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1. Yleistä       

  

1.1 Liittymisehdot 

 

Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä Haukiputaan Sähköosuuskunnnan (jäljempänä 

verkonhaltija) verkkoon sovelletaan yleisiä liittymisehtoja (LE 14). Niitä ehtoja täy-

dentävät seuraavat Haukiputaan Sähköosuuskunnan hallituksen hyväksymät verkon-

haltijan soveltamisohjeet ja hinnoitteluperusteet. 

 

Nämä ohjeet koskevat kulutuksen liittämistä kullonkin voimassa olevan lain mu-

kaan. Tuotannon liittämisestä on olemassa erillinen ohjeistus. 

 

 

1.2 Liittyminen 

 

Liittyminen voi tapahtua 400/230 V pienjänniteverkkoon, 20 kV keskijänniteverk-

koon tai 110 kV suurjänniteverkkoon. Verkohaltijalla on oikeus määrätä, mihin 

verkkoon liittyminen kulloinkin tapahtuu. 

 

Kullekkin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan yksi sähköliittymä. 

 

 

1.3 Liittymissopimus 

 

Liittymissopimus tehdään aina kirjallisesti. Liittymissopimusta ei voi siirtää koske-

maan toista sähkönkäyttöpaikkaa. Liittyjä voi siirtää liittymissopimuksen, jossa mää-

ritetty liittymismaksu on maksettu, kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle 

liittymisehtojen mukaisesti edellyttäen, että siirrosta ilmoitetaan verkonhaltijalle luo-

tettavasti. 

 

Liittymissopimusta tehtäessä liittyjällä täytyy olla mukana tulevaa liittymäpaikkaa 

koskeva asemapiirros sekä tiedossa tulevan sähköpääkeskuksen paikka ja liitännän 

pääsulakekoko. Liittymissopimus raukeaa, mikäli liittymismaksua ei ole maksettu 

vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.  

 

 

1.4 Liittämiskohta pienjänniteverkossa 

 

Verkonhaltija määrittelee liittämiskohdan liittymissopimuksessa. Mikäli liittyjällä ei 

ole erotettua tonttia, liittyjä vastaa liittymisjohdon rakentamiskustannuksista koko-

naisuudessaan. 
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1.5 Liittämiskohta keskijänniteverkossa 

 

Keskijänniteliittymät liitetään ainoastaan maakaapelilla. Kaapeliverkossa liittämis-

kohtana ovat verkonhaltijan kaapelien liityntäpisteet liittyjän kojeistossa.  

 

Liittyjä varaa kojeistostaan veloituksetta kaksi kuormanerottimella varustettua ken-

noa verkonhaltijan kaapeleille. Kyseessä olevat kennot omistaa ja huoltaa liittyjä, 

mutta vain verkonhaltijalla on oikeus käyttää kennoissa olevia kytkinlaitteita. 

Mittamuuntajat toimittaa liittyjä verkonhaltijalla hyväksytettyjen suunnitelmien mu-

kaisesti. Muuntamoiden rakentamisessa noudatetaan ST- kortiston korttia nro 53.11. 

Liittyjä asennuttaa liittymiskaapeleille mahdollisesti tarvittavat kaapelihyllyt. 

 

 

1.6 Liittymisjohto  

 

Verkonhaltija rakentaa liittymismaksulla pienjänniteliittymisjohdon alueella, joka ei 

ole liittyjän omistuksessa tai hallinnassa. Keskijänniteliittyjän on rakennettava kus-

tannuksellaan lisämaadoitus, mikäli verkonhaltijan maadoitusverkko ei ole riittävä 

asiakkaan tarpeisiin. 

 

Liittymisjohto mitoitetaan liittymissopimuksessa liittyjän ilmoittaman pääsulakkeen 

tai muuntajatehon mukaan.  

 

Verkonhaltija määrittelee liittymisjohdon tekniset vaatimukset. Liittymiskaapelin on 

oltava liittymissopimuksessa mainittua verkonhaltijan käyttämää tyyppiä. Liittyjä 

vastaa liittymiskaapelin rakennuttamisesta omistamallaan tai hallitsemallaan alueella 

(asemakaava-alueella tonttialue, haja-asutusalueella erotetun tilan alue).  

