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• Liittymisprosessi – Kulutus
• Liittymisprosessi – Tuotanto
• Liittyminen kantaverkkoon
• Voimalaitoksen liittäminen
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• Lait ja standardit
• Liittymisestä sopiminen ja vastuut

Kantaverkko

Sähkönsiirron
runkoverkko,
johon ovat liittyneet pääasiassa
suuret voimalaitokset ja tehtaat
sekä alueelliset jakeluverkot.
Yhdistää Suomen myös
kansainvälisille
sähkömarkkinoille.
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Liittymisprosessi - Kulutus

Kantaverkkoliityntä

Liitettävyys
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Liittettävyystarkastelu
Teknisten
reunaehtojen
määrittäminen

Suunnittelu

Suunnitelmien
toteutus ja
tarkastus
Liittymissopimuksen
laatiminen

Toteutus

Rakentaminen
Käyttöönottotarkastukset
Kytkennän suunnittelu
Kantaverkkosopimus

Kytkentä

Loppudokumenttien
toimitus
Kaupallinen
käyttö alkaa

Liittymisprosessi - Tuotanto
Kantaverkkoliityntä

Liitettävyys

Liittettävyystarkastelu
Teknisten
reunaehtojen
määrittäminen

Vaihe 1

Suunnittelu

Yleisten
suunnittelutietojen
toimittaminen

Suunnitelmien
toteutus ja
tarkastus
Liittymissopimuksen
laatiminen

Vaihe 2

Toteutus

Projektikohtaiset tiedot,
käyttöönottokokeiden
suunnittelu

Rakentaminen
Käyttöönottotarkastukset
Kytkennän suunnittelu
Kantaverkko-sopimus

Vaihe 3

Kytkentä

Käyttöönottokokeet

Loppudokumenttien
toimitus
Valmius
sähkön
siirtoon

Vaihe 4

Voimalaitoksen järjestelmäteknisten vaatimusten todentaminen
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Kantaverkkoliityntä valmis

Prosessin
hyväksyntä

Liittyminen kantaverkkoon
• Fingrid määrittää liittymistavan ja –paikan ottaen huomioon:
• Liitynnän sijainti, teho ja tyyppi (kulutus/tuotanto)
• Vaikutuksen kantaverkkoon, ympäristöön ja asiakkaisiin
• Tekniset toteutusvaihtoehdot ja kustannukset
• Liittymistavasta sopiminen
• Jännitetaso
• Kytkinlaitos- tai voimajohtoliityntä
• Sähkölaitteistojen suojaus ja yhteensopivuus
• Energian mittaus ja tietoliikenneyhteydet
• Liittyjän on noudatettava voimassaolevia ehtoja
• Fingrid Oyj:n yleiset liittymisehdot (YLE) ja voimalaitosten
järjestelmätekniset vaatimukset (VJV)
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Liittyminen kantaverkkoon - Liittymistapa

Liittymistapa

Liitettävä teho (kulutus/tuotanto)

400 kV kytkinlaitos

Yli (200–) 250 MVA

110 kV tai 220 kV kytkinlaitos

Alle (200–) 250 MVA

Liittymistapa

Muuntajan enimmäisteho

Voimalaitoksen enimmäisteho

110 kV voimajohtoliityntä

25 MVA

5 MVA (25 MW*)

* Konvertterikytketty voimalaitos, kun voimalaitoksen syöttämä vikavirta on 1,2-kertainen voimalaitoksen
nimellistehoon verrattuna
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Liittyminen kantaverkkoon - kytkinlaitosliityntä
• Kytkinlaitosliitynnällä tarkoitetaan liittymistä kantaverkon 400 kV,
220 kV tai 110 kV kytkinlaitokseen
• Teho määrittää liitynnän jännitetason:
• Yli (200–) 250 MVA kulutus/tuotanto liitetään 400 kV kytkinlaitokseen
• Alle (200–) 250 MVA kulutus/tuotanto liitetään 110 kV tai 220 kV
kytkinlaitokseen

