SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN
LIITTYMISHINNASTO
1.7.2018

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. Liittymismaksuun
vaikuttavat rakennuspaikan sijainti ja pääsulakekoko tai tarvitsemasi liittymisteho. Liittymät on
hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella. Sähköliittymämaksulla verkkopalveluyhtiö toimit
taa tarpeidesi mukaisen siirtotien liittämiskohtaan sovitussa aikataulussa.

SULAKEPOHJAISET 0,4 kV:N SÄHKÖLIITTYMÄT
(sis. alv 24 %)
Pääsulake/A

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2

3 x 25

2 419 €

3 155 €

5 171 €

3 x 35

3 215 €

4 143 €

7 349 €

3 x 50

4 455 €

5 695 €

10 625 €

3 x 63

5 504 €

6 935 €

11 276 €

3 x 80

7 440 €

8 417 €

12 349 €

3 x 100

9 294 €

10 534 €

13 171 €

917 €

1 240 €

1 965 €

3-vaiheistus 25 A

Vyöhyke 3

TEHOPOHJAISET 0,4 kV:N SÄHKÖLIITTYMÄT
(sis. alv 24 %)
(1 kW = 1,5 A)

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2, Vyöhyke 3

1 240 € + 124 €/kW

1 602 € + 142 €/kW

Pääsulakekooltaan yli 100 A:n pienjänniteliittymät hinnoitellaan pienjänniteteholiittymien mukaisesti.

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

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2, Vyöhyke 3

8 680 € + 53,9 €/kW

8 680 € + 53,9 €/kW*

* = Hinnaston lisäehto: Liittymismaksu on hinnaston mukainen, mikäli liittymäkustannukset eivät nouse hinnaston
hintaa korkeammiksi. Liittymistarjous tehdään tapauskohtaisesti.

0,4 kV:N JA 20 kV:N TUOTANTOLIITTYMÄT
Tuotanto max 2 MVA

Liittymismaksussa peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennusja suojauskustannukset lukuunottamatta verkon vahvistuskuluja.

Tuotanto yli 2 MVA

Liittymismaksussa peritään kaikki välittömät liittymisestä aiheutuvat verkon
laajentamiskustannukset.

110 kV:N SÄHKÖ- JA TUOTANTOLIITTYMÄT
(sis. alv 24 %)
62 000 € + 8 184 €/MVA**
**=Hinnaston lisäehto: Liittymismaksu on hinnaston mukainen, mikäli liittymälle ei kohdistu välittömiä rakentamiskustannuksia. Muussa tapauksessa liittymistarjous tehdään tapauskohtaisesti.

Mahdolliset kantaverkon liittymismaksut lisätään edellä esitettyihin 20 kV ja 110 kV hintoihin.

LIITTYMISMAKSUVYÖHYKE SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKAN
SIJAINNIN PERUSTEELLA
Vyöhyke V1

Voimassa oleva asemakaava-alue. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja
rantakaavoja.

Vyöhyke V2

Muu kuin asemakaava-alue. Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys
olemassa olevasta jakelumuuntamosta enintään 400 m.

Vyöhyke V3

Muu kuin asemakaava-alue. Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys
olemassa olevasta jakelumuuntamosta 400 m–600 m.

Sähkönkäyttöpaikan etäisyys mitataan olemassa olevasta Elenian omistamasta 20 kV/0,4 kV jake
lumuuntamosta. Aikaisemmin sovitut, voimassa olevat aluehinnat ja jälkiliittyjälausekkeet huomioi
daan uuden liittymän ja liittymän muutoksien hinnoittelussa.

Vyöhykkeiden V1, V2 ja V3 ulkopuolinen alue

Mikäli sähkönkäyttöpaikka sijaitsee vyöhykkeiden ulkopuolella, määritellään liittymismaksu tapaus
kohtaisesti, joka on kuitenkin vähintään vyöhykkeen V3 hinnaston mukainen.

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.

Tilapäisliittymä

Tilapäisliittymästä tehdään tarjous tapauskohtaisesti.
• Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia.
• Liittymismaksua ei palauteta sopimuksen päätyttyä.
• Liittymissopimus on siirtokelpoinen liittymisehdoissa kirjatuin rajoituksin.
• Tämän hinnaston liittymismaksut sisältävät liittymän rakentamiskustannusten lisäksi
kapasiteettivarausmaksun.
• Sähkömarkkinalain mukainen liittymisjohto ei sisälly liittymismaksuihin. Liittymisjohdon ja
sen rakenteiden tulee vastata jakeluverkonhaltijan antamia ohjeita ja mitoitusvaatimuksia.
• Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.
• Sähköliittymien mittalaitteiden asennukset veloitetaan erikseen verkkopalveluhinnaston
mukaisesti.
• Sähköliittymän toimituksessa noudatetaan yleisiä liittymisehtoja. 110 kV:n sähköliittymien
toimituksessa noudatetaan alueverkon liittymisehtoja.
• Liittymien ylläpitomaksut on esitetty verkkopalveluhinnastossa.

LUPAUKSEMME SÄHKÖLIITTYMÄN RAKENTAJALLE
• Oma yhteyshenkilösi välittää
rakennuksesi sähköistyksestä.
Saat oman yhteyshenkilön, jonka
kanssa voit asioida koko sähköliittymän
rakentamisen ajan.

Lue lisää palvelulupauksistamme:
www.elenia.fi/sahko/palvelulupaukset

• Välitämme sähkön käyttöösi
aikataulun mukaisesti.
Asennamme mittarin sovittuna aikana
ja siistimme työmaan jäljiltämme. Jos
myöhästymme, emme veloita sinulta
mittalaitteen asennusmaksua.

Kokeile hintalaskuria, saat kätevästi
hinnan ja toimitusajan sähköliittymälle:
www.elenia.fi/sahkoliittyma

SANASTO
Liittämiskohta

Pääsulake

Liittymisjohto

Teholiittymä

Sähköverkon kohta, jossa vaihtuu asiakkaan ja
jakeluverkonhaltijan verkon omistusraja. Liittä
miskohta määritellään liittymissopimuksessa.

Asiakkaan omistama sähköverkon osa, jolla
asiakkaan liittymä liitetään jakeluverkonhalti
jan omistamaan sähköverkkoon.

Määrittää asiakkaan sulakepohjaisen sähkö
liittymän koon. Sulakepohjaisten sähköliitty
mien vaihtoehdot esitetty hinnastossa.

Sähköliittymän koko mitoitetaan asiakkaan
tarvitseman tehon mukaan (kW).

Liittymissopimus

Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti
asiakkaan sähköliittymän koko, toimituspäivä,
hinta ja muut sähköliittymän toimituksen
ehdot.

TILAA SÄHKÖLIITTYMÄ
Hintalaskurimme kautta:
www.elenia.fi/sahkoliittyma

Vikapalvelu puh.������������������������������������� 020 690 911
Vaihde puh.��������������������������������������������������� 020 586 11

Puhelimitse���������������������������������������������020 690 025
arkisin klo 8 – 20, lauantaisin klo 9 – 16

Elenia Oy
PL 2
33901 TAMPERE
www.elenia.fi

Sähköpostitse: liittymamyynti@elenia.fi

