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1  Yleistä 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy (VES) on varustanut kaikki verk-
koalueensa laskutuskäyttöpaikat tuntimittauksen kykenevillä etäluet-
tavilla laskutusmittareilla.  
 
Tässä ohjeessa on käyty saneerauskohteissa huomioonotettavia 
asioita mittauksen kannalta. 

2  Vastuut 

2.1  Liittyjän vastuut 

Liittyjä vastaa : 
- ilmoittaa saneerauksesta etukäteen VESille 
- tekee sopimusmuutokset 
- hyväksyttää sähkösuunnitelmat VESillä 
- vastaa keskusmuutoksien tekemisestä 
- sopii asuntojen sähkökatkoista asukkaiden kanssa 
- vastaa energiatilojen ja kulkureittien lukitusten toimivuudesta 

myös saneerauksen jälkeen 

2.2  VES vastuut 

VES vastaa: 
- vastaa kaikista laskutusmittareihin liittyvistä asennuksista ja toi-

menpiteistä 
- vastaa VES:in verkon muutoksista 

 

3  Saneerauskohteiden toteuttaminen 

Saneerauksen yhteydessä kiinteistön sähköliittymän mitoitus tulee 
tarkastaa ja saattaa asiamukaisesti.  
 
Mikäli kiinteistön liittymän pääsulakekoko muuttuu, on kyseessä so-
pimusmuutos. Liittymän tulee täyttää sopimusmuutoshetken mukai-
set suunnittelu- ja urakointiohjeiden vaatimukset. 
 
Liittyjän oltava aina yhteydessä VES:in liittymäpalveluun ennen kiin-
teistössä aloitetaan sähköjärjestelmän saneerauksen suunnittelu. 
Tällä varmistetaan, että VES saa tiedon tulevista muutoksista, jotta 
se pystyy ennakoimaan tarvittavat mittarointimuutokset.  
 
Ainoastaan VESin edustajilla on oikeus suorittaa laskutusmitta-
laitteiden sähkökytkentöjä. 
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Liittyjällä tai sen käyttämällä urakoitsijalla ei ole oikeutta asentaa, 
poistaa tai millään tavoin muuttaa VESin laskutusmittalaitteita tai 
sähköverkkoa. 
 
Saneerauksesta ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sähköntoimitus 
ja –laskutusongelmiin. Näistä ongelmista aiheutuvien vikojen selvit-
tely- ja korjauskustannukset veloitetaan liittyjältä. 
 
Urakoitsijan täytyy suorittaa käyttöönottotarkastus saneeratun säh-
köjärjestelmän osalta.  

3.1  Saneerauksen suunnittelu ja ilmoittaminen 

Liittyjän on ilmoitettava saneerauksesta  VESille ennen saneerauk-
sen suunnittelun aloittamista. 
  
Liittyjä toimittaa VESin liittymäpalveluun seuraavat tiedot saneerauk-
seen liittyen. 
- Kohde 
- Laajuus 
- Aikataulu 
- Sähkösuunnitelmat 
- Sopimusmuutokset 
- Liittymäkoon muutostarpeet 
- Urakoitsija(t) ja yhteystiedot 
- Päätoteuttaja ja yhteystiedot 

 
Mikäli saneerauksen yhteydessä on tarkoitus muuttaa liittymän pää-
sulakekokoa, niin tulee huomioida seuraavat asiat. 
 
Pääsulakekoon kasvattaminen  
- Liittymän kuormitettavuus tulee hyvissä ajoin varmistaa liittymä-

palveluista. Mikäli liittymän koko kasvaa merkittävästi, voi se 
edellyttää VESiltä merkittäviä jakeluverkon muutoksia. Tämä voi 
kestää useita kuukausia 

- Mikäli nykyinen laskutusmittari on suora ja pääsulakekoko kas-
vaa yli 3*63A kokoiseksi, tulee laskutusmittari vaihtaa epäsuo-
raksi. Liittyjä vastaa tarvittavien virtamuuntajien hankkimisesta. 

- Mikäli nykyinen laskutusmittari on epäsuora, tulee virtamuunta-
jien koko ja mittauksen taakka saattaa MIT2 -ohjeen mukaiseksi. 

 
 
Pääsulakekoon pienentäminen  
- Mikäli nykyinen laskutusmittari on epäsuora ja pääsulakekoko 

pienenee 3x63A tai alle, tulee laskutusmittari vaihtaa suoraksi 
mittaukseksi 
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- Mikäli nykyinen laskutusmittari on epäsuora, tulee virtamuunta-
jien koko ja mittauksen taakka saattaa MIT2 -ohjeen mukaiseksi. 

 

3.1.1  Saneerauskohteen sähkökuvat 

Suunnitteluvaiheen aikana liittyjä toimittaa pää- ja mittauskeskuksien 
sähkökuvat osoitteeseen sahkosuunnitelmat@vantaanenergia.fi hy-
väksyntää varten.  
 
Sähkökuvista pitää ilmetä: 
- vanhojen keskuksien sähkökuvat ja tiedot 
- uusien keskuksien sähkökuvat ja tiedot 
- keskuksien kokoonpanopiirustus (layout) 
- uusien keskusten sijainti rakennuksessa 
- mittareiden sijainti keskuksessa ja kiinteistössä. 

3.2  Saneerauksen valmistelu 

Liittyjän sähköurakoitsija:  
- tekee mittareiden vaihtosuunnitelman ja –aikataulun 
- sopii VESin kanssa tarkat vaihtoajankohdat ja täyttää kustakin 

erästä oman yleistietolomakkeen, mikäli mittareiden vaihdot suo-
ritetaan useammassa erässä 

- sopii ja tiedottaa sähkökatkojen ajankohdat saneerattavan kiin-
teistön asukkaille  

- varmistaa, että uusi keskus pysyy jännitteisenä mittaroinnin jäl-
keen etäluennan toimivuuden varmistamiseksi 

- huomioi, että käyttöpaikassa voi olla ainoastaan yksi mittari ker-
rallaan. Uuden mittarin asennuksen yhteydessä vanha mittari 
poistetaan 

- varmistaa, että kaikkien käyttöpaikkojen mittarialustoilla on oikeat 
merkinnät ja mittareilta lähtevät nousujohdot on kytketty merkin-
töjen mukaisiin kohteisiin. 
  

3.3  Sähkösopimuksien muutokset 

Mikäli liittymässä olevien käyttöpaikkojen osalta tarvitsee tehdä säh-
kösopimusmuutoksia, niin sähkösopimusasiakkaan tulee olla yhtey-
dessä asiasta sähkönmyyjäänsä.  
 
Sopimusmuutosta ei tarvita, jos asiakas asuu kohteessa saneerauk-
sen aikana. 
 

mailto:sahkosuunnitelmat@vantaanenergia.fi
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Mikäli asukas muuttaa asunnosta pois saneerauksen ajaksi, niin asi-
akkaan suositellaan päättävän sähkösopimuksensa täksi ajaksi. Täl-
löin urakoitsijan tulee ottaa kiinteistön ja asuntojen sähkösopimukset 
nimiinsä tai erillinen työmaasähköliittymä. 

  

3.4  Energiatilojen ja kulkureittien lukitseminen 

Saneerauskohteissa pitää varmistaa energiatilojen ja kulkureittien 
lukituksien toimivuus saneerauksen jälkeen. 

Katso ohje ”MIT1 Mittaroinnin yleisohjeet kohta 4. Kulkureittien ja lu-
kitusten tekniset ohjeet”. 

4  Etäluenta 

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


