Hintailmoitus 23.9.2022

Sähköenergian hintoihin korotus
Kuoreveden Sähkö Oy korottaa sähkön hintaa toistaiseksi voimassa oleviin sähköenergiasopimuksiin
1.11.2022 alkaen. Korotus koskee sähköenergian hintoja.
Korotuksen suuruus on tällä hetkellä voimassa oleviin hintoihin verrattuna yleistariffissa 10,00 c/kWh.
Yösähkötariffin hinnat nousevat päiväaikana 15,00 c/kWh, mutta yöajan hintaa ei koroteta.
Hintojen korottaminen johtuu sähkön hankintakustannusten noususta. Huhti-elokuussa sähkön verolliset
pörssihinnat ovat olleet kuukausittain 10–16–17–23 ja 32 c/kWh. Vastaavasti sähköenergian myyntihintamme ovat olleet huhti-elokuussa 9–12 c/kWh, eli selvästi alle pörssihintojen. Aiemmin ilmoitetusti
syyskuun 15. päivä alkaen sähkönhinta on ollut 24 c/kWh, mikä sekin on alle elokuun ja syyskuun alun
toteutuneen hintatason. Iso osa asiakkaidemme kulutuksesta ajoittuu aamun ja illan välille. Tällöin
tuntihinnat sähköpörssissä ovat koko vuorokauden keskiarvoa suuremmat ja siten hankintakustannuksemme on pörssin keskiarvohintoja suurempi. Omat sähköntuotanto-osuutemme ovat tasapainottaneet
hintojemme nousua, mistä asiakkaamme ovat hyötyneet.
Meneillään olevan energiakriisin taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjän päätökset käyttää
energiaa aseenaan koko Eurooppaa vastaan. Sähkönenergian hintojen korotukset ovat olleet ennen
näkemättömän suuria. Energiaa kannattaa nyt säästää mahdollisimman paljon esimerkiksi sisälämpötilaa
laskemalla, nopeampia ja viileämpiä suihkuja ottamalla sekä lisäksi ohjata kulutusta päiväajalta yöajalle
vaikkapa pistorasiaan liitettävien säädettävien kellokytkimien avulla sekä eri laitteiden ajastimien avulla.
Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla
Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh
Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh
Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh

16,67 €/kk
41,67 €/kk
75,00 €/kk

SÄHKÖENERGIAN HINNASTO 1.11.2022 alkaen
yötariffi / kaksiaikainen sopimus
kuukausimaksu
kulutusmaksu pvä | yö
5,13 €/kk
38,90 c/kWh | 17,99 c/kWh

yleistariffi / yksiaikainen sopimus
kuukausimaksu
kulutusmaksu
3,92 €/kk
33,90 c/kWh

Kuoreveden Sähkö Oy:n hinnastoista:
- hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %
- yösähkötariffin päiväaika on klo 07-22 välinen aika Suomen normaaliaikaa (ei siirrytä kesäaikaan)
Tämä on ilmoitus, mikä on sähköntoimitusehtojen mukaan lähetettävä hintoja koskevista muutoksista asiakkaille vähintään 1 kk
ennen hintojen voimaantuloa ja asiakkailla on jatkuva oikeus päättää sopimuksensa kahden viikon irtisanomisajalla.
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