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SÄHKÖNTUOTANNON LIITTÄMINEN

LIITTYMISMAKSUT
Liittymismaksun määritysmenetelmä määräytyy suurimman liittymistehon mukaan. Jos tuotannon maksimiliittymisteho 
on suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, sovelletaan tuotannon liittymismaksun määritysmenetelmiä ja tilan-
teen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymismaksun määritysmenetelmiä.

Liittymissä, joissa on sähköntuotannon ohella myös kulutusta, veloitetaan vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava 
liittymismaksu sähkönkäyttöpaikkojen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Liittymähinnoittelu sekä verkoston suunnittelu ja rakentaminen perustuvat Savon Voima Verkko Oy:n käyttämiin verkon 
normaalirakenteisiin ja materiaaleihin, kuten sähkönkäyttöpaikkojen liittämisessä.

Tuotantolaitoksen verkkoon liittäminen edellyttää sähköntuotantolaitteistoille asetettujen Savon Voima Verkko Oy:n tek-
nisten ehtojen täyttymistä. Tuotantolaitteiston suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito on toteutettava niin, että 
tuotantolaitoksesta ei aiheudu häiriötä jakeluverkolle ja sen välityksellä muille sähkön käyttäjille tai vaaraa jakeluverkon 
kanssa tekemisissä oleville henkilöille.

Enintään 2 MVA tuotantolaitoksen liittäminen
Liitettäessä teholtaan enintään 2 MVA tuotantolaitos verkkoon, veloitetaan liittymismaksussa välittömät verkon laajen-
tumisesta aiheutuvat rakentamis- ja liittämiskustannukset, toiminnallisesti uusien komponenttien lisääminen olemassa 
olevaan verkkoon ja liittämisestä aiheutuvat suojauskustannukset.

Liitettäessä teholtaan enintään 2 MVA sähköntuotantolaitoksista muodostuva yli 2 MVA kokonaisuus sähköverkkoon, 
sovelletaan yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittämisen liittymisperiaatteita ja hinnoittelua.

Yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittäminen
Liitettäessä teholtaan yli 2 MVA tuotantolaitos verkkoon, veloitetaan liittymismaksussa välittömät verkon laajentumisesta 
tai vahvistamisesta aiheutuvat rakentamis- ja liittämiskustannukset, toiminnallisesti uusien komponenttien lisääminen 
olemassa olevaan verkkoon, suojauskustannukset sekä kapasiteettimaksu. Kapasiteettivarausmaksu on riippuvainen 
liityntäjännitteestä sähköliittymähinnaston mukaisesti.

LIITTYMISMAKSUT, KESKI- JA SUURJÄNNITELIITTYMÄT (alv. 0 %)
Liittymis- ja lisäliittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %.

PIENJÄNNITETEHO 0,4 kV Rakentamis- ja liittämiskustannusten 
mukaan, vähintään

2 800 €
+ 110 €/kVAJakeluverkko

KESKIJÄNNITETEHO 6–45 kV Rakentamis- ja liittämiskustannusten 
mukaan, vähintään

1 000 €
+ 95 €/kVAJakeluverkko

KESKIJÄNNITETEHO 6–45 kV Rakentamis- ja liittämiskustannusten 
mukaan, vähintään

1 000 €
+ 38 €/kVASähköaseman kenno

SUURJÄNNITETEHO 110 kV Rakentamis- ja liittämiskustannusten 
mukaan, vähintään

1 000 €
+ 28 €/kVASuurjännitteinen jakeluverkko
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MUUTA HUOMIOITAVAA
• Liittymän toimituksessa noudatetaan sähköntuotannon liittymisehtoja TLE11 ja Energiamarkkinaviraston hyväksymiä
 Savon Voima Verkko Oy:n liittymisperiaatteita.
• Pääsulakeperusteisten pienjänniteliittymien liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia, liittymän siirron yhteydessä
 siirtokelpoisia ja liittymissopimuksen päättyessä palautuskelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti.
• Tehoperusteisten liittymien liittymismaksut ja lisäliittymismaksuosuudet ovat arvonlisäverollisia ja liittymän siirron
 yhteydessä siirtokelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti. Liittymissopimuksen päättyessä arvonlisäverollista
 liittymismaksua tai lisäliittymismaksuosuutta ei palauteta. Pienjänniteteholiittymissä arvonlisäverollisuutta sovelletaan
 1.4.2013 ja sen jälkeen tehtävien liittymis- ja lisäliittymissopimusten perusteella maksettavissa liittymismaksuissa ja
 lisäliittymismaksuosuuksissa. Hinnastossa mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan
 mukainen arvonlisävero.
• Mittalaitteet ja niiden asennus sekä asiakkaan liittymisjohto eivät sisälly liittymismaksuun.
• Liittämiskohdan määrittelee jakeluverkonhaltija ja se merkitään liittymissopimukseen.
• Teholiittymissä määräytymisperusteena on liittymän huipputeho kVA / MVA.
• Enintään 2 MVA liittymissä lisäliittymismaksu määräytyy liittymää palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentami-
 sesta. Yli 2 MVA liittymissä lisäliittymismaksu määräytyy välittömien verkkoon liittämisestä aiheutuvien kustannusten 
 ja liittymistehojen erotuksen mukaan. Suurennettaessa olemassa oleva enintään 2 MVA tuotantolaitos tai tuotantolai-
 tosten muodostama kokonaisuus suuremmaksi kuin 2 MVA, sovelletaan liittymähinnoittelussa yli 2 MVA liittymähin-
 noittelumenetelmää.


