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Reservi-

tuote

Minimi-

tarjouskoko 

Itsenäiset

aggregaattorit

sallittu

Saman tasevastaavan

kulutus- ja tuotanto-

taseen resurssien 

aggregointi sallittu

Aggregointi eri 

tasevastaavien 

taseista sallittu

Kulutuksen

osuus

FCR-D 1 MW Ѵ Ѵ Ѵ 240 MW

FCR-N 0,1 MW <1 MW

aFRR 5 MW 0 MW

mFRR 5 / 10 MW Ѵ 100-300 MW



Taajuusohjatun käyttöreservin 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 taajuusohjatun käyttöreservin pilotista

• Tasevastaavat eivät kokeneet reservikäytöstä merkittävää haittaa.

• Reservimäärät olivat pieniä ja säädöstä aiheutunut tasevirhe korjattiin, joten säätöä ei ollut tarpeen huomioida 

tasevastaavan oman taseen hallinnassa. 

• 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.

• Energiakäsittely vaatii vielä kehittämistä.

• Pilotin malli ei ollut taloudellisesti neutraali, esim. kulutuksen ylössäädössä FG osti aggregaattorilta

tasevastaavan hankkiman energian ja korjasi sen nollahinnalla tasevastaavalle. Vastaavasti taas kulutuksen 

alassäädössä FG myi nollahinnalla tasevastaavalle energiaa ja aggregaattori maksoi tästä energiasta.
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Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti

• 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 päätti toteuttaa kaksi erillistä pilottia, joista toisessa testataan aggregointia siten, 

että aggregaattorilla on tasevastuu ja toisessa siten, että aggregaattorilla ei ole 

tasevastuuta

• Pilottikumppanien valinnoissa painotettiin toteutettavuutta tavoiteaikataulussa ja 

uutuusarvoa.
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Helen Oy

• Tasevastaava, sähkön tuottaja ja 

sähkönmyyntiyhtiö

• Pilotissa tarkoitus hyödyntää kiinteistöjen 

varavoimakoneita

Voltalis

• Ranskalainen aggregaattori, joka on 

toiminut Ranskassa reservimarkkinoilla 

seitsemän vuotta

• Pilotissa tarkoitus hyödyntää pääosin 

kotitalouskuormaa
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Pilottikumppanit säätösähkömarkkinoiden pilottiin



Pilotoitava malli: aggregaattorin vastuu toimituksesta

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.
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2. Aggregaattorilla ei ole tasevastuuta, rahallinen kompensaatio

• Fingrid maksaa aggregaattorille korvausta toimitetun energiamäärän mukaisesti. 

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

• 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.



Pilotoitava malli: säätöresurssien tasevastaavien taseet 

oikaistaan DA-hintaisella kaupalla
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BRP

FG

BRO 

(resurssi)

BSP / 

Aggregaattori

Sähköpörssi

Hinnat:

DA: 50 €

Säätö: 70 €

Tase: 70 €1.BRP ostaa 

kulutusennusteensa 

mukaan pörssistä 10 

MW x 50 €.

4. BRP ei toimita 

hankkimaansa 

sähköä BRO:lle, 

koska BRO vähentää 

kulutusta 10 MW. 

Laskutus 0 €

3. BRO:n kuorma 

joustaa 10 MW.

2. BSP myy säätömarkkinoille 

10 MW ylössäätöä ja saa 

säätösähkön markkinahinnan 

ja Elspot-hinnan erotuksen 

10 MW x (70 € - 50 €).

5. Fingrid oikaisee BRP 

taseesta 10 MW 

tasepoikkeaman Elspot-

hinnalla. FG maksaa 

BRP:lle 10 MW x 50 €.

Positiot:

BRP 0 €

BSP +200 €

FG -700 €

Esim. Kulutuksen ylössäätö



Etenemissuunnitelma

2017
- Taajuusohjattu häiriöreservi: 
itsenäisten aggregaattorien
osallistuminen ja eri tasevastaavien
taseista aggregointi

- Säätösähkömarkkinat: aggregointi
saman tasevastaavan eri taseista
(kulutus ja tuotanto) 
säätösähkömarkkinoilla

2018
- Taajuusohjattu käyttöreservi: 
itsenäisten aggregaattorien
osallistuminen ja eri tasevastaavien
taseista aggregointi nykyisellä
mallilla, jossa kapasiteettimaksu
maksetaan reservinmyyjälle ja 
energiamaksu tasevastaavaalle

- Fingridin suositus
reservikaupankäyntiin liittyvästä
tiedonvaihdosta eri osapuolien välillä

- Säätösähkömarkkinoiden
aggregointipilotit päättyvät

2019-2020→

- Taajuusohjattu käyttöreservi ja 
säätösähkömarkkinat: 
energiakäsittelyn uudistus ja 
itsenäinen aggregaattorin
pelisäännöt

- Taajuusohjattu käyttöreservi: 
epäsymmetrinen toimitus eri
taseista?

- Jälkimarkkinapaikka reserveille: 
mahdollisuus muuttaa tasejakoa
kauppojen jälkeen?

- Tiedonvaihtorajapinta? 
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


