
 OHJE YLEISTIETOLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 

Enontekiön Sähkö Oy Puhelin 040 680 3697 www.enontekio.fi  Y-tunnus 1571816-2 
Ounastie 165 etu.sukunimi@enontekio.fi 
99400 Enontekiö

Hyvä urakoitsija! 

Tutustu yleistietolomakkeen täyttämisohjeeseen huolellisesti, jotta varmistut 
oikeiden tietojen kirjaamisesta lomakkeelle. Ilman tarvittavia tietoja 
toimenpidepyyntösi ei etene ja toivottua ajankohtaa ei voida luvata. 

Tärkeää: 

 Täytä yleistietolomakkeelta vähintään kaikki tähdellä merkityt kohdat.

 Jos kyseessä on uuden liittymän mittarointi, varmista asiakkaalta, että hän on
hoitanut sähköntoimittamiseen liittyvät myynti- ja verkkosopimukset kuntoon.
Sopimus on edellytys mittarin asentamiselle.

Lähetä yleistietolomake Enontekiön Sähkö Oy:n asiakaspalveluun. 

Sähköposti: eno.sahko@enontekio.fi 

Posti: Enontekiön Sähkö Oy 
Ounastie 165 
99400 Enontekiö 

Yhteistyöterveisin, 

Enontekiön Sähkö Oy 

mailto:eno.sahko@enontekio.fi
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 Liityntä- /mittarointipyyntö nro 
 Rekisteri-ilmoitus 
 Sulakemuutos saapui  / 

KOHDE 

*Sähkölaitteiston haltija

*Kiinteistön osoite *Postinumero *Postitoimipaikka

*Kylä *Kortteli/Tontti *Tila/Rekisterinumero

*Työkohde
 Uudisrakennus      Korjaustyö      Laajennus      Muu 

Lämmitystapa 
 Suora sähkölämmitys      Varaava sähkölämmitys      Kaukolämpö      Öljylämmitys      Muu 

LIITYNTÄ JA MITTAUS 

*Liittymisjohdon tyyppi *Pituus (m) *Liittymisjohdon pääsulake/päävaroke
Nykyinen      x       /     Uusi       x       / 

Huipputeho (kW) Käyttöveden lämm. (kW) Sähkölämm. suora (kW) Sähkölämm. varaava Kiuas (kW) 

Vuorottelu  On  Ei 

*Mittauskeskuksen
sijainti 

Kompensointi (kvar) Mittauksen etusulakkeet/-varokkeet 
Nykyinen        x      / 
Uusi      x      / 

*Virtamuuntajat
    /    Lävistykset      kpl 
*Jännitemuuntajat  On  Ei 

*Toivottu mittarointipäivä
    / 

Siirtotariffi Mittarointitoimenpide Mittaritiedot 
kpl 

 Kohde valmis  Jatkamme kohteen sähköurakointia  Emme jatka kohteen sähköurakointia 

REKISTERI-ILMOITUS 

 Uusi liittymä  Varmennustarkastus  Määräaikaistarkastus 

Käyttöönotettavat asennukset Käyttöönotto pvm 
       

*Sähkölaitteistoluokka
 luokka 1    luokka 2    luokka 3    Ei luokkaa (asuin- tai paritalo, loma-asunto) 

Tarkastajan nimi TUKES -numero Tarkastus pvm 
     

SÄHKÖLAITTEISTON RAKENTAJA 
Allekirjoituksellaan sähköurakoitsija vastaa siitä, että on suorittanut ko. sähkölaitteiston määräysten mukaisen käyttöönotto-
tarkastuksen ja että sähkölaitteisto on määräysten ja verkonhaltijan ohjeiden mukaisessa kunnossa ja jännitteen voi kytkeä. Jos 
asennukset eivät ole asianmukaisessa kunnossa, sähkölaitteiston rakentajaa voidaan laskuttaa turhasta käynnistä. 

*Sähköurakoitsija *TUKES -numero *Puh.
*Sähköposti

*Osoite *Postinumero *Postitoimipaikka

*Yhteyshenkilö *Puhelin *Työnumero

*Päiväys
    / 

*Allekirjoitus

LIITTEET 

 Asemapiirros  Huipputeholaskelma  Nousujohtokaavio  Lämmityksen piirikaavio 

 Pääkaavio  Mittauspöytäkirjat  Jäljennös tarkastuspöytäkirjasta  Huoneistoluettelo 

VERKONHALTIJAN MERKINNÄT 
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