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Kantaverkon liittymismaksuperiaatteiden vahvistaminen 
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Fingrid Oyj 
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3.10.2022 

  

Ratkaisu 

Energiavirasto vahvistaa tällä päätöksellä (vahvistuspäätös) sähkö- ja maakaasu-

markkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013; valvontalaki) 10 §:n 1 momen-

tin 4 kohdan nojalla kantaverkon liittymismaksuperiaatteet. 

 

Vahvistetut liittymismaksuperiaatteet ovat tämän päätöksen liitteenä. 

 

 

Selostus asiasta 

Fingrid Oyj toimitti 3.10.2022 Energiavirastolle vahvistettavaksi kantaverkon liitty-

mismaksuperiaatteet. 

 

Energiavirasto on päätöksellään asianumero 7894/040301/2021 vahvistanut Fing-

rid Oyj:n noudatettavaksi kantaverkon liittymisehdot. Fingrid Oyj on nyt kysymyk-

sessä olevassa liittymismaksuperiaatteita koskevassa vahvistuspyynnössään huo-

mioinut Energiaviraston esittämät tarpeet täsmennyksille liittyen liittymän muutok-

siin, joiden käsittelyperiaatteista on tehty viittaus liittymisehdoissa nyt vahvistet-

taviin liittymien hinnoitteluperiaatteisiin.  

 

Energiavirasto järjesti ehdoista julkisen kuulemisen ajalla 18.10.2022–2.11.2022. 

Määräaikaan mennessä virastolle ei saapunut lausuntoja. 
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Asiaan liittyvä lainsäädäntö 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) 

Sähkömarkkinalain 3 §:n 9 kohdan mukaan verkonhaltijalla tarkoitetaan elinkei-

nonharjoittajaa, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja joka harjoittaa luvanva-

raista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. 

Sähkömarkkinalain 20 §:n mukaan verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista 

korvausta vastaan liittää sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkön-

käyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja 

teknisten vaatimusten tulee olla avoimia, tasapuolisia sekä syrjimättömiä, ja niissä 

on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus. 

Verkonhaltijan tulee julkaista liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä koh-

tuullinen aika, jonka kuluessa verkonhaltija käsittelee liittymistä koskevat tarjous-

pyynnöt. 

Verkonhaltijan tulee antaa liittyjälle tämän pyynnöstä kattava ja riittävän yksityis-

kohtainen arvio liittymiskustannuksista sekä arvio liittymän toimitusajasta. Liittymä 

on kytkettävä sähköverkkoon 24 kuukauden kuluessa liittymissopimuksen tekemi-

sestä, jos liittymän kytkemisen edellyttämät verkonhaltijan investoinnit sähköverk-

koon on mahdollista toteuttaa tässä ajassa verkonhaltijan kannalta kohtuullisesti 

ja verkon käyttäjien suhteen syrjimättömästi. 

Sähkömarkkinalain 31 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kantaverkkoa ovat ni-

mellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdoista, sähköasemista ja 

muista laitteistoista koostuva valtakunnallinen yhtenäinen sähkön siirtoverkko. 

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n mukaan Ener-

giaviraston tulee päätöksellään (vahvistuspäätös) vahvistaa verkonhaltijan, järjes-

telmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan 

sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi seuraavat 

palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden 

käyttöönottamista: 

… 

4) verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja menetelmät liittämisestä perittävien 

maksujen määrittämiseksi; 

… 

Hinnoittelussa noudatettavien menetelmien vahvistamista koskevassa päätöksessä 

voidaan määrätä: 

1) verkkotoimintaan tai palveluun sidotun pääoman arvostusperiaatteista; 

2) verkkotoimintaan tai palveluun sidotulle pääomalle taikka palvelulle hyväksyt-

tävän tuoton määrittämistavasta; 
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3) verkkotoiminnan tai palvelun tuloksen määrittämistavasta sekä sen edellyttä-

mästä tuloslaskelman ja taseen oikaisusta; 

4) verkkotoiminnan tehostamiseen, markkinoiden yhdentymisen edistämiseen, 

verkon varmuuden parantamiseen sekä näihin liittyvän tutkimustoiminnan edis-

tämiseen, verkon kehittämiseen ja verkon käyttäjien energiatehokkuutta pa-

rantavia toimenpiteitä edistävien järjestelmäpalvelujen saataville asettamiseen 

kannustavista tavoitteista ja niiden määrittämistavasta sekä menetelmistä, 

joilla tavoitteita sovelletaan hinnoittelussa; 

5) hinnoittelurakenteen määrittämistavasta, jos määrittämistapa on tarpeen verk-

koon pääsyn toteuttamiseksi tai Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täy-

täntöön panemiseksi taikka jos määrittämistapa liittyy järjestelmävastuun pii-

riin kuuluvien palvelujen hinnoitteluun. 

