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1 Johdanto

Tämä asiakirja määrittelee Euroopan Komission sähköjärjestelmän tasehallintaa
koskevista suuntaviivoista antaman asetuksen (Guideline on Electricity Balancing,
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195, Tasehallinnan suuntaviivat, jäljem-
pänä EBGL) mukaisesti Fingrid Oyj:n (jäljempänä Fingrid) ehdot ja edellytykset säh-
köjärjestelmän tasapainottamiseksi tarvittavien reservipalvelujen tarjoajille (jäljem-
pänä Reservitoimittaja).

Taajuuden vakautusreservit (Frequency Containment Reserve, FCR) ovat reservejä,
joita käytetään taajuuden vakauttamiseen. Taajuuden vakautusreservit jaetaan kol-
meen reservituotteeseen: Taajuusohjattuun käyttöreserviin (FCR-N), Taajuusohjat-
tuun häiriöreserviin ylös (FCR-D ylös) ja Taajuusohjattuun häiriöreserviin alas (FCR-
D alas).

Tämän asiakirjan sisältämiä Taajuuden vakautusreservien (FCR) hankintaan ja yllä-
pitoon liittyviä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan Reservitoimittajan osallistuessa Taa-
juusohjatun käyttö- tai häiriöreservin Vuosi- tai Tuntimarkkinoille.

2 Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä:

D-2 tuntimarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä reservimarkkinoita, joita Fing-
rid käyttää Taajuuden vakautusreservien hankintaan seuraavalle CET/CEST-aika-
vyöhykkeen vuorokaudelle ja jotka ajoittuvat ennen Vuorokausimarkkinoita.

Energiamaksulla tarkoitetaan reservin aktivoitumisesta maksettavaa korvausta.

Kapasiteettikorvauksella tarkoitetaan korvausta, jonka Fingrid maksaa Reservitoimit-
tajalle reservin ylläpidosta.

Manuaalinen taajuuden palautusreservi (mFRR) on manuaalisesti aktivoituva taajuu-
den palautusreservi, jonka tarkoituksena on sähköjärjestelmän taajuuden palautta-
minen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttaminen
suunniteltuun arvoon.

Rajallisen aktivointikyvyn omaavalla Reservikohteella tarkoitetaan Reservikohdetta,
jonka energiavarasto saattaa tyhjentyä kokonaan siinä tapauksessa, että reservika-
pasiteetti on aktivoitava täysimääräisesti koko toimitusjakson ajaksi.

Reservikohteella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka täyttää reservin tarjoamista koske-
vat vaatimukset. Reservikohde voi koostua useasta tai yhdestä Reserviresurssista.

Reserviresurssilla tarkoitetaan yksittäistä säätökykyistä resurssia; voimalaitosta, ku-
lutuskohdetta tai energiavarastoa.
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Säätöobjektitunnuksella (Regulating Object, RO) tarkoitetaan taseselvityksessä käy-
tettävää tunnusta, josta käy ilmi reservitarjoukseen liittyvä tasetieto.

Taajuuden palautusreservillä (Frequency Restoration Reserve, FRR) tarkoitetaan re-
serviä, joka on käytettävissä sähköjärjestelmän taajuuden palauttamiseksi nimellis-
taajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttamiseksi suunniteltuun
arvoon.

Taajuuden vakautusreservillä (Frequency Containment Reserve, FCR) tarkoitetaan
reserviä, joka on käytettävissä taajuuden vakauttamiseen sähkön tuotannon ja kulu-
tuksen epätasapainotilanteissa.

Taajuusohjattu häiriöreservi ylös (FCR-D ylös) on taajuuden vakautusreservi, joka
pyrkii vakauttamaan taajuuden vähintään 49,5 Hz:iin taajuuden laskiessa normaali-
taajuusalueen 49,9 - 50,1 Hz alapuolelle.

