
 Ohje   1 (6) 
     
    
      Kaukolämpöpalvelut  24.9.2021 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET 

 
  



 Ohje   2 (6) 
     
    
      Kaukolämpöpalvelut  24.9.2021 2021 
 

 

Sisällysluettelo 

1 Yleistä ................................................................................................................................... 3 

2 Vastuut ................................................................................................................................. 3 

2.1 Liittyjän vastuut ............................................................................................................... 3 

2.2 Vantaan Energian vastuut .............................................................................................. 3 

3 Tekniset ohjeet ..................................................................................................................... 3 

3.1 Liittäminen sähköverkkoon ............................................................................................. 3 

3.2 Liitosrasia ....................................................................................................................... 4 

4 Etäluenta .............................................................................................................................. 5 

4.1 Kaapelireitit ..................................................................................................................... 6 

 
  



 Ohje   3 (6) 
     
    
      Kaukolämpöpalvelut  24.9.2021 2021 
 

 

1  Yleistä 

Vantaan Energia varustaa kaikki kaukolämmön laskutuskäyttöpaikat 
tuntimittauksen kykenevillä etäluettavilla laskutusmittareilla. 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa seuraavista asioista. 
- asentaa ja hankkii lämpömäärämittarin syöttökaapelin  
- hankkii ja asentaa liitosrasian, ja sen tarvitsemat läpiviennit, ve-

donpoiston ja kytkentätarvikkeet 
- Antennikaapelille reitti lämmönjakohuoneesta ulkotilaan (Läpi-

viennit putkitukitettu M20 putkella) 

2.2  Vantaan Energian vastuut 

Vantaan Energia vastaa seuraavista asioista: 
- hankkii ja asentaa lämpömäärämittarin 
- hankkii ja asentaa mittauksen sinetöinnin 

3  Tekniset ohjeet 

3.1  Liittäminen sähköverkkoon  

Lämpömäärämittari ja sen vaatimat etäluentalaitteet liitetään ai-
na asiakkaan sähköverkkoon ns. mitatulle puolelle. (Kuva 1) 
 
Lämpömäärämittarin liittäminen sähköverkon mittaamattomalle 
puolelle on kielletty.  
 
Liittyjä vastaa lämpömäärämittarin vaatiman ryhmäjohdon asennut-
tamisesta. Ryhmäjohdon saa asentaa ainoastaan sähkön alan am-
mattihenkilö.  
 
Yksivaiheisesti sähköverkkoon kytketty kaukolämmön lämmönjako-
keskus ja lämpömäärämittari kytketään aina samaan vaihejännittee-
seen, esimerkiksi L1. 
 
Lämpömäärämittaria varten asennetaan oma sulakeryhmä ja ryh-
mäkaapeli. Samaan sulakkeen taakse ei saa kytkeä muita sähkö-
laitteita.  
 
Syöttö suositellaan otettavan lämmönjakokeskuksesta, joka on va-
rustettu mittauksen syöttö sulakkeella / johdinsuojalla 1-vaihe C10A. 
(Kuva 2) 
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Syöttökaapeli on oltava tyypiltään MMJ 3x1,5S ja suojataan sinetöi-
tävällä 10A varokkeella tai johdonsuojakatkaisijalla C10A.  
 

 
x) sinetöitävä sulakekotelo, sulake 10 A. 
Kuva 1 Lämpömäärämittarin sähkönsyötön periaatekuva kiinteistön 
keskuksesta 
 

 
x) sinetöitävä sulakekotelo, sulake 10 A. 
Kuva 2 Lämpömäärämittarin sähkönsyötön periaatekuva lämmönja-
kokeskuksesta 

 

3.2  Liitosrasia  

Liitosrasia asennetaan maksimissaan yhden metrin etäisyydelle 
lämpömäärämittarista. Liitosrasiaa ei saa sijoittaa putkilinjojen taak-
se. Liitosrasia on oltava asennettuna paikoilleen mittarointipäivänä. 
 
Liitosrasian ja lämpömäärämittarin välinen tila on oltava esteetön 
kaapelointia varten. 
 
Suosittelemme käyttämään seuraavaa rasiatyyppiä ja vedonpoista-
jaa mittaukselle lähtevälle syöttökaapelille: 
 
Tuotenimi, tyyppi ja sähkönumero:  
 
Jakorasia val HF - AP 9 IP65 Snro: 16 125 09 
Vedonpoistaja 1 kaapelille - AS 9.1  Snro: 16 125 92 
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Kuva 3 Liitosrasia Snro: 16 125 09 
 

 
Kuva 4 Vedonpoistaja 1 kaapelille Snro: 16 125 92 
 

4  Etäluenta 

Mittaustilassa on oltava vähintään -85dbm julkisien matkapuhelin-
verkkojen 2G, 3G ja 4G signaalivoimakkuus. 
 
Vaadittu signaalivoimakkuus tulee saavuttaa kiinteistön lopullisessa 
valmiudessa. Rakennusaikainen signaalivoimakkuus yleensä alenee 
sen jälkeen, kun kaikki lopulliset rakenteet, ovet ja julkisivut ovat 
asennettu. 
 
Mikäli riittävää signaalivoimakkuutta ei saavuteta mittaustilassa, 
asentaa VE tarvittavat lisäantennit ja asennuskotelon mittaustilan ul-
kopuolelle tai ulkotilaan, jossa riittävä signaalitaso saavutetaan.   
 
Liittyjä rakentaa tarvittavan kaapelireitin, (läpiviennit putkitettu M20) 
mittaustilasta ulkotilaan ennen rakennuksen lopullista valmistumista. 
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4.1  Kaapelireitit 

Liittyjä tekee tarvittavat läpiviennit ja kaapelireitin koko matkalle mit-
taustilasta ulkotilaan asti.  
 
Liittyjä tulee olla tarvittaessa yhteydessä Vantaan Energia Oy:n kau-
kolämpöpalveluihin lisäantennin ja kaapelireitin sijoittamisen osalta. 

 
Asennusputkena käytetään halkaisijaltaan 20mm alumiiniputkea, jo-
hon asennusvaiheessa asennetaan vetonaru lisäantenninkaapeleita 
varten. 
 
Lisäantennikaapeli on pienjännitekaapeli, joka pitää kuljettaa omas-
sa putkessaan tai kaapelihyllyn osassa erillään muista pien- , keski- 
ja suurjännitekaapeloinneista. 


