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Pienjänniteliittymät
Liittymismaksuun sisältyy verkon rakentaminen liittämiskohtaan saakka
sekä jakeluverkon kapasiteettivarausmaksut. Liittämiskohta on pääsääntöisesti tontin tai rakennuspaikan rajalla. Liittymisjohto liittämiskohdasta asiakkaan mittauskeskukseen ei sisälly liittymismaksuun.
Tämän yhtä asiakasta palvelevan liittymisjohdon poikkipinnan, rakenteen ja asennustavan tulee vastata jakeluverkonhaltijan vaatimuksia.

Liittymismaksut ovat käyttöpaikkaansa sidottuina palautus- ja siirtokelpoisia (pois lukien Vyöhyke 3), joten ne ovat arvonlisäverottomia.
Vyöhykkeen 3 liittymät ovat arvolisäverollisia ja siten palautus- ja
siirtokelvottomia. Liittymismaksun palautus edellyttää liittymän käytön
lopettamista ja purkamista. Liittymän purkamisen jälkeen liittymästä
palautetaan siitä maksettu liittymismaksu liittymisehtojen LE2019
mukaisesti. Liittymää pienennettäessä tai liittyjän siirtyessä uuteen
liittymismaksujärjestelmään ei liittymismaksua palauteta.

Vyöhykehinnoittelu
Vyöhyke 1
Liittämiskohta on asemakaava-alueella ja enintään 400 m
muuntajalta. Tämä ei koske ranta-asemakaavaa eikä vanhaa
rantakaavaa.

Vyöhyke 2A
Liittämiskohta on asemakaava-alueen ulkopuolella ja liittämiskohdan
etäisyys olemassa olevaan jakelumuuntamoon on suoraan mitattuna
enintään 400 m.

Vyöhyke 2B
Liittämiskohdan etäisyys olemassa olevaan jakelumuuntamoon on
suoraan mitattuna enintään 700 m.

Vyöhyke 2C
Liittämiskohdan etäisyys olemassa olevaan jakelumuuntamoon on
suoraan mitattuna enintään 900 m.

Pääsulake A
Vaihelisäys
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 63
3 x 80
3 x 100
3 x 125
3 x 160
yli 160

Liittymismaksu €, alv 0 %
Vyöhyke 1 Vyöhyke 2A Vyöhyke 2B Vyöhyke 2C
930
930
1 330
1 730
2 300
2 300
3 390
4 480
3 160
3 160
4 680
6 190
4 420
4 420
6 570
8 710
5 500
5 500
8 190
10 880
7 080
7 080
10 500
8 740
8 740
10 860
10 860
13 830
87 €/A

Vyöhyke 3
Muut kuin vyöhykkeiden 1, 2A, 2B ja 2C piiriin kuuluvat liittymät. Liittymismaksu on tapauskohtainen ja määräytyy liittyjää tai liittyjäryhmää
varten rakennettavan sähköverkon rakentamiskustannuksista.
Liittymissopimukseen kirjataan myös jälkiliittyjälauseke
uskohtainen liittymismaksu joka on voimassa 10 vuotta.

ja tapa-

Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan liittymismaksulle määritellä
rakentamiskustannukset ja kapasiteettivaraumaksu jaettuna liittyjien
määrällä, jolloin saadaan aluehinta. Alueellinen liittymismaksu määritellään sähköistyksen kannalta yhtenäiselle, rajatulle alueelle, jolla on
useampia potentiaalisia liittyjiä. Tämä on voimassa 10 vuotta.

Taulukon ulkopuoliset liittymät
Näihin sovelletaan vyöhykkeen 3 hinnoittelua.

Miniliittymä
Miniliittymän liittymismaksu on puolet vyöhykehinnasta ja arvolisäverollinen sekä palautuskelvoton.
Miniliittymä on tarkoitettu pienitehoisiin, enintään 500 W kohteisiin kuten
antennivahvistimien ja muihin vastaaviin liittymiin. Miniliittymiin ei tarvita
mittarointia. Liittymismaksu ei sisällä liittämiskuluja.

Liittymän suurentaminen
Liittymää
suurennettaessa
liittymismaksu
on
uuden
ja
entisen
pääsulakekoon
mukaisten
liittymismaksujen
erotus. Muutettaessa
teho-pohjainen
liittymä
sulakepohjaiseksi
liittymäksi käytetään suhdetta 1 kW = 1,5 A.

Tilapäisliittymä
Tilapäisliittymästä laskutetaan mittauksen kytkentämaksu ja verkon
rakentamis-, vahvistamis- ja purkukustannukset. Sähkön toimituksessa
sovelletaan tällöin tilapäissähkönsiirtoa.

Liittymän ylläpitomaksu
Ylläpitomaksua peritään käyttöpaikoista, joihin ei toimiteta sähköä,
mutta liittymä halutaan kuitenkin ylläpitää myöhempää käyttöä varten.
Ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu.
Uusissa liittymissä maksua aletaan periä vuoden kuluttua liittymissopimuksen allekirjoituksesta, jos sähkönkäyttö ei ole aikaisemmin
alkanut.

Keskijänniteliittymät
Vyöhyke K1
Sähköntoimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittymiskohta on pääsääntöisesti 20 kV:n linjan ja muuntamon tulevan erottimen liittimissä.
Liittymismaksu vyöhykkeellä K1 on verkonrakentamiskustannukset ja
kapasiteettivarausmaksu + 75 €/kW. Liittymisteho määräytyy suurimman mitatun tuntikohtaisen pätötehon mukaan.

Pienvoimantuotannon liittymät
Sovelletaan vyöhykehinnoittelua.
Alle 2 MVA:n muuttuviltatuotantolaitoksilta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta
palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Kohteissa,
joissa on sähköntuotannon ohella
sähkönkulutusta,
veloitetaan
sähkönkulutuksen
osalta liittymismaksu sähkönkäyttökohteita
koskevien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Vähintään 2 MVA:n
tuotannon liittymismaksu määräytyy voimassa
olevan
liittymishinnaston
mukaisesti.
Tuotannon liittymismaksuissa noudatetaan LE2019-liittymisehtoja.

