
  

  
LIITTYMISMAKSUHINNASTO PIENJÄNNITEVERKOSSA 

1.12.2020 

 

Liittymät on hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella. Sähköliittymämaksulla toimitamme 

tarpeidesi mukaisen sähkönsiirtokanavan liittämiskohtaan sovitussa aikataulussa. 

 

Liittymismaksuvyöhyke määräytyy sähkönkäyttöpaikan sijainnin perusteella. 

 

vyöhyke 1 

Voimassa oleva asemakaava-alue. 

Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja. 

Muu kuin asemakaava-alue. 

Sähkönkäyttöpaikan etäisyys jakelumuuntajasta 0–50 m. 

vyöhyke 2 
Muu kuin asemakaava-alue. 

Sähkönkäyttöpaikan etäisyys jakelumuuntajasta 50–650 m. 

 

Voimassa olevat aluehinnat ja jälkiliittyjälausekkeet huomioidaan hinnoittelussa. Hinnaston 

liittymismaksut sisältävät rakentamiskustannusten lisäksi kapasiteettivarausmaksun. 

 

Liittymismaksuhinnasto sulakepohjaisille 0,4 kV liittymille (alv 0 %) 

 

pääsulakkeen koko vyöhyke 1 vyöhyke 2 

3 x 25 A 2 400 € 4 780 € 

3 x 35 A 3 150 € 5 630 € 

3 x 50 A 4 400 € 7 390 € 

3 x 63 A 5 450 € 8 920 € 

3 x 100 A 9 200 € 11 700 € 

yli 3 x 100 A 92 € / A 110 € / A 

3-vaiheistus, 3x25 A 900 € 1 200 € 

 

Huomioitavaa 

Liittymismaksuun ei sisälly mittauskeskus eikä liittämiskohdasta rakennettava sähkömarkkinalain 

mukainen liittymisjohto. Liittymisjohdon ja sen rakentamisen tulee vastata standardien ja jakelu-

verkon haltijan antamia ohjeita ja mitoitusvaatimuksia. Liittämiskohta sijaitsee tontin rajalla tai sen 

läheisyydessä maakaapelin haaroituspisteessä, jatkossa tai pylvään latvassa. Liittymiskaapelin 

pituus on tontin koon mukaan vaihdellen yleensä noin 30–70 metriä, mutta isolla tontilla 

liittymiskaapeli voi olla hieman pidempi. 

 

Liittymissopimus on siirtokelpoinen liittymisehdoissa kirjatuin rajoituksin. Arvonlisäverottomat 

liittymismaksut ovat palautuskelpoisia, jolloin liittymissopimuksen päättyessä liittymismaksu 

palautetaan liittyjälle liittymän purkukustannuksilla vähennettynä. Arvonlisäverovelvollisilta 

peritään aina arvonlisävero. Arvonlisävero lisätään kaikkiin yli 3x50 A liittymismaksuihin. 

Arvonlisäverolliset liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia. 

 

Sähköliittymän toimituksessa noudatetaan yleisiä sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtoja (LE). 

Lisäksi noudatetaan Energiaviraston ohjetta ”Menetelmät liittämisestäperittävien 

maksujenmäärittämiseksi (Liittymien hinnoittelumenetelmät)”. Liittämistä koskeviin tiedusteluihin 

pyritään vastaamaan viikon, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa.  



Aluehinnoittelu 

 Mikäli sähkönkäyttöpaikka sijaitsee vyöhykkeiden ulkopuolella, pyritään liittymismaksu 

määrittelemään aluehintana. Mikäli tämä ei ole mahdollista, noudatetaan Energiaviraston edellä 

mainittua ohjetta. 

  

Aluehinta muodostuu jakamalla hinnoittelun kohteena olevalle rajatulle alueelle arvioitujen 

liittymien rakennuskustannukset sekä olemassa olevasta verkosta varatusta kapasiteetista 

aiheutuneet laskennalliset kustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Potentiaalisilla 

liittyjillä tarkoitetaan alueen kaavoitettuja tontteja ja alueella olemassa olevia kiinteistöjä, joiden 

voidaan olettaa liittyvän sähköverkkoon kohtuullisen ajan eli kymmenen (10) vuoden kuluessa. 

Aluehinnat ovat voimassa kymmenen (10) vuotta. Tämän jälkeen ko. alueella siirrytään normaaliin 

vyöhykehinnoitteluun. 

 

Sähköverkon rakentamiskustannukset määritellään keskimääräisten yksikköhintojen mukaan. 

Yksikköhintojen ylärajana pidetään kuitenkin Energiaviraston määrittelemiä yksikköhintaluettelon 

mukaisia hintoja. Sähköverkon ja liittymien rakentamisen ohjeellisena ehtona on, että vähintään 

50 % alueen potentiaalisista liittyjistä tekee liittymissopimuksen. 

 

Pienkohteet ja tilapäisliittymät 

 Pienliittymässä liittymisteho voi olla enintään 500 W (1 x 10–16 A), esimerkiksi kaapeli-tv-

vahvistimet ja valotaulut. Pienliittymien liittymismaksut ovat 50 % kunkin vyöhykkeen varsinaisista 

liittymismaksuista. 

 

Tilapäisliittymästä peritään verkoston rakentamis- ja purkamiskustannukset sekä työmaakes-

kuksen ja mittauksen asennus- ja poistokustannukset. 

 

Liittymän koon muuttaminen tai liittymä ei käytössä 

Pääsulakekokoa suurennettaessa peritään lisäliittymismaksu, mikä on vyöhykehinnoittelun sisällä 

voimassa olevan hinnaston mukaisten vyöhykehintojen erotus ja vyöhykkeen ulkopuolella 

lisäliittymismaksu muodostuu tehonmuutoksesta ja kapasiteettivarausmaksusta siltä osin, kun 

vyöhykehintoja ei ole mahdollista soveltaa. 

 

Pienjänniteliittymien suurentamisen määräytymisperusteena on liittymistehon ylittäminen mitatun 

huipputehon perusteella tai asiakkaan oma pyyntö. Pääsulakekokoa pienennettäessä 

liittymismaksua ei hyvitetä. 

 

Ylläpitomaksu peritään, jos liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksen voimassa, kun liittymää ei ole 

kytketty verkkoon tai verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus eivät ole voimassa. Liittymien 

ylläpitomaksut on esitetty verkkopalveluhinnastoissa. 

 

Pienjänniteteholiittymä 

Teholiittymässä liittymän koko mitoitetaan asiakkaan tarvitseman tehon mukaan. Liittymisteho 

määritetään sähkösuunnitelmassa lasketun liittymistehon perusteella. 

 

Liittymismaksuhinnasto tehopohjaisille 0,4 kV liittymille (alv 0 %) 

  

 Vyöhyke 1 ja 2: rakentamiskustannukset + 120,00 € / kVA 

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Pienjänniteteholiittymien suurentamisen määräytymisperusteena 

on liittymistehon ylittäminen mitatun hetkellisen huipputehon perusteella tai sähkösuunnitelman 

mukaisen liittymistehon kasvattaminen. 

 


