
 
 

 

Sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet 1.1.2020 alkaen 

Pienjännitesähköliittymän hinnoittelussa sovelletaan sähköliittymän sijainnista riippuen joko 

vyöhykehinnoittelua, aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua. 

Liittymismaksuhinnastoa sovelletaan sähköliittymiin, joiden rakentamisessa voidaan käyttää 

yhtiön tavanomaisia verkostorakenteita. Käyttöpaikan liittymismaksu on aina vähintään 

saman suuruinen, kuin samalta käyttöpaikalta aiemmin irtisanotun liittymän liittymismaksu. 

Liittymismaksu sisältää käyttöpaikan ensimmäisen mittaroinnin. Liittymismaksu ei sisällä 

liittymiskaapelia, liittymiskaapelin asennusta, mittauskeskusta tai mittauskeskuksen 

asennusta. 

 

1. Vyöhykehinnoittelu 

Uusien pienjänniteliittymien liittymismaksu määräytyy pääsulakekoon sekä liittymän 

sijainnin perusteella. Hinnoittelu tapahtuu vyöhykkeittäin seuraavan taulukon mukaisesti. 

Vyöhykehinnaston liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia. Muut kuin 

vyöhykehinnat ovat palautuskelvottomia ja arvonlisäverollisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Hintavyöhykkeen 1 liittymismaksuja sovelletaan alueilla, joilla on voimassa oleva 

asemakaava. Hinnastoa ei sovelleta ranta-asemakaava-alueilla eikä vanhoilla rantakaava-

alueilla. 

Hintavyöhykkeen 2 liittymismaksuja sovelletaan hintavyöhykkeen 1 ulkopuolella sijaitseviin 

liittymiin silloin, kun mittauskeskus sijaitsee enintään 400 metrin päässä olemassa olevasta 

jakelumuuntamosta. Liittymän koko on enintään 3x160A 

Hintavyöhykkeen 3 liittymismaksuja sovelletaan pieniin liittymiin, kun mittauskeskus 

sijaitseen 401-600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta. Liittymän koko on 

enintään 3x35A 

 

2. Aluehinnoittelu 

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevilla alueilla, joissa 

vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai on tekemässä 

liittymissopimuksen.  Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvän 

viiden vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa 

olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeus- ja rakennusluvan saaneet 

rakennuskohteet sekä tapauskohtaisesti myös vireillä olevat kaavat. 

Mikäli 60% rakentamiskynnys ei täyty, halukkailla liittyjillä on mahdollisuus hankkia liittymä 

hinnalla, joka yhteenlaskettuna vastaa 60% alueen rakentamiskustannuksista. Korotetun 

liittymismaksun maksaneisiin sovelletaan jälkiliittyjälauseketta, joka puretaan siinä 

vaiheessa, kun alueella on rakentamiskynnyksen mukainen määrä liittyjiä. Sen jälkeen 

tuleviin uusiin liittyjiin sovelletaan aluehintaa. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta. 

 

3. Tapauskohtainen hinnoittelu 
  

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan alueilla, jotka eivät kuulu vyöhyke- tai 
aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksut määräytyvät jakeluverkon rakentamisesta ja 
vahvistamisesta aiheutuvien rakennuskustannusten perusteella. Kohteissa, joissa 
liittymismaksu on poikkeuksellisen korkea, voidaan liittymissopimukseen kirjata 
jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, mikäli hänen 
rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti 
korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta. 

 
4. Tilapäinen liittymä 

 
Tilapäisen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän rakentamis-, mittarointi- ja 
purkukustannusten perusteella. Tilapäinen liittymä voi olla käytössä enintään yhden vuoden. 

 
  



 
 

5. Keskijänniteliittymä 20 kV 
  

Keskijänniteliittymien liittymismaksu määräytyy rakentamiskustannusten ja liittymää 

varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella.  

Liittymismaksu = Välittömät liittämiskustannukset + Kapasiteettivarausmaksu x Liittymisteho 

Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon 

rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat 

kustannukset. Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös keski- ja suurjänniteverkon 

vahvistamisen. 

 

6. Liittymän koon muuttaminen 

Liittymän kokoa muutettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla 

sovelletaan vyöhykehinnoittelua ja aluehinnoittelua. Lisäliittymismaksu on tulevaa ja 

nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen 

hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy rakentamiskustannusten 

perusteella. Arvonlisäverollinen lisäliittymismaksu on kuitenkin vähintään saman 

suuruinen kuin vastaavasta liittymäkoon muutoksesta perittävä lisäliittymismaksu 

hintavyöhykkeellä 1. 

 

7. Liittymän kolmivaiheistaminen 

Vyöhykehinnoittelun piirissä olevan 1-vaiheisen liittymän muuttamisesta kolmivaiheiseksi 
veloitetaan liittymismaksuna puolet vastaavan uuden kolmivaiheliittymän hinnasta. 

 
8. Liittymissopimuksen päättäminen 

 
Liittymissopimuksen päättyessä pienjänniteliittymän liittymismaksusta palautetaan 
palautuskelpoinen osa liittyjälle. Liittymismaksun palautus edellyttää liittymän käytön 
lopettamista ja liittymän purkamista. Palautuksesta vähennetään liittymän 
purkukustannukset ja mahdolliset verkkoyhtiön erääntyneet saatavat. Tilapäisen liittymän, 
rakentamiskustannuksilla rakennetun liittymän sekä keskijänniteliittymän liittymismaksuja ei 
palauteta. 
 

 
9. Asiakkaan laitteiden verkkoon aiheuttamat häiriöt 

 
Asiakas ei saa sähkölaitteillaan aiheuttaa toisille sähkönkäyttäjille häiriöitä. Isot 
moottorikäytöt, mm. maalämpöpumput suositellaan varustettavan pehmokäynnistimellä. 
Mikäli asiakkaan moottorikäytön todetaan tuottavan verkkoon häiriöitä, voi verkkoyhtiö 
edellyttää pehmokäynnistimen asentamista laitteistoon jälkikäteen. 
 

 



 
 

10. Tuotannon liittäminen 
 
 Sähköverkkoon liitettävän tuotannon osalta noudatetaan erillistä ohjeistusta. 
 

11. Arvonlisävero 
 

Palautuskelpoisesta liittymismaksusta ei makseta arvonlisäveroa. Sen sijaan 
pienjänniteliittymän palautuskelvoton osa sekä tilapäisen liittymän ja keskijänniteliittymän 
liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia. 


