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Energiamittausten käyttöönotto asiakkaan sähköasemalla

1 Taustaa

Tässä dokumentissa määritellään asiakkaan velvollisuudet energiamittausten
käyttöönoton osalta liityttäessä Fingridin sähkönsiirtoverkkoon asiakkaan sähköasemalla.
Siirtyvä sähköenergia mitataan Fingridin toimittamalla etäluettavalla energiamittarilla.

Suomessa sähköenergian mittaamisessa noudatetaan yleisesti Energiateollisuuden
”Tuntimittauksen periaatteita” (2016) mittaussuositusta.

2 Suunnitelmat ja laskelmat

Asiakas toimittaa kohteen pääkaavion sekä Fingridin energiamittaukseen liittyvät
piirikaaviot ja johdotuskuvat sekä mittauspiirien taakkalaskelmat etukäteen kommenteille
Fingridin mittausasiantuntijoille. Kommentointiaika on kaksi viikkoa.

3 Mittarin asentaminen

Asiakas vastaa asemallaan mittarin asennuksesta. Energiamittarin käyttöönoton ja
toiminnan testauksen suorittaa Fingridin mittauksista vastaava kunnossapitotoimittaja.

Asennuksissa tulee noudattaa vallitsevia lakeja, asetuksia ja standardeja kuten SFS6001
ja SFS6000 sekä Fingridin ohjeistusta.

4 Tarkastukset

Uusille sähköasemalaitteistoille tai sen osan asennuksille tulee tehdä
sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus ennen varsinaista käyttöönottoa.
Tarkastuksesta tai sen teettämisestä vastaa urakoitsija tai muussa tapauksessa
omistajan sähkölaitteiston käytönjohtaja. Tarkastuksesta tehdään
käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Energiamittauksen käyttöönotto voidaan suorittaa, jos
siihen liittyvät osat on käyttöönottotarkastettu. Asiakkaan kyseessä ollessa voidaan
hyväksyä myös kirjallinen vakuutus laitteiston haltijalta mittarointiin liittyvien piirien olevan
käyttöönotettavissa turvallisesti.

Käyttöönottotarkastuksella pyritään varmistamaan laitteiston turvallisuus ja sen valmius
jännitteelliseksi kytkemiseen.

5 Vastuut

Fingrid toimittaa tarvittavan energiamittarin ja tietoliikenneyhteyden mitattavaan
kohteeseen. Fingridin energiamittarit käyttöönottaa, tarkastaa ja kunnossapitää Fingridin
määrittelemät palveluntuottajat. Tietojenkeruun hoitaa siihen erikoistunut palveluyritys.

Liittymäsopimusasiakkaan tulee mahdollistaa käyttöönottotarkastuksen turvallinen
toteuttaminen Fingridin palveluntuottajalle ja informoitava mahdollisista puutteista tai
muutoksista vähintään kahta viikkoa ennen käyttöönottoajankohtaa sekä ilmoitettava uusi
aikataulu, koska kohdetta ei voi ottaa jännitteiseksi ennen energiamittauksen
käyttöönottoa.
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Fingridin energiamittausten kunnossapitotoimittaja voi pidättäytyä mittausten
käyttöönotosta tilanteen niin vaatiessa, esimerkiksi puutteellisten tai väärin tehtyjen
kytkentöjen estäessä mittauksen käyttökuntoon saattamisen (Fingrid Oyj:n yleiset
liittymisehdot YLE2017 kohta 3.10.). Hän ilmoittaa kieltäytymisestä välittömästi
urakoitsijan tai asiakkaan edustajalle sekä esimiehelleen ja Fingridin
mittausasiantuntijoille.

6 Käyttöönotto

Asiakas toimittaa energiamittauksen käyttöönottoaikataulun Fingridille tiedoksi
viimeistään kahdeksan viikkoa ennen suunniteltua käyttöönottoajankohtaa.

Asiakas vastaa sähköasemalla tehtävistä mittauspiirien koestuksista mittauskaapin
riviliittimille saakka. Energiamittausten käyttöönotossa tarkastetaan dokumenttien ja
johdotusten vastaavuus sekä valvomorakennuksessa olevan mittauskaapin johdotukset
riviliittimiltä energiamittarille. Lopuksi testataan tietoliikenneyhteys ja mittarin
tietojenkeruun toiminta. Tämän jälkeen voidaan antaa käyttöönottolupa mittausten osalta
kaiken ollessa kunnossa.

Kuormien kytkemisen jälkeen mittarin toiminta ja sen tarkkuus tarkastetaan siirrettävällä
kalibrointilaitteella.

Liitteet Mittauspiirikaavio; esimerkki




