
Liittymismaksut 15.8.2019 
 
Liittymismaksut vastaavat pitkällä tähtäimellä osaa sähköverkon investoinneista. 
Edellytyksenä kaikkien vyöhykkeiden liittymille on, että EN50160 ja muita teknisiä ohjeita ja 
määräyksiä noudatetaan. Maksut määräytyvät liittämiskohdan sijainnin ja liittymän koon 
mukaisesti ja lähtökohtana on seuraava vyöhykejako: 
 
Vyöhyke 1  Rakennuskaava-alue ( (ei yleis-, osa- tai rantakaava) 
 
Vyöhyke 2  Ei rakennuskaava-alue; korkeintaan 400m lähimmältä muuntamoasemalta.  

Max. 3 x 100 A 
 
Vyöhyke 2+  Ei rakennuskaava-alue; korkeintaan 600 m lähimmältä muuntoasemalta.  

Max. 3 x 100 A 
 

Vyöhyke 3  Muu alue, esim. vapaa-ajan rakennus alueella, jossa ei ole valmista 
sähköverkkoa noudatetaan aluehinnoittelua. 
Vyöhykejaottelun ulkopuolelle jäävät liittymähinnat sopimuksen mukaisesti. 

 
Liittymähinnat 
 Pääsulake A  Vyöhyke  Vyöhyke  Vyöhyke   

1  2  2+ 
  

  € €   € 
 3x 25 A   1700 2200   2950  

3x 35 A   2380 3080   4130 
3x 50 A   3400 4400   5900 
3x 63 A   4284 5544   7434 
3x 80 A  5440 7040   9440 
3x100A  6800 8800 11800 
  

 
Liittymismaksu on veroton ja maksettavissa takaisin sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen 
ehtojen mukaisesti. 
Sovellamme yleisiä sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehtoja (LE 2019) 
 
Liittymismaksu ei sisällä: 
 
Mittarihinnasto (erillinen hinnasto) 
Liittymäjohto, todellisten rakennuskustannusten mukaisesti tai sovittuun hintaan. 
 
Ylimääräinen linjakustannus, todellisten rakennuskustannusten mukaisesti tai sovittuun 
hintaan. 
Kytkentämaksu, laskutetaan kun liittymisjohto liitetään jakeluverkkoon. 
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Liittämiskohta ja liittymisjohto 
 
Liittymisjohto on sähköjohto, joka asennetaan yhdelle kuluttajalle ja jolla tämä liitetään 
jakeluverkkoon. 
Liittämiskohta on se kohta, jossa johto liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Yleensä 
liittymispiste maakaapeloidussa sähköverkossa on kiinteistön raja ja ilmajohtoverkossa 
kiinteistöllä sijaitseva päätepylväs.  
Liittymisjohdon poikkipinnan, rakennelman ja asennustavan tulee täyttää jakeluverkon 
haltijan vaatimukset. 
Sähkölaitoksen asennettaessa liittymisjohdon niin sähkölaitos vastaa liittymisjohdosta, 
muissa tapauksissa asiakas vastaa johdosta. 
 
Liittymismaksu liittymän kokoa muutettaessa 
 
Liittymän kokoa muutettaessa veloitetaan uuden ja vanhan sulakekoon erotus. 
Sulakekoon vaihtamista pienenpään ei hyvitetä. 
 
Väliaikaiset – ja 20 kV liittymät   
 
Liittymä 20 kV verkkoon erillisen tarjouksen mukaisesti.  
Väliaikaisilla liittymillä tarkoitetaan määräaikaisia liittymiä, esim. työpaikka. Määräaikaiseen 
liittymään toimitetaan sähköä korkeintaan kaksi vuotta. 
Väliaikaista liittymää asennettaessa veloitetaan todelliset rakennus- ja purkukustannukset. 
Väliaikainen liittymä ei ole maksettavissa takaisin.  
 
Aluehinnoittelu 
 
Aluehinnoittelu tarkoittaa liittymämaksun määräytymistä asiakkaalle määrätyllä, etukäteen 
rajatulla alueella. Aluehinnoittelun voidaan päättää koskevan yhtä tai useampaa muuntaja-
aluetta. 
Karkeasti ottaen aluemaksu arvioidaan siten, että liittymien rakennuskustannukset 
rajatulla alueella jaetaan potentiaalisten asiakkaiden määrällä. 
Rakennuskynnys on yleisesti vähintään 60% ja mikäli liittyjiä ei ole tarpeeksi sovelletaan 
korotettua aluehinnoittelun liittymismaksua ja jälkiliittyjälauseketta.  
Aluehinnoittelu ja jälkiliittymälauseke on voimassa 10 vuotta. Tämän jälkeen sovelletaan 

normaalia hinnoittelua koskien vapaa-ajan asuntoja.  

 


