
 

 

 
OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI KEMIN ENERGIA JA VESI OY:N 
SÄHKÖNJAKELUVERKKOON 
 
 
Yleistä 
  

Ohjeen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joiden avulla 
mahdollistetaan asiakkaiden omistamien, kiinteästi asennettujen 
sähköä tuottavien laitteistojen käyttö Kemin Energia ja Vesi Oy:n 
(jatkossa Kenve) jakeluverkossa siten, että siitä ei aiheudu häiriötä 
jakeluverkolle ja sen välityksellä muille sähkön käyttäjille tai vaaraa 
jakeluverkon kanssa tekemisissä oleville henkilöille. 
 
Erityisesti jakeluverkonhaltijan tietämättä syntyvät takajännitteet ja 
yleisen jakeluverkon eroaminen erillisiksi asiakkaan 
tuotantolaitteistojen syöttämiksi jakeluverkon saarekkeiksi tulee olla 
estetty. 
 
Mikrotuotannon liittämisestä Kemin Energian ja Veden verkkoon 
sovelletaan lisäksi Energiateollisuuden suosittelemaa teknistä liitettä 
nimellisteholtaan enintään 50 kVA laitoksen liittäminen. 

 
 
Jakeluverkon määrittely 
 

Jakeluverkoiksi luetaan näissä ohjeissa kaikki alle 110 kV jännitetasoiset 
Kenven hallinnassa olevat sähkönjakeluun tarkoitetut 
sähkönjakeluverkot. 

 
 
Tuotantolaitteiston määrittely 
 

Tuotantolaitteistoiksi katsotaan tässä ohjeessa pyörivien 
generaattoreiden lisäksi myös erilaiset staattiset sähkönjakeluverkkoon 
sähköä syöttävät laitteistot, kuten erilaiset elektroniikoin 
sähköverkkoon liitetyt akustot, valosähköiset kennot, 
polttokennolaitokset ym. 
 
Nämä ohjeet eivät erottele erilaisia tuotantolaitteistoja niiden 
käyttötarkoituksen mukaan, vaan ne käsittelevät ns. 
varavoimalaitteistoja, huipunajovoimalaitoksia tai puhtaasti energian 
myyntiä varten tarkoitettuja laitteistoja samalla tavalla laitteistojen 
koosta riippumatta sähköteknisten perusteiden näkökulmasta. 

 
 



 

 

 
Tuotantolaitteistojen ja niiden syöttämien verkkojen rakenteet 
automatiikkoineen ja relesuojauksineen tulee laitteiston haltijan 
toimesta suunnitella ja rakentaa tarkoituksenmukaisiksi siten, että ne 
täyttävät yleisen jakeluverkon ja asiakasverkon väliset 
yhteistoimintavaatimukset sekä sähköturvallisuuden asettamat 
vaatimukset. Lisäksi suunnittelussa, käytössä ja ylläpidossa on 
huolehdittava siitä, ettei yleiseen jakeluverkkoon tai muuhun 
sähköasennukseen aiheudu häiriöitä, kuten jännitteen vaihtelua, 
verkkojännitteen vääristymiä, vaiheiden epäsymmetriaa ja 
käynnistyksen ja tahdistuksen aiheuttamia häiriöitä sekä väärää 
toimintaa sähköverkon häiriötilanteissa. 
Jakeluverkon haltijan tietämättä syntyvät takajännitteet ja yleisen 
jakeluverkon eroamisen erillisiksi sähköntuotantolaitosten syöttämiksi 
yleisen jakeluverkon saarekkeiksi tulee olla estetty. 
 
Tuotantolaitteiston suunnittelijan tulee hyvissä ajoin neuvotella 
laitteistojen verkkoon kytkemisen sähkö- ja sopimusteknisistä 
kysymyksistä Kenven edustajan kanssa.  
 
Ohjeissa on huomioitu Energiateollisuus ry:n hyväksymät yleiset 
sähkönkäytön liittymis- (LE 2014) ja verkkopalveluehdot (VPE 2014) 
sekä tuotannon vastaavat ehdot TLE 2014 ja TVPE 11. 

  



 

 

 
Tuotantolaitteistojen luokittelu käyttöominaisuuksien mukaisesti 
 

Kenven  jakeluverkkoon liitetyt tai liitettävät asiakkaiden omistamat 
tuotantolaitteistot voidaan jakaa toimintaperiaatteensa mukaisesti eri 
luokkiin: 

 
 Luokka Rinnan- 

käynnin 
esto 

Tahdistus Yhteensopi-
vuusehdot 

Yksin 
syötön 
esto 

Sopimus- 
ehdot 

Yleisestä 
jakeluverkosta 
erossa käyvät 
tuotantolait-
teistot 

Rinnankäyttö estetty mekaanisella 
kytkimellä 

Lk 1 

 
X 

- - - 

LE 2014 
ja 
VPE 2014 

 Rinnankäyttö rajoitettu automaattisella 
syötönvaihdolla 

Lk 2 
X X - - 

LE 2014 
ja 
VPE 2014 

Yleisen 
jakeluverkon 
kanssa 
rinnankäyvät 
tuotantolait-
teistot 

Sähkön siirto jakeluverkkoon estetty Lk 3a 
- X X X 

LE 2014 
ja 
VPE 2014 

Sähkön siirto 
jakeluverkkoon 
sallittu 

Tuottaja ei saa 
korvausta verkkoon 
siirtyneestä 
sähköstä 
 (vain pienet 
mikrogeneraattorit) 

Lk 3b 

- X X X 

LE 2014 
ja 
TVPE 11 
 

Tuottaja myy 
sähköä muulle 
sähkömarkkina-
osapuolelle 

Lk 4 

- X X X 

LE 2014 
tai TLE 
2014 ja 
TVPE 11 

 
 
Laitteistojen käyttöönotto 
 

Luokkien 2, 3 ja 4 mukaisten tuotantolaitteistojen käyttöönotosta ja 
laitteistojen käyttötavan muutoksista tulee sopia Kenven sekä 
sisällyttää tuotantolaitteistoasiat asiakkaan ja Kenven väliseen 
sähköverkkosopimukseen riippumatta siitä, kuka kulloinkin on 
asiakkaan sähköenergian myyjä.  
 
