
Liittymisjohdon kytkentä/siirto 
Mittarointi
Sulakemuutos

Rekisteri-ilmoitus 
Monimittarointi-ilmoitus

Uudisrakennus Saneerauskohde Muu kohdeKOHDE

YLEISTIETOLOMAKE
Toimita lomake vähintään 8 työpäivää ennen toivottua kytkentäaikaa.

Sähkölaitteiston haltija Puhelin

Sähköurakoitsija *

Osoite * Postinumero ja -toimipaikka *

Yhteyshenkilö *

* Tähdellä merkityt kentät pakollisia täyttää.

(Vastaanottaja täyttää)

* 

* 

Ilmoitus kertaluonteisesta sähkötyöstä (KTM:n päätös 516 § 11 ammattitaitovaatimus) 
Kyseessä oleville kohteille on sähkölain 17 § mukaan suoritettava varmennustarkastus.

Sähköposti

Päiväys Allekirjoitus

KYTKENTÄ / MITTAROINTI

SÄHKÖLAITTEISTON RAKENTAJA Sähköurakoitsija vastaa siitä, että on suorittanut ko. sähkölaitteiston määräysten mukaisen käyttöönottotarkastuksen ja 
että sähkölaitteisto on määräysten mukaisessa kunnossa ja jännitteen voi vaaratta kytkeä. Yli 3 x 63 A sekä monimittarikohteissa suoritamme kytkennän ainoastaan 
sähköurakoitsijan läsnäollessa. Jos asennukset eivät ole asianmukaisessa kunnossa tai urakoitsija ei ole yhteisesti sovittuna aikana paikalla, voimme laskuttaa sähkölaitteiston 
rakentajaa turhasta käynnistä 

LISÄTIETOJA Lomake voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen liittymamyynti@ksoy.fi
Jakeluverkon haltijalla on oikeus laskuttaa ylimääräinen työ sähkölaitteiston rakentajalta, esim. kaapelin kiinnitys pylvääseen.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Katuosoite
Yhdystie 7, 47201 ELIMÄKI

Y-tunnus 2058585-1

Postiosoite
PL 9, 47201 ELIMÄKI

Puhelin 05 77801

Www-osoite
www.ksoy.fi

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ksoy.fi

Liittymisjohto laji / pituus (m)

JAKELUVERKON HALTIJAN MERKINNÄT
Toimituskohteen tunnus Liittymätunnus Asiakastunnus

Siirtotuote Muuntopiiri / verkostotunnus Pvm / Käsittelijä

Liittymän pääsulake / 
päävaroke Nykyinen Uusi

A A
Liittymisjohto on asennettu valmiiksi ja kytketty keskukseen * Mittauksen etusulake

Nykyinen Uusi
A A

Liittymän osoite * Postinumero ja -toimipaikka *

Laskutusosoite Postinumero ja -toimipaikka

Mittamuuntajat (esim. 200 / 5 / 2) Mittauksen sijainti / sisäänpääsy *

Käyttöönotettavat asennukset (esim. uusi pääkeskus) * Toivottu kytkemisaika (Otamme tarvittaessa yhteyttä ja sovimme kytkentäajan.)

Kyllä                   Ei ole
Mittarointitoimenpide 3~mittari 3~virtamuuntaja Sulakemuutos mittarille nro

kpl kpl

Jatkamme sähköurakointityötä kohteen valmistumiseen asti Emme jatka kohteen sähköurakointityötä
* 

uusi vaihto siirto poisto sinetöinti

Kymenlaakson Sähkö Oy
Sticky Note
Aloita valitsemalla työ. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia täyttää. Viemällä hiiren tyhjän kentän päälle näet tarkemmat täyttöohjeet. Voit lähettää täytetyn lomakkeen osoitteeseen liittymamyynti@ksoy.fi tai painamalla "Lähetä"-painiketta. Täytetyn lomakkeen voit myös tallentaa omalle kovalevylle.

Kymenlaakson Sähkö Oy
Sticky Note
Merkitse toivomasi kytkentäaika, joka vahvistetaan ennen toimenpidettä.



YLEISTIETOLOMAKE

MONIMITTARI-ILMOITUS

Huoneisto Mittarin etusulake Mittauskeskuksen / ryhmäkeskuksen sijainti Mittarin numero

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Katuosoite
Yhdystie 7, 47201 ELIMÄKI

Y-tunnus 2058585-1

Postiosoite
PL 9, 47201 ELIMÄKI

Puhelin 05 77801

Www-osoite
www.ksoy.fi

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ksoy.fi
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