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KAAKON ALUEVERKKO OY:N KÄYTTÖPAIKKOJEN JA TUOTANNON LIITTYMISMAKSUJEN
MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.12.2020

1. Yleistä
1.1. Liittymisehdot ja muut ehdot
Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä Kaakon Alueverkko Oy:n verkkoon noudatetaan kulloinkin
voimassa olevia yhtiön hallinnon hyväksymiä suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehtoja.
Liittyjän edellytetään noudattavan tuotannon liittymissä kulloinkin voimassa olevia
Energiateollisuus ry:n ja Fingrid Oyj:n ohjeita. Liittyjän pitää huolehtia, että Fingrid Oyj:n
asettamat, kulloinkin voimassa olevat tuotannon kantaverkkoon liittymisen ehdot täyttyvät.
Liittyjä vastaa näistä aiheutuvista kustannuksista.
1.2. Liittymissopimus
Liittymissopimus tehdään kirjallisesti.
1.3. Liittämiskohta
Ilmajohtoverkossa liittämiskohta on asiakkaan liittymisjohdon liittimet Kaakon Alueverkko
Oy:n 110 kV johtimissa.
Maakaapeliverkossa liittämiskohta on Kaakon Alueverkko Oy:n kaapeleiden liityntäpisteet
liittyjän kojeistossa.
Liittämisessä noudatetaan Fingrid Oyj:n ohjeita soveltuvin osin.
1.4. Liittymismaksu
Liittymismaksu määräytyy liittymismaksuhinnaston tai erillisen tarjouksen perusteella.
Liittymismaksu ei sisällä ainoastaan yhtä liittyjää varten liittämiskohdasta liittyjän
sähkölaitteistolle rakennettavaa liittymisjohtoa.
Liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen ja siihen lisätään arvonlisävero.
1.5. Liittymisjohto
Kaakon Alueverkko Oy määrittelee liittymisjohdon tekniset vaatimukset. Liittyjä rakennuttaa liittymisjohdon kustannuksellaan. Liittymisjohto on liittyjän omaisuutta ja liittyjä vastaa sen uusimisesta
ja kunnossapidosta.
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1.6.Liittymän siirto
Mikäli asiakas tai Kaakon Alueverkko Oy luovuttaa sopimuksessa sovitun, liityntää koskevan
110 kV sähkölaitteistonsa tai osan siitä kolmannen osapuolen omistukseen tai hallintaan, sopijapuolet sitoutuvat sopimaan uuden haltijan kanssa sopimukseen kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden siirrosta. Sopimuksen siirtoon on saatava toisen sopijapuolen kirjallinen lupa.
1.7. Liittämiskohdan siirtäminen
Liittämiskohdan siirtäminen on mahdollista vain saman kiinteistön tai rakennuspaikan
alueella. Siirrosta aiheutuneet verkostokustannukset veloitetaan liittyjältä.
1.8. Liittämisen lisäpalvelut
Varasyöttöyhteyden rakentaminen
Liittyjä voi sopia Kaakon Alueverkko Oy:n kanssa varasyöttöyhteyden rakentamisesta. Yhteyden
rakentamisen kustannukset peritään asiakkaalta. Varasyöttö voidaan toteuttaa myös erillisellä
liittymällä, joka hinnoitellaan liittymisperiaatteiden mukaisesti.
Jotta voidaan varmistua varasyöttöjärjestelmän asianmukaisesta ja turvallisesta toteutuksesta,
liittyjän on aina oltava yhteydessä Kaakon Alueverkko Oy:öön riippumatta siitä, keneltä hän
varasyöttöyhteyden päättää tilata.
2. Liittymismaksu
2.1 Liittymismaksu muodostuu perusosasta ja kapasiteettivarausmaksusta.
Perusosa sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti
rakennettavan verkoston rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittyjästä
välittömästi aiheutuvat kustannukset. Maksu muodostuu tapauskohtaisesti todellisten
kustannusten mukaisesti kaavoitustilanteesta riippumatta.
Kapasiteettivarausmaksu kattaa liittyjän tarvitseman kapasiteetin varauksen sähköverkosta ja
nykyisen keskijänniteverkon vahvistamisen. Kapasiteettivarausmaksun suuruus määräytyy
liittyjän liittymistehon mukaisesti. Liittymisteho (kVA) on liittyjän kanssa sovitun liittymän kautta
enintään toimitettava yhden tunnin keskiteho ja sen suuruus määritellään liittymissopimuksessa.
2.2 Liittymisteho
Liittymistehon suuruus määritetään liittymissopimuksessa.
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2.3 Lisätehon tarve
Liittyjän tehontarpeen kasvaessa peritään lisäliittymismaksu hinnaston kapasiteettivarausmaksun mukaan. Tehonlisäyksen aiheuttamat, mahdolliset liittämiskohdan muutoskustannukset
peritään liittyjältä.
Kuukausittain mitattavan huipputehon ylittäessä kaksi kertaa saman kalenterivuoden aikana
liittymissopimuksessa mainitun liittymistehon, peritään voimassa olevan hinnaston mukainen
lisäliittymismaksu.
Lisäliittymismaksu ei ole palautuskelpoinen ja siihen lisätään arvonlisävero.
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