Edellä mainittujen luokkien mukaisten tuotantolaitteistojen 
suunnitelmat, joihin sisältyy selvitykset sähköverkostoon 
liittymisautomatiikasta ja suojauksesta sekä asiakkaan verkon pää- ja 
suojauskaaviot, tulee hyväksyttää jakeluverkonhaltijalla ennen 
tuotantolaitteistojen käyttöönottoa. Lisäksi tulee luokkien 3 ja 4 
mukaisten laitosten osalta ennakkoon sopia tarvittavien 
jakeluverkostomuutosten ja suojausjärjestelmien rakentamis- ja 
muutosaikatauluista sekä niiden kustannusjakoperusteista ennen 
laitteistojen rakentamista tai olemassa olevien laitosten käyttötavan 
muutosta. Laitteistot saadaan  kytkeä verkkoon vasta sitten, kun Kenve 
antaa siihen luvan. 
 



 

 

 
Ajan tasalla olevat pää- ja suojauskaaviot tulee toimittaa Kenvelle 
arkistoitavaksi. 
 
Tuotantolaitteistojen purkamisesta tai rakenteen muuttamisesta 
johtuen tulee sähköverkkosopimus tarkistaa ja päivittää muutosten 
mukaiseksi. 
 
Luokkien 3 ja 4 mukaisten laitteistojen haltijan tulee ilmoittaa Kenvelle 
asiakkaan tuotantolaitteiston vastuuhenkilön yhteystiedot ja niiden 
muutokset.  

 
 
Liittämisen käyttötekniset ohjeet 
 
 
Yleistä 
 

Tahdistuksiin tulee pääsääntöisesti käyttää automaattitahdistinta. 
 
Tuotantolaitteiston ja syöttävän verkon suojausten koordinointi 
edellyttää lisäksi aina tapauskohtaista tarkastelua. Nämä tarkastelut 
sisältävät mm. sähköaseman johtolähtöjen ylivirtasuojien asettelujen 
koordinoinnin, maasulkusuojauksen oikean toiminnan varmistamisen, 
sähköaseman kiskosuojauksen toiminnan varmistamisen ja 
pikajälleenkytkennän käytön tarkastelun sekä Fingridin esittämien 
järjestelmäteknisten vaatimusten soveltamisen. Sovellettavat ratkaisut 
riippuvat tuotantolaitoksen koosta, tyypistä ja sijainnista verkossa. 
Tarkastelujen perusteella voi Kenve esittää lisävaatimuksia myös 
tuotantolaitteiston ohjausyksikölle tai suojaukselle. 
 

 
Tuotantolaitteistojen mahdollisesti aiheuttamat ongelmat 
automaattisen mittarien 
luentajärjestelmälle (AMR) tulee generaattorilaitteiston haltijan poistaa 
kustannuksellaan. (Kenven AMR järjestelmän taajuusalueet ovat 3 kHz – 
132 kHz). Tekniikan kehittyessä saattaa taajuusalueeseen tulla 
muutoksia, joihin Kenve ei voi vaikuttaa. 

  



 

 

 
LK 1 Rinnankäynnin esto 
 

Yleisestä jakeluverkosta sähköisesti erillään toimivat tuotantolaitteistot: 
 

 Rinnankäynti jakeluverkon kanssa tulee olla estettynä 
erotuskytkinvaatimukset täyttävällä mekaanisella vaihtokytkimellä, 
joka kytkee kuormitukset joko jakeluverkon tai tuotantolaitteiston 
syöttämiksi. 

 
 
LK 2 Rinnankäynnin esto ja tahdistus 
 

Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvät automaattisella syötönvaihdolla 
toteutetut tuotantolaitteistot. 

 
Tähän luokkaan luetaan sekä pelkällä kontaktori vaihtoautomatiikalla 
että tahdistimella toteutetut tuotantolaitteistot: 

 

 Asiakkaan generaattorin ja jakeluverkon rinnankäyntiaika tulee 
rajoittaa releautomatiikalla enintään 5 sekunniksi. Automatiikan 
tulee olla sellainen, ettei sitä rinnankäyntiajan pidentämiseksi 
käyttötoimenpitein voida ohittaa. 

 Varavoimalaitteiston käynnistyessä verkkohäiriötilanteessa tulee 
asiakkaan generaattorilla varmistetun verkon yhteys Kenven 
jännitteettömään verkkoon katketa luotettavasti ennen 
generaattorilaitteiston kytkeytymistä asiakkaan verkkoon. 

 Kenven  jakeluverkon jännitteen palautuessa saa 
varavoimalaitteiston syöttämä asiakkaan verkko kytkeytyä 
jakeluverkkoon tahdistumalla sen jälkeen kun jakeluverkon jännite 
on ollut standardin mukaisissa arvoissa vähintään 10 minuuttia. 

 Tahdistushetken jännite-ero tahdistuskohdassa saa olla enintään 
8%. 

