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1  Yleistä 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy (VES) varustaa kaikki verkkoalu-
eensa laskutuskäyttöpaikat tuntimittauksen kykenevillä etäluettavilla 
laskutusmittareilla. 
 
Etäluenta toteutetaan pääasiassa julkisia 2G ja 3G – verkkoja hyö-
dyntämällä. Alueesta ja kohteesta riippuen voidaan käyttää myös 
muita kommunikointitapoja. 
 
Uusimpia älykkäitä sähkömittareita käytetään muun muassa: 
- energiamittaustietojen keräämiseen 
- sähköntoimituksen kytkentään 
- sähkön laadun valvontaan 
- sähköntoimitushäiriöistä ilmoittamiseen. 

 
Kaikkien edellä mainittujen toimintojen edellytyksenä on toimiva 
etäyhteys ja jatkuva sähkönsaanti.  
 
Sähkön laskutusmittalaiteet asennetaan aina liittyjän energiatilaan 
tai mittauskeskukseen. 
 
Tilojen on oltava VESin suunnittelu- ja urakointiohjeiden mukaiset, 
jotta mittalaitteiden toimivuus ja tekninen käyttöikä varmistetaan 
sekä niiden asentaminen ja huoltaminen voidaan tehdä turvallisesti 
ja helposti. 
 
Pääsulakekooltaan 3x63A ja pienemmissä pienjännitekäyttöpai-
koissa (<1kV) käytetään suoraa mittausta, jolloin mittari kytketään 
suoraan nousukaapelin väliin mittaritilassa. 
 
Pääsulakekooltaan 3x80A ja suuremmissa pienjännitekäyttöpai-
koissa käytetään epäsuoraa mittausta, jolloin mittari kytketään mitat-
tavaan virtapiiriin virtamuuntajien välityksellä. 
 
Keskijännitekäyttöpaikoissa (20kV) käytetään epäsuoraa mittausta, 
jolloin mittari kytketään mitattavaan virtapiiriin virta- ja jännitemuun-
tajien välityksellä.  
 
Mittalaitteiden asentaminen voi peruuntua, mikäli tilat eivät asianmu-
kaisessa kunnossa sovittuna mittarointipäivänä.  
 
Mittarointi on osa liittymän rakentamista tai -saneerausta. Mittarointi 
tilataan Yleistietolomakkeella. 
 
VESin sopimusehtojen mukaisesti liittyjän tulee veloituksetta sallia 
mittauksen ja mittaustietojen siirron kannalta tarvittavien laitteiden 



 Ohje MIT1 4 (17) 
     
    
    26.9.2017  
 

asentaminen kiinteistöönsä sekä niiden säilyttämisen, huoltamisen 
ja lukemisen tiloissaan.   
 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa seuraavista asioista. 
- toimittaa hyväksyttäväksi kohteen sähkösuunnitelmat, keskusku-

vat sekä mittamuuntajien taakka- ja muuntosuhdemitoituksen 
pdf-muodossa osoitteeseen  
sahkosuunnitelmat@vantaanenergia.fi  

- hankkii ja asentaa pienjännitevirtamuuntajat 
- noutaa VESiltä ja asentaa keskijännitemittamuuntajat 
- hankkii ja asentaa mittaukseen tarvittavat mittarialustat, mittariko-

telot, riviliittimet, varokkeet ja johtimet. 
- tekee tarvittavat kaapelireitit mittarikomeroiden välillä, joko putkit-

taen tai hyllyillä 
- merkitsee mittarialustat ja ryhmäkeskukset asianmukaisin tun-

nuksin 
- merkitsee energia- ja mittaustilat asianmukaisin tunnuksin 
- hankkii ja asentaa avainsäilöputken 
- luovuttaa reittiavaimen VESille 
- sallii mittauksen ja etäluennan vaatimien laitteiden asentamisen 

kiinteistöönsä 
- varmistaa käyttämältään suunnittelijalta ja arkkitehdilta mahdolli-

sen ulkoantennin ja asennuskotelon asennuspaikan. 
- asentaa lisäantennin mahdollisesti tarvitseman sähkönsyöttökaa-

pelin ja rakentaa sen syöttämiseksi tarvittavan sulakeryhmän 
- rakentaa kaapelireitin mittaustilasta ulkotilaan,mikäli vaadittua 

signaalitasoa ei saavuteta mittaustilassa 
- rakentaa kaapelireitin mittaustilojen välille, mikäli kiinteistössä on 

useampia mittauskeskuksia 
- vastaa tarvittavien palokatkojen rakentamisesta ja uusimisesta 

mittauksen vaatimien läpivientien osalta 
 

 

