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1 Johdanto

Tämä asiakirja määrittelee Euroopan Komission sähköjärjestelmän hätätilaa ja
käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä antaman asetuksen Network code on
Electricity Emergency and Restoration, COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2196
(Sähköjärjestelmän hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö, jäljempänä NC
ER) mukaisesti Fingrid Oyj:n (jäljempänä Fingrid) järjestelmän varautumissuunnitelman.

2 Määritelmät

Tässä Järjestelmän varautumissuunnitelmassa käytetään NC ER:n ja Euroopan
Komission asetuksen (EU) 2017/1485 (SO GL) määritelmiä. Lisäksi:

1. ”Tehonvajaussuojaus” tarkoittaa samaa kuin NC ER:n artiklan 15 mukainen
automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmään sisältyvä automaattinen
sähkönkulutuksen irtikytkentä.

3 Periaatteet

Järjestelmän varautumissuunnitelma sisältää automaattisia toimintoja ja manuaalisia
toimenpiteitä, joita aktivoidaan sähköjärjestelmän ollessa hätätilassa, kun normaalit ns.
korjaavat toimenpiteet on jo käytetty. Näiden toimintojen ja toimenpiteiden tarkoituksena
on estää sähköjärjestelmän suurhäiriö ja palauttaa sähköjärjestelmä mahdollisimman
nopeasti normaalitilaan.

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä voidaan käynnistää jo
ennen hätätilaan joutumista, mikäli käyttövarmuusanalyysin perusteella
sähköjärjestelmän käyttövarmuus tätä edellyttää

4 Järjestelmän varautumissuunnitelman rakenne

4.1 Yleistä

Fingridin Järjestelmän varautumissuunnitelma on laadittu siten, että sen sisältää NC ER:n
artiklassa 11 luetellut asiat ja täyttää NC ER:n artikloissa 12…27 esitetyt vaatimukset.
Järjestelmän varautumissuunnitelmaan sisältyy seuraavat Fingridin ohjeet ja dokumentit:

1. Automaattisen ali- ja ylitaajuussuojausjärjestelmän toteutus Suomessa,

2. Jännitteensäädön yleisohje (sisäinen),

3. Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittäminen Fingrid-yhtiöissä KH40001
(sisäinen),

4. Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittäminen yleisohje KH40000,

5. Suomen sähköjärjestelmän sähköpula- ja ylituotantotilanteiden hallinta KH001
(sisäinen),

6. Suomen sähköjärjestelmän sähköpula- ja ylituotantotilanteiden - ohje
sidosryhmille,
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7. Fingridin käyttötoiminnan tiedotus- ja hälytysohje (sisäinen),

8. Luettelo Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittävistä
verkonkäyttäjistä,

9. Luettelo ensisijaisista merkittävistä verkonkäyttäjistä.

4.2 Artikla 11(2) - Järjestelmän varautumissuunnitelmaa laadittaessa huomioon
otettavat osatekijät

Osatekijät, jotka siirtoverkonhaltijan on Järjestelmän varautumissuunnitelmaansa
laatiessaan vähintään otettava huomioon, eli

a) käyttövarmuusrajat,

b) kulutuksen ja tuotannon käyttäytyminen ja suorituskyky synkronialueella,

c) ensisijaisten merkittävien verkonkäyttäjien erityistarpeet ja

d) Fingridin siirtoverkon ja siihen liittyvien jakeluverkonhaltijoiden verkkojen
ominaispiirteet

on huomioitu laadittaessa kappaleessa 4.1 mainittuja, Fingridin Järjestelmän
varautumissuunnitelmaan kuuluvia ohjeita ja dokumentteja.

4.3 Artikla 11(3) - Järjestelmän varautumissuunnitelmaan sisällytettävät säännöt

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan vähintään sisällytettävät säännöt, eli:

a) olosuhteet, joissa järjestelmän varautumissuunnitelma aktivoidaan,

b) järjestelmän varautumissuunnitelmaa koskevat ohjeet, jotka siirtoverkonhaltijan on
annettava ja

c) toimenpiteet, joihin sovelletaan reaaliaikaista kuulemista tai koordinointia
määriteltyjen osapuolten kanssa

on niin ikään huomioitu laadittaessa kappaleessa 4.1 mainittuja, Järjestelmän
varautumissuunnitelmaan kuuluvia ohjeita ja dokumentteja laadittaessa. Järjestelmän
varautumissuunnitelman aktivointi on lisäksi kuvattu erikseen tämän suunnitelman
kappaleessa 9.