 

Liittyjä saa rakennuttaa liittymisjohdon vain omistamalleen tai hallinnassaan olevalle 

alueelle. Liittyjän rakennuttaman tonttiosuuden ja verkonhaltijan rakentaman liitty-

misjohdon osan yhteenkytkennän tekee verkonhaltija sähköurakoitsijan tilauksesta 

liittymismaksuun sisältyvänä.  

 

Liittymisjohdon omistaa ja sen kunnossapidosta vastaa verkonhaltija niiltä osin kuin 

se on johdon rakentanut tonttialueen ulkopuolelle. Liittyjä vastaa asennuttamastaan 

liittymisjohdon osasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä. 

Ainoastaan verkonhaltijalla on oikeus tehdä omistamissaan liittymisjohdoissa asen-

nus-, huolto-, korjaus-, siirto-ja purkutöitä. 

 

Liittymisjohdot ja niitä vastaavat pääsulakekoot  

 

AXMK 4 x 25 S 3 x 25 A, 3 x 35 A ja 3 x 63 A liittymissä 

AXMK 4 x 50 S 3 x 80 A ja 3 x 100 A liittymissä 

AXMK 4 x 95 S  3 x 125 A ja 3 x 160 A liittymissä 

AXMK 4 x 150 S 3 x 200 A liittymässä 

AXMK 4 x 240 S 3 x 250 A liittymässä 

 

Tätä isommissa liittymissä käytetään kahta kaapelia rinnan. Kaapelin poikkipintaa 

voi joutua kasvattamaan kaapelin pituudesta tai asennusolosuhteista riippuen. 
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1.7 Mittauskeskus ja pienjänniteliittymän pääsulakkeet 

 

Liittymän pääsulakkeet sijaitsevat pääkeskuksessa. Pääsulakkeet on voitava sinetöi-

dä. Pääsulakkeiksi ei hyväksytä johdonsuojakatkaisijoita. 

 

Mittauskeskus sijoitetaan vapaa-ajan asunnoissa rakennuksen ulkoseinälle sekä 

muissa liittymissä liittyjän, sähköurakoitsijan tai rakennussuunnittelijan valitsemaan 

paikkaan. 

 

Liittymisjohto päättyy pääkeskukseen ja paritaloissa ulkoseinälle asennettavaan kote-

loon tai pääkeskukseen, johon sijoitetaan liittymän pääsulakkeet sekä asuntojen nou-

susulakkeet. Vapaa- ajan asunnoissa liittymiskaapeli päättyy ulkoseinälle 

asennettavaan mittauskeskukseen. Keskuksen tai kotelon varusteineen hankkii liitty-

jä. 

 

 

1.8 Liittämiskohdan siirtäminen 

 

Liittämiskohdan siirtäminen on mahdollista vain saman tontin tai rakennuspaikan 

alueella. Siirrosta aiheutuneet kustannukset veloitetaan liittyjältä. 

 

 

1.9 Pienjänniteliittymän muuttaminen keskijänniteliittymäksi ja päinvastoin 

 

Liittyjä ja verkonhaltija voivat sopia pienjänniteliittymän muuttamisesta keski-

jänniteliittymäksi tai päinvastoin. Tällöin voimassa oleva liittymä puretaan purkueh-

tojen mukaisesti ja sen korvaavasta liittymästä tehdään uusi liittymissopimus. 

 

 

1.10 Liittymän ylläpito  

 

Liittymissopimus voidaan liittyjän niin halutessa pitää voimassa, vaikka liittymässä 

ei ole sähkönkäyttöä. Liittymän ylläpidosta tehdään erillinen sopimus. Ylläpitomak-

su on pääsulakkeiden mukainen kulloinkin voimassa olevan yleissiirtotariffin pe-

rusmaksu. 

 

 

1.11 Mittarointi 

 

Liittymismaksuun ei sisälly mittarointia. Verkonhaltija toimittaa ja asentaa asian-

omaista maksua vastaan mittaukseen ja tiedonsiirtoon tarvittavat laitteet pois lukien 

virta- ja jännitemuuntajat. 