• Asiakas vastaa liittymisjohtonsa rakentamisesta
• Fingrid vastaa teknisistä järjestelyistä kytkinlaitoksellaan ja
rakennuttaa tarvittaessa uuden kytkinlaitoksen.
• Liityntä pyritään saamaan valmiiksi noin 24 kuukauden kuluessa
allekirjoitetusta hanke- ja/tai liittymissopimuksesta.
• Jos liityntä edellyttää laajoja muutoksia kantaverkossa, liitynnän
käyttöönottoaikataulusta sovitaan erikseen.
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Omistus- ja hallintarajana
ovat päätetelineen U-pultit ja
alastulojohtimien yläpään
liittimet.
Pultit ja liittimet omistaa
Fingrid.

Liittyminen kantaverkkoon - voimajohtoliityntä
• Voimajohtoliitynnällä tarkoitetaan kantaverkon voimajohtoon
kytkinlaitteella liittyvää haarajohtoa tai sähköasemaa
• Liittyminen voimajohtoon kytkinlaitoksen lähellä ei ole sallittu
• Voimajohdolle liittyvän muuntajan suurin yksikkökoko on 25 MVA
• Samaan liittymispisteeseen voidaan kytkeä enintään 2 x 25 MVA
muuntajaa niin, että keskijänniteverkko ei ole rinnankytketty

• Voimalaitoksen liittäminen voimajohdolle
• Korkeintaan teholtaan 5 MVA tahtigeneraattori tai teholtaan 25 MW
konvertterikytketty voimalaitos voidaan liittää

• Liittymispiste ja omistusraja on haarajohdon liityntäköysien
asiakkaan yläpään liittimet kantaverkon johdossa
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Liittymistapa – 110 kV voimajohtoliityntä
• Haarajohdon pituus ei saa ylittää puolta (50 %) liitynnän ja lähimmän suojaavan katkaisijan
välisestä etäisyydestä
• Erikseen suojatun haarajohdon pituus voi olla enintään liitynnän ja lähimmän suojaavan
katkaisijan välinen johtopituus (100 %)
Sähkö1)
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Kantaverkon
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Sähköasema

Haarajohto

< ½L
Kantaverkon
kytkinlaitos

Liittymistapa – 110 kV voimajohtoliityntä
Liittymispiste

• Haarajohto pitää pystyä erottamaan käyttötoimenpiteenä
kytkinlaitteella jännitteisenä
• Haarajohdon pituus alle 7 km
• Liityntä kytkinlaiteella → erotin + maad.kytkin

• Haarajohdon pituus yli 7 km
• Liityntä kytkinlaitteella → tehoerotin + maad.kytkin

• Kaksoisjohtoon liityttäessä liityntäerottimessa on oltava
maadoituserottimet myös kantaverkon voimajohdon puolella
työturvallisuuden varmistamiseksi.
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Liittymistapa – 110 kV voimajohtoliityntä
• Kantaverkon johtosuojausta ei ole teknisesti mahdollista
käyttää pitkän haarajohdon suojana, joten pitkiä
haarajohtoja tulee välttää
• Mikäli liitettävän voimajohdon liitynnässä on suojarelein
varustettu katkaisija, liitettävän voimajohdon pituus voi olla
yhtä suuri kuin liitynnän etäisyys lähimpään kantaverkon
voimajohdon suojaavaan katkaisijaan. Haarajohto tulee
varustaa viiveettömällä oiko- ja maasulkusuojauksella
• Haarajohdolla ei voi käyttää pikajälleenkytkentää
• Haarakatkaisijan varasuojana toimii kantaverkon
voimajohdon II–vyöhyke, haarajohdon pituus ei saa ulottua
tämän suojausalueen yli
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Liittymispiste