4.4 Artikla 11(4) - Järjestelmän varautumissuunnitelmaan erityisesti sisällytettävät
asiat

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan on erityisesti sisällyttävä seuraavat osatekijät:

a) luettelo toimenpiteistä, jotka siirtoverkonhaltijan on toteutettava laitteistoissaan;
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b) luettelo toimenpiteistä, jotka jakeluverkonhaltijoiden on toteutettava, sekä
jakeluverkonhaltijoista, jota ovat vastuussa näiden toimenpiteiden toteuttamisesta
laitteistoissaan;

c) luettelo merkittävistä verkonkäyttäjistä sekä luettelo toimenpiteistä, jotka näiden
merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava;

d) luettelo ensisijaisista merkittävistä verkonkäyttäjistä sekä niiden irtikytkemistä
koskevat ehdot ja edellytykset; ja

e) kunkin järjestelmän varautumissuunnitelmassa mainitun toimenpiteen
toteuttamisen määräaika.

Fingridin ja muiden osapuolien laitteistoissa toteutettavat toimenpiteet on kuvattu tämän
suunnitelman kappaleissa 5, 6 ja 7.

Luettelo Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittävistä verkonkäyttäjistä ja
ensisijaisista merkittävistä verkonkäyttäjistä sekä toimenpiteiden toteuttamisen määräajat:
ks. tämän suunnitelman kappaleet 6, 7 ja 8.

4.5 Artikla 11(5) – Järjestelmän varautumissuunnitelmaan vähintään sisällytettävät
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan on sisällyttävä vähintään seuraavat tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet:

a) verkon suojausjärjestelmät, mukaan lukien vähintään seuraavat:

i. automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä;

ii. automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä; ja

iii. automaattinen jännitteen romahtamisen estojärjestelmä.

b) vähintään seuraavat menettelyt:

i. taajuuspoikkeamien hallintamenettely;

ii. jännitepoikkeamien hallintamenettely;

iii. sähkönsiirron hallintamenettely;

iv. pätötehoa koskeva avunantomenettely; ja

v. manuaalinen kuormien irtikytkentämenettely.

Näiden toteutus Suomessa on kuvattu kappaleissa 11…18.

5 Toimenpiteet jotka Fingridin on toteutettava laitteistoissaan

1. Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä siltä osin kuin se joudutaan
kantaverkossa toteuttamaan. Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä on
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kuvattu tämän suunnitelman kappaleessa 11. Tämä on toteutettava 18.12.2022
mennessä.

2. Automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä siltä osin kuin se joudutaan
kantaverkossa toteuttamaan. Automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä on
kuvattu tämän suunnitelman kappaleessa 12. Tämä on toteutettava 18.12.2019
mennessä.

3. Automaattinen jännitteen romahtamisen estojärjestelmä, joka on kuvattu tämän
suunnitelman kappaleessa 13. Tämä on toteutettava 18.12.2019 mennessä.

6 Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittävät
jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat sekä
toimenpiteet, jotka näiden on toteutettava

6.1 Merkittävät jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat

Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittäviksi jakeluverkonhaltijoiksi
Suomessa Fingrid nimeää:

· kaikki jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat.

Nimeäminen tehdään Energiaviraston julkaiseman listan ”Sähköverkonhaltijat” pohjalta.

Luettelo merkittävistä jakeluverkonhaltijoista ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoista on
Järjestelmän varautumissuunnitelman liitteenä. Fingrid päivittää luettelon vähintään
kolmen vuoden välein.

6.2 Toteutettavat toimenpiteet

1. Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä siten kuin se on kuvattu tämän
suunnitelman kappaleessa 11. Tämä on toteutettava 18.12.2022 mennessä.

2. Automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä siten kuin se on kuvattu tämän
suunnitelman kappaleessa 12. Tämä on toteutettava 18.12.2019 mennessä.

7 Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittävät verkonkäyttäjät
sekä toimenpiteet, jotka näiden on toteutettava

7.1 Merkittävät verkonkäyttäjät

Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittäviksi verkonkäyttäjiksi Suomessa
Fingrid nimeää:

· suoraan kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat ja

· olemassa olevista ja uusista tyypin C ja D voimalaitoksista ne, joiden teho on yli
10 MW.
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Nimeäminen perustuu Energiaviraston voimalaitosrekisteriin. Luettelo merkittävistä
verkonkäyttäjistä on Järjestelmän varautumissuunnitelman liitteenä. Fingrid päivittää
luettelon kolmen vuoden välein.

