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Ohjeet tuotantolaitoksen liittämiseksi jakeluverkkoon

Ohjeessa määritellään tuotantolaitoksien tekniset vaatimukset ja toteutuksen menettelytavat,
joiden avulla mahdollistetaan tuotantolaitosten liittäminen ja käyttö jakeluverkossamme siten,
ettei niistä aiheudu häiriötä yleiselle jakeluverkolle ja sen välityksellä muille sähkönkäyttäjille
tai vaaraa jakeluverkon kanssa tekemisissä oleville henkilöille.

Tämän ohjeen lisäksi tuotantolaitoksen tulee noudattaa Fingridin Voimalaitosten ja sähköva-
rastojen järjestelmäteknisiä vaatimuksia (VJV ja SJV), Energiateollisuuden Sähkön pientuo-
tannon teknisiä vaatimuksia (2021) sekä standardeja SFS-EN-50549-1 ja SFS-EN-50549-2.
Ohje on yhteensopiva Energiaviraston hyväksymien yleisten liittymis- ja verkkopalveluehtojen
kanssa.

Tuotantolaitosta ei saa kytkeä jakeluverkkoomme ennen hyväksyntäämme.

1  Yleistä

Tuotantolaitos koostuu kaikkien tuotantomoduulien kokonaisuudesta, jotka ovat saman säh-
köliittymän alla. Tuotantomoduulilla tarkoitetaan tuotantotapa kohtaista kokonaisuutta ja tuo-
tantoyksiköllä yksittäistä tuotantolaitetta (kuva 1).

Kuva 1: Tuotantolaitoksen määrittely. Kuva on muokattu standardin SFS-EN 50549-1:2019 alkuperäisestä kuvasta. Alkupe-
räistä kuvaa on hyödynnetty SFS:n luvalla. SFS ei vastaa tämän ohjeen kuvista ja käännöksistä.

Ohje painottuu verkosta erotettuihin ja verkkoon tahdistuviin korkeintaan 1 MW sähköntuo-
tantolaitoksiin. Ohje sivuaa lyhyesti yli 1 MW tuotantolaitoksia, jotka ohjeistetaan
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tapauskohtaisesti tarkemmin. Ohje koskee myös asiakkaan sisäisen verkon kautta jakeluver-
kon kanssa rinnankäyviä sähköä tuottavia laitoksia.

Tuotantolaitos toimittajien on hyvä huomioida vaiheittain kasvavissa projekteissa vähintään 1
MW raja, jossa tuotantolaitoksen tyyppi ja vaatimukset merkittävästi muuttuvat etenkin mit-
taustietojen osalta.  Fingridin Voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa luokan A
(vähintään 0,8 kW:n, mutta alle 1 MW) tuotantolaitoksia ei koske vaatimukset reaaliaikaisesta
mittauksesta ja tiedonvaihdosta. Luokan B (vähintään 1 MW, mutta alle 10 MW) tuotantolai-
toksia koskevat reaaliaikaiset mittaustieto- ja tiedonvaihtovaatimukset. Vantaan Energia Säh-
köverkot Oy velvoittaa asiakasta selvittämään vaatimukset ja toimittamaan reaaliaikaiset mit-
taustiedot Fingridille. Lisäksi luokan B tuotantolaitteistoa varten on asennettava valmiudet
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n laskutusmittareille tuotannon omakäytön laskuttamista
varten.

Tuotantolaitoksiksi katsotaan tässä ohjeessa pyörivien generaattoreiden lisäksi myös muut
sähkönjakeluverkkoon sähköä syöttävät laitokset, kuten suuntaajalaittein sähköverkkoon liite-
tyt akustot, aurinkopaneelit, polttokennolaitokset, kaksisuuntaiset sähköautojen latauspisteet
jne.

Ohjeissa ei erotella erilaisia tuotantolaitoksia niiden käyttötarkoituksen mukaan, vaan ne kä-
sittelevät ns. pientuotantoa, varavoimalaitoksia, huipunajovoimalaitoksia tai pelkästään ener-
gian myyntiä varten tarkoitettuja laitoksia samalla tavalla sähköteknisten perusteiden näkö-
kulmasta.

