OPAS OMAKOTITALON
rakentajalle

		RAKENTAJAN
		TEHTÄVÄT

1.

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa
oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä
asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, kuten urakoitsijaohje, löytyy internet-sivuiltamme.

Kun talon piirustukset ovat valmiina, tarvitset
ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan tekemään
rakennuksen sähkösuunnitelmat. Ennen suunnitelman tekemistä on hyvä pohtia, minkälaisia sähkölaitteita tulet käyttämään ja minkälaisia muita
tarpeita on sähkönkäytölle. Hyvällä suunnitelmalla
ja pohjatyöllä varmistat, että sähköistys kattaa
myös tulevien vuosien tarpeet. Samalla helpotat
myös tarjouspyyntöjen vertailua sähköurakoitsijaa
valitessa.
Valitessasi sähköurakoitsijaa, varmista että häneltä
löytyy TUKES:n myöntämä lupa sähköurakointiin
ja tee urakkasopimus aina kirjallisena. Sopimukseen on hyvä kirjata sähköurakan laajuus ja aikataulu sekä takuuaika ja urakkahinta maksuaikatauluineen. Näiden lisäksi on hyvä kirjata myös
tarkastuksiin liittyvät asiat ja mahdolliset lisätyökustannukset.
Kun sähkösuunnitelma on valmis ja tiedät rakennuksen sähköntarpeen, tilaa sähköliittymä. Helpoiten tilaus käy, kun täytät siihen tarkoitetun lomakkeen internet-sivuiltamme. Voit tilata liittymän
myös sähköpostitse tai puhelimitse, yhteystiedot
löydät oppaan lopusta. Kun olet ajoissa liikkeellä,
varmistat, että sähköliittymä saadaan rakennettua
tontille aikataulusi mukaisesti.
Sähköliittymästä laaditaan tilauksen jälkeen kirjallinen liittymissopimus, jossa sovitaan liittymän
rakentamisen aikataulu ja liittymismaksu. Lähetämme sopimuksen postitse allekirjoitettavaksi ja
mukana tulee myös sähköliittymään sovellettavat
liittymisehdot.

”HYVÄLLÄ

SUUNNITELMALLA
JA POHJATYÖLLÄ varmistat,
että sähköistys kattaa myös
tulevien vuosien tarpeet.”

Ennen liittymän kytkentää tarvitset liittymissopimuksen lisäksi myös sopimukset sähkön siirrosta
ja sähkön myynnistä. Siirron sopimus tehdään
meidän kanssamme automaattisesti, sähkön
myyntisopimuksen voit tehdä haluamasi sähkön
myyjän kanssa.

		NURMIJÄRVEN
		SÄHKÖVERKON
		TEHTÄVÄT

2.

Kun olet tilannut sähköliittymän, aloitamme liittymän
suunnittelun ja rakentamisen. Asemakaava-alueella
liittymä on usein toteutettavissa suoraan olemassa
olevaan verkkoon, mutta toisinaan joudumme
rakentamaan myös kokonaan uutta verkkoa.
Haja-asutusalueella sähköverkkoa joudutaan rakentamaan useimmissa tapauksissa, sen vuoksi myös
liittymän toimitusajat voivat olla asemakaava-alueen
liittymiä pidempiä.
Kun sähköliittymä on valmis kytkettäväksi ja kaikki
tarvittavat asiakirjat on toimitettu meille, tulemme
asentamaan mittauskeskukseen kulutusmittarin ja
kytkemme liittymiskaapelin kiinni jakeluverkkoon.

		URAKOITSIJAN
		TEHTÄVÄT

3.

