
 

 

 
KEMIN ENERGIA JA VESI OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA 
RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.4.2015 LÄHTIEN 
 
 
Yleistä  
 Kemin Energia ja Vesi Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverk-

koon liittymisessä noudatetaan yleisiä liittymisehtoja (LE 2014). Niitä eh-
toja täydentävät seuraavat verkonhaltijan soveltamisohjeet ja hinnoitte-
luperusteet, jotka Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt.  
Nämä ohjeet koskevat kulutuksen liittämistä 

 
Liittyminen voi tapahtua 400/230 V pienjänniteverkkoon tai 20 kV keski-
jänniteverkkoon. Verkonhaltijalla on oikeus määrätä, mihin verkkoon 
liittyminen kulloinkin tapahtuu. Kullekin tontille tai rakennuspaikalle ra-
kennetaan vain yksi sähköliittymä.  
 

Liittyjä voi siirtää liittymissopimuksen, jossa määritetty liittymismaksu 
on maksettu, liittymisehtojen mukaan kiinteistön uudelle omistajalle tai 
haltijalle edellyttäen, että siirrosta ilmoitetaan verkonhaltijalle luotetta-
vasti. Liittymissopimusta ei voi siirtää koskemaan toista sähkönkäyttö-
paikkaa. 
 

Pysyvän pienjänniteliittymän rakentaminen 
 

Pienjänniteverkossa liittämiskohta on ilmajohtoverkossa pylväs tontin 
rajalla ja maakaapeliverkossa tontin raja. Kemin Energia ja Vesi Oy mää-
rittelee liittämiskohdan liittymissopimuksessa. 
 
Verkonhaltija määrittelee liittymisjohdon tekniset vaatimukset. Verkon-
haltija rakentaa liittymismaksulla pienjänniteliittymiskaapelin alueella, 
joka ei ole liittyjän omistuksessa tai hallinnassa. Liittyjä vastaa liittymis-
kaapelin rakentamisesta omistamallaan tai hallitsemallaan alueella 
(asemakaava-alueella tonttialue, haja-asutusalueella erotetun tilan 
alue). Liittyjä voi liittymissopimuksella tilata verkonhaltijalta liittymis-
johdon rakentamisen myös omalle alueelleen erillisellä metrihinnalla 
(Liite 2). Liittyjä vastaa, että seinien läpiviennit ja perustuksien alitukset 
on valmiiksi putkitettu ja niiden tukkeutuminen on estetty(Liite 3). Liit-
tymiskaapelille mahdollisesti tarvittavat kaapelihyllyt asennuttaa liit-
tyjä. 
 
Liittymisjohdon ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. 
 

 



 

 

Mikäli liittyjä itse vastaa liittymisjohdon rakentamisesta alueellaan, on 
liittymiskaapelin oltava verkonhaltijan käyttämää tyyppiä. Liittyjän ra-
kentaman ja verkonhaltijan rakentaman liittymisjohdon osan yhteen-
kytkentä ei sisälly liittymismaksuun, vaan se tehdään laskutyönä palve-
luhinnaston mukaan. 
 
Liittymisjohdon omistaa sähköliittymän omistaja. Liittyjä vastaa omista-
mastaan liittymisjohdon osasta ja sen aiheuttamista mahdollisista häiri-
öistä kuluineen. 

 
Pienjänniteliittymän pääsulakkeet 
 

Pääsulakkeet ovat mittauskeskuksessa. Mittauskeskus sijoitetaan ulos 
tai erilliseen tilaan, johon Kemin Energia ja Vesi Oy:llä on pääsy. Vapaa-
ajan asunnoissa mittauskeskus on aina sijoitettava ulos. Kiinteistöön, 
jossa on kaksi tai useampia käyttöpaikkoja, tulee jokaiselle mittaukselle 
asentaa omat etusulakkeet. 

 
Pysyvän keskijänniteliittymän rakentaminen 
 

Keskijänniteliittymisjohdon rakentaa kokonaisuudessaan verkonhaltija, 
jos se tulee osaksi rengasverkkoa. Jos keskijännitejohto toimii vain liitty-
misjohtona, sen voi rakentaa myös ulkopuolinen urakoitsija. Tällöin joh-
don huolto ja kunnossapito kuuluvat johdon omistajalle. Liittyjä vasta-
omistamastaan liittymisjohdon osasta ja sen aiheuttamista mahdolli-
sista häiriöistä kuluineen. Keskijänniteliittyjän liittämiskohta on kulutta-
jamuuntamon kaapelipäätteen liittimet tai ilmajohdossa muuntaja-
erottimen liittimet, jotka liittyjä hankkii. 
 
