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1  Yleistä 

VES Sähköverkot Oy (VES) varustaa kaikki verkkoalueensa lasku-
tuskäyttöpaikat tuntimittauksen kykenevillä etäluettavilla laskutusmit-
tareilla. 
 
VES ohjaa sähkölämmitteisien asiakkaiden sähkölämmityksiä etä-
luettavilla laskutusmittareilla tarjoamalla ohjaussignaalin asiakkaan 
lämmitysjärjestelmälle (Potentiaalivapaa kosketintieto).  
 
Sähkölämmityksien ohjausajat on ohjelmoitu mittarin sisäiseen oh-
jauskalenteriin. Asiakas ei voi halutessaan muuttaa mittarin ohjaus-
aikoja. 
 
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. 
 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa seuraavista asioista. 
- hankkii ja asentaa 

o virtamuuntajat 
o mittausjohtimet 
o mittalaitealustat ja laskutusmittarin kiinnitysruuvit 
o mahdollisesti tarvittavat vaihtoliittimet (Al – Cu) 
o tarvittaessa 2ek – kotelon 
o mittauksen tarvitsemat läpiviennit keskukseen ja 2ek-

koteloon 
- merkkaa mittausjohtimet 
- tekee läpiviennit johtimille ja kaapeleille keskuksiin ja 2ek -

koteloon 
- hankkii, asentaa ja merkitsee mittauksen ja sähkölämmityksen 

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

koja varten. 
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2.2  VESn vastuut 

VES vastaa seuraavista asioista: 
- hankkii ja asentaa  

o laskutusmittarin 
o riviliittimet 2ek koteloon  

- kytkee mittaus- ja sähkölämmityksen johtimet sähkömittariin 
- ohjaa sähkölämmityksiä VESin ohjausaikojen mukaisesti. 

3  Tekniset ohjeet 

3.1  Standardit 

Sähköenergianmittaukseen liittyvät asennukset tehdään ohjeessa 
”MIT1 Mittaroinnin yleisohjeet” mainittujen standardien mukaisesti. 

3.2  Mittalaitealusta 

Jokaiselle laskutusmittarille asennetaan M2-alusta. 
 
Laskutusmittarit sijoitetaan hoitotasosta 0,8 -1,8 metrin korkeuteen.  
Etäisyys mitataan mittariristikon keskikohdasta.  
 
Liittyjä varmistaa, että laskutusmittareiden kiinnitysruuvit ovat asen-
nettuna paikalleen ennen mittarointia. Mikäli kiinnitysruuvit puuttuvat 
sovittuna mittarointipäivänä, laskuttaa VES työn tilaajaa ruuvien 
kiinnittämisestä voimassa olevan erikoispalveluhinnaston mukaisella 
tuntihinnalla. 

3.3  Suora mittaus 

3.3.1  Sijoittaminen virtapiiriin 

Suora laskutusmittari sijoitetaan virtapiirissä pääsulakkeiden ja pää-
kytkimen väliin (kuva 1).  
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Kuva 1. Laskutusmittarin sijoittaminen virtapiiriin, suora mittaus 

 

3.3.2  Mittausjohtimet 

Mittausjohtimien poikkipinta määräytyy käyttöpaikan suunnitellun 
pääsulakekoon mukaisesti.  
 
Laskutusmittarin päävirtapiirin liittimiin saa asentaa poikkipinnaltaan 
enintään16 mm2 johtimia. 
 
Päävirtapiirissä käytetään MK – tyyppisiä kuparijohtimia 
 
Päävirtapiirissä ei saa käyttää erittäin hienosäikeisiä tai lankamaisia 
johtimia. 
 
Laskutusmittariin ei saa kytkeä alumiinijohtimia. Mikäli nousukaapeli 
on alumiinia, niin johdinmateriaali vaihdetaan kupariin keskukseen 
asennettavilla vaihtoliittimillä. 
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3.4  Epäsuora mittaus 

3.4.1  Sijoittaminen virtapiiriin 

Epäsuora laskutusmittari sijoitetaan virtapiiriin kuvan 2 mukaisesti.  
 

 
Kuva 2. Laskutusmittarin sijoittaminen virtapiiriin, epäsuora mittaus 

 

3.4.2  Virtamuuntajien yleiset vaatimukset 

Virtamuuntajat tulee täyttää VESin virta-arvo- ja tarkkuusluokkavaa-
timukset. 
 
