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Fingridin liityntäehtojen uudistukset

• Voimalaitoksen pitkän liittymisjohdon loistehon hallinta

• Tuulivoimalaitosten aliharmoninen vuorovaikutus ja erityistarkastelu-vaatimukset

• Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019
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Voimalaitoksen pitkän liittymisjohdon loistehon hallinta

• Loistehon hallinta voimalaitoksen liittymispisteessä on haastavaa, mikäli voimalaitoksen liittymisjohto on pitkä ja 

johdolla siirrettävä teho ylittää selvästi voimajohdon luonnollisen tehon

o Voimajohdon induktiivisen loistehon kulutus riippuu neliöllisesti johtimien läpi kulkevasti virrasta

• Liittymisjohdon tuottama kapasitiivinen loisteho on aina lähes vakio, sillä se määräytyy voimajohdon geometrian ja kantaverkon jännitteen mukaan

• Pitkän liittymisjohdon loistehon kompensointi voidaan toteuttaa:

1. jännitteensäätäjällä, jonka referenssimittaus otetaan kantaverkosta (tarkempi)

2. dynaamisella kompensointifunktiolla voimalaitoksen puistosäätäjässä (epätarkempi)

 Loissähköikkunan laskutusrajat muuttuvat 2021:

• ottoraja ei ole voimassa, kun kantaverkon jännite on yli 118 kV ja pätötehoa siirretään kantaverkkoon päin. 

• antoraja ei ole voimassa, kun kantaverkon jännite on alle 118 kV ja pätötehoa siirretään kantaverkkoon päin.
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Uact

1. pitkä liittymisjohto, jännitteensäädön referenssimittaus 

kantaverkon liittymispisteessä
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G G G G

PPC

Ugrid Ifeeder

Jännitteensäädön 

referenssipiste on 

kantaverkon 

liittymispisteessä

Jännitteensäädön 

asetusarvo on 118.0 kV

Puistosäätäjä jakaa ohjearvon 

edelleen yksittäisille turpiineille. 

Valmistajan toteutuksesta 

riippuen ohjearvo annetaan 

jännite- tai loistehoreferenssinä.

118 / 20 kV

20 / 0.69  kV

Uref = 118.0 kV

–

+
Qref +

PI(D)

Voimalaitoksen ja voimajohdon tuottama loisteho Qact

–

Qact

PI(D)
Qref

Uref

Liittymisjohto n km

Tässä ratkaisussa on huomioitava, että voimalaitoksen 

jännite riippuu merkittäväsi kantaverkon jännitteestä ja 

liittymisjohdolla siirretystä tehosta. Voimalaitoksen 

jännitteensäädölle on asetettava rajoittimet, jotta 

jännitteen nousua voidaan hallita paikallisesti 

voimalaitoksella. Jännitteen nousu on sallittava 

voimalaitoksella vähintään 121 kV tasoon, jotta 

jännitteensäätö toimii tehokkaasti.

Kantaverkon liittymispiste

Qref/Uref

Ratkaisun soveltuvuus yksittäiseen 

voimalaitoshankkeeseen on aina tarkastettava 

laskelmin.

Iact

Qact

–

Paikallinen 

referenssimittaus, mikäli 

viestiyhteys kantaverkon 

sähköasemalle katkeaa

–



2. pitkä liittymisjohto, liittymisjohdon loistehon kompensointi 

voimalaitoksen puistosäätäjässä

15.10.2020Antti Kuusela7 G G G G

PPC

Uact

Iact

Qref/Uref

Jännitteensäädön 

referenssipiste on 

päämuuntajan 

yläjännitepuolella

Jännitteensäädön 

asetusarvo on 118.0 kV

Puistosäätäjä jakaa ohjearvon 

edelleen yksittäisille turpiineille. 

Valmistajan toteutuksesta 

riippuen ohjearvo annetaan 

jännite- tai loistehoreferenssinä.

118 / 20 kV

20 / 0.69  kV

Uref = 118.0 kV

-

+
Qref +

PI(D)

Qoffset = ωL*I2 –ωC*U2

+
Qoffset

PI(D)
QrefUref

Liittymisjohdon kuluttama 

loisteho (Qoffset) muuttuu 

dynaamisesti virran funktiona
Liittymisjohto n km

Tässä säätökaaviossa ei ole huomioitu liittymisjohdon 

virtalämpöhäviöitä.

Qact

–

Ratkaisun soveltuvuus yksittäiseen 

voimalaitoshankkeeseen on aina tarkastettava 

laskelmin.

Voimalaitoksen jännitteensäädölle on asetettava 

rajoittimet, jotta jännitteen nousua voidaan hallita 

paikallisesti voimalaitoksella. Jännitteen nousu on 

sallittava voimalaitoksella vähintään 121 kV tasoon, 

jotta kompensointi toimii tehokkaasti.



Loissähköikkunan muutos 110 kV verkossa

• Loissähköikkunan

• ottoraja QG ei ole 

voimassa kun 

kantaverkon 

liittymispisteen jännite 

on yli 118 kV 

• antoraja QG1 ei ole 

voimassa kun 

kantaverkon 

liittymispisteen jännite 

on alle 118 kV 
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Sallittu alue kun kantaverkon 

liittymispisteen jännite on 

yli 118 kV*

Sallittu alue kun kantaverkon 

liittymispisteen jännite on 

alle 118 kV*



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/

