Tenergia Oy:n sähköliittymähinnasto 1.3.2013 alkaen
Tässä perushinnastossa esitetyt sähköliittymismaksut ovat ns. perusliittymismaksuja.
Nämä liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia sekä verottomia (alv 0%).
Liittymismaksulla liittyjä saa oikeuden liittyä Tenergia Oy:n jakeluverkkoon.
Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohdon rakentamiskustannuksia liittyjän tontilla.
Tarkemmat soveltamisohjeet on esitetty hinnoitteluperusteissa:
"Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen".
Pienjänniteliittymät
Liittymismaksut € (alv 0 %)
Pääsulake
A

vyöhyke 1

vyöhyke 2

vyöhyke 3

3 x 25
3 x 35
3 x 63
3 x 100
3 x 160
3 x 200
3 x 250
3 x 315
3 x 400

1 595
2 255
4 136
6 622
10 538
12 958
16 335
19 723
24 750

2 450
3 050
4 760
7 020

4 050
4 650

Liittymisjohdon tonttiosuuden rakentamisesta sovitaan tarvittaessa erikseen verkonhaltijan kanssa.
Keskijänniteliittymät
Muuntajateho
kVA

Liittymismaksu
perushinta
€ (alv 0 %)

<= 1000
<= 2000
<= 3000

11 000
21 000
31 000

Liittymisjohtomaksu tontin ulkopuolella
800 metriin saakka keskijännitejohdosta
€/m (alv 0 %)
60
60
60

Vyöhyke 1
Asemakaava-alue (ei koske ranta- tai osayleiskaavoja)
Vyöhyke 2
Asemakaava-alueen ulkopuolinen olemassa olevan jakeluverkon lähialue, missä liittymän etäisyys on
enintään 200 m pienjänniterunkojohdosta ja enintään 400 m jakelumuuntamolta.
Pääsulakekoon ollessa suurempi kuin 3 x 35 A ehtona on, että liittäminen on teknistaloudellisesti
mahdollista (oikosulkuvirta > 250 A ja jännitejäykkyys 10 V / 10 kVA ja että verkko voidaan rakentaa
vakiorakentein). Mikäli em. ehdot eivät toteudu liittymismaksu on hinnaston mukainen perushinta
lisättynä sähköverkon vahvistus- / rakentamiskustannuksilla korotettuna liittymismaksuna.
Vyöhyke 3
Vyöhyke 3 on muuten kuten vyöhyke 2, mutta liittymän etäisyys on enintään 600 m jakelumuuntajalta,
ja että pääsulakekoko on enintään 3 x 35 A.

Aluehinnoittelu
Sähköistyksen kannalta yhtenäisellä alueella, joka ei ole vyöhykehinnastojen piirissä,
määritetään yhtenäinen liittymismaksu "Sähköliittymän hinnoitteluperusteet
ja rakentamisohjeet 1.3.2009 alkaen" mukaisesti.
Tapauskohtainen hinnoittelu
Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa liittymät hinnoitellaan todellisten verkostokustannusten mukaisesti.
Liittymästä veloitetaan sähköliittymähinnaston asianomaisen vyöhykkeen liittymismaksu
ja sen ylittävä osa rakentamiskustannuksista korotettuna liittymismaksuna.
Yli 2 MVA sähköntuotantolaitokset
Yli 2 MVA:n sähköntuotannon hinnoittelussa sovelletaan kulutuksen liittymismaksuperusteita
Liittymissä, joissa sähköntuotannon ohella on myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen
liittymistehoa vastaava liittymismaksu sekä kapasiteettivarausmaksu 50 €/kVA.
Muutoin liittymismaksu määräytyy sen mukaan onko tuotannon vai kulutuksen huipputeho suurempi.
Suurempi määrää liittymismaksun hinnoittelutavan.
Liittymisteho (kVA) määräytyy liitettävien generaattoreiden nimellistehon perusteella.
Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitokset
Enintään 2 MVA:n tuotantolaitteiston liittymismaksuna peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät
verkonrakennuskustannukset
Liittymisteho (kVA) määräytyy liitettävien generaattoreiden nimellistehon perusteella.