Hyväksytyt virtamuuntajatyyppejä ovat: 
- HF, RM, MAK, EASK, ASK,  MBS 
 
Mikäli liittyjä hankkii muun tyyppiset virtamuuntajat, tulee niistä lähet-
tää VESille tyyppihyväksyntä- ja tekniset tiedot.  
 
Virtamuuntajat asennetaan siten, että toisiopuolen kytkentärasioihin 
pääsee helposti käsiksi ja arvokilvet ovat luettavissa hoitokäytävältä 
käsin, myös kojeiston ollessa jännitteinen.  
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Virtamuuntajia ei saa asentaa mittauskennon lattialle muun muassa 
vesivahingon aiheuttaman oikosulkuvaaran vuoksi. 
 
Virtamuuntajien asennuksessa on varmistuttava, että vapaat ilmavä-
lit ovat standardin mukaiset. 
 
Luotettavan mittauksen varmistamiseksi, on varmistettava oikeasta 
tehon kulkusuunnasta virtamuuntajissa (kuva 2) 
 
Virtamuuntajan toisioliittimet (S1 ja S2) pitää olla aina oikosul-
jettuna, kun siihen ei ole kytkettynä laskutusmittaria.  Mikäli 
toisioliittimiä ei ole oikosuljettu ja virtamuuntaja on jännitteinen, toi-
siopuolen jännite kasvaa yli suunnitteluarvojen, jonka seurauksena 
virtamuuntaja yleensä vaurioituu. 
 

3.4.3  Virtamuuntajien mitoitus 

Liittyjä hankkii ja asentaa VESin ohjeiden mukaiset virtamuuntajat. 
 
- Virtamuuntajien toisiovirta on aina 5 A  
- Virtamuuntajissa sallitaan ainoastaan yksi lävistys 
 
Virtamuuntajien mitoitus tapahtuu taulukon 1 mukaisien sulakekoko-
jen mukaisesti. 

 

 
Taulukko 1. Virtamuuntajien mitoitustaulukko 
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Mikäli liittyjän sähkönkäytössä tapahtuu oleellinen muutos, pitää 
muutoksesta ilmoittaa VESin liittymämyyntiin, jotta mittaus voidaan 
vaihtaa kuormitusta vastaaviksi. 

3.4.4  Virtamuuntajien johdotus 

Mittausjohtimet poikkipinnat ja sallitut pituuden on määritelty taulu-
kossa 2. Johtimien laskennallista minimipituutta ei saa alittaa eikä 
maksimipituutta ylittää. 

Virtamuuntajan 
taakka [VA] 

Mittajohtimen poikkipinta-ala 

2,5 mm2 6,0 mm2 

  min pituus max pituus min pituus max pituus 

1 0,5 2 1 6 

1,5 1 3 2 9 

2,5 2 6 4 15 

3 2 7 5 18 

4 3 10 7 25 

5 4 13 9 30 

7,5 6 20 15 45 

10 8 27 20 60 

15 11 40 30 80 

20 15 55 40 120 

25 20 65 60 150 
Taulukko 2. Mittausjohtimien sallitut poikkipinta-alat ja pituudet (yhden-
suuntainen johtimenpituus muuntajalta mittarille) 

 
Tarvittaessa voit tarkastaa johdinpituudet laskentaohjelmalla. 
http://www.polarmit.fi/taakkalaskuri/ 
 
Laskentaohjelmassa mittajohtimen pituus on koko mittauspiirin joh-
dinpituus, (muuntajalta mittarille ja takaisin) 
 
Virtamuuntajien toisiopiiriin ei saa kytkeä muita sähkölaitteita. 
 
VES kytkee mittausjohtimet mittareihin ja tarkistaa samalla virta-
muuntajien ja riviliittimien johdotuksen. 
 
2ek-koteloon päättyviin johtimiin jätetään 1,5 metrin mittaiset kytken-
täpäät. Kaapelointiin käytetään MJAM, MCMK, MCMO tai vastaavaa 
kaapelia. 
 