 Tahdistusehdot sekä ulkopuolisen verkon ja tuotantolaitteiston 
välisen rajapinnan suojareleiden asettelut selviää Kenven 
edustajalta. 

 Asiakkaan jakelulaitteistossa pitää olla lukittava erotuskytkin, jolla 
voidaan tarvittaessa estää tahaton sähkön syöttö Kenven 
sähköverkkoon. Erotuskytkimen täytyy sijaita Kenven 
henkilökunnan helposti luokse päästävässä paikassa ja se tulee olla 
merkitty opastetarralla. 

  



 

 

 
LK 3  Tuotantolaitteiston ja jakeluverkon yhteensopivuus 
 

Yleisen jakeluverkon kanssa rinnan käyvät tuotantolaitteistot. Tämän 
luokan laitteistot voidaan liittää joko keski- tai pienjänniteverkkoon: 
 
Yksivaiheisen tuotannon rajaus 
 
Tämän luokan generaattorilaitteisto voi olla yksivaiheinen. Liian suuri 
yksivaiheinen tuotanto aiheuttaa epätasapainon verkkoon ja vaarantaa 
verkon turvallisuuden ja luotettavuuden. Liittymisen 
maksimisulakekooksi yksivaiheiselle tuotannolle on 16 A. Täten 
yksivaiheisen mikrotuotantolaitoksen maksimiteho saa olla n. 3,7 kVA. 
Laitoksen nimellistehon suuruus on pienempi ja riippuu laitoksen 
ominaisuuksista. 

 
Mikrotuottajan tulee ilmoittaa Kenvelle mille vaiheelle yksivaiheinen 
tuotanto kytketään ja Kenvellä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa 
vaiheeseen. 

 
Mikrotuotannon määrä liittymässä 
 
Sähköliittymään voidaan liittää tuotantoa liittymissopimuksessa 
määritellyn  tehon mukaisesti, jos tuotantolaitoksen käynnistyminen tai 
verkosta pois putoaminen ei aiheuta yli 4 % jännitteen muutosta ja 
sähkön laatu liittymiskohdassa pysyy aina SFS-EN 50160 rajoissa. Lisäksi 
mikrotuotantolaitoksen käynnistysvirta ei saa ylittää 
liittymissopimuksen maksimitehon mukaista virran huippuarvoa. 
 
Pienvoimalaitoksen verkkoon kytkeminen 
 
Tuotantolaitteiston tuottaman sähkön tulee täyttää yleiseen jakeluun 
tarkoitettujen sähkön laatu- ja yhteensopivuusnormien asettamat sekä 
alan suositusten mukaiset vaatimukset, ettei Kenven jakeluverkkoon 
leviä sähkönlaatua huonontavia ilmiöitä. 
 
Generaattoreiden tulee rinnankäytön aikana toimia suuremmalla 
tehokertoimella kuin cos =0,95(ind. tai kap) ellei muuta ole sovittu. 

 
Liittymispisteen sähköisen jäykkyyden eli oikosulkutehon on oltava 
vähintään 25-kertainen generaattorilaitteiston nimellistehoon 
verrattuna. Jos generaattorilaitteiston käynnistysvirtasysäys on 
nimellisvirtaa suurempi, kasvaa vastaavasti liittymispisteen 
jäykkyysvaatimus kaavan 1 mukaisesti. 
 



 

 

 
Samaan liityntäpisteeseen liittyvien voimalaitosten samanaikainen 
irtikytkeytyminen saa aiheuttaa enintään 4 % jännitteenmuutoksen 
missä tahansa verkonosassa. 

 
 
KAAVA 1 

 

S k  = 25 * S
n

 * (I käynnistys / I n )           

Missä                  

I käynnistys  on generaattorilaitteiston käynnistyshetkellä ottama virta 

[A] 

I n                 on laitteiston nimellisvirta [A] 

S k                 on liittymispisteeltä vaadittava oikosulkuteho [kVA] 

S
n

  on laitteiston nimellisteho [kVA] 

 
Generaattorilaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät 
laitteiston tai tuotantolaitteiston syöttämän saarekkeen irti yleisestä 
verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite ja taajuus laitteiston 
liitäntänavoissa poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista. 
 
Verkkosyötön katkeaminen kiinteistön ulkopuolella voidaan todeta ja 
laukaista eroon jakeluverkosta esim. seuraavilla yksinsyötön 
estoreleillä: 

 
- taajuuden muutosnopeusrele  df/dt 

- myötä-alijänniterele  U 1 < 

- impedanssin muutosrele dZ 
- muu soveltuva, KE:n hyväksymä rele 

 
Aikarajoitusta voidaan erikoistapauksissa pidentää 
tahdistustapahtuman ajaksi lisäautomatiikalla 10 sekunniksi, jos 
tuotantolaitteiston säätöominaisuudet niin vaativat. 
 
Kenve suosittaa tuotantolaitteiston suojaukselle ja rakenteelle 
asetettavan sellaisia vaatimuksia, että tuotantolaitteisto sietää 
rinnankäyntitilanteissa rikkoutumatta yleisen jakeluverkon 
käyttöhäiriöt, kuten oikosulut, maasulut pikajälleenkytkentöineen, 
yllättävät jakelukeskeytykset ja taajuushäiriöt sekä jännitekuopat.  
 

  



 

 

 
Em. häiriöt voivat aiheuttaa tuotantolaitteistolle jännitteen palatessa 
tahdistamattoman jälleenkytkeytymisen elleivät suojareleet ole 
erottaneet tuotantolaitteistoa Kenven verkosta. Kenven 20 kV verkon 
automaattinen pikajälleenkytkentä voi tapahtua 0,4 s keskeytyksen 
jälkeen. 
 
