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Tilaisuuden agenda

• Sähkön tuotannon ja kulutuksen 
tasapaino

• Reservituotteet

• Reservien markkinapaikat

• Ansaintamahdollisuudet

• Tulevaisuuden näkymiä



Sähkön tuotannon ja 

kulutuksen tasapaino



Sähköä pitää tuottaa joka hetki 

sama määrä kuin sitä kulutetaan. 



Reservituotteet



• Käytetään pienen inertian tilanteiden hallintaan

• Erittäin nopea ylössäätö suuressa 

alitaajuushäiriössä

• Vaihtoehtoiset aktivointiportaat:

• 1,3s / 49.7 Hz

• 1,0s / 49.6 Hz

• 0,7s / 49.5 Hz
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Nopea taajuusreservi

Tuotanto

Kulutus

?



• Käytetään suuremmissa taajuuspoikkeamissa

• Aktivointinopeus: 50 % 5 sekunnissa,      

100 % 30 sekunnissa

• Paikalliseen taajuusmittaukseen          

perustuva automaattinen ohjaus

• Kaksi tuotetta:

• FCR-D ylös

• FCR-D alas
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Taajuusohjattu häiriöreservi



• Säätää jatkuvasti taajuuden normaalialueella

• Aktivointinopeus: 100 % 3 minuutissa

• Lineaarinen

• Paikalliseen taajuusmittaukseen perustuva 

automaattinen ohjaus

• Symmetrinen säätö
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Taajuusohjattu käyttöreservi

Tuotanto

Kulutus



Automaattinen taajuudenpalautusreservi

• Säätää jatkuvasti voimalaitoksen tai 

kulutuskohteen ohjetehoa Fingridiltä tulevan 

tehonpyyntisignaalin mukaan viiden minuutin 

kuluessa.

• Erikseen ylös- ja alassäätötuotteet

Tuotanto

Kulutus



Manuaalinen taajuudenpalautusreservi

• Manuaalinen aktivointi 15 minuutissa (myöh. 12,5 min)

• Aktivointi säätösähkömarkkinoilla

• Erikseen ylös- ja alassäätötuotteet

Tuotanto

Kulutus



Reservien 

markkinapaikat
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markkinaehtoisuus

teknologianeutraalius

kustannustehokkuus

läpinäkyvyys
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Reservien hankinta

Kotimainen tuotanto- ja kulutuskapasiteetti voi osallistua 

kaikille reservimarkkinoille

• Hankinta on markkinaehtoista ja toimijoiden osallistuminen 

reservien ylläpitoon vapaaehtoista

• Hankintahinnat määräytyy marginaalihintaperiaatteella

Fingrid käy kauppaa reservikapasiteetista ja 

säätösähköstä naapurimaiden kanssa



Nopea taajuusreservi

• Tuntikohtaiset markkinat, joilla korvaus ylläpidetystä kapasiteetista

• Minimitarjouskoko 1 MW

Taajuusohjattu häiriöreservi 

• Tuntikohtaiset markkinat, joilla korvaus ylläpidetystä kapasiteetista

• Lisäksi vuosimarkkinat

• Minimitarjouskoko 1 MW

Taajuusohjattu käyttöreservi

• Tuntikohtaiset markkinat, joilla korvaus ylläpidetystä kapasiteetista ja säädetystä energiasta

• Lisäksi vuosimarkkinat

• Minimitarjouskoko 0,1 MW

Automaattinen taajuudenpalautusreservi

• Tuntikorvaus kapasiteetista ja säädetystä energiasta 

• Minimitarjouskoko 1 MW

Manuaalinen taajuudenpalautusreservi

• Tuntikohtaiset markkinat, joilla korvaus säädetystä energiasta

• Lisäksi erilliset kapasiteettimarkkinat

• Minimitarjouskoko 1 MW / 5 MW



Taajuusohjattujen reservien markkinapaikat
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Vuosimarkkinat

• Tarjouskilpailu järjestetään syksyllä seuraavaksi vuodeksi.

• Tarjouskilpailussa määritetään toimijakohtainen vuosisopimusmäärä ja vuosimarkkinahinta, joka on sama 

kaikille, määräytyy kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

• Reservitoimittaja jättää sitovat tuntikohtaiset reservisuunnitelmat (MW) ylläpitämästään reservistä 

edellispäivänä klo 18:00 mennessä.

Tuntimarkkinat

• Osallistuminen tuntimarkkinoille on mahdollista mihin aikaan vuotta tahansa.

• Reservitoimittaja jättää tuntikohtaiset reservitarjoukset (€/MW ja MW) edellispäivänä klo 18:30 mennessä.

• Fingrid ostaa tuntimarkkinoilta tarvitsemansa määrän reserviä kullekin tunnille (joka tunnilla ei ole ostoja).

• Kullekin tunnille määräytyy oma hintansa kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan.

• Vuosimarkkinakapasiteettia ei voi tarjota tuntimarkkinalle.
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aFRR

tarjoukset* 

(18.1. asti)

FCR tunti-

markkina 

tarjoukset 

FCR vuosimarkkinoiden 

reservisuunnitelmat 

FFR 

tarjoukset

17

Säätökapasiteettitarjoukset 

säätösähkömarkkinoille**

Edellispäivä D-1

Day ahead 

markkinoiden 

tulokset

Intra-day markkinat 

avautuvat

Toimituspäivä D

15:00 16:00

Fingrid tilaa/aktivoi 

tarvittavan määrän reservejä

Intra-day

markkinat 

sulkeutuu

14:0013:00

mFRR tarjoukset 45 min 

käyttötuntia ennen

Käyttötunti 15-16:

*Säätökapasiteettimarkkinoiden aikataulu

*aFRR kaupankäynti siirtyy aamupäivälle 

18.1., tarjousten jättö 8.30 EET
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aFRR

tarjoukset* 

(18.1. alkaen)

08.30

18.30



Ansainta-

mahdollisuudet
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↑ 38,3 €/MW

↓ 44,1 €/MW

y 1,8 €/MW

h 13,4 €/MW

y 12,5 €/MW

h 18,9 €/MW

46,6 €/MW

↑ 2,3 €/MW

Reservikapasiteetin 

volyymipainotetut 

keskihinnat 1-9/2021 

€/MW
€/MWh



Tulevaisuuden 

näkymiä
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Pohjoismainen tasehallintahanke

Liity tasehallintahankkeen hankeuutisten jakelulistalle ilmoittamalla 

seuraavat yhteystietosi tasehallintahankkeen sähköpostiin 

(tasehallintahanke@fingrid.fi): etunimi, sukunimi, sähköposti ja yritys.

mailto:tasehallintahanke@fingrid.fi


Joustokyvylle on monia käyttötarkoituksia
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Reservimarkkinat & 

säätösähkömarkkinat

Siirtojen hallinta, DSO ja TSO tarpeet

Osapuolen oman taseen tasapainotus

Intraday ja vuorokausimarkkinat

Kulutuksen / tuotannon optimointi & ohjaus, 

kulutushuippujen leikkaaminen

Järjestelmäpalvelut 

esim. jännitetuki



Kiitos!

Lisätietoja:

Hanni Sonkeri, hanni.sonkeri@fingrid.fi

Laura Ihamäki, laura.ihamaki@fingrid.fi

mailto:hanni.sonkeri@fingrid.fi
mailto:laura.ihamaki@fingrid.fi