7.2 Toteutettavat toimenpiteet

1. Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä siten kuin se on kuvattu tämän
suunnitelman kappaleessa 11. Tämä on toteutettava 18.12.2022 mennessä.

2. Automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä siten kuin se on kuvattu tämän
suunnitelman kappaleessa 12. Tämä on toteutettava 18.12.2019 mennessä.

8 Luettelo Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta ensisijaisista
merkittävistä verkonkäyttäjistä sekä niiden irtikytkemistä koskevat ehdot ja
edellytykset

Fingrid ei nimeä Suomessa Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta ensisijaisia
merkittäviä verkonkäyttäjiä.

9 Järjestelmän varautumissuunnitelman aktivointi

9.1 NC ER:n vaatimukset

Järjestelmän varautumissuunnitelman aktivointi määritellään NC ER:n artiklassa 13:

1. Manuaaliset toimenpiteet tulee aktivoida yhteistyössä merkittäväksi nimettyjen
jakeluverkonhaltijoiden, merkittäväksi nimettyjen verkonkäyttäjien sekä
mahdollisten järjestelmän varautumispalvelujen tarjoajien kanssa.

2. Manuaaliset toimenpiteet tulee aktivoida kun

a) verkko on hätätilassa eikä käytettävissä ole korjaavia toimenpiteitä verkon
palauttamiseksi normaalitilaan; tai

b) siirtoverkon käyttövarmuus edellyttää järjestelmän
varautumissuunnitelman toimenpiteen aktivointia etukäteen, korjaavien
toimenpiteiden lisäksi.

3. Kunkin yllä mainitun osapuolen on noudatettava viipymättä siirtoverkonhaltijan
antamia Järjestelmän varautumissuunnitelmaa koskevia ohjeita.

4. Kunkin siirtoverkonhaltijan on aktivoitava Järjestelmän varautumissuunnitelmansa
menettelyt, joilla on merkittävä rajat ylittävä vaikutus, yhteistoiminnassa niiden
siirtoverkonhaltijoiden kanssa, joihin vaikutus kohdistuu.

9.2 Sähköjärjestelmän hätätilan kriteerit

Sähköjärjestelmän hätätilan kriteerit on määritelty SO GL:n artiklassa 8. Täsmällisempi
kansallinen tulkinta kriteereistä on Fingridin ohjeessa ”Fingridin käyttötoiminnan tiedotus-
ja hälytysohje-KM40005”.
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9.3 Aktivoinnin toteutus

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan sisältyvien automaattisten toimintojen
aktivoitumiskriteerit on määritelty siten, että ne noudattavat yllä mainittuja NC ER:n
vaatimuksia.

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan sisältyvien manuaalisten toimenpiteiden
aktivointikriteerit on niin ikään määritelty siten, että ennen aktivointia järjestelmä on
hätätilassa ja käytettävissä ei enää ole normaaleja korjaavia toimenpiteitä. Poikkeuksena
tähän Fingridin sähköpulamenettelyssä on tiettyjä toimenpiteitä, jotka käynnistetään jo
ennusteiden perusteella.

Järjestelmän varautumissuunnitelman toimenpiteiden aktivointi on kuvattu kappaleessa
4.1 luetelluissa Fingridin ohjeissa ja dokumenteissa.

10 Yhteistyöperiaatteet pohjoismaisella synkronialueella

Pohjoismaisen käyttösopimuksen (System Operation Agreement eli SOA) ja NC ER:n
periaatteiden mukaisesti jokainen siirtoverkonhaltija on

· vastuussa käyttövarmuudesta omassa sähköjärjestelmässään,

· velvollinen auttamaan muita siirtoverkonhaltijoita sillä edellytyksellä, ettei tämä
saata siirtoverkonhaltijan siirtoverkkoa tai yhteen liitettyjä siirtoverkkoja hätätilaan
tai suurhäiriötilaan ja

· velvollinen jakamaan tietoa toisille siirtoverkonhaltijoille tilanteen vaatimassa
laajuudessa.

Sähköjärjestelmän hätätilassa, suurhäiriötilassa ja käytönpalautustilassa pyritään
toimimaan mahdollisimman pitkälle samalla tavalla kuin normaalitilassa. Tämä koskee
esim. taajuudenhallintaa ja sähkömarkkinoiden toimintaa ja tällä minimoidaan virheiden
mahdollisuus.

