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Toiminta tehopulassa – Kolmiportainen menettely

• Kun tuotanto- ja kulutusennusteet osoittavat, että tuotanto ja tuonti eivät 
mahdollisesti riitä kattamaan kulutusta, Fingrid lähettää markkinatoimijoille ja 
viranomaisille "kiristynyt tehotilanne" -ilmoituksen. Toimijoita pyydetään 
tarkastamaan suunnitelmansa ja varautumaan tilanteeseen.

• Tehoreservivoimalaitokset  käynnistetään, mikäli ne eivät ole jo aktivoituneet spot-
markkinoilla.

1. 

Kiristynyt 
tehotilanne

• Tehopula syntyy kun Fingrid joutuu käynnistämään verkko- ja tuotantovikoja 
varten hankittua häiriöreserviä (mm. varavoimalaitokset) korvaamaan puuttuvaa 
tuotantoa.

• Sähköjärjestelmän kyky selvitä yllättävistä vioista alenee.

2. 

Tehopula

• Vakavassa tehopulassa kaikki häiriöreservit ovat jo käytössä ja lisäksi Fingrid 
joutuu rajoittamaan kulutusta turvatakseen koko sähköjärjestelmän toiminnan. 

• Kulutuksen rajoittaminen tehdään pyytämällä jakeluverkonhaltijoita rajoittamaan 
oman toimialueensa sähkönkulutusta ennalta laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti.

• Jakeluverkonhaltijat vastaavat alueellisten rajoitustoimien kohdistamisesta 
sähkönkäyttäjille. Ensisijaisesti turvataan yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen 
sähkönsaanti.

3. 

Vakava 
tehopula

http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/asiakasliitteet/Kantaverkkopalvelut/Suomen%20sähköjärjestelmän%20tehopulatilanteiden%20hallinta.pdf
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Säätökapasiteettimarkkina

Fingrid ottaa käyttöön vuoden 2016 alkupuolella uuden reservimarkkinan, 

jolla varmistetaan nopean häiriöreservin riittävyyttä

• Joustavat, noin 1 kk hankintajaksot

– Hankintamäärät riippuvat varavoimalaitosten käytettävyydestä ja vaihtoehtoisten 

hankintalähteiden kustannuksista

• Säätökapasiteettimarkkinalta saa kapasiteettikorvausta ylössäätötarjouksen jättämisestä 

säätösähkömarkkinalle

– Fingrid kilpailuttaa tarvittavan määrän kapasiteettia pay as bid –hinnoitteluperiaatteella

– Kapasiteettikorvaus tarkistetaan toimijakohtaisesti toteutuneen pysyvyyden mukaisesti

• Takuuhintajärjestelmä

– Säätösähkömarkkinoilla aktivoinneista saadut korvaukset vähentävät toimijalle maksettavaa 

kapasiteettikorvausta (voi pyytää uuden osapuolen kapasiteettimarkkinaa varten)

• Käsittely säätösähkömarkkinoilla

– Toimijan tulee jättää sitovat ylössäätötarjoukset edellispäivänä klo 15.00 mennessä 

säätösähkömarkkinoille

– Ylössäätötarjouksen energiahinta on vapaasti aseteltavissa, eikä se vaikuta kapasiteetti-

markkinakilpailutukseen
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Taajuusohjattujen reservien hankinta 2016

• Vuosihankintahinnat ja –määrät ensi vuodelle julkaistu

• Tuntimarkkinasopimukset vuodelle 2016 ovat toistaiseksi voimassaolevat

• Muutoksia ehtoihin (sovellusohje)

– Taajuusohjattuna häiriöreservinä toimivien relekytkettyjen kuormien vaatimuksia on 

tiukennettu, ja niiden enimmäismääräksi on asetettu 100 MW kunkin tunnin 

hankinnassa

– Yksittäinen kohde voi tuottaa enintään 70 MW taajuusohjattua reserviä

– Lisäksi vaatimuksia mm. raportointiin ja säätökokeeseen liittyen on tarkennettu (esim. 

laskutustiedot tulee jatkossa lähettää 10 päivän kuluessa toimituspäivästä)

FCR-N hinta 

(€/MW,h)

FCR-N määrä 

(MW)

FCR-D hinta 

(€/MW,h)

FCR-D määrä 

(MW)

2015 16,21 73,6 4,13 297,5

2016 17,42 89 4,5 367
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Fingrid välittää. Varmasti.


