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Liite 1 Netottaminen 

PIENTUOTANNON MITTAROINTIOHJEET  
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1  Yleistä 

VESin pientuotantokäyttöpaikkojen (3x63A ja pienemmät) sähkömit-
tarit netottavat ostetun ja tuotetun energian mittaushetken sisällä ja 
vaiheiden välisesti. Tällöin pientuottaja saa parhaan hyödyn tuotta-
mastaan energiasta. 
 

2  Energian netottaminen ja ylijäämän myyminen 

Pientuotantokäyttöpaikan sähkömittarissa on omat rekisterit verkos-
ta ottoa ja verkkoon antoa varten seuraavasti. 
 
A+ Verkosta otto eli verkosta ostettu energia 
A- Verkkoon anto eli verkkoon tuotettu (pientuotettu) energia 
 
Pientuotantokäyttöpaikan sähkömittari netottaa verkosta otetun ja 
annetun energian vaiheiden välisesti. 
 
Käytännössä netottaminen tarkoittaa, että kaikkien vaiheiden ver-
kosta otto ja anto lasketaan yhteen mittaushetken sisällä.  Toisin sa-
noen tuotettu energia kumoaa samanaikaisesti kulutettua energiaa.  
 
Käytännössä käyttöpaikan energian kulutus ja tuotanto vaihtelee jat-
kuvasti ja energia rekisteröityy seuraavan mukaisesti eri rekistereille. 
 
Sähkömittarin mittaushetken pituus on xxx millisekuntia. 

2.1  Kulutus ylittää tuotannon samalla mittaushetkellä 

Kun käyttöpaikan mittaushetken sisällä kuluttama energiamäärä ylit-
tää tuotetun energiamäärän, niin kuluttaman energian määrä laskee. 
Alla esimerkki. 
 

 
Kuva 1. Mittaushetken sisällä ostettu ja tuotettu energia – osto ylittää tuotannon 
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2.2  Tuotanto ylittää kulutuksen samalla mittaushetkellä 

Kun käyttöpaikan mittaushetken sisällä tuotettu energiamäärä ylittää 
kulutetun energiamäärän, niin kulutetun energian määrä menee nol-
laan ja ylimääräinen tuotanto kirjautuu tuotantorekisteriin (A-). Alla 
esimerkki. 
 

 
Kuva 2. Mittaushetken sisällä ostettu ja tuotettu energia – tuotanto ylittää oston 

 
Kulutuksen ylittävä tuotanto ei vähennä aikaisemmilla mittaushetkillä 
A+ rekisteriin kirjautunutta energiaa vaan se kirjautuu tuotantorekis-
teriin A-. 

2.3  Tuotanto ja kulutus tapahtuvat eri mittaushetkellä 

Kun käyttöpaikan kulutus ja tuotanto ajoittuvat eri mittaushetkille, 
niin ne kirjautuvat omiin rekistereihin, eivätkä ne netota toisiaan.   
Toisin sanoen, myöhemmällä mittaushetkellä tuotettu energia 
ei kumoa aikaisemmalla mittaushetkellä kulutettua energiaa.  
 

 
Kuva 3. Eri mittaushetkillä tapahtunut osto ja  tuotanto ei netota kulutusta. 
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2.4  Ylijäämän myyminen  

Asiakas voi myydä ylimääräisen energian pientuotantoa ostavalle 
sähkön myyjälle. Asiakkaan tulee tehdä tästä ostajan kanssa erilli-
nen sopimus. 
 
Lisätietoa myyjistä, jotka ostavat asiakkaansa tuottaman sähkön, 
löytyy internetistä Energiaviraston ylläpitämästä Sähkön hinta –
vertailupalvelusta (www.sahkonhinta.fi) 
.  

http://www.sahkonhinta.fi/

