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SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMINEN

Liittymismaksut, pääsulakeperusteiset pienjänniteliittymät 
Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia.

LIITTYMÄN KOKO VYÖHYKE 1 VYÖHYKE 2 VYÖHYKE 2 B

3 x 25 A 2 700 € 4 250 € 6 800 €

3 x 35 A 3 780 € 5 950 € 8 750 €

3 x 50 A 5 100 € 8 250 €

3 x 63 A 6 110 € 10 080 €

3 x 80 A 7 360 € 12 240 €

3 x 100 A 8 700 € 14 500 €

3 x 125 A 10 250 € 16 750 €

3 x 160 A 12 320 € 20 000 €

3 x 200 A 14 400 € 23 000 €

Isommat 67 €/A 105 €/A

Liittymän muutos 1-vaiheisesta 3-vaiheiseen kaikilla vyöhykkeillä 900 €

VYÖHYKE 1:  Voimassa vahvistettu asemakaava-alue kaupunki- ja kuntataajamassa ja 0–300 m
 etäisyys muuntamoiden ympärillä asemakaavojen ulkopuolella. 
VYÖHYKE 2:  300–600 m etäisyys muuntamosta asemakaavojen ulkopuolella.
VYÖHYKE 2B: 600–800 m etäisyys muuntamosta asemakaavojen ulkopuolella.

Suurin mahdollinen pienjänniteliittymän koko on 1 000 kW (3 x 1 500 A). Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta
muuntopiireihin, joissa on voimassa olevia hyvitys- tai erityisehtoja tai aiemmin määritelty aluehinta.

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 2B ulkopuolinen alue, tapauskohtainen hinnoittelu:

Liittymismaksu määräytyy liittyjää tai liittymäryhmää varten rakennettavan uuden verkoston
rakentamiskustannuksen ja kapasiteettivarausmaksun (67 €/A) summasta. 2B-alueella tämä
koskee yli 3x35 A liittymiä.

Sähköverkon liittymismaksut 1.3.2022 alkaen
Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.
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SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMINEN

Teholiittymien liittymismaksut, keskijännite- ja suurjänniteteho (alv. 0 %)
Liittymis- ja lisäliittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Teholiittymän liittymismaksu muodostuu liittyjää varten rakennettavan uuden verkoston välittömien
rakentamiskustannusten ja kapasiteettivarausmaksun summasta.

Kapasiteettivarausmaksut
Liittymis- ja lisäliittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %. Keskijänniteverkossa asiakas voi liittyä johtolähdön 
varrelta tai suoraan sähköaseman keskijännitekojeistoon.

KESKIJÄNNITETEHO
(johtolähdöllä)

KESKIJÄNNITETEHO
(sähköaseman kennossa) SUURJÄNNITETEHO

54 €/kW (alv. 0 %) 27 €/kW (alv. 0 %) 12 €/kW (alv. 0 %)

Liittymän ylläpitomaksut
Sähkönjakeluverkosta irrotetun sähköliittymän ylläpidosta veloitetaan Liittymisehdot LE2019 kohdan 5 mukainen maksu.

SÄHKÖLIITTYMÄN KOKO YLLÄPITOMAKSU YHT.
€/kk, sis. alv. 0 %

YLLÄPITOMAKSU YHT.
€/kk, sis. alv. 24 %

1 x 16–35 A 21,19 26,27

3 x 25–50 A 21,73 26,95

3 x 63 A 33,23 41,21

3 x 80–100 A 48,24 59,82

3 x 125 A 62,39 77,36

3 x 160 A 80,65 100,00

3 x 200 A 100,81 125,00

3 x 250 A 125,81 156,00

pj-teho 261,60 324,38

kj-teho 785,00 973,40

Liittymä voidaan ottaa käyttöön liittymää palvelevan jakeluverkostotilanteen sallimalla aikataululla.  Mikäli sähkön-
käyttöä ei aloiteta yhden vuoden kuluttua uuden liittymän toimittamisesta, asetetaan liittymä automaattisesti ylläpitoon.

SÄHKÖNTUOTANTOPAIKKOJEN LIITTÄMINEN

Sähkövarastojen liittymät, joiden takana ei ole muuta kulutusta rinnastetaan sähköntuotantopaikkoihin.

