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VALAISTUKSEN SIIRTÄMINEN KUNNALTA TIEKUNTIEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOON 
 

Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 käsitellyt oikaisuvaatimukset, jotka koskivat 
yksityisteiden tievalaistuksen siirtämistä tiekuntien yllä- ja kunnossapitoon. Lautakunnan päätös on nyt 
saanut lainvoiman ja siirron toteuttaminen voidaan aloittaa. Yksityisteiden valaistuksen yllä- ja kunnos-
sapidon siirto tiekunnille tapahtuu seuraavasti: 
 
1. Kunta irtisanoo yksityisteiden valaistuksen ylläpitosopimuksen ja se päättyy 1.1.2019. Energian 

syöttö kunnan keskuksista katkaistaan 1.1.2020, johon mennessä tiekuntien omat keskukset täytyy 
olla käytössä tai sopimus pylväsperusteisesta maksusta tehty.  

 
2. Tiekunnan tulee kytkeä kulutuksen mittaamiseksi sähkön syöttöön sähkökeskus ja kulutusmittari 

31.12.2019 mennessä. Tiekunta vastaa liittymän hankkimisesta ja mittarin asennuskustannuksista 
sekä energiakustannuksista. 

− Kun kaikki tiekunnan asennustyöt on suoritettu, siitä tulee tehdä ilmoitus sähköpostitse osoit-
teeseen ilmari.sandell@kirkkonummi.fi, jotta kunta voi tehdä omat verkostomuutoksen edel-
lyttämät korjaustyöt. 

 
3. Tiekunta tekee tarvittavat sopimukset sähkön toimittamisesta suoraan sähköyhtiön kanssa.  

− Sähköliittymä tilataan suoraan Carunalta, puh. 0200 23 222 

− Kytkentä- ja muut sähkötekniset työt tiekunta tilaa haluamaltaan valaisinasennuksia teke-
vältä sähköurakoitsijalta. Kunnan yhteistyökumppaneita yleisten alueiden valaistusasioissa 
ovat viime vuosina olleet: Sähköpalvelu Andersson Oy, puh. 050 301 7454 ja Suomen Ener-
gia-Urakointi SEU, puh. 010 272 6000, myynti@seu.fi 

 
4. Tiekunta, jonka vastuulla on viisi (5) tai vähemmän valaisinpylväitä, voi tehdä kunnan kanssa sopi-

muksen energiamaksun maksamisesta. Energiamaksu on 200 euroa/valaisinpylväs/vuosi (sis. alv). 

− Mikäli tiekunta haluaa tehdä sopimuksen, siitä tulee ilmoittaa viimeistään 16.11.2018 men-
nessä sähköpostilla osoitteeseen ilmari.sandell@kirkkonummi.fi  

 
5. Tiekunnat voivat edelleen hakea kunnalta avustusta tievalaistuksen rakentamiseksi ja vanhojen va-

laisimien vaihtamiseksi EU direktiivin täyttäviin LED-valaisimiin. Hakumenettelystä ilmoitetaan erik-
seen keväällä 2019. 

 
Kunta suorittaa syksyllä 2018 kustannuksellaan viimeisen tievalaistuksen huoltokierroksen. Sen yhtey-
dessä vaihdetaan mm. palaneet lamput. 
 
Kunnalla olevia tievalaistukseen liittyviä asiakirjoja voi tiedustella Ilmari Sandellilta puh. 040 563 7525, 
sähköposti ilmari.sandell@kirkkonummi.fi. Tarvittavia lisätietoja saa toimistoinsinööri Elina Kasteenpoh-
jalta elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi. 
 
Kunnallistekniikkapalveluilla ei ole mahdollisuutta tarjota sähköteknistä neuvontaa, joten kaikissa säh-
köteknisissä kysymyksissä ja asennustöissä tulee käyttää hyväksyttyjä sähköurakoitsijoita. 
 
 
 
Ylva Wahlström   Elina Kasteenpohja 
kunnossapitopäällikkö   toimistoinsinööri 

 


