
NEVE 
kaukolämpö

Liittyjän ohjeet



Jos et ole varma kuuluuko kiinteistösi kaukolämmön
toimitusalueeseen voit tiedustella asiaa
puhelimitse numerosta 040 827 2797

Saatavuus
Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi 
Rovaniemen Energiasta p. 040 827 2797 hyvissä 
ajoin; rakennamme kaukolämpöliittymiä pääasi-
assa kesäaikana, liittymän toimitusaika sopimuk-
sen teosta on vähintään kuukausi, ruuhka-aikana 
voit varautua odottamaan pitempäänkin.

Pyydä suunnitelma
Suunnitteluta taloosi vesikiertoinen lämmitys-
järjestelmä sekä tilavaraus lämmönjakokeskusta 
varten. Lämmönjakokeskus tulee sijoittaa mielui-
ten kadun puolelle ja kaukolämmön tulosuunnan 
puoleiselle rakennuksen sivulle kustannussyistä. 

Liittymismaksuun sisältyy sopimusvesivirrasta riip-
puvainen perusosa sekä johtomaksu tontin rajalta 
kiinteistön mittauskeskukselle, tarkemmat tiedot 
Rovaniemen Energiasta. 

Uudisrakennuksiin rakennetaan omalla ulko-ovella 
varustettu lämmitetty tekninen laitetila lämmön-
jakokeskusta varten. Tilavaraus omakotitalossa 
lämmityslaitteita varten n. 2 m2. Tila tulee varus-
taa lattiakaivolla. Tekniseen laitetilaan on kätevää 
sijoittaa lämmönjakokeskuksen lisäksi myös mm 
sähköpääkeskus, vesimittari sekä keskuspölyn-
imuri ja ilmanvaihtokoje.

Teknisen laitetilan ovi varustetaan asiakkaan toi-
mesta kaksoispesälukolla tai oven läheisyyteen
asennettavalla lukkopatruunalla,
johon käy Rovaniemen Energian
avain, paikallisissa lukkoliikkeissä
on tieto sarjoituksesta.

Tekniseen laitetilaan kaukoläm-
pömittarille on tuotava sinetöi-
tävällä sulakkeella varustettu
virtasyöttö. Mikäli sähköpää-
keskus sijaitsee eri tilassa kuin
kaukolämmön mittauskeskus,
mittaria varten on asennettava
lisäksi sinetöitävä turvakytkin.

Varmista
Toimita Rovaniemen Energialle hyvissä ajoin
ennen lämmöntarveajankohtaa lämpösopimuk-
sen laatimista varten kiinteistön rakennuslupapii-
rustuksista asemapiirustus mittakaavassa 1/500,
rakennuksen pohjapiirustus, josta ilmenee läm-
mönjakokeskuksen sijainti sekä, mikäli kiinteistön
tilavuus on yli 750 m3, kaukolämmön kytkentäkaa-
vio tehontarvelaskelmineen.

Lisäksi tarvitsemme tietoja kiinteistöstä (lämmitet-
tävät neliöt ja kuutiot) ja mikäli kohde ei ole uudis-
rakennus, rakennusvuosi sekä aikaisemmat energi-
ankulutustiedot (öljy, litraa/vuosi tai sähkö, kWh/
vuosi) sekä tietoja liittyjästä (sopijapuolen nimet,

laskutusosoitteet sekä rakentamisaikaisen yhte-
yshenkilön yhteystiedot). Tieto myös toivotusta

lämmityksen aloitusajankohdasta
tarvitaan.

Rovaniemellä kaukolämmön
runko- ja liittymisjohtoja raken-
netaan pääasiassa ”sulan maan
aikana”, jolloin talvella lämpöä
tarvitseviin uudisrakennuskohtei-
siin liittymisjohto pyritään raken-
tamaan jo edeltävän kesän aikana.

Rovaniemen Energia Oy:n kauko-
lämpöyksikkö laatii lämpösopi-
muksen ja toimittaa sen allekir-

joitettavaksi asiakkaalle. Liittymismaksu ja siihen
sisältyvä johtomaksu voidaan laskuttaa asiakkaalta
3 kuukautta ennen sovittua liittymisaikaa.

Rovaniemen Energia Oy kaivaa ja rakentaa liit-
tymisjohdon lämpöverkosta lämmönjakokes-
kukseen sekä hankkii ja asentaa kaukolämmön
mittauslaitteet. Asiakas puolestaan hankkii läm-
mönjakokeskuksen tarvittavine varusteineen ja
huolehtii että laitteet ja asennukset ovat Energia-
teollisuus ry:n  suositusten mukaiset.