Enintään 2 MVA tuotantolaitoksen liittäminen
Vyöhykehinnoittelun piirissä olevan kohteen liittymismaksu muodostuu sähkönkäytön liittymismaksusta vähennettynä
kapasiteettivarausmaksun osuudella. Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella olevan liittymän osalta veloitetaan välittömät 
liittymisestä aiheutuvat verkon laajennuskustannukset.

Yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittäminen
Liittymismaksussa veloitetaan välittömät liittymisestä aiheutuvat verkon laajennuskustannukset sekä kapasiteettimaksu. 
Tuotannon liittämisen kapasiteettivarausmaksuna käytetään sähkönkäytön kapasiteettivarausmaksua liityttäessä
suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Keskijänniteverkkoon liittyvän tuotannon kapasiteettivarausmaksuna käytetään
50 % sähkönkäytön kapasiteettivarausmaksusta. Liitettäessä teholtaan enintään 2 MVA sähköntuotantolaitoksista
muodostuva yli 2 MVA kokonaisuus sähköverkkoon, sovelletaan yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittämisen
liittymisperiaatteita ja hinnoittelua.
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LIITTYMISMAKSUISTA

Pienjänniteliittymien liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia, liittymän siirron yhteydessä siirtokelpoisia
ja liittymissopimuksen päättyessä palautuskelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti.

Keski- ja suurjänniteliittymien liittymismaksut ja lisäliittymismaksuosuudet ovat arvonlisäverollisia ja
liittymän siirron yhteydessä siirtokelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti. Liittymissopimuksen
päättyessä arvonlisäverollista liittymismaksua tai lisäliittymismaksuosuutta ei palauteta.

Hinnastossa mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

LIITTYMÄN KOON SUURENTAMINEN

Liittymän koon suurentamisesta lisäliittymismaksu määräytyy seuraavasti:

• Vyöhykkeellä 1, 2 ja 2B hinnastotaulukon mukaisesti uuden ja vanhan pääsulakekoon liittymismaksujen erotus.
 Vyöhykkeellä 1 ja 2 hinnastotaulukkoa suuremmat pj-liittymät uuden ja vanhan tehon erotuksen mukainen
 €/A hinta.
• Vyöhykkeiden 1, 2 ja 2B ulkopuolinen alue liittymiskohdan säilyessä ennallaan lisäliittymismaksu määräytyy uuden
 ja vanhan sulakekoon kapasiteettivarausmaksujen erotuksen mukaan. Liittymiskohdan muuttuessa hintaan
 lisätään mahdolliset verkonrakentamiskustannukset.
• Keski- ja suurjänniteperusteisissa kaikissa liittymissä lisäliittymismaksu määräytyy liittymistehoja vastaavien
 kapasiteettivarausmaksujen erotuksen mukaan. Liittymiskohdan muuttuessa hintaan lisätään mahdolliset
 verkonrakentamiskustannukset.

LIITTYMÄN MUUTOS 1-VAIHEISESTA 3-VAIHEISEEN

Liittymämuutoksesta 1-vaiheisesta 3-vaiheiseksi veloitetaan lisäliittymismaksuna hinnaston mukainen maksu. Liitty-
mismaksuun sisältyy uuden liittymiskaapelin verkkoon kytkentä. Liittymisjohto- ja mittauskeskusmuutokset asiakas 
kustantaa erikseen.

MUUT LIITTYMÄN TOIMITUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

• Asiakkaan liittymisjohto ei sisälly liittymismaksuun.
• Liittämiskohdan määrittelee jakeluverkonhaltija ja se merkitään liittymissopimukseen.
• Teholiittymissä tehon määräytymisperusteena on liittymän huipputeho.
• Vyöhykkeillä 1, 2 ja 2B etäisyys liittämiskohtaan olemassa olevasta muuntamosta määritetään jakeluverkon-
 haltijan karttatiedon perusteella suoraan mitattuna.
• Sähköliittymän toimituksessa noudatetaan yleisiä liittymisehtoja LE2019, Energiaviraston hyväksymiä Savon
 Voima Verkko Oy:n liittymisperiaatteita ja Energiaviraston määräystä ”Menetelmät liittämisestä perittävien
 maksujen määrittämiseksi (Liittymien hinnoittelumenetelmät) 2105–2191/432/2018”.