2.2  VESin vastuut 

VES vastaa seuraavista asioista: 
- vastaa liittymän ja pääkeskuksen sähkösuunnitelmien tarkasta-

misesta ja hyväksymisestä 
- määrittää pien- ja keskijännitemittamuuntajien nimellisarvot 
- hankkii ja omistaa keskijännitemittauksen (20kV) jännite- ja virta-

muuntajat  
- hankkii, omistaa ja asentaa laskutusmittarit ja etäluentalaitteet  

mailto:sahkosuunnitelmat@vantaanenergia.fi
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- kytkee kaikki laskutusmittaukseen liittyvät johtimet laskutusmitta-
rilla ja mittamuuntajilla. 

- hankkii ja asentaa avainpesän 
- merkitsee kulkureitin energia- ja mittaustiloihin 
- päättää ja asentaa tarvittavat mittaus- ja etäluentalaitteet 
- asentaa tarvittaessa lisäantennin mittaustilan ulkopuolelle tai kiin-

teistön ulkokuoreen 

3  Tekniset ohjeet 

3.1  Standardit 

Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytäntöjen yhden mukaistamiseksi 
käytetään sähköenergian mittauksien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa 
selvitetyin tarkennuksin. 
 
Mittausratkaisujen toteuttamisessa käytetään seuraavia standardeja 
ja suosituksia. 
 
SFS 2529 Vaihtosähköenergian mittaus Energiamittarin alusta 
SFS 2532 Monimittarikeskukset 
SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus- ja mittauslaitteistot 
SFS 5601 Energiamittareiden tilat 

3.2  Mittauksien sijoittaminen kiinteistössä 

Pientalojen sähköenergiamittarit sijoitetaan pääasiassa ulkona sijait-
sevaan tonttikeskukseen. Pääsääntöisesti tonttikeskuksessa on 1-3 
mittaria. Mittarit voidaan sijoittaa myös kiinteistön tekniseen tilaan, 
mikäli VESin edustajilla on suora ja esteetön pääsy ulkoa. 
 
Kiinteistöissä, joissa on kolme mittaria tai enemmän, sijoitetaan mit-
tarit kiinteistössä monimittarikeskukseen, johon VESillä on pääsy. 
 
Mittareita ei saa sijoittaa asuntoihin tai liiketiloihin.  
 
Sisään pääsyyn ja lukitukseen liittyvät vaatimukset on tarkemmin 
määritelty kappaleessa 4. 

3.3  Mittauksen tilaaminen 

Pienjännitemittarointi tilataan VESin liittymäpalvelusta vähintään 
kaksi (2) viikkoa ennen haluttua mittarointipäivää. Tilaus tapahtuu 
toimittamalla täydellisesti täytetty yleistietolomake VESin liittymäpal-
veluun. Yleistietolomake löytyy Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 
verkkosivuilta (www.vantaanenergiasahkoverkot.fi). 
 

http://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/
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Keskijännite- ja muiden erikoismittauksien toimitusaika on tapaus-
kohtainen ja pidempi. Keskijännitemittauksen tarvitsemien mitta-
muuntajien toimitusaika on noin kymmenen (10) viikkoa   
 
Monimittarikeskuksen mittarointipyyntöön liitetään mukaan pääkaa-
vio ja mittareiden sijoittelukuva, joista mittaroinnit voidaan luotetta-
vasti selvittää.  
 