Liittymisjohdon kaivannon täytöstä (ns. karkealle
soratäytölle) vastaa Rovaniemen Energia ja sen vii-
meistelystä tontilla huolehtii asiakas. Rovaniemen
Energia ei vastaa mahdollisista kaukolämpölinjan
asennuksen jälkeisistä routavaurioista tontilla.

Kiinteistöjen liittäminen 
 kaukolämpöön

Kaukolämpö tarjoaa
tasaisen varmaa lämpöä

sekä lämmintä vettä
kaikkina vuoden ja

vuorokauden aikoina

Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi 
Nevesta (Napapiirin Energia ja Vesi Oy) hyvissä 
ajoin; rakennamme kaukolämpöliittymiä pää-
asiassa kesäaikana, liittymän toimitusaika läm-
pösopimuksen valmistuttua on vähintään kuu-
kausi, ruuhka-aikana voit varautua odottamaan 
pitempäänkin.

Liittymismaksuun sisältyy sopimusvesivirrasta
riippuvainen perusosa sekä johtomaksu tontin
rajalta kiinteistön mittauskeskukselle, tarkem-
mat tiedot Nevestä. 

Uudisrakennuksiin rakennetaan omalla ulko-
ovella varustettu lämmitetty tekninen laitetila 
lämmönjakokeskusta varten. Tilavaraus oma-
kotitalossa lämmityslaitteita varten n. 2 m2. Tila 
tulee varustaa lattiakaivolla. Tekniseen laiteti-
laan on kätevää sijoittaa lämmönjakokeskuksen
lisäksi myös mm sähköpääkeskus, vesimittari 
sekä keskuspölynimuri ja ilmanvaihtokoje. Tilaa 
ei saa käyttää varastona.

Suunnitteluta taloosi vesikiertoinen lämmi-
tysjärjestelmä sekä tilavaraus lämmönjakokes-
kusta varten. Lämmönjakokeskus tulee sijoittaa 
kustannussyistä mieluiten kadun puolelle ja 
kaukolämmön tulosuunnan puoleiselle raken-
nuksen sivulle. 



Jos et ole varma kuuluuko kiinteistösi kaukolämmön 

saatavuusalueeseen, jätä tarjouspyyntö  osoitteessa
 www.neve.fi  . 

Toimita Nevelle hyvissä ajoin ennen lämmöntar-
veajankohtaa lämpösopimuksen laatimista var-
ten kiinteistön rakennuslupapiirustuksista ase-
mapiirustus mittakaavassa 1/500, rakennuksen 
pohjapiirustus, josta ilmenee lämmönjakokeskuk-
sen sijainti sekä, mikäli kiinteistön tilavuus on yli 
750 m3, kaukolämmön kytkentäkaavio tehontar-
velaskelmineen. 

Lisäksi tarvitsemme tietoja kiinteistöstä (lämmi-
tettävät neliöt ja kuutiot) ja mikäli kohde ei ole 
uudisrakennus, rakennusvuosi sekä aikaisemmat 
energiankulutustiedot (öljy, litraa/vuosi tai sähkö, 
kWh/vuosi) sekä tietoja liittyjästä (sopijapuolen 
nimet, laskutusosoitteet sekä rakentamisaikaisen 
yhteyshenkilön yhteystiedot). Tieto myös toivo-
tusta lämmityksen aloitusajankohdasta tarvi-
taan.

Rovaniemellä kaukolämmön runko- ja liittymis-
johtoja rakennetaan pääasiassa ”sulan maan 
aikana”, jolloin talvella lämpöä tarvitseviin uu-
disrakennuskohteisiin liittymisjohto pyritään ra-
kentamaan jo edeltävän kesän aikana.

Neve laatii lämpösopimuksen ja toimittaa sen 
allekirjoitettavaksi asiakkaalle. Liittymismaksun 
perusosa sekä mahdollinen yleisen alueen joh-
tomaksu laskutetaan asiakkaalta sopimuksen
teon yhteydessä. Johtomaksu tontilla ja kiin-
teistössä laskutetaan toteutuneiden metrien
mukaisesti jälkikäteen.

Sopimuksen astuttua voimaan Neve alkaa val-
mistelemaan liittymän toteutusta. Neve suun-
nittelee reitit tontilla ja rakennuksessa yhteis-
työssä asiakkaan kanssa sekä kaivaa ja asentaa
liittymisjohdon lämpöverkosta lämmönjako-
keskukseen mittauskeskukselle. Neve hankkii ja 
asentaa kaukolämmön mittauslaitteet. Asiakas 
puolestaan hankkii lämmänjakokeskuksen tar-
vittavine varusteineen ja huolehtii että laitteet 
ja asennukset ovat Energiateollisuus ry:n suori-
tusten mukaiset.