Liittymiskaapelin, maadoituksen ja mittauskeskuksen asentaminen kuuluu sähköurakoitsijallesi. Voit
pyytää työstä tarjouksen meiltä tai sopia asennustyöstä haluamasi sähköurakoitsijan kanssa.
Liittymiskaapelilla tarkoitetaan liittymispisteen ja
pääkeskuksen (mittauskeskuksen) välistä johtoosaa. Liittymispiste on ensisijaisesti tontin rajalla.
Kytkentäkohta voi verkon rakenteesta riippuen
olla joko jakokaappi, maakaapeli tontin rajalla,
ilmajohto tai muuntamo. Liittymiskaapeli on mitoitettava, asennettava ja suojattava yleisien standardien ja meidän ohjeidemme mukaisesti. Pienin
meidän verkkoon asennettava liittymiskaapeli on
AXMK 4x25.
Liittymiskaapeliojan syvyys on oltava vähintään
0,7 m ja sen pohja on hyvä tasoittaa hienolla hiekalla. Mikäli liittymiskaapelireitti kulkee ajoväylän
alla, se on hyvä suojata kourulla tai muoviputkella
(⌀ 110 mm). Kaapelioja täytyy olla täytettynä ennen liittymän kytkentää ja täyttö kannattaa tehdä
hienolla hiekalla, jotta liittymiskaapeli ei vahingoitu
terävistä kivistä yms. Kaapelin varoitusnauha asennetaan kaapelin yläpuolelle n. 0,3 m syvyydelle.

”Rakentamisen ajaksi sähköt saa
parhaiten tontille asennettavasta
PIHAKESKUKSESTA.”

Mikäli liittymiskaapelia ei ole peitetty ohjeiden
mukaisesti, liittymää ei voida kytkeä verkkoon.
Ylimääräisestä työmaakäynnistä veloitetaan tässä
tapauksessa palveluhinnaston mukainen maksu.
Rakentamisen ajaksi sähköt saa parhaiten tontille
asennettavasta pihakeskuksesta ja se toimii myös
lopullisena pääkeskuksena. Pihakeskus pitää asentaa valmistajan ja meidän ohjeiden mukaisesti.
Mikäli liittymää varten asennetaan seinäkeskus
tilapäiseen telineeseen, keskukseen nouseva liittymiskaapeli pitää suojata.
Mittauskeskuksen voi sijoittaa myös tekniseen tilaan, mutta siinä tapauksessa tilaan pitää olla pääsy
suoraan ulkoa ja tilasta ei saa olla pääsyä muihin
tiloihin. Teknisen tilan ovi on tässä tapauksessa varustettava joko kaksoispesälukolla tai putkilukolla,
jotka on sarjoitettu meidän avainsarjaan.
Mikäli liittymä sijaitsee jakeluverkossa, jossa
muuntajan ja liittymän välillä on ilmajohtoa, mittauskeskukseen on asennettava ylijännitesuojat.
Pihakeskuksen ja mahdollisten ylijännitesuojien
asentaminen kuuluu valitsemallenne sähköurakoitsijalle.
Kun liittymä on valmis kytkettäväksi, urakoitsijasi
lähettää meille mittarointipyynnön n. kaksi viikkoa
ennen toivottua kytkentäpäivää. Pyyntöön tulee
merkitä toivotun kytkentäpäivän lisäksi tarvittavat
tiedot sähköurakoitsijasta sekä merkinnän sähkötöiden jatkamisesta. Pyynnöllä voi samalla tehdä
meille TUKES:n vaatiman rekisteri-ilmoituksen
sähkötöiden tekemisestä. Kun mittarointipyyntö
on tullut meille ja siinä on kaikki vaaditut tiedot,
tulemme asentamaan liittymälle kulutusmittarin
ja kytkemään liittymän jakeluverkkoon.
Urakoitsijan vastuulla on tehdä käyttöönottotarkastus asennetulle mittauskeskukselle ja liittymiskaapelille. Tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja,
joka on annettava kiinteistön omistajalle. Tieto
tarkastuksesta pitää liittää mittarointipyyntöön,
mutta itse pöytäkirjaa ei tarvitse lähettää meille.
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