 

Mittaroinnissa sekä asetettaessa vaatimuksia liittyjän asentamille mittamuuntajille 

sovelletaan Sähköenergialiitto ry:n suosituksia ”Vapaan sähkökaupan mittaus” ja 

”Sähkölämmityskeskusten mittauskytkennät 7/92” sekä SFS-standardia 3381. Mitta-

rointia koskevat tekniset ohjeet ja hinnat selviävät niitä koskevasta, kulloinkin voi-

massa olevasta palveluhinnastosta. 
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1.12 Liittymän tilaaminen 

 

Sekä uuden liittymän rakentaminen että vanhan liittymän muuttaminen suoritetaan 

ainoastaan liittyjän verkonhaltijalle toimittaman täydellisesti täytetyn liittymissopi-

muksen perusteella. Sopimuksesta tulee ilmetä tilattavan mittaroinnin määrä. Liitty-

jän sähköurakoitsijan on sovittava tarkka liittämisaika verkkoyhtiön yhteyshenkilön 

kanssa ja toimitettava ennen jännitteen kytkentää allekirjoitettu käyttöönottoilmoitus 

verkkoyhtiölle. 

 

Jos liittämishetki liittyjän toivomuksesta valitaan normaalin työajan ulkopuolelle, 

veloittaa verkonhaltija tästä mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kustannukset liitty-

jältä. 

 

Asiakkaasta tai hänen sähköurakoitsijastaan johtuvista turhista kytkentäkäynneistä 

veloitetaan täysimääräiset matka- ja työkustannukset asiakkaalta. 

 

Työnjohtajien ja mittariasentajan yhteystiedot  

jakeluverkkoinsinööri Sakari Ikonen, 044-7512 628 

jakeluverkkoinsinööri Markku Joensuu, 044-7512 627 

palveluinsinööri Pauliina Kiviaho, 044-7512 629 

mittariasentaja Teuvo Hanhela, 044-7512 631 

 

 

2. Liittymismaksu 

 

2.1 Yleistä 

 

Liittymismaksu määräytyy liittymismaksuhinnaston tai erillisen tarjouksen perusteel-

la riippuen liittymän sijainnista. 

 

Pienjänniteliittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksu peritään sopi-

mussuhteen alussa. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen sekä liittymisen 

ehdot LE 05 mukainen. Keskijännite- ja suurjänniteliittymät ovat arvonlisäverollisia 

ja siirtokelpoisia, mutta ei palautuskelpoisia. 

 

 

2.2 Pienjänniteliittymät 

 

2.2.1 Liittymismaksun määräytyminen 

 

Liittymismaksuun sisältyy keskimääräinen liittämis- ja rakennuskustannus sekä ka-

pasiteettivarauskustannus, jolla katetaan olemassa olevan pienjännite-, keski- ja 

suurjänniteverkon vahvistaminen sekä muuntajien suurentaminen. 

 

Liittymismaksu määräytyy liittymän maantieteellisen paikan ja pääsulakekoon tai lii-

tettävän tehon mukaan. Uudet liittymät toteutetaan kolmivaiheisina. Poikkeuksena 

pienliittymät, jotka voivat olla yksivaiheisia.  

 

Liittymää suurennettaessa vanhat 1-vaiheiset (enintään 35 A) liittymät ja ne, joissa 

pääsulake on pienempi kuin 25 A, kuuluvat ryhmään 3 x 25 A. 

Tätä hinnoittelua ei sovelleta, jos kyseisessä muuntopiirissä on voimassa normaalia 

kalliimman liittymismaksun palautusehto tai se kuuluu aluehinnoittelun piiriin. 
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Pienjänniteteholiittymä 

Pienjänniteteholiittymällä tarkoitetaan liittymää, jossa pääsulakekoko määritellään 

huipputehon mukaan. Pienjänniteteholiittymän hinnoittelu perustuu kahteen kompo-

nenttiin: liittymän rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä pienjänniteteholiit-

tymille määritettyyn kapasiteettivarausmaksuun. 

 

 a + b * P 

 

missä 

 

a on liittämisestä aiheutuvat rakentamiskustannukset tai keskimääräiset liittä-

mis- ja rakentamiskustannukset [euroa]. 

 

b on kapasiteettivarausmaksu, joka kattaa olemassa olevan jakelumuuntamon, 

keskijänniteverkon ja päämuuntajan vahvistamisen [euroa / kVA]. 

 

P on liittyjän liitymisteho [kVA]. 

 

 

1 – vyöhyke 

- asemakaava-alueet (ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja) 

- liittymäkoot 25 A -> 630 A hinnat suoraan liittymismaksuhinnastosta 

- yli 630 A liittymät hinnoitellaan pienjänniteteholiittyminä 

- lisäliittymismaksu vähintään uuden ja vanhan liittymäkoon liittymismaksujen 

erotus (pääsulakkeen suurentaminen). Hinnat kulloinkin voimassa olevan hinnas-

ton mukaan. 

