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Käyttöön tulossa olevat verkkosäännöt

Markkinasäännöt

Capacity Allocation & 
Congestion Management 

(CACM)

Forward Capacity 
Allocation (FCA)

Electricity Balancing (EB)

Käyttösäännöt

Transmission System 
Operation (SO)

Liityntäsäännöt

Requirements for 
Generators (RfG)

Demand Connection 
(DCC)

HVDC Connection 
(HVDC)

Emergency & 

Restoration (ER)



Verkkosääntöjen voimaantuloaikataulut

Komitologia

• Electricity 
balancing (EB) 
(06/2016)

Hyväksytty
komitologiassa, 
parlamentin ja 
neuvoston
käsittelyssä
ennen
voimaantuloa

• System operation 
(SO) (06/2016)

• Emergency and 
Restoration (ER) 
(10/2016)

Voimaantulo

• Capacity allocation and congestion 
management CACM (14.8.2015)

• Requirements for generators (RfG) 
(17.5.2016)

• Demand connection (DCC) 
(7.9.2016)

• HVDC connection (HVDC) 
(28.9.2016)

• Forward capacity allocation (FCA) 
(17.10.2016)
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CACM GL

• TSO:lle toimitettava tuotanto- ja kulutustieto – EV 

hyväksynyt 10.01.2017

• Yhteinen verkkomalli – NRA täydennyspyyntö 

(01/2017)

• Useamman NEMOn menettelyt – EV 

täydennyspyyntöön vastattu (02/2017)

• Pullonkaulatulojen jakamismenetelmä – NRA 

täydennyspyyntö (02/2017)

• Päivän sisäisen markkinan aloitus- ja 

sulkeutumisajankohta sekä vuorokausimarkkinan 

kapasiteetin sitovuuden ajankohta – toimitettu 

hyväksyttäväksi (12/2016)

CACM GL

• NEMOjen ehdotukset lähetetty hyväksyttäväksi 

(02/2017)

• NRAt pyytäneet toisen täydennyksen MCO planiin

NEMOilta (02/2017)

Liityntäsäännöt

• Implementointiohjeita päivitetty (RfG, DCC, HVDC)

• Päivitykset julkaistaan 7.3.2017

FCA GL

• Harmonisoidut kapasiteetin jakamissäännöt (HAR) 

konsultoitu – hyväksyttäväksi (04/2017)

• Keskitetty kauppapaikka (SAP) – hyväksyttäväksi 

(04/2017)

Ehdotukset löytyvät ENTSO-E:n kotisivuilta verkkosääntöjen implementoinnin kohdalta
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Alueelliset tehtävät

CACM GL

• Varamenettelyt vuorokausimarkkinalle (fallback

procedures) – kuuleminen käynnistyi 13.3.2017, 

lähetetään hyväksyttäväksi toukokuussa 2017

• Kapasiteetinlaskentametodologia – tulossa 

kuulemiseen huhtikuussa 2017, lähetetään 

hyväksyttäväksi syyskuussa 2017

• Päivän sisäisen markkinan avautumisajankohta –

alueellinen ehdotus tulossa kuulemiseen huhtikuussa 

2017, hyväksyttäväksi syyskuussa 2017

FCA GL

• LTRien alueellinen suunnitelma – lähetetään 

hyväksyttäväksi lokakuussa 2017 konsultaation 

jälkeen

• Energiaviraston päätös pitkän aikavälin siirto-

oikeuksien käyttöönotosta koskien Suomen 

tarjousalueen rajoilla (04/2017)

Varhainen käyttöönotto:

SO GL

• Pohjoismaisen RSC:n perustaminen

• Uusi pohjoismainen SOA työn alla

• Menetelmiä valmistellaan mm. tiedonvaihto-

periaatteet, käyttövarmuusanalyysit, verkkomallit

Alueelliset konsultaatiot löytyvät ENTSO-E:n sivuilta –

ilmoitus näistä Fingridin kotisivuilla



Suuntaviivat – työsuunnitelmaa vuodelle 2017

15.3.2017Etunimi Sukunimi6
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