
Yleistietolomake    

Huom. tilattaessa mittareita rivi- ja kerrostalokohteisiin täytä m yös mittaroitavat tilat lomake. 

 

 

 
 

sähköposti: 
valkeakosken.energia@valkeakoski.fi 
faksi: (03) 5846000 

 
 
kytkentä/mittarointipyyntö 
rekisterinpito-ilmoitus 

 
sähkönkäyttäjä 

laskutusosoite postinumero postitoimipaikka 

mittaroitava kohde kaupunginosa kortteli tontti 

sisäänpääsy/yhteyshenkilö puhelin 

sähköurakoinnin toimenpide 

 uudisrakennus  korjaustyö  laajennus  muu 
 
 

LIITYNTÄ JA MITT AUS 
mittarointitoimenpide 

 
uusi vaihto siirto poisto sinetöinti 

pääsulake A mittauksen etusulake A liittymisjohto tyyppi liittymisjohdon pituus liittymisjohto kytketty 
kyllä ei 

mittarin sijainti yleissähkö  kausisähkö  yösähkö virtamuuntajatiedot/kytkentä 
 

huipputeho  Kw                    lämmitysmuoto           pientuotanto aurinko /tuuli /muu   
 

toivottu mittarointipvm. kulutusarvio Kwh/a 1~mittari 3~mittari   kvar-mittari 
kpl kpl kpl 

 
Olen suorittanut kyseisen sähkölaitteiston määräysten mukaisen käyttöönottotarkastuksen ja vastaan siitä, että 
sähkölaitteisto on määräysten ja jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisessa kunnossa ja jännitteen voi kytkeä. 
pvm. allekirjoitus 

 

 
 
 

SÄHKÖLAITTEISTON RAKENT AJA 
 

sähköurakoitsija puhelin faksi 

osoite postinumero postitoimipaikka 

yhteyshenkilö puhelin matkapuhelin 

 jatkamme sähkönurakointityötä kohteen valmistumiseen asti päiväys ja allekirjoitus 
 emme jatka kohteen sähköurakointityötä 

 
 

LIITTEET 
 asemapiirros  nousujohtokaavio  sähköurakoitsijan käyttäänottotark. 
 pääkaavio  mittauspöytäkirja  lämmityksen piirikaavio 

 
 

LISÄTIETOJA 
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KAMPLAU
Konekirjoitusteksti

KAMPLAU
Konekirjoitusteksti

KAMPLAU
Konekirjoitusteksti

KAMPLAU
Konekirjoitusteksti
  teho kW        kiuas kW



Yleistietolomake    

Huom! Laita kiinteistön mittari listaan ensimmäisenä. 

 

 

 
 
 

Mittaroitavat tilat 
 

 

Huoneistotunnus 
 

Mittauskeskus 
 

Mittarin etusulake A 
 

Asuinpinta-ala 
 

Tuote / Tariffi 
 

Ennuste 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

KAMP
Konekirjoitusteksti
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