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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) Asiakkaan sähkölaitteistojen liittämisestä Fingridin hallitsemaan sähköverkkoon.
Sopimus sisältää kaikki Asiakkaan ja Fingridin väliset sähköverkon liittymispisteet, joita hallitaan Sopimuksessa määritetyin ehdoin. Sopimus korvaa Asiakkaan ja Fingridin
väliset mahdolliset aikaisemmat liittymissopimukset.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun kohdassa 3 määritellyllä tavalla liittymispisteitä
koskevat sopimukset ovat päättyneet siten, että Sopimuksen piiriin ei kuulu enää liittymispisteitä.
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LIITTYMISPISTEISTÄ SOPIMINEN JA MUUTOKSET
Sopimukseen kuuluvat liittymispisteet on lueteltu liitteessä 1.
Sopijapuolet sopivat Sopimukseen kuuluvien liittymispisteiden muutoksista päivittämällä liitettä 1 uutta tilannetta vastaavaksi. Mikäli liittymispisteen käyttötarkoitus tai
sähkön siirtotarve oleellisesti muuttuu, sopijapuolet sopivat tarvittavista muutoksista.
Sopijapuolet sopivat uudesta liitynnästä täydentämällä Sopimuksen liitettä 1. Sopimus tulee uuden liittymispisteen osalta voimaan, kun liite 1 on uuden liittymispisteen
osalta molemminpuolin allekirjoitettu.
Sopimus on kunkin liittymispisteen osalta voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla, mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta Sopimuksen voimaantulosta kyseisen liittymispisteen osalta. Mikäli liittymispisteen käyttö päättyy, Fingridillä on oikeus
irtisanoa Sopimus kyseisen liittymispisteen osalta.
Asiakkaan on rakennettava liittymispisteeseen liittyvä suurjännitteinen osuus 36 kuukauden kuluessa Sopimuksen voimaanastumisesta kyseisen liittymispisteen osalta.
Mikäli suurjännitteinen osuus ei tuolloin ole valmis, Fingridillä on oikeus irtisanoa liittymispisteen sopimus päättymään välittömästi.
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LIITTYMISPISTEIDEN OMISTUSRAJAT
Omistusrajat on määritetty Fingridin voimassaolevissa yleisissä liittymisehdoissa
YLE, jos liitteessä 1 ei ole muuta sovittu.
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MAKSUT JA MAKSUEHDOT
Asiakas maksaa uudesta liitynnästään voimassaolevan Asiakkaan liityntätapaa vastaavan liittymismaksun, joka on kiinteä kertakorvaus Asiakkaan liitynnästä Fingridin
sähköverkkoon ja varatusta siirtokapasiteetista. Liittymismaksuperiaatteet on julkaistu
Fingridin internetsivuilla (www.fingrid.fi).
Kun Sopimukseen lisätään uusi liittymispiste, liittymismaksu kirjataan liitteeseen 1.
Liittymismaksuja ei palauteta. Sähkönsiirrosta ja sen maksuista Asiakas ja Fingrid
sopivat erikseen kantaverkkosopimuksella.
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Jos irtisanottu liittymispiste korvataan vastaavalla uudella liittymispisteellä ja Asiakkaan siirtotarve tai liittymistapa ei ole olennaisesti muuttunut, uutta liittymismaksua ei
peritä.

5.1

Maksuaika
Asiakas maksaa uuden liittymispisteen liittymismaksun Fingridin laskua vastaan.
Maksuaika on neljätoista päivää. Eräpäivä merkitään laskuun.
Jos Asiakas ei maksa liittymismaksua eräpäivään mennessä, Fingridillä on oikeus irtisanoa liittymispisteen sopimus päättymään välittömästi.

