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1  SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS  

Asiakas Oy, Y-tunnus XXXXXXX-Y (jäljempänä Asiakas) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 
1072894-3 (jäljempänä Fingrid) sopivat tällä liittymissopimuksella (Sopimus) Asiak-
kaan sähkölaitteistojen liittämisestä Fingridin hallitsemaan sähköverkkoon. Liittymis-
pisteet ja niiden omistusrajat on määritetty liitteessä. 

2  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Asiakkaan on rakennettava Asiakkaan vastuulle kuuluva suurjännitteinen osuus 24 
kuukauden kuluessa liittymissopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli suurjännitteinen 
osuus ei tuolloin ole valmis, Fingridillä on oikeus irtisanoa liittymissopimus päätty-
mään välittömästi. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla, mutta vähintään 
15 vuotta Sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos irtisanottu Sopimus korvataan vastaa-
valla uudella sopimuksella ja tällä Sopimuksella määritelty Asiakkaan siirtotarve tai 
liittymistapa ei ole olennaisesti muuttunut, uutta liittymismaksua ei peritä.    

3  LIITTYMISPISTEET JA OMISTUSRAJAT 

Asiakkaan voimajohto X - Y (lyhenteet) liittyy Fingridin omistamaan 110 kV XXX (ly-
henne) kytkinlaitokseen Fingridin omistaman ja hallitseman katkaisijakentän välityk-
sellä. 

Omistus- ja hallintarajana kytkinlaitoksessa ovat eristinketjujen u-pultit kytkinlaitoksen 
päätetelineessä sekä kentän liittymisjohtimien yläpään liittimet Asiakkaan voimajoh-
dossa. Liittimet ja u-pultit omistaa Fingrid. 

4  MAKSUT JA MAKSUEHDOT 

Liittymismaksu   600 000 € (alv 0 %, vuoden 2015 hintataso) 
 
Sovittu maksuajankohta  kuukausi / vuosi 
 
Liittymismaksu on kertakorvaus Asiakkaan kantaverkkoliitynnästä ja varatusta siirto-
kapasiteetista Fingridin sähköverkossa. Maksettuja osuuksia ei palauteta. Sähkönsiir-
rosta ja sen maksuista Asiakas ja Fingrid sopivat erikseen kantaverkkosopimuksella. 

4.1  Maksuaika 

Asiakas maksaa Sopimuksen kohdan 4 mukaiset maksut Fingridin laskua vastaan. 
Maksuaika on neljätoista päivää. Eräpäivä merkitään laskuun. 

Jos Asiakas ei maksa kohdan 4 mukaisia maksuja eräpäivään mennessä, Fingridillä 
on oikeus irtisanoa liittymissopimus päättymään välittömästi. 

4.2  Viivästyskorko 

Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy eikä lasku ole oleellisesti virheellinen, Asiakas 
maksaa Fingridille laskun eräpäivästä suorituksen saapumispäivään laskussa mainit-
tua vuotuista viivästyskorkoa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen 
viivästyskorko. 
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5  KÄYTTÖ, KUNNOSSAPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT 

Asiakas ja Fingrid vastaavat kustannuksellaan hallitsemiensa laitteiden sähköturvalli-
suudesta sekä käytöstä, kunnossapidosta ja korvausinvestoinneista. Liityntöjen kyt-
kinlaitteita ohjattaessa tulee noudattaa Fingridin antamia ohjeita. 

Asiakas vastaa tarvittaessa kohdassa 3 esitettyjen liityntöjensä korvaavista järjeste-
lyistä sähkönsiirron ollessa keskeytyneenä Fingridin sähköverkon huolto-, muutos- tai 
häiriötilanteissa. Fingrid vastaa sähköverkossaan sähkönsiirron korvaavista järjeste-
lyistä, jotka aiheutuvat Asiakkaan liityntöihin kohdistuvista huolto- ja muutostöistä tai 
häiriöistä. 

6  MUUT SOPIMUSEHDOT 

6.1  Yleiset liittymisehdot, voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset  
ja kantaverkon liittymismaksuperiaatteet 

Fingridin yleiset liittymisehdot YLE2013, voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimuk-
set VJV2013 ja kantaverkon liittymismaksuperiaatteet muodostavat erottamattoman 
osan Sopimusta. Yleisissä liittymisehdoissa ja voimalaitosten järjestelmäteknisissä 
vaatimuksissa liittyjällä ja voimalaitoksella tarkoitetaan Asiakasta. YLE2013, VJV2013 
ja periaatteet ovat haettavissa Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi). 

Voimalaitosten liitettävyys kantaverkkoon ja edellä olevien ehtojen täyttyminen on to-
dennettava osana käyttöönottokokeita tai vastaaviin testaustuloksiin pohjautuvien 
laskelmien avulla. 

Mikäli edellä mainitut YLE2013, VJV2013 ja kantaverkon liittymismaksuperiaatteet 
poikkeavat Sopimuksen ehdoista tai ovat niiden kanssa ristiriidassa, noudatetaan 
Sopimuksen ehtoja. 

6.2  Asiakkaan liityntää koskevat perustiedot ja muut ehdot 

Asiakkaan liitynnän tekniset perustiedot on esitetty Sopimuksen liitteessä. Liityntää ja 
Asiakkaan 110 kV sähköverkon rakennetta sekä merkittävistä sähkönkäyttöä koske-
vista muutoksista on sovittava etukäteen Fingridin kanssa.  

Sopimuksen  voimassaoloaikana sopijapuolet päivittävät yhteistyössä liityntää koske-
vat muutokset liitteeseen. 

6.3  Asiakkaan vastuut ja velvoitteet 

Asiakas vastaa hallitsemiensa laitteistojen ja rakenteiden turvallisesta toteutta-
misesta ja käytöstä, sähkölaitteistojen rakentamista koskevien lakien ja asetusten 
noudattamisesta, tarvittavista kosketus- ja vaarajänniteselvityksistä sekä niiden pe-
rusteella vaadittavista toimenpiteistä. 

7  ERIMIELISYYDET 

Mikäli sopijapuolista riippumattomat syyt johtavat puolin tai toisin sopimusvelvolli-
suuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, sopijapuolet neuvottelevat keskenään ehtojen 
tarkistamisesta tämän epäsuhteen poistamiseksi. 

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida sopia keskinäisin 
neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, elleivät 
sopijapuolet kirjallisesti sovi muunlaisesta käsittelystä. 
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8  SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Mikäli Asiakas tai Fingrid luovuttaa Sopimuksessa sovitun liityntää koskevan 110 kV 
sähkölaitteistonsa tai osan siitä kolmannen osapuolen omistukseen tai hallintaan, so-
pijapuolet sitoutuvat sopimaan uuden haltijan kanssa Sopimukseen kuuluvien vastui-
den ja velvoitteiden siirrosta. Sopimuksen siirtoon on saatava toisen sopijapuolen kir-
jallinen lupa. 

9  ALLEKIRJOITUKSET 

Sopimus, joka sisältää sopijapuolten välisiä luottamuksellisia liikesalaisuuksia, on al-
lekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, joista yksi kummallekin sopijapuolelle.  

 

 

 

Paikka        _______. päivänä _____kuuta 201X 

Asiakas Oy 

 

 

 

Helsingissä         _______. päivänä _____kuuta 201X 

Fingrid Oyj 
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