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1 Johdanto

Tämä asiakirja määrittelee Euroopan Komission sähköjärjestelmän hätätilaa ja käytönpa-
lautusta koskevasta verkkosäännöstä antaman asetuksen (Network code on Electricity
Emergency and Restoration, COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2196), Sähköjärjes-
telmän hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö, jäljempänä NC ER) artiklan 15
mukaisen automaattisen alitaajuussuojausjärjestelmän toteutuksen Suomessa.

Tämän dokumentin kohdat 3 ja 4 yhdessä toteuttavat NC ER artiklan 15 vaatimuksen.

2 Määritelmät

Teollisuuskohde on suoraan kantaverkkoon tai jakeluverkkoon liittyneen sähkönkulutta-
jan yhden liittymispisteen takana oleva teollisuus- tms. kokonaisuus. Teollisuuskohde voi
koostua useammasta kulutuskohteesta ja se voi sisältää sekä sähkönkulutusta että säh-
köntuotantoa.

Kulutuskohde on suoraan kantaverkkoon tai jakeluverkkoon liittyneen sähkönkuluttajan
teollisuuskohteeseen kuuluva, kulutuksen irtikytkennän kannalta erottamaton kokonaisuus.
Toisin sanoen kulutuskohteesta ei voida irtikytkeä mitään sähkönkulutusta ilman, että me-
netetään koko kulutuskohde. Kulutuskohde voi sisältää sekä sähkönkulutusta että sähkön-
tuotantoa.

Nettokulutuskohde on kulutuskohde, jossa kalenterivuoden keskimääräinen sähkönkulu-
tus on suurempi kuin keskimääräinen tuotanto. Toisin sanoen, jos tämä kulutuskohde irti-
kytketään, menetetään enemmän sähkön kulutusta kuin tuotantoa.

Nettotuotantokohde on kulutuskohde, jossa kalenterivuoden keskimääräinen sähköntuo-
tanto on suurempi kuin keskimääräinen sähkönkulutus.

Muilta osin tässä asiakirjassa käytetään verkkosääntöjen ja Energiaviraston määritelmiä.

3 Alitaajuudesta tapahtuva kuormien irtikytkentä

3.1 NC ER:n vaatimukset

Automaattisella alitaajuussuojausjärjestelmällä eli automaattisella kuormien irtikytkemisjär-
jestelmällä pyritään välttämään suurhäiriö tilanteessa, jossa taajuus laskee merkittävästi.
Alitaajuussuojausjärjestelmä toimii, jos kullakin hetkellä ylläpidettävä häiriöreservi ei riitä
syntyneen tuotantovajauksen kattamiseen, jolloin voimajärjestelmän taajuus saattaa las-
kea alle 48,8 Hz:n.

NC ER vaatii, että alitaajuussuojaus tulee toteuttaa kussakin Pohjoismaassa taulukon 1
mukaisesti siten, että keskimäärin 30 % sähkönkulutuksesta irtikytketään alitaajuusreleis-
tyksellä.

Taulukko 1. Kuormien automaattisen alitaajuudesta tapahtuvan irtikytkennän asettelut.



4 (8)

11.6.2021

3.2 Alitaajuussuojauksen toteutus Suomessa

Suomessa automaattinen alitaajuudesta tapahtuva kulutuksen irtikytkentä toteutetaan si-
ten, että

 kaikki järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittäviksi nimetyt jakelu-
verkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkonhaltijat (jäljempänä ”jakeluverkonhal-
tijat”) velvoitetaan asettamaan alitaajuussuojauksen piiriin 30% verkkoonsa liitty-
neestä kokonaissähkönkulutuksesta ja

 kaikki järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittäviksi verkonkäyttäjiksi
nimetyt, suoraan kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat velvoitetaan asettamaan
alitaajuussuojauksen piiriin 30% omasta kokonaissähkönkulutuksestaan.

Mikäli alitaajuussuojauksen toimiessa irtoaa verkosta kulutuksen lisäksi myös sähköntuo-
tantoa, tulee irtikytkettävän nettokulutuksen olla edellä vaaditun määrän mukainen.

3.3 Alitaajuussuojauksen toteuttaminen jakeluverkoissa

Jakeluverkonhaltijat velvoitetaan toteuttamaan automaattinen kuormien irtikytkentä
omassa verkossaan kohdan 3.2 vaatimusten mukaisesti itselleen sopivimmalla tavalla.

Jakeluverkonhaltija on kuitenkin velvollinen osallistumaan alitaajuussuojaukseen siltä
osin, kuin se on toteutettavissa irtikytkemällä

 ainoastaan tämän omaan verkkoon liittyneitä nettokulutuskohteita.

