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Miksi sähköjärjestelmän inertialla on merkitystä?
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pieni inertia

tavanomainen inertia

taajuus

aika

häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen

sähköverkosta

7.6.2018

taajuuden vaihtelualue häiriöttömässä tilanteessa

taajuuden sallittu vaihtelualue häiriön aikana

vakava häiriötilanne, automaattinen laaja kulutuksen irtikytkentä



Mistä sähköjärjestelmän inertia tulee?
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Inertian jakautuminen alueittain 

pohjoismaisessa 

sähköjärjestelmässä



Inertia vaihtelee vuodenaikojen mukaan

7.6.20184

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

50

100

150

200

250

300

Ek [GWs]

max. 

tehomuutos 

[MW]

Periaatekuva kineettisen energian Ek ja sallitun suurimman 

yksittäisen tuotanto- tai tuontiyksikön maksimitehosta 

vaihtelusta vuoden aikana

Riskialue: inertiaa sähköjärjestelmässä vähän

Ek



Sähköjärjestelmän inertia vähenee tuotantorakenteen 

muuttuessa
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Vaihtoehdot pienen inertian tilanteiden hoitamiseen
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VAIHTOEHTO 1

• Kantaverkkoyhtiöt ostavat lisää pyörivää 

tuotantoa, joka kasvattaa  sähköjärjestelmän 

inertiaa

• Hankinta tehtävä aina, kun on pienen inertian 

tilanne 

VAIHTOEHTO 2

• Kantaverkkoyhtiöt ostavat erittäin 

nopeaa uutta häiriöreservikapasiteettia 

pienen inertian tilanteissa. 

• Reservi aktivoituu vain taajuushäiriössä

Lisää 
pyörivää 
massaa

Lisää 
nopeaa 
häiriöre-
serviä

Rajoite-
taan

mitoitta-
vaa vikaa

VAIHTOEHTO 3

• Kantaverkkoyhtiöt rajoittavat 

suurimpien 

sähköntuotantoyksiköiden 

tuottamaa tehoa 

• Rajoitus tehtävä aina, kun 

on pienen inertian tilanne 



Pohjoismainen ratkaisu pienen inertia tilanteisiin
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Huonoin vaihtoehto

• Erittäin kallis, vaikea toteuttaa

Paras ratkaisu

• Markkinaehtoinen FFR

• Käyttöönotto vienee pari 

vuotta: ratkaisu 2020

Varavaihtoehto

• Koskee muutamaa 

toimijaa

• Voidaan ottaa käyttöön 

nopeasti: ratkaisu 2018



Mikä on inertia ja mihin sitä tarvitaan? 

yhteenveto
• Sähköverkon voimalaitoksissa on pyöriviä turbiineja ja generaattoreita, joiden 

pyörimisliikkeeseen on varastoituneena liike-energiaa. Tämä liike-energia hidastaa taajuuden 

muutoksia, joten usein liike-energian sijasta puhutaan inertiasta.

• Jos iso voimalaitos irtoaa yllättäen verkosta, sähköjärjestelmän riittävä inertia varmistaa, että 

tehotasapaino säilyy ja valot palavat. 

• Tuotantorakenteen muuttuessa sähköjärjestelmästä poistuu inertiaa tuottavia voimalaitoksia 

(esim. lauhdevoima, ydinvoima) ja vastaavasti tilalle tulee voimalaitoksia, jotka eivät tuota 

inertiaa (tuulivoima, aurinkovoima). Sähköjärjestelmän inertia siis vähenee.

• Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä voidaan joutua rajoittamaan suurimpien voimalaitosten 

tehoja, ellei inertiaa ole riittävästi

• Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat sopineet ratkaisusta, joka on kaksivaiheinen

1. Vuosina 2018–2020 rajoitetaan suurimpien voimalaitosten tehoja, jos inertia laskee liian 

alas. Koskee yli 1000 MW laitosyksikköjä. Rajoitukset mahdollisia kesällä

2. Vuodesta 2020 eteenpäin kantaverkkoyhtiöt hankkivat hyvin nopeaa reserviä tilanteissa, 

jolloin inertiaa on vähän. Voimalaitosten tehoja ei tarvitse rajoittaa
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