Keskijänniteliittymismaksua vastaan verkonhaltija asentaa liittymisjoh-
don ja kaapelipäätteet niille varattuihin kennoihin. Mittamuuntajat toi-
mittaa liittyjä verkonhaltijalla hyväksytettyjen suunnitelmien mukai-
sesti. Muuntamoiden rakentamisessa noudatetaan ST-kortiston korttia 
nro 53.11. Keskijänniteliittyjän on rakennutettava muuntamo omalla 
kustannuksellaan ottaen huomioon jakeluverkonhaltijan antamat ra-
kentamisohjeet. Liittyjä varaa kojeistostaan veloituksetta kaksi kuorma-
erottimella varustettua kennoa verkonhaltijan kaapeleille. Ko. kennot 
omistaa ja kunnossapitää liittyjä, mutta vain Kemin Energialla ja Vedellä 
on oikeus käyttää verkonhaltijalle varattuja kennossa olevia kytkinlait-
teita. Kemin Energialla ja Vedellä pitää olla vapaa pääsy kytkinlaitteille. 

 
  



 

 

 
Kaivutyöt  

Verkonhaltija vastaa kaapeliojan kaivusta ja peitosta ainoastaan asema-
kaavan mukaisen tonttialueen ulkopuolella. Tontin sisällä niistä vastaa 
liittyjä kustannuksellaan. Liittymisjohdon kaivuukustannukset eivät si-
sällä mahdollista roudan sulattamista. 

 
Jos verkostonhaltija rakentaa liittymän tonttiosuuden, se voi asentaa 
samaan kaivantoon myös telekaapelin ja maadoitusköyden tonttiosuu-
delle asiakkaan pyynnöstä. Asennuksesta veloitetaan liitteen 2 mukaan. 

 
Keskijänniteliittyjän on rakennettava kustannuksellaan lisämaadoitus, 
mikäli verkonhaltijan maadoitusverkko ei ole riittävä asiakkaan tarpei-
siin. 

 
Mittarointi   

Liittymismaksuun ei sisälly mittarointia. Verkonhaltija toimittaa ja asen-
taa mittaukseen ja tiedonsiirtoon tarvittavat laitteet. Mittarointimaksu 
määräytyy palveluhinnaston mukaisesti. 
 
Mittaroinnissa ja liittyjän mittamuuntajille annettavissa vaatimuksissa 
sovelletaan Energiateollisuus ry:n suositusta Tuntimittauksen periaat-
teet 2010.  

 
Liittymän tilaaminen 

 
Liittymissopimus tehdään kirjallisesti. Sekä uuden liittymän rakentami-
nen että vanhan liittymän muuttaminen suoritetaan ainoastaan liittyjän 
verkonhaltijalle toimittaman täydellisesti täytetyn liittymissopimuslo-
makkeen perusteella. Liittymissopimuksesta tulee ilmetä, tilataanko liit-
tymisjohdon rakentaminen myös liittyjän alueella verkonhaltijalta, sekä 
tilattavan mittaroinnin määrä. 
 
Liittymissopimuksen mukana toimitetaan aina asemapiirros sekä pysy-
vää liittymää tilattaessa lisäksi pääkeskuskaavio, mittauskaaviot ja mah-
dollinen nousukaavio. Liittymissopimuslomakkeita saa verkonhaltijan 
teknisestä neuvonnasta. 
 
Liittyjän sähköurakoitsijan on sovittava liittämisaika verkonhaltijan yh-
teyshenkilön kanssa ja toimitettava ennen jännitteenkytkentää allekir-
joitettu rekisteritietojen ilmoitus lomakeverkonhaltijalle(Liite 4). 
 
Jos liittämisaika liittyjän toivomuksesta valitaan normaalin työajan ulko-
puolelle, veloittaa verkonhaltija tästä aiheutuvat ylimääräiset kustan-
nukset liittyjältä. 
 



 

 

 
Asiakkaasta tai hänen sähköurakoitsijastaan johtuvista turhista kytken-
täkäynneistä veloitetaan täysimääräiset matka-ja työkustannukset asi-
akkaalta. 

