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LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET
Sähköliittymismaksut 
Voimassa 1.5.2015 alkaen

1. YLEISTÄ
Äänekosken Energia Oy:n jakeluverkkoon liityttäessä 
noudatetaan yleisiä liittymisehtoja (LE 05). Liittymismaksut 
ovat arvonlisäverottomia sekä palautus- ja siirtokelpoisia, 
huom. rajoitukset teholiittymissä.
Mikäli liittymän hintaan vaikuttavat rakentamiskustannukset, 
käytetään kustannuksia laskettaessa energiamarkkinaviraston 
hyväksymiä yksikköhintoja. Liittymismaksut määritetään 
Energiamarkkinaviraston ohjeen ”Menetelmät verkonhaltijan 
sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittävien maksujen 
määrittämiseksi” mukaan.

1.1 LIITTYMÄN KOON MUUTTAMINEN
Liittymän koon suurentaminen katso kohdat 2.4 ja 3.3. 
Liittymän koon pienentämisestä liittyjä ei saa hyvitystä 
maksamastaan liittymismaksusta.
Muutostilanteessa vanha liittymissopimus korvataan uudella.

1.2 JÄLKILIITTYJÄLAUSEKKEEN KÄYTTÖ
Jälkiliittyjälausekkeella tarkoitetaan hyvitysehtoa, jonka 
perusteella yhdelle tai useammalle liittyjälle palautetaan 
heidän aiemmin maksamiaan liittymismaksuja siinä vaiheessa, 
kun heidän rahoittamaansa verkon osaan liittyy uusia 
liittymiä. Jälkiliittyjälauseke kirjataan liittymissopimukseen. 
Jälkiliittyjälausekkeen voimassaoloaika on kymmenen vuotta.

2. PIENJÄNNITELIITTYMÄT 0,4 kV
Verkonhaltija määrittelee kirjallisessa liittymissopimuksessa 
liittymiskohdan, joka on ilmajohtoverkossa pylvään latvassa 
ja maakaapeliverkossa tontin rajalla. Liittymän hintaan 
sisältyy kaapelin kytkentä verkkoon ja alle 3 x 63A liittymillä 
sähkömittari. Yli 3 x 63A liittyjiltä veloitetaan mittari 
palveluhinnaston mukaisella hinnalla.
Liittymän hintaan eivät sisälly liittymiskaapeli, pylväs kiinnitys-
tarvikkeet, suojarauta eikä kaapelijatko. Liittymisjohdon 
maksimipituus on 60 m.

2.1 VYÖHYKEHINNOITTELU
Vyöhykehinnoittelua noudatetaan niissä uusissa kohteissa 
jotka voidaan liittää olemassa olevaan muuntopiiriin.

Vyöhyke 1
Vyöhykkeeseen 1 kuuluvat asemakaava-alueet. Ei koske 
ranta-asemakaavoja ja vanhoja rantakaavoja.

Vyöhyke 2
Liittymiskohdan etäisyys mitataan olemassa olevasta jakelu-
muuntajasta linnun tietä. Vyöhyke 2 jakautuu hinta-alueisiin 
seuraavasti:
Vyöhyke 2A
•  Sähkönkäyttöpaikan liittämiskohdan etäisyys muuntajasta 

on 0–300 m
•  Sulakekoko on 25–63 A
Vyöhyke 2B
•  Sähkönkäyttöpaikan liittämiskohdan etäisyys muuntajasta 

on 300–500 m
•  Sulakekoko on 25–35 A
Vyöhyke 2C
•  Sähkönkäyttöpaikan liittymiskohdan etäisyys muuntajasta 

on 500–800 m
•  Sulakekoko on 25 A

2.2 ALUEHINNOITTELU
Aluehinnoittelua käytetään vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle 
jäävällä useamman potentiaalisen liittyjän muodostamalla 
rajatulla alueella. Potentiaalisilla liittyjillä tarkoitetaan 
rakennettuja kohteita, kaavoitettuja rakennuspaikkoja ja 
rakennuspaikkoja, joilla on voimassa oleva rakennuslupa tai 
poikkeuslupa rakentamiseen.
Alueen sähköverkon rakentamiskustannukset määräävät 
liittymismaksun suuruuden. Yksittäisen liittyjän 
liittymismaksu saadaan jakamalla rakentamiskustannukset 
potentiaalisten liittyjien määrällä. Liittymismaksuun 
vaikuttaa liittymän pääsulakekoko, jakoperusteena käytetään 
vyöhykehinnoittelun vyöhykkeen 1 hintasuhteita.



Rakentaminen aloitetaan kun rakennuskynnys 60 % 
saavutetaan. Rakennuskynnyksellä tarkoitetaan todellisten 
liittyjien prosentuaalista osuutta potentiaalisista liittyjistä. 
Mikäli rakennuskynnys ei ylity, halukkailla liittyjillä on 
mahdollisuus liittyä verkkoon korotetulla liittymismaksulla. 
Korotettu liittymismaksu määritetään siten, että 
rakennuskynnystä vastaava prosentuaalinen osuus 
sähköistämiskuluista jaetaan liittymishalukkuutensa 
ilmoittaneiden määrällä. Liittymissopimuksiin kirjataan näissä 
tapauksissa jälkiliittyjälauseke.
Jos myöhemmin rakennuskynnys ylittyy, siirrytään 
aluehinnoitteluun ja jälkiliittyjälausekkeet puretaan.

