MITTARI

MITEN KAKSISUUNTAINEN SÄHKÖVERKKO TOIMII?
Uusiutuvien energialähteiden yleistyminen vahvistaa kuluttajan roolia
sähkömarkkinoilla. Miksi älykäs verkko toimii kaksisuuntaisesti? Miten
pientuotettu aurinkosähkö myydään takaisin verkkoon?
Teksti: Iina Thieulon | Kuvitus: Outi Kainiemi

Omatuotantoa kannattaa tarkkailla.
Jos esimerkiksi pyykinpesun ajoittaa
tuotantohuippuun, saa aurinkosähköstä
mahdollisimman suuren hyödyn.
Varjottomaan
paikkaan asennetut
ja etelään suunnatut
aurinkopaneelit
optimoivat
säteilymäärän.

Aurinkosähköjärjestelmän
liittäminen verkkoon ja
sen muuttaminen kaksi
suuntaiseksi on ammattilaisten
työtä. Turvallisuussyistä
asennuksista on tehtävä
aina ilmoitus paikalliselle
verkkoyhtiölle.

kantaverkko
400 kV

sähköasema
400/110 kV
liittymis
piste

voimalaitos
Verkon kapasiteetti on
mitoitettava tehopiikkien
mukaan, jotta se pystyy
siirtämään vaaditun tehon
tietyllä hetkellä.

110 kV

Pientuotannolla tarkoitetaan
laitteistoa, jonka sähköntuotanto
kapasiteetti on enintään 2 MVA.

Sähköverkko ei pysty
varastoimaan sähköä, siksi
kysynnän ja tarjonnan on oltava
tasapainossa sekuntitasolla.
pienjänniteverkko

kulutus + pientuotanto

400 V

Kuluttaja voi osallistua
verkon tasapainottamiseen
kulutusjoustolla ja pientuotannolla
DC
230 V
AC
Sähköpääkeskus
jakaa sähkön
pistorasioihin.

Verkkoinvertteri
muuttaa
aurinkopaneelien
tuottaman
tasavirran (DC)
vaihtovirraksi (AC).
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Invertterin ja sähköpääkeskuksen välissä
sijaitseva vaihtovirtapiirin turvakytkin
erottaa aurinkosähköjärjestelmän
tarvittaessa sähköverkosta. Lukittava
turvakytkin asennetaan vapaasti
sähköverkkoyhtiön saataville.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Pientuotantojärjestelmä
liitetään aina olemassa olevaan
sähkönkäyttöpaikkaan. Kun
omatuotanto ylittää kodin 
sähkönkulutuksen, ylijäämäsähkö
syötetään verkkoon.

Sähkön kulutusjousto on
sähkönkulutuksen hetkellistä
vähentämistä tai lisäämistä
sähkön tuotantotilanteen
mukaisesti. Kulutusta
ajoittamalla kotitalous
käyttää myös ympäristöystävällisempää ja
edullisempaa sähköä.

Sähköpääkeskuksessa
sijaitseva kaksisuuntainen
sähkömittari mittaa
jakeluverkkoon
syötetyn ylijäämäsähkön
määrän.

keskijänniteverkko
20 kV

tuulivoimapuisto
muuntamo

jakokaappi

sähköasema
110/20 kV

kulutus + tuotanto

Pientuotantotavoista
suosituin on aurinkopaneelit.
Tällä hetkellä järjestelmä
on järkevää mitoittaa
sopivaksi omaan sähkön
kulutukseen, mutta jatkossa
malli tukee paremmin
asiakkaan osallistumista
sähkömarkkinoille.

Ylijäämäsähkölle on oltava valmiiksi
ostaja. Sähkön siirtäminen verkkoon
edellyttää siis ostosopimuksen tekemistä
etukäteen oman sähkömyyjän kanssa.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Uusiutuvien
energialähteiden
yleistyminen tekee
tuotannon ja kulutuksen
tasapainon ylläpitämisestä
haastavaa, sillä tuotannon
määrä riippuu säästä.

Tuntipohjainen
energianmittaus rekisteröi sekä
verkkoon tuotetun että verkosta
kulutetun energiamäärän tunti
tasolla. Mittari lähettää datan
suoraan energiayhtiölle.
Verkkoon myyty sähkö
näkyy positiivisena rivinä
seuraavassa sähkölaskussa.
Siirretyn ylijäämäsähkön
määrää voi myös seurata
raportointipalvelussa
vuorokauden viiveellä.
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