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Herrfors Nät-Verkko Oy Ab liittymis- ja mittalaitemaksut
sis. alv. 24 %

Liittymismaksulla katetaan sähkölaitteiden jakeluverkkoon liittämiskustannukset liittämiskohtaan saakka 
normaaleissa tapauksissa, jotka on määritelty näissä soveltamisohjeissa. Liittymismaksu on arvonlisäverol-
linen (24 %). Liittymä on siirtokelpoinen esim. kiinteistökaupan yhteydessä. Liittymismaksua ei palauteta 
liittymän purkautuessa.  
Liittymispaikka määritellään liittymissopimuksessa. Liittymismaksuun sisältyy kytkeminen jakeluverkkoon. 
Mittalaitteet eivät sisälly liittymismaksuun.  

PIENJÄNNITELIITTYMÄT (0,4 kV)
Liittymismaksut ilman liittymiskaapelia tontilla. 

HUOM! Tarkastus ja sijaintimittaus liittymisjohdosta ennen kuin kaapelikaivanto täytetään. 

LIITTYMISMAKSU VYÖHYKE 1
Vyöhyke 1 sisältää voimassa olevat asemakaava-alueet. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja ran-
takaavoja, jotka yleensä kuuluvat aluehinnoitteluun.

 HINNASTO (sis. alv. 24%) 

 SULAKEKOKO
 3 x 25 A   1700 €
 3 x 35 A   2290 €
 3 x 50 A   3190 €
 3 x 63 A   4100 €
 3 x 80 A  5250 €
 3 x 100 A  6500 €
 Yli 3 x 100 A  65 € / A 

Tehopohjaisen liittymän muutos pääsulakeliittymäksi toteutetaan käyttäen suhdetta 1 kVA = 1,45 A. 
Tehon nousun määräytymisperusteena on laskutushuipputehon muutos. 

LIITTYMISMAKSU VYÖHYKE 2A 
Enintään 50 A liittymät, joiden etäisyys on enintään 400 m olemassa olevasta muuntamosta. Ei koske alue-
hinnoittelun piiriin kuuluvia muuntamoita. Yli 50 A liittymissä liittymismaksu määräytyy aina tapauskohtaises-
ti, kuitenkin vähintään tämän ja vyöhykkeen 1 välisen maksusuhteen mukainen hinta. 

 HINNASTO (sis. alv. 24%) 

 SULAKEKOKO  
 3 x 25 A   2280 €
 3 x 35 A   3090 €
 3 x 50 A   4300 €

LIITTYMISMAKSU VYÖHYKE 2B 
Enintään 35 A liittymät, joiden etäisyys on 401 m - 600 m olemassa olevasta muuntamosta. Ei koske aluehin-
noittelun piiriin kuuluvia muuntamoita. Yli 35 A liittymissä liittymismaksu määräytyy aina tapauskohtaisesti, 
kuitenkin vähintään tämän ja vyöhykkeen 1 välisen maksusuhteen mukainen hinta.

 HINNASTO (sis. alv. 24%) 

 SULAKEKOKO  
 3 x 25 A   3130 €
 3 x 35 A   4230 €
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LIITTYMISMAKSU VYÖHYKE 2+ 
Enintään 25 A liittymät, joiden etäisyys on 601 m - 800 m olemassa olevasta muuntamosta. Ei koske aluehin-
noittelun piiriin kuuluvia muuntamoita. Yli 25 A liittymissä liittymismaksu määräytyy aina tapauskohtaisesti, 
kuitenkin vähintään tämän ja vyöhykkeen 1 välisen maksusuhteen mukainen hinta.

 HINNASTO (sis. alv. 24%) 

 SULAKEKOKO  
 3 x 25 A   4230 €

PIENLIITTYMÄ  580 € (ilman liittymiskaapelia)
Pienliittymän liittymisteho voi olla enintään 1000W; esim.1-vaiheinen kaapeli-tv-vahvistin, puhelinverkkovah-
vistin, valotaulu, mainostaulu tms. 

Mikäli pienliittymää varten joudutaan rakentamaan sähköverkkoa, hintaan lisätään kyseisen verkon rakenta-
miskustannukset. 

MUUT KUIN VYÖHYKKEISIIN 1, 2A, 2B ja 2+ KUULUVAT ALUEET
Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevissa liittymissä noudatetaan aluehinnoittelua tai tapauskohtaista 
hinnoittelua.  

LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON MUUTOS
Liittymää suurennettaessa lisäliittymismaksu on uuden ja entisen pääsulakekoon mukainen liittymismaksujen 
erotus. 

Tehoperusteisissa liittymissä lisäliittymismaksua peritään mitatun huipputehon ylittyessä sopimuksessa 
mainitun liittymistehon. Mikäli verkoston vahvistamiskustannukset ovat suuremmat kuin edellä mainittujen 
erotus, liittymismaksu muodostuu vahvistamiskustannusten mukaan. 

1-vaiheliittymän muuttamisesta kolmivaiheiseksi liittymäksi kolmivaiheverkossa peritään 580 € (ei sisällä 
liittymiskaapelia).

Tarvittavat muutokset jakeluverkossa veloitetaan erikseen tapauskohtaisesti.

Pääsulakekoon muutosmaksu on 80 €. 

Pienennettäessä pääsulakekokoa liittymismaksun erotusta ei palauteta (liittymä vain siirtokelpoinen). 

KESKIJÄNNITELIITTYMÄT (20 kV)
Vyöhykkeillä 1 ja 2 (800m sisällä) liittymismaksu on 9460 € + 43 720 €/MVA. 

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevissa liittymissä noudatetaan tapauskohtaista hinnoittelua. 

Sähköntoimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittyjä hankkii, omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä 
vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista. 

Liittymän tehonlisäys hinnoitellaan (Puusi – Pvanha) x 43 720 €/MVA 

MITTALAITEMAKSUT
 HINNASTO (sis. alv. 24%) 

 25 A…63 A   310 €
 Yli 63 A   510 €
 20 kV / 100 V  1200 € - 3050 €