Sähköverkonhaltijaan kohdistuva vahvistuspäätös ei saa estää verkonhaltijaa aset-

tamasta järjestäytyneillä sähkömarkkinoilla saataville järjestelmäpalveluja kysyn-

nänohjaustoimenpiteitä, kysynnänhallintaa tai hajautettua tuotantoa varten. 

Vahvistuspäätös, jossa määrätään 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista menetel-

mistä, on voimassa kahden toisiaan seuraavan neljän vuoden pituisen valvontajak-

son ajan. Jos verkonhaltija on aloittanut toimintansa muihin verkonhaltijoihin so-

vellettavan valvontajakson ollessa kesken, on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 

vahvistuspäätös kuitenkin voimassa kyseisen valvontajakson loppuun. Vahvistus-

päätös, jossa määrätään 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista ehdoista, edelly-

tyksistä ja tariffeista, on voimassa Energiaviraston määräämän enintään kahden 

vuoden pituisen ajan. Muut 1 momentissa tarkoitetut päätökset ovat voimassa tois-

taiseksi tai, jos erityistä syytä on, päätöksessä määrätyn määräajan. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 12 §:n 1 momentin 

mukaan sähköverkonhaltijaan ja järjestelmävastaavaan kantaverkonhaltijaan koh-

distuvan vahvistuspäätöksen tulee perustua niihin perusteisiin, joista säädetään: 

1) sähkömarkkinalaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä; 

2) sähkökauppa-asetuksessa sekä sen nojalla annetuissa, suuntaviivoja koske-

vissa komission asetuksissa ja päätöksissä; 

3) sähkömarkkinadirektiivin nojalla annetuissa, suuntaviivoja koskevissa komis-

sion asetuksissa ja päätöksissä; 

4) kantaverkonhaltijaan kohdistuvassa lainvoimaisessa päätöksessä, joka on an-

nettu yhteistyövirastoasetuksen 8 artiklan nojalla. 

Perustelut 

Fingrid Oyj on sähkömarkkinalain 3 §:n 9 kohdassa tarkoitettu verkonhaltija. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin 4 

kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa verkonhaltija nou-

datettavaksi verkonhaltijan liittämispalvelun ehdot ja menetelmät liittämisestä pe-

rittävien maksujen määrittämiseksi ennen niiden käyttöönottamista. Sähkömarkki-

nalain 20 §:n 1 momentin mukaan liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten 
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vaatimusten tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä ja niissä on otettava huomioon 

sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus. 

 

Fingrid Oyj on pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan päivitetyt kantaverkonhalti-

jan liittymismaksuperiaatteet. Liittymismaksuperiaatteissa on huomioitu viraston 

esittämät täsmennystarpeet. Viraston järjestämässä julkisessa kuulemisessa vah-

vistuspyynnön mukaisista periaatteista ei annettu yhtään lausuntoa.  

 

Energiavirasto katsoo, että Fingrid Oyj:n esittämät muutokset periaatteisiin liittä-

misestä perittävien maksujen määrittämiseksi parantava asiakkaiden asemaa ja 

ovat perusteltuja. 

 

Voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 

 

Energiavirasto voi muuttaa vahvistuspäätöstä antamallaan uudella päätöksellä, 

jonka käsittely on tullut vireille vahvistuspäätöksen kohteen hakemuksesta tai 

Energiaviraston omasta aloitteesta. 

 

Sovelletut säännökset 

Sähkömarkkinalain (588/2013) 3 § 9 kohta, 20 §, 31 §:n 1 momentin 1 kohta 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 

momentin 4 kohta, 12 § 

Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 1 § 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 36 § 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen oheisen va-

litusosoituksen mukaisesti. 

