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Loissähköikkunan muutos 2021
• Loissähkön otosta ei laskuteta, kun 

pätötehoa siirretään kantaverkkoon ja 
liittymispisteen jännite on yli 118 kV.

• Vastaavasti loissähkön annosta ei 
laskuteta, kun pätötehoa siirretään 
kantaverkkoon ja liittymispisteen 
jännite on alle 118 kV.

• Muutos tulee voimaan kaikille 
liittymispisteille, joissa energiamittaus 
on toteutettu Fingridin sähköasemalla 
tai asiakkaan muuntajan 
yläjännitepuolella (ei 20 kV 
mittauksia).



Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?
• Kulutusliityntöjen laskutusperusteet eivät muutu.
• Tuotantoliitynnöillä jänniteriippuvat rajat ovat voimassa, kun pätötehoa siirretään kantaverkkoon

• Liittymisjohdon häviöt tulee yhä huomioida liitynnän suunnittelussa ja voimalaitoksen 
jännitteensäädön tulee toimia oikein.

• Muilla liitynnöillä (sekoitus kulutusta ja tuotantoa) jänniteriippuvat rajat ovat voimassa, kun 
pätötehoa siirretään kantaverkkoon.
• Laskutus voi pienentyä, jos normaalisti ylityksiä on syntynyt siirrettäessä pätötehoa 

kantaverkkoon.



Kantaverkkoon liittyvän suuntaajakytketyn 
sähkövaraston loissähköikkuna

• Ikkuna poikkeaa muista, koska 
jännitteensäätö on suoraan 
kantaverkkoon liittyneillä 
suuntaajakytketyillä sähkövarastoilla 
käytössä myös ottaessa pätötehoa 
kantaverkosta.

• Asiakasverkkoon kytketyt 
sähkövarastot kasvattavat 
loissähköikkunaa vastaavasti kuin 
voimalaitokset.

• Loistehoreservivaatimukset tulevat 
voimaan suuntaajakytketyille 
sähkövarastoille, joiden mitoitusteho on 
yli 10 MW tai joiden liittymispisteen 
jännite on yli 110 kV.



Täsmennys uuden liitynnän käyttöönottoon
• Uuden kantaverkkoliitynnän käyttöönoton aikana liittymispisteestä ei peritä 

loissähkömaksuja. 
• Kun liityntä ja sen taakse kytketty laitteisto on kokonaisuudessaan käyttöönotettu, 

loissähkölaskutus tulee normaalisti voimaan sovellusohjeen mukaisesti.
• Laitteiston käyttöönottoon määritetty loissähkölievennys voi kestää enintään 12 kuukautta, 

mutta se päättyy aina laitteiston käyttöönottokokeiden päätyttyä. 
• Asiakasverkossa tehtävistä käyttöönottokokeista kannattaa tehdä loissähköilmoitus Oma 

Fingridissä, jotta tilanne tulee huomioitua myös Fingridin loissähkölaskutuksessa.
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Kiitos! Palautetta ja 
kehitysideoita?
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