
YLEISTIETOLOMAKEJakeluverkon haltija
Rauman Energia Sähköverkko Oy

 Liittymisjohdon kytkentä / siirto
 Mittarointitilaus
 Sulakemuutos
 Muu työ

Kohde

Sähkölaitteiston haltija

Liittymän osoite

Puhelin Sähköposti

Postinumero Postitoimipaikka

Työkohde 

 Uudisrakennus   Saneerauskohde  Laajennus  

 Muu, mikä:

Lämmitystapa 
 Suora sähkölämmitys   Kaukolämpö   Maalämpö   Vesi-ilmalämpöpumppu

 Muu, mikä:

Laskutusosoite, mikäli eri kuin kohteen osoite

Nimi

Osoite

Puhelin Sähköposti

Postinumero Postitoimipaikka

Kytkentä / Mittarointi

Liittymän pääsulake / päävaroke

Mittauksen etusulake / etuvaroke

Mittamuuntajat

Liittymisjohto laji / pituus (m)

Nykyinen

A

Nykyinen

Nykyinen

Virtamuuntajat Jännitemuuntajat

Mittarin sijainti

Liittymisjännite  400 V   20 kV

Liittymisjohto laji / pituus (m)

Uusi

AUusi

Uusi

Virtamuuntajat Jännitemuuntajat

Mittarin sijainti

Liittymisjännite  400 V   20 kV

Sähkölaitteiston rakentaja

Sähköurakoitsija

Osoite

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Tukes-numero

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Kohteen valmistuminen ja käyttöönotettava laitteisto
 Kohde on valmis  
 Kohde ei ole valmis

Keskeneräisen kohteen sähköasennusten jatko:
 Emme jatka kohteen urakointia    Jatkamme kohteen urakointia

Yleistietolomakkeen palautus sähköpostiin: verkkopalvelu@raumanenergia.fi

Keskeneräisen kohteen käyttöönotettava laitteisto-osa:

 Käyttöönotettavalle sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastukset ja laitteisto voidaan kytkeä verkonhaltijan verkkoon.
 Liittymisjohto on asennettu turvallisuusmääräysten ja verkonhaltijan ohjeiden mukaisesti.

Urakoitsija vakuuttaa tiedot oikeaksi

Päiväys Allekirjoitus

Liitteet
 Asemapiirros  Pääkaavio  Nousujohtokaavio  Tarkastuspöytäkirjat  Muu, mikä

Asiakkaan tilaamat laskutettavat lisätyöt

Urakoitsijan tilaamat laskutettavat lisätyöt

Lisätietoja

Verkonhaltijan täyttämät tiedot

Mittarointitoimenpide    Uusi mittaus   Mittarin vaihto   Mittarin siirto   Mittarin poisto   Toivottu mittarointipäivä:

 Muutos, liittymän nykyinen pääsulake / päävaroke

 Muutos, mittauksen nykyinen etusulake / etuvaroke

A A

 Muutos, nykyiset mittamuuntajat

Kiinteistötunnus
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