Liittymisjohdon kaivannon täytöstä ns. karkeal-
le soratäytölle vastaa Neve, kaivannon viimeis-
telyistä tontilla huolehtii asiakas. Neve ei vastaa 
mahdollisista kaukolämpölinjan asennuksen 
jälkeisistä routavaurioista tontilla.
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Teknisen laitetilan ovi varustetaan asiakkaan
toimesta kaksoispesälukolla tai oven läheisyy-
teen asennettavalla lukkopatruunalla, johon 
käy Neven avain, paikallisissa lukkoliikkeissä on
tieto sarjoituksesta.
 
Tekniseen laitetilaan kaukolämpömittarille on 
tuotava sinetöitävällä sulakkeella varustettu 
virtasyöttö. Mikäli sähköpääkeskus sijaitsee eri 
tilassa kuin kaukolämmön mittauskeskus, mit-
taria varten on asennettava lisäksi sinetöitävä 
turvakytkin.

100 %

lappilaista

kaukolämpöä!



Kaukolämmön oikea käyttö edistää energiatehokkuutta.
Yhden asteen huonelämpötilan pudotuksella säästyy
viisi prosenttia lämpöä. Sinä olet asukkaana
avainasemassa vaikuttamassa talonne lämmön
kulutukseen sekä lämpölaskun suuruuteen.

Lämmön mittaus
Kiinteistön käyttämä lämpömäärä mitataan.
Lämpöenergiamittarin osat ovat virtausanturi,
lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtau-
santuri mittaa kiertävän kaukolämpöveden mää-
rän. Lämpötila-anturit mittaavat jatkuvasti kiinteis-
töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja.
Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja läm-
pimään käyttöveteen kulutetun lämpöenergian
virtausanturilta ja lämpötila-antureilta tulevien
mittaustulosten perusteella. Lämpömääränlaskin
ottaa automaattisesti huomioon lämpötilaa vas-
taavat veden tiheyden ja ominaislämmön. Käy-
tetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista mega-
wattitunteina (MWh).

1 MWh = 1 000 kWh (kilowattituntia)

Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on
tarkkaa ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etälu-
ettavia.

Tilaa
Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin
hiekkatäyttöä kaukolämpöyksiköstä nousukulmat
(sokkelinalitusputket) ja asenna ne paikoilleen kul-
mien mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Ennen sovittua liittymisajankoh-
taa Rovaniemen Energiasta ollaan
yhteydessä rakentajaan ja sovite-
taan maastoon reitti liittymisjohtoa
varten sekä sovitaan rakentamis-
ajankohta. Rakentajan on huoleh-
dittava että sovittu liittymisjohdon
reitti on vapaa kaikista johdon
rakentamista haittaavista esineistä
ja tavaroista sekä maamassoista.

Asiakas vastaa tontilla olevien kiin-
teistön omien sähkö- yms. johtojen sekä putkien
sijainnin selvittämisestä ja näyttämisestä kaivajille.

Liittymispäivämäärään mennessä Rovaniemen
Energia Oy sitoutuu tuomaan kaukolämpöputket
rakennuksen sisälle ja asentaa vähintään kiertolen-
kin putkien päähän. Mikäli mahdollista asennetaan
myös mittauskeskus.

Käyttöönotto
Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukoläm-
pölaitteidensa hankinnasta, asentamisesta sekä
liittämisestä Rovaniemen Energia Oy:n mittaus-
keskukseen.

Lämmityslaitteistonsa valmistuttua asiakas tilaa
kaukolämpöyksiköstä mittauskeskuksen asen-
nuksen (tarvittaessa), laitteiston painekokeen
vastaanoton (painekokeen valmistelee putkiliike,
21 bar koepaine vaihtimessa n. tunnin ajan) sekä

käy t töönot totarkastuk sen.
Asennukset sekä tarkastukset
on tilattava n. viikkoa ennen
tarvetta.

Käyttöönottotarkastuksen jäl-
keen asennetaan kaukolämmön
energiamittari ja kaukolämpö
voidaan ottaa käyttöön.

Kaukolämpöä ei saa käyttää
ilman laitteiston tarkastusta
ja hyväksyntää. Luvattomasti

käytetystä lämmöstä Rovaniemen Energia Oy las-
kuttaa asiakasta hänen suurimman mahdollisen
kulutusmahdollisuuden mukaan.

Kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä kannat-
taa tarkistuttaa sähkön osalta vuosikulutusarviot,
nykyiset sähkönmyynti- ja siirtotariffit sekä sulake-
koko omasta sähköyhtiöstäsi.