Mittarointipyynnön yhteydessä tilaajan on annettava kaikki alla mai-
nitut tiedot, jotta mittarointi voidaan suorittaa. 
 
Pienjänniteliittymän mittarointia varten tarvittavat tiedot 
 
Mittarien asentamista ja mittauksen kytkentää varten toimitetaan 
yleistietolomakkeella VESille mm. seuraavat tiedot: 
 
- onko kyseessä uudisasennus, vaihto, poisto, siirto, sinetöinti 
- osoitteet ja osoitteen tarkennukset (esim. porras) 
- liittyjän tiedot 
- mittausten lukumäärä ja vaiheisuus (1-v xx kpl, 3-v yy kpl) 
- mittareiden sijainti (esim. A-talon PK, MK 1) 
- suorissa mittauksissa mittauksen etusulakkeet ja suurin mahdolli-

nen sulakekoko 
- sisäänpääsytieto esim. avainputken ja mittarikeskuksen sijainti 
- sisäänpääsyn liittyvän yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
- toivottu mittarointipäivä 
 
 
Keskijänniteliittymän mittarointia varten tarvittavat tiedot 
 
Mittamuuntajien valitsemista varten toimitettavat tiedot toimitetaan 
10 viikkoa ennen toivottua mittarointiaikaa: 
 
- pääkaavio 
- kiinteistön nimellisteho tai muuntajien nimellistehot 
- mittarien ja mittamuuntajien välisen johdon pituus. 
 
Mittarien asentamista ja mittauksen kytkentää varten toimitettavat 
tiedot: 
 
- käytönjohtajan henkilö- ja yhteystiedot 
- kopio käyttöönottopöytäkirjasta.  
- osoitteet ja osoitteen tarkennukset (esim. porras) 
- sähkölaitteiston haltija 
- sisäänpääsytieto esim. avainputken ja mittarikeskuksen sijainti 
- sisäänpääsyn liittyvän yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
- 2ek-kotelon sijainti 
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- yhteyshenkilö ja puhelinnumero 
- toivottu mittarointipäivä. 

3.4  Mittaroinnin edellytykset 

Mittaroinnin ja sähköntoimituksen aloittamisen edellytyksenä on, että 
liittymä on tehty VESin suunnittelu- ja urakointiohjeiden mukaisesti 
sekä kohteessa on tehty hyväksytty käyttöönottotarkastus. 
 
Mikäli liittyjästä johtuvasta syystä mittarointia ei voida suorittaa sovit-
tuna mittarointipäivänä, laskuttaa VES turhasta käynnistä asennuk-
sen tilaajaa erikoispalveluhinnaston mukaisesti.. 
 
VES ei vastaa mittaroinnin ja sähköntoimituksen aloittamisen viiväs-
tymisestä, jos viivästyminen johtuu liittyjän vastuulle kuuluvien tehtä-
vien laiminlyömisestä, kuten: 
- liittyjän tai sähköurakoitsijan toimittamista puutteellisista tiedoista 
- liittyjän tai sähköurakoitsijan puutteellisten asennusten tai laimin-

lyöntien takia. 
 
Ainoastaan VESin edustajilla on oikeus suorittaa laskutusmitta-
laitteiden sähkökytkentöjä. 

3.5  Sinetöinti 

VES sinetöi kaikki liittyjän liittymän mittaamattomalla puolella olevat 
keskusosat ja komponentit.  
 
Sinetöitäviä laitteita ja keskusosia ovat: 
- laskutusmittarin kansi 
- virta- ja jännitemuuntajien kotelot 
- mittauspiirin riviliittimien kotelot 
- jännitevarokkeiden kotelot tai yhtenäinen kansi 
- laskutusmittarin apusähkönsyöttö sulakkeineen 
- liittymän pääkytkin- ja päävarokekotelo 
- ylijännitesuojien kotelo 
 
Sinetöitävässä tilassa ei saa olla liittyjän muita sähköjärjestelmän 
osia, kuten PE- ja N-kiskojen yhdistystä. Sinetöitävien keskusosien 
läpi ei saa viedä muita kaapelointeja tai johtimia. 
 