Pohjoismaista yhteistyötä pyritään kehittämään jatkuvasti.

11 NC ER artikla 15: Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä

Suomen sähköjärjestelmän automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä koostuu NC ER
artiklan 15 määrittelemistä, sähköverkon alhaisilla taajuuksilla automaattisesti
aktivoituvista toiminnoista:

· automaattinen kuormien irtikytkentä eli tehovajaussuojaus

· voimalaitosten taajuussäätö-ylitaajuustoiminto kuten määritelty voimalaitosten
järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV2018). Vaatimus koskee uusia ja
uusittavia laitoksia.

· energianvarastointiyksiköiden siirtyminen tuotantotilaan tulee olemaan määritelty
niitä koskevissa järjestelmäteknisissä vaatimuksissa. Vaatimus koskee sen
jälkeen uusia ja uusittavia laitoksia.
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Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä toteutetaan Suomessa Fingridin dokumentin
”Automaattisen ali- ja ylitaajuussuojausjärjestelmän toteutus Suomessa” mukaisesti.

Tehonvajaussuojaus toteutetaan järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta
merkittäviksi nimettävien

· jakeluverkonhaltijoiden ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoiden verkoissa sekä

· merkittäväksi nimettävien suoraan kantaverkkoon liittyneiden sähkönkuluttajien
kulutuskohteissa.

Tarvittaessa tehonvajaussuojausta täydennetään kantaverkossa. Toteutus noudattaa
Pohjoismaisella synkronialueella sovittuja periaatteita.

12 NC ER artikla 16: Automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä

Fingridin automaattisen ylitaajuussuojausjärjestelmän koostuu NC ER artiklan 15
määrittelemistä, sähköverkon korkeilla taajuuksilla automaattisesti aktivoituvista
toiminnoista:

· voimalaitosten taajuussäätö-ylitaajuustoiminto kuten määritelty voimalaitosten
järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV2018). Vaatimus koskee uusia ja
uusittavia laitoksia.

· energianvarastointiyksiköiden irtikytkeytyminen tulee olemaan määritelty niitä
koskevissa järjestelmäteknisissä vaatimuksissa. Vaatimus koskee sen jälkeen
uusia ja uusittavia laitoksia.

· järjestelmäsuoja, joka laukaisee Viipurin linkin tuonnin 52,0 hertsissä.

NC ER:n määrittelemää tehonvajaussuojausta vastaavaa, erillistä ylitaajuudesta toimivaa
automaattista tuotannon irtikytkentää ei Pohjoismaisella synkronialueella tällä hetkellä ole
käytössä, ei myöskään Fingridillä Suomessa.

Automaattinen alitaajuussuojausjärjestelmä toteutetaan Suomessa Fingridin dokumentin
”Automaattisen ali- ja ylitaajuussuojausjärjestelmän toteutus Suomessa” mukaisesti.

13 NC ER artikla 17: Automaattinen jännitteen romahtamisen estojärjestelmä

Fingridin jännitteen romahtamisen estojärjestelmä koostuu seuraavista toiminnoista:

· Fingridin SVC-laitteiden hätäjännitteensäätö

· reaktoreiden alijännitelaukaisut

· 400/110 kV muuntajien käämikytkimien automaattinen lukitus

· kondensaattoreiden automaattinen verkkoon kytkentä alhaisesta jännitteestä

Nämä toiminnallisuudet ja niiden aktivointi on kuvattu Fingridin ohjeessa
”Jännitteensäädön yleisohje”.
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14 NC ER artikla 18: Taajuuspoikkeamien hallintamenettely

Taajuuspoikkeamien hallintamenettely tarkoittaa yli- ja alitaajuustilanteissa toteutettavia
manuaalisia toimenpiteitä taajuuden hallitsemiseksi. Merkittävät taajuuspoikkeamat
sähköjärjestelmän hätätilassa hallitaan käytännössä sähköpulanmenettelyn mukaisesti.

Fingridillä yli- ja alitaajuustilanteissa toteutettavia manuaalisia toimenpiteitä taajuuden
hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet koostuvat:

· ohjeen ”Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittäminen Fingrid - yhtiöissä-
KH40001” kohdassa ”Taajuushäiriöt” kuvatuista toimenpiteistä, sekä mikäli nämä
toimenpiteet eivät riitä,

· ohjeen ”Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden ja sähkön
ylituotantotilanteiden hallinta-KH001” kohdissa ”Sähköpula” ja ”Sähkön
ylituotantotilanne” kuvatuista toimenpiteistä.