Tuotantolaitosten ja niiden syöttämien verkkojen rakenteet automatiikkoineen ja suojauksi-
neen tulee laitoksen haltijan toimesta suunnitella ja rakentaa tarkoituksenmukaisiksi siten,
että ne täyttävät yleisen jakeluverkon ja asiakasverkon väliset yhteistoimintavaatimukset
sekä sähköturvallisuuden asettamat vaatimukset.

Tuotantolaitoksen suunnittelussa, käytössä ja ylläpidossa on huolehdittava siitä, ettei ylei-
seen jakeluverkkoon tai muuhun sähköasennukseen aiheudu häiriöitä. Tällaisia häiriöitä voi-
vat olla esimerkiksi: Jännitteen vaihtelu, verkkojännitteen vääristymät, vaiheiden epäsymmet-
ria, käynnistyksen ja tahdistuksen aiheuttamat häiriöt sekä väärä toiminta sähköverkon häi-
riötilanteissa.

Tuotantolaitoksen suunnittelijan tulee vähintään 2 viikkoa ennen aiottua käyttöönottoa toimit-
taa tarvittava dokumentaatio laitosten sähköverkkoonkytkemisen sähkö- ja sopimusteknisistä
kysymyksistä tarkasteltavaksi liittymäpalveluumme. Yli 50 kW:n laitoksien osalta on syytä va-
rautua tätäkin pidempään varautumisaikaan tapauksissa, joissa joudumme tekemään taval-
lista laajempia muutoksia jakeluverkkoomme tuotantolaitoksen liittämisen mahdollistamiseksi.

2  Tuotantolaitteiston luokittelu käyttötavan mukaisesti

Sähkönjakeluverkkoomme liitetyt/liitettävät tuotantolaitokset voidaan jakaa toimintaperiaat-
teensa mukaisesti eri luokkiin alla olevan taulukon mukaisesti.
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2.1  Varavoimalaitokset

Rinnankäynnin esto

Emme tarvitse ilmoitusta varavoimalaitoksen asentamisesta, jos tuotantolaitoksen rinnan-
käynti jakeluverkon kanssa on estetty erotuskytkinvaatimukset täyttävällä mekaanisella vaih-
tokytkimellä.

Tahdistuvat laitokset

Seuraava kappale koskee tahdistettavalla kontaktori- tai katkaisijavaihtoautomatiikalla toteu-
tettuja laitoksia.

Sähköntuotantolaitoksen ja jakeluverkkomme rinnankäyntiaika tulee rajoittaa releautomatii-
kalla enintään 5 minuutiksi kuukaudessa (pois lukien ennakkoon sovitut koekäytöt).

Jakeluverkon jännitteen puuttuessa tulee asiakkaan verkon yhteys jännitteettömään jakelu-
verkkoomme katketa luotettavasti ennen varavoimalaitoksen kytkeytymistä asiakkaan verk-
koon. Jakeluverkkomme jännitteen palatessa saa asiakkaan tuotantolaitoksen syöttämä
verkko kytkeytyä jakeluverkkoomme tahdistumalla sen jälkeen, kun jakeluverkkomme jännite
on ollut normaaliarvossaan vähintään 60 sekuntia ja alla olevat tahdistusehdot täyttyvät.

Mikäli varavoimalaitos käy jakeluverkkomme kanssa rinnankytkettynä yli 5 minuuttia kalente-
rikuukaudessa (pois lukien ennakkoon sovitut koekäytöt), tulee laitoksen täyttää luokan Säh-
köverkon kanssa rinnankäyvän laitoksen vaatimukset.

Generaattoreiden tai generaattorin syöttämän asiakasverkon kytkennässä jakeluverkon jän-
nitteeseen tulee noudattaa seuraavia tahdistusehtoja:

· Synkronigeneraattori: ΔU < ±8% UN, Δf < ±0,5 Hz, Δφ < ±10°

Luokittelu Kuvaus Täyttää asettelu-
parametrit

Saareke-
käytön

esto

SFS-EN-
50549 -1

ja -2

Sähkönosto-
sopimus

Varavoimalaitos Laitos tahdistuu
verkkoon alle 5 mi-
nuutin ajan kuukau-
dessa (pl. ennak-

koon sovitut koekäy-
töt)

X X X -

Sähköverkon
kanssa rinnan-

käyvä laitos
Tahdistuu verkkoon
ja käy sen kanssa

rinnan yli 5min kuu-
kaudessa

X X X X
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· •Asynkronigeneraattori: Tahdistamaton verkkoonkytkentä sallittu, jos kierroslukuero
Δn ≤ ±5%nN.

