SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTYMISMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n liittymismaksut perustuvat ensisijaisesti vyöhykehinnoitteluun
ja tehoperusteiseen hinnoitteluun, erityistapauksissa aluehinnoitteluun tai tapauskohtaiseen
hinnoitteluun. Liittymien hinnoittelumenetelmät Energiavirasto on päätöksellään vahvistanut.
Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja liittymisehtojen mukaisesti siirto- ja palautuskelpoisia.
Pienjänniteverkon pääsulakeperusteiset liittymismaksut
Pääsulake
3x25 A
3x35 A
3x63 A
3x100 A
3x160 A
3x200 A
Yli 200 A
3-vaiheistus 25 A

Liittymismaksu/€
Vyöhyke 2 a
4 100
5 750

Vyöhyke 1
2 550
3 600
6 430
10 270 *
16 220 *
20 270 *
101,00 €/A*
Lisäliittymismaksu/€
900
1 580

Vyöhyke 2 b
6 070

2 360

Vyöhyke 1
Käyttöpaikka sijaitsee voimassa olevalla asemakaava-alueella tai asemakaava-alueen ulkopuolella ja sen
kohtisuora etäisyys olemassa olevasta jakelumuuntamosta on enintään 400 metriä ja liittymän pääsulakkeen koko on enintään 3x63 A. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja. Ei koske
vanhoja aluehinta-alueita eikä muuntopiirejä, joissa on voimassa liittymismaksun palautusehto.
* Asemakaava-alueen ulkopuolella yli 3x63 A liittymien liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisesti.
Maksu on kuitenkin vähintään taulukon mukainen.
Vyöhyke 2 a
Käyttöpaikka sijaitse voimassa olevan asemakaava-alueen ulkopuolella ja sen kohtisuora etäisyys olemassa olevasta jakelumuuntamosta on 400-600 metriä. Ei koske vanhoja aluehinta-alueita eikä muuntopiirejä, joissa on voimassa liittymismaksun palautusehto. Yli 3x35 A liittymien liittymismaksu määräytyy
tapauskohtaisesti ja on vähintään vyöhykkeen 1 liittymismaksun suuruinen.
Vyöhyke 2 b
Käyttöpaikka sijaitse voimassa olevan asemakaava-alueen ulkopuolella ja sen kohtisuora etäisyys olemassa olevasta jakelumuuntamosta on 600-800 metriä. Ei koske vanhoja aluehinta-alueita eikä muuntopiirejä, joissa on voimassa liittymismaksun palautusehto. Yli 3x25 A liittymien liittymismaksu määräytyy
tapauskohtaisesti ja on vähintään vyöhykkeen 2 a liittymismaksun suuruinen.

Vyöhyke 2 muuttuu vyöhykkeeksi 1, jos alueelle vahvistetaan asemakaava. Ei koske rantaasemakaavoja.
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PIENKOHTEET
Pienkohteen, jolla tarkoitetaan liittymisteholtaan enintään 500 W yhteisantenniverkon vahvistinta, valotaulua, liikennemerkkiä tms., liittymismaksu on vyöhykkeellä 1 785 €, muilla vyöhykkeillä välittömien
liittämiskustannusten suuruinen, mutta kuitenkin vähintään 1125 €.
SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKAN TEHOPERUSTEINEN LIITTYMISMAKSU

0,4 kV tehoperusteinen liittymä

Vyöhyke 1
3 940 euroa + 101 euroa/kVA

20 kV tehoperusteinen liittymä

7 880 euroa + 88 euroa/kVA

Muut vyöhykkeet
Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 1,3 kertaa vyöhykkeen 1 liittymismaksu
Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 1,3 kertaa vyöhykkeen 1 liittymismaksu

Tehoperusteisen liittymismaksun soveltaminen edellyttää pätö- ja loistehon yhden tunnin huippuarvojen mittausta.
LIITTYMÄN KOON SUURENTAMINEN
Vyöhykkeellä 1 lisäliittymismaksu on uutta ja entistä pääsulakkeen kokoa vastaavien liittymismaksujen
erotus aina asemakaava-alueella sekä asemakaava-alueen ulkopuolella, kun uusi sulakekoko on enintään 3x63 A. Suurempien liittymien lisäliittymismaksu määräytyy rakentamiskustannusten mukaan, mutta on vähintään uutta ja entistä pääsulakkeen kokoa vastaavien vyöhykkeen 1 liittymismaksujen erotus.
Vyöhykkeellä 2 a lisäliittymismaksu on uutta ja entistä pääsulakkeen kokoa vastaavien liittymismaksujen
erotus, kun uusi sulakekoko on enintään 3x35 A. Suurempien liittymien lisäliittymismaksu määräytyy
rakentamiskustannusten mukaan, mutta on vähintään uutta ja entistä pääsulakkeen kokoa vastaavien
vyöhykkeen 1 liittymismaksujen erotus.
Vyöhykkeellä 2 b lisäliittymismaksu määräytyy rakentamiskustannusten mukaan, mutta on vähintään
sama kuin uutta ja entistä pääsulakkeen kokoa vastaavien liittymismaksujen erotus vyöhykkeellä 2 a.
Lisäliittymismaksu tehontarpeen kasvaessa määräytyy verkon laajentamisesta ja vahvistamisesta aiheutuvien kustannusten perusteella liittymismaksujen määräytymismenetelmissä selostetulla tavalla. Pääsulakeperusteinen liittymä muutetaan tarvittaessa tehoperusteiseksi tai päinvastoin kaavalla 1 kVA=1,5 A.
LIITTYMÄN KOON PIENENTÄMINEN
Liittymän kokoa (pääsulake tai liittymisteho) pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.
LIITTYMÄN YLLÄPITOMAKSU
Ylläpitomaksu peritään verkosta erotetusta liittymästä, jonka liittyjä haluaa pitää voimassa myöhempää
tarvetta varten. Ylläpitomaksu on 3x25 A pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu.
MUUTA HUOMIOITAVAA
Jos liittymissopimus irtisanotaan ja samalle paikalle otetaan uusi liittymä, pienin liittymismaksu on samalta paikalta irtisanotun liittymän aiempi liittymismaksu, mikäli se on liittymismaksuhinnaston mukaan määräytyvää maksua suurempi.
Liittymismaksulla rahoitetaan sähköverkoston rakentaminen ja vahvistaminen liittämiskohtaan saakka.
Ilmajohtoverkossa liittämiskohta on yleensä pylvään latvassa, maakaapeliverkossa tontin rajalla tai katujakokaapissa. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. Mittalaitteet ja niiden asennus sekä
asiakkaan omistamat mittauskeskus ja liittymisjohto eivät sisälly liittymismaksuun.