Sinettien murtamiseen annetaan tarvittaessa lupa VES:n kenttäpal-
veluista, liittymäpalvelusta tai käyttökeskuksesta. 
 
Mikäli sinetti murretaan ilman VESin lupaa, veloittaa VES uudelleen-
sinetöinnistä aiheutuvat kustannukset voimassa olevan erikoispalve-
luhinnaston mukaisesti. 
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3.6  Useamman käyttöpaikan liittymät 

Pienjänniteliittymissä ei sallita pää- ja alamittausratkaisuja. Kaikk 
mittarit on sijoitettava rinnakkain, jolloin jokainen käyttöpaikka on 
kytkettävissä luotettavasti irti ilman vaikutusta toisiin käyttöpaikkoi-
hin.  
 
Keskijänniteliittymillä hyväksytään keskijännitemittauksen taakse si-
joitettava alamittaus pienjännitteellä. Kuitenkin pienjännitteiset ala-
mittaukset on kaikki oltava rinnakkain kytkettynä toisiinsa nähden.   
 
Useamman käyttöpaikan kiinteistöissä, joissa ei ole erillistä kiinteis-
tömittausta, tulee toteutus vaiheessa kiinnittää erityistä huomiota yh-
teisien sähkölaitteiden sähkön syöttöihin. Näitä ovat esimerkiksi ul-
kovalot, antennivahvistin ja kaapelimodeemi.  
 
Näiden laitteiden sähkönsyöttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
ettei yksittäisen käyttöpaikan sähköttömyys vaikuta toisiin käyttö-
paikkoihin. 
 
Esimerkki: Kiinteistössä on kolme käyttöpaikkaa, asunnot A, B ja C. 
Kiinteistön yhteinen antenninvahvistin on kiinnitetty asunnon A säh-
könsyöttöön. Mikäli asunto A:ssa ei ole voimassaolevaa sähkösopi-
musta, sen sähköntoimitus katkaistaan ja antenninvahvistin menee 
sähköttömäksi. Tämä vaikuttaa koko kiinteistön antennisignaaliin. 
 
Suosittelemme, että useamman käyttöpaikan kohteissa kiinteistön 
sähköt ovat omalla käyttöpaikalla. 

4  Kulkureittien ja lukitusten tekniset ohjeet 

4.1  Tilojen lukitus 

VESin sopimusehtojen mukaisesti VESin edustajilla on oltava viiväs-
tyksetön pääsy asentamaan ja huoltamaan liittyjän kiinteistössä ole-
vaa sähkölaitteistoa vuorokauden ajasta riippumatta.  
 
Käytännössä viivästyksetön pääsy tarkoittaa maksimissaan 15 mi-
nuutin vasteaikaa normaalitapauksessa.  
 
Varmin tapa viivästyksettömän sisään pääsyn varmistamiseksi on 
sarjoittaa energiatilat VESin energiatilojen avainsarjaan ja tarvitta-
essa asentaa avainsäilö kiinteistön ulkokuoreen reittiavainta varten. 
 
Turvallisen ja luotettavan lopputuloksen varmistamiseksi edelly-
tämme, että vain Abloy -valtuutettu lukkoliike voi asentaa avainsäilö-
putken ja toimittaa energiatilojen lukituksen 
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Mikäli energia- tai mittaustilaan ei ole suoraan pääsyä ulkoa, tulee 
liittyjän luovuttaa VESin käyttöön reittiavain, joka käy kaikkiin oviin 
ulko-ovelta energiatilaan asti.  
 
Liittyjän tiloissa sijaitsevaan kiinteistömuuntamoon ja liityntä-
kojeistoon on oltava aina suora pääsy ulkotiloista. 
 
Energiatilojen lukituksista saa lisätietoa Vantaan Energian liittymä-
palveluilta ja verkkosivuilta: www.vantaanenergiasahkoverkot.fi 

4.1.1  Energia- ja mittaustilojen avaimet 

VESin käytössä on  seuraavat avainsarjat: 
- SL501L Energiatila kiinteistössä 
- SL501A Energiatila ulkotiloissa 
- SL501M Muuntamotila kiinteistössä 
 
SL501L Energiatila kiinteistössä 
 
SL501L avainsarjassa käytetään Exec -avainjärjestelmään soveltu-
via avaimia. 
 
