TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2019-S-678/0
2020-2022
LAHTI ENERGIA OY
sekä
FINEXTRA OY
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1

SOPIMUKSEN TARKOITUS
Lahti Energia Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0804847-1 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:
1506926-2 ovat tehneet seuraavan sopimuksen tehoreservijärjestelyn piiriin valitun
voimalaitosyksikön käyttövalmiuden ylläpidosta ja käytöstä (Käyttösopimus).
Tuottaja ja Finextra sopivat tällä Käyttösopimuksella voimalaitosyksikön käyttövalmiuden ylläpitoon, käyttöön ja sillä tuotetun sähkön käsittelyyn liittyvistä sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämä Käyttösopimus perustuu lakiin "Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (117/2011)"
(jatkossa Tehoreservilaki). Käyttösopimus perustuu Tuottajan tarjoukseen (Tarjous),
Energiaviraston päätökseen Dnro 2398/451/2019 tehoreservikapasiteetin hankinnasta ajalle 1.7.2020 - 30.6.2022 (Päätös) sekä Energiaviraston päätöksellään (Dnro
2139/450/2019) vahvistamiin "Säännöt tehoreservijärjestelmään kuuluvien voimalaitosyksikköjen käyttövalmiuden ylläpidolle, niiden käytölle sekä tuotetun sähkön tarjoamiseen markkinoille" (Käyttösäännöt) ehtoihin (liite 1).
Tehoreservilain mukaiset järjestelmävastaavalle asetetut tehtävät voidaan antaa lain
20§:n mukaan myös järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan kokonaan
omistaman tytäryhtiön tehtäväksi. Fingrid Oyj (Fingrid) on antanut sille määrätyt tehoreservin hallinnointitehtävät Finextran hoidettavaksi. Operatiiviset päätökset tehoreservin käytöstä tekee Fingrid.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.
Sopimuksen soveltaminen alkaa 1. heinäkuuta 2020.
Sopimus on voimassa 30. kesäkuuta 2022 asti.
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SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVA VOIMALAITOS
Energiaviraston tekemän, kohdassa 1 mainitun, Päätöksen mukaisesti Tuottajan ja
Finextran Käyttösopimus koskee seuraavaa voimalaitosyksikköä (Voimalaitosyksikkö):
Voimalaitosyksikkö

Polttoaine

Maksimiteho (netto)

Kymijärvi KT

Maakaasu

42 MW

Voimalaitosyksikköä koskevat tiedot on esitetty liitteessä 3.
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VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO, KÄYTTÖ JA
TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELY
Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen edellyttämässä toiminnassaan liitteessä 1 esitettyjä Käyttösääntöjä.
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MAKSUT JA MAKSUEHDOT

5.1

Ylläpitokorvaus
Finextra maksaa Tuottajalle korvausta käyttövalmiuden ylläpidosta sopimusaikana
liitteen 4 mukaisesti.
Korvaukset ja niiden maksaminen perustuvat kohdassa 1 mainittuun Päätökseen ja
Käyttösääntöihin.
Tuottaja lähettää kunkin laskutusjakson päätyttyä Finextralle käyttövalmiuden ylläpitoa koskevan laskun Käyttösääntöjen kohdan 5 mukaisesti.
Voimalaitosyksikön mahdollinen epäkäytettävyys huomioidaan Käyttösääntöjen kohdan 6 mukaisesti.

5.2

Muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset
Mikäli Voimalaitosyksikkö on käynnistetty Fingridin pyynnöstä, Tuottaja laskuttaa
Fingridiltä käynnistyksestä aiheutuneet kustannukset Käyttösääntöjen kohtien 2.2,
2.3 ja 2.6 mukaisesti.
Mikäli Fingrid on aktivoinut Voimalaitosyksikön säätösähkömarkkinoilla, Tuottaja laskuttaa tästäaiheutuneet kustannukset Fingridiltä Käyttösääntöjen kohdan 2.7 mukaisesti.
Mikäli Fingrid on sopinut Tuottajan kanssa käynnistysvalmiuden nostosta, Tuottaja
laskuttaa Fingridiltä Käyttösääntöjen kohtien 2.2. ja 2.3 mukaiset käynnistysvalmiuden noston kiinteän kustannuksen ja käynnistysvalmiuden ylläpidon kustannuksen.
Tuottaja laatii Fingridille laskun edellä mainituista kaupoista seuraavan kuukauden 4.
päivänä tai sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. Fingrid maksaa laskun kahden kuukauden kuluessa laskun lähettämispäivästä.