 

2 A – vyöhyke 

- etäisyys liittämiskohtaan enintään 400 m olemassa olevasta muuntamosta ns. lin-

nuntietä mitattuna. 

- liittymäkoot 25 A -> 63 A hinnat suoraan liittymismaksuhinnastosta 

- yli 63 A liitännät lasketaan tapauskohtaisesti: liittymismaksu määräytyy vahvis-

tamis- ja/tai rakentamiskustannusten mukaan, kuitenkin vähintään sulakeperus-

teinen liittymismaksu. 

- lisäliittymismaksu vähintään uuden ja vanhan liittymäkoon liittymismaksujen 

erotus (pääsulakkeen suurentaminen). Hinnat kulloinkin voimassa olevan hinnas-

ton mukaan. 

- yli 63 A lisäliittymismaksu (pääsulakkeen suurentaminen) lasketaan tapauskoh-

taisesti. 

 

2 B – vyöhyke 

- etäisyys liittämiskohtaan enintään 600 m olemassa olevasta muuntamosta ns. 

linnuntietä mitattuna. 

- liittymäkoko 25 A hinta suoraan liittymismaksuhinnastosta. 

- yli 25 A liitännät lasketaan tapauskohtaisesti: liittymismaksu määräytyy vahvis-

tamis- ja / tai rakentamiskustannusten mukaan, kuitenkin vähintään sulakeperus-

teinen liittymismaksu. 

- edellytyksenä on myös että liittäminen ko. muuntamoon on teknisesti ja mahdol-

lista (oikosulkuvirta > 250 A ja jännitejäykkyys < 10 V/ 10 kW) 

- lisäliittymismaksu vähintään uuden ja vanhan liittymäkoon liittymismaksujen 

erotus (pääsulakkeen suurentaminen). Hinnat kulloinkin voimassa olevan hin-

naston mukaan. 

- yli 25 A lisäliittymismaksu (pääsulakkeen suurentaminen) lasketaan tapauskoh-

taisesti. 
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2 C – vyöhyke 

- jos liittämiskohtaan on olemassa oleva johto etäisyydellä 600 m – 900 m muun-

tamolta nykyistä johtoreittiä mitattuna ja johon 25 A liitäntä voidaan teknisesti 

(oikosulkuvirta < 250 A ja jännitejäykkyys < 10 V / 10 kW) liittää veloitetaan 

liittymismaksuna 2 B – vyöhykkeen hinta. 

 

3 – vyöhyke 

- muut kuin vyöhykkeisiin 1 ja 2 kuuluvat alueet. Liittymismaksu perustuu joko 

aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun ja on aina vähintään vyöhykkees-

sä 2 A noudatettavan hinnaston suuruinen. 

 

Aluehinnoittelu 

Sähköistyksen kannalta yhtenäisellä alueella, joka ei ole vyöhykehinnoittelunpiirissä, 

määritetään yhtenäinen liittymismaksu seuraavin ehdoin: 

- Potentiaaliseksi liittyjäksi lasketaan olemassa oleva sähköistettävä kiinteistö ja 

rakennuspaikka tai hyväksytyssä ranta- tai osayleiskaavassa esitetty rakennus-

paikka tai muu sähköistettävä kohde. 

- Alue, jolle lasketaan yhtenäinen aluehinta, määritetään tapauskohtaisesti verkos-

toa suunniteltaessa. 

- Alueelle suunnitellun verkoston kustannus kapasiteettivarauksineen jaetaan po-

tentiaalisten liittyjien määrällä. 

- Aluehinnoittelussa rakennuskynnys on 60 %, pyöristys lähinnä suurempaan ko-

konaislukuun. 

- Määriteltyä aluehintaa voidaan tarkistaa kunnes 100 %:n toteutusaste on saavu-

tettu. Tämän jälkeen siirrytään vyöhykehinnoitteluun. 

- Liittymästä veloitetaan rakentamiskustannukset liittymismaksuna. 

- Verkosto rakennetaan alueelle laaditun kokonaissuunnitelman mukaan.  

- Alueelle mahdollisesti tuleville 35 A tai suurempien liittymien liittymismaksu 

määritellään liittymän sulakekoon suhteessa 25 A liittymän maksuun. 

