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Liittymismaksulla liittyjä saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet. 
Liittymissopimus on siirtokelpoinen. Liittymismaksut sisältävät arvonlisä-
veron, eikä liittymä ole palautuskelpoinen.

Liittymän hinta muodostuu liittymän rakentamiskustannuksista ja kapa-
siteettivarausmaksusta. Mikäli liittymää ei asiakkaasta riippuvasta syystä 
ole tehty yhden vuoden kuluessa, ennen liittymän toimitusta on tehtävä 
uusi liittymissopimus kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Keskijänniteliittymät

Keskijänniteliittymän liittymismaksu on muotoa:

Liittymismaksu = a + b x P,

jossa

a on rakentamiskustannukset
b on kapasiteettivarausmaksu 29,14 €/kVA
P on liittyjän liittymisteho (kVA)

Liittymän koko määräytyy liittyjän tehotarpeen mukaan.

Liittämiskohta
Keskijänniteverkko rakennetaan rengasverkkona. Keskijänniteverkon 
kaapelit jäävät aina Alvan omistukseen ja rengasyhteys ketjutetaan liitty-
män kautta. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten 
välinen kohta. Keskijänniteliittymien liittämiskohta on liittyjän omista-
massa kytkinlaitteistossa liittymiskaapelipäätteiden kytkentäliittimillä. 
Alva Sähköverkko omistaa kaapelipäätteet, liittyjä omistaa kytkinlaitteis-
ton. 

Verkonhaltija Alva Sähköverkko vastaa liittymiskaapeleiden rakentami-
sesta liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa muuntamon (kytkinlait-
teiston) rakentamisesta ja liittymiskaapeleiden tarvitsemista johtorei-
teistä kiinteistössä. Samalle tontille myönnetään pääsääntöisesti vain 
yksi liittymä.

Liittymän muuttaminen
Jos sähkön tarve myöhemmin kasvaa, peritään lisäliittymismaksu. Lisä-
liittymismaksu on uuden ja vanhan kapasiteettimaksun erotus.

Jos liittymä pienenee, liittymismaksujen erotusta ei palauteta, vaan oi-
keus alkuperäiseen liittymistehoon säilyy. 

Jos liittymä muutetaan alemmalle jännitteelle, nykyinen liittymissopi-
mus irtisanotaan ja uusi liittymissopimus tehdään voimassa olevan hin-
naston mukaisesti.

Muut muutokset liittymisjohtoihin, kuten liittämiskohdan siirtymisestä ai-
heutuneet muutokset, peritään tapauskohtaisesti muutos- ja rakentamis-
kustannusten mukaan. Liittymämuutoksien yhteydessä liittymissopimus 
päivitetään uutta tilannetta vastaavaksi.

Liittymien ylläpito
Jos liittyjä irtisanoo verkkopalvelusopimuksen, liittymissopimuksen yllä-
pito on mahdollista seuraavin ehdoin:
 
• Ylläpidosta tehdään sopimus
• Liittyjä maksaa sähkön verkkopalveluhinnaston mukaiset maksut

Liittymismaksujen palautettavuus
Kaikki liittymät ovat siirtokelpoisia kiinteistön luovutuksen yhteydessä. 
Liittymissopimusta ei kuitenkaan voida siirtää toiseen liittymään. Liit-
tymismaksun palautettavuus määritellään liittymissopimuksessa. Kun 
liittymä irtisanotaan, liittymismaksu palautetaan purkukustannuksilla 
vähennettynä. Tällöin sähkön käyttö kyseisessä liittymässä lakkaa. En-
nen vuotta 1979 ja 1.1.2009 jälkeen maksetut liittymämaksut eivät ole 
palautuskelpoisia.

Tilapäinen keskijänniteliittymä
Tilapäiset keskijänniteliittymät hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti. 
Tilapäisestä liitynnästä tehdään tapauskohtainen rakentamissopimus. 
Liittämisestä peritään rakentamis- ja mittarointikustannukset. Jos tila-
päinen sähkönkäyttötarve kestää yli kaksi vuotta, sähkön jakeluverkkoon 
liittymisestä tulee tehdä liittymissopimus ja maksaa hinnaston mukainen 
liittymismaksu.


