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1  Yleistä 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy (VES) varustaa kaikki verkkoalu-
eensa laskutuskäyttöpaikat tuntimittauksen kykenevillä etäluettavilla 
laskutusmittareilla. 
 
VES ohjaa sähkölämmitteisien asiakkaiden sähkölämmityksiä etälu-
ettavilla laskutusmittareilla.  
 
Sähkölämmityksien ohjausajat on ohjelmoitu mittarin sisäiseen ohja-
uskalenteriin. Asiakas ei voi halutessaan muuttaa mittarin ohjausai-
koja. 
 
Mikäli asiakas haluaa ohjata sähkölämmitystä VESin ohjausajoista 
poiketen, tulee asiakkaan asennuttaa sähköjärjestelmäänsä oma oh-
jauslaite tätä varten.  
 
Asiakkaalla tulee olla oma käyttökytkin, jolla sähkölämmitystä voi-
daan ohjata ohjausajoista poiketen tai mahdollisissa vikatilanteissa. 
 
VES on vuoden 2013 alkupuolella lopettanut verkkokäskyohjaukset, 
joilla sähkölämmityksenohjaus on aikaisemmin toteutettu ns. manu-
aalimittareiden aikana. 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa seuraavista asioista. 
- hankkii, asentaa ja merkitsee mittauksen ja sähkölämmityksen 

johtimet 
- päättää keskukseen asennetut ylimääräiset ohjausjohtimet 
- hankkii ja asentaa ohjauslaitteet asiakkaan poikkeavia ohjausai-

koja varten. 

2.2  Vantaan Energian vastuut 

Vantaan Energia vastaa seuraavista asioista: 
- kytkee mittaus- ja sähkölämmityksen johtimet sähkömittariin 
- ohjaa sähkölämmityksiä VESin ohjausaikojen mukaisesti. 

3  Tekniset ohjeet 

Mittarin ja ohjauslaitteen välisissä johdotuksissa käytetään tyypiltään 
ML 1,5 mm2 johtimia.  
 
Sähkölämmityksen ohjausjohtimissa käytetään Sähkölaitosyhdistyk-
sen (SLY) kytkentäsuosituksen mukaista numerointia (22,23,32,33). 
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Sähkölämmityksenohjaus kaapeloidaan ja kytketään aina huoneis-
tokohtaiseen laskutusmittariin. Tämä koskee kaikkia kohteita, joissa 
on ohjattavia lämmityksiä ja kuormia.  
 
Asiakkaan mittauskeskuksessa voi olla enemmän sähkölämmityk-
sen ohjausjohtimia kuin VESin ohjaukset vaativat.  Mikäli keskuk-
seen jää ylimääräisiä johtimia, ne päätetään ja koteloidaan asian 
mukaisesti.  
 
Kappaleissa 3.1 - 3.4 on esitetty eri sähkölämmityskohteiden kytken-
tätavat. 
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3.1  Omakotitalo, suoran sähkölämmityksen ohjauskytkentä 

 
Kuva 1. Omakotitalo, suoran sähkölämmityksen ohjauskytkentä  
. Pari-, rivi- ja erillistalo (yhteinen pää- tai mittarikeskus), suoran sähkö-
lämmityksen ohjauskytkentä.  
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3.2  Pari-, rivi- ja erillistalo yhteinen pää- tai mittarikeskus), suoran sähkölämmityksen 
ohjauskytkentä. 

 
Kuva 2. Pari-, rivi- ja erillistalo (yhteinen pää- tai mittarikeskus), suoran 
sähkölämmityksen ohjauskytkentä.  
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3.3  Omakotitalo, osittain varaavan sähkölämmityksen ohjauskytkentä 

 

 
Kuva 3. Omakotitalo, osittain varaavan sähkölämmityksen ohjauskytkentä 
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3.4  Pari-, rivi- ja erillistalot (yhteinen pää- tai mittarikeskus ja erillinen kiinteistön 
mittarikeskus), suoran sähkölämmityksen ohjauskytkentä 

 

 
Kuva 4. Pari-, rivi- ja erillistalot (yhteinen pää- tai mittarikeskus ja erillinen 
kiinteistön mittarikeskus), suoran sähkölämmityksen ohjauskytkentä. 
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4  Etäluenta 

Etäluennan edellyttämät vaatimukset on määritelty tarkemmin erilli-
sessä ohjeessa ”SU4 Etäluentaa koskevat ohjeet” 