Muutoin sovelletaan synkronigeneraattoreille annettuja arvoja.

Laitoksen tuottaman sähkön tulee täyttää yleiseen jakeluun tarkoitettujen sähkön laatu- ja yh-
teensopivuusnormien asettamat vaatimukset, sekä muut kanssamme tehdyt sopimukset,
jotta jakeluverkkoon ei leviä sähkönlaatua huonontavia ilmiöitä.

2.2  Sähköverkon kanssa rinnankäyvät laitokset

Luokan A ja B sähköverkon kanssa rinnankäyvät laitteistot voidaan liittää pien- ja keskijänni-
teverkkoomme. Yksivaiheinen laitos saa olla nimellisteholtaan korkeintaan 3,7 kW (16 A).

Yli 50 kW:n tuotantolaitos on varustettava keskitetyllä suojalaitteella, joka kytkee tuotantolai-
toksen syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite/taa-
juus laitoksen liitäntänavoissa poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista. Alle 50 kW:n
laitoksilla riittää tuotantoyksikkökohtainen suojalaite esimerkiksi vaihtosuuntaajalla toteutet-
tuna.

Tuotantolaitoksen hankintaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon liittymispisteen oikosulku-
teho. Pienjänniteverkossa nimellisteho saa olla korkeintaan kahdeskymmenesviidesosa liitty-
mispisteen oikosulkutehosta. Jos laitoksen käynnistysvirtasysäys on nimellisvirtaa suurempi,
maksiminimellisteho saadaan seuraavan yhtälön mukaisesti.

Sn=
Sk

25 ∙
In

Ikäynnistys
,

missä
· laitoksen nimellisteho [kVA]
·  on liittymispiteen oikosulkuteho [kVA]

·  on laitoksen nimellisvirta [A]

· ä  on tuotantolaitoksen käynnistyshetkellä ottama virta [A]

Samaan liityntäpisteeseen (PCC = Point of Common Coupling) liittyvät tuotantolaitos saavat
aiheuttaa enintään 4 %:n jännitteenmuutoksen missä tahansa verkonosassa.

Tuotantolaitoksen on pystyttävä toimimaan jatkuvasti ja normaalisti, kun sähköjärjestelmän
taajuus on 49,0–51,0 Hz. Tuotantolaitoksen on kyettävä toimimaan 30 minuutin ajan, kun
sähköjärjestelmän taajuus on 51,0–51,5 Hz tai 49,0–47,5 Hz.

Laitoksen tulee myös täyttää Standardien SFS-EN-50549-1 ja SFS-EN-50549-2, sekä Fingri-
din Voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa esitetyt kohdat:

· taajuussäätö
· ylitaajuustoimintatila
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· pätötehonsäätö
· pätötehotuotannon sallittu aleneminen
· etäohjausvalmius

Tuotantolaitoksen tulee kyetä jatkamaan toimintaansa normaalisti taajuuden muutosnopeu-
den ollessa alle 2,0 Hz/s. Taajuuden muutosnopeuden mittaus ei saa reagoida häiriöiden ai-
heuttamiin äkillisiin muutoksiin jännitteen käyrämuodossa.

Laitoksen tuottaman sähkön tulee täyttää yleiseen jakeluun tarkoitettujen sähkön laatu- ja yh-
teensopivuusnormien asettamat vaatimukset, sekä muut kanssamme tehdyt sopimukset,
jotta jakeluverkkoon ei leviä sähkönlaatua huonontavia ilmiöitä. Tuotantolaitoksen aiheutta-
mat sallitut yliaaltovirrat suhteessa tuottajalle varattuun siirtokapasiteettiin ovat liitteen 2 tau-
lukoiden mukaiset.

2.3  Toiminta verkon häiriötilanteissa ja saarekekäytön estosuojaus (Loss of Mains =
LoM)

Tuotantolaitos on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitoksen tai tuotantolaitoksen
syöttämän saarekkeen irti jakeluverkostamme, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus
laitoksen liitäntänavoissa poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista. Kiinteistön kaikki
tuotantolaitokset tulisi suojata yhdellä liityntäsuojalaitteistolla.