SL501L avainsarjaan sarjoitetaan seuraavat energiatilojen kul-
kuovet: 
- sähköpääkeskuksen kulkuovi 
- mittarikeskuksen kulkuovi 
- kaukolämmön lämmönjakohuoneen kulkuovi 

 
Liittyjä voi asennuttaa energiatilaan tuplapesälukituksen, joista toi-
nen lukko on liittyjän avainsarjassa ja toinen VESin SL501L sar-
jassa. 
 
SL501A Energiatila ulkotiloissa 
 
SL501A avainsarjassa käytetään pääsääntöisesti Classic -avainjär-
jestelmään soveltuvia avaimia. 
 
SL501A avainsarjaan sarjoitetaan seuraavat energiatilojen lukituk-
set: 
- tonttikeskuksen ovi 
- energiatilojen riippulukot 
 
Ulkotilassa sijaitseva mittaustila, esim. tonttikeskus, lukitaan keskus-
valmistajan toimittamalla keskusavaimella. Mahdolliset muut lukot 
tulee sarjoittaa Vantaan Energia SL501A avainsarjaan.  
 
SL501M Muuntamotila kiinteistössä 

http://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/
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SL501M avainsarjassa käytetään Exec -avainjärjestelmään soveltu-
via avaimia. 
 
SL501M avainsarjaan sarjoitetaan ainoastaan kiinteistömuuntamon 
kulkuovi. 
 
Muuntamotilan avain on ainoastaan VESin edustajilla ja asia-
kasmuuntamoissa lisäksi sähkölaitteiston käytön johtajalla. 

 
Reittiavain 
 
Reittiavain tarvitaan siinä tapauksessa, jos energiatiloihin ei ole suo-
raa pääsyä ulkotiloista. 
 
Reittiavain voi olla mekaaninen avain, kulunvalvontakortti tai muu 
kiinteistön lukitusjärjestelmään sopiva avain, joka sopii kulkureitin 
kaikkiin kulkuoviin.  
 
Turvallisuuden vuoksi, reittiavain ei saa olla kiinteistön yleis-
avain.  
 
Liittyjä luovuttaa reittiavaimen veloituksetta Vantaan Energian käyt-
töön ennen sähköntoimituksen aloittamista.  
 
Reittiavain säilytetään liittyjän kiinteistön ulkokuoreen asennetta-
vassa avainsäilössä.   
 
Paristokäyttöisiä elektronisia avaimia ei voida säilyttää avain-
säilössä pakkasen ja kosteuden aiheuttamien haittojen vuoksi. 
Nämä reittiavaimet säilytetään lukituissa avaintiloissa. 
 
Kiinteistön rakenne- tai lukitusmuutoksien jälkeen, liittyjän on varmis-
tettava myös energiatilojen kulkureitin toimivuus, ja tarvittaessa toi-
mitettava uusi reittiavain Vantaan Energialle. 
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Linjasulut Lämmön-
Jakohuone

Sähköpää-
keskus

Muuntamo-
tila

Ei pääsyä

Ei pääsyä
Reittiavain
Avainsäilössä

SL501L

SL501M

Avainsäilö

C)

C)

f)

f)

e)

 
Kuva 1. Energiatilojen lukitus ja kulkureitti 

4.1.2  Avainsäilö 

Mikäli kiinteistön energia- ja mittaustilaan ei ole suoraan pääsyä ul-
koa käsin, kiinteistön ulkokuoreen asennetaan avainsäilö reittiavai-
men säilytystä varten. 
 
VESin avainsäilöä käytetään vain VESin reittiavainta varten. Te-
leoperaattoreita ja muita vastaavia toimijoita varten on liittyjän asen-
nutettavat heidän määrittelevät avainsäilöt. 
 