 

Liitteet Valitusosoitus 

Kantaverkon liittymismaksuperiaatteet 

 

Jakelu Fingrid Oyj 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus hallintopäätöksestä  

Energiaviraston antamaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla si-

ten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitus-

kelpoisella hallintopäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jolla asia on ratkaistu tai jä-

tetty tutkimatta. 

Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdis-

tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja 

se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Valitusviranomainen 

Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on markkinaoikeus. 

Valituksen tekeminen ja valitusaika 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaan-

ottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi säh-

köisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vas-

taan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoitta-

mana aikana. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. 

Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoitta-

masta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäi-

vänä. 

Kun valituksen tekemisen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-

päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimit-

taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitus on toimitettava valitusviran-

omaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 

aukioloajan päättymistä. 

Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-

nassa annetussa laissa (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädetty-

jen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930). 
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Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava:  

 

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi (vaatimukset);  
• vaatimusten perustelut; sekä 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-

distu valittajaan. 
 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on il-
moitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä tuomioistuimelle. 
 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valit-
taja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi tuomioistuin va-

lita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir-
jat. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos 

se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määrä-
ajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvi-
tys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
• asiamiestä käytettäessä valtakirja, sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään. 

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeuteen, jonka 

osoite on: 

Sörnäistenkatu 1  

00580 HELSINKI 
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faksi: 029 56 43314 

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun 

kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse 

toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä. 

Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 

vastuulla. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 2120 euroa. Tuo-

mioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa mak-

sua ei peritä.  

  

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1  Kantaverkkoon liittyminen 

1.1  Johdanto 

Tässä asiakirjassa on määriteltynä liittymismaksuperiaatteet koskien kantaverkkoon 

liittyvän asiakkaan (Asiakas) uutta liityntää tai olemassa olevan liitynnän muutosta Fingrid 

Oyj:n (Fingrid) sähköverkossa (Kantaverkko).  

1.2  Liittymisestä sopiminen 

Kantaverkkoon liittymisestä sovitaan Asiakkaan ja Fingridin kesken tehtävällä 

liittymissopimuksella, jossa määritellään liittyvän Asiakkaan liittymispiste Kantaverkossa 

sekä sopijapuolien väliset oikeudet, vastuut ja velvoitteet, sekä liittymismaksut, jotka 

perustuvat tämän asiakirjan ehtoihin ja periaatteisiin.  

1.3  Liittymistavan ja -paikan määrittely 

Liittymistapa ja –paikka kantaverkkoon määritellään tapauskohtaisesti ottamalla 

huomioon tekniset vaihtoehdot, toteutuksen kokonaiskustannukset sekä ympäröivän 

kantaverkon käyttövarmuus, siirtokyky sekä ympäristö- ja maankäyttönäkökohdat. 

Kantaverkkoliitynnät on toteutettava Fingridin teknisten ehtojen ja vaatimusten 

mukaisesti. Sähköverkon käytettävyys ja käyttövarmuus ovat parhaiten hallittavissa 

toteuttamalla liitynnät kytkinlaitoksiin. Tapauskohtaisesti sallitaan myös liitynnät 110 kV 

voimajohtoon siten, että voimajohdon käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ja tekniset 

ehdot ja vaatimukset otetaan huomioon. 

2  Liittymismaksut ja niiden määräytymisen perusteet 

Uusista kantaverkkoliitynnöistä Fingrid perii kiinteän liittymismaksun, jolla Asiakas saa 

liittymissopimuksessa sovitun siirtokapasiteetin siirto-oikeuden kantaverkossa. Maksu 

perustuu keskimääräisiin vastaavista liitynnöistä kyseisellä jännitetasolla Fingridille 

aiheutuviin kustannuksiin. Liittymismaksun soveltuvuutta seurataan ja kehitetään tarpeen 

vaatiessa. Maksut tarkistetaan vuosittain toteutuneisiin keskimääräisiin kustannuksiin 

perustuen ja julkaistaan Fingridin internetsivuilla. Liittymismaksuihin lisätään kulloinkin 

voimassa oleva arvonlisävero. Liitynnän käyttötarpeen päättyessä Fingrid ei palauta 

maksettuja liittymismaksuja. 