 

Jos rakennuskynnys ei täyty, halukkaat liittyjät voivat liittyä sähköverkkoon korote-

tulla liittymismaksulla. 

 

Palautusehto päättyy kymmenen vuoden kuluttua liittymissopimuksen allekirjoitta-

misesta. 

 

Jos liittyjää varten rakennettuun verkkoon liittyy ennen palautusehdon raukeamista 

uusia jälkiliittyjiä, jotka vaikuttavat keskimääräisiä liittämiskustannuksia alentavas-

ti, palautetaan vanhoille liittyjille osa 2A perusliittymän ylimenevän ns. korotetun 

liittymismaksun siitä osasta, jonka uudet liittyjät ovat maksaneet. 

 

Tapauskohtainen hinnoittelu 

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa liittymät hinnoitellaan todellisten verkos-

tokustannusten mukaisesti. Liittymästä veloitetaan rakentamiskustannukset liitty-

mismaksuna.  

 

Palautusehto lisätään kaikkiin tapauskohtaiseen hinnoitteluun perustuviin sopimuk-

siin. Palautusehto päättyy kymmenen vuoden kuluttua liittymissopimuksen allekir-

joittamisesta. Palautus päättyy ennen em. aikaa silloin, kun alueelle tehdään 

asemakaava. Tällöin alueen sähköverkko uusitaan, eikä palautukselle ole perustetta. 
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Jos liittyjää varten rakennettuun verkkoon liittyy ennen palautusehdon raukeamista 

uusia jälkiliittyjiä, jotka vaikuttavat keskimääräisiä liittämiskustannuksia alentavasti, 

palautetaan vanhoille liittyjille osa 2A perusliittymän ylimenevän ns. korotetun liit-

tymismaksun siitä osasta, jonka uudet liittyjät ovat maksaneet. Kun palautusehdon 

tarkoittamaan verkonosaan on tullut liittyjiä puolet aluehinnoittelun alarajasta, muo-

dostetaan aluehinnoittelu. Palautusta laskettaessa huomioidaan vain samaan muun-

topiiriin tulevat uudet liittyjät. 

 

 

2.2.2 Liittymän muutokset 

 

Liittymän pääsulakekoon suurentamisesta peritään lisäliittymismaksu, joka on uutta 

ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus (kts. 2.2.1).  

Lisäliittymismaksun lisäksi peritään mittaroinnin asennusmaksu ja mittalaitemaksu, 

mikäli verkonhaltija uusii mittaroinnin liittymän suurentamisen vuoksi. Pääsulakkei-

den suurentamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa liittyjä. 

 

Enintään 3 x 63 A liittymän pääsulaketta pienennettäessä (käyttöoikeuden pienentä-

minen) ei liittyjälle suoriteta hyvitystä suuremmasta liittymästä esim. osapalautusten 

muodossa. Tällöin liittyjällä säilyy oikeus palata aiempaan liittymään 10 vuoden 

ajan. Liittymän pienentämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa liittyjä. 

 

Yli 3 x 63 A liittymän pääsulaketta pienennettäessä (käyttöoikeuden pienentäminen) 

ei liittyjällä säily oikeutta palata suuremmalle liittymälle, myöskään liittyjälle ei suo-

riteta hyvitystä suuremmasta liittymästä esim. osapalautuste muodossa. Liittymän 

pienentämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa liittyjä. 

 

Liittymän pienentämisen minimiaika on yksi vuosi, muutoin liittyjä joutuu maksa-

maan perusmaksun alkuperäisen suuremman liitännän mukaisesti. 

 

Liittymisjohdon siirtäminen, jatkaminen tai lyhentäminen samalla tontilla tai raken-

nuspaikalla pääkeskuksen sijainnin muuttuessa tehdään laskutyönä. Liittyjä vastaa 

liittymisjohdon siirrosta tontin sisällä. 

 

Tilattaessa sähköliittymän muutosta sähköurakoitsijan tulee merkitä liittymissopi-

muslomakkeeseen koko kiinteistön nykyiset pääsulakkeet. Liittymän pienentäminen 

tilataan liittymissopimuslomakkeella.  

 

 

2.2.3 Pienjänniteteholiittymän koon suurentaminen 

 

Pienjänniteteholiittymän tehonlisäyksen hinnoittelu perustuu uuden ja vanhan tehon 

väliseen erotukseen sekä pienjänniteteholiittymille määritettyyn kapasiteettivaraus-

maksuun. 

