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Sisältö

Osa 1

• Mitä ovat reservit?

• Katsaus reservien hankinnan toteumiin

• Rajasiirtokapasiteetin varaaminen aFRR reserville

• Säätösähkömarkkinasopimuksen uusiminen 

Osa 2

• Aggregointi reservimarkkinoilla



Aggregointi reservimarkkinoilla

Laura Ihamäki



Miksi aggregointia?

• Sähköjärjestelmä on muutosten alla. Joustavuuden tarve kasvaa samalla, kun perinteisen 

sähköntuotannon joustokyky vähenee.

• Fingrid on tunnistanut aggregoinnin reservimarkkinoilla yhdeksi kehityskohteeksi 

Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa –keskustelupaperissaan.

• Tuleva eurooppalainen lainsäädääntö vaatii aggregointimallien kehittämistä (mm. 

Electricity Balancing Guideline ja Clean Energy Package).
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Mitä aggregoinnilla tarkoitetaan?
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Tasevastaava 1 Tasevastaava 2 Tasevastaava 3

Aggregaattori

Kerää joustopotentiaalin pienistä 

kohteista, tarjoaa sen markkinoille 

ja aktivoi joustot, esim.

sähköautojen lataus lopetetaan 

hetkellisesti, kun järjestelmässä on 

pulaa sähköstä.
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Erilaisia vaihtoehtoja aggregaattoriroolille
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Palveluntarjoaja

• Ei ole itse reservinmyyjä eli suorassa sopimussuhteessa Fingridiin, vaan toimii palveluntarjoana

reservinmyyjälle

Aggregaattori reservinmyyjä

• Reservinmyyjä, joka aggregoi resursseja omasta taseestaan tai omistamia resurssejaan

Toimitusketjun ulkopuolinen reservinmyyjä

• Reservinmyyjä, joka ei ole resurssin omistaja, sen sähkönmyyjä tai tasevastaava

Itsenäinen aggregaattori

• Toimitusketjun ulkopuolinen reservinmyyjä, jolta ei vaadita sopimussuhdetta resurssin 

tasevastaavaan, eli tasevastaava ei voi kieltäytyä reservikäytöstä



Aggregointi FCR-D markkinoilla

• Toimitusketjun ulkopuolinen reservinmyyjä on voinut osallistua 1.1.2017 alkaen ja aggregointi

eri tasevastaavien resursseista ja eri taseista mahdollistettiin samalla.

• Kulutuksen osuus on ollut viime vuodet kasvussa, mutta itsenäisten aggregaattoreiden

salliminen on lisännyt tarjontaa merkittävästi.

• Minimitarjouskoko on 1 MW.

• Ei energiakäsittelyä, eli aktivoitunutta reservienergiaa ei korvata tai korjata. 

Kapasiteettikorvaus maksetaan reservinmyyjälle.
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Aggregointi FCR-N markkinoilla

• Taajuusohjatussa käyttöreservissä minimitarjouskoko on pieni (100 kW) ja yksittäisten resurssien on 

mahdollista osallistua reservimarkkinoille nykymallin mukaan itsenäisesti.

• Aggregointi on sallittua vain yhden tasevastuun alta ja aggregaattorina voi toimia vain tasevastaava, 

myyjä tai kohteiden omistaja.

• Tasevastaavan suostumusta säätökäyttöön ei vaadita, mutta tasevastaavaa tulee informoida 

osallistumisesta reservimarkkinoille ja reservinmyyjän tulee sopia tarvittavasta tiedonvaihdosta 

tasevastaavan kanssa.

• Nykymallissa toimitusketjun ulkopuolisen reservinmyyjän osallistuminen ei ole lainkaan mahdollista, 

ainoastaan palveluntarjoajan rooli mahdollinen.

• Kapasiteettikorvaus maksetaan reservinmyyjälle. Tasevastaavalle tehdään energiakorjaus 

aktivoituneesta nettosäädöstä ja tämä energia korvataan säätöhinnalla (R-sähkö).
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FCR-N aggregointipilotti

• 2016 vuoden lopussa tehtiin neljän kuukauden pilotti, jossa toimitusketjun ulkopuolinen reservinmyyjä 

Sustainable Energy Asset Management Oy (Seam) osallistui taajuusohjatun käyttöreservin 

tuntimarkkinoille itsenäisenä aggregaattorina.

• Pilotissa oli mukana kolme resurssia, sekä kulutusta että tuotantoa, jotka olivat eri tasevastaavien 

taseissa.

• Kyseisiä tasevastaavia informoitiin pilotista ennen sen alkua ja sen aikana. 

• Aggregaattori jätti reservitarjoukseen tiedon siitä, miten tarjous jakautui eri taseisiin.

• Tasevastaaville korjattiin reservien aktivoitumisesta aiheutuva nettoenergia nollahintaisilla tehokaupoilla.

• Kapasiteettikorvaus ja energiakorvaus maksettiin aggregaattorille. Aggregaattorille kohdistui myös sakot 

toimittamattomasta reservistä.