Taajuusohjattu häiriöreservi alas (FCR-D alas) on taajuuden vakautusreservi, joka
pyrkii vakauttamaan taajuuden enintään 50,5 Hz:iin taajuuden noustessa normaali-
taajuusalueen 49,9 - 50,1 Hz yläpuolelle.

Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) on taajuuden vakautusreservi, joka pyrkii pitä-
mään taajuuden normaalitaajuusalueella 49,9 - 50,1 Hz.

Tasepalvelun tarjoajalla (Balancing Service Provider, BSP) tarkoitetaan markkina-
osapuolta, jonka reservejä tarjoavat yksiköt tai reservejä tarjoavat ryhmät pystyvät
tarjoamaan tasepalveluja siirtoverkonhaltijoille, Tässä dokumentissa Reservitoimit-
taja.

Tasesähköllä tarkoitetaan Tasepalvelun tarjoajan tarjoamaa sähköenergiaa, jota siir-
toverkonhaltijat käyttävät verkon tasapainottamiseen. Tässä dokumentissa Säätö-
energia.

Tuntimarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä reservimarkkinoita, joita Fingrid
käyttää Taajuuden vakautusreservien hankintaan seuraavalle CET/CEST-aika-
vyöhykkeen mukaiselle vuorokaudelle ja jotka ajoittuvat Vuorokausimarkkinoiden jäl-
keen.

Tuntimarkkinasopimuksella tarkoitetaan Fingridin ja Reservitoimittajan välistä sopi-
musta Taajuuden vakautusreservien (FCR) tarjoamisesta Tuntimarkkinoille.

Vuorokausimarkkinoilla (day ahead –markkinat) tarkoitetaan sähkön markkinapaik-
kaa, jolla käydään kauppaa seuraavalle vuorokaudelle myytävästä ja ostettavasta
sähköstä.

Vuosimarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä markkinoita, joilta Fingrid hankkii
osan Taajuuden vakautusreservien tarpeesta ja joissa hankintamäärä ja hankinta-
hinta määritetään seuraavalle kalenterivuodelle.

Vuosimarkkinasopimuksella tarkoitetaan Fingridin ja Reservitoimittajan välistä yhden
vuoden sopimusta taajuuden vakautusreservien (FCR) tarjoamisesta.
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3 Reservien hankinta

Reservit hankitaan Euroopan Komission sähköjärjestelmän käyttöä koskevista suun-
taviivoista antaman asetuksen (Guideline on System Operation, COMMISSION RE-
GULATION (EU) 2017/1485, Käytön suuntaviivat, jäljempänä SOGL) artiklan 153
mukaisesti. Taajuuden vakautusreservien ylläpitovelvoitteet määritetään Pohjoismai-
den siirtoverkonhaltijoiden kesken SOGL:n 153 artiklan nojalla.

Taajuuden vakautusreservien hankinnassa on rakenne, joka varmistaa reservien riit-
tävyyden kaikkina hetkinä, ja samalla mahdollistaa tehokkaan kilpailun tasapuolisten
hankintaehtojen puitteissa. Reservivelvoitteen täyttämiseksi voidaan myös käydä
kauppaa maiden välillä.

Fingrid hankkii osan velvoitteestaan kohdan 7 mukaisilta Vuosimarkkinoilta vuosittain
järjestettävän tarjouskilpailun perusteella. Fingrid päättää saatujen tarjousten hinta-
tason ja pysyvyyden sekä muiden hankintavaihtoehtojen ennustetun hintatason ja
saatavuuden perusteella Vuosimarkkinoilla hankittavat reservimäärät.

Lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla kohdan 8 mukaisilta Tunti-
markkinoilta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridin velvoitteet sähköjärjestel-
män normaali- ja häiriötilanteissa. Kullekin reservituotteelle on omat markkinansa.

4 Reservitoimittajalle asetetut vaatimukset

Reservitoimittajaksi voi tulla osapuoli, jolla on käytettävissä kohdan 5 mukaiset vaa-
timukset täyttävä tai täyttäviä Reservikohteita.