Voimalaitoksen liittäminen
• Voimalaitoksen tulee täyttää voimalaitosten järjestelmätekniset
vaatimukset (VJV) (kaikki voimalaitokset joiden mitoitusteho yli 0,5 MW)
• Järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi suunnittelu ja tiedonvaihto on
aloitettava ennen sitovaa hankintasopimusta toimittajan, liittyvän asiakkaan ja
kantaverkkoyhtiön sekä mahdollisesti jakeluverkkoyhtiön kesken

• Voimalaitos liitetään ensisijaisesti kytkinlaitokseen
• Yli 200 – 250 MVA 400 kV kytkinlaitokseen
• Alle 200 – 250 MVA 110 kV tai 220 kV kytkinlaitokseen

• Voimalaitoksen liittäminen voimajohdolle
• Korkeintaan teholtaan 5 MVA tahtigeneraattori tai teholtaan 25 MW
konvertterikytketty voimalaitos (kun voimalaitoksen syöttämä vikavirta on 1,2-kertainen
voimalaitoksen mitoitustehoon verrattuna)

• Fingrid vastaa voimajohtonsa tahdissaolovalvontareleistä ja varustaa voimajohtonsa
voimalaitoksen etälaukaisulla eroonkytkennän viestiyhteyden (EVY) avulla.
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Voimalaitoksen järjestelmäteknisten
vaatimusten (VJV) todentamisprosessi
Voimalaitos syöttää
ensimmäisen kerran
pätötehoa
sähköjärjestelmään

Vaihe
1

Yleisten
suunnittelutietojen
toimittaminen

Tiedonvaihto on
aloitettava ennen sitovaa
hankintasopimusta

Vaihe
2

Projektikohtaiset
tiedot,
käyttöönottokokeiden
suunnittelu

Vaihe
3

6 kk
9 kk
12 kk
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Käyttöönottokokeet

Vaihe
4

Prosessin
hyväksyntä

Voimalaitoksen liittäminen voimajohdolle
• Suojausvaatimukset, alle 5 MVA tahtigeneraattorin liittäminen
• Asiakas vastaa voimalaitoksensa eroonkytkentäreleistyksestä, joka
•

laukaisee voimalaitoksen irti kantaverkon voimajohdon pikajälleenkytkennän aikana

•

sisältää taajuusreleen

•

3-vaiheisen alijännitereleistyksen ja

•

110 kV nollajännitereleistyksen (tai vastakomponenttireleistyksen, mikäli asemalla
ei ole 110kV jännitettä).

Liittymispiste

• Suojausvaatimukset, 5 – 25 MW konverttertterikytketyn voimalaitoksen
liittäminen
• Asiakas varustaa voimalaitoksen eroonkytkentäreleistyksen EVY-vastaanottoehdoille,
jotka sisältävät
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•

3-vaiheisen alijännitereleistyksen ja

•

110 kV nollajännitereleistyksen

G

Käyttö ja kunnossapito
• Asiakas vastaa liityntänsä varasyöttömahdollisuuksista
• Liittyvän haarajohdon tulee olla puuvarma, ukkosköysin varustettu ja
oikosulkukestoisuudeltaan riittävä
• Sopimuspuolet vastaavat hallinnassaan olevan sähkölaitteiston toimivuudesta, kunnosta
ja käytöstä siten, ettei sen tekninen taso olennaisesti poikkea kantaverkon yleisestä
tasosta
• Mikäli sopimuspuolet tarvitsevat sähkölaitteistonsa tilapäistä irrottamista sähköverkosta
ja toimenpiteellä on vaikutusta toisen sopimuspuolen toimintaan, siirtokeskeytyksestä on
neuvoteltava etukäteen
• Siirtokeskeytysten määrä ja kesto pyritään minimoimaan kartoittamalla työtarpeet
vähintään vuoden periodilla
• Siirtokeskeytyksen ajankohta ja toteutustapa suunnitellaan yhteistyössä siten, että
toteutus voidaan tehdä turvallisesti ja kustannustehokkaasti
• Kumpikin osapuoli vastaa oman verkkonsa kytkennän johtamisesta ja
paikalliskytkennöistä sekä kustannuksistaan siirtokeskeytyksen järjestelemiseksi, ellei
toisin sovita
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Häiriöt ja kytkennät
• Sähköntoimituksessa keskeytykset ovat
mahdollisia
• Liittyjän tulee varautua mahdollisiin häiriöihin ja
kytkentöihin kantaverkossa, ja edellyttää sitä myös
omilta asiakkailtaan

