
Vyöhyke 1
Vyöhyke 2
Vyöhyke 2+

Liittymän koko Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Vyöhyke 2+

3x25 A 1 707 € 2 130 € 3 392 €

3x35 A 2 417 € 2 979 € 4 600 €

3x50 A 3 614 € 4 440 €

3x63 A 4 833 € 6 168 €

3x80 A 6 528 € 7 854 €

3x100 A 8 373 € 9 910 €

3x125 A 9 274 € 11 001 €

3x160 A 12 538 €

3x200 A 15 453 €

3x250 A 19 162 €

1 060 €

(1 kW=1,5 A) + 112 €/kW

Liittymä on tilapäinen ja määräaikainen, johon sähköä toimitetaan yleensä enintään 2 vuoden ajan.  Tila-

TILAPÄISLIITTYMÄ

VUOSITARIFFILIITTYMÄ

Vuositariffiliittymän (enintään 500 W) 

ALUEHINNOITTELU

�  liittymismaksu 800 €

Vuositariffiliittymän hintaan ei sisälly verkon rakentamista.

päisliittymästä veloitetaan liittymän todelliset rakentamis- ja purkamiskustannukset. 

Aluehinnoittelulla tarkoitetaan tietyn ennalta rajatun alueen liittymähinnan määrittelyä. Aluehinnoittelua 

sovelletaan vyöhykkeiden ulkopuolella. Aluehinnoittelu voidaan määritellä joko yhden tai useamman muun-

topiirin alueella. Aluehinta määritellään jakamalla rajatun  alueen liittymien rakennuskustannukset alueen
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Kaavoittamaton alue; enintään 500 m olemassa olevasta muuntajasta

Asemakaava-alue (ei koske yleiskaavaa, osayleiskaavaa eikä rantakaavaa)

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja palautuskelpoisia liittymisehtojen mukaisesti.

LIITTYMISMAKSUVYÖHYKKEET

Noudatamme sähkön käyttöpaikan liittymismaksuissa Energiamarkkinaviraston edellyttämää vyöhykehinnoit- 

potentiaalisten liittyjien määrällä. Rakennuskynnys on yleensä 60 % ja mikäli kynnys ei toteudu, sovelletaan

jälkiliittyjälauseketta. Aluehinnoittelu ja jälkiliittyjälauseke ovat voimassa 10 vuotta. Sen jälkeen käytetään

normaalia hinnoittelua.

0,4 kV:n teholiittymä

Liittymismaksuna sähköliittymästä veloitetaan ylläolevan vyöhykkeen mukainen maksu.

telua ja Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja LE 05.

LIITTYMISMAKSUT

Kaavoittamaton alue; enintään 700 m olemassa olevasta muuntajasta  max. 3x35 A



nuksista.

LIITTYMISJOHTO JA MITTAROINTI

TUOTANNON LIITTYMISMAKSUT

LIITTYMÄN KOON SUURENTAMINEN

LIITTYMÄN YLLÄPITO

Liittymän kokoa suurennettaessa peritään liittymismaksuna voimassa olevan hinnaston mukainen uuden

ja vanhan pääsulakkeen liittymismaksujen erotus. Yksivaiheliittymän muuttamisesta kolmivaiheiseksi ei

peritä lisäliittymismaksua. 

Jos liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksen voimassa, vaikka verkkopalvelusopimus tai verkkopalvelusopi-

mukseen sisältyvä sähkönmyyntisopimus ei ole voimassa, tai liittymä ei ole kytketty verkkoon, peritään liit-

tymän ylläpitomaksua erillisen hinnaston mukaan.

sen maksaa liittyjä. Verkkoyhtiö toimittaa tarvittavat sähkön kulutusmittauslaitteet ja laskuttaa niiden asen- 

Enintään 2 MVA:n tuotantolaitoksilta peritään liittymismaksuna ne rakentamiskustannukset , jotka muodos- 

tuvat ainoastaan tuotantolaitosta palvelevan verkoston osan ja laitteiston rakentamisesta. Jos kohteessa 

on myös sähkön kulutusta, kulutuksen osalta peritään liittymismaksu käyttöpaikkaa koskevien  hinnoittelu-

periaatteiden mukaisesti. 

20 kV:N TEHOLIITTYMÄ

Vetelin Energia Oy    Äijäpatintie 4    69700 Veteli    puh. 06 866 3600    s-posti: info@venergia.fi

YHTEYSTIEDOT

tamisen liittyjältä  erillisen hinnaston mukaan. 

Liittymispiste on yleensä tontin rajalla. Johtona on maakaapeli, jonka toimittaa  sähköurakoitsija tai verkko-

yhtiö, joka myös määrittelee liittymisjohdon rakenteen ja tavan. Liittymisjohdon, sen kaivuun ja asentami-

Hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Liittymän hinta muodostuu liittämisen ja kapasiteetin varaamisen kustan-
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