Reservitoimittajan tulee tehdä sopimus Fingridin kanssa ennen osallistumista reser-
vien ylläpitoon. Osallistumisesta Vuosi- ja Tuntimarkkinoille tehdään erilliset sopi-
mukset. Reservitoimittaja voi osallistua joko molemmille markkinoille tai vain jommal-
lekummalle.

Reservitoimittajan ei tarvitse olla Reserviresurssin omistaja eikä avoin toimittaja tai
tasevastaava. Reservitoimittajalla tulee olla Reserviresurssin omistajan suostumus
Vuosi- ja/tai Tuntimarkkinasopimusten mukaisesta reservikäytöstä. Reservitoimitta-
jan tulee Fingridin erillisestä pyynnöstä toimittaa Reserviresurssin omistajan suostu-
mus Fingridille.

Yksittäistä Reserviresurssia voi tarjota vain yhden Reservitoimittajan toimesta Taa-
juuden vakautusreservien markkinoille.

Fingridillä on oikeus myydä Reservitoimittajien Fingridille myymää reserviä edelleen
muille siirtoverkonhaltijoille.

5 Reservikohteelle asetettavat vaatimukset

Reservitoimittajan tulee osoittaa SOGL artiklan 155 perusteella Fingridin julkaiseman
Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväk-
syttämisprosessi -dokumentin mukaisesti suoritetuilla säätökokeilla, että reserviksi
ilmoitettu Reservikohde täyttää vaaditut säätöominaisuudet.
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Reservikohteen tulee sijaita Fingridin järjestelmävastuualueella1.

Reservikohteen tuottama yksittäisen vian seurauksena menetettävä reservimäärä
kullakin toimitusjaksolla saa olla enintään 70 MW.

Sähköjärjestelmän saareketilanteessa Suomen ollessa irti muusta pohjoismaisesta
sähköjärjestelmästä sekä tilanteissa, joissa kotimainen Taajuuden vakautusreser-
vien tarjonta sekä hankinta muista maista ei yhdessä riitä kattamaan Fingridin reser-
vivelvoitteita kaikilla tunneilla Reservitoimittajan tulee Fingridin pyynnöstä pitää kaik-
kien käytössä olevien Reservikohteiden taajuussäätö päällä. Fingrid maksaa Reser-
vitoimittajalle korvauksen tämän pyynnön perusteella ylläpidetystä kapasiteetista
Tuntimarkkinoiden hinnan mukaisesti. Jos kyseisellä tunnilla ei ole käyty kauppaa
Tuntimarkkinoilla, käytetään korvaushintana Vuosimarkkinahintaa. Mikäli Fingrid tä-
män lisäksi pyytää Reservitoimittajaa ylläpitämään lisää reserviä, ja tämän johdosta
Reservitoimittaja joutuu muuttamaan Reservikohteiden tehoa, tehdään tätä vastaava
kauppa säätösähkön hinnalla siltä ajalta kun pyyntö on esitetty.

6 Reserviresurssien aggregointi

Reservitoimittaja voi osallistua Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservien ylläpitoon
Vuosi- ja Tuntimarkkinoilla myös eri tasevastaavien taseissa olevilla Reserviresurs-
seilla. Taajuusohjatussa käyttöreservissä yksittäisen tasevastaavan taseesta tarjot-
tavan reservin määrän on oltava vähintään minimitarjouskoon suuruinen. Taajuusoh-
jatussa häiriöreservissä minimitarjouskokoa vastaava reservimäärä voi koostua eri
tasevastaavien taseissa olevista resursseista.

7 Vuosimarkkinoiden säännöt

Osallistuminen Vuosimarkkinoille edellyttää Reservitoimittajille asetettujen vaatimus-
ten täyttymistä kohdan 4 mukaisesti.

Vuosimarkkinoiden tarjouskilpailu järjestetään syys-lokakuussa seuraavalle kalente-
rivuodelle. Tarjouskilpailusta ilmoitetaan Fingridin internet sivuilla. Kesken vuo-
simarkkinasopimuskauden ei ole mahdollista osallistua reservien ylläpitoon Vuo-
simarkkinoilla.