Häiriökeskeytykset liittymispisteissä
KPL

MIN

1,20

9
8

1,00
7
6

0,80

5
0,60

• Lyhytaikaiset jännitekuopat, jännitteettömyys ja pika- ja
aikajälleenkytkentöjen vaikutukset tulee ottaa
huomioon sähkölaitteiston suunnittelussa ja käytössä

• Fingrid Oyj:n 110 kV verkon sähkön
laaturaportti
• Määrittelee 110 kV verkon laatutekijät
• Laadittu kansainvälisten standardien ja suositusten
perusteella

4
3

0,40

2
0,20
1
0

0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 Asta myrsky 29.7, puita Imatra-Konkapelto johdolla.
2011 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26.-27.12, Kolsi – Forssa, Hikiä-Nikkilä, Hikiä-Forssa E

kpl / piste (≥30s)

min / piste

• Mikäli tarvitaan keskeytyksetöntä sähköä tai tavallista parempaa sähkön laatua, tämä tulee varmistaa omilla
järjestelmillä tai sopia erityisjärjestelyistä Fingridin kanssa
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Lait ja standardit
•

Liityntöjen teknisten ratkaisuiden on noudatettava Suomen sähkölainsäädäntöä
•

•

•
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Sähköturvallisuuslaki 410/1996 ja Sähkömarkkinalaki 386/1995

Kytkinlaitoksen ja laitteiden nimellisarvojen, ominaisuuksien ja koestusten on noudatettava standardeja seuraavassa
järjestyksessä:
1.

SFS-EN, EN ja HD asiakirjat

2.

SFS standardit, jotka vastaavat IEC standardeja

3.

IEC standardit ja CEE julkaisut

4.

Muut SFS standardit

Sekä soveltaen seuraavia standardeja:
•

EN-60071-1 Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules

•

EN 60071-2 Insulation co-ordination - Part 2: Application guide

•

EN 50341 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV, sisältäen
•

EN 50341-1 Part 1: General requirements - Common specifications

•

EN 50341-3-7 National Normative Aspects (NNA) for Finland.

•

SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset

•

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

•

IEC/TR 60815 Guide for selection of insulators in respect of polluted conditions.

Liittymisestä sopiminen ja vastuut
• Kantaverkkoon liittymisestä sovitaan liittymissopimuksella, jossa määritellään omistus- ja
vastuurajat, käyttöoikeudet, käytön ja kunnossapidon vastuut sekä liittymismaksut
• Liittymissopimuksen yleisissä liittymisehdoissa (YLE) on määritelty kantaverkkoon
liitettävien sähkölaitteistojen yleiset tekniset vaatimukset. Lisäksi voimalaitoksille on
asetettu erilliset voimalaitoksen järjestelmätekniset vaatimukset (VJV)
• YLE ja VJV koskevat sekä liittyjän että liittyjän sähköverkkoon liittyneitä sähkölaitteistoja ja
voimalaitoksia
• Liittymissopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja asiakas
maksanut Fingridille liittymissopimuksessa määritetyn liittymismaksun. Sopimus on voimassa
toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla kuitenkin niin, että sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan
15 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta
• Asiakkaan voimassaoleva liittymissopimus on edellytyksenä kantaverkkosopimuksen solmimiselle
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