Mahdollisia alitaajuussuojauksen releistyksen toteutustapoja ovat:

 alitaajuussuojauksen releet sijoitetaan jakeluverkon keski- tai pienjännitejänniteläh-
töihin,

 alitaajuussuojauksen releet sijoitetaan jakeluverkon suur-, keski- tai pienjänniteta-
solle siten, että niillä laukaistaan kokonaisia jakeluverkon asemia,

 alitaajuussuojauksen releet sijoitetaan ko. jakeluverkkoa syöttäville kantaverkon
säteittäisille 110 kV johdoille tai

 yhdistelmä edellä mainituista.

Paras selektiivisyys saavutetaan toteuttamalla alitaajuussuojaus siten, että kuormaa irrot-
tavat taajuusreleet sijoitetaan keski- tai pienjännitteisen jakeluverkon valituille johdoille.

f (Hz) Viive(s) %
Porras kulutuksesta

1  48,8  0,15 5
2  48,6  0,15 5
3  48,4  0,15 5
4  48,2  0,15 5
5 48  0,15 10
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Jakeluverkonhaltijan pyynnöstä Fingrid voi toteuttaa alitaajuussuojauksen kantaverkkota-
solla sijoittamalla releet säteittäiselle johdolle, joka syöttää kyseistä jakeluverkkoa. Tällöin
Fingrid hankkii releet ja sopii niiden asetteluista jakeluverkonhaltijan kanssa valtakunnalli-
sen tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Mikäli tällaisen säteittäisen johdon
varrelle on liittynyt useampia eri toimijoita, kaikkien kyseisten toimijoiden tulee hyväksyä
tämä toteutus. Mikäli yksikin näistä toimijoista haluaa toteuttaa alitaajuussuojan itse, mui-
denkin tulee tehdä niin.

Fingrid ei laukaise silmukoidun kantaverkon runkojohtoja, koska tämä heikentäisi sähkö-
järjestelmän stabiiliutta ja käyttövarmuutta.

Kahdessa ensimmäisessä toteutusvaihtoehdossa jakeluverkonhaltija vastaa alitaajuus-
suojauksen toteutuksen kustannuksista. Kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa Fingrid
vastaa kustannuksista silloin, kun releet sijaitsevat Fingridin asemalla, ja jakeluverkonhal-
tija vastaa omassa verkossaan olevien releiden kustannuksista.

Kahdessa jälkimmäisessä toteutusvaihtoehdossa saattaa joissain tapauksissa käydä niin,
että ulkoinen omakäyttösähkön syöttö jollekin Fingridin asemalle katkeaa. Fingrid hyväksyy
tämän riskin, koska aivan samoin voi käydä verkkovioissakin, joita esiintyy useammin kuin
alitaajuussuojan toimintoja.

3.4 Alitaajuussuojauksen toteuttaminen suoraan kantaverkkoon liittyneillä sähkönku-
luttajilla

Suoraan kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat velvoitetaan toteuttamaan automaatti-
nen kuormien irtikytkentä kantaverkkoon liittyneissä teollisuuskohteissaan kohdan 3.2 vaa-
timusten mukaisesti itselleen sopivimmalla tavalla.

Suoraan kantaverkkoon liittynyt sähkönkuluttaja on kuitenkin velvollinen osallistumaan
alitaajuussuojaukseen siltä osin, kuin se on toteutettavissa irtikytkemällä

 tämän omaa sähkönkulutusta ja

 ainoastaan tämän omia nettokulutuskohteita.

Mahdollisia alitaajuussuojauksen toteutustapoja ovat:

 alitaajuussuojauksen releet sijoitetaan teollisuuskohteen sisälle,

 alitaajuussuojauksen releet sijoitetaan kantaverkon 110 kV säteittäisille johdoille tai

 yhdistelmä edellä mainituista.

Sijoittamalla alitaajuussuojaus teollisuuskohteen sisälle saavutetaan paras selektiivisyys.

Suoraan kantaverkkoon liittyneen sähkönkuluttajan pyynnöstä Fingrid voi toteuttaa alitaa-
juussuojauksen kantaverkkotasolla sijoittamalla releet säteittäiselle johdolle, joka syöttää
kyseistä sähkönkuluttajaa. Tällöin Fingrid hankkii releet ja sopii niiden asetteluista suoraan
kantaverkkoon liittyneen sähkönkuluttajan kanssa valtakunnallisen tavoitteen kannalta tar-
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koituksenmukaisella tavalla. Mikäli tällaisen säteittäisen johdon varrelle on liittynyt useam-
pia eri toimijoita, kaikkien kyseisten toimijoiden tulee hyväksyä tämä toteutus. Mikäli yksikin
näistä toimijoista haluaa toteuttaa alitaajuussuojan itse, muidenkin tulee tehdä niin.