Asiakas ja Fingrid vastaavat kumpikin uutta liityntää varten omistukseensa rakentamansa 
verkon rakennus-, käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Fingrid vastaa lisäksi muualla 
kantaverkossa tarvittavista kantaverkon vahvistuksista ja muutoksista.  

Asiakkaan tai Asiakkaan verkkoon liittyvän sähkön käytön edellyttäessä Fingridin 
sähköverkkoon tavanomaisesta poikkeavaa, tai nykyistä tasoa korkeampaa sähkön 
laatua tai käyttövarmuutta parantavaa rakennetta tai erityislaitteistoja, Fingrid perii 
mahdolliset lisäkustannukset liittyjältä. Rakennettavat laitteistot ja rakennelmat ovat 
Fingridin hallinnassa ja omaisuutta.  
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Fingrid vastaa Asiakkaan liitynnän Fingridin verkko-omaisuutta koskevista käyttö- sekä 

kunnossapitokustannuksista, ja Fingridin aloitteesta tehtävistä Asiakkaan alkuperäistä 

mitoitusta vastaavista muutos- tai korvausinvestoinneista niin kauan kuin Asiakkaan 

liityntä on tosiasiallisessa käytössä ja liittymissopimus on voimassa.   

2.1  Kytkinlaitosliityntä 

i. Liitynnästä kantaverkon 400 kV, 220 kV tai 110 kV kytkinlaitokselle Fingrid perii 
Asiakkaalta liittymismaksun, joka vastaa jännitetasoittain katkaisijakentän 
keskimääräistä kustannusta  

ii. Mikäli uusi liityntä edellyttää kokonaan uuden yhtä Asiakasta palvelevan 
kytkinlaitoksen rakentamista, Fingrid perii Asiakkaalta edellisessä kohdassa i.) 
määritellyn liittymismaksun jokaisesta uuteen kytkinlaitokseen rakennettavasta 
katkaisijakentästä. Jos edellä esitetyssä tapauksessa kyseiseen kantaverkon 
kytkinlaitokseen seuraavan kymmenen vuoden aikana rakennetaan uusi liityntä joko 
toista Asiakasta tai Fingridiä varten, Fingrid hyvittää ensimmäiselle Asiakkaalle tämän 
aikanaan Fingridille maksamat liittymismaksut, josta vähennetään Asiakkaan 
käytössä olevien liityntöjen määrää vastaavat liittymishetkellä voimassa olleet 
liittymismaksut. Hyvitettävälle osuudelle ei lasketa korkoa. 

Tyypillisesti 400 kV uudet kytkinlaitokset palvelevat siirtoverkkoa laajemmin, jolloin 
niistä peritään vain kohdan i.) mukainen liittymismaksu. 

2.2  Voimajohtoliityntä 

Voimajohtoliitynnän toteuttamista koskevat tekniset reunaehdot on määritelty Fingridin 

yleisissä liittymisehdoissa (YLE). Liitynnästä kantaverkon 110 kV voimajohtoon Fingrid 

perii liittymismaksun alkavalta muuntajan nimellisteholta 25 MVA (ONAN) tai 31,5 MVA 

(ONAF), kuitenkin enintään kaksi liittymismaksua yhtä liityntää kohden. Liitettävä 

muuntajakapasiteetti voi koostua useammasta eri muuntajayksiköstä. Voimajohtoliitynnän 

takaiseen sähköverkkoon voi liittää sähkön kulutusta enintään 30 MW1 ja/tai sähkön 

tuotantoa enintään 30 MW2 yhdellä liittymismaksulla, kunhan sähkön siirtoteho 

liittymispisteessä ei missään vaiheessa ylitä 30 MW:a3. Mikäli edellä esitetyt tehoarvot 

ylitetään, Fingrid perii toisen liittymismaksun. 

Varsinaisen liittymispisteen häiriö- tai siirtokeskeytystilanteiden aikaan tilapäisesti 

käytössä olevista varayhteyksistä ja hätäyhteyksistä ei peritä liittymismaksua. 