Generaattorilaitteisto ei saa kytkeytyä yleiseen jakeluverkkoon, ellei 
jakeluverkon jännite ja taajuus pysy vaadittujen suojalaitteiden 
asettelurajojen sisäpuolella. 
Yleisen jakeluverkon jännitteen palautuessa saa generaattorilaitteisto 
kytkeytyä yleiseen jakeluverkkoon tahdistumalla sen jälkeen kun 
Kenven jännite on ollut normaaliarvoissaan vähintään 10 minuuttia. 
Tämä koskee myös asiakkaan varavoimalaitteiston syöttämän verkon 
kytkeytymistä yleiseen jakeluverkkoon. 
 
Suojalaitteiden jakeluverkon tilaa ilmaisevat mittaussuureet tulee 
mitata liittymän verkosta, pääkatkaisijan jakeluverkon puolelta.  
 
Tuotantolaitoksen apusähkönsyöttö tulee varmentaa akustolla, joka 
pitää tuotantolaitoksen ohjausyksiköt toiminnassa, kun sähkönsyöttö 
verkosta on keskeytynyt. 
 
Tahdistushetken jännite-ero tahdistuskohdassa saa olla enintään 8 %. 
 
Asiakkaan jakelulaitteistossa pitää olla lukittava erotuskytkin, jolla 
voidaan tarvittaessa estää tahaton sähkön syöttö Kenven 
sähköverkkoon. Kytkimen tulee sijaita sellaisessa paikassa, johon 
Kenven edustajalla on helppo pääsy. 
 
Kenven edustajalla on oikeus erottaa generaattorilaitteisto verkosta, jos 
verkostotyöt niin edellyttävät. Laitteisto voidaan myös erottaa verkosta, 
jos se ei täytä liittymälle tai sen tuotantolaitteistolle asetettuja 
vaatimuksia tai se aiheuttaa häiriötä muulle verkolle. Erottamisesta 
pyritään aina erikseen ilmoittamaan tuottajalle. 
 
Jos sähkönkäyttäjän verkon generaattoreiden yhteisteho ylittää 2 MW 
niin käyttäjä tulee nykyisten sähköverkkomääräysten mukaan 
sähköverovelvolliseksi, jolloin käyttäjän vastuulle tulee huolehtia tästä 
johtuvista mittauksista ja ilmoituksista. 

  



 

 

 
LK 3a Luokan 3a tuotantolaitteiston tulee täyttää edellä olevan luokan 3 

yleiset vaatimukset sekä alla kuvattu sähkön siirtymisen esto. 
 
Sähkönkäyttöpaikan pääkatkaisijalle pitää järjestää luotettava 
tehonsuunnan valvonta, jonka tulee vähentää generaattorin tehoa niin, 
ettei tehoa toimiteta ulospäin sähkönkäyttöpaikasta tai laitteiston tulee 
laukaista käyvä generaattori tai varmennettu verkko eroon Kenven 
jakeluverkon syöttämästä verkosta alle 5 sekunnin kuluttua virran 
suunnan kääntymisestä Kenven verkkoon päin. 

 
Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä hyväksi sellaista energiamittaria, 
josta saadaan ulospäin mittaavan rekisterin käynnistymisestä 
kosketintieto, joka tuotantolaitteiston automatiikkaan liitettynä 
vähentää tuotantolaitteiston tehoa tai laukaisee laitteiston eroon 
ulkopuolisesta verkosta. 
 
Tuotantolaitteiston koeajot tulee suorittaa asiakkaan omaan kuormaan. 
Mikäli asiakkaan oma kuorma ei riitä, tulee käyttää tilapäisiä 
keinokuormia tms. tapoja, jolla tehon syöttö Kenven verkkoon 
estetään. 

 
 
LK 3b Esimerkiksi mikrogeneraattoreiden kohdalla on usein 

tarkoituksenmukaista, että nämä käyvät rinnan yleisen jakeluverkon 
kanssa ja että satunnaisen ylijäämäsähkön syöttäminen jakeluverkkoon 
sallitaan ilman, että kukaan sähkökauppaa käyvä osapuoli ostaa sitä. 
Tällä periaatteella toimiva tuotantolaitos katsotaan kuuluvan luokkaan 
3b, jonka on täytettävä edelle kuvatut luokan 3 yleiset vaatimukset. 
Tuotantolaitteisto on lisäksi varustettava verkkoonliityntäsuojauksella. 
Tämän luokan maksimi nimellisteho on 50 kVA. 

 
 
LK 4  Tuotantolaitteiston ja jakeluverkon yhteensopivuus 
 

Yleisen jakeluverkon kanssa rinnan käyvät pientuotantolaitteistot, 
joiden tuottamaa energiaa voidaan myydä osin tai kokonaan 
jakeluverkkoon.  

 
Generaattorilaitteiston verkkoon kytkeminen saa aiheuttaa enintään 
4%:n suuruisen jännitemuutoksen. 
 

  



 

 

 
Tämän luokan laitteistot voidaan liittää joko keski- tai 
pienjänniteverkkoon. Yli 300 kVA:n tehoiset tämän luokan 
voimalaitteistot tai samaan verkonosaan liittyvät voimalaitteistoryhmät 
tulee liittää keskijänniteverkkoon ja yli 1000 kVA tehoiset 
voimalaitteistot Kenven 110/20 kV sähköasemaan omaan 
johtolähtöönsä. Liittämiskohta on sähköasemalla. Kenven yleiseen pien- 
tai keskijännitejakeluverkkoon voimalaitosta ei voi liittää. 

