
RAKENTAJA, NÄIN LIITYT SÄHKÖVERKKOOMME 
Tervetuloa verkkoomme! 

SINÄ ME

1. Teetä sähkösuunnitelma 

• Hanki asemapiirros tai ainakin rakennuspaikan kartta.
• Etsi sähkösuunnittelija, joka laatii rakennuksellesi sähkösuunnitelman.
• Varmista, että ulkomittauskeskus suunnitellaan helppopääsyiseen 
paikkaan, kuten ulko-oven lähelle tai autokatokseen.
• Valitse sähköurakoitsija, joka tekee rakennustyöt tontillasi.

2. Lähetä meille tarjouspyyntö 
• Tarvitsemamme tiedot löydät sähkösuunnitelmasta ja asemapiirroksesta.
• Urakoitsijasi auttaa tarvittaessa

Tarjouspyyntöön tarvitsemme seuraavat tiedot:
1. rakentajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja laskutusosoite
2. sähköurakoitsijan yhteystiedot
3. rakennuspaikan osoite, tonttinumero ja rekisterinumero
4. kiinteistön käyttötarkoitus (omakotitalo/vapaa-ajan asunto/muu)
5. sähköliittymän koko
6. lämmitysjärjestelmä
7. milloin liittymän tulisi olla valmis
8. lähin paikka tai osoite, jossa on sähköliittymä
9. asemapiirros tai rakennuspaikan kartta, josta selviää liittämiskohta 
ja mittauskeskuksen sijainti.

3. Tutustu saamaasi tarjoukseen ja palauta se 
allekirjoitettuna  
• Saat meiltä tilausvahvistuksen ja arvion ajankohdasta, jolloin liittymä 
voidaan kytkeä verkkoon
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Tarvitsetko tontillesi sähköliittymän? Otathan meihin yhteyttä hyvissä ajoin, jotta saat 
sähköt toivottuun aikaan! Aikataulua suunnitellessa kannattaa huomioida, että kaivuutöiden 
tekeminen onnistuu yleensä huhtikuusta marraskuuhun.

Saat arvion toimitusajasta, kun teet meille tarjouspyynnön. Useimmiten liittymä on valmis
4–12 viikon kuluessa liittymissopimuksen tekemisestä. Toimitusaika saattaa olla reilusti
pidempi, jos tarvitset ison liittymän ja tonttisi sijaitsee nykyisen sähköverkon ulkopuolella.

Näin hankit sähköliittymän SÄHKÖURAKOITSIJA

1. SUUNNITTELU

2. TARJOUSPYYNTÖ

LIITTYMISSOPIMUS

3. TARJOUS
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4. Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi yhtiön kanssa

5. Teetä tontillasi tarvittavat valmistelutyöt sähkö-
urakoitsijallasi 
• Urakoitsijasi huolehtii valmistelevista sähkötöistä.
• Muista teettää kuluttajamaadoitukset perustustöiden yhteydessä.

6. Sähköurakoitsijasi tekee kytkentäpyynnön 
• Kun sähkötyöt on tehty, urakoitsijasi tilaa meiltä tarkastuksen ja 
sähköjen kytkennän

7. Tarkastamme liittymäsi
• Kun sähkötyöt on tehty, urakoitsijasi tilaa meiltä tarkastuksen ja 
sähköjen kytkennän

8. Asennamme sähkömittarin ja liittymisjohdon

9. Sähköurakoitsijasi kytkee virran

Tervetuloa verkkoomme!

SINÄ ME SÄHKÖURAKOITSIJA

4. SÄHKÖNMYYJÄN 
VALINTA

5. VALMISTELUTYÖT
TONTILLA

6. KYTKENTÄ- JA 
MITTAROINTIPYYNTÖ

7. TARKASTUS

8. ASENNUS

9. VIRRAN
KYTKEMINEN

SÄHKÖT KYTKETTY!

Sähköt työmaalle? 

Voit vuokrata meiltä sähkökeskuksen, jonka avulla saat tilapäisesti sähköt rakennuspaikalle 
töiden ajaksi.

Lisätietoja saat numerosta 06 781 5300.