Tuotantolaitos ei saa kytkeytyä yleiseen jakeluverkkoon, ellei seuraavat ehdot täyty:
· Sähköjärjestelmän taajuus on 49–51 Hz
· Liittymispisteen jännite on normaalilla vaihteluvälillä
· Laitoksen pätötehon suurin sallittu muutosnopeus on korkeintaan 100 % mitoituste-

hosta minuutissa
· Kun jakeluverkkomme jännite on ollut normaaliarvossaan vähintään 60 sekuntia.

Suojareleiden jakeluverkon tilaa ilmaisevat mittaussuureet tulee mitata liittymän verkon puo-
lelta, mahdollisimman läheltä liittymispistettä. Tuotantolaitoksen suojauksen tulee toimia,
vaikka jakeluverkkomme sähkönsyöttö on keskeytynyt.

2.4  Erotuskytkin ja sen käyttö

Yleisten sähköturvallisuusmääräysten mukaan tuotantolaitos on varustettava erotuskytki-
mellä, jossa on asennonosoitus tai näkyvä avausväli ja johon verkonhaltijalla on esteetön,
helppo ja vapaa pääsy. Kytkimessä on oltava myös lukitusmahdollisuus. Erotuskytkin tarvi-
taan sähkötyöturvallisuuden varmistamiseksi. Koko tuotantolaitoskokonaisuus tulee olla irro-
tettavissa verkosta yhden erotuskytkimen kautta, eli esimerkiksi useamman vaihtosuuntaajan
kokonaisuudessa ei riitä, että jokaisella vaihtosuuntaajalla on oma erotuskytkimensä.
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Kuva 2: Esimerkki jakeluverkkoon yhdistetystä tuotantolaitoksesta. Kuva on muokattu standardin SFS-EN 50549-1:2019
alkuperäisestä kuvasta. Alkuperäistä standardin kuvaa on hyödynnetty SFS:n luvalla. SFS ei vastaa tämän ohjeen kuvista ja
käännöksistä.

Kytkintä ei saa asentaa katolle tai ullakolle, vaan sen tulee sijaita sellaisella korkeudella, että
sen voi kääntää ilman tikkaita tai muita apuvälineitä, kuitenkin enintään 2 metrin korkeuteen.
Kytkimelle on asetettava selkeät opastetarrat, jotta kytkin on yksiselitteisesti ja helposti tun-
nistettavissa.

Esimerkiksi isommissa kiinteistöissä erotuskytkimenä voi toimia iv-konehuoneen kytkimellä
varustettu sulakelähtö pääkeskushuoneessa, johon meillä on reittilukituksella varustettu va-
paa pääsy.

Esimerkkejä sallituista erotuskytkimen sijainneista:
• Pääkeskushuone
• Talon ulkoseinä
• Mittauskeskustilat

Edustajallamme on oikeus erottaa tuotantolaitos verkosta, jos verkko- tai mittarityöt niin edel-
lyttävät. Laitos voidaan myös erottaa verkosta, jos se ei täytä liittymälle tai sen tuotantolaitok-
selle asetettuja vaatimuksia tai se aiheuttaa häiriötä muulle verkolle.

3  Sopimusehdot, sähköverovelvollisuus ja energianmittaus

3.1  Sopimusehdot

Sähkönkäyttäjien kanssa tehdyissä liittymis- ja verkkopalvelusopimuksissa sovelletaan yleisiä
Liittymisehtoja ja Verkkopalveluehtoja.



7 (8)

8.6.2022

3.2  Tuottajan sähköverovelvollisuus

Sähköntuottaja, joka siirtää sähköä myös yleiseen sähköverkkoon, on velvollinen maksa-
maan sähköveroa omaan käyttöön tuotetusta sähköstä. Verovelvollisuus koskee myös sel-
laista sähköä, jonka tuottaja luovuttaa toiselle, jos sähköä ei siirretä verkonhaltijan verkon
kautta. Tuotantolaitoksen omakäyttösähköstä veroa ei tarvitse maksaa.

Enintään 100 kW:n nimellistehoisilla tuotantolaitoksilla sähköä tuottavat toimijat on vapautettu
kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä vero-
velvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia.