 
Liittymispisteen sähköisen jäykkyyden eli oikosulkutehon on oltava 
kuten luokan 3 tuotantolaitoksilla. 

 
Luokan 4 tuotantolaitteistoille sovelletaan luokan 3 käyttöteknisiä 
ohjeita . 

 
Tuottajan vastuulla on toteuttaa tuotannon ja muun sisäisen kulutuksen 
mittaus siten, että tuottajan vastuulla olevat 
valmistusverolainsäädännön (sähkövero) vaatimukset ilmoituksineen 
tulevat täytetyksi. 
 
Liittymis- ja verkkosopimukset tehdään perustuen yleisiin 
Energiaviraston hyväksymiin tuotannon liittymis- ja 
verkkopalveluehtoihin, LE 2014 tai TLE 2014 ja TVPE 11. 

 
 
Yleisohjeet 

 
Pääsääntöisesti tulee tahdistuksiin käyttää automaattitahdistinta. 
 
Tuotantolaitteiston ja syöttävän verkon suojausten koordinointi 
edellyttää lisäksi aina tapauskohtaista tarkastelua. Nämä tarkastelut 
sisältävät mm. sähköaseman johtolähtöjen ylivirtasuojien asettelujen 
koordinoinnin, maasulkusuojauksen oikean toiminnan varmistamisen, 
sähköaseman kiskosuojauksen toiminnan varmistamisen ja 
pikajälleenkytkennän käytön tarkastelun. Sovellettavat ratkaisut 
riippuvat tuotantolaitoksen koosta, tyypistä ja sijainnista verkossa. 
Tarkastelujen perusteella voi Kemin Energia ja Vesi Oy esittää 
lisävaatimuksia myös tuotantolaitteiston ohjausyksikölle tai 
suojaukselle. 
 
Tuotantolaitteisto ei saa aiheuttaa häiriötä sähköverkkoon 
käynnistyksen eikä normaalin käytön aikana. Laitteiston syöttämän 
sähkön tulee täyttää yleiseen jakeluun tarkoitetun sähkön 
laatustandardien vaatimukset. Laitteisto on tätä varten varustettava 
tarpeellisilla säätölaitteilla. 
 



 

 

 

Asynkronigeneraattorin sähköverkkoon kytkemisen tulee yleensä 
tapahtua 97...103 % synkronisella pyörimisnopeudella. Mikäli 
generaattorin käynnistysvirta on niin pieni, ettei se aiheuta häiriöitä 
sähköverkkoon, voidaan sopia muunlaisesta käynnistämisestä. 
 
Tuotantolaitteisto on varustettava laitteilla, joilla sen voi erottaa 
yleisestä jakeluverkosta. Näiden laitteiden on oltava jatkuvasti Kenven 
käytettävissä. 
Kenvellä on oikeus erottaa tuotantolaitteisto verkosta, jos verkkotyöt 
niin edellyttävät. 
 
Kenve voi erottaa tuotantolaitteiston verkosta ilman eri ilmoitusta, jos 
se ei täytä liittymälle asetettuja vaatimuksia tai aiheuttaa häiriötä 
muulle verkolle. 

 
Laitteistolla täytyy olla nimetty käytönjohtaja ja paikallinen 
vastuuhenkilö. Tieto vastuuhenkilöistä tulee olla näkyvästi 
tuotantolaitteiston kytkintiloissa ja Kenven liitäntäpisteessä 
sähköasemalla. 
 
Tuotantolaitteisto ei saa jäädä syöttämään Kenven jakeluverkkoa silloin, 
kun verkkoa ei syötetä muualta, koska verkon uudelleen syöttäminen 
on voitava aloittaa ilman asiakkaan tuotantolaitteistoon kohdistuvia 
toimenpiteitä.  

 
Erottaminen on tarpeen myös jakeluverkon työturvallisuuden 
varmistamiseksi ja sen vuoksi, että pienvoimalalaitteiston sähkölaitteilla 
ei yleensä pystytä estämään verkkoon liitetyille sähkölaitteille 
vaarallisten jännite- ja taajuuspoikkeamien syntymistä silloin, kun 
tuotantolaitteisto jää yksinään syöttämään verkkoa. 

 
Tuotantolaitteisto on varustettava vähintään seuraavilla turvallisen ja 
tarkoituksenmukaisen toiminnan edellyttämillä suojalaitteilla: 
 
Yksinään syötön estämiseksi jänniterele, joka laukaisee generaattorin 
irti verkosta, kun jännite poikkeaa enemmän kuin 15 %  
nimellisjännitteestä tai taajuusrele, joka laukaisee generaattorin irti 
verkosta, kun taajuus poikkeaa enemmän kuin 3 Hz nimellistaajuudesta 
(50 Hz). Jännitettä tai taajuutta valvova rele tarvitaan paitsi 
synkronigeneraattoreilla myös asynkronigeneraattoreilla, koska 
jännitettä ylläpitävää kondensaattoritehoa voi olla kytkettynä verkon 
osaan, jota se voi jäädä yksinään syöttämään 
 

 



 

 

 
Kuluttajalaitteiden suojaus vaarallisilta jännite- ja taajuuspoikkeamilta: 
 

ylijännitesuoja U> 
alijännitesuoja U< 
ylitaajuussuoja f> 
alitaajuussuoja f< 

 
Jännitereleiden tulee olla kolmivaiheisia. 

