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KAUKOLÄMMÖN OHJE URAKOITSIJALLE 

URAKOITSIJAN JA NEVEL OY:N YHTEISTYÖ 

 

Tässä kirjeessä on kuvattu toimintatavat koskien lämpöurakoitsijan ja Nevel Oy:n yhteistyötä Nevel 
Oy:n toimialueella. Toimintatavat astuvat voimaan 1.4.2023 ja ovat toistaiseksi voimassa. 

Lämpöurakoitsijoiden tulee noudattaa kaukolämpöasennuksissa Energiateollisuus ry:n julkaisua 
K1/2021 ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet”. 

 

LÄMPÖURAKOITSIJAN TEHTÄVÄT 

Uudet kiinteistöt ja lämmitystavan vaihdot 

1. Urakoitsijakuvien toimittaminen. Urakoitsijakuvilla tarkoitetaan lopullisia LVI-suunnitelmia 
asennuskohteesta. Suunnitelmiin on täydennetty laitetiedot sekä urakoitsijan yhteystiedot. 
Urakoitsijakuvat toimitetaan osoitteeseen kl.tekniikka@nevel.com  

2. Yhteydenotto Neveliin lämmöntoimituksen aloittamiseksi puh. 020 331 040 (ark. klo 9-15) tai 
sähköpostilla osoitteeseen kaukolampo@nevel.com. 
Luvan lämmöntoimituksen aloitukselle antaa aina Nevel Oy. Lisäksi lämpöurakoitsijan on 
varmistettava, että lämpöenergian mittaukselle on olemassa sähkön syöttö huoltokytkimillä 
varustettuna (tarkemmat ohjeet Liitteessä 1).  

3. Kaukolämpölaitteiden asennus ja toimintatarkastus (käyttöönottotarkastus) tehdään 
lämpöurakoitsijan toimesta. 

4. Säätölaitteiden viritys ja säätölaitteiden toimintakoe. Lämpöurakoitsija säätää 
lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmän lämmöntoimituksen aloituksen jälkeen. Viritys 
tehdään LVI-suunnittelijan antamien lähtöarvojen pohjalta. 

5. Tekniseen laitetilaan pääsystä huolehtiminen (kuvattu tarkemmin Liitteessä 2). 

6. Lopputarkastuksen tilaaminen. Kun asennustyöt ovat täysin valmiit, urakoitsija tilaa Nevel 
Oy:ltä lopputarkastuksen puh. 020 331 040 (ark. klo 9-15) tai sähköpostilla osoitteesta 
kaukolampo@nevel.com. Huomaa, että asiakkaan kaukolämpöurakitsija vastaa kaikista 
kaukolämmön ensiö- ja toisiopuolen eristystöistä kiinteistön sisäpuolella. 
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7. Hyväksynnän jälkeen urakoitsija luovuttaa lämmönjakolaitteet asiakkaalle ja perehdyttää 
käyttämään niitä. 

Saneerauskohteet 

1. Urakoitsijakuvien toimittaminen. Urakoitsijakuvilla tarkoitetaan lopullisia LVI-suunnitelmia 
asennuskohteesta. Suunnitelmiin on täydennetty laitetiedot sekä urakoitsijan yhteystiedot. 
Urakoitsijakuvat toimitetaan osoitteeseen kl.tekniikka@nevel.com  

2. Urakoitsija tekee painekokeet, eristää putket ja säätää laitteet ennen lopputarkastusta. 

3. Lopputarkastuksen suorittaminen. Kun asennustyöt ovat täysin valmiit, urakoitsija suorittaa 
lopputarkastuksen kiinteistön edustajan läsnä ollessa. Urakoitsija pyytää allekirjoituksen 
kiinteistön edustajalta pöytäkirjaan (pöytäkirja Liitteessä 3). Täytetty pöytäkirja toimitetaan 
osoitteeseen kl.tekniikka@nevel.com. Huomaa, että asiakkaan kaukolämpöurakoitsija vastaa 
kaikista kaukolämmön ensiö- ja toisiopuolen eristystöistä kiinteistön sisäpuolella. 

4. Lopputarkastuksen yhteydessä urakoitsija luovuttaa lämmönjakolaitteet asiakkaalle ja 
perehdyttää käyttämään niitä. 
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LIITEET  

LIITE 1. Kaukolämmön lämpöenergiamittauksen ryhmäjohdon ja huoltokytkimen asennus 
 

Nevel Oy hankkii ja asentaa käyttämänsä sähköllä toimivat lämpöenergiamittarit. Lämpöurakoitsija 
hankkii ja asentaa lämpöenergiamittausta varten sähkösyötön sekä sinetöitävän huoltokytkimen.  

Lämpöenergiamittari liitetään asiakkaan sähköverkkoon ns. mitatulle puolelle.  

Lämpöenergiamittarin ryhmäjohtona käytetään johdinta MMJ 3 x 1,5 mm2 S. Ryhmäjohtoon ei saa 
liittää muita kulutuskojeita eikä siinä saa olla jatkoksia tai välirasioita. Ryhmäjohto tuodaan 
lämpöenergiamittarin viereen noin 1,7 metrin korkeuteen lattiasta ja siihen asennetaan sinetöitävä 
huoltokytkin. 

Ryhmäjohto on suojattava 10 A sinetöitävällä varokkeella, joka sijoitetaan ensisijaisesti 
pääkeskukseen.  

Olemassa olevissa kiinteistöissä tai pääkeskuksen ollessa kaukana teknisestä laitetilasta voidaan 
ryhmäjohto kytkeä teknisen laitetilan ryhmäkeskukseen.  

Rakennusvaiheen aikainen tilapäinen syöttökaapeli voidaan kytkeä lämmönjakokeskuksen 
ryhmäkeskukseen ennen pääkytkintä.  

Lämpömäärämittarin ja lämmönjakokeskuksen automatiikan ryhmäjohtojen varokkeet on kytkettävä 
samaan vaiheeseen riippumatta siitä, missä varokkeet sijaitsevat. 
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Kuva 1. Huoltokytkin  

Huoltokytkin
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LIITE 2. Teknisen laitetilan lukitus 

Asiakas on velvollinen järjestämään lämmöntoimittajalle esteettömän sisäänpääsyn 
lämmönjakohuoneeseen ja mittauskeskustilaan. Reittiavaimen toimivuus on rajoitettava vain niihin 
oviin, jotka johtavat edellä mainittuihin tiloihin eli avain ei saa olla ns. yleisavain. 

Kiinteistön edustaja asennuttaa avainsäilön putkiosan seinään ja luovuttaa reittiavaimen Nevel Oy:lle, 
kun Nevelin edustaja tuo kohteeseen putkilukon lukkopesän. Reittiavaimen luovutus on sovittava 
soittamalla numeroon 020 331 040 (ark. klo 9-15). Avainsäilön putkiosa on asennettava 
lukkoliikkeiden erityisohjeen mukaisesti, joka on kuvattu seuraavilla sivuilla. 
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Huom! Putki kiinnitetään aina pohjapultilla.  
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LIITE 3. Lopputarkastuspöytäkirja (lataa alkuperäinen pöytäkirja osoitteesta 
nevel.fi/kaukolampo/urakoitsijoille tai pyydä se sähköpostitse osoitteesta 
kl.tekniikka@nevel.com). Tulostettava versio pöytäkirjasta löytyy myös tämän ohjeen viimeiseltä 
sivulta.  
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