Yli 100 kW:n nimellistehoisilla tuotantolaitoksilla sähköä tuottavien toimijoiden tulee varustaa
tuotantolaitos erillisellä mittauksella, jonka avulla saadaan laskettua oman tuotannon kulutus.
Oman tuotannon kulutuksella tarkoitetaan tuotantolaitoksen tuottamaa energiaa, joka käyte-
tään suoraan kohteessa. Oman tuotannon kulutus saadaan vähentämällä tuotetusta säh-
köstä tuotantolaitoksen omakäyttösähkö ja verkkoon syötetty sähkö. Omakäyttösähkö on tuo-
tantolaitosjärjestelmän itsensä kuluttama sähkö. Yli 100 kW:n tehoisilla tuotantolaitoksella
tuotetusta tuotantokohteessa itse kulutetusta sähköstä on maksettava sähköveroa, mikäli
tuotantolaitoksen vuosituotanto on yli 800 000 kWh.

3.3  Energianmittaus

Suurin osa jakeluverkkomme mittalaitteista pystyy mittaamaan myös tuotettua sähköä. Mitta-
laitteen vaihdon tarve arvioidaan laitoksen yleis- tai perustietolomakkeen toimituksen yhtey-
dessä. Yli 100 kW:n tuotantolaitos kohteissa, joissa on kulutusta ja tuotantoa, ja joista on
mahdollista siirtää sähköenergiaa myös jakeluverkkoomme, on mitattava erikseen oman tuo-
tannon kulutus. Oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa tuottaja.

4  Sopimus ja ilmoitusmenettely

4.1  Uusi tuotantolaitos tai tuotantotehon lisäys olemassa olevaan asennukseen

Luokan Varavoimalaitos: Ilmoitetaan jakeluverkon haltijan perustietolomakkeella (”Jakelu-
verkkoon liitetyn tuotantolaitoksen perustietolomake”).

Luokan Sähköverkon kanssa rinnankäyvä laitos:
· alle 50 kW:n laitokset ilmoitetaan jakeluverkon haltijan yleistietolomakkeella (”Pientuo-

tantolaitteiston yleistietolomake”) vähintään 2 viikkoa ennen laitoksen käyttöönottoa.

· 50 kW ja yli olevat laitokset ilmoitetaan jakeluverkon haltijan perustietolomakkeella
(”Pientuotantolaitteiston yleistietolomake ja yli 100 kW jakeluverkkoon liitetyn tuotanto-
laitoksen perustietolomake”) ja laitoksen pää- ja suojauskaavioilla vähintään kuukautta
(1) ennen laitoksen verkkoon kytkentää. Ennen laitoksen hyväksymistä verkkoon jake-
luverkon haltijalle toimitetaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja, joka sisältää liitäntäsuo-
jauksen toiminnan testauspöytäkirjan suojauksen asetteluarvoineen. Hyväksytyn pöy-
täkirjan myötä annamme luvan laitoksen kytkemiseen sähköverkkoon.
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4.2  Käytön aikaiset ilmoitukset

Tuotantolaitoksen perustietoihin tehtävistä muutoksista tai tuotantotoiminnan pysyvästä lak-
kaamisesta tehdään jakeluverkon haltijalle ilmoitus pientuotannon perustietolomakkeella en-
nen suunniteltua muutosten voimaantuloa. Liittymis- ja verkkosopimus päivitetään tarvitta-
essa.

4.3  Liitteet

4.3.1  Liite 1: Suositeltavat tuotantolaitteistojen tekniset vaatimukset

4.3.2 Liite 2: Generaattorilaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat suhteessa tuotta-
jalle varattuun siirtokapasiteettiin



LIITE 1: Suositeltavat tuotantolaitteistojen tekniset vaatimukset 
 
Tekniset vaatimukset on listattu käyttäen SFS-EN 50549-1:2019 -standardin mukaista kappalenumerointia. 
Standardia ei ole suomennettu. Yksiselitteiset kohdat on kuitenkin käännetty suomeksi. 
 

