitettyihin hintoihin lisätään siirron osalle voimassa oleva valtion perimä sähkövero.

Mittalaitemaksut

Perusmaksuihin sisältyy mittalaitemaksu, jolla katetaan kyseisen tuotteen mittaroinnin ylläpito ja mittalaitteiden määräaikainen huolto. 
Mittalaitemaksun osuus on: 

• 1-aikamittaus / kk 1,05 €/kk

1-aikamittauksen sisältävän siirtotuotteen yhteyteen asennetusta 2-aikamittauksesta peritään lisämittalaitemaksuna €1,50/kk.

Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna.

Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksut

Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään palveluhinnaston mukaiset 
palvelumaksut.

Muut sähköenergia- ja siirtotuotteet sopimuksen mukaan. 

Muut mittalaitteet sopimuksen mukaan.

SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO 

Tilapäiset liittymät

Tilapäissähkö PJ (pääsulake korkeintaan 200 A)

 Energia Siirto
• Liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus) 90,00 € -
• Perusmaksu /kk (I-aikamittaus) 3,20 € 6,09 €
• Energia /kWh 0,06 € 0,05 €

Työmaakeskuksen vuokraus

 < 63 A ja 63 A > 63 A
• Vuokrauksen perusmaksu 30,00 € 50,00 €
• Vuokra /vrk 5,00 € 8,00 €

Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta korkeintaan kahden vuoden ajan.

SÄHKÖPALVELUHINNASTO



Jokisatama, pienveneet

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan hinnasto.

Sähköverot

Hinnastossa esitettyihin hintoihin lisätään siirron osalle voimassa oleva valtion perimä sähkövero.

Muut tilapäisliittymät sopimuksen mukaan.

Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna.

Sähkön toimitushinnastoa koskevat myyntiehdot

Sähkön siirto on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähköverkossa 
sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt siirtotuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman 
sähköenergian siirron Turun Satama Oy:n jakeluverkon alueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä sähkötuotteista itselleen sopivimman näissä soveltamisohjeissa mainituin rajoituksin. Valittua 
tuotetta sovelletaan vähintään yhden vuoden ajan ennen tuotteen vaihtoa.

Hinnoitteluvaihtoehdon, jossa ei vaadita tehomittausta, voi valita vain sellainen asiakas, jonka mittauksen pääsulake on korkeintaan 200 A 
suuruinen.

Hinnastossa esitettyjen tuotteiden perusmaksu sisältää mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin 
ylläpito ja määräaikainen huolto (perusmaksuun sisältyvä mittalaite on mainittu perusmaksun yhteydessä). Mikäli sähkönkäyttöpaikkaan on 
asennettu muita mittalaitteita, joiden ylläpito ei sisälly siirtotuotteen perusmaksuun, näiden mittalaitteiden ylläpidosta laskutetaan erillisellä 
mittarointihinnaston mukaisella mittalaitemaksulla.

Siirtyminen toiseen sähkötuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan 
mitata jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii 
muutoksia mittauslaitteisiin, mittauslaitteiden asentamisesta peritään erillisen mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu.

Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta Turun Satama Oy:n tai jonkun muun sähkönmyyjän kanssa, paikallisen 
jakeluverkon haltijan velvollisuus on katkaista sähköntoimitus kyseiseen sähkönkäyttöpaikkaan. Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä 
tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta erityisellä tilapäissähköhinnoittelulla korkeintaan 2 vuoden ajan.

Sähköntoimituksen aloituksesta ja muista sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään sähköntoimitushinnastoon 
liittyvän palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.

Sähkön nimellisjännite ja -taajuus pienjänniteverkossa on 230 V 50 Hz., 400 V/230 V / 50 Hz.

Tilapäisen liittymän kytkeminen edellyttää vakuuden maksamista Turun Satama Oy:n talous- ja hallinto-osastolle. Mahdollisessa 
maksuhäiriötapauksessa tai Satamalle kuuluvan laitteiston vaurioituessa asiakkaasta johtuvista syistä, Satamalla on oikeus käyttää myös 
vakuudeksi annettua summaa saataviensa kattamiseen. Vakuuden määrä on sama kuin ko. liittymätyypin liityntämaksu.

Jos asiakas ostaa energian muulta energian toimittajalta, sähkön siirrosta laaditaan erikseen sähköverkkosopimus. Asiakas maksaa 
siirtopalveluun liittyvät aloitus- ja taselaskentakustannukset sekä mittarointiin liittyvät kustannukset em. palvelut Turun Satamalle 
toimittavalle verkko-operaattorille heidän laskutuksensa mukaisesti.

PALVELUHINNASTO

Sähköntoimituksen aloitus

Toimituksen aloitus uuden sähköntoimitus- tai verkkosopimuksen solmimisen tai käyttöpaikan vaihdon yhteydessä

• Hinta työtunnilta normaalina työaikana arkipäivisin (klo 07.00-15.30) (sisältää kytkennän) 40,00 €/h
• Hinta työtunnilta normaalin työajan ulkopuolella ja lauantaisin 80,00 €/h
• Hinta työtunnilta sunnuntaisin 120,00 €/h
• kytkentä palveluvuoron mukaista toimitusaikaa aiemmin 45,00 €/h

Muut palvelut sopimuksen mukaan.



Mittaus- ja päätelaitteiden ylläpito

Mittauslaitteet ja niihin liittyvät ohjaus- ja tiedonkeruulaitteet ovat Turun Satama Oy:n omaisuutta. Turun Satama Oy vastaa laitteiden 
ylläpidosta. Turun Satama Oy perii asiakkaalta erillisen siirtopalveluhinnaston mukaisen mittalaitemaksun, joilla katetaan mittaroinnin ylläpito 
ja mittalaitteiden määräaikainen huolto.

Muut mittarointilaitteet ja -palvelut sopimuksen mukaan.

Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna.




