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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) mukaisesti Fingrid Oyj:n (jäl-
jempänä Fingrid) laatiman automaattisen alitaajuussuojausjärjestelmän (artikla 15).  

2  Määritelmät 

Tässä asiakirjassa käytetään verkkosääntöjen määritelmiä. 

3  Alitaajuudesta tapahtuva kuormien irtikytkentä 

30 % kaikesta Suomen kulutuksesta varustetaan alitaajuusreleistyksellä, joka kytkee tar-
vittaessa automaattisesti kulutusta irti. Taajuusportaat on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kuormien automaattisen alitaajuudesta tapahtuvan irtikytkennän asettelut. 

 

Jakeluverkonhaltijat velvoitetaan valitsemaan itse kuormat, jotka ne ottavat tehonvajaus-
suojan piiriin. Ei ole käytännössä mahdollista, että osa jakeluverkkoyhtiöistä jättäisi tämän 
tekemättä, sillä verkon silmukoinnista johtuen Fingrid ei voi kompensoida selektiivisesti 
tästä aiheutuvaa vajausta suojan piirissä olevien kuormien määrässä. 

Suurteollisuus sen sijaan on liitetty kantaverkkoon siten, että Fingrid kykenee laukaise-
maan teollisuuskuormia selektiivisesti kantaverkkotasolla. Suurteollisuudelle annetaan kui-
tenkin mahdollisuus valita itse, mitkä kuormat se varustaa alitaajuuslaukaisulla, kunhan 30 
% kuormasta saadaan suojan piiriin. 

Mikäli suurteollisuudesta 30 % laukaistaan kantaverkkotasolla, laukaisu kohdistuu muuta-
miin suuriin kulutuskohteisiin. Ja vaikka teollisuusyritys valitsisi itse laukaisemansa kuor-
mat, niiden kappalemäärä jää huomattavasti pienemmäksi kuin jakeluverkkokuormien 
määrä. Tästä syystä teollisuuskuormia ei ole aina mahdollista jakaa tasaisesti taulukon 2 
esittämällä tavalla, vaan taajuusportaita voi olla vähemmän kuin viisi asiakasta kohti. 

Suurteollisuusasiakas ilmoittaa Fingridille, aikooko se toteuttaa alitaajuuslaukaisun itse ja 
millaisiin osiin laukaistava kuorma voidaan jakaa. Fingrid määrittelee tällä perusteella  taa-
juusasettelut ja ilmoittaa ne asiakkaalle.  

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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Jos suurteollisuusasiakas haluaa jättää Fingridin tehtäväksi alitaajuuslaukaisun toteuttami-
sen, Fingrid hankkii ja asettelee releet kunkin asiakkaan tapauksessa niin, että suojan pii-
rissä olevan kuorman määrä on koko maassa keskimäärin 30 % kokonaiskuormasta.   

Kohdat 3 ja 4 yhdessä toteuttavat artiklan 15 vaatimuksen 1. 

4  Taajuussäätö-alitaajuustoimintatila 

Voimalaitosten (mitoitusteho vähintään 0,8 kW) 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 lai-
toksia ja vanhojakin laitoksia, jos 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 lai-
toksia ja vanhojakin laitoksia, jos näissä tehdään merkittäviä muutoksia. 

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 6 täyttää vaatimukset 1, 2 ja 3. 

8  Kuormien valinta ja seuranta 

Kunkin tehonvajaussuojan portaan laukaistavaksi valitaan sellainen määrä kuormia, että 
niiden yhteenlaskettu vuosienergia on mahdollisimman tarkasti taulukon 1 mukainen osuus 
asiakkaan kokonaisvuosienergiasta. Tämä jälkeen tarkistetaan, mitkä ovat eri portaiden 
kuormien prosenttiosuudet kokonaiskuormasta jäljempänä mainittujen tuntien aikana. Jos 
1. portaan kuorma on molempien tuntien aikana keskimäärin vähintään 5 % kokonaiskuor-
masta ja kaikkien portaiden yhteenlaskettu kuorma on 20-40 % kokonaiskuormasta, niin 
kuormien valinta on sopiva. Mikäli 1. portaan kuorma on alle 5 % kokonaiskuormasta tai 
kaikkien portaiden summakuorma on pienempi kuin 20 % tai suurempi kuin 40 % koko-
naiskuormasta, niin kuormien valintaa on muutettava, kunnes ehdot täyttyvät. 
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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.  


