Liittymishinnasto 1.12.2020 alkaen
Liittymisvyöhykkeiden sisällä liittymismaksut ovat palautus- ja siirtokelpoisia sekä arvonlisäverottomia.
Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymismaksut ovat palautus- ja siirtokelpoisia sekä arvonlisäverottomia
kapasiteetinvarausmaksun osalta.

Sähköverkkoon liittymisestä perittävien maksujen määrittely perustuu Energiaviraston vahvistamiin menetelmiin.
Pääsulake / A

Vyöhyke I

Vyöhyke II

3 x 25

1600 €

1600 €

3 x 35

2300 €

2300 €

3 x 63

4100 €

4100 €

3 x 100

6500 €

3 x 160

10400 €

3 x 200

13000 €

3-vaiheistus 25 A

600 €

600 €

Vyöhykkeen I hintoja sovelletaan asemakaava-alueilla, tai alle 200 metrin päässä lähimmästä muuntajasta
sijaitseviin liittymiin. Ranta-asemakaavat eivät sisälly tähän vyöhykkeeseen. Vyöhykkeen II hintoja sovelletaan
asemakaava-alueen ulkopuolella 200 – 600 metrin etäisyydelle olemassa olevasta muuntamosta rakennettaviin
liittymiin.

Vyöhykkeiden ulkopuolinen alue
Liittymismaksu on tapauskohtainen. Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan määritellä aluehinta.
Tapauskohtainen hinta määräytyy liittymän sähköverkolle aiheuttamista välittömistä laajennuskustannuksista ja
kapasiteetinvarausmaksusta. Tapauskohtaisessa hinnoittelussa käytetään pienjänniteverkolla suoraan muuntamolle
liitettävissä liittymissä kapasiteetinvarausmaksuna 76,3 €/kVA. Muualla pienjänniteverkossa käytetään
kapasiteetinvarausmaksuna 88,8 €/kVA. Liittymän kolmivaiheistuksesta veloitetaan 600 euroa myös vyöhykkeiden
ulkopuolella.

Liittymisehdot
Liittymispiste on pääsääntöisesti tontin rajalla. Suurilla kiinteistöillä liittymispiste sovitaan enintään 200 metrin päähän
mittauspääkeskuksesta. Keskijänniteverkossa liittymispiste sovitaan tapauskohtaisesti.
Liittymisjohto liittymispisteestä asiakkaan pääkeskukselle ei sisälly liittymismaksuihin. Sähköyhtiö voi asiakkaan
tilauksesta toimittaa liittymisjohdon valmiiksi kaivettuun kaapeliojaan. Sähköenergian mittauslaitteet eivät sisälly
liittymismaksuun, ne veloitetaan palveluhinnaston mukaan. Liittymän ylläpidosta veloitetaan palveluhinnaston mukaan.

Liittymän muutos
Liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksu, mikä on uuden ja vanhan liittymismaksun erotus. Liittymän
pääsulaketta pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta, vaan liittymisoikeus säilyy maksetun mukaisena.
Mikäli liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksen voimassa ilman sähkön siirtosopimusta, tai liittymää ei ole kytketty
verkkoon, peritään palveluhinnaston mukainen liittymän ylläpitomaksu.
Jos liittymissopimus puretaan, maksetut liittymismaksut palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä.

Keskijänniteliittymät
Liittymismaksu on tapauskohtainen. Liittymismaksu määräytyy kyseistä asiakasta rakennetun verkon osan
rakennuskustannuksista ja keskijänniteverkon kapasiteetinvarausmaksusta. Suoraan sähköasemille liitettävien
keskijänniteliittymien
kapasiteetinvarausmaksu
on
14,1
€/kVA.
Muualla
keskijänniteverkossa
kapasiteetinvarausmaksuna käytetään 64 €/kVA.

Tuotannon liittymismaksut
Enintään 2 MVA:n tuotantolaitoksilta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan
tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteiston rakentamisesta. Jos tuotannon liittymässä on myös kulutusta,
peritään kulutuksen osalta myös vyöhykehinta, tai vyöhykkeiden ulkopuolella kapasiteetinvarausmaksu.
Suurennettaessa enintään 2 MVA:n liittymän teho suuremmaksi kuin 2 MVA, liittymän hinnoittelussa sovelletaan yli
2MVA:n tuotantolaitoksen liittymän hinnoittelumenetelmää.
Yli 2 MVA:n tuotantolaitoksen verkkoon liittämisestä peritään verkon laajentumisesta aiheutuvat välittömät
rakennuskustannukset ja tuotannonkapasiteetinvarausmaksu. Tuotannon kapasiteetinvarausmaksu määritetään
tapauskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon tuotantolaitoksen tuomat mahdolliset hyödyt.
Kohteissa, joissa on sähköntuotannon ohella sähkön kulutusta, peritään kulutuksen liittymistehoa vastaava
liittymismaksu. Mikäli tuotannon liittymisteho on suurempi kuin kulutuksen liittymisteho, sovelletaan tuotannon
liittymismaksun määritelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymismaksun määritelmiä.

