
MALLIESIMERKIT LIITTYMISJOHDON 
ASENTAMISTAVOISTA 

Jännitteen  kytkentävaatimukset 

1. Tonttikeskus ja liittymisjohto asennetaan kaivettuun ojaan, jonka syvyys on vähintään 0,7 m.
Kaapeli suojataan muovikourulla ja oja peitetään kokonaan hiekalla ennen jännitteen kytkentää.

2. Mikäli ojan syvyys on alle 0,7 metriä mutta vähintään 0,3 metriä on kaapeli suojattava lujuusluokan A mukaisella
muoviputkella keskukselle saakka ja kaapelioja on peitettävä vähintään 0,3 metrin paksuisella hiekkakerroksella
ennen jännitteen kytkentää.

3. Mikäli tonttikeskus ja liittymisjohto asennetaan tilapäisesti liittämiskohtaan tehtyyn suojakaivantoon, on suo-
jakaivannon syvyyden oltava vähintään 0,7 metriä. Kaapelinippu ja keskuksen jalusta on peitettävä maalla tai
hienolla hiekalla ennen jännitteen kytkentää.

Liittämiskohta tontin rajalla, 
VES rakentaa katualueen 
kaivutyöt, putkitukset yms. 
liittymismaksulla tähän saakka 
liittämispisteestä. 

Liittämispiste 
jakokaappi (tai pj-pylväs) 

Liittymisjohto on asennettu 0,7 metrin syvyyteen, suojattu kourulla ja peitetty hiekalla. 
Jos liittymisjohto on asennettu alle 0,7 metrin syvyyteen (min. 0,3 metriä), 
on liittymisjohto suojattava lujuusluokan A muoviputkella ja peitettävä hiekalla. 
Muistathan asentaa samalla ojaan maadoitusjohdon (esim. 16 cu, n. 20 metriä) 
sekä puhelinjohdon. 

Tonttikeskuksen ja liittymisjohdon asennuksen voi tehdä myös liittyjän valitsema sähköurakoitsija. Myös 
tällöin tulee suojausedellytykset olla kunnossa ennen jakeluverkkoon liittämistä, sekä urakoitsijan tulee 
toimittaa kirjallinen mittarointi- ja kytkentäpyyntö liittymäpalveluihin. 

Pääkeskus ulkoseinällä, (talopaketit) 
Liittymisjohto asennetaan kaivettuun 
ojaan, suojataan muovikourulla tai muovi- 
putkella (riippuen upotussyvyydestä) ja 
peitetään kaapelioja kokonaan ennen jän- 
nitteen kytkentää. 

Liittämiskohta tontin rajalla, 
VES rakentaa katualueen kaivutyöt, 
putkitukset yms. liittymismaksulla 
tähän saakka liittämispisteestä. 

Liittämispiste 
jakokaappi (tai pj-pylväs) 

Metalliputki tai kouru suojukseksi 

Liittymisjohto on asennettu 0,7 metrin syvyyteen, suojattu kourulla ja peitetty hiekalla. 
Jos liittymisjohto on asennettu alle 0,7 metrin syvyyteen (min. 0,3 metriä), 
on liittymisjohto suojattava lujuusluokka A mukaisella muoviputkella. 
Muistathan asentaa maadoitukset sekä puhelinjohdon. 

Tonttikeskus, 
sijoitus esimerkiksi: 
jätekatoksen, 
autokatoksen 
yms. viereen tontilla 

Tonttikeskuksen ja kaapelin tilapäinen sijoitus suo- 
jakaivantoon, liittämiskohtaan tontille, siirto myö- 
hemmin lopulliseen sijoituspaikkaan, kaapeliin va- 
raus lopullista sijoituspaikkaa varten. 
Suojakaivannon on oltava riittävän syvä 
(suositus 0,7 m) ja se on peitettävä hiekalla. 

Syöttö ryhmäkeskukselle, 
puhelinkaapeli, 
maadoitusjohto sekä 
mahd. ohjauskaapeli 
0,5-0,7 metrin syvyyteen 
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