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Tiedoksi liittyjälle ja hänen valitsemalleen sähköurakoitsijalle

Sähköurakoitsijan valinta
Sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja
jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle. Asian voi tarkistaa osoitteesta:
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Sahkourakoitsijat/ Rekisteristä löytyvät kaikki valtuutetut
sähköurakoitsijat/asennusliikkeet.
Liittymismaksu ei sisällä kohteen sähköurakointia vaan siitä sopii liittyjä ja sähköurakoitsija
keskenään.
Liittyjä on sähköasennustyön tilaaja. Liittyjän kannattaa tarkistaa sähköurakoitsijarekisteristä onko
sähkötöiden tekijällä sähköturvallisuuslain mukaiset oikeudet kunnossa. Tällä tavoin voi välttää
mahdollisia lisäkustannuksia mitä oikeudeton urakoitsija aiheuttaa.
Mittaroinnin
edellytyksenä
olevaan
rekisteri-ilmoitukseen
täytyy
sähköurakoitsijarekisteristä löytyvän toiminnanharjoittajan allekirjoitus.
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Tukesin

Sähköurakoitsijan on aina itse tarkastettava asennukset ennen käyttöönottoa. Liittyjän kannattaa
vaatia urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta myös
itselleen.

PYSYVÄN PIENJÄNNITELIITTYMÄN RAKENTAMINEN
Pienjänniteverkossa liittämiskohta on ilmajohtoverkossa pylväs
maakaapeliverkossa tontin raja. Verkonhaltija määrittelee liittämiskohdan.
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Verkonhaltija määrittelee liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittymisjohdon on oltava
verkonhaltijan
määrittelemää
tyyppiä.
Verkonhaltija
rakentaa
liittymismaksulla
pienjänniteliittymiskaapelin alueella, joka ei ole liittyjän omistuksessa tai hallinnassa. Liittyjä
vastaa omalla kustannuksellaan liittymiskaapelin rakentamisesta omistamallaan tai hallitsemallaan
alueella (asemakaava-alueella tonttialue, haja-asutusalueella erotetun tilan alue).
Liittymisjohdon omistaa ja sen kunnossapidosta vastaa verkonhaltija niiltä osin kuin
se on johdon rakentanut. Liittyjä vastaa asentamastaan liittymisjohdon osasta.

MITTAUSKESKUS JA PIENJÄNNITELIITTYMÄN PÄÄSULAKKEET
Liittymän mittaus / pääkeskus ja pääsulakkeet kuuluvat liittyjän hankintaan. Pääsulakkeiksi ei
hyväksytä johdonsuojakatkaisijoita ja pääsulakkeet on voitava sinetöidä.
Vapaa-ajan asunnoissa mittauskeskus on aina sijoitettava ulos ja siinä tulee olla mittarinlukijan
lukumahdollisuus.

KAIVUTYÖT
Verkonhaltija vastaa kaapeliojan kaivusta ja peitosta ainoastaan asemakaavan mukaisen
tonttialueen ulkopuolella. Tontin sisällä niistä vastaa liittyjä kustannuksellaan.
Liittyjän on huolehdittava siitä, että kaapeliojan peitto tontilla tapahtuu välittömästi
liittymiskaapelin asentamisen jälkeen.

MITTAROINTI
Liittymismaksu ei sisällä mittarointia. Mittauksen valmiiseen pääkeskukseen
asianomaista maksua vastaan verkonhaltija, pois lukien virta- ja jännitemuuntajat.

toimittaa

Liittymää ei kytketä verkkoon eikä mittaroida ennen kuin liittymismaksu on kokonaisuudessaan
maksettu ja sähköurakoitsijan allekirjoittama rekisteri-ilmoituslomake on toimitettu
verkonhaltijalle. Mittarointimaksu määräytyy palveluhinnaston mukaisesti.
Ennen lopullisen liitännän kytkemistä liittyjä tai sähköurakoitsija toimittaa Rantakairan Sähkö
Oy:lle sähköurakoitsijan allekirjoittaman mittarointi / rekisteri-ilmoituksen (urakoitsijan vakuutus
siitä, että asiakkaan laitteet voidaan kytkeä turvallisesti sähköverkkoon). Ilmoituslomake
toimitetaan 2 viikkoa ennen toivottua kytkentäpäivää, jolloin kytkennän tekeminen toivottuna
päivänä taataan. Myöhemmin tulevien kytkentäpyyntöjen (lomakkeen palautus) osalta
Rantakairan Sähkö Oy varaa itselleen 2 viikkoa toimitusaikaa. Liittymän kytkennän ja mittaroinnin
edellytyksenä on aina Ilmoituslomakkeen palauttaminen. Lomake on tulostettavissa osoitteessa
www.rantakaira.fi
Mikäli mittauksen järjestää asiakas, on sen täytettävä verkonhaltijan erikseen määrittelemät
vaatimukset tarkkuuden ja tiedonsiirtomuodon osalta. Verkonhaltija tarkastaa asennetun
mittaroinnin ja veloittaa tarkastuksesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