7.1 Tarjoussäännöt

Yhden tarjouksen enimmäiskapasiteetti Taajuusohjatuksi käyttöreserviksi on 5 MW
ja Taajuusohjatuksi häiriöreserviksi 10 MW.

1 Suomi pois lukien Ahvenanmaan itsehallintoalue.
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Yhden tarjouksen vähimmäiskapasiteetti Taajuusohjatuksi käyttöreserviksi on 0,1
MW ja Taajuusohjatuksi häiriöreserviksi 1 MW.

Tarjoukset tulee jättää 0,1 MW tarkkuudella. Reservitoimittaja voi jättää useita tar-
jouksia. Tarjoukset eivät saa olla linkitettyjä toisiinsa, ja kukin tarjous käsitellään eril-
lisenä.

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 tuote (Taajuusohjattu käyttöreservi, Taajuusohjattu häiriöreservi ylös tai Taa-
juusohjattu häiriöreservi alas)

 kapasiteetti (MW)

 hinta käytettävyydestä koko sopimuskaudelle (€/MW,h)

 nimi tai luettelo Reservikohteista, joilla reservien ylläpitoon osallistutaan

7.2 Tarjousten käsittely

Tarjoukset hyväksytään hintajärjestyksessä erikseen kunkin tuotteen osalta. Jos use-
alta Reservitoimittajalta on samanhintaisia tarjouksia, ne hyväksytään tarvittaessa
tarjousten määrien suhteessa. Myös saman Reservitoimittajan samalla hintaportaalla
antamia tarjouksia voidaan tarvittaessa hyväksyä tarjousten määrien suhteessa.

Reservitoimittaja ja Fingrid tekevät Vuosimarkkinasopimuksen reservien toimittami-
sesta Fingridin tekemän hankintapäätöksen seurauksena.

7.3 Reservisuunnitelmat

Vuosimarkkinasopimuksen tehneen Reservitoimittajan tulee toimittaa Fingridille tun-
tikohtainen reservisuunnitelma seuraavan CET/CEST-aikavyöhykkeen vuorokauden
mukaisten tuntien reservimääristä. Taajuusohjatun käyttöreservin reservisuunnitel-
man tulee olla tasevastaavakohtainen.

Reservisuunnitelma voi olla suuruudeltaan enintään Vuosimarkkinasopimuksessa
sovitun reservimäärän mukainen. Reservisuunnitelma toimitetaan 0,1 MW tarkkuu-
della. Suunnitelmat toimitetaan Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen
mukaisesti. Reservisuunnitelman tulee olla Fingridillä klo 18.00 (EET/EEST) men-
nessä. Määräajan jälkeen saapuneita suunnitelmia ei oteta vastaan. Reservisuun-
nitelmia voi jättää enintään 31 vuorokauden päähän syöttöajasta lukien.

Vuosimarkkinasopimuksilla saatava reservimäärä muodostaa pohjan hankinnalle.

8 Tuntimarkkinoiden säännöt

Osallistuminen Tuntimarkkinoille edellyttää Reservitoimittajille asetettujen vaatimus-
ten täyttymistä kohdan 4 mukaisesti.
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Reservitoimittaja voi osallistua Tuntimarkkinoille tehtyään Tuntimarkkinasopimuksen
Fingridin kanssa. Tuntimarkkinoille osallistuminen ei edellytä Vuosimarkkinoille osal-
listumista ja sopimuksen tekeminen on mahdollista myös kesken kalenterivuoden.

Mikäli Reservitoimittaja on tehnyt Vuosimarkkinasopimuksen reservien toimittami-
sesta, voi tämä osallistua seuraavaa vuorokautta koskeville Tuntimarkkinoille vain,
mikäli Vuosimarkkinasopimuksen määrä on toimitettu täysimääräisenä kyseiselle
tunnille.