Kaukolämmitys
merkitsee asumis-

mukavuutta ja
hyvinvointia

www.kaukolampo.fi

Lämpötila-anturit

Lämpömäärälaskin

Lianerotin

Virtausanturi

Asiakkaan
pääsulkuventtiilit

Lämmön-
myyjän
sulkuventtiilit

Kaukolämmön
paluuputki

Kaukolämmön
menoputki

Asiakkaan laitteet
mm. lämmönsiirrin

Rovaniemen
Energia Oy

Mittauskeskuksen vaatima
minimimitta 500mm

Energia- tai kaukolämpöyrityksen omistamat kaukolämpölaitteet

Liittymän rakentaminen
kestää n. 3 viikkoa
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Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja läm-
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Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on
tarkkaa ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etälu-
ettavia.

Tilaa
Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin
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nykyiset sähkönmyynti- ja siirtotariffit sekä sulake-
koko omasta sähköyhtiöstäsi.
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Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukoläm-
pölaitteidensa hankinnasta, asentamisesta sekä 
liittämisestä Neven mittauskeskukseen. 

Lämmityslaitteistonsa valmistuttua asiakas tilaa 
asiakaspalvelusta mittauskeskuksen asennuk-
sen (tarvittaessa, tilaus n. viikkoa ennen tarvet-
ta), laitteiston painekokeen vastaanoton (paine-
kokeen valmistelee putkiliike, 21 bar koepaine 
vaihtimessa n. tunnin ajan) sekä käyttöönotto-
tarkastuksen. 

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen asennetaan 
kaukolämmön energiamittari ja kaukoläm-
pö voidaan ottaa käyttöön. Käyttöönottatar-
kastus ja mittarin asennus ovat maksuttomia 
mikäli ne tilataan 5 työpäivää ennen tarkas-
tus- tai asennusajankohtaa, ajantasainen pal-
veluhinnastomme löytyy nettisivuiltamme 
www.neve.fi/kaukolämpö.
 
Kaukolämpöä ei saa käyttää ilman laitteiston 
tarkastusta ja hyväksyntää. Luvattomasti käyte-
tystä lämmöstä Neve laskuttaa asiakasta hänen 
suurimman mahdollisen kulutusmahdollisuu-
tensa mukaisesti.

Kaukolämpöön siirtymisen yh-
teydessä kannattaa tarkistuttaa 
sähkön osalta vuosikulutusarviot, 
nykyiset sähkönmyynti- ja siirto-
tariffit sekä sulakekoko omasta 
sähköyhtiöstäsi.

Kaukolämmön oikea käyttö edistää energiatehokkuutta.
Yhden asteen huonelämpötilan pudotuksella säästyy
viisi prosenttia lämpöä. Sinä olet asukkaana
avainasemassa vaikuttamassa talonne lämmön
kulutukseen sekä lämpölaskun suuruuteen.

Lämmön mittaus
Kiinteistön käyttämä lämpömäärä mitataan.
Lämpöenergiamittarin osat ovat virtausanturi,
lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtau-
santuri mittaa kiertävän kaukolämpöveden mää-
rän. Lämpötila-anturit mittaavat jatkuvasti kiinteis-
töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja.
Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja läm-
pimään käyttöveteen kulutetun lämpöenergian
virtausanturilta ja lämpötila-antureilta tulevien
mittaustulosten perusteella. Lämpömääränlaskin
ottaa automaattisesti huomioon lämpötilaa vas-
taavat veden tiheyden ja ominaislämmön. Käy-
tetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista mega-
wattitunteina (MWh).

1 MWh = 1 000 kWh (kilowattituntia)

Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on
tarkkaa ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etälu-
ettavia.

Tilaa
Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin
hiekkatäyttöä kaukolämpöyksiköstä nousukulmat
(sokkelinalitusputket) ja asenna ne paikoilleen kul-
mien mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Ennen sovittua liittymisajankoh-
taa Rovaniemen Energiasta ollaan
yhteydessä rakentajaan ja sovite-
taan maastoon reitti liittymisjohtoa
varten sekä sovitaan rakentamis-
ajankohta. Rakentajan on huoleh-
dittava että sovittu liittymisjohdon
reitti on vapaa kaikista johdon
rakentamista haittaavista esineistä
ja tavaroista sekä maamassoista.

Asiakas vastaa tontilla olevien kiin-
teistön omien sähkö- yms. johtojen sekä putkien
sijainnin selvittämisestä ja näyttämisestä kaivajille.

Liittymispäivämäärään mennessä Rovaniemen
Energia Oy sitoutuu tuomaan kaukolämpöputket
rakennuksen sisälle ja asentaa vähintään kiertolen-
kin putkien päähän. Mikäli mahdollista asennetaan
myös mittauskeskus.

Käyttöönotto
Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukoläm-
pölaitteidensa hankinnasta, asentamisesta sekä
liittämisestä Rovaniemen Energia Oy:n mittaus-
keskukseen.

