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Lausunto Fingrid Oyj:n kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista 

KJV2018 
 
Energiavirasto on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta esityksestä. Kiitämme mahdollisuudesta 

lausua näkemyksemme ja toteamme lausuntonamme seuraavaa: 
 

YLEISTÄ 
 

Energiateollisuus (ET) on käsitellyt KJV2018:n vaatimuksia verkkosääntötyöryhmässään, joka koos-

tuu jakeluverkonhaltijoiden ja Fingridin edustajista, sekä ET:n asiantuntijoista. Lisäksi Energiateolli-
suuden sekä sen jäsenten edustajat ovat osallistuneet useisiin Fingridin järjestämiin verkkosääntöjä 

käsitteleviin tapahtumiin. ET haluaakin kiittää Fingridiä sen avoimesta toimintatavasta KJV-doku-
mentin laatimisessa. 

 
ESITYKSEN SISÄLTÖ 

 
Energiateollisuus suhtautuu esityksen sisältöön lähtökohtaisesti positiivisesti. Ymmärrämme, että 

Fingridillä on rajatut mahdollisuudet vaikuttaa KJV2018:n sisältöön, sillä se perustuu jo vahvistet-

tuun DCC-verkkosääntöön. Tiedostamme, että verkkosääntöjen tavoitteena on yhtenäistää EU:n 
maiden vaatimuksia ja luoda edellytykset yhtenäisemmälle sähkön kulutuslaitteistojen markkinapai-

kalle, millä on selkeitä kustannustehokkuutta lisääviä vaikutuksia. 
 

Jotta nämä kustannustehokkuuden lisäykset saavutetaan, olisi vaatimukset määriteltävä mahdolli-
simman tarkkaan ja yhtenäisesti eri maiden kesken. Verkonhaltijoiden, kuten myös kulutuslaitteisto-

jen valmistajien, tulee saada KJV2018:n voimaantulon myötä tietää varmuudella, millainen kulutus-
laitteisto voidaan jatkossa verkkoon liittää. Tältä osin KJV2018 jättää edelleen lukuisia kysymyksiä 

avoimeksi ja käytännössä alan itsensä ratkaistaviksi. Olemme havainneet seuraavat kohdat, jotka 

saattavat aiheuttaa ongelmia KJV2018:n soveltamisessa: 
 

- Yleiskommenttina KJV2018 asettaa jakeluverkonhaltijoille vaatimuksia, jotka ovat aiemmin ol-
leet kantaverkonhaltijan vastuulla. Esitetyt vastuut ovat sellaisia, joita jakeluverkonhaltijoilla 

ei useinkaan ole aiemmin ollut ja siten ne aiheuttavat vääjäämättä toiminnan kustannusten 
kasvua. Näin on erityisesti 110 kV verkon ja sähköasemien kohdalla. 

- Kappale 2: Määritelmää jakeluverkko tulisi tarkentaa sen suhteen, tarkoitetaanko jakeluver-
kolla vain kyseisen liittyjän 110 kV verkkoa vai kyseisen liittyjän jakeluverkon kaikkia jänni-

tetasoja. 

- Kappale 5: Kytkentäilmoitus (EON) ja väliaikainen käyttöönottoilmoitus (ION), kyseisten ilmoi-
tusten mahdollinen viivästyminen aiheuttaa odotus- ja työnkeskeytyskustannuksia jakeluver-

konhaltijalle ja urakoitsijoille. Nämä prosessit tulisi kuvata tarkemmin, erityisesti tietojen toi-
mituksen aikataulun ja näitä koskevien hyväksymisviiveiden osalta. 

- Kappale 9: Alitaajuussuojauksen järjestäminen. Näemme ER-verkkosäännön mukaisen auto-
maattisen irtikytkennän vastuuttamisen jakeluverkonhaltijoille haastavaksi sillä tasolla, miten 

sitä on Pohjoismaissa suunniteltu toteutettavan. Tarvittavan irti kytkettävän kuorman ajanta-
sainen ylläpito ja jatkuva priorisointi, suojauksen toiminnan varmentaminen sekä kompleksi-

semman kokonaisuuden toiminnan varmistaminen ja hallinta erittäin harvinaisessa poikkeus-
tilanteessa ovat jakeluverkoissa massiivinen toimenpide saavutettuihin hyötyihin nähden. 

Näin ollen alitaajuustilanteessa varmatoimisin ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukai-

sin suojausratkaisu voitaneen toteuttaa kantaverkkotasolla järkevällä tavalla tehdyllä priori-
soinnilla. 
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- Kappaleessa 9 tulisi myös täsmentää, miten kysyntäjoustopalveluita tarjoavaa liittyjää käsitel-
lään, jos se aggregoi itselleen usean verkonhaltijan alueelta resursseja. Verkonhaltijoilla ei 

ole resursseja varmistaa jokaista kysyntäjoustoon osallistuvaa käyttökohdetta erikseen. Me-
nettely on voitava toteuttaa laitestandardeilla sekä ilmoitusmenettelyllä yhteenvedon omai-

sesti usealle käyttökohteelle kerrallaan. 
 

 
YHTEENVETO 

 

Yleisesti ottaen on tärkeää, että kulutuslaitteistojen vaatimuksia yhtenäistetään EU-maiden kesken. 
KJV2018:n soveltamisessa olisi varmistettava, että myös sen pohjalta tehdyt tulkinnat ovat yhtenäi-

siä. Tältä osin KJV:n voimaantulon jälkeinen yhteistyö muiden EU-maiden kesken on erityisen tärke-
ässä asemassa. Mikäli tämä yhteistyö on riittämätöntä, voidaan pahimmillaan joutua tilanteeseen, 

jossa jokainen maa tekee lopulta omat tulkintansa ja DCC-verkkosäännön tavoite yhtenäisistä vaati-
muksista ei toteudu. 
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