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1  Yleistä 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy (VES) varustaa kaikki verkkoalu-
eensa laskutuskäyttöpaikat tuntimittauksen kykenevillä etäluettavilla 
laskutusmittareilla. 
 
Kaikissa keskijännite käyttöpaikoissa käytetään epäsuoraa mittausta 
eli mittari kytketään mitattavaan kohteeseen virta- ja jännitemuunta-
jien avulla. 
 
Mittaus tehdään kolmen jännite- ja virtamuuntajan avulla 20 kV jän-
nitetasolla olevasta mittauspisteestä. 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa seuraavista asioista. 
- toimittaa tarvittavat tiedot VESille virta- ja jännitemuuntajien han-

kintaa varten vähintään 10 viikkoa ennen toivottua mittarointi 
ajankohtaa 

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

loon 
- noutaa ja asentaa virta- ja jännitemuuntajat ja vaimennusvastuk-

sen 
- merkkaa mittausjohtimet 
- tekee läpiviennit johtimille ja kaapeleille keskuksiin ja 2ek -kote-

loon 

2.2  VES vastuut 

VES vastaa seuraavista asioista: 
- hankkii virta- ja jännitemuuntajat sekä vaimennusvastuksen liitty-

jän toimittamien tietojen perusteella (tilausaika noin 10 viikkoa) 
- hankkii ja asentaa  

o laskutusmittarin 
o riviliittimet 2ek koteloon  

- kytkee mittausjohtimet sähkömittarin ja virtamuuntajien välillä 
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3  Tekniset ohjeet 

3.1  Standardit 

Sähköenergianmittaukseen liittyvät asennukset tehdään ohjeessa 
”SU1 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 kiin-
nittämisestä voimassa olevan erikoispalveluhinnaston mukaisella 
tuntihinnalla. 

3.3  Sijoittaminen virtapiiriin 

Jännite- ja virtamuuntajien järjestyksen tulee olla järjestelmässä seu-
raava: 
1. Pääkatkaisija tai varokekuormaerotin 
2. Liittyjän suojausvirtamuuntajat kaikissa kolmessa vaiheessa 
3. VESin jännitemuuntajat (3 kpl) 
4. VESin virtamuuntajat (3 kpl) 
5. liittyjän muut jännite- sekä virtamuuntajat. 
 
Kuvassa 1 on esitetty mittamuuntajien periaatteellinen kytkentä ja 
sijoittuminen virtapiirissä. 
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Kuva1 KJ-mittauksen periaatekuva 

3.3.1  Virta- ja jännitemuuntajien yleiset vaatimukset 

Liittyjän noutaessa virta- ja jännitemuuntajia, hakija täyttää mitta-
muuntajien luovutuslomakkeen, johon tarvitaan seuraavat tiedot: 
- Kohteen osoite 
- Liittyjä 
- Kohteen sähköurakoitsija 
- Hakijan nimi 
- Hakijan puhelinnumero 
 
Virta- ja jännitemuuntajat asennetaan siten, että toisiopuolen kytken-
tärasioihin pääsee helposti käsiksi ja arvokilvet ovat luettavissa hoi-
tokäytävältä käsin, myös kojeiston ollessa jännitteinen.  
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Mittamuuntajia ei saa asentaa mittauskennon lattialle muun muassa 
vesivahingon aiheuttaman oikosulkuvaaran vuoksi.   
 
Mittamuuntajien asennuksessa on varmistuttava, että vapaat ilmavä-
lit ovat standardin mukaiset. 
 
Luotettavan mittauksen varmistamiseksi, on varmistettava oikeasta 
tehon kulkusuunnasta virtamuuntajissa. 
 
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. 
 
Jännitemuuntajien vaimennusvastus asennetaan jännitemuuntajien 
läheisyyteen. Vaimennusvastusta ei saa asentaa suljettuun kote-
loon, koska vastus lämpenee käytössä.  

 
Jännitemuuntajien ensiöpuolella ei käytetä erotinta tai suurjännite-
sulakkeita. 
 

3.4  Virta- ja jännitemuuntajien mitoitus 

Virtamuuntajien toisiovirta on aina 5 A.  
 
Jännitemuuntajat ovat yksivaiheisia yksinapaisesti eristettyjä, ja nii-
den toisiojännite on 57,7 V. 
 
VES hankkii virta- ja jännitemuuntajat liittyjän toimittajien tietojen 
mukaisesti.  
 

3.5  Virta- ja jännitemuuntajien johdotus 

Virtamuuntajien toisiopiiriin ei saa kytkeä muita sähkölaitteita. 
 
VES kytkee mittausjohtimet mittareihin ja tarkistaa samalla mitta-
muuntajien ja riviliittimien johdotuksen. 
 
Mittajohtimien poikkipinta-ala pitää olla vähintään 2,5mm2. 
 
2ek-koteloon päättyviin johtimiin jätetään 1,5 metrin mittaiset kytken-
täpäät.  
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Keskijännitekeskuksessa ja sähkökeskustilojen ulkopuolella mittaus-
johtimet asennetaan metalliseen suojaputkeen, suojakouruun tai hyl-
lylle. Vaihtoehtoisesti mittausjohtoina käytetään kaapelia, jossa on 
metallinen mekaaninen suojakerros (MJAM, MCMK, MCMO tai vas-
taava). 
 
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 

3.6  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 asennettaan 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.  

3.7  Mittauspiiriin suojaus 

Jännitemittauspiirin toisiopuoli suojataan kolmivaiheisella 10 A joh-
donsuojakatkaisijalla. Suojaus asennetaan virtamuuntajien kanssa 
samaan keskusosaan. 
 
Virtamittauspiiirin toisiopuolelle ei saa asentaa suojalaitteita tai kat-
kaisijoita. 

3.7.1  Maadoittaminen 

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

3.7.2  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 hoitota-
sosta pitää olla 1-1,6 m. Kotelon kansi avautuu alaspäin. 

3.7.3  Mittauskenno 

Kojeiston rakenne on suunniteltava siten, että mittamuuntajiin pääs-
tään käsiksi katkaisijaa tai sen osia irrottamatta.  
 
Mittauskennossa on oltava selvät merkinnät (L1, L2, L3) vaihejärjes-
tyksestä. Kiskoihin on merkittävä virran kulkusuunta. 
 
Mittauskennossa mittamuuntajien vapaan kytkentätilan syvyyden pi-
tää olla vähintään 500 mm ja leveyden vähintään 750 mm. 
 
Mittauskenno on pystyttävä työmaadoittamaan mittamuuntajien mo-
lemmilta puolilta.  
 
Mittauskennossa oleva kiskosto on varustettava maadoituspalloilla. 
Muuntajien kokoojakiskon (tai kaapelin) työmaadoittaminen vaadi-
taan takasyötön varalta. 
 
Jos SF6-kojeistossa on ilmaeristeinen mittauskenno, muuntamossa 
pitää olla myös galvaaninen jännitteenkoetin. 

4  Etäluenta 

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