5.2

Viivästyskorko
Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy eikä lasku ole oleellisesti virheellinen, Asiakas
maksaa Fingridille laskun eräpäivästä suorituksen saapumispäivään laskussa mainittua vuotuista viivästyskorkoa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen
viivästyskorko.
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KÄYTTÖ, KUNNOSSAPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT
Asiakas ja Fingrid vastaavat kustannuksellaan hallitsemiensa laitteiden sähköturvallisuudesta sekä käytöstä, kunnossapidosta ja korvausinvestoinneista. Liityntöjen kytkinlaitteita ohjattaessa tulee noudattaa Fingridin antamia ohjeita.
Asiakas vastaa tarvittaessa liitteessä 1 esitettyjen liityntöjensä korvaavista järjestelyistä sähkönsiirron ollessa keskeytyneenä Fingridin sähköverkon huolto-, muutos- tai
häiriötilanteissa. Fingrid vastaa sähköverkossaan sähkönsiirron korvaavista järjestelyistä, jotka aiheutuvat Asiakkaan liityntöihin kohdistuvista huolto- ja muutostöistä tai
häiriöistä.
Jos liittymispiste on varayhteyskäytössä, Asiakas voi käyttää liittymispistettä vain lyhytaikaisesti varayhteytenä, kun siitä on etukäteen sovittu Fingridin kanssa.
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MUUT SOPIMUSEHDOT

7.1

Yleiset liittymisehdot ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset
Fingridin yleiset liittymisehdot YLE ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset
VJV muodostavat erottamattoman osan Sopimusta. YLE:ssä ja VJV:ssä liittyjällä ja
voimalaitoksella tarkoitetaan Asiakasta. Voimassaolevat YLE ja VJV on julkaistu
Fingridin internetsivuilla (www.fingrid.fi).
Olemassa olevien liityntöjen YLE ja VJV on määritelty liitteessä 1. Voimassaolevat
YLE ja VJV koskevat sähköverkkoon liitettäviä uusia liityntöjä ja olemassa olevia liityntöjä silloin, kun niihin tehdään liitteessä 1 vahvistettuja lisäyksiä ja oleellisia muutoksia. Asiakas on velvollinen huolehtimaan sähköverkkoonsa suoraan tai välillisesti
liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät sähkölaitteistot täyttävät YLE, VJV ja muut liitynnän toteuttamiseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset.
Mikäli YLE ja VJV poikkeavat Sopimuksen ehdoista tai ovat niiden kanssa ristiriidassa, noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

7.2

Asiakkaan liityntää koskevat perustiedot ja muut ehdot
Asiakkaan liitynnän tekniset perustiedot on esitetty Sopimuksen liitteessä 1.
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Mikäli Asiakas suunnittelee lisäyksiä tai oleellisia muutoksia Asiakkaan omaan tai
Asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvään sähkölaitteistoon, Asiakkaan tulee etukäteen ottaa yhteyttä Fingridiin. Fingrid selvittää muutosten vaikutukset
ja mahdolliset muutostarpeet kantaverkkoon.
Niitä sähköverkkoja koskien, joissa molemmilla sopijapuolilla on omistuksessaan
voimajohtoja tai sähköasemalaitteita, sopijapuolet sopivat sähköverkon käyttöön, kulkuoikeuksiin, apu- ja omakäyttösähkön toimituksiin, maankäyttöön ja muihin vastaaviin asioihin liittyvistä asioista tarvittaessa erillisillä sopimuksilla.

7.3

Asiakkaan vastuut ja velvoitteet
Asiakas vastaa hallitsemiensa laitteistojen ja rakenteiden turvallisesta toteuttamisesta ja käytöstä, sähkölaitteistojen rakentamista koskevien lakien, asetusten,
standardien ja viranomaismääräyksien noudattamisesta, tarvittavista kosketus- ja
vaarajänniteselvityksistä sekä niiden perusteella vaadittavista toimenpiteistä.
Asiakkaalla on oikeus pitää Fingridin sähköasema-alueella omistamiaan liitynnän 110
kV voimajohtorakenteita ja tietoliikennekaapeleita korvauksetta Sopimuksen voimassaoloajan. Mikäli kyseisiä rakenteita joudutaan siirtämään tai muuttamaan, tarvittavista toimenpiteistä ja kustannuksista vastaa Asiakas.
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ERIMIELISYYDET
Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida sopia keskinäisin
neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, elleivät
sopijapuolet kirjallisesti sovi muunlaisesta käsittelystä.

9

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Mikäli Asiakas tai Fingrid luovuttaa Sopimuksessa sovitun liityntää koskevan 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.
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ALLEKIRJOITUKSET
Sopimus, joka sisältää sopijapuolten välisiä luottamuksellisia liikesalaisuuksia, on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, joista yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka

_______. päivänä _____kuuta 201X

Asiakas Oy

Helsingissä
Fingrid Oyj

_______. päivänä _____kuuta 201X
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Liite 1

Asiakkaan liittymispisteiden tiedot ja maksut