 
Pienjänniteliittymismaksun määräytyminen ja vyöhykehinnoittelu 
 

Liittymismaksu määräytyy liittymismaksuperusteissa mainitun hinnas-
ton mukaisesti (Liite 1) tai hintavyöhykkeiden ulkopuolella erillisen tar-
jouksen mukaan riippuen liittymän sijainnista. Pienjänniteellä liittymis-
maksu määräytyy pääsulakkeen nimellisvirran mukaan 63 A asti ja tätä 
suurempien liittymien maksut määräytyvät halutun huipputehon mu-
kaan. Keskijänniteellä muuntajateho määrää liittymän perushinnan. Pe-
rushinta on arvonlisäveroton. Liittymismaksuun voi vyöhykehinnoitte-
lun ulkopuolella perushinnan ohella kuulua korotettu liittymismaksu, 
joka määräytyy liittymisjohdon pituuden mukaan ja on arvonlisäverolli-
nen. Liittyjän alueelle rakennettu liittymisjohdon osa on arvonlisäverol-
linen. 
 
Uudet liittymät toteutetaan kolmivaiheisina. 
 
Vyöhyke 1 
 
Vyöhyke 1 hintoja sovelletaan asemakaava-alueella kokonaisuudessaan 
(lukuunottamatta ranta-asemakaavoja ja vanhoja rantakaavoja) sekä 
haja-asutusalueella, kun liittämiskohdan etäisyys on enintään 100 met-
riä jakeluverkon 20 kV- tai 0,4 kV-johdosta. 
 
Vyöhyke 2 
 
Vyöhyke 2 hintoja sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella, kun 
etäisyys on yli 100 metriä, mutta enintään 200 metriä liittämiskohtaan 
jakeluverkon 20 kV- tai 0,4 kV -johdosta. 
 
Jos liittymä on yli 3x35 A ja joudutaan vahvistamaan vanhaa tai rakenta-
maan uutta verkostoa, liittymismaksu määräytyy verkoston vahvista-
mis-/ rakentamiskustannusten mukaisesti edellyttäen, että liittäminen 
on teknistaloudellisesti mahdollista (oikosulkuvirta yli 250A ja jännite-
jäykkyys alle 10V/10kW).  
 

  



 

 

 
Vyöhyke 3 
 
Vyöhyke 3 on muuten kuten vyöhyke 2, mutta etäisyys olemassa ole-
vasta 20 kV- tai 0,4 kV -johdosta on yli 200 metriä mutta enintään 600 
metriä olemassa olevalta muuntamolta. Vyöhykkeen 2 hintaan lisätään 
liittymän sähköverkolle aiheutuvat verkon rakentamiskustannukset 
 
Vyöhykkeiden1 - 3 hinnoittelua ei sovelleta liityttäessä verkkoon, jossa 
aluehinnoittelu on voimassa. 
 
Aluehinnoittelu 
 
Sähköistyksen kannalta yhtenäisellä alueella, joka ei ole vyöhykehinnas-
tojen piirissä määritetään yhtenäinen liittymismaksu seuraavin ehdoin: 
 
- potentiaaliseksi liittyjäksi lasketaan olemassa oleva sähköistettävä 

kiinteistö - ja rakennuspaikka tai hyväksytyssä ranta- tai osayleiskaa-
vassa esitetty rakennuspaikka tai muu sähköistettävä kohde 

- alue, jolle lasketaan yhtenäinen aluehinta, määritetään tapauskoh-
taisesti verkostoa suunniteltaessa 

- alueen liittymismaksu määritetään 70 % toteutumisasteen pohjalta. 
Eli alueelle suunnitellun verkoston kustannus jaetaan luvulla, joka 
on 70 % potentiaalisten liittyjien määrästä (pyöristys lähinnä pie-
nempään kokonaislukuun) 

- hanke toteutetaan, jos sopimuksen tehneitä liittyjiä vähintään on 
60 % potentiaalisten liittyjien määrästä (pyöristys lähinnä suurem-
paan kokonaislukuun) 

- määritelty aluehinta säilyy jälkiliittyjille vakiona ilman ennalta mää-
ritettyä aikarajaa, kunnes 100 %:n toteutusaste on saavutettu. Tä-
män jälkeen siirrytään vyöhykehinnoitteluun. 

- liittymästä veloitetaan perushinnaston 2 mukainen liittymismaksu ja 
sen lisäksi korotettuna liittymismaksuna ylittävä kustannusosuus 

- verkosto rakennetaan alueelle laaditun kokonaissuunnitelman mu-
kaisesti 

- alueelle mahdollisesti tuleville 35 A:n tai suurempien liittymien liit-
tymismaksu määritellään liittymän sulakekoon suhteessa 25 A:n liit-
tymän maksuun. 