Vaihtoehtoisesti Reservitoimittaja voi halutessaan kohdentaa Vuosimarkkinoille vain
tietyt Reservikohteensa, jolloin Reservitoimittaja voi käyttää Vuosimarkkinoilla vain
kyseisiä Reservikohteita. Tällöin Reservitoimittaja voi osallistua muilla Reservikoh-
teillaan Tuntimarkkinoille, vaikka Vuosimarkkinasopimuksen määrä ei olisi toimitettu
täysmääräisenä kyseiselle tunnille.

Fingrid tilaa reserviä Tuntimarkkinoilta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridin
velvoitteet yhdessä Vuosimarkkinoiden reservisuunnitelmien sekä Venäjän, Viron ja
muiden Pohjoismaiden hankinnan kanssa.

8.1 Tarjoussäännöt

Yhden tarjouksen vähimmäiskapasiteetti Taajuusohjatuksi käyttöreserviksi on 0,1
MW ja Taajuusohjatuksi häiriöreserviksi 1 MW.

Tarjoukset jätetään 0,1 MW tarkkuudella. Reservitoimittaja voi jättää useita tarjouk-
sia. Tarjoukset eivät saa olla linkitettyjä toisiinsa, ja kukin tarjous käsitellään erilli-
senä.

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 tuote (Taajuusohjattu käyttöreservi, Taajuusohjattu häiriöreservi ylös tai Taa-
juusohjattu häiriöreservi alas)

o Taajuusohjattu käyttöreservi: Säätöobjektitunnus (osuusvoimalaitok-
sen osuuksia lukuun ottamatta käytetään yleistunnuksia, jotka sisältä-
vät vain tasevastaava- sekä tuotanto-/kulutustiedot)

 kapasiteetti (MW)

 hinta käytettävyydestä (€/MW,h)

 tunti (EET/EEST aikaa).

Tuntikohtaiset tarjoukset annetaan CET/CEST-aikavyöhykkeen vuorokauden mukai-
sille tunneille. Tarjouksia voi jättää seuraavalle vuorokaudelle klo 18.30 (EET/EEST)
asti. Tuntitarjoukset annetaan Fingridin sähköiseen reservikaupankäyntijärjestel-
mään (Vaksi web) erillisen Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen mu-
kaisesti. Fingrid julkaisee kulloinkin voimassa olevan ohjeen kotisivuillaan.
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8.2 Tarjousten käsittely

Fingrid asettaa tarjoukset hintajärjestykseen periaatteella halvin tarjous ensin jokai-
selle toimitusjaksolle. Tarvittava määrä tarjouksia käytetään hintajärjestyksessä erik-
seen kunkin tuotteen osalta. Samanhintaiset tarjoukset käytetään tarjousten saapu-
misjärjestyksessä. Myös osa tarjouksesta voidaan tarvittaessa käyttää. Taajuusohja-
tun häiriöreservin tarjouksesta käytetään aina vähintään 1 MW. Fingrid vahvistaa
seuraavan vuorokauden kaupat klo 22.00 (EET/EEST) mennessä.

8.3 D-2 tuntimarkkinat

Fingridillä on oikeus ottaa käyttöön ennen Vuorokausimarkkinoita ajoittuvat D-2 tun-
timarkkinat ilmoittamalla siitä Fingridin internet sivuilla kaksi viikkoa etukäteen.

Reservitoimittajan osallistuminen D-2 tuntimarkkinoille edellyttää voimassa olevaa
Tuntimarkkinasopimusta.

D-2 tuntimarkkinoilla noudatetaan muuten kohdissa 8.1 ja 8.2 esitettyjä sääntöjä,
mutta tarjoukset tulee jättää seuraavalle CET/CEST-aikavyöhykkeen mukaiselle vuo-
rokaudelle klo 9.30 (EET/EEST) mennessä. Fingrid vahvistaa seuraavan vuorokau-
den kaupat klo 10.20 (EET/EEST) mennessä.

Reservitoimittaja voi osallistua D-2 tuntimarkkinoille myös kapasiteetilla, jonka on
myynyt Vuosimarkkinoille.