 

1 Energiamittarilla mitattu keskiteho 

2 Mitoitusteho Pmax on määritelty Voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV) 

3 Energiamittarilla mitattu keskiteho 
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3  Muutokset Asiakkaan olemassa olevaan liityntään 

Kun Fingridin toimenpiteistä johtuen asiakkaan liittymispiste muuttuu, Asiakas vastaa 

omistamaansa verkkoon kohdistuvista muutoksista. Fingrid hyvittää Asiakkaalle 

muutoskustannuksia siltä osin, kun liitynnän muutos toteutetaan teknisesti sekä 

jälleenhankinta-arvoltaan korvattavan verkon osan tasoisena uuteen liittymispisteeseen. 

Hyvitysarvon määräytymisessä käytetään Energiaviraston kulloinkin voimassa olevaa 

suurjännitteiseen jakeluverkkoon sovellettavaa valvontamallia ja sen yksikköhintoja. 

Hyvitysarvo ei voi kuitenkaan ylittää todellisia muutoskustannuksia. Hyvitys maksetaan 

Asiakkaan laskua vastaan, kun muutokset Asiakkaan sähköverkkoon on toteutettu. 

Hyvityslaskelma ja erittely tulee hyväksyttää Fingridillä ennen laskuttamista.  

Mikäli Asiakkaan liittymispisteen muutos tai siirtyminen aiheutuu kantaverkon 

kehittämisestä johtuvasta kantaverkon laajuuden muutoksista, edellyttää se Fingridin 

valvontajaksoittain tekemää kantaverkon nimeämispäätöstä tai kesken valvontajaksoa 

tekemää muutospäätöstä voimassa olevaan nimeämispäätökseen. Näissä tapauksissa ei 

sovelleta edellisessä kappaleen mukaista kustannustenjakoa ja hyvityksiä, vaan Asiakas 

ja Fingrid pyrkivät tapauskohtaisesti neuvotellen sopimaan tarvittavista toimenpiteistä ja 

kustannusvastuista. Viime kädessä Fingrid tekee muutospäätöksen, joka lähetetään 

Energiavirastolle vahvistettavaksi.   

3.1  Kytkinlaitosliityntä 

Mikäli Asiakkaan kytkinlaitosliityntään kytkeytyneeseen verkkoon tulee muutoksia tai 

liityntäteho muuttuu, on Asiakkaan sovittava siitä Fingridin kanssa. Liityntätehon 

muutoksesta ei peritä liittymismaksua.  

Liittyjän olemassa oleva kytkinlaitosliityntä voidaan siirtää ilman uutta liittymismaksua 

toiseen kytkinlaitokseen vain, jos uusi kytkinlaitos korvaa aiemmin käytössä olleen 

kytkinlaitoksen. 

3.2  Voimajohtoliityntä 

Mikäli Asiakkaan voimajohtoliityntään kytkeytyneeseen 110 kV sähköverkkoon tulee 

muutoksia tai liityntäteho muuttuu, on Asiakkaan sovittava siitä Fingridin kanssa. 

Voimajohtoliityntää koskevissa muutoksissa sovelletaan kohdassa 2.2 esitettyjä 

liittymismaksuperiaatteita.  

Jos Asiakkaan jo olemassa oleva 110 kV voimajohtoliityntä kytketään joko liittyjän 

tarpeen vuoksi tai kantaverkon rakenteen muuttuessa lähimmälle kantaverkon 

kytkinlaitokselle, Asiakas maksaa Fingridille voimassa olevan kytkinlaitosliitynnän 

liittymismaksun ja vastaa liittymisjohdon rakentamisesta Fingridin kytkinlaitokselle. Jos 

kyseisessä tapauksessa Asiakas on maksanut voimajohtoliitynnästään 1.2.2012 jälkeen 

voimaan tulleen liittymismaksun, maksaa liittyjä uudesta kytkinlaitosliitynnästään vain 

aikanaan maksamansa liittymismaksun ja voimassa olevan kytkinlaitosliitynnän 

liittymismaksun erotuksen. 
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Asiakkaan käytössä olevan 110 kV voimajohtoliitynnän siirtymisestä toiseen paikkaan 

samalla kantaverkon johdolla, tai tätä korvaavalle uudelle johdolle, ei peritä uutta 

liittymismaksua, jos kyseinen voimajohtoliityntä korvaa aiemman liitynnän ja liitynnän 

sähköasema syöttää vastaavaa kulutusta ja/tai tuotantoa. 
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