
Keskijänniteliittymien liittymishinnasto
1.6.2018 alkaen * Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %)

Keskijänniteliittymien liittymishinnasto
1.6.2018 alkaen

Keskijänniteliittymät

Liittämiskohta

Liittymän muuttaminen

Liittymien ylläpito

Liittymismaksujen palautettavuus

Tilapäinen keskijänniteliittymä

LIITTYMISTEHO Liittymismaksut

200 kVA 26 274

315 kVA 29 625

500 kVA 35 016

630 kVA 38 805

800 kVA 43 758

1000 kVA 49 586

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

Liittymän hinta muodostuu liittymän keskimääräisistä rakentamiskustan-
nuksista ja kapasiteettivarausmaksusta. Mikäli liittymää ei asiakkaasta 
riippuvasta syystä ole tehty yhden vuoden kuluessa, on ennen liittymän 
toimitusta tehtävä uusi liittymissopimus kulloinkin voimassaolevan hin-
naston mukaisesti.

Keskijänniteverkko rakennetaan rengasverkkona. Keskijänniteverkon 
johdot jäävät aina Alvan omistukseen ja rengasyhteys ketjutetaan liitty-
män kautta. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten 
välinen kohta. Keskijänniteliittymien liittämiskohta on liittyjän omistamassa 
kytkinlaitteistossa liittymiskaapelipäätteiden kytkentäliittimillä.

Verkonhaltija Alva Sähköverkko vastaa liittymisjohdon rakentamisesta 
liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa muuntamon rakentamisesta ja 
liittymiskaapeleiden tarvitsemista johtoreiteistä kiinteistössä. Samalle 
tontille myönnetään pääsääntöisesti vain yksi liittymä.

Jos sähkön tarve myöhemmin kasvaa, peritään lisäliittymismaksu. Lisäliit-
tymismaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen uuden liittymistehon 
ja olemassa olevan liittymistehon liittymismaksujen erotus.

Liittymän pienentyessä ei liittymismaksujen erotusta palauteta vaan 
oikeus alkuperäiseen liittymistehoon säilyy. Jos liittymä pienennetään 
siirtymällä alemmalle jännitteelle, nykyinen liittymissopimus irtisanotaan 
ja uusi liittymissopimus tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Muut muutokset liittymisjohtoihin, kuten liittämiskohdan siirtymisestä 
aiheutuneet muutokset, peritään tapauskohtaisesti muutos- ja rakenta-
miskustannusten mukaan.

Liittymämuutoksien yhteydessä liittymissopimus päivitetään uutta tilan-
netta vastaavaksi.

Jos liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksen voimassa irtisanoessaan 
verkkopalvelusopimuksen, voi liittyjä säilyttää liittymissopimuksen mu-
kaisen liittymäoikeuden maksamalla liittymän ylläpidosta sähkön siirto- ja 
palveluhinnastossa ilmoitetun maksun. Ylläpidosta tehdään ylläpitosopimus.

Kaikki liittymät ovat siirtokelpoisia kiinteistön luovutuksen yhteydessä. 
Liittymissopimusta ei kuitenkaan voida siirtää toiseen liittymään. Liitty-
mismaksun palautettavuus määritellään liittymissopimuksessa. Liittymis-
maksu palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä irtisanottaessa koko 
liittymä, jolloin sähkön käyttö kyseisessä sähkönkäyttöpaikassa lakkaa. 
Ennen vuotta 1979 ja 1.1.2009 jälkeen maksetut liittymämaksut eivät ole 
palautuskelpoisia.

Tilapäisen keskijänniteliittymän liittämisestä peritään rakentamis- ja mitta-
rointikustannukset. Tilapäisestä liitynnästä tehdään tapauskohtainen tarjous 
ja rakentamissopimus. Jos tilapäinen sähkönkäyttötarve kestää yli kaksi 
vuotta, tulee sähkön jakeluverkkoon liittymisestä tehdä liittymissopimus 
ja maksaa hinnaston mukainen liittymismaksu.

Yli 1 000 kVA liittymistehoisen liittymän liittymismaksu muodostuu kiin-
teästä osasta 20 417 € lisättynä maksulla, joka muodostuu seuraavasti:

muuntajien kokonaisteho [kVA] x 29,14 €/kVA (kapasiteettivarausmaksu)
Keskijänniteliittymän koko määräytyy liittymässä olevan yhteenlasketun 
nimellisen muuntajatehon (kVA) mukaan. Mikäli yhteenlaskettu nimellinen 
muuntajateho ylittää 5 000 kVA on liittyjällä mahdollisuus myös vastaan-
otettavan tehokyvyn mukaiseen liittymään.

Liittymismaksuihin sisältyy liittymiskaapelin rakentamista tontilla enintään 
40 m /kaapeli. Ylimenevältä osuudelta peritään liittyjäkohtaista maksua 
61,50 € / metri kaapelia kohden. Liittyjäkohtainen maksu on siirtokelpoinen 
mutta ei palautuskelpoinen.

Jos liittyjän sähkönkäyttöpaikka sijaitsee siten, että kustannukset sen 
liittämisestä sähkönjakeluverkkoon nousevat selvästi keskimääräistä 
rakentamiskustannusta suuremmaksi, voi Alva Sähköverkko hinnoitella 
liittymän aiheutuvien rakentamiskustannusten ja kapasiteettivarausmak-
sun mukaan.
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