Jos D-2 tuntimarkkinoilla tarjousta ei hyväksytä, voi Reservitoimittaja tarjota kapasi-
teetin Vuosi- ja Tuntimarkkinoille voimassa olevien sopimuksiensa mukaisesti.

8.4 Hyväksytyn tuntimarkkinatarjouksen tietojen päivittäminen

Reservitoimittajalla on mahdollisuus päivittää Tuntimarkkinoilla ja D-2 tuntimarkki-
noilla hyväksyttyä Taajuusohjatun käyttöreservin tarjousta tasevastaava ja tuo-
tanto/kulutustiedon osalta (RO-tieto) kaksi tuntia ennen toimitusjakson alkua asti.
Muilta osin hyväksytty tarjous ei ole päivitettävissä.

9 Reservien ylläpidon raportointi ja seuranta

Reservitoimittaja ja Fingrid toimittavat toisilleen tietoja sähköisesti Fingridin reservi-
kaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen mukaisesti.

9.1 Reaaliaikatiedot

Reaaliaikatietojen perusteella Fingrid seuraa reservien ylläpitoa ja aktivoitumista. Re-
servitoimittajan tulee kustannuksellaan toimittaa seuraavat reservikohdekohtaiset re-
aaliaikaiset tiedot Fingridille:

 ylläpidettävä Taajuusohjatun käyttöreservin määrä (MW)

 ylläpidettävä Taajuusohjatun häiriöreservin määrä ylös (MW)

 ylläpidettävä Taajuusohjatun häiriöreservin määrä alas (MW).



10 (17)

22.12.2020

Edellä mainittujen tietojen tulee kuvata sen hetkistä todellista ylläpidetyn reservin
määrää. Reservin mahdollisen aktivoitumisen ei tule pienentää ylläpidettyä reservi-
määrää.

Ylläpidetyn Taajuusohjatun käyttöreservin määrä voidaan laskea yhtälöllä:

𝐶 r−n = max[min(𝑃max − 𝑃as sar o,𝑃as sar o − 𝑃min, 𝐶sää ö o määrä), 0] (1)

𝑃max (MW) on Reservikohteen sen hetkinen maksimiteho
𝑃min (MW) on Reservikohteen sen hetkinen minimiteho
𝑃as sar o (MW) on Reservikohteen sen hetkinen tehon asetusarvo eli Reservikoh-
teen teho pois lukien mahdollinen aktivoinut reserviteho
𝐶sää ö o määrä (MW) on säätökokein todennettu reservimäärä

Ylläpidetyn Taajuusohjatun häiriöreservin määrä voidaan laskea yhtälöllä:

𝐶 r−d = max min abs(𝑃max/min − 𝑃as sar o)− 𝐶 r−n, 𝐶sää ö o määrä , 0 (2)

𝑃max/min (MW) on joko Reservikohteen maksimi- tai minimiteho (tuotannon ja ener-
giavarastojen osalta käytetään maksimitehoa ylössäätötuotteelle ja minimitehoa
alassäätötuotteelle, kulutuskohteiden osalta minimitehoa ylössäätötuotteelle ja mak-
simitehoa alassäätötuotteelle)

Ylläpidetyn Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin määrä on nolla, mikäli reserviä
tuottava toiminnallisuus on kytketty pois päältä. Rajallisen aktivointikyvyn omaavien
Reservikohteiden osalta ylläpidetyn reservin määrä on nolla myös, mikäli reservi ei
ole aktivoitavissa aktivointikyvyn loppumisen vuoksi (esimerkiksi energiavarastoilla
alhaisesta tai korkeasta varaustilasta johtuen).

Rajallisen aktivointikyvyn omaavista Reservikohteista tulee lisäksi toimittaa tieto Re-
servikohteen sen hetkisestä kyvystä aktivoida reservi täysimääräisesti (minuuttia),
erikseen kunkin tuotteen osalta. Aktivointikyky voidaan laskea yhtälöllä 3.