 
Oikosulkusuoja 

-ylivirtarele 
 

Ylikuormitussuoja 
 

Koneisto on sen oman suojauksen kannalta tarpeen varustaa muillakin 
suojalaitteilla. Kenve ei vastaa sähköverkkonsa häiriöiden mahdollisista 
vaikutuksista asiakkaan tuotantolaitokseen. 
 
Kenve suosittaa tuotantolaitteiston suojaukselle ja rakenteelle 
asetettavan sellaisia vaatimuksia, että tuotantolaitteisto sietää 
rinnankäyntitilanteessa rikkoutumatta Kenven verkon käyttöhäiriöt, 
kuten oikosulut, maasulut pikajälleenkytkentöineen, yllättävät 
jakelukeskeytykset ja taajuushäiriöt. Em. häiriöt voivat aiheuttaa 
tuotantolaitteistolle jännitteen palatessa tahdistamattoman 
jälleenkytkeytymisen elleivät suojareleet ole erottaneet 
tuotantolaitteistoa Kenve:n verkosta. 
 
Kenvelle tulee toimittaa luokan LK 4 laitteistosta seuraavat tiedot 
hyvissä ajoin ennen suunniteltua verkkoon liittymistä: 

 

 Voimalakoneen ja generaattorin valmistaja ja sarjanumero. 

 Voimalakoneen laji (vesi, tuuli, kaasu, diesel  jne.). 

 Generaattorin laji. 

 Generaattorin arvot, vähintään seuraavat: 
 

- nimellisteho SN 
- nimellisjännite UN 
- reaktanssit xd”, xd’, xd, x2 
- aikavakiot Tdo”, Tdo’ 
- särökerroin 
- magnetointilaitteiston tyyppi 

- mahdollisimman tarkat tiedot oikosulkukäyttäytymisestä. (mm 
oikosulkuvirran muutokset ajan funktiona säätölaitteiden toiminta 
huomioon ottaen) 



 

 

 
Jos generaattori on blokkikytkentäinen, lisäksi blokkimuuntajan arvot: 

 
- nimellisteho SN 
- muuntosuhde 
- kytkentäryhmä 
- oikosulkuimpedanssi uk 
- asiakkaan verkon kytkentäkaavio 
- generaattorin suojauskaavio toiminta-arvoineen. 

 
Asiakkaan keskijänniteverkon suojauskaavio toiminta-arvoineen. 

 
Suojareleiden toiminta-arvojen asetteluarvojen määritys tapahtuu 
yhteistyössä Kenven kanssa. Tuotantolaitos saadaan kytkeä yleiseen 
sähkönjakeluverkkoon vasta sitten, kun Kenve on antanut siihen luvan.  
 
Ennen käyttöönottoa Kenvelle on toimitettava suojareleiden 
koestuspöytäkirjat. 
 
Luokan LK 4 tuotantolaitteista tehdään aina erillinen käyttösopimus 
verkonhaltijan kanssa riippumatta siitä kuka on sähkön myyjä. 

 
 
Sopimus- ja ilmoitusmenettelyt 
 
 
Uusi liittyminen tai tuotantolaitteiston lisäys olemassa olevaan asennukseen 

 
 

Lk 1 laitteistot: 
 

Ei edellytä ennakkoilmoitusta KE:lle. 
 

 
Lk 2 laitteistot: 
  

Ilmoitetaan Kenvelle perustietolomakkeella “Jakeluverkon liitetyn 
tuotantolaitoksen perustietolomake” vähintään kuukautta ennen 
laitteiston verkkoon kytkentää ja lomakkeen tiedot liitetään 
verkkosopimukseen. 
Laitteiston lopullisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot päivitetään 
ilmoitukseen. 

 
 
  



 

 

 
Lk 3a laitteistot:  

 
Ilmoitetaan Kenvelle perustietolomakkeella “Jakeluverkon liitetyn 
tuotantolaitoksen perustietolomake” vähintään 3 kuukautta ennen 
laitteiston verkkoon kytkentää ja lomakkeen tiedot pää- ja 
suojauskaavioineen liitetään verkkosopimukseen. 
Ennen laitteiston hyväksymistä verkkoon Kenvelle toimitetaan 
relesuojauksen toiminnan testauspöytäkirja, josta ilmenee myös 
releiden asetteluarvot. 
Laitteiston lopullisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot päivitetään 
ilmoitukseen. 

 
 
Lk 3b laitteistot: 

 
Ilmoitetaan Kenvelle perustietolomakkeella “Jakeluverkon liitetyn 
tuotantolaitoksen perustietolomake” vähintään 3 kuukautta ennen 
laitteiston verkkoon kytkentää. Tuotantolaitteistolle tehdään tuotannon 
verkkopalvelusopimus, jonka ehtoina käytetään Energiateollisuus ry:n 
suosittelimia verkkopalveluehtoja (TVPE 11). Laitteiston tiedot pää- ja 
suojauskaavioineen liitetään verkkosopimukseen. 
Ennen laitteiston hyväksymistä verkkoon Kenvelle toimitetaan 
relesuojauksen toiminnan testauspöytäkirja, josta ilmenee myös 
releiden asetteluarvot. 
Laitteiston lopullisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot päivitetään 
ilmoitukseen. 