Lämmityslaitteistonsa valmistuttua asiakas tilaa
kaukolämpöyksiköstä mittauskeskuksen asen-
nuksen (tarvittaessa), laitteiston painekokeen
vastaanoton (painekokeen valmistelee putkiliike,
21 bar koepaine vaihtimessa n. tunnin ajan) sekä

käy t töönot totarkastuk sen.
Asennukset sekä tarkastukset
on tilattava n. viikkoa ennen
tarvetta.

Käyttöönottotarkastuksen jäl-
keen asennetaan kaukolämmön
energiamittari ja kaukolämpö
voidaan ottaa käyttöön.

Kaukolämpöä ei saa käyttää
ilman laitteiston tarkastusta
ja hyväksyntää. Luvattomasti

käytetystä lämmöstä Rovaniemen Energia Oy las-
kuttaa asiakasta hänen suurimman mahdollisen
kulutusmahdollisuuden mukaan.

Kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä kannat-
taa tarkistuttaa sähkön osalta vuosikulutusarviot,
nykyiset sähkönmyynti- ja siirtotariffit sekä sulake-
koko omasta sähköyhtiöstäsi.

Kaukolämmitys
merkitsee asumis-

mukavuutta ja
hyvinvointia

www.kaukolampo.fi
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Asiakkaan
pääsulkuventtiilit

Lämmön-
myyjän
sulkuventtiilit

Kaukolämmön
paluuputki

Kaukolämmön
menoputki

Asiakkaan laitteet
mm. lämmönsiirrin
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Liittymän rakentaminen
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Kaukolämmön oikea käyttö edistää energiatehokkuutta. 
Yhden asteen huonelämpötilan pudotuksella säästyy 
viisi prosenttia lämpöä. Sinä olet asukkaana 
avainasemassa vaikuttamassa talonne lämmön 
kulutukseen sekä lämpölaskun suuruuteen. 

Lämmön mittaus
Kiinteistön käyttämä lämpömäärä mitataan.
Lämpöenergiamittarin osat ovat virtausanturi,
lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtau-
santuri mittaa kiertävän kaukolämpöveden mää-
rän. Lämpötila-anturit mittaavat jatkuvasti kiinteis-
töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja.
Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja läm-
pimään käyttöveteen kulutetun lämpöenergian
virtausanturilta ja lämpötila-antureilta tulevien
mittaustulosten perusteella. Lämpömääränlaskin
ottaa automaattisesti huomioon lämpötilaa vas-
taavat veden tiheyden ja ominaislämmön. Käy-
tetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista mega-
wattitunteina (MWh).

1 MWh = 1 000 kWh (kilowattituntia)

Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on
tarkkaa ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etälu-
ettavia.

Tilaa
Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin
hiekkatäyttöä kaukolämpöyksiköstä nousukulmat
(sokkelinalitusputket) ja asenna ne paikoilleen kul-
mien mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Ennen sovittua liittymisajankoh-
taa Rovaniemen Energiasta ollaan
yhteydessä rakentajaan ja sovite-
taan maastoon reitti liittymisjohtoa
varten sekä sovitaan rakentamis-
ajankohta. Rakentajan on huoleh-
dittava että sovittu liittymisjohdon
reitti on vapaa kaikista johdon
rakentamista haittaavista esineistä
ja tavaroista sekä maamassoista.

Asiakas vastaa tontilla olevien kiin-
teistön omien sähkö- yms. johtojen sekä putkien
sijainnin selvittämisestä ja näyttämisestä kaivajille.

Liittymispäivämäärään mennessä Rovaniemen
Energia Oy sitoutuu tuomaan kaukolämpöputket
rakennuksen sisälle ja asentaa vähintään kiertolen-
kin putkien päähän. Mikäli mahdollista asennetaan
myös mittauskeskus.

Käyttöönotto
Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukoläm-
pölaitteidensa hankinnasta, asentamisesta sekä
liittämisestä Rovaniemen Energia Oy:n mittaus-
keskukseen.

Lämmityslaitteistonsa valmistuttua asiakas tilaa
kaukolämpöyksiköstä mittauskeskuksen asen-
nuksen (tarvittaessa), laitteiston painekokeen
vastaanoton (painekokeen valmistelee putkiliike,
21 bar koepaine vaihtimessa n. tunnin ajan) sekä

käy t töönot totarkastuk sen.
Asennukset sekä tarkastukset
on tilattava n. viikkoa ennen
tarvetta.

Käyttöönottotarkastuksen jäl-
keen asennetaan kaukolämmön
energiamittari ja kaukolämpö
voidaan ottaa käyttöön.

Kaukolämpöä ei saa käyttää
ilman laitteiston tarkastusta
ja hyväksyntää. Luvattomasti

käytetystä lämmöstä Rovaniemen Energia Oy las-
kuttaa asiakasta hänen suurimman mahdollisen
kulutusmahdollisuuden mukaan.

Kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä kannat-
taa tarkistuttaa sähkön osalta vuosikulutusarviot,
nykyiset sähkönmyynti- ja siirtotariffit sekä sulake-
koko omasta sähköyhtiöstäsi.

Kaukolämmitys
merkitsee asumis-

mukavuutta ja
hyvinvointia

www.kaukolampo.fi
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Energia- tai kaukolämpöyrityksen omistamat kaukolämpölaitteet

Liittymän rakentaminen
kestää n. 3 viikkoa

Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin 
hiekkatäyttöä nousukulmat (sokkelinalitusput-
ket) ja asenna ne paikoilleen kulmien mukana 
toimitetun/annetun ohjeen mukaisesti.

Ennen sovittua liittymisajankohtaa Nevestä ol-
laan yhteydessä rakentajaan ja sovitetaan maas-
toon reitti liittymisjohtoa varten sekä sovitaan 
tarkempi rakentamisajankohta. Rakentajan on 
huolehdittava että sovittu liittymisjohdon 
reitti on vapaa kaikista johdon rakentamista 
haittaavista esineistä ja tavaroista sekä maa-
massoista.

Asiakas vastaa tontilla olevien kiinteistön omien 
sähkö- yms. johtojen sekä putkien sijainnin sel-
vittämisestä ja näyttämisestä kaivajille.

Liittymispäivämäärään mennessä Napapiirin 
Energia ja Vesi Oy sitoutuu tuomaan kaukoläm-
pöputket rakennuksen sisälle ja asentaa vä-
hintään kiertolenkin putkien päähän. Mikäli 
mahdollista asennetaan myös mittauskeskus. 
Kiinteän maksun laskutus alkaa sovitusta liitty-
mispäivämäärästä tai lämmönkytkentäpäivästä 
mikäli asiakas on ottanut lämmöt käyttöönsä 
ennen sovittua liittymis-
päivää. Kiinteän maksun 
laskutus alkaa kuitenkin 
viimeistään liittymän ra-
kentamista seuraavasta 
tammikuun 1. päivästä 
alkaen.

Liittymän 
rakentaminen 

kestää n. 
3 viikkoa



Kaukolämmön oikea käyttö edistää energiatehokkuutta.
Yhden asteen huonelämpötilan pudotuksella säästyy
viisi prosenttia lämpöä. Sinä olet asukkaana
avainasemassa vaikuttamassa talonne lämmön
kulutukseen sekä lämpölaskun suuruuteen.

Lämmön mittaus
Kiinteistön käyttämä lämpömäärä mitataan. 
Lämpöenergiamittarin osat ovat virtausanturi, 
lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtau-
santuri mittaa kiertävän kaukolämpöveden mää-
rän. Lämpötila-anturit mittaavat jatkuvasti kiinteis-
töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja. 
Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja läm-
pimään käyttöveteen kulutetun lämpöenergian 
virtausanturilta ja lämpötila-antureilta tulevien 
mittaustulosten perusteella. Lämpömääränlaskin 
ottaa automaattisesti huomioon lämpötilaa vas-
taavat veden tiheyden ja ominaislämmön. Käy-
tetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista mega-
wattitunteina (MWh). 

1 MWh = 1 000 kWh (kilowattituntia)

Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on 
tarkkaa ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etälu-
ettavia.

Tilaa
Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin
hiekkatäyttöä kaukolämpöyksiköstä nousukulmat
(sokkelinalitusputket) ja asenna ne paikoilleen kul-
mien mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Ennen sovittua liittymisajankoh-
taa Rovaniemen Energiasta ollaan
yhteydessä rakentajaan ja sovite-
taan maastoon reitti liittymisjohtoa
varten sekä sovitaan rakentamis-
ajankohta. Rakentajan on huoleh-
dittava että sovittu liittymisjohdon
reitti on vapaa kaikista johdon
rakentamista haittaavista esineistä
ja tavaroista sekä maamassoista.

Asiakas vastaa tontilla olevien kiin-
teistön omien sähkö- yms. johtojen sekä putkien
sijainnin selvittämisestä ja näyttämisestä kaivajille.

Liittymispäivämäärään mennessä Rovaniemen
Energia Oy sitoutuu tuomaan kaukolämpöputket
rakennuksen sisälle ja asentaa vähintään kiertolen-
kin putkien päähän. Mikäli mahdollista asennetaan
myös mittauskeskus.

Käyttöönotto
Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukoläm-
pölaitteidensa hankinnasta, asentamisesta sekä
liittämisestä Rovaniemen Energia Oy:n mittaus-
keskukseen.