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑦𝑘𝑦 = 𝐶
𝐶 𝐶

× 60 𝑖𝑛 (3)

EFCR (MWh) on Reservikohteen sen hetkinen reservin aktivointiin käytettävissä oleva
energia. Taajuusohjatun käyttöreservin tapauksessa energia on joko ylös- tai alas-
säätöön käytettävissä oleva energia sen mukaan, kumpi on sillä hetkellä pienempi.

CFCR (MW) on ylläpidetyn Taajuusohjatun käyttö- tai häiriöreservin määrä.

Reservitoimittajan tulee toimittaa Fingridille kuvaus ylläpidetyn Taajuusohjatun
käyttö- ja häiriöreservin määrän sekä Rajallisen aktivointikyvyn omaavien kohteiden
aktivointikyvyn laskennan toteutuksesta. Mikäli Reservitoimittajalla on käytettävissä
tarkempi laskentamenetelmä, voidaan sitä käyttää Fingridin hyväksynnällä.

Reaaliaikaisessa tiedonvaihdossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Fingridin
julkaisemaa Reaaliaikainen tiedonvaihto –sovellusohjetta.

Reaaliaikaisen tiedonvaihdon päivitysväli saa olla enintään 60 sekuntia.
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9.2 Historiatiedot

Fingridin pyynnöstä Reservitoimittajan tulee toimittaa säätöön osallistuneiden Reser-
vikohteiden pätötehotiedot kohdekohtaisesti numeerisessa muodossa yhden sekun-
nin tarkkuudella, jotta Reservikohteen sopimuksen mukainen aktivoituminen voidaan
todentaa esimerkiksi häiriötilanteissa. Pätötehotiedot tulee olla joko aikaleimattu
EET/EEST aikaan tahdistettuna tai vaihtoehtoisesti niiden tulee sisältää taajuusmit-
taustieto, joka on tahdissa suhteessa pätötehomittaustietoihin. Reservitoimittajan tu-
lee säilyttää historiatiedot vähintään neljän vuorokauden ajan. Historiatiedot tulee toi-
mittaa 14 vuorokauden sisällä Fingridin pyynnöstä Fingridin reservikaupankäynti ja
tiedonvaihto -ohjeen mukaisesti.

9.3 Laskutettavan reservikapasiteetin muodostuminen

Reservitoimittaja laskee laskutettavan reservikapasiteetin suuruuden käyttäen lähtö-
tietoina luvun 9.1 mukaisia reaaliaikatietoja. Laskutuksessa käytettävät kaupankäyn-
tijaksokohtaiset reservikapasiteetit tulee laskea Fingridin reservikaupankäynti ja tie-
donvaihto -ohjeen mukaisesti.

9.4 Tekniset kuvaukset

Reservitoimittajan tulee toimittaa Fingridin pyynnöstä kuvaukset Reservikohteiden
teknisistä ominaisuuksista ja taajuudensäädön toteutuksesta siinä määrin, että tieto-
jen avulla on mahdollista mallintaa Reservikohteiden taajuudensäädön toiminta. Siltä
osin, kuin tietojen toimittaminen aiheuttaisi Reservitoimittajalle kohtuuttomia kustan-
nuksia, osapuolet neuvottelevat, millaisten tietojen toimittaminen katsotaan riittä-
väksi.

9.5 Fingridin raportointi Reservitoimittajalle

Fingrid raportoi Reservitoimittajalle seuraavat tuntikohtaiset tiedot Fingridin reservi-
kaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen mukaisesti:

 seuraavalle CET/CEST-aikavyöhykkeen mukaiselle vuorokaudelle toteutu-
neet kaupat ja hinnat Tuntimarkkinoilla ja D-2 tuntimarkkinoilla

 Säätöenergian määrä ja hinta pyydettäessä.

9.6 Reservitoimittajan raportointi tasevastaavalle

Mikäli Reservitoimittaja ei ole Reserviresurssin tasevastaava, tulee Reservitoimitta-
jan ilmoittaa Reserviresurssin tasevastaavalle Reserviresurssin säätökäytöstä vii-
meistään, kun Vuosimarkkina- tai Tuntimarkkinasopimus on tehty.