 
 
Lk 4 laitteistot:  

 
Ilmoitetaan Kenvelle perustietolomakkeella “Jakeluverkon liitetyn 
tuotantolaitoksen perustietolomake” vähintään 3 kuukautta ennen 
laitteiston verkkoon kytkentää. Tuotantolaitteistolle tehdään tuotannon 
verkkopalvelusopimus, jonka ehtoina käytetään Energiateollisuus ry:n 
suosittelimia verkkopalveluehtoja (TVPE 11). Laitteiston tiedot pää- ja 
suojauskaavioineen liitetään verkkosopimukseen. 
Ennen laitteiston hyväksymistä verkkoon Kenvelle toimitetaan 
relesuojauksen toiminnan testauspöytäkirja, josta ilmenee myös 
releiden asetteluarvot. 
Laitteiston lopullisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot päivitetään 
ilmoitukseen. 
 

  



 

 

 
Tuotannon liittymis- ja verkkosopimus (TLE 2014 ja TVPE 11) sitovine 
liittymismaksusopimuksineen tehdään ennen Kenven laitteiston 
liittämisen edellyttämien verkkoinvestointien aloittamista tai aiemmin 
olemassa oleva liittymis- ja verkkosopimus päivitetään vastaamaan 
syntynyttä uutta tilannetta. 
Ennen laitteiston hyväksymistä verkkoon Kenvelle toimitetaan 
relesuojauksen toiminnan testauspöytäkirja, josta ilmenee myös 
releiden asetteluarvot. 
Sopimus mahdollisista poikkeavista mittausjärjestelyistä ja ilmoitus 
sähkön ostajasta/myyjästä toimitetaan Kenvelle ennen kuin 
tuotantolaitteisto saadaan kytkeä jakeluverkkoon (tuotetun sähkön 
ostaja voi olla muu taho kuin tuotantopaikkaan sähköä myyvä taho). 
Laitteiston lopullisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot päivitetään 
ilmoitukseen. 

 
 
Käytön aikaiset ilmoitukset: 
 

Tuotantolaitoksen perustietoihin tehtävistä muutoksista tai 
tuotantotoiminnan pysyvästä lakkaamisesta tehdään Kenvelle ilmoitus 
hyvissä ajoin ennen suunniteltua muutosten voimaantuloa. Liittymis- ja 
verkkosopimus päivitetään tarvittaessa yhteyshenkilön ja omistajan / 
haltijan muuttuneet nimi- ja yhteystiedot. 

 
 
Sallitut yliaallot, tahdistusehdot ja suojareleiden asetteluohje 
 

Releasettelut ja tahdistusehdot 
 

Generaattoreiden tai generaattorin syöttämän asiakasverkon 
kytkennässä tulee noudattaa seuraavia tahdistusehtoja: 

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

 
Asynkronigeneraattori: 
 
Tahdistamaton verkkoonkytkentä sallittu jos kierroslukuero Δn ≤ 
±5% nN. Muutoin sovelletaan synkronigeneraattoreille annettuja 
arvoja. 
 

  



 

 

 
Vaihtosuuntaajalaitteet: 
 
Vaihtosuuntaaja voidaan kytkeä verkkoon ilman erillistä 
tahdistinta, jos verkko-osa synkronisoituu automaattisesti ja 
kytkeminen ei aiheuta haitallista käynnistysvirtasysäystä. Muutoin 
sovelletaan synkronigeneraattoreille annettuja arvoja. 

 
 

Alla on esitetty luokan 3 ja 4 tuotantolaitteistojen ja yleisen 
jakeluverkon välisen rajapinnan suojareleiden asetteluarvot. 

 

PARAMETRI   KOKONAISAIKAHIDASTUS /s LAUKAISUN RAJA-ARVOT 

Ylijännite (porras 1) 1.5 Un + 10% 

Ylijännite (porras 2) 0.15 Un + 15% 

Alijännite (porras 1) 5 Un - 15% 

Alijännite (porras 2) 0.15   Un - 50% 

Ylitaajuus 0.2 51.0 Hz 

Alitaajuus 0.5 48.0 Hz 

Loss of Mains* 0.15    

 
*) Loss of Mains – suojauksen eli saarekekäytönestosuojauksen tulee 
käyttää jakeluverkkoon sopivia havaitsemistekniikoita 
 
Jos käytössä on vain yksiportainen suojaus niin käytetään seuraavia 
asettelu arvoja 

 

PARAMETRI   KOKONAISAIKAHIDASTUS /s LAUKAISUN RAJA-ARVOT 

Ylijännite  0,15 Un + 10% 

Alijännite  1,5 Un - 15% 

Ylitaajuus 0.2 51.0 Hz 

Alitaajuus 0.5 48.0 Hz 

Loss of Mains* 0.15    

 
*) Loss of Mains – suojauksen eli saarekekäytönestosuojauksen tulee 
käyttää jakeluverkkoon sopivia havaitsemistekniikoita 

 
Tuotantolaitteiston omaan sisäiseen suojaukseen liittyvien 
suojareleiden asetteluarvot määrittelee laitteiston toimittaja. Kemin 
Energia ja Vesi Oy suosittelee, että yllä olevan taulukon suojareleitä ei 
integroida tuotantolaitteistoautomatiikkaan releiden helpon 
vaihdettavuuden ja koestettavuuden vuoksi. 
 