 
Avainsäilö koostuu kahdesta osasta: 
- avainsäilöputki, asennetaan kiinteästi rakennuksen ulkokuoreen 
- avainpesä, asennetaan avainsäilöputkeen  
 
Avainsäilöputki 
 
Avainsäilöputken Abloy tyyppi on KD201 tai KD201X tai muu kiinni-
tyskohdan rakenteeseen soveltuva tyyppi. 
 
Liittyjä asennuttaa avainsäilöputken kiinteistön ulkokuoreen kulkurei-
tin alkuun, esimerkiksi ulko-oven tai portin viereen. 
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Kerrostaloissa, joissa on useampia sisäänkäyntejä, avainsäilö asen-
netaan A-rapun oven pieleen.  
 
Muissa kiinteistöissä avainsäilö asennetaan pääoven läheisyyteen. 
 
Avainsäilöputki asennetaan 1,5 metrin korkeuteen kiinteään raken-
teeseen, esimerkiksi seinään tai tolppaan.  
 
Avainsäiliö pitää olla aina näkyvillä ja sille on oltava esteetön pääsy. 
Esimerkiksi, avainsäilöä ei saa missään tilanteessa peittyä lumella, 
kasvillisuudella tai muilla rakenteilla. 

 
Avainpesä 
 
Avainpesän Abloy tyyppi on Abloy 5153. 
 
VES hankkii ja asentaa kustannuksellaan avainpesän, kun avainsäi-
löputken asentamisen ja reittiavaimen luovutuksen jälkeen.  
 
Mikäli avainsäilöputki ei ole asianmukaisessa kunnossa sovittuna 
avainpesän toimitushetkenä, laskuttamme työn tilaajaa turhasta 
käynnistä erikoispalveluhinnaston mukaisella tuntihinnalla. 

4.2  Ympäristöolot 

Energia- ja mittaustilan on oltava: 
- kuiva 
- tärinätön 
- pölytön 
- vapaa mittausta häiritsevistä magneettikentistä tai muista häiriön 

aiheuttajista 
- vapaa syövyttävistä tai muista vastaavista kaasuista ja kemikaa-

leista. 
Mittalaitteiden käyttölämpötila on välillä -40 ºC - +60 ºC. 

4.3  Sijainti rakennuksessa 

Laskutusmittarit sijoitetaan sellaiseen tilaan, johon verkonhaltijalla 
on esteetön pääsy. Sähköpääkeskuksen tulee sijaita ensimmäisessä 
maanpäällisessä kerroksessa, tai mahdollisessa kellarikerroksessa. 
 
Tilaan on päästävä suoraan ulkoa käsin varsinaisiin asuin- tai tuo-
tantotiloihin menemättä. Tämä koskee myös saneerauskohteita. 
 
Teollisuuskiinteistöissä yms. laskutusmittarit sijoitetaan sähköpää-
keskuksen yhteyteen, jonka tulee sijaita ensimmäisessä kerrok-
sessa. Sähköpääkeskuksessa vähintään yhden seinän tulee olla ul-
koseinä, joka on varustettu kulkuovella.  
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Kerros- ja rivitaloissa mittalaitteet sijoitetaan keskitetysti joko pää-
keskustiloihin tai erillisiin mittarikeskuskomeroihin. 
 
Mikäli kiinteistön mittalaitteet on sijoitettu useampaan mittarikome-
roon, pitää mittarikomeroiden välille tehdä putkitettu tai hyllytetty 
kaapelireitti mittareiden välistä väyläjohdotusta varten. 

4.4  Energiatilojen ja kulkureittien merkintä 

Liittyjän vastuulle kuuluu merkitä kaikki kiinteistön energiatilat asian-
mukaisesti.  
 
Mikäli merkinnöissä on puutteita, VES merkitsee tilat oman toimin-
tansa varmistamiseksi kuvan 2 mukaisella tarrailla. 
 

