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Porvoon Energian Oma tuulivoimaosuus vuokrataan Porvoon Energian sähkön myyntisopimusasiakkaille. Mikäli asiakkaalla 

ei ole sähkön myyntisopimusta Porvoon Energian kanssa, on asiasta neuvoteltava erikseen. Osuuden vuokrausta koskeva 

sopimus ja vuokrahinta ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Hinnat 

sisältävät arvonlisäveron ja ovat kulloinkin voimassa olevan julkisen hinnaston mukaiset. 

 
OMA TUULIVOIMAOSUUS 

Oman tuulivoimaosuuden vuokraajalle hyvitetään osuuden tuottaman sähköenergian arvo kulloisenkin tunnin tuotannon 

ja markkinahinnan tuntihinnan mukaan (Nord Pool Spot). Osuuden nimellisteho on 130 W. Osuuden tuottama teho 

vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Yhden osuuden arvioitu vuosituotanto energiamääränä on noin 250 kWh. 

Tuulivoimaosuuden hinta on 3,90 € / kk sisältäen arvonlisäveron 24 % (3,15 € / kk alv. 0 %). Hyvitys toteutetusta sähköstä 

on arvonlisäveroton. 

 

Tuulivoimalaan liittyvät koneet, laitteet ja järjestelmät jäävät Porvoon Energia Oy:n omistukseen.  Yhtiöllä on oikeus 

muuttaa Oma tuulivoimaosuus –tuotteesta perittävää kuukausimaksua, mikäli tuotantolaitoksen kustannusrakenne 

muuttuu arvioidusta. Tällöin mahdolliset hintojen muutokset tiedotetaan asiakkaille hyvissä ajoin ja asiakkaalla on oikeus 

irtisanoa sopimus normaalin irtosanomisajan puitteissa. 

 

TOIMITUSAIKA JA LASKUTUS 

Oma tuulivoimaosuuden kuukausivuokran laskutus ja tuotannon hyvitys tapahtuu asiakkaan voimassa olevan sähkön 

myyntisopimuksen laskutuksen yhteydessä. 



RAJOITUKSET 

Porvoon Energialla on oikeus rajoittaa Oma tuulivoimaosuuksien määrä viiteen (5) kappaleeseen asiakasta kohden. 

 
KULUTTAJASUOJALAIN MUKAINEN PERUUTTAMISOIKEUS 

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen 

määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on 

ilmoitettava (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) päätöksestään peruuttaa sopimus 

yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi postitse tai sähköpostilla). 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen 

peruuttamisajan päättymistä. 

 

Mikäli sähkön osto- tai siirtosopimus Porvoon Energia – yhtiöiden kanssa päättyy, päätetään myös tämä sopimus saman 

päättymisaikataulun mukaisesti.  

 

PERUUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

Kun Porvoon Energia on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. 

 
MUUT EHDOT 

Porvoon Energian Oma tuulivoimaosuus –tuote noudattaa Porvoon Energia -yhtiöiden sähkönmyynti- ja 

sähköntoimitusehtoja sekä verkkopalveluehtoja soveltuvin osin. 

http://www.porvoonenergia.fi/fi/sahko/ehdot 

Porvoon Energialla on oikeus tarkastaa asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. 

 

 

 

 

 

  
 Mannerheiminkatu 24   ASIAKASPALVELU  
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       LASKUTUSASIOISSA 

 Y-tunnus: 0855859-4   Puh. 019 – 661 4140 (ark. 8-16) 
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