Tornion Energia Oy

HINNASTO
Sähköverkon liittymismaksut 1.1.2013 lähtien

PIENJÄNNITELIITTYMÄT (0,4 kV)

VYÖHYKE I
LIITTYMISMAKSU (alv
LIITTYMISTEHO [kVA]
0%)
1 464 €
23 kW (35 A)
2 431 €
42 kW (63 A)

VYÖHYKE II
Liittymät, joiden liittämiskohta sijaitsee enintään 600 metrin
etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta
*)
LIITTYMISTEHO [kVA]
23 kW (35 A)
42 kW (63 A)

LIITTYMISMAKSU (alv 0%)
1 610 €
2 582 €

Tehopohjaiset liittymät *)

VYÖHYKE I
LIITTYMISMAKSU (alv
LIITTYMISTEHO [kVA]
0%)
4
500 €
67 kW (100 A)
7 061 €
107 kW (160 A)
8 646 €
133 kW (200 A)
9 882 €
167 kW (250 A)
14 592 €
210 kW (315 A)
16 693 €
267 kW (400 A)
19 270 €
333 kW (500 A)
Em. suuremmat tehot liitetään keskijännitteellä.

VYÖHYKE II
Liittymät, joiden liittämiskohta sijaitsee enintään 600 metrin
etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta
*)
LIITTYMISTEHO [kVA]
67 kW (100 A)
107 kW (160 A)
133 kW (200 A)
167 kW (250 A)
210 kW (315 A)
267 kW (400 A)
333 kW (500 A)

LIITTYMISMAKSU (alv 0%)
5 173 €
8 108 €
10 090 €
11 326 €
18 466 €
20 567 €
23 249 €

*) Jos jakeluverkosto ei täytä sähköteknisiä vaatimuksia ja joudutaan vahvistamaan vanhaa tai rakentamaan uutta
verkostoa, liittymismaksu määräytyy verkoston vahvistamis- / rakentamiskustannuksien mukaisesti, edellyttäen, että
liittäminen ko. muuntamoon on teknistaloudellisesti mahdollista (oikosulkuvirta > 250 A ja jännitejäykkyys < 10 V/10 kW).

KESKIJÄNNITELIITTYMÄT (20 kV)
Keskijänniteliittymän sopimuksen mukainen tilausteho määrää maksun muuttuvan osan suuruuden. Maksu sisältää
asennustöineen kaksi keskijännitekaapelia. Johtoreitin rakentamisesta ja kustannuksista tonttialueella vastaa liittyjä.
Liittyjän keskijännitekojeistossa tulee olla kaksi kuormaerotinkenttää verkkoyhtiön kaapeleille.
Tilausteho
315 - 2000 kVA

Kiinteä osa (a)
9 270,00 €

Tehomaksu (b)
25,00 €/kVA

- Liitettävän muuntamon suoraan mitattu kokonaisetäisyys olemassa olevasta 20 kV verkosta enintään 200 m.
- Muuntamon sijainti tontilla enintään 50 m. Yli 50 m ylittävästä tontinosuudesta veloitetaan johtomaksua 47 €/m (alv 0%)
- Yli 2000 kVA:n liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti
- Muuntamon ylittäessä 200 m olemassa olevasta 20 kV:n verkosta hinnoitellaan liittymä tapauskohtaisesti
- Haja-asutusalueella hinnoitellaan liittymä tapauskohtaisesti

YLI 2 MVA:N TUOTANTOLAITOKSET
Yli 2 MVA:n sähköntuotannon hinnoittelussa sovelletaan kulutuksen liittymismaksuperusteita.Liittymissä, joissa
sähköntuotannon ohella on myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu. Muutoin
liittymismaksu määräytyy sen mukaan onko tuotannon vai kulutuksen huipputeho suurempi. Suurempi määrää
liittymismaksun hinnoittelutavan.

ENINTÄÄN 2 MVA:N TUOTANTOLAITOKSET
Näennäisteholtaan enintään 2 MVA:n tuotantolaitteiston liittymismaksuna peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät
verkonrakennuskustannukset
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SUURJÄNNITELIITTYMÄT (110 kV)
TKE :n liittämismaksu määräytyy liittämisestä aiheutuvan rakennuskustannuksen ja liittyjän sähkötehon mukaisen
kapasiteettivarauksen mukaan. Mikäli liittämisteho on suurempi, kuin verkonhaltijan kyseisessä verkonosassa vapaana oleva
siirtokapasiteetti, sovitaan liittämisehdoista ja menetelmistä tapauskohtaisesti.
Kts. liite Suurjännitteisen jakeluverkon liittämismaksut

