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LIITTYMISMAKSUHINNASTO 1.9.2021 

Liittymismaksuissa noudatetaan Energiamarkkinaviraston määräämän vyöhykehinnoittelun periaatteita.  

Yhtiön noudattamin ehdoin liittymismaksut ovat vapaat arvonlisäverosta.  

SULAKEPERUSTEISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT (0,4 kV) 

Pääsulake/A 
Liittymismaksu / € 

Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 A Vyöhyke 2 B Vyöhyke 2 C 

3x25 2.050 2.125 3.300 4.800 
3x35 2.870 2.975 4.620 6.720 

3x50 4.100 4.250 6.600 *) 

3x63 5,166 5.355 8.316 *) 

3x80 6.560 6.800 10.560 *) 

3x100 8.200 8.500 13.200 *) 

3x125 10.250 10.625 16.500 *) 

3x160 13.120 13.600 21.120 *) 

Yli 160  
(1 kW=1,5 A) 

82 €/A 85 €/A 132 €/A *) 

 
*) tapauskohtainen hinnoittelu; rakentamisesta aiheutuvat jakeluverkon välittömät laajennuskustannukset, sekä 
kapasiteettivarausmaksu (74 €/kW) 

Liittymismaksuun sisältyvän liittymisjohdon toimitusraja eli liittämiskohta on maakaapeliliittymissä tontin rajalla, tai rajan 
läheisyydessä sijaitsevassa jakokaapissa tai vastaavassa. Ilmajohtoliittymissä toimitusraja on tontin rajan läheisyydessä (tai 
maaseudulla pihapiirin läheisyydessä) sijaitsevan pylvään yläpäässä. Toimitusrajalla mahdollisesti tarvittavan liitoksen tekeminen 
sisältyy liittymismaksuun.  
Liittymismaksuun sisältymättömän liittymisjohdon loppuosan (toimitusrajalta kiinteistön pääkeskukseen) rakentamisen asiakas voi 
ostaa haluamaltaan toimittajalta. 

Hinnaston maksut eivät koske sellaisia muuntopiirejä, joissa olemassa olevien liittymien tapauskohtaiset sopimukset edellyttävät 
myöhemmin liittyvien osalta samanlaista tasapuolisuuteen perustuvaa hinnoittelua.  

Vyöhyke 1 
Asemakaava-alue kokonaisuudessaan (ei koske ranta-asemakaavoja) sekä kohteet, joiden etäisyys olemassa olevasta 
muuntamosta on enintään 100 m. 

Vyöhyke 2A 
Asemakaava-alueen ulkopuolella, kun etäisyys olemassa olevasta muuntamosta liittämiskohtaan on 100–400 metriä. 

Vyöhyke 2B 
Asemakaava-alueen ulkopuolella, kun etäisyys olemassa olevasta muuntamosta liittämiskohtaan on 400–600 metriä. 

Vyöhyke 2C 
Asemakaava-alueen ulkopuolella, kun etäisyys olemassa olevasta muuntamosta liittämiskohtaan on 600–800 metriä. 

Vakiohinnoitteluun kuulumattomat liittymät. 

Tapauskohtaisesti, välittömät kustannukset kattavasti hinnoitellaan yksittäinen liittymä, joka sijaintinsa tai pääsulakkeen suuruuden 
vuoksi ei kuulu vakiohinnoitteluun.  

Sähköistettäessä erillisiä alueita asemakaava-alueen ulkopuolella, määräytyy liittymismaksu ko. aluetta varten rakennettavan 
verkon rakentamiskustannuksista sekä kapasiteetinvarausmaksusta. 
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Yksivaiheisen liittymän muuttaminen kolmivaiheiseksi 
Muutettaessa yksivaiheinen liittymä (1x25 A) kolmivaiheiseksi (3x25 A), peritään liittymismaksuna puolet ko. vyöhykkeen hinnaston 
mukaisesta liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymismaksu on puolet vyöhykkeen 2C mukaisesta liittymismaksusta. 

Liittymän suurentaminen 
Liittymän pääsulakekoon suurentamisesta liittyjän aloitteesta peritään lisäliittymismaksu, joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston 
mukainen uuden sulakekoon hinta vähennettynä vanhan sulakekoon hinnalla, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot. 

Liittymän pienentäminen 
Liittymän sulakekokoa pienennettäessä ei liittymismaksua hyvitetä. 

PIENLIITTYMÄT 

Pienliittymässä liittymisteho voi olla enintään 500 W. 
Liittymismaksu vyöhykkeellä 1 ja 2 A on 900 €. 

 

TEHOLIITTYMÄT (20 kV) 

Teholiittymissä liittymismaksun perusteena oleva teho tarkoittaa suurinta tuntitehoa. 

 

20 kV:n 
teholiittymät 

rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuvat välittömät kustannukset + 62 €/kW 

 

Sähkön 
tuotanto  
> 2MVA 

rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuvat välittömät kustannukset + 12 €/kVA 
(liittymispiste sähköasemalla) 

 

Liittymän suurentaminen 

Liittymää suurennettaessa asiakkaan pyynnöstä peritään lisäliittymismaksuna uutta liittymistehoa ja voimassa olevaa liittymistehoa 

(tai sulakekokoa) vastaavien liittymismaksujen erotus. Vastaavasti peritään lisäliittymismaksu, mikäli mitattu tuntiteho ylittää sovitun 

liittymistehon. 

Liittymän pienentäminen 

Liittymän liittymistehoa pienennettäessä ei liittymismaksua hyvitetä. 

LIITTYMÄN YLLÄPITOMAKSU 

Liittymän ylläpitomaksua peritään sähkönkäyttöpaikoista, joihin ei toimiteta sähköä, mutta liittymä halutaan kuitenkin ylläpitää 

myöhempää käyttöä varten. 

Ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu. Tehosähköllä liittymän ylläpitomaksuna peritään tehosiirron 

kuluttajamaksu ja laskutustehona 0,4 x liittymisteho. 

Uusissa liittymissä käyttömaksuja aletaan periä käytön alettua.  Mikäli käyttöönotto viivästyy, peritään kuitenkin ylläpitomaksua 

alkaen viimeistään yhden vuoden kuluttua liittymissopimukseen merkitystä toimitusajasta. 

 