Lämmityslaitteistonsa valmistuttua asiakas tilaa
kaukolämpöyksiköstä mittauskeskuksen asen-
nuksen (tarvittaessa), laitteiston painekokeen
vastaanoton (painekokeen valmistelee putkiliike,
21 bar koepaine vaihtimessa n. tunnin ajan) sekä

käy t töönot totarkastuk sen.
Asennukset sekä tarkastukset
on tilattava n. viikkoa ennen
tarvetta.

Käyttöönottotarkastuksen jäl-
keen asennetaan kaukolämmön
energiamittari ja kaukolämpö
voidaan ottaa käyttöön.

Kaukolämpöä ei saa käyttää
ilman laitteiston tarkastusta
ja hyväksyntää. Luvattomasti

käytetystä lämmöstä Rovaniemen Energia Oy las-
kuttaa asiakasta hänen suurimman mahdollisen
kulutusmahdollisuuden mukaan.

Kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä kannat-
taa tarkistuttaa sähkön osalta vuosikulutusarviot,
nykyiset sähkönmyynti- ja siirtotariffit sekä sulake-
koko omasta sähköyhtiöstäsi.

Kaukolämmitys
merkitsee asumis-

mukavuutta ja
hyvinvointia

www.kaukolampo.fi
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Rovaniemen 
Energia Oy

Mittauskeskuksen vaatima 
minimimitta 500mm

Energia- tai kaukolämpöyrityksen omistamat kaukolämpölaitteet

Liittymän rakentaminen
kestää n. 3 viikkoa

Kaukolämmön oikea käyttö edistää energiatehokkuutta.
Yhden asteen huonelämpötilan pudotuksella säästyy
viisi prosenttia lämpöä. Sinä olet asukkaana
avainasemassa vaikuttamassa talonne lämmön
kulutukseen sekä lämpölaskun suuruuteen.

Lämmön mittaus
Kiinteistön käyttämä lämpömäärä mitataan.
Lämpöenergiamittarin osat ovat virtausanturi,
lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtau-
santuri mittaa kiertävän kaukolämpöveden mää-
rän. Lämpötila-anturit mittaavat jatkuvasti kiinteis-
töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja.
Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja läm-
pimään käyttöveteen kulutetun lämpöenergian
virtausanturilta ja lämpötila-antureilta tulevien
mittaustulosten perusteella. Lämpömääränlaskin
ottaa automaattisesti huomioon lämpötilaa vas-
taavat veden tiheyden ja ominaislämmön. Käy-
tetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista mega-
wattitunteina (MWh).

1 MWh = 1 000 kWh (kilowattituntia)

Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on
tarkkaa ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etälu-
ettavia.

Tilaa
Tilaa noin viikkoa ennen rakennuksen sokkelin
hiekkatäyttöä kaukolämpöyksiköstä nousukulmat
(sokkelinalitusputket) ja asenna ne paikoilleen kul-
mien mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Ennen sovittua liittymisajankoh-
taa Rovaniemen Energiasta ollaan
yhteydessä rakentajaan ja sovite-
taan maastoon reitti liittymisjohtoa
varten sekä sovitaan rakentamis-
ajankohta. Rakentajan on huoleh-
dittava että sovittu liittymisjohdon
reitti on vapaa kaikista johdon
rakentamista haittaavista esineistä
ja tavaroista sekä maamassoista.

Asiakas vastaa tontilla olevien kiin-
teistön omien sähkö- yms. johtojen sekä putkien
sijainnin selvittämisestä ja näyttämisestä kaivajille.

Liittymispäivämäärään mennessä Rovaniemen
Energia Oy sitoutuu tuomaan kaukolämpöputket
rakennuksen sisälle ja asentaa vähintään kiertolen-
kin putkien päähän. Mikäli mahdollista asennetaan
myös mittauskeskus.

Käyttöönotto
Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukoläm-
pölaitteidensa hankinnasta, asentamisesta sekä
liittämisestä Rovaniemen Energia Oy:n mittaus-
keskukseen.

Lämmityslaitteistonsa valmistuttua asiakas tilaa
kaukolämpöyksiköstä mittauskeskuksen asen-
nuksen (tarvittaessa), laitteiston painekokeen
vastaanoton (painekokeen valmistelee putkiliike,
21 bar koepaine vaihtimessa n. tunnin ajan) sekä

käy t töönot totarkastuk sen.
Asennukset sekä tarkastukset
on tilattava n. viikkoa ennen
tarvetta.

Käyttöönottotarkastuksen jäl-
keen asennetaan kaukolämmön
energiamittari ja kaukolämpö
voidaan ottaa käyttöön.

Kaukolämpöä ei saa käyttää
ilman laitteiston tarkastusta
ja hyväksyntää. Luvattomasti

käytetystä lämmöstä Rovaniemen Energia Oy las-
kuttaa asiakasta hänen suurimman mahdollisen
kulutusmahdollisuuden mukaan.

Kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä kannat-
taa tarkistuttaa sähkön osalta vuosikulutusarviot,
nykyiset sähkönmyynti- ja siirtotariffit sekä sulake-
koko omasta sähköyhtiöstäsi.

Kaukolämmitys
merkitsee asumis-

mukavuutta ja
hyvinvointia

www.kaukolampo.fi
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Liittymän rakentaminen
kestää n. 3 viikkoa

Kiinteistön käyttämä lämpömäärä mitataan. Lämpö-
energiamittarin osat ovat virtausanturi, lämpötila-antu-
rit ja lämpömääränlaskin. Virtausanturi mittaa kiertävän 
kaukolämpöveden määrän. Lämpötila-anturit mittaa-
vat jatkuvasti kiinteistöön tulevan ja sieltä palaavan 
veden lämpötiloja. 

Lämpömääränlaskin laskee lämmitykseen ja lämpimään 
käyttöveteen kulutetun lämpöenergian virtausanturilta 
ja lämpötila-antureilta tulevien mittaustulosten perus-
teella. Lämpömääränlaskin ottaa automaattisesti huo-
mioon lämpötilaa vastaavat veden tiheyden ja ominais-
lämmön. Käytetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista 
megawattitunteina (MWh). 

1 MWh = 1 000 kWh (kilowattituntia)

Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on tarkkaa 
ja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etäluettavia.



Hyvin toimivat kaukolämpölaitteet
takaavat  miellyttävän ja tasaisen

huonelämpötilan ja sopivan ja riittävän
lämpimän käyttöveden.

Vanhat kiinteistöt

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen 
sokkelin alta perustusten teon 

yhteydessä. Kulmat liitetään 
kaukolämpöverkkoon myöhemmin.

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen

seinän läpi. Maanpäällinen
läpivienti siistitään pellityksellä.

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen
sokkelin läpi esim. ”piikkaamalla”.

Kellarillinen rakennus
Kaukolämpöputket tuodaan 

rakennuksen kellaritiloihin 
(usein elementteihin tehdään 
putkia varten aukko valmiiksi.

Kaukolämmön nousukulmien 
etäisyys seinistä (minimietäisyys,  
sekä uudisrakennukset että 
saneerauskohteet).

Suunnitteletko kaukolämmön käyttöä 
kotisi lämmitysratkaisuksi? 
Kaukolämpöputken tuonti rakennukseen

www.kaukolampo.fi

www.kaukolampo.fi

(usein elementteihin tehdään 
putkia varten aukko valmiiksi.)



Hyvin toimivat kaukolämpölaitteet 
takaavat  miellyttävän ja tasaisen 

huonelämpötilan ja sopivan ja riittävän 
lämpimän käyttöveden. 

Vanhat kiinteistöt

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen
sokkelin alta perustusten teon

yhteydessä. Kulmat liitetään
kaukolämpöverkkoon myöhemmin.

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen 

seinän läpi. Maanpäällinen 
läpivienti siistitään pellityksellä.

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen 
sokkelin läpi esim. ”piikkaamalla”.

Kellarillinen rakennus
Kaukolämpöputket tuodaan

rakennuksen kellaritiloihin
(usein elementteihin tehdään
putkia varten aukko valmiiksi.

Kaukolämmön nousukulmien
etäisyys seinistä (minimietäisyys,
sekä uudisrakennukset että
saneerauskohteet).

Suunnitteletko kaukolämmön käyttöä
kotisi lämmitysratkaisuksi?
Kaukolämpöputken tuonti rakennukseen

www.kaukolampo.fi

www.kaukolampo.fi



Liittymäasioissa voitte olla
yhteydessä asiakaspalveluumme
www.neve.fi tai puh 016 331 6500

Myyntipisteemme löydät Kauppakeskus Revontulen pääkäytävältä. 

Palvelelemme myös sähköverkon (Rovaniemen Verkko Oy), vesi- ja viemäriverkkojen 
(Napapiirin Vesi Oy) sekä kuituverkon (Napapiirin Kuituverkot Oy) asioissa. 

Näyttöpalvelu
p. 0800 133 544 (arkisin klo. 7 - 17)

Vikailmoitukset

Kaukolämpöverkko  
Sähköverkko 

Sähköposti 

016 331 6555 
016 331 6565 (Rovaniemen Verkon jakelualue) 
016 331 6201 (Rovakairan jakelualue) 
asiakaspalvelu@neve.fi
myynti@neve.fi

Ajantasaiset hinnastomme löytyvät nettisivuiltamme www.neve.fi

Postiosoite
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
PL 8013
96101 Rovaniemi

Käyntiosoite
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli
 96101 Rovaniemi