Jälkimmäinen perustuu Pohjoismaisen käyttösopimuksen (System Operation Agreement,
SOA) liitteeseen 9 ”Rules for managing power shortages during high consumption,
bottlenecks or disturbances”.

15 NC ER artikla 19: Jännitepoikkeamien hallintamenettely

Jännitepoikkeamien hallintamenettely tarkoittaa yli- ja alijännitetilanteissa toteutettavia
manuaalisia toimenpiteitä jännitteen hallitsemiseksi.

Fingridillä nämä toimenpiteet koostuvat:

· ohjeen ”Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittäminen Fingrid - yhtiöissä-
KH40001” kohdassa ”Jännitehäiriöt” määritellyistä toimenpiteistä ja

· Fingridin Jännitteensäädön yleisohjeessa määritellyistä toimenpiteistä.

16 NC ER artikla 20: Sähkönsiirron hallintamenettely

Sähkönsiirron hallintamenettely tarkoittaa käyttövarmuusrajat ylittävien sähkönsiirtojen
hallintaan käytettäviä manuaalisia toimenpiteitä. Käytännössä sähkönsiirtojen ylittäessä
rajat tilanne johtaa pahentuessaan sähköpulamenettelyn käyttämiseen.

Fingridillä nämä sähkönsiirron hallintamenettely koostuu:

· ohjeen ”Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden ja sähkön
ylituotantotilanteiden hallinta-KH001” kohdissa ”Sähköpula” ja ”Sähkön
ylituotantotilanne” kuvatuista toimenpiteistä.

Tämä ohje perustuu Pohjoismaisen käyttösopimuksen liitteeseen 9 ”Rules for managing
power shortages during high consumption, bottlenecks or disturbances”.
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17 NC ER artikla 21: Pätötehoa koskeva avunantomenettely

Pätötehoa koskeva avunantomenettely sähkön riittävyyden ollessa uhattuna toteutetaan
sähköpulamenettelyn mukaisesti.

· ohjeen ”Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden ja sähkön
ylituotantotilanteiden hallinta-KH001” toimenpiteillä.

Tämä ohje perustuu Pohjoismaisen käyttösopimuksen liitteeseen 9 ”Rules for managing
power shortages during high consumption, bottlenecks or disturbances”.

Ohjeen kohdissa “Sähköpula mahdollinen”, “Sähköpulan riski suuri” ja ”Sähkön
ylituotantotilanne mahdollinen” kuvataan, miten tilanteen kehittyessä hankitaan
kaupallisilla menetelmillä apua suomalaisilta osapuolilta ja naapurimaista. Kohdissa
”Sähköpula” ja ”Sähkön ylituotantotilanne” kuvataan miten tilanteen pahentuessa
järjestelmävastuun ja NC ER artiklan 21 nojalla ohjeistetaan suomalaisia osapuolia
tilanteen hallitsemiseksi ja viime kädessä tarvittaessa irtikytketään sähkönkulutusta.

18 NC ER artikla 22: Manuaalinen kuormien irtikytkentä

Manuaalinen kuormien irtikytkentä tapahtuu sähköpulanmenettelyn mukaisesti.

Fingridillä nämä manuaalisen irtikytkennän toimenpiteet koostuvat:

· ohjeen ”Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden ja sähkön
ylituotantotilanteiden hallinta-KH001” kohdassa ”Sähköpula” kuvatuista
toimenpiteistä.

Tämä ohje perustuu Pohjoismaisen käyttösopimuksen liitteeseen 9 ”Rules for managing
power shortages during high consumption, bottlenecks or disturbances”.

Liitteet 1. Automaattisen ali- ja ylitaajuussuojausjärjestelmän toteutus
Suomessa

2. Jännitteensäädön yleisohje (sisäinen)

3. Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittäminen Fingrid-
yhtiöissä KH40001 (sisäinen)

4. Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittäminen yleisohje
KH40000

5. Suomen sähköjärjestelmän sähköpula- ja ylituotantotilanteiden
hallinta KH001 (sisäinen)
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6. Suomen sähköjärjestelmän sähköpula- ja ylituotantotilanteiden - ohje
sidosryhmille

7. Fingridin käyttötoiminnan tiedotus- ja hälytysohje (sisäinen)

8. Luettelo Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta
merkittävistä verkonkäyttäjistä

9. Luettelo ensisijaisista merkittävistä verkonkäyttäjistä

Jakelu -

Tiedoksi -