5.3

Muistutukset
Sopimusosapuoli tekee laskua koskevat muistutukset tarvittaessa kirjallisesti. Toinen
sopimusosapuoli tarkistaa laskun ja lähettää tarvittavan oikaisulaskun viivytyksettä.
Muistutus ei vapauta sopimusosapuolta maksuvelvollisuudesta eräpäivänä, ellei tapauskohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

5.4

Maksun viivästyksen seuraamukset
Jos sopimusosapuolen maksusuoritus viivästyy, maksaa sopimusosapuoli laskun
eräpäivästä suorituksen saapumispäivään laskussa mainittua vuotuista viivästyskorkoa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.
Jos maksusuoritus viivästyy sopimusosapuolesta riippumattomista syistä (esim. maksuliikenteen keskeytyminen), ei viivästyskorkoa makseta kyseiseltä ajalta.
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SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINAT
Tuottajan tulee tehdä Fingridin kanssa erillinen sopimus, joka oikeuttaa Tuottajaa tarjoamaan Voimalaitosyksikköä säätösähkömarkkinoille Käyttösääntöjen mukaisesti.
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MARKKINAINFORMAATIO
Tuottaja vastaa tähän Käyttösopimukseen perustuvien kauppojen raportoinnista
REMIT-asetuksen (EU/1227/2011) mukaisesti.
Lisäksi Tuottaja vastaa lainsäädännön edellyttämien markkinailmoitusten tekemisestä.
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MAKSUJEN JA SOPIMUSEHTOJEN TARKISTUKSET
Mikäli sopimusosapuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuksen suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, sopimusosapuolet neuvottelevat maksujen tarkistamisesta epäsuhteen poistamiseksi. Tällaisia syitä ovat taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten
toimenpiteet tai muut syyt, joita ei ole voitu ottaa kohtuudella huomioon sopimusta
tehtäessä. Osapuolet voivat sopia muutoksista, mikäli Energiavirasto ne hyväksyy.
Käyttösääntöjen muutos- ja tarkistusmenettely on esitetty Käyttösääntöjen kohdassa
8.

9

VASTUU VAHINGOISTA
Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tämän Käyttösopimuksen piiriin kuuluvasta suorituksesta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen sopimusosapuolen tai hänen palveluksessaan olevan tuottamuksesta, jota ei voida pitää
vähäisenä. Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä
vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai sopimusosapuolen kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.
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SOPIMUKSEN PURKAMINEN SEKÄ YLLÄPITOKORVAUKSEN
PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ
Käyttösopimuksen purkaminen sekä ylläpitokorvauksen palauttaminen ja takaisinperintä tapahtuu Tehoreservilain 16 §:n ja 17 §:n mukaisesti.
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SOPIMUKSEN JULKISUUS
Tähän Käyttösopimukseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään julkisista asiakirjoista. Käyttösopimuksen liitteet eivät ole julkisia siltä osin, kuin ne sisältävät Tuottajan salassa pidettävää tietoa.
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ERIMIELISYYDET
Tästä Käyttösopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, joihin voi osallistua tarvittaessa myös
Energiavirasto.
Mikäli erimielisyydet eivät ole edellä mainitulla tavalla sovittavissa, ne ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen
mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki
ja kieli suomi.
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MUUT SOPIMUSEHDOT
Sopimusosapuolet edesauttavat kumpikin osaltaan sopimuksen toteutumista. Sopimusosapuolet antavat viivytyksettä toisilleen tämän Käyttösopimuksen soveltamisessa tarpeelliset tiedot. Käytännön menettelytapamuutoksista sopimusosapuolet sopivat kirjallisesti Käyttösääntöjen puitteissa.
Mikäli Tuottaja käyttää tämän Käyttösopimuksen velvoitteiden täyttämisessä palvelutuottajia tai alihankkijoita, Tuottaja vastaa tarvittavien sopimusten ja velvoitteiden täyttämisestä. Tuottajan tulee huolehtia myös siitä, että Tuottajan avoin toimittaja ja tasevastaava ottavat huomioon tämän Käyttösopimuksen edellyttämät, tasekäsittelyyn
liittyvät Suomessa sovellettavat säännöt ja ohjeet.
Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Käyttösopimus, 2. Käyttösäännöt, 3. Päätös, 4. Tarjous.
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ALLEKIRJOITUKSET
Käyttösopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja allekirjoitukset ovat kansilehdellä.

Finextra Oy
Marina Louhija

Lahti Energia Oy
Eero Seesvaara

Liite 1

Säännöt tehoreservijärjestelmään kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyttövalmiuden ylläpidolle, niiden käytölle sekä tuotetun sähkön tarjoamiseen markkinoille

Liite 2

Energiaviraston päätös Dnro 2398/451/2019 tehoreservikapasiteetin
hankinnasta ajalle 1.7.2020 - 30.6.2022

Liite 3

Tarjous [sisältää liikesalaisuuksia]

Liite 4

Ylläpitokorvaus [sisältää liikesalaisuuksia]