 
  



 

 

Tapauskohtainen hinnoittelu 
 
Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa liittymät hinnoitellaan todel-
listen verkostokustannusten mukaisesti. Liittymästä veloitetaan perus-
hinnaston mukainen liittymismaksu ja sen ylittävä osa rakentamiskus-
tannuksista korotettuna liittymismaksuna.  
 
Palautusehto lisätään kaikkiin tapauskohtaiseen hinnoitteluun perustu-
viin sopimuksiin, joissa liittymismaksu on vähintään 50 % perushinnas-
ton 2 hintaa kalliimpi. 
 
Palautus päättyy kymmenen vuoden kuluttua liittymissopimuksen alle-
kirjoittamisesta. Palautus päättyy ennen em. aikaa silloin, kun alueelle 
tehdään asemakaava. Tällöin alueen sähköverkko uusitaan, eikä palau-
tukselle ole perustetta. 
 
Jos liittyjää varten rakennettuun verkkoon liittyy ennen palautusehdon 
raukeamista uusia jälkiliittyjiä, jotka vaikuttavat keskimääräisiä liittämis-
kustannuksia alentavasti, palautetaan vanhoille liittyjille korotetun liit-
tymismaksun se osa, jonka uudet liittyjät ovat maksaneet. Kun palautu-
sehdon tarkoittamaan verkonosaan on tullut liittyjiä puolet aluehinnoit-
telun alarajasta, muodostetaan aluehinnoittelu. 
 
Palautusta laskettaessa huomioidaan vain samaan muuntopiiriin tulevat 
uudet liittyjät.  
 
Jos pienjänniteliittyjän tehontarve edellyttää muuntamon rakentamista, 
liittyjä luovuttaa korvauksetta kiinteistöstään tai maa-alueeltaan ver-
konhaltijan ohjeiden mukaisen tilan muuntamon sijoittamista varten.  
 
Liittyjän tiloihin rakennettava muuntamo voi tulla verkonhaltijan omis-
tukseen vain silloin, kun se voidaan jo suunnittelun alkuvaiheessa sijoit-
taa käyttötoimenpiteiden kannalta järkevään paikkaan ja sähkön toimi-
tus myös naapurikiinteistöihin on teknisesti mahdollista. Kiinteistön 
pääkeskus on sijoitettava muuntamotilan välittömään läheisyyteen. 

 
 
  



 

 

 
Liittymismaksuperiaatteet pienjänniteverkossa 
 

Pienjänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkkoa, jonka 
jännitetaso on 0,4kV. Liittymismaksu perustuu 63 A ja alle olevissa liitty-
missä keskimääräisiin rakentamis- ja liittymiskustannuksiin. Yli 63 A kat-
sotaan olevan pienjänniteteholiittymä, jolloin hinnoittelu muodostuu 
rakennuskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta alla olevan kaa-
van  
mukaisesti. 
 
Liittymän hinta = a + P * b 
 
a =  keskimääräinen liittämis- ja rakennuskustannus (€) 
b =  kapasiteettivarausmaksu (€ / kVA) 
P =  Liittyjän liittymisteho (kVA) 
 
Liittymähinnasto liitteessä 1 
 
 

Liittymismaksuperiaatteet keskijänniteverkossa 
 

Keskijänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkkoa, jonka 
jännitetaso on 20 kV. Keskijänniteverkossa liittymismaksu perustuu kah-
teen komponenttiin: verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin 
liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämi-
sestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettiva-
rauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoite-
taan sitä osaa olemassa olevan keski- tai suurjänniteverkon siirtokapasi-
teetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän 
sähkönsiirtoa varten. 
 
Liittymän hinta = a + P * b 
 
a =  välittömät liittämis- ja rakennuskustannukset (€) 
b =  kapasiteettivarausmaksu, joka kattaa myös olevan keski- tai 

suurjänniteverkon vahvistamisen (€ / kVA) 
P =  liittyjän liittymisteho (kVA) 
 
Kapasiteettivarausmaksu perustuu siihen, että jokainen liittyjä varaa 
omaa liittymistehoaan vastaavan osuuden olemassa olevan verkon siir-
totehosta. Jos verkkoa joudutaan vahvistamaan, osallistuvat kaikki verk-
koon liittyneet liittyjät omalta osaltaan verkon vahvistuskustannuksiin. 
Kapasiteettivarausmaksu kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon. 