Pienjännitekeskuksessa laskutusmittarin ja virtamuuntajan välinen 
johdotus tehdään erillisillä johtimilla. Toisin sanoen, monijohtimista 
kaapelia ei saa käyttää laskutusmittarin ja virtamuuntajien välisessä 
keskuksen sisäisessä johdotuksessa. 
 

http://www.polarmit.fi/taakkalaskuri/
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Mittausjohtimet tai – kaapelit asennetaan pienjännitekaapelihyllylle 
erottaen ne muista kaapeleista hyllyn alle sitoen tai valitsemalla täy-
sin erillinen kulkutie 
 
Mittausjohtimia tai -kaapeleita ei saa sijoittaa samalle hyllylle seu-
raavien kaapeleiden kanssa: 
- moottorikaapelit 
- taajuusohjattujen käyttöjen kaapelit 
- keski- tai suurjännitekaapelit 

3.4.5  Mittauspiiriin suojaus 

 
Jännitemittauspiiri suojataan kolmivaiheisella 10 A johdonsuojakat-
kaisijalla, joka sijoitetaan ennen käyttöpaikan pääkytkintä ja virta-
muuntajia. Liittymämitatussa jännitesulakkeet saavat olla pääkytki-
men jälkeen. Jännitesulakkeet asennetaan virtamuuntajien kanssa 
samaan keskusosaan. 
 

 
 

Mittamuuntajien ja jännitesulakkeiden sijoitus virtapiirissä käyttö-
paikkakohtaisessa mittauksessa. 
 

 

 
 

Mittamuuntajien ja jännitesulakkeiden sijoitus virtapiirissä liittymä-
kohtaisessa mittauksessa. 
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Virtamittauspiiriin ei saa asentaa suojalaitteita tai katkaisijoita. 

3.4.6  Mittauspiiriin riviliittimet 

Epäsuorassa mittauksessa on käytettävä riviliittimiä. Liittimet on voi-
tava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkai-
sijaltaan 4 mm banaanipistukat.  
 
Mikäli laskutusmittari asennetaan liittyjän mittauskeskukseen, liittyjä 
asentaa ja hankkii kaikki tarvittavat riviliittimet.   
 
Mikäli laskutusmittarin ja virtamuuntajien välinen johdotuksen pituus 
ylittää 10m, liittyjä hankkii ja asentaa 10 riviliitintä samaan kes-
kusosaan virtamuuntajien kanssa.  
 
Kun laskutusmittari asennetaan 2ek -koteloon, VES hankkii ja asen-
taa koteloon asennuslevyn, joka sisältää tarvittavat riviliittimet.  
 

3.4.7  Maadoittaminen 

Pienjännitemittauksen virtamuuntajia ei maadoiteta.  
 
2ek-kotelo yhdistetään kiinteistön maadoituskiskoon erillisellä kelta-
vihreällä suojajohtimella, joka kiinnitetään kotelon maadoituspistee-
seen kotelon ulkopuolelle. 
 
Suojajohtimena käytetään keltavihreää MK -tyyppistä kuparijohdinta, 
poikkipinnaltaan 6 mm2  
 
Mittausjohtimen häiriösuoja maadoitetaan virtamuuntajakotelossa 
maadoitusliittimeen. Mittarinpäässä ei mittausjohtimen häiriösuojaa 
maadoiteta. 

3.4.8  2ek kotelo 

Mikäli liittyjän keskuksessa ei ole mittalaitteiden edellyttämää tilaa, 
liittyjä hankkii ja asentaa erillisen 2ek – kotelon laskutusmittausta ja 
sen vaatimia riviliittimiä varten.  
 
2ek-kotelossa olevan mittariristikon keskikohdan korkeus hoitotasos-
ta pitää olla 1-1,6 m. Kotelon kansi avautuu alaspäin. 
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4  Lämmityksen ohjauksen 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). 
 
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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4.1  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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4.2  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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4.3  Omakotitalo, osittain varaavan sähkölämmityksen ohjauskytkentä 

 

 
Kuva 3. Omakotitalo, osittain varaavan sähkölämmityksen ohjauskytkentä 
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4.4  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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5  Etäluenta 

Etäluennan edellyttämät vaatimukset on määritelty tarkemmin erilli-
sessä ohjeessa ”MIT1 Mittaroinnin yleisohjeet kohta 6. Etäluennan 
tekniset ohjeet”. 
 