2.3 TAPAUSKOHTAINEN HINNOITTELU
Ne liittymät jotka eivät sisälly em. hinnoittelujen piiriin 
hinnoitellaan tapauskohtaisesti rakentamiskustannusten ja 
kapasiteettivarausmaksun perusteella. 
Näissä tapauksissa käytetään jälkiliittyjälauseketta. Mikäli 
liittymismaksu on korkeintaan suurimman vastaavaa kokoa 
olevan vyöhykehinnoittelun piiriin kuuluvan liittymän hinnan 
suuruinen, jälkiliittyjälauseketta ei käytetä.

2.4 LIITTYMÄN KOON SUURENTAMINEN
Liittymän koon suurentamisesta peritään uuden ja olemassa 
olevan liittymän hinnaston mukaisten hintojen erotus. 
Muualla kuin vyöhykkeellä 1 voidaan yli 63A liittymän 
suuren tamisesta periä lisäliittymismaksu. Lisä liittymis-
maksu määräytyy pienjänniteteholiittymän kapasiteetti-
varausmaksun mukaan muutettuna muotoon €/A (euroa / 
ampeeri).
Yksivaiheisen liittymän muuttamisesta kolmivaiheiseksi 
3x25A liittymäksi peritään puolet liittymishinnaston 
vyöhykkeen 1 mukaisesta hinnasta.  

3. TEHOLIITTYMÄT
Teholiittymien hinta muodostuu kapasiteettivarausmaksusta 
ja rakennuskustannuksista.
Kapasiteettivarausmaksu määräytyy Energiamarkkinaviraston 
ohjeen ”Menetelmät verkonhaltijan sähkönkäyttöpaikkojen 
liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi” 
ja sen liitteenä olevan Excel-taulukon mukaan. 
Kapasiteettivarausmaksu laskutetaan verottomana (alv 0 %) 
ja se on palautuskelpoinen.
Rakennuskustannukset, joihin sisältyy myös mittarointi, 
laskutetaan verollisena (alv 24 %) eivätkä ole 
palautuskelpoisia.
Liittyjän kuuluu hankkia tarvittavat mittamuuntajat.
Liittymän hintaan ei sisälly liittymiskaapeli.

3.1 PIENJÄNNITETEHOLIITTYMÄ
Liittymän hinta muodostuu alla olevan kaavan mukaan:
a + b x P
missä 

a on liittämisestä aiheutuvat välittömät
  rakennuskustannukset €
b on kapasiteettivarausmaksu €/kVA, joka kattaa 
  olemassa olevan jakelumuuntamon,  
  keskijänniteverkon ja päämuuntajan vahvistamisen
P on liittyjän liittymisteho kVA, lasketaan liittymän  
  pääsulakekoosta seuraavan kaavan mukaan:   
  P = 0,4 kV x pääsulakekoko A x √3

Liittymän hinta on kuitenkin vähintään 9000 €.
Liittymispiste on jakelumuuntamossa tai jakokaapissa 
lähtösulakkeiden liittyjän puoleisissa liittimissä.

3.2 KESKIJÄNNITELIITTYMÄ 20kV
Liittymän hinta muodostuu alla olevan kaavan mukaan:
a + b x P
missä 

a on liittämisestä aiheutuvat välittömät  
  rakennuskustannukset €
b on kapasiteettivarausmaksu €/kVA, joka kattaa  
  olemassa olevan keskijänniteverkon ja  
  päämuuntajan vahvistamisen  
P on liittyjän liittymisteho kVA, tehona käytetään 
  muuntajatehoa 

Liittymispiste on jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten 
välinen kohta liittyjän omistamassa kytkinlaitteistossa 20 kV 
kaapelipäätteiden kytkentäliittimillä.
Jos liittyjä liittyy sähköverkkoon omalla liittymisjohdolla, 
on liittymispiste siinä tapauksessa Äänekosken Energian 
runkoverkon ja liittymisjohdon haarautumiskohdan liittimillä.

3.3 TEHOLIITTYMÄN SUURENTAMINEN
Teholiittymien tehonlisäyksen hinnoittelu perustuu tästä 
aiheutuviin välittömiin sähköverkon rakennuskustannuksiin 
sekä uuden ja vanhan liittymistehon väliseen erotukseen, sekä 
kapasiteettivarausmaksuun, joka on eri suuruinen pienjännite- 
ja keskijänniteliittymille.
Kaavan muodossa:
a + b x (Puusi - Pvanha) 
missä

a on  liittämisestä aiheutuvat välittömät  
  rakennuskustannukset
b on  kapasiteettivarausmaksu €/kVA
Puusi   on  uusi liittymisteho kVA 
Pvanha  on  vanha liittymisteho kVA
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