 
 
 
 
 
 

Taulukko C.1 — Parametritaulukko

X tarkoittaa, että 

jakeluverkonhaltija 

saattaa vaatia tästä 

taulukosta poikkeavia 

asetuksia 50 - 1000 kW 

tuotantolaitteistoille

O tarkoittaa, että 

asetusta ei vaadita, 

mutta sitä voi 

käyttää, jos asetusta 

ei haluta jättää 

tyhjäksi

Ei vaadita (O)

  Single fault tolerance for  
interface switch required  

  47,0 – 47,5 Hz Duration                 

  47,5 – 48,5 Hz Duration                 

  48,5 – 49,0 Hz Duration                 

  49,0 – 51,0 Hz Duration                 

  51,0 – 51,5 Hz Duration                 

  51, 5 – 52 Hz Duration                   

  Reduction threshold                       

  Maximum reduction rate                 

  Upper limit                                      

  Lower limit                                      

  ROCOF withstand capability  
(defined with a sliding  
measurement window of 500  
ms)  non-synchronous generating  
technology:  synchronous generating  
technology:  

  Maximum power resumption  
time  O

Aika // Time [s]  U (jännite // voltage)  
[p.u.]  

O

0 0,05 O

0,15 0,05 O

1,5 0,85 O

  Maximum power resumption  
time  O

Aika // Time [s]  U (jännite // voltage)  
[p.u. ]  

O

0 0,05 O

0,15 0,05 O

0,15 0,7 O

0,7 0,7 O

1 0,85 O

(VJV:n laiteluokka 

A:n mukaiset 

tuotantolaitteistot)

  Voltage-Time-Diagram                   

4.5.3.2 Generating  
plant with non- 
synchronous  
generating  
technology  

4.5.3.3 Generating  
plant with  

synchronous  
generating  
technology  

  Voltage-Time-Diagram                   

          

Verkonhaltijakohtainen 

asettelu mahdollinen 50 - 

1000 kW 

tuotantolaitteistoille (X)

Suositeltavat oletusasettelut, 

enintään 1000 kW tuotantolaitteistot

ei // no

0 s

30 min

30 min

rajoittamaton // unlimited

110% Un           

85% Un          

2 Hz/s 

(sekä tahti- että invertterikytketyille 

// same for non-synchronous and 

synchronous generating technology)

1 s

4.5.2 Rate of  
change of  frequency  
(ROCOF) immunity  

30 min

0 s

49,0 Hz

10 % PM/Hz   

3 s

4.3.2 Interface  
switch  

ParametriStandardin kappale

4.4.3 Minimal  
requirement for  
active power  
delivery at  
underfrequency  

4.4.2 Operating  
frequency range  

4.4.4 Continuous  
operating voltage  
range  



 
 
 

Aika // Time [s]  U (jännite // voltage)  
[p.u. ]  

O

0 1,25 O

0,1 1,25 O

0,1 1,2 O

5 1,2 O

5 1,15 O

60 1,15 O

60 1,1 O

  Threshold frequency f1                   

  Droop                                              
  Power reference                             
  Intentional delay                             
  Deactivation threshold fstop             

  Deactivation time tstop                                

  Acceptance of staged  
disconnection  

  Threshold frequency f1                   
O

  Droop                                              O

  Power reference                             O

  Intentional delay                             O

  Active factor range overexcited      
  Active factor range underexcited    

  Enabled control mode                    
X

  Q setpoint and excitation                X

  cos φ setpoint and excitation          X

  Characteristic curve                        
X

  Time constant                                 X

  Min cos φ                                        X

  Lock in power                                 X

  Lock out power                               X

  Characteristic curve                        
X

  Enabling                                         

  Static voltage range overvoltage    

  Static voltage range  
undervoltage  

 4.9.1 Threshold for protection as  
dedicated device [ in A or kW,  kVA]  

  Undervoltage threshold stage 1     X

  Undervoltage operate time stage  1  X

  Undervoltage threshold stage 2     
X

  Undervoltage operate time stage  2  
X

  Overvoltage threshold stage 1       
X

  Overvoltage operate time stage  1  X

  Overvoltage threshold stage 2       
X

  Overvoltage operate time stage  2  X

4.9.3 Requirements  
on voltage and  

frequency  protection  

ei käytössä // not used

10 s
0,9

ei käytössä // not used

Pmax          

4.7.4.2.2 Zero  
current mode for  
converter  
connected  
generating  
technology  

4.7.2.3.4 Power  
related control  
mode  

4.7.2.3.3 Voltage  
related control  
modes  

4.7.2.3.2 Setpoint  
control modes  

4.7.2.3 Control  
modes  

Pmax

0 s

0,9

0,9

4.6.2 Power  
response to  
underfrequency  

4.7.2.2 Capabilities    

Q setpoint     

0
1

49,5 Hz

4 %

ei käytössä // not used
ei käytössä // not used

ei sallita // not allowed

4 %

0-2 s

50,5 Hz

4.5.4 Over-voltage  
ride through  
(OVRT)  

  Voltage-Time-Diagram                   

4.6.1 Power  
response to  
overfrequency  

ei käytössä // not used

120 % Un       

50 % Un         

0,2 Un (Oletuksena ON, verkonhaltijan 
määriteltävissä ON/OFF // Default ON, 
system operator may define ON/OFF)

