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1 Yleistä
Helen Sähköverkko Oy noudattaa jakeluverkkoon liityttäessä 
kulloinkin voimassa olevia liittymis- ja sähköntoimitusehtoja.

Perittävät liittymismaksut ilmenevät liitteestä 2.

2 Liittymissopimus
Helen Sähköverkon ja liittyjän kesken tehdään aina kirjallinen 
liittymissopimus.

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu kummankin 
osapuolen taholta. 

Sopimuksen voi allekirjoittaa henkilö, jolla on ko. kohteessa 
allekirjoitusoikeus. Liittyjä on sähkönkäyttöpaikan omistaja tai 
haltija. Pysyväksi liittyjäksi hyväksytään yleensä vain kiinteistön 
omistaja, henkilö, asuntoyhtiö, kiinteistöyhtiö tms. Liittyjän nimi 
on merkittävä yhdenmukaisesti kohtiin: Liittyjän nimi (sopimus 
tehdään kiinteistön omistajan nimiin, esim. asunto-osakeyhtiö) 
sekä Liittyjä. Yleensä allekirjoittajaksi ei kelpaa rakennuttaja, 
rakentaja tai yksittäisen asuntoyhtiön osakas.

Erityistä huomiota liittymissopimusta täytettäessä tulee kiinnit-
tää teho- ja laitetietoihin. Sähköurakoitsijan tai suunnittelijan on 
tarvittaessa avustettava liittyjää teknisten tietojen osalta.

Helen Sähköverkko rakentaa liittymismaksulla liittymisjohdon 
pääsääntöisesti asiakkaan katualueen reunalle saakka. Liittyjällä 
on mahdollisuus rakennuttaa tontin osuus joko Helen Sähkö-
verkolla tai sähköurakoitsijalla.

Ennen sähköntoimituksen aloittamista on liittymälle tehtävä 
sähkönostosopimus.

3 Liittymismaksut
Liittymismaksut on määritelty liittymätyypeittäin. Liittymä-
tyyppejä ovat pysyvä sähköliittymä ja tilapäinen liittymä, joka on 
tarkoitettu esimerkiksi rakentamiseen.

Liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

3.1 Pysyvät liittyjät
Liittymismaksulla (katso liite 2) sähkönkäyttäjä liittyy Helen 
Sähkö verkon sähkönjakeluverkkoon.

Pysyvässä liittymässä Helen Sähköverkko rakentaa pääsääntöi-
sesti liittymisjohdon katu- ja muulla yleisellä alueella tarvittavat 
osuudet liittyjän omistaman tai muutoin hallitseman alueen rajalle 
saakka.

Liittyjän tulee rakennuttaa liittymisjohtonsa Helen Sähköverkon 
hyväksymän tavan mukaisesti.

Liittymiskaapelin veto tonttialueella on tilattavissa Helen Sähkö-
verkolta. Tällöin Helen Sähköverkko vetää liittymis kaapelin val-
miiksi kaivettuun kaapeliojaan talon seinälle/pää keskukselle asti.

HUOM! Helen Sähköverkko ei tee kaivutöitä tonttialueella eikä 
sähkötöitä sisätiloissa.
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Katu- ja muilla yleisillä alueilla toimintaa harjoittavien sähkön-
käyttäjien esim. kioskien yms. johdonrakentamisen tekee 
pää sääntöisesti Helen Sähköverkko, ja liittymismaksu on puolet 
normaalista liittymismaksusta. Lisäksi peritään liittymisjohdon 
rakentamis kustannukset kokonaisuudessaan. Liittymisjohdon 
omistaa Helen Sähköverkko.

Suuremmat katu- ja muilla yleisillä alueilla pysyväisluonteisesti 
sähköä tarvitsevat sähkönkäyttäjät liitetään pysyvän liittyjän  
taksalla määrittelemällä erikseen tapauskohtaisesti ns. yleisen 
alueen ja ko. sähkönkäyttäjän hallitseman alueen raja.

3.1.1 Kioskimittarikotelo
Jos liityttäessä tarvitaan ns. kioskimittarikotelo, peritään siitä 
vuokraa. Vuokra on kertamaksu, jota ei palauteta irtisanottaessa. 
Kioskimittarikotelon rakentaa ja omistaa Helen Sähköverkko.

3.2 Tilapäiset liittyjät
Tilapäisiksi sähköverkon liittyjiksi katsotaan ne liittyjät, joiden 
sähkönkäyttö ei ole pysyvää. Tällaisia ovat mm. työmaat, ulko-
ilmatilaisuudet, tilapäiset rakennukset ja tilapäiset myyntipaikat.  
Tilapäinen liittymä hyväksytään samalla liittymistaksalla 
kahdeksi (2) vuodeksi. (Jos tilapäisen sähkönkäytön aika on 
liittymis sopimusta tehtäessä tiedossa, voidaan sopia enintään 
viiden vuoden voimassaoloajasta.)

3.2.1 Tilapäisliittymismaksu
Liittymismaksu on oheisen liitteen mukainen. Tilapäisliittymis-
maksu on kulloinkin voimassa olevan arvonlisä veron alainen 
maksu.

3.3 Liitteet 

Liite 1: Sähköverkon liittymissopimuslomake

Liite 2: Liittymismaksut

Liite 3: Liittymisehdot
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