 

 a + b * (Puusi – Pvanha) 

 

missä 

 

a on liittämisestä aiheutuvat rakentamiskustannukset tai keskimääräiset liittä-

mis- ja rakentamiskustannukset [euroa]. 
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b on kapasiteettivarausmaksu, joka kattaa olemassa olevan jakelumuuntamon, 

keskijänniteverkon ja päämuuntajan vahvistamisen [euroa / kVA]. 

 

Puusi on liittyjän uusi liitymisteho [kVA]. 

 

Pvanha on liittyjän vanha liitymisteho [kVA]. 

 

 

2.2.4 Pienliittymät 

 

Pienliittymällä tarkoitetaan pienitehoisia, enintään 500 W:n (1 x 10 – 16 A) kohteita, 

kuten puhelinkioskeja, yhteisantennivahvistimia, mainostauluja, väyläopastinvaloja 

ja vastaavia, joiden teho ja vuotuinen sähkönkäyttöaika on luotettavasti asiakkaan 

toimesta selvitetty. Pienliittymät voidaan liittää ilman kWh-mittaria. 

 

Liittymismaksu määräytyy todellisten verkostokustannusten perusteella. Se on kui-

tenkin vähintään 50 % 1 vyöhykkeen (asemakaava-alueella) tai 2 A (muualla kuin 

asemakaava-alueella) 3x25 A liittymän hinnasta. 

 

 

2.3 Keskijänniteliittymät 

 

Verkonhaltija rakentaa kokonaisuudessaan keskijänniteliittymisjohdon, koska se on 

mahdollista tulla osaksi ns. rengasverkkoa. 

 

Liittymismaksu sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdolli-

sesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymi-

sestä välittömästi johtuvat kustannukset. Liittymismaksu sisältää myös kapasiteetti-

varauskustannuksen, jolla katetaan olemassa olevan keski- ja suurjänniteverkon vah-

vistaminen. Liittymän muutoksista aiheutuvista kustannuksista vastaa liittyjä. 

 

 a + b * P 

 

missä 

 

a on kustannus, joka sisältää välittömät verkkoon liittämisestä aiuheutuvat ver-

kon laajennuskustannukset sekä mahdolliset liittymästä aiheutuvat verkon 

suojaus kustannukset (ei sisällä verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustan-

nuksia) [euroa]. 

 

b on kapasiteettivarausmaksu, joka kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänni-

tejakeluverkon vahvistamisen [euroa / kVA]. 

 

P on liittyjän liitymisteho [kVA]. 

 

 

Keskijänniteliittymismaksua vastaan verkonhaltija asentaa liittymisjohdot ja kaape-

lipäätteet niille varattuihin kennoihin liittyjän muuntamolla. 
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2.3.1 Keskijänniteliittymän suurentaminen 

 

Keskijänniteliittymän tehonlisäyksen hinnoittelu perustuu tästä aiheutuviin välittö-

miin sähköverkon rakennuskustannuksiin sekä uuden ja vanhan liittymistehon väli-

seen erotukseen sekä keskijänniteverkolle määritettyyn kapasiteettivarausmaksuun. 

 

a + b * (Puusi – Pvanha) 

 

missä 

 

a sisältää välittömät verkkoon liittämisestä aiheutuvat verkon laajennuskustan-

nukset sekä mahdolliset liittymästä aiheutuvat verkon suojaamiskustannukset 

(ei sisällä verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia) [euroa]. 

 

b on kapasiteettivarausmaksu, joka kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänni-

tejakeluverkon vahvistamisen [euroa / kVA]. 

 

Puusi on liittyjän uusi liitymisteho [kVA]. 

  

Pvanha on liittyjän vanha liitymisteho [kVA]. 

 

 

2.3.2 Keskijänniteliittymän pienentäminen 

 

Keskijänniteliittymää pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä, vaan liittymisso-

pimuksen mukainen liittymisoikeus jää voimaan vuodeksi.  

 

 

2.4 Liittymissopimuksen irtisanominen ja liittymismaksun palautus 

 

Pysyvää liittymää koskevan liittymissopimuksen irtisanomisen tulee tapahtua kirjal-

lisesti. Irtisanomisesta tulee ilmetä liittymispaikka, liittyjän nimi ja yhteystiedot ja 

sopimuspäivämäärä sekä liittymän tunnus.  

