
Kaukolämpöasiakkaidemme kiinteistöille toteutetaan vuosittain laskutusvesivirran tarkistus, jossa 
kiinteistön lämpötehon tarve määritetään edellisen talven mittaustietojen perusteella. 

Liitteenä oman kiinteistösi raportti.

Kaukolämmön laskutusvesivirran 
tarkistus takaa oikeat tehomaksut

Osoitelähde: Tampereen Sähkölaitos Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

21.10.2022 

Miksi vesivirran tarkistus tehdään?

Liityttäessä kaukolämpöön kiinteistön lämmitystehontarve määritellään LVI-suunnitelman perusteella RakMK:n määräys-
ten mukaisesti -29 asteeseen Tampereen alueella. Todellinen tehontarve on usein tätä pienempi ja saattaa muuttua suun-
nitellusta esimerkiksi, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai jos kiinteistön lämmitysjärjestelmässä tapahtuu muu-
toksia. Vesivirtatarkistuksella varmistetaan oikean tasoinen, kulutusta vastaava vesivirta ja sen mukaiset tehomaksut ja 
asiakkaiden tasapuolinen kohtelu.

Miten tehomaksuun voi vaikuttaa?

Kustannustehokkain tapa vaikuttaa tehomaksuun on pitää kiinteistön lämmitysjärjestelmä kaukolämpölaitteineen kun-
nossa. Näin varmistutaan siitä, että paluulämpötila ja sen myötä laskutusvesivirta pysyy mahdollisimman alhaisella tasol-
la. Kaukolämpöverkkoon palaavan veden lämpötila saa olla enintään +65 °C. Jos kiinteistön paluulämpötila ylittää +65 °C, 
kiinteistön kaukolämpölaitteet tai lämmitysverkosto saattavat olla huollon tai uusimisen tarpeessa. 

Energiamittareiden etäluentalaitteet ovat tulleet 
uusimisikään. Vaihdamme nykyisen laitteen kiinteistössäsi 
uuteen etäluentalaitteeseen vuoden 2023 aikana. Uudet 
laitteet jatkavat vaivatonta, sähköistä energiakulutuksen 
seurantaa mahdollistaen samalla modernin, 
reaaliaikaisemman ja kustannustehokkaan mittaustiedon 
keräämisen.

Uusiminen alkaa tammikuussa 2023. Olemme yhteydessä 
sinuun lähempänä uusimisajankohtaa, ja kerromme 
tarkemmat ohjeet ja aikataulun.
 

 
Taloyhtiön tai yrityskiinteistön 
edustaja
Varaudu uusimiseen jo nyt ja tarkista, että kiinteistösi 
avainsäiliöissä on oikeat avaimet tekniseen tilaan. Näin 
asennustyö on sujuvaa ja häiriötöntä. 

Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja kaasun 
etäluentalaitteet uusitaan

Lue lisää
Lue ohjeet avainsäiliöistä: sahkolaitos.fi/ohjeet
Lisätietoa uusimishankkeesta: 
sahkolaitos.fi/etaluentauudistus

Lisätietoa 
Sähköpostilla lampopalaute@sahkolaitos.fi 
Soittamalla 020 630 3006.

Kaukolämmön keskeytysviestintä sähköistyy 
1.12.2022 alkaen

Kaukolämmön suunniteltuja keskeytyksiä tulee harvoin, 
mutta tieto niistä on oleellista saada tehokkaasti ja oikea-
aikaisesti.

Olemmekin uudistamassa kaukolämmön keskeytys-
viestintää. Perinteiset postitse lähetettävät 
keskeytysilmoituskortit vaihtuvat sähköiseen viestintään.

Jatkossa  tiedotamme  kaukolämmön  suunnitelluista 
jakelunkeskeytyksistä suoraan sähköpostiisi Sähkis-
palvelun kautta. Saat viestit automaattisesti sen jälkeen, 
kun olet ensimmäisen kerran kirjautunut palveluun.

Keskeytysilmoituskorttien lähettäminen lopetetaan 
1.12.2022 alkaen. Siitä alkaen viestit toimitetaan vain 
Sähkikseen kirjautuneille sähköpostilla.

Kirjaudu Sähkikseen 
Kirjaudu Sähkikseen osoitteessa sahkolaitos.fi/sahkis
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