  



 

 

 
Mikrotuotannon kyseessä ollessa sovelletaan Energiateollisuuden 
teknistä liitettä nimellisteholtaan enintään 50 kVA laitoksen liittäminen 

 
 

Generaattorilaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat suhteessa tuottajalle varattuun 
siirtokapasiteettiin 
 

Liittymän referenssivirta IR on sulakepohjaisessa liittymässä 
pääsulakkeen nimellisvirta ja tehopohjaisessa liittymässä 
liittymissopimuksen tehosta laskettuvirta  
 
Pienjänniteverkkoon liitetyn laitteiston aiheuttamat suurimmat sallitut 
yliaaltovirrat liittymispisteessä tarkasteltuna: 

 
Referenssivirta Yliaaltovirran sallittu raja 

≤ 25 A Saa käyttää laitestandartin mukaisia laitteita 

25 A ... 200 A Virran harmooninen kokonaissärö saa olla enenintää 10 % 
referenssivirrasta 

 
 
 

≥ 200 A 

Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8 % 
referenssivirrasta, mutta kuitenkin vähintään 20 A 
sallitaan. 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% 

 
Keskijänniteverkkoon liitetyn laitteiston aiheuttamat suurimmat sallitut 
yliaaltovirrat liittymiskohdassa tarkasteltuna: 

 
Referenssivirta Yliaaltovirran sallittu raja 

 
 
 

Kaikki 

Virran harmooninen kokonaissärö saa olla enenintää 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% 

 
 
  



 

 

 
9. Energianmittaus 
 

Siinä tapauksessa, että tuottaja siirtää ja myy sähköä yleiseen 
sähköverkkoon, tuotantopaikkaan on järjestettävä tuotannon 
sopimusehtojen mukaisesti kaksisuuntainen mittaus. Luokkien 2 ja 3a 
osalta energiamittariksi riittää siten yksisuuntaisesti kulutusta mittaava 
laitteisto. Luokkien 3b ja 4 osalta energiamittauksen tulee perustua 
tuntimittaukseen ja kaksisuuntaisuuteen. Jos luokan 3b tuotannon 
mittaustietoa käytetään ainoastaan verkonhaltijan tarpeisiin, 
mittauksesta ei veloiteta erillistä mittausmaksua. Luokkien 3b ja 4 
mittauslaitteistoilta voidaan jakeluverkon haltijan loismaksuperiaat-
teesta johtuen edellyttää myös loistehon mittausta. Lisäksi tuottajan 
vastuulla on sopia jakeluverkon haltijan kanssa oman tuotannon 
kulutuksen mittauksen järjestämisestä siten, että tuottajan vastuulla 
olevat valmistusverolainsäädännön (sähkövero) vaatimukset 
ilmoituksineen tulevat täytetyiksi. Oman tuotannon kulutukseen ei 
oteta mukaan tuotantolaitoksen omakäyttösähköä. 
 
Jakeluverkon haltija asentaa kaikkiin uusiin tai muuttuviin 
tuotantokohteisiin luokasta riippumatta kaksisuuntaiseen 
tuntimittaukseen soveltuvan laitteiston. 

 
 

10. Tuotannon liittymismaksuperiaatteet 
 

Sähköverkkoon liittyvän näennäisteholtaan yli 2 MVA tuotantolaitoksen 
liittymismaksu perustuu liittymisestä aiheutuviin välittömiin 
kustannuksiin ja kapasiteettivarausmaksuun. Kapasiteettivarausmaksu 
lasketaan samalla periaatteella kuin kulutuksen liittymisessä 
keskijänniteverkkoon. Jos tuotantolaitoksen liittymispiste on 
sähköasemalla, kapasiteettivarausmaksussa huomioidaan ainoastaan 
päämuuntajan kapasiteettivarausmaksu.  

 
Yli 2 MVA tuotantolaitosliittymän tehonlisäyksen hinnoittelu perustuu 
tästä aiheutuviin välittömiin sähköverkon rakentamiskustannuksiin sekä 
uuden ja vanhan liittymistehon väliseen erotukseen ja käytettävään 
kapasiteettivarausmaksuun. 

 
Näennäisteholtaan enintään 2 MVA tuotantolaitoksen liittämisessä 
peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan 
tuotantolaitosta palvelevan verkonosan tai laitteistojen rakentamisesta. 
Jos tuotantolaitoksen liittyminen aiheuttaa muutoksen verkon 
suojaukseen, peritään muutoksesta aiheutuvat kustannukset liitty-
mismaksussa.  
 



 

 

 
Enintään 2 MVA tuotantolaitoksen liittymän tehonlisäyksessä 
veloitetaan liittymismaksussa yksinomaan liittyjää palvelevan 
verkonosan tai laitteistojen rakentaminen.  

 
Suurennettaessa olemassa oleva enintään 2 MVA tuotantolaitoksen 
liittymän liittymisteho suuremmaksi kuin 2 MVA, sovelletaan 
hinnoittelussa yli 2 MVA:n tuotantolaitoksen hinnoittelumenetelmää. 
Liittymismaksun suuruus saadaan, kun vähennetään uuden liittymän 
mukaisesta liittymismaksusta aiemmin maksettu liittymismaksu. 

 
Jos liittymän jännitetasoa muutetaan, vanha liittymissopimus 
irtisanotaan ja tehdään uutta jännitetasoa vastaava uusi 
liittymissopimus. 

 
Liittymissä, joissa on sähköntuotannon osalta myös kulutusta, peritään 
vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu. Muutoin 
liittymismaksun määritysmenetelmä määräytyy suurimman 
liittymistehon mukaan. Mikäli tuotannon maksimiliittymisteho on 
suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, sovelletaan tuotannon 
liittymismaksun määritysmenetelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, 
sovelletaan kulutuksen liittymismaksun määritysmenetelmiä. 

 
Liittymismaksuun ei sisälly asiakkaan liittymisjohdon rakentamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Jos tuotantoliittyjä haluaa tilata 
liittymisjohdon rakentamisen verkonhaltijalta, noudatetaan samaa 
rakentamishinnastoa kuin kulutuksen liittymisjohtojen rakentamisessa. 


