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Kaukolämmön mittauskeskus

Kiertojohto

Käyttöpaikka nro ja osoite
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Pakotila mittauskeskuksen edessä on 80 cm kaukolämpöputken keskeltä !

200 cm lattiasta vapaa tila

Urakoitsija asentaa aina
ensimmäiseksi asiakkaan
pääsulkuventtiilit jonka 
jälkeen painemittarit ja 

lämpömittarit.

Tilassa oltava 
lattiakaivo



5

Kaukolämmön mittauskeskuksen 
tilantarve

Mittauskeskuksen eteen on varattava huoltotilaa 
vähintään 80 cm, sekä korkeussuunnassa 180 cm.

Lämmönjakohuone on aina varustettava lattiakaivolla.
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ASENNUKSEN DOKUMENTOINTI (pöytäkirjat )

Tampereen Sähkölaitos Oy toimittaa asennusvalvonta- ja valmistumispöytäkirjat urakoitsijoille.

Pöytäkirjoja voi tilata ottamalla 
yhteyttä kaukolämpöön 

puh. 020 630 3003

tai netistä tulostamalla osoitteesta:

www.sahkolaitos.fi /
Kaukolämpö, -jäähdytys ja maakaasu/

Kaukolämpö/
Kaukolämpöön liittyminen,

urakoitsijan pöytäkirjat. 

http://www.sahkolaitos.fi/
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 Putkiurakoitsija suorittaa käyttöönottotarkastuksen omavalvontana ja 
täytä siitä asennusvalvontapöytäkirjan joka kohdasta. Pöytäkirja on 
laadittu muistilistaksi tarkastuksen helpottamiseksi. 

LÄMMÖNTOIMITUKSEN ALOITTAMINEN

 Vertaa asennustyötä ja laitteita, suunnitelmiin.

 Suorita ensiöpuolen tiiveyskoe 1,3*1,6 MPa(käyttöpaine)= 2,1 MPa

 Tarkista laitetilan viemäröinti, valaistus sekä lukitus.

 Tarkista ulkoanturin sijainti ja varmista että sen piirin automatiikka on 
toimintakunnossa mikä otetaan käyttöön.

 Tarkista että laitteet ovat sähköistettyjä, 
myös energiamittarille tuleva sähkön syöttö. 

 Kun kiinteistö on valmis ottamaan lämpöä tilaa putkiurakoitsijan 
työnjohtaja energiamittauksen asennuksen.
!! VÄHINTÄÄN KAHTA TYÖPÄIVÄÄ AIKAISEMMIN !!
TAMPEREEN VERA Oy  puh. 050 549 9531

 Putkiurakoitsijan on oltava paikalla ja luovutettava täytetty
asennusvalvontapöytäkirja kaukolämmön edustajalle.
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ASENNUSTYÖN VALMISTUTTUA

Hyväksytyn lopputarkastuksen jälkeen urakoitsija 
toimittaa valmistumispöytäkirjasta yhden kappaleen sekä 
säätölaitteiden virityspöytäkirjan osoitteeseen:

Paperiversiona:
Tampereen Sähkölaitos Oy
Pasi Manner
Voimakatu 17
33100 TAMPERE  

tai

Sähköisenä ( PDF muodossa ):
lampopalaute@sahkolaitos.fi

Putkiurakoitsija ja kiinteistön edustaja yhdessä suorittavat lopputarkastuksen
josta täyttävät kaukolämpölaitteiden valmistumispöytäkirjan. 
Molemmat osapuolet hyväksyvät allekirjoituksella asennustyön loppuun suoritetuksi.

Lisätietoja: Pasi Manner puh. 040 6205058
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VALMISTUMISPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspäivämäärä.

Älä täytä käyttöpaikan nro saraketta.

Ulkoanturin paikka pohjoisseinällä.

Varmista säätölaitteiden viritys ja vaadi virityspöytäkirja.

Kiertojohdon lämpötila oltava vähintään 55 °C (D1).

Varmista huoltoreitti lämmönjakohuoneeseen. 

Laminoitu kaavio seinälle kiinnitettynä.

Opasta asiakasta laitteiden käytössä.

Välisyötön ja verkostosta palaavan veden lämpötilaero
saa olla enintään 3 °C.

Rooli kiinteistössä (isännöitsijä yms.).

Nimi tekstaten selvästi.

Molemmat osapuolet hyväksyvät asennustyön 
loppuun suoritetuksi allekirjoituksella.

Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:
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Asiakaslaitteiden uusinnan yhteydessä 
on tarkistettava pääsulkuventtiilit. 
Vanhat rasvatulppaventtiilit on 
vaihdettava palloventtiileiksi.

RASVATULPPAVENTTIILIT
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