 
Kuva 2. Kulkureitti ja sähkökeskukset 

5  Mittaus- ja ryhmäkeskusten merkintä 

5.1  Periaatteet mittaus- ja ryhmäkeskuksien sijoittamiselle ja merkinnöille 

Ryhmäkeskus ja mittarialusta merkitään samannumeroisella tunnuk-
sella näkyvään kohtaan mittarialustan oikeaan yläkulmaan.  
 
Merkinnät tehdään luotettavalla tavalla, esimerkiksi maalaamalla tai 
kilvellä.  
 
Merkintöjen tulee näkyä ja pysyä kiinni alustassaan koko sähkölait-
teiston elinkaaren ajan. 

 
Tunnuksia ei saa muuttaa mittaroinnin jälkeen ilmoittamatta 
siitä etukäteen VESille. Tunnusmuutoksien ilmoittamatta jättä-
minen johtaa laskutusvirheisiin, joiden korjaamiskustannukset 
laskutetaan liittyjältä. 
 
Sähkölaitteiston rakentajan on kiinnitettävä erityistä huomiota 
merkintöjen oikeellisuuteen. Mittarilta lähtevien nousujohtojen 
on syötettävä mittarialustalla olevan merkinnän mukaista tilaa.   
 
Uudiskohteissa nousujohdon pääsulakkeet sijoitetaan laskutusmitta-
rin alapuolelle (kuva 3).  
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Saneerauskohteissa nousujohdon pääsulakkeet ja laskutusmittarit 
voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa keskitetysti eri keskusosiin. Pää-
sulakkeet sijoitetaan yhteen keskusosaan ja laskutusmittarit toiseen 
keskusosaan. Tällöin pääsulakkeet ja laskutusmittareiden alustat 
merkitään yhdenmukaisin tunnuksin. 

5.2  Monimittarikeskuksien merkintä 

Monimittarikeskuksen numerointi aloitetaan juoksevasti vasemmasta 
yläkulmasta vaakariveittäin (kuva 3). 
 
Mikäli samassa tilassa on useampi mittauskeskus yhdistettynä toi-
siinsa, katsotaan ne numeroitaessa yhdeksi monimittarikeskukseksi 
(kuva 4).  

5.3  Kerros-, pien- ja rivitalojen merkinnät 

Ryhmäkeskukset merkitään tunnuksella, joka vastaa asunnon tai ra-
kennuksen osan tunnusta, esimerkiksi A1, A2,.. 
 
Ryhmäkeskukset numeroidaan samassa järjestyksessä kuin katu-
numerot suurenevat ja tontilla kadusta poispäin (kuva 3). 
 
Liiketilojen ryhmäkeskukset numeroidaan juoksevasti L1 – tunnuk-
sesta alkaen (kuva 4) 

5.4  Liike- ja toimistotalot 

Ryhmäkeskukset numeroidaan kerrosta vastaavalla numerolla, esi-
merkiksi RK1.1 RK1.2 RK1.3 ..  
 
Liiketilojen ryhmäkeskukset numeroidaan juoksevasti L1 – tunnuk-
sesta alkaen (kuva 5) 
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Kuva 3. Rivi- ja pientalojen keskusten numerointi. 

 
Kuva 4. Kerrostalon monimittarikeskuksen tunnukset. 
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Kuva 5. Useamman vierekkäisen monimittarikeskuksen merkinnät. 

6  Etäluennan tekniset ohjeet 

6.1  Vaadittu signaalivoimakkuus 

Mittaustilassa on oltava vähintään -85dbm julkisien radioverkkojen 
2G ja 3G signaalivoimakkuus Elisan / DNA verkossa. 
 
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 VES tarvittavat lisäantennit ja asennuskotelon mittaustilan 
ulkopuolelle tai ulkotilaan jossa riittävä signaalitaso saavutetaan.   
 
Liittyjä rakentaa tarvittavan kaapelireitin mittaustilasta ulkotilaan en-
nen mittarointia.  
 
Mikäli kiinteistössä on useampi mittauskeskus, rakentaa liittyjä kaa-
pelireitin mittauskeskuksien välille mittareiden välistä väyläkaape-
lointia varten. 
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6.2  Kaapelireitit 

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

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