• FG:n tietojärjestelmiä kehitettiin pilotin aikana siten, että aggregoitu reservitarjous voidaan jättää Vaksiin 

ja siihen liittyvät energiakorjaukset pystytään käsittelemään melko automaattisesti.
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Havaintoja FCR-N aggregointipilotista

• Tasevastaavat eivät kokeneet reservikäytöstä merkittävää haittaa.

• Reservimäärät olivat pieniä, joten niitä ollut tarpeen huomioida tasevastaavan oman taseen 

hallinnassa. 

• Säädöstä aiheutunut tasevirhe korjattiin, mutta toisaalta tasevastaavalla ei ollut näkyvyyttä, oliko 

energiakorjaus oikein laskettu.

• Tiedonvaihto aggregaattorilta tasevastaavalle koettiin riittämättömäksi. 

• Useista taseista aggregoinnilla ei ollut merkittävää hyötyä aggregaattorille.

• Ei lisäjoustavuutta, koska yhden taseen resursseilta vaadittiin symmetrisyyttä eli kykyä sekä ylös-

että alassäätöön. 

• Ei mahdollisuutta korvata toimituksen vajausta kesken käyttötunnin eri taseen resurssilla, koska 

tarjouksen jakosuhdetta eri taseisiin ei ollut mahdollista muuttaa kaupan jälkeen. 

• Tosin ilman aggregointipilottia, toimija ei olisi voinut osallistua kuin vain palveluntarjoajan roolissa.
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Kehitysajatuksia FCR-N aggregointipilotista

• Aggregointi saman tasevastuun eri taseista voitaisiin sallia taajuusohjatussa käyttöreservissäkin.

 Vaatii tietojärjestelmämuutoksia, käytössä aikaisintaan loppuvuonan 2017. 

• Voisiko tarjouksen tasejakoa päivittää vielä kauppojen hyväksymisen jälkeen?

 Tämä antaisi mahdollisuuden reservinmyyjälle korvata itse toimittamatonta reserviä toisesta taseesta.

• Joustoa saataisiin, jos sallitaan epäsymmetrinen aggregointi eri taseista, esim. ylössäätö voitaisiin tuottaa 

kulutusresursseilla ja alassäätö tuotantoresursseilla.

 Tällöin energiakäsittely tulisi uusia, koska energiamäärät eivät enää netotu ja ole pieniä.

• Tulisiko energiakorvaus maksaa tasevastaavalle vai reservinmyyjälle?

 Alassäätö ei ole kannattavaa toimitusketjun ulkopuoliselle reservinmyyjälle.
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mFRR aggregointipilotit

• Fingrid haki alkuvuodesta 2017 yhteistyökumppania säätösähkömarkkinoiden 

aggregointipilottiin nettisivuillaan.

• Pilotissa testataan itsenäisen aggregaattorin osallistumista ja eri tasevastuista aggregointia

säätösähkömarkkinoilla.

• Tavoitteena vuoden pilottijakso, joka alkaa vuoden 2017 aikana.

• Pilottiin kohdistui paljon kiinnostusta ja kahdeksan hakemusta saatiin määräaikaan 

mennessä.

• Fingrid aikoo toteuttaa kaksi erillistä pilottia, joista toisessa testataan aggregointia siten, 

että aggregaattorilla on tasevastuu ja toisessa siten, että aggaraattorilla ei ole tasevastuuta.

• Pilottikumppanien valinnoissa painotetaan toteutettavuutta tavoiteaikataulussa ja 

uutuusarvoa.

• Pilottikumppanit tullaan julkistamaan lähiaikoina.
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mFRR aggregointipiloteissa käytettävät mallit
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1. Aggregaattorilla on tasevastuu, tasesähkökompensaatio 

• Aggregaattorilla tulee olla tasevastuu, mutta aggregaattori voi aggregoida resursseja myös muista kuin omasta tasevastuustaan.

• Fingrid maksaa aggregaattorille korvausta tilatun säädön mukaisesti.

• Mikäli toimitettu energiamäärä on pienempi kuin tilattu säätö, tehdään toimittamattomasta energiasta tehokauppa Fingridiltä aggregaattorille 

nollahinnalla.

• Mikäli toimitettu energiamäärä on suurempi kuin tilattu säätö, tehdään ylijäämäenergiasta tehokauppa aggregaattorilta Fingridille nollahinnalla.

• Korjaukset muiden aggregoitujen resurssien tasevastaaville tehdään todennetun säädön mukaisesti nollahintaisilla tehokaupoilla.

2. Aggregaattorilla ei ole tasevastuuta, rahallinen kompensaatio

• Fingrid maksaa aggregaattorille korvausta toimitetun energiamäärän mukaisesti. 

• Toimittamattomasta energiamäärästä aggregaattori maksaa Fingridille sanktiona 100 % kyseisen tunnin säätöhinnasta tai kyseisen tarjouksen 

hinnasta, mikäli kyseessä on erikoissäätö.

• Mikäli toimitettu energiamäärä on suurempi kuin tilattu säätö, maksaa Fingrid aggregaattorille korvausta vain tilatun säädön mukaisesta 

energiamäärästä. 

• Korjaukset aggregoitujen resurssien tasevastaaville tehdään todennetun säädön mukaisesti nollahintaisilla tehokaupoilla.
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