
*1) Caruna perii verkkoon annon siirtomaksua vain asiakkaan myydessä ylijäämätuotantoansa.
*2) Kapasiteettivarausmaksu 12 euroa/kVA, kun liittymispiste sähköasemalla, 20 euroa/kVA, kun liittymispiste jakeluverkossa.
*3) Koillismaalla yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittyessä joko suoraan tai välillisesti 110 kV-johto-osuuteen Pirttikoski-Haapakoski, veloitetaan kapasiteettivarausmaksuna 25 euroa/kVA.
*4) Oman tuotannon kulutuksen mittauksen tarve vain yli 100 kVA tuotantolaitoksilla.
*5) Omakäyttösähkö-hintaa käytetään, kun liittymän kulutus aiheutuu ainoastaan tuotantolaitteiston käyttämästä sähköstä. Omakäyttösähkön tuotteina käytetään PJ-hinnaston 25A Yleissiirto-

tuotetta ja KJ-hinnaston Tehosiirto 2 KJ-tuotetta.
*6) Oman tuotannon kulutusmaksuna käytetään alueverkkohinnastoa, jos tuotantolaitoksen koko on yli 5 MVA

Hinnastot ja muut lisätiedot: caruna.fi/omasahkontuotanto

Tuotantoliittymä
(Tuotanto > kulutus)

Mikrotuotanto
≤ 100 kVA

Pientuotanto 
> 100 - < 500 kVA

Pientuotanto
≥ 0,5 - < 1 MVA

Pientuotanto
> 1 - ≤ 2 MVA

Tuotanto
> 2 MVA (jakeluverkko)

Tuotanto
> 2 MVA [alueverkko]

Jännitetasoesimerkki PJ PJ/KJ KJ KJ KJ SJ

Liittymismaksu Välittömät rakentamis- ja 
liittämiskustannukset

Välittömät rakentamis- ja 
liittämiskustannukset

Välittömät rakentamis- ja 
liittämiskustannukset

Välittömät rakentamis- ja 
liittämiskustannukset

Välittömät rakentamis- ja 
liittämiskustannukset

Välittömät rakentamis- ja 
liittämiskustannukset

Kapasiteettivarausmaksu - - - - 12 tai 20 euroa/kVA (alv 0%) *2, 3 0 euroa/kVA (alv 0%)                            
*3

Verkkoon annon siirtomaksu 0 euroa tai 0,5 euroa/MWh (alv 
0%) *1 0,5 euroa/MWh (alv 0%) 0,5 euroa/MWh (alv 0%) 0,5 euroa/MWh (alv 0%) 0,5 euroa/MWh (alv 0%) 0,68 euroa/MWh (alv 0%)

Tuotannon kuukausimaksu - - - - -
Kiinteä kuukausimaksu (ei 
erillistä kuukausimaksua 
tuotannosta ja kulutuksesta)

Oman tuotannon kulutusmaksu - - -

7,90 euroa/MWh (900 h/vuosi 
joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21), 
2,60 euroa/MWh (muu aika) (alv 
0%) 

7,90 euroa/MWh (900 h/vuosi 
joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21), 
2,60 euroa/MWh (muu aika) (alv 
0%) *6

Kulutusmaksu alueverkko-
hinnaston mukaisesti

Oman tuotannon kulutuksen 
mittausvastuu - Asiakas  *4 Asiakas Caruna Caruna Caruna

Kulutetun sähkön siirtohinta PJ-hinnasto PJ, kun kulutus < 50 kVA, muuten 
PJ Teho

PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun 
kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-
hinnasto

PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun 
kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-
hinnasto

KJ-hinnasto KJ-hinnasto

Kulutuksen kuukausimaksu PJ-hinnasto PJ, kun kulutus < 50 kVA, muuten 
PJ Teho

PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun 
kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-
hinnasto

PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun 
kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-
hinnasto

KJ-hinnasto
Kiinteä kuukausimaksu (ei 
erillistä kuukausimaksua 
tuotannosta ja kulutuksesta)

Omakäyttösähkö (vain, kun ei 
muuta kulutusta) *5

PJ-hinnasto (vain energia 
laskutetaan)

PJ-hinnasto (vain energia 
laskutetaan)

PJ-hinnasto (vain energia 
laskutetaan)

PJ-hinnasto (vain energia 
laskutetaan)

KJ-hinnasto (tehomaksua ei 
laskuteta) Alueverkkohinnasto

Loistehon kompensointi Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas

Tuotetun sähkön myynti
Asiakas myy tuottamansa
ylijäämäsähkön valitsemalleen 
sähkönmyyntiyhtiölle

Asiakas myy tuottamansa
ylijäämäsähkön valitsemalleen 
sähkönmyyntiyhtiölle

Asiakas myy tuottamansa
ylijäämäsähkön valitsemalleen 
sähkönmyyntiyhtiölle

Asiakas myy tuottamansa
ylijäämäsähkön valitsemalleen 
sähkönmyyntiyhtiölle

Asiakas myy tuottamansa
ylijäämäsähkön valitsemalleen 
sähkönmyyntiyhtiölle

Asiakas myy tuottamansa
ylijäämäsähkön valitsemalleen 
sähkönmyyntiyhtiölle

Muita vaatimuksia ET:n tekninen liite 1 ET:n tekninen liite 2

ET:n tekninen liite 2, Fingridin
voimalaitosten 
järjestelmätekniset vaatimukset 
VJV

ET:n tekninen liite 2, Fingridin
voimalaitosten 
järjestelmätekniset vaatimukset 
VJV

Fingridin voimalaitosten 
järjestelmätekniset vaatimukset 
VJV

Fingridin VJV ja 110 kV 
sähkönlaatu- ja tiedonvaihto-
periaatteet
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