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1  Yleistä 

Asiakkaat voivat liittää sähkön pientuotantolaitteet kiinteistöverk-
koonsa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n (VES) verkkoalueella 
 
Pientuotantokäyttöpaikkojen, joiden pääsulakekoko on 3x63A tai 
pienempi, sähkömittarit netottavat ostetun ja tuotetun energian mit-
taushetken sisällä ja vaiheiden välisesti. Tällöin pientuottaja saa 
parhaan hyödyn tuottamastaan energiasta. 
 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa seuraavista asioista 
- tekee tuotannon sähköverkkosopimuksen 
- hankkii ja asentaa  

o hyväksytyn mukaiset tuotantolaitteet 
o lukittavan erotuskytkimen 
o varoitus- ja ohjekyltit 

- tekee käyttöönottotarkastuksen tuotantolaitteistolle 
- hankkii ostajan ylijäämäsähkölle ja vastaa mahdollisista veroseu-

raamuksista 
- vastaa tuottamansa sähkön laadusta 

2.2  VES vastuut 

VES vastaa seuraavista asioista: 
- hankkii ja asentaa kaksisuuntaiseen mittaukseen kykenevän mit-

talaitteen 
- tarvittaessa kytkee S0- pulssijohtimet sähkömittariin asiakkaan 

seurantaa varten 
 

3  Tekniset ohjeet 

Pientuotantolaitoksen tulee täyttää Energiateollisuus ry:n ohjeiden ja 
suosituksien mukaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. 
 
Energiateollisuus ry:n ohjeet löytyvät internetistä: 
http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto) 
 

3.1  Laitteiston ja liittymän mitoittaminen 

Mikrotuotantolaitteistoksi luetaan kaikki tuotantolaitteistot, joiden ko-
konaisteho on enintään 50kVA.  

http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto
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Tuotantolaitteiston liittymisteho on suoraan riippuvainen käyttöpai-
kan pääsulakekoosta. Alla on tuotantolaitteiston mitoitustaulukko. 
 
Käyttöpaikan pääsula-

kekoko 
Yksivaiheisesti liitetyn 
tuotantolaitteiston enim-

mäisteho 

Kolmevaiheisesti liitetyn 
tuotantolaitteiston enim-

mäisteho 

1 x 16A-35A 3,7kW - 
3 x 16A 3,7kW 11kW 
3 x 25A 3,7kW 18kW 
3 x 35A 3,7kW 25kW 
3 x 50A 3,7kW 36kW 
3 x 63A 3,7kW 45kW 

 
Mikäli liittyjän tuotantolaitteiston enimmäisteho ja – virta ylittävät 
käyttöpaikan pääsulakekoon, on liittyjän kasvatettava liittymäkoko-
aan tätä vastaavaksi.  
 
Uusi liittymä rakennetaan aina voimassaolevien liittymisehtojen ja 
teknisien vaatimuksien mukaisesti. 

 

3.2  Kytkentäkuva 

 
 
 

3.3  Pientuotantolaitteiston liittäminen ja erottaminen 

Pientuotantolaitteisto liitetään aina asiakkaan sähköverkkoon ja se 
pitää pystyä erottamaan VESin jakeluverkosta lukittavalla erotuskyt-
kimellä.  
Lukittava erotuskytkin merkataan selkeästi ja sijoitetaan sellaiseen 
näkyvään paikkaan kiinteistössä, johon VESin edustajilla on vapaa 
pääsy tuotantolaitteiston erottamiseksi VESin jakeluverkosta. 
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3.4  Pulssi- ja lämmityskytkentä 

Sähkömittarista on saatavissa yksi S0 – pulssiulostulo asiakkaan 
seurantaa varten.  
 
S0- pulssi vastaa laskutettavaa energia eli kokonaiskulutusta, josta 
on vähennetty tuotetun energian määrä netotuslaskentaperiaattei-
den mukaisesti.  Tarkemmin netotuksesta tämän ohjeen liitteessä 1. 
 
Pulssikytkentä on maksuton, kun se tehdään pientuotantolaitoksen 
käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmin toteutettuna VES laskuttaa 
kytkennästä voimassa olevan erikoispalveluhinnaston mukaisella 
tuntiveloitushinnalla. 
 
Asiakkaan mahdollinen lämmitysohjaus säilyy entisellään pientuo-
tantolaitteiston liittämisen jälkeen. 
 
VESin edustajat suorittavat kaikki sähkömittariin liittyvät kytkennät.  
 

4  Etäluenta 

Etäluennan edellyttämät vaatimukset on määritelty tarkemmin erilli-
sessä ohjeessa ”SUM4 Etäluentaa koskevat ohjeet” 
 
 
 

Liite  SUM9 Liite 1. Netottaminen 
 