0,25 s (Oletuksena ON, verkonhaltijan 
määriteltävissä ON/OFF // Default ON, 
system operator may define ON/OFF))

1,2 Un

1 s

ei käytössä // not used

ei käytössä // not used

ei käytössä // not used

ei käytössä // not used

50 kW

Huom! Uusi vaatimus 50 - 1000 kW 

tuotantolaitteistoille! Täytyy löytyä 

rele+kytkinlaite! (circuit 

breaker/switch/contactor)

0,8 Un
1,5 s



 

  Lower frequency                             

  Upper frequency                             

  Lower voltage                                 

  Upper voltage                                 

  Observation time                            
  Active power increase gradient      

  Lower frequency                             

  Upper frequency                             

  Lower voltage                                 

  Upper voltage                                 

  Observation time                            
  Active power increase gradient      

Remote operation of the logic  
interface  

  Remote operation  NOTE: If yes 
further definition is  provided by the 
DSO  O

Remote information exchange 
required  NOTE: If yes further 
definition is provided by the DSO O

Käytetty funktio / Used function X

Toiminta-aika / Operation time X

4.10.3 Starting to  
generate electrical  
power  

4.12 Remote  
information  
exchange  

4.11.2 Reduction of  
active power on set  
point  

4.11.1 Ceasing  
active power  

4.10.2 Automatic  
reconnection after  
tripping  

60 s
Enintään // Maximum: 100 % / min

ei // no

ei // no

Hyväksytyt funktiot / Accepted 

functions:

- ROCOF 2 Hz/s (vain alle 50 kW! // 

Only generating plants less than 50 

kW!)

- Vector shift 10 astetta // degrees

- Aktiivimetodit inverttereissä // 

Inverter active methods

0,5 s

Voidaan poiketa verkonhaltijan 

harkinnalla, mikäli LoM-suojaus on 

luotettava // DSO may choose 

otherwise, if LoM protection is 

reliable

Loss of Mains -suojaus / 
Loss of Mains protection

49,0 Hz

51,0 Hz

0,85 Un

1,10 Un

60 s
Enintään // Maximum: 100 % / min

Kyllä; portti täytyy löytyä, mutta 
verkonhaltija päättää, käytetäänkö sitä // 
Yes; remote operation must be possible, 
but system operator decides whether it 

is used

49,0 Hz

51,0 Hz

0,85 Un

1,10 Un
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4.3.2  Liite 2: Generaattorilaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat suhteessa
tuottajalle varattuun siirtokapasiteettiin

Liittymän referenssivirta on sulakepohjaisessa liittymässä pääsulakkeen nimellisvirta ja teho-
pohjaisessa liittymässä liittymissopimuksen tehosta laskettu virta.

Taulukko 1: Pienjänniteverkkoon liitetyn laitteiston aiheuttamat suurimmat sallitut yliaaltovirrat liittymispisteessä
tarkasteltuna

Referenssivirta Suositeltava raja
≤ 25 A Saa käyttää laitestandardin mukaisia laitteita.

25 - 200 A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 10
% referenssivirrasta.

> 200 A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8 %
referenssivirrasta, mutta kuitenkin vähintään 20 A sal-
litaan. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen osalta:

Järjestysluku n sallittu arvo referenssivirrasta
< 11 7,0 %

11 - 16 3,5 %
17 - 22 2,5 %
23 - 34 1,0 %

> 34 0,5 %

Taulukko 2: Keskijänniteverkkoon liitetyn laitteiston aiheuttamat suurimmat sallitut yliaaltovirrat liittymispisteessä
tarkasteltuna

Referenssivirta Suositeltava raja
Kaikki Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8 %

referenssivirrasta. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen
osalta:

Järjestysluku n sallittu arvo referenssivirrasta

< 11 7,0 %
11 - 16 3,5 %
17 - 22 2,5 %
23 - 34 1,0 %

> 34 0,5 %


