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Rakentajan ABC - Sähköliittymät 
 

Sähköliittymän tekeminen voi olla sinulle ainutkertainen kokemus elämän ai-
kana. Tälläkin hetkellä ihmiset ovat meillä keskiössä liittymän muodostamisen 
kannalta. Me täällä Kuopion Sähköverkolla kumppaniemme kanssa teemme 
kaikkemme, että liittymiskokemuksenne olisi mahdollisimman mutkaton ja voi-
simme palvella Teitä ripeän joustavasti. Tämän aapiskukon avulla pyrimme 
tekemään liittymiskokemuksesta mukavan ja helpon. Myös Teille, jotka työk-
senne liittymiä tilaatte. 
 

 

Tekemisen suunnitelmallisuus - aikataulujen huomioiminen 
 

Jokainen uusi liittyjä on omalla tavallaan uniikki tapaus myös meille. Uusi liit-
tymä voi vaatia meiltä paljonkin toimenpiteitä, ennen kuin uusi liittymä saa-
daan sähköihin. Suunnitelmallisuus on siis keskiössä, jolla on keskeinen vai-
kutus toteutusaikatauluun. Jotta voisimme toteuttaa uuden liittymän toimituk-
sen toivomassanne aikataulussa, tarvitsemme lähtötietoja hyvissä ajoin. No-
peimmillaan kykenemme toimittamaan liittymän jopa viikon sisällä, mutta toi-
mitusaika voi olla pisimmillään useita kuukausia. 
 

Tekemisen roolit sähköliittymissä – kuka tekee 
 

Kuopion Sähköverkko Oy (KSV) – jakeluverkon haltija: 
 Laatii liittymissopimuksen 
 Avaa liittymälle käyttöpaikkanumerot (joihin liittyjä tekee sähkösopi-

mukset ennen sähkömittareiden asennusta) 
 Kytkee liittymiskaapelin kiinni sähköverkkoon 
 Asentaa sähkömittarit 
 Huolehtii, että häiriötön sähkönjakelu toimii 24/7/365 

 
Liittyjä 

 Hankkii rakennuskohteelle sähköurakoitsijan ja tarvittaessa säh-
kösuunnittelijan 

 Tilaa liittymän hyvissä ajoin (huom toimitusajat) 
 Tekee sähkösopimuksen hyvissä ajoin ennen sähkömittarin asennusta 

 
Liittyjän sähköurakoitsija: 

 Huolehtii liittymän käyttöönottoon liittyvistä aikatauluista 
 Tilaa liittymiskaapelin kytkennän ja mittaroinnin 
 Kytkee liittymiskaapelin liittyjän pääkeskukseen 
 Huolehtii, että mittarit saadaan heti jännitteiseksi mittariasennuksen 

yhteydessä 
 Varmistaa yhdessä sähkösuunnittelijan kanssa sähkön mittaukseen 

liittyvät asiat valmiiksi ennen mittarointia (virtamuuntajat ym) 
 
Liittyjän sähkösuunnittelija: 

 Mitoittaa liittymiskaapelin tontin osuudella ja määrittää kohteen pää-
sulakkeet (liittymäkoon) 
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Tekemisen aikataulutus – missä vaiheessa ja kuka tekee 
 
  Alla esitetty tyypilliset työvaiheet uuden sähköliittymän käyttöönottoon liittyen. 
 

  
 

Tekemisen yhteystiedot – miten olla yhteydessä 
 

Kuopion Sähköverkko palvelee liittymäasioissa arkisin toimistoaikaan. On 
suotavaa, että mieluummin kysytään liikaa, kuin liian vähän. Olemme täällä 
Teitä varten. Meidät tavoitat puhelimitse, sähköpostilla ja sähköisillä lomak-
keilla. 
 
Sähköiset lomakkeet: 

 Kaikki KSV:n toimenpiteet lähtevät liikkeelle sähköisen tilauslomak-
keen kautta 

 
Puhelinpalvelu ja sähköposti: 

 Lisätietokanavat, joiden avulla liittyjä saa liittymisen kannalta oleellisia 
lisätietoja ja ohjeita 

 
Kuopion Sähköverkon Liittymäpalvelu 
020 520 03 (ma–pe klo 8–16) 
sahkoliittyma@kuopionenergia.fi 
 

 
Kuopion Sähköverkko Oy 

Liittyjä

• Määrittelee kohteen liittymätarpeet (liittymiskaapelin, pääsulakkeet) yhdessä sähkösuunnittelijan (tai sähköurakoitsijan) kanssa
• Tiedustelee tarvittaessa lisätietoja KSV:n Liittymäpalvelusta
• Tilaa sähköliittymän

KSV

• Laatii liittymissopimuksen ja lähettää sen liittyjälle allekirjoitettavaksi
• Antaa tarvittaessa liittyjälle lisätietoja esim toimitusaikatauluun liittyen

Liittyjä

• Allekirjoittaa liittymissopimuksen
• Edistää hanketta omien kumppaniensa kanssa eteenpäin, jotta kohde on valmis liittymän kytkentään tavoiteaikataulussa

KSV

• Suunnittelee liittymän kytkennän ja tarvittavat verkostomuutokset
• Ilmoittaa liittyjälle käyttöpaikkanumeron sähkösopimuksen tekoa varten
• Laskuttaa liittymän

Liittyjä
• Tekee sähkösopimuksen valmiiksi sähkönmyyjänsä kanssa (sähkösopimus on pakollinen ja se aktivoituu mittarin asennushetkellä) 

Liittyjän 
urakoitsija

• Asentaa ja kytkee liittymiskaapelin valmiiksi tontin sisäpuolisella osuudella
• Huolehtii kohteessa kaiken valmiiksi sähkönmittausta varten
• Tilaa liittymiskaapelin kytkennän ja mittaroinnin 

KSV

• Tekee  tarvittaessa verkostomuutoksia
• Kytkee liittymiskaapelin kiinni sähköverkkon ja asentaa sähkömittarit, jonka jälkeen liiittymä on jännitteinen ja liittymän käyttöönotto 

on valmis 