  



 

 

 
Keskijänniteliittymismaksu on hinnaston mukainen liittymistehoon 1000 
kVA asti. Kun liittymän suuruus on yli 1000 kVA, liittymismaksu määri-
tellään verkostokustannusten mukaan, mutta se on kuitenkin vähintään 
hinnaston mukainen.  

 
 
Rakentamiskustannukset 

 
Keskijänniteliittymän rakennuskustannuksia arvioitaessa käytetään hy-
väksi Energiamarkkinaviraston verkonarvon määrityksessä käyttämiä 
indeksillä korjattuja verkostokomponenttien yksikköhintoja. 
 
 

Liittymän muutokset  
Liittyjä ja verkonhaltija voivat sopia kirjallisesti pienjänniteliittymän 
muuttamisesta keskijänniteliittymäksi tai päinvastoin. Tällöin nykyinen 
liittymä puretaan liittymissopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti ja 
sen korvaavasta liittymästä tehdään uusi liittymissopimus. 
 
Liittymän suurentamisesta veloitetaan lisäliittymismaksuna uutta ja 
vanhaa sulakekokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Jos liittymiskaa-
pelia joudutaan vahvistamaan, peritään siitä rakentamiskustannus, 
jonka maksimihintana on suurennetun liittymän liittymismaksu. Tätä 
sovelletaan alueilla, joissa vyöhyke 1 tai 2 on voimassa. 
 
Muualla lisäliittymismaksu määräytyy aiheutuneiden verkostokustanus-
ten mukaisesti. Se on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin vyöhyk-
keen 2 sulakekokojen mukaisten liittymismaksujen erotus. 
 
Yksivaiheisen liittymän muuttamisesta kolmivaiheiseksi 25 A:n liittmäksi 
hyvitetään 1x25 A liittymästä1/3 nykyisen vyöhyke 1:n 3x25A hinnasta. 
 
Liittymisjohdon siirtäminen, jatkaminen tai lyhentäminen samalla totilla 
tai rakennuspaikalla pääkeskuksen sijainnin muuttuessa tehdään lasku-
työnä. Liittyjä vastaa omistamansa liittymisjohdon osan siirrosta. Vain 
verkonhaltijalla on oikeus toteuttaa jännitteen katkaisu, mikä tehdään 
laskutyönä.  
 
Sähköliittymää pienennettäessä liittymän liittymismaksua ei palauteta, 
vaan liittymissopimuksen mukainen liittymisoikeus jää voimaan. Liitty-
män pienentäminen veloitetaan palveluhinnaston sulakkeen vaihto-
maksun mukaisesti. Jos pienennetty liittymä halutaan myöhemmin suu-
remmaksi, tehdään se aikaisempaan kokoon asti em. sulakkeenvaihto-
maksulla. 
 



 

 

Keskijänniteliittymässä muuntajatehon pienentäminen ei oikeuta palau-
tuksiin. 
 
Jos pien- tai keskijänniteliittyjä ylittää tilaamansa liittymistehon, voi ver-
konhaltija veloittaa ylityksestä kapasiteetinvarausmaksua ylitetystä te-
hosta.  
 
Mittaroinnin muutostöistä veloitetaan voimassaolevan palveluhinnaton 
mukaiset maksut. 
 
 

Liittymän ylläpito  
Liittymän katkaisemisesta ja jälleenkytkennästä peritään palveluhinnas-
ton mukaiset toimenpidemaksut. 
 
Ainoastaan verkonhaltijalla on oikeus tehdä omistamissaan liittymisjoh-
doissa asennus-, huolto-, korjaus-, siirto- ja purkutöitä. 
 
Liittymäsopimus voidaan liittyjän niin halutessa pitää voimassa, vaikka 
liittymässä ei ole sähkönkäyttöä. Liittymän ylläpito veloitetaan sähkön-
kulutusmaksuun sisältyvässä siirtohinnassa. Mikäli sähkönkäyttöpaikalla 
ei ole voimassa olevaa sähköntoimitussopimusta, veloitetaan liittymän 
ylläpidosta palveluhinnaston mukaisesti. 
 
 

Liittymissopimuksen irtisanominen ja liittymismaksun palautus 
 

Pysyvää liittymää koskevan liittymissopimuksen irtisanomisen tulee ta-
pahtua kirjallisesti. Irtisanomisesta tulee ilmetä liittymispaikka, liittyjän 
nimi ja yhteystiedot ja sopimuspäivämäärä sekä liittymän tunnus.  
 
