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Ohjeita rakentajalle
Tämä ohje on tarkoitettu sähköverkon pienjänniteliittyjille (myöh. ohjeessa nimellä liittyjä), jotka rakentavat
kaavassa määritetylle tontille. Yleisille alueille rakentavia ja keskijänniteliittyjiä pyydämme ottamaan yhteyttä
Helen Sähköverkon verkkopalveluun.
Pienjänniteliittyjä saa liittymismaksua vastaan liittymisjohdon tontin rajalle. Helen Sähköverkko määrittää
liittymiskohdan tontin rajalla. Liittyjä vastaa liittymisjohdon rakentamisesta tontin rajalta pääkeskukseen.
Sähköverkkoon liittymisen tilaukset tehdään Helen Sähköverkon asiointipalvelun kautta
https://lisa.helen.fi

1.

Kohteen sähkösuunnittelija toimittaa liittymän ja sähköenergiamittarin asennuksen osalta suunnitelmat
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi Helen Sähköverkon verkkopalveluun. Suunnitelmat tulee toimittaa
viimeistään liittymistilauksen yhteydessä.
63 A ja sitä pienempien liittymien osalta tulee toimittaa:


Asemapiirustus tai karttaote (josta selviää pääkeskuksen sijainti).

63 A suurempien liittymien osalta tulee toimittaa:






Sähkötyöselostus (jos laadittu)
Asemapiirustus tai karttaote (josta selviää pääkeskuksen sijainti)
Pää- ja nousujohtokaavio
Tasopiirustus pää- ja mittauskeskuksien sekä liittymisjohdon sijainnista
Pääkeskuksen ja mittauskeskusten pääkaaviot ja kokoonpanopiirustukset. Suunnitelmat
toimitetaan Helen Sähköverkon asiointipalvelun (https://lisa.helen.fi) kautta. Ennen liittymätilauksen
tekoa suunnitelmat voi toimittaa myös yhteydenottolomakkeen kautta
https://www.helensahkoverkko.fi/yhteydenottolomake.

2.

Liittyjä tekee liittymistilauksen Helen Sähköverkolle viimeistään kuusi viikkoa ennen liittymisjohdon
rakentamista asiointipalvelun kautta. Uusilla asuinalueilla liittymisaikatauluun vaikuttaa alueen
katurakenteen rakentamisaikataulu.

3.

Liittymissopimus allekirjoitetaan asiointipalvelun kautta. Tämän jälkeen tehdään sähköliittymän toivotusta
käyttöönottoajankohdasta liittymän rakennuttamisen yhteydenottotilaus vähintään neljä viikkoa ennen
toivottua käyttöönottoajankohtaa asiointipalvelun kautta. Helen Sähköverkko ottaa yhteyttä liittyjään tai
liittyjän edustajaan kolmen työpäivän kuluessa rakennuttamisen yhteydenottotilauksesta ja sopii tarkemmin
liittymän rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista.

HELEN SÄHKÖVERKKO OY
Helen Elnät Ab
Helen Electricity Network Ltd

POSTIOSOITE
Postadress
Postal address

ASIAKASPALVELU
Kundtjänst
Customer service

PUHELIN
Telefon
Telephone

Y-TUNNUS
FO-nummer
Business-ID

KOTIPAIKKA
Hemkommun
Home municipality

HELENSAHKOVERKKO.FI

00090 HELEN

KAMPINKUJA 2
MALMINRINNE 6

09 6171

2035428-7

HELSINKI

OHJE

2 (3)

15.1.2018

4.

Liittymän tonttiosuuden rakentamisen voi tilata joko omalta sähköurakoitsijalta tai Helen Sähköverkon
sopimusurakoitsijalta. Helen Sähköverkon sopimusurakoitsija ottaa yhteyttä liittyjään tai liittyjän edustajaan
tarkemman käyttöönottoajankohdan sopimiseksi. Helen Sähköverkon sopimusurakoitsija antaa
pyydettäessä samalla tarjouksen tonttiosuuden rakentamisesta.

5.

Liittymisjohdon rakentamisen jälkeen liittyjän sähköurakoitsija tekee sähkölaitteiston
käyttöönottotarkastuksen. Lisäksi liittyjän sähköurakoitsija tekee mittarointitilauksen asiointipalvelun kautta
vähintään 2 viikkoa ennen toivottua mittarointia.
Huom! Mittarointi voidaan tehdä, kun mittaroitavaan keskukseen on kytketty sähköt ja käyttöpaikalle on
tehty sähkösopimus. Mittaroinnin ajankohta kannattaa sopia samalle päivämäärälle kuin liittymiskaapelin
kytkentä, tällöin sähkönkäyttö voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.
Mikäli liittymää ei asiakkaasta riippuvasta syystä ole tehty yhden vuoden kuluessa sopimuksen
voimaantulopäivästä, tulee ennen liittymän toimitusta tehdä uusi liittymissopimus kulloinkin
voimassa olevilla hinnoilla.
Mikäli liittymän kytkentä ei onnistu ennalta sovittuna ajankohtana liittyjästä johtuvasta syystä, veloitetaan
ylimääräisestä käynnistä 250 € (alv 0 %), 310 € (alv 24 %). Mikäli Helen Sähköverkolle aiheutuu edellä
mainitusta syystä katualueen kaivutöistä aiheutuvia alueenkäyttömaksujen lisäkustannuksia, peritään ne
liittyjältä voimassa olevan Helsingin kaupungin rakennusviraston hinnaston mukaan.
Ennen sähköliittymän rakentamisen aloittamista kannattaa tutustua Helen Sähköverkon urakointiohjeisiin,
jotka sisältävät ohjeita sähköasennusten suunnitteluun ja urakointiin:
https://www.helensahkoverkko.fi/palvelut/ohjeet

Yhteystiedot
Helen Sähköverkon verkkopalvelu auttaa sähköliittymän
hankinnassa arkisin klo 8.00 -16.00
Puhelin: 09 617 8086
Faksi: 09 617 2899
https://www.helensahkoverkko.fi/yhteydenottolomake
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Etenemisjärjestys ja vastuut lyhyesti
1. Liittyjä tekee tilauksen sähköliittymästä asiointipalvelun (https://lisa.helen.fi) kautta, tilauksen
yhteydessä toimitetaan sähkösuunnitelmat liittymästä.
2. Helen Sähköverkko hyväksyy tilauksen ja solmii liittymissopimuksen asiakkaan kanssa.
3. Liittyjä tai liittyjän edustaja ilmoittaa Helen Sähköverkolle toivotusta käyttöönottoajankohdasta.
4. Helen Sähköverkko ottaa yhteyttä liittyjään ja sopii liittymän rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista.
5. Helen Sähköverkon sopimusurakoitsija ottaa yhteyttä liittyjään tai liittyjän edustajaan tarkemman
käyttöönottoajankohdan sopimiseksi.
6. Liittyjä tekee sähkösopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.
7. Liittyjän sähköurakoitsija (pääkeskuksen liittyjälle toimittanut urakoitsija) tilaa mittaroinnin
asiointipalvelun kautta.
Huom! Mittarointi voidaan tehdä, kun mittaroitavaan keskukseen on kytketty sähköt ja käyttöpaikalle on
tehty sähkösopimus.
8. Liittymä on valmis ja sähkönkäyttö voi alkaa!

Vaiheet 1, 2, 3, 6 ja 7 vaativat asiakkaan toimenpiteitä.
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