Ensimmäisessä toteutusvaihtoehdossa kantaverkkoon liittynyt sähkönkuluttaja vastaa ali-
taajuussuojauksen toteutuksen kustannuksista. Kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa
Fingrid vastaa kustannuksista silloin, kun releet sijaitsevat Fingridin asemalla, ja sähkön-
kuluttaja vastaa omassa verkossaan olevien releiden kustannuksista.

3.5 Alitaajuussuojauksella irtikytkettävien kuormien jakaminen taajuusportaille

Alitaajuussuojauksen toteutuksessa tulee kunkin jakeluverkonhaltijan ja suoraan kanta-
verkkoon liittyneen sähkönkuluttajan pyrkiä taulukon 1 mukaisiin taajuusportaisiin.

Kriittisten kuormien irtikytkennän todennäköisyyttä voidaan pienentää sijoittamalla ne ali-
taajuussuojan alimmalle taajuusportaalle.

Mikäli osapuolen ei ole mahdollista noudattaa taulukon 1 mukaisia taajuusportaita joko taa-
juusportaiden määrän tai taajuusportaalla laukaistavan kuorman määrän suhteen, tulee
tarvittavasta menettelystä sopia Fingridin kanssa. Fingrid ottaa tässä yhteydessä huomi-
oon sen, että koko maan tasolla tulee päästä mahdollisimman lähelle taulukon 1 mukaisia
arvoja.

3.6 Sähköntuotannon menetyksen minimoiminen kuormien irtikytkennän yhteydessä

Kunkin jakeluverkonhaltijan ja suoraan kantaverkkoon liittyneen sähkönkuluttajan tulee to-
teuttaa alitaajuussuojaus siten, että kulutuksen irtikytkennän yhteydessä menetettävän
sähköntuotannon määrä minimoidaan.

Alitaajuussuojauksella tulee laukaista vain nettokulutuskohteita, joissa kalenterivuoden
keskimääräinen sähkönkulutus on suurempi kuin keskimääräinen sähköntuotanto.

3.7 Alitaajuussuojauksen piirissä olevan kulutuksen tarkistus ja korjaaminen

Alitaajuussuojauksen piirissä olevan nettokulutuksen vuosikeskiteho sekä tuntikeskiteho
tarkistetaan säännöllisesti. Tuntikeskitehot tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa: 1.2. tunnilla
08-09 ja 1.7. tunnilla 08-09.

NC ER:n mukaisesti 30% koko maan kokonaissähkönkulutuksesta (brutto) on oltava ali-
taajuussuojan piirissä. Mikäli tämä vaatimus ei kohtien 3.2…3.6 mukaisesti toteutettuna
toteudu, muutetaan kohdassa 3.2 mainittua jakeluverkonhaltijoilta ja suoraan kantaverk-
koon liittyneiltä sähkönkuluttajilta alitaajuussuojauksen piiriin vaadittavaa prosenttiosuutta
kokonaiskulutuksesta siten, että koko maan tasolla 30%:n vaatimus saadaan toteutettua.
Tarkennettu vaatimus astuu voimaan sen jälkeen, kun Energiavirasto on sen hyväksynyt.
Tämän jälkeen jakeluverkonhaltijoilla ja suoraan kantaverkkoon liittyneillä sähkönkulutta-
jilla on 12 kk aikaa toteuttaa tarvittavat muutokset.

Alitaajuussuojauksen toteutuksen tulee koko maan tasolla noudattaa myös taulukon 1 mu-
kaisia taajuusportaita. Jos jollakin portaalla olevan kuorman määrä poikkeaa yli 2 %-yksik-
köä tavoitteesta kolmena peräkkäisenä vuonna, tehdään muutoksia niiden asiakkaiden ali-
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taajuussuojissa, joissa porraskohtainen poikkeama on megawatteina suurin. Fingridin il-
moitettua jakeluverkonhaltijalle tai suoraan kantaverkkoon liittyneelle sähkönkuluttajalle
tarvittavista muutoksista, on tällä 12 kk aikaa toteuttaa muutokset, ellei Energiavirasto
muuta edellytä. Tämä menettely ei koske niitä osapuolia, joilla ei ole valmiuksia lisätä irti-
kytkettävän kulutuksen määrää (kts. kohta 3.4).