Mikäli irtisanoja ei ole sama kuin liittymissopimuksen tekijä, on irtisano-
misesta selvittävä peruste, jolla sopimus on irtisanojalle siirtynyt. 
Perushinnaston mukainen liittymismaksu on palautuskelpoinen. Palau-
tettavan liittymismaksun euromäärä on alkuperäinen maksu ilman kor-
koja ja indeksi- yms. korotuksia.  
Keskijänniteliittymästä palautetaan vain kapasiteettivarausmaksu. 
 
Ennen 1.6.1995 allekirjoitettujen liittymissopimusten mukaisista liitty-
mismaksuista voidaan vähentää liittymän purkamiskustannusten lisäksi 
liittymäjohdon rakentamisesta ja mittaroinnista aiheutuneet kustan-
nukset, jotka keskimäärin vastaavat liittymismaksua, joten näiltä osin 
liittymismaksua ei palauteta lainkaan. 
 



 

 

1.6.1995 ja sen jälkeen allekirjoitettujen liittymissopimusten osalta pa-
lautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittyjän erääntyneet saa-
tavat sekä liittymän purkamisesta ja liittyjän verkosta erottamisesta ai-
heutuvat kustannukset arvonlisäverollisina.  
 
Mikäli liittymää on suurennettu maksamalla vain liittymismaksujen ero-
tus, on palautettava määrä tällöin alkuperäisen liittymismaksun ja ero-
tuksena maksettujen maksujen summa. 
 
 

Tilapäinen liittymä 
 

Ensisijaisesti pyritään tekemään pysyvä liittymissopimus. 
Tilapäisiä liittyjiä ovat esim. rakennus- ym. työmaat, tivolit ja ulkoilma-
näyttelyt. 
 
Jos tilapäinen sähkönkäyttöpaikka ei sijaitse olemassa olevan sähköver-
kon välittömässä läheisyydessä, joudutaan rakentamaan tilapäinen liit-
tymisjohto. Tilapäinen liittymisjohto tehdään kokonaisuudessaan lasku-
työnä. Tilapäisen liittymän maksimivoimassaoloaika on kaksi vuotta ver-
konhaltijan allekirjoituspäivämäärästä. Sopimus päättyy tämän ajan ku-
luttua ilman erillistä irtisanomista. 
 
Mikäli tilapäinen liittymä halutaan rakennettavan joko kokonaan tai 
osaksi lopullisena liittymisjohtona, voidaan tämä suorittaa, jos se ver-
konhaltijan harkinnan mukaan on mahdollista ja tarkoituksenmukaista 
eikä tilapäisliittymä ole lopullista liittymää suurempi. Tällöin liittyjä toi-
mittaa verkonhaltijalle asemapiirroksen, josta ilmenee lopullisen pää-
keskuksen sijainti, sekä lopullisen liittymissopimuksen. Liittyjä suorittaa 
lopullisen liittymismaksun normaalisti. Myöhemmin tarvittava liittymis-
johdon siirto tehdään verkonhaltijan toimesta laskutyönä tai liittyjä vas-
taa itse siirtotyöstä. 
 
Tapauksissa, joissa tarvittavaa sähkötehoa ei voida antaa pienjännite-
verkosta, asennetaan työmaamuuntamo kokonaisuudessaan lasku-
työnä. Työmaa-aikaisen muuntamon hankinta ja käyttö kuuluu liittyjän 
vastuulle. 
 
 

  



 

 

 
Tilapäisten liittymien veloitusperusteet 
 

Mikäli ennalta tiedetään sähkönkäyttötarpeen jäävän lyhytaikaiseksi, 
kuten rakennustyömaat, huvitilaisuudet jne., ei peritä liittymismaksua, 
vaan palveluhinnaston mukaiset kytkentä- ja irrotusmaksut. Mikäli tila-
päisliittymä sisältää verkonrakennustöitä (muita kuin pelkät kytkennät 
ja mittaroinnin) peritään todelliset rakentamiskustannukset liittyjältä. 
Verkonrakennusmateriaali on verkonhaltijan omaisuutta. 
 
 

Työmaakeskuksien vuokraus 
 

Verkonhaltijalla on asiakkaille vuokrattavana työmaakeskuksia, joita saa 
käyttöön tilauksesta. 
 
Mikäli asiakas toimittaa oman tai vuokraamansa keskuksen, mittaroin-
nista peritään mittarointimaksu ja kytkentä suoritetaan tuntiveloitus-
hinnaston mukaisesti. 
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