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Elenia vastaa omalla verkkoalueellaan sähköverkkopalveluista� Sähköliittymällä liityt sähkö-
verkkoon ja saat sähkön käyttöösi uuteen kotiisi, vapaa-ajan asunnollesi ja yritykseesi� Sähkö-
verkkoon liittymisestä veloitetaan liittymishinnaston mukainen liittymismaksu� Liittymismak-
suun vaikuttavat rakennuspaikan sijainti ja pääsulakekoko tai tarvitsemasi liittymisteho� Liitty-
mät on hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella� Sähköliittymämaksulla verkko palvelu- 
yhtiö toimittaa tarpeidesi mukaisen siirtotien liittämiskohtaan sovitussa aikataulussa�

PIENJÄNNITELIITTYMÄT 
(sis� alv 24 %)

Pääsulake/A Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Vyöhyke 3 Vyöhyke 4

3 x 25 1 785 € 2 214 € 3 153 € 5 515 €

3 x 35 2 499 € 3 100 € 4 414 € 7 722 €

3 x 50 3 570 € 4 429 € 6 306 € 11 031 €

3 x 63 4 498 € 5 580 € 7 945 € 13 899 €

3 x 80 5 711 € 7 086 € 10 089 € 17 649 €

3 x 100 7 139 € 8 857 € 12 612 € 22 062 €

Yli 100 (1 kW=1,5 A) 71,4 €/A 88,6 €/A 126,1 €/A *

3-vaiheistus 25 A 1 190 € 1 476 € 2 102 € 3 677 €

* tapauskohtainen hinnoittelu
Elenian verkossa suurin pienjännitteellä toteutettava liittymäkoko on 3x1250 A 

20 kV:N SÄHKÖLIITTYMÄT
(sis� alv 24 %)

Kulutus max 2 MVA 43,6 €/kVA�

Kulutus yli 2 MVA
Liittymismaksussa peritään mahdolliset liittymisestä aiheutuvat verkon 
laajennuskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu

0,4 KV:N JA 20 KV:N TUOTANTOLIITTYMÄT 
(sis� alv 24 %)

Tuotanto max 2 MVA Liittymismaksussa peritään mahdolliset liittymisestä aiheutuvat verkon 
laajennuskustannukset 

Tuotanto yli 2 MVA Liittymismaksussa peritään mahdolliset liittymisestä aiheutuvat verkon 
laajennuskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu

110 kV:N SÄHKÖ- JA TUOTANTOLIITTYMÄT 
(sis� alv 24 %)

14 880 € / MVA



LIITTYMISMAKSUVYÖHYKE SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKAN 
SIJAINNIN PERUSTEELLA
Vyöhyke V1 Vyöhykkeeseen 1 kuuluvat rajoituksetta kaikki asemakaava-alueella sijaitsevat 

liittyjät etäisyydestä riippumatta (ei koske yleiskaavoja, ranta-asemakaavoja 
eikä rantakaavoja)� Lisäksi vyöhykkeelle 1 luetaan liittyjät, joiden sähkön-
käyttöpaikan etäisyys on olemassa olevasta jakelumuuntamosta  suoraan 
mitattuna 0-200m, vaikka liittyjät sijaitsisivat asemakaava-alueen ulkopuolella� 

Vyöhyke V2 Muu kuin asemakaava-alue� Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys 
olemassa olevasta jakelumuuntamosta 200m-400m� 

Vyöhyke V3 Muu kuin asemakaava-alue� Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys 
olemassa olevasta jakelumuuntamosta 400m-600m�

Vyöhyke V4 Muu kuin asemakaava-alue� Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys 
olemassa olevasta jakelumuuntamosta 600m-1000m

Sähkönkäyttöpaikan etäisyys mitataan olemassa olevasta Elenian omistamasta 20 kV/0,4 kV 
jakelumuuntamosta� Aikaisemmin sovitut, voimassa olevat aluehinnat ja jälkiliittyjä lausekkeet 
huomioidaan uuden liittymän ja liittymän muutoksien hinnoittelussa� 

Vyöhykkeiden V1, V2, V3 ja V4 ulkopuolinen alue
Mikäli sähkönkäyttöpaikka sijaitsee vyöhykkeiden ulkopuolella, määritellään liittymismaksu alue-
hinnoitteluna tai tapauskohtaisesti�

Pienkohteet 
Pienkohteiden, kuten yhteisantennivahvistinkaappien ja liikennemerkkien liittymismaksu on 927 € 
(sis� alv), mikäli liittymiskustannukset eivät nouse tätä korkeammiksi� Hinta on kuitenkin enintään 
voimassa olevan vyöhykehinnan mukainen� Pienkohteiden liittymiin ei tarvita mittausta� 

Määräaikainen liittymä
Määräaikaisista liittymistä tehdään tarjous tapauskohtaisesti� 

• Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia� 

• Liittymismaksua ei palauteta sopimuksen 
päätyttyä� 

• Liittymissopimus on siirtokelpoinen 
liittymisehdoissa kirjatuin rajoituksin�

• Sähkömarkkinalain mukainen liittymisjohto 
ei sisälly liittymismaksuihin� Liittymisjohdon 
ja sen rakenteiden tulee vastata 
jakeluverkonhaltijan antamia ohjeita ja 
mitoitusvaatimuksia� 

• Liittämiskohta määritellään 
liittymissopimuksessa� 

• Sähköliittymän toimituksessa noudatetaan 
yleisiä sähkönkäyttöpaikkojen 
liittymisehtoja� 
110 kV:n sähköliittymien toimituksessa 
noudatetaan suurjännitteisen jakeluverkon 
liittymisehtoja� 

• Liittymien ylläpitomaksut on esitetty 
verkkopalveluhinnastossa�

Huomioitavaa



Sähköliittymän hintalaskuri 
www.elenia.fi/liittymanhintalaskuri

Näin hankit sähköliittymän
www.elenia.fi/sahkoliittyma

Puhelimitse  �������������������������������������� 020 690 025 
ma-pe klo 8–20, la klo 9–16

Sähköpostitse  
asiakaspalvelu@elenia.fi

Vikapalvelu 24 h ����������������������������0800 100 100

Vaihde ���������������������������������������������������������020 586 11 
ma-pe 8-16

www.elenia.fi

KOKEILE SÄHKÖLIITTYMÄN 
HINTALASKURIA

Sähköliittymän hintalaskurista näet 
kätevästi sähköliittymän hinnan ja 

arvion toimitusajasta� Palvelussa voit 
myös pyytää tarjouksen tai varata soit-

toajan�

www.elenia.fi/liittymanhintalaskuri

Liittämiskohta
Sähköverkon kohta, jossa vaihtuu asiakkaan 
ja jakeluverkonhaltijan verkon omistusraja� 
Liittämiskohta määritellään liittymissopi-
muksessa�

Liittymisjohto
Asiakkaan omistama sähköverkon osa, jolla 
asiakkaan liittymä liitetään jakeluverkonhal-
tijan omistamaan sähköverkkoon�

Liittymissopimus
Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti 
asiakkaan sähköliittymän koko, toimitus-
päivä, hinta ja muut sähköliittymän toimituk-
sen ehdot�

Pääsulake
Määrittää asiakkaan sulakepohjaisen sähkö-
liittymän koon� Sulakepohjaisten sähköliitty-
mien vaihtoehdot esitetty hinnastossa�

TILAA SÄHKÖLIITTYMÄ

PL 2, 33901 TAMPERE

SANASTO