4 Taajuussäätö-alitaajuustoimintatila

Voimalaitosten (mitoitusteho vähintään 10 MW) ja energiavarastojen (kapasiteetti vähin-
tään 1 MWh tai mitoitusteho vähintään 1 MW) taajuussäätö-alitaajuustoimintatilan (artikla
15, KOMISSION ASETUS (EU) 2016/631, tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta
verkkosäännöstä) tulee käynnistyä, kun taajuus alittaa rajan 49,5 Hz ja toimia lineaari-
sesti voimalaitoksen tai energiavaraston omistajan määrittelemällä statiikalla. Statiikan
tulee olla välillä 2-12 %. Vaatimus taajuussäätö-alitaajuustoimintatilasta koskee uusia voi-
malaitoksia ja olemassa olevia laitoksia, mikäli näissä tehdään merkittäviä muutoksia.

5 Taajuussäätö-ylitaajuustoimintatila

Voimalaitosten (mitoitusteho vähintään 0,8 kW) ja energiavarastojen (kapasiteetti vähin-
tään 1 MWh tai mitoitusteho vähintään 1 MW) taajuussäätö-ylitaajuustoimintatilan (artikla
15, KOMISSION ASETUS (EU) 2016/631, tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta
verkkosäännöstä) tulee käynnistyä, kun taajuus ylittää rajan 50,5 Hz ja toimia lineaari-
sesti voimalaitoksen tai energiavaraston omistajan määrittelemällä statiikalla. Statiikan
tulee olla välillä 2-12 %. Vaatimus taajuussäätö-ylitaajuustoimintatilasta koskee uusia voi-
malaitoksia ja olemassa olevia voimalaitoksia, mikäli näissä tehdään merkittäviä muutok-
sia.

6 Artiklan 15 vaatimusten täyttäminen

Kohdat 3 ja 4 yhdessä toteuttavat artiklan 15 vaatimuksen 1.

Kohta 4 täyttää vaatimuksen 2, 3 ja 4.

Kohta 3 täyttää vaatimuksen 5, 6 ja 7.

7 Artiklan 16 vaatimusten täyttäminen

Kohta 5 täyttää vaatimukset 1, 2 ja 3.

8 Kuormien valinta ja seuranta

Osapuoli, joka on velvollinen toteuttamaan alitaajuussuojauksen, valitsee kunkin alitaa-
juussuojan portaan laukaistavaksi sellaisen määrä kuormia, että niiden yhteenlaskettu vuo-
sienergia on mahdollisimman tarkasti taulukon 1 mukainen osuus asiakkaan kokonaisvuo-
sienergiasta. Tämä jälkeen osapuolen tulee tarkistaa, mitkä ovat eri portaiden kuormien
prosenttiosuudet kokonaiskuormasta jäljempänä mainittujen tuntien aikana. Jos 1. portaan
kuorma on molempien tuntien aikana keskimäärin vähintään 5 % kokonaiskuormasta ja
kaikkien portaiden yhteenlaskettu kuorma on 20-40 % kokonaiskuormasta, niin kuormien
valinta on sopiva. Mikäli 1. portaan kuorma on alle 5 % kokonaiskuormasta tai kaikkien
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portaiden summakuorma on pienempi kuin 20 % tai suurempi kuin 40 % kokonaiskuor-
masta, niin kuormien valintaa on muutettava, kunnes ehdot täyttyvät.

Artiklan 50 kohdat 1 ja 2 määräävät, että jakeluverkonhaltijoiden on raportoitava vuosittain
siirtoverkonhaltijalle kulutusta alitaajuudesta irtikytkevän suojan tilasta. Fingrid sopii sa-
masta menettelystä niiden teollisuutta edustavien verkonkäyttäjien kanssa, jotka haluavat
itse valita laukaistavat kuormat.

Jotta eri jakeluverkoista ja teollisuudesta raportoidut tehomittaukset voidaan parhaiten yh-
distää, Fingrid edellyttää että sille raportoidaan seuraavat tehot:

Tehonvajaussuojan piirissä olevan tehon vuosikeskiarvo, sekä tuntikeskitehot klo 8-9 hel-
mikuun 1. päivänä ja heinäkuun 1. päivänä.

Asiakas vastaa alitaajuussuojan piiriin kuuluvien kulutuskohteiden mittausten toimittami-
sesta Fingridille. Fingrid saa tarvittavat mittaustiedot omista järjestelmistään alitaajuussuo-
jan piiriin kuuluvien kantaverkkotasolla laukaistavien asiakkaiden säteittäisjohtojen osalta.


