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Liittymismaksuhinnasto

Pääsulake Liittymismaksu/€ (alv. 0 %)

Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 A Vyöhyke 2 B Vyöhyke 3

3 x 25 1 900 2 580 3 350 *
3 x 35 2 640 3 580 4 660

3 x 50 3 660 4 970 7 050

3 x 63 4 510 6 130 8 300

3 x 80 5 770 * *
3 x 100 7 200

3 x 125 9 020

3 x 160 11 530

3 x 200 14 410

Pienliittymä 950 1290 1675

Leppäkosken Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jon-

ka periaatteet Energiavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut. Liittymismaksut 

eivät sisällä mittalaitteita, vaan ne sisältyvät verkkopalvelumaksun perusmak-

suun. 

Sulakepohjaiset pienjänniteliittymät

*Alue- tai tapauskohtainen 

hinnoittelu



Vyöhykehinnat eivät koske aluehinta-alueita eikä muuntopiirejä, joissa on 

voimassa normaalia kalliimman liittymän palautusehto.

vyöhyke 1

Voimassa oleva asemakaava-alue tai etäisyys olemassa olevasta muuntamosta 

liittämiskohtaan enintään 50 m. Ei koske ranta-asemakaavoja, eikä vanhoja 

rantakaava-alueita. 

vyöhyke 2 a (haja-asutus, etäisyys 51-400 m)

Etäisyys olemassa olevasta muuntamosta liittämiskohtaan 51-400 metriä 

suoraan mitattuna. Yli 63 A:n liittymissä liittymismaksu määräytyy tapauskoh-

taisesti.

vyöhyke 2 b (haja-asutus, etäisyys 401-600 m)

Etäisyys olemassa olevasta muuntamosta liittämiskohtaan 401-600 metriä 

suoraan mitattuna. Yli 63 A:n liittymissä liittymismaksu määräytyy tapaus-

kohtaisesti.

vyöhyke 3 (muut kuin vyöhykkeeseen 1, 2 a ja b kuuluvat alueet)

Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun.

Pienliittymät 

Pienliittymässä liittymisteho voi olla enintään 500 W, esim. kaapeli-tv:n vahvistimet ja 

mainostaulut.



Yksivaiheisen liittymän muuttaminen kolmivaiheiseksi

Muutettaessa yksivaiheinen liittymä kolmivaiheiseksi, peritään liittymis-

maksuna puolet ko. vyöhykkeen hinnaston mukaisesta liittymismaksusta. 

Vyöhykkeiden ulkopuolella peritään lisäliittymismaksuna tehonmuutosta 

vastaava kapasiteettivarausmaksu.

Liittymän pääsulakekoon suurentaminen

vyöhykkeellä 1

Lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan sulakekoon erotuksen suuruinen.

vyöhykkeellä 2 a

Lisäliittymismaksu on sulakekokojen liittymismaksujen välinen erotus 

63 A:iin asti. 

vyöhykkeellä 2 b

Lisäliittymismaksu on sulakekokojen liittymismaksujen välinen erotus 

63 A:iin asti.

Liittymän pääsulakekoon pienentäminen

Liittyjän pääsulakekokoa pienennettäessä ja/tai liittyjän siirtyessä uuteen 

liittymismaksujärjestelmään, liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle.

Liittymän ylläpitomaksu

Liittymän ylläpitomaksua peritään sähkönkäyttöpaikoista, joihin ei toimite-

ta sähköä, mutta liittymä halutaan kuitenkin ylläpitää myöhempää käyttöä 

varten. Ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu. 

Tehosähköllä liittymän ylläpitomaksuna peritään tehosiirron kuluttajamaksu 

ja laskutustehona 50 kW:n laskutusteho.

Uusissa liittymissä liittymän ylläpitomaksua aletaan periä vuoden kuluttua 

liittymissopimuksen allekirjoituksesta, jos sähkönkäyttö ei ole aikaisemmin 

alkanut. 



Yli 200 A:n teholiittymien liittymismaksut
Tehoperusteiset 1 kW=1,5 A (0,4 kV)

PJ-teholiittymät (0,4 kV)

Vyöhyke 1 Muut vyöhykkeet

115 €/kW

(sis. alv. 24 %)

Tapauskohtainen 

hinnoittelu.

Liittymän muutos sulakeperusteisesta liittymästä

tehoperusteiseksi liittymäksi

vyöhyke 1

Kun sulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, on 

lisäliittymismaksu vanhan liittymän pääsulakekoon ja uuden tilaustehon 

erotus vyöhyke 1 hinnaston mukaisesti. Arvonlisävero veloitetaan koko uuden 

teholiittymän osalta.

muut vyöhykkeet

Kun pääsulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, 

lisäliittymismaksu määritellään tapauskohtaisesti kapasiteettivarausmaksun 

ja mahdollisten verkon laajentamiskustannusten perusteella. Arvonlisävero 

veloitetaan koko uuden teholiittymän osalta.

Yhteystiedot

lep.liittymanmyynti@leppakoski.fi

puh. 03 4503 501

www.leppakoski.fi

Yli 200 A:n liittymissä liittymissopimukset tehdään liittymistehon mukaan. 

Tehoperusteisen liittymän pienin tilausteho on 150 kW. Liittymän suuren-

tamisen määräytymisperusteena on suurin mitattu tuntiteho. Liittymän 

suurentaminen laskutetaan 50 kW:n portaissa.

KJ-teholiittymät (20 kV)

66 €/kW (sis. alv. 24 %) 

Liittymismaksussa peritään mahdolliset liitty-

misestä aiheutuvat verkon laajennuskustan-

nukset sekä kapasiteettivarausmaksu.