 

Mikäli irtisanoja ei ole sama kuin liittymissopimuksen tekijä, on irtisanomisesta sel-

vittävä peruste, jolla sopimus on irtisanojalle siirtynyt. 

 

Palautusoikeus koskee vain arvonlisäverottomia liittymismaksuja. Palautettavan liit-

tymismaksun euromäärä on alkuperäinen maksu ilman korkoja ja indeksi- yms. ko-

rotuksia. Palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymän purkamista. 

Lisäksi verkonhaltijalla on oikeus kuitata palautettavasta liittymismaksusta mahdol-

liset liittymis- ja sähkösiirtosaamisensa.  

 

Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään myös liittymän purkukustannukset 

sekä liittymää varten rakennetun verkon purkukustannukset. 

 

 

3. Tilapäinen liittymä 

 

Ensisijaisesti pyritään tekemään pysyvä liittymissopimus.  

Tilapäisliittymästä tehdään aina liittymissopimus, jossa määritellään toimitusaika, 

laskutusperuste, perittävät laitevuokrat, vakuudet ja muut tarvittavat asiat. Tilaukses-

sa on oltava liitteenä asemapiirros. 
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Tilapäisen liittymissopimuksen maksimi voimassaoloaika on kaksi vuotta verkonhal-

tijan allekirjoituspäivämäärästä. Sopimus päättyy tämän ajan kuluttua ilman erillistä 

irtisanomista. 

 

Jos tilapäinen sähkönkäyttöpaikka ei sijaitse olemassa olevan sähköverkon välittö-

mässä läheisyydessä, joudutaan rakentamaan tilapäinen liittymisjohto. Tilapäinen 

liittymisjohto tehdään kokonaisuudessaan laskutyönä. Liittyjä voi rakentaa tilapäisen 

liittymisjohdon hallinnassaan olevan alueen osalta. Tällöin liittymän mittaus ja pää-

sulakkeet sijoitetaan liittyjän rakentaman johdon alkupään. 

 

Mikäli tilapäinen liittymä halutaan rakennettavan joko kokonaan tai osaksi lopullise-

na liittymisjohtona, voidaan tämä suorittaa, jos se verkonhaltijan harkinnan mukaan 

on mahdollista ja tarkoituksenmukaista eikä tilapäisliittymä ole lopullista liittymää 

suurempi. Tällöin liittyjä toimittaa verkonhaltijalle asemapiirroksen, josta ilmenee 

lopullisen pääkeskuksen sijainti, sekä lopullisen liittymissopimuksen. Liittyjä suorit-

taa lopullisen liittymismaksun normaalisti. Myöhemmin tarvittava liittymisjohdon 

siirto tehdään verkonhaltijan toimesta laskutyönä tai liittyjä vastaa itse siirtotyöstä, 

mikäli liittymisjohto on hänen omistuksessaan. 

 

Mikäli ennalta tiedetään sähkönkäyttötarpeen jäävän lyhytaikaiseksi, kuten raken-

nustyömaat, huvitilaisuudet jne., ei peritä liittymismaksua, vaan palveluhinnaston 

mukaiset kytkentä- ja irrotusmaksut. Mikäli tilapäisliittymä sisältää verkonrakennus-

töitä (muita kuin pelkät kytkennät ja mittaroinnin) peritään todelliset verkostokus-

tannukset liittyjältä palveluhinnaston mukaisesti. Verkonrakennusmateriaali on 

verkonhaltijan omaisuutta. 

 

 

4. 110 kV:n liittymät 

 

110 kV:n liittymän liittymismaksu määräytyy välittömien liitämiskustannusten ja 

liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella. Liittymismaksu sisältää 

myös kapasiteettivarauskustannuksen, jolla katetaan olemassa olevan suurjännite-

verkon vahvistaminen. 

 

a + b * P 

 

missä 

 

a on kustannus, joka sisältää välittömät verkkoon liittämisestä aiuheutuvat ver-

kon laajennuskustannukset sekä mahdolliset liittymästä aiheutuvat verkon 

suojaus kustannukset (ei sisällä verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustan-

nuksia) [euroa]. 

 

b on kapasiteettivarausmaksu, joka kattaa olemassa olevan suurjännitejakelu-

verkon vahvistamisen [euroa / kVA]. 

 

P on liittyjän liitymisteho [kVA]. 