Lisäksi Reservitoimittajan tulee toimittaa Reserviresurssin tasevastaavalle Taajuu-
den vakautusreservien ylläpitoon ja taseselvitykseen liittyviä tietoja. Reservitoimittaja
sopii näistä erikseen Reserviresurssin tasevastaavan kanssa.
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10 Energiakäsittely

Säätöenergialla tarkoitetaan Taajuusohjatun käyttöreservin aktivoitumisen aiheutta-
maa säätöenergiaa. Säätöenergia lasketaan tunneittain ja se on tunnin aikainen ku-
muloitunut energia erikseen ylös- ja alassäädölle. Reservin aktivoitumisen aiheut-
tama tasevirhe korjataan Reserviresurssin tasevastaavalle.

Ylössäätöenergian määrä (MWh) lasketaan yhtälöstä 4 ja alassäätöenergian määrä
(MWh) yhtälöstä 5.

Ylösäätöenergia =
∑𝐶 𝐶 − × ∆ 𝑦 ö ×

0,
(4)

Alassäätöenergia =
∑𝐶 𝐶 − × ∆ ×

0,
(5)

∑CFCR-N (MW) on tasevastaavan taseessa olevien kaikkien Reservitoimittajien toteu-
tunut yhteenlaskettu Taajuusohjatun käyttöreservin määrä. Reservitoimittajan Taa-
juusohjatun käyttöreservin määrä todennetaan mittauksin ja on korkeintaan Vuo-
simarkkinasopimuksessa ja Tuntimarkkinoilla sovitun yhteenlasketun määrän mukai-
nen.

Δfylös (Hz) on tunnin keskimääräinen alitaajuuspoikkeama, joka lasketaan tunnin ai-
kana mitatuista alle 50 Hz taajuusarvoista.

Δfalas (Hz) on tunnin keskimääräinen ylitaajuuspoikkeama, joka lasketaan tunnin ai-
kana mitatuista yli 50 Hz taajuusarvoista.

Säätöenergiasta (ylös ja alas) tehdään valtakunnallisen taseselvityksen yhteydessä
tehokauppa Fingridin ja Reserviresurssin tasevastaavan välille. Säätöenergia korva-
taan Reserviresurssin tasevastaavalle Energiamaksulla seuraavasti:

 Ylössäätöenergialle Fingrid maksaa tasevastaavalle tältä ostamastaan Sää-
töenergiasta Energiamaksun, joka lasketaan kertomalla Taajuusohjatun käyt-
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töreservin aiheuttama laskennallinen energia kyseisen tunnin ylössäätöhin-
nalla2. Mikäli ylösäätöhintaa ei ole määritelty, käytetään Vuorokausimarkki-
noiden Suomen tarjousalueen hinta kyseiselle tunnille.

 Alassäätöenergiasta Fingrid veloittaa tasevastaavalta tälle myymästään Sää-
töenergiasta Energiamaksun, joka lasketaan kertomalla Taajuusohjatun käyt-
töreservin aiheuttama laskennallinen energia kyseisen tunnin alassäätöhin-
nalla3. Mikäli alassäätöhintaa ei ole määritelty, käytetään Vuorokausimarkki-
noiden Suomen tarjousalueen hinta kyseiselle tunnille.

Energiamaksu huomioidaan Reserviresurssin tasevastaavan taseselvityksessä ta-
sesähkölaskutuksen yhteydessä. Fingrid ilmoittaa Energiamaksun määrän tasevas-
taavalle Fingridin ekstranet palvelussa käyttötunnin jälkeen ja viimeistään 13 vuoro-
kauden kuluessa.

11 Maksut

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle Kapasiteettikorvausta osallistumisesta Taajuus-
ohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon.

Reservitoimittaja lähettää Fingridille edellisen kuukauden reservien ylläpitoa koske-
van laskun kunkin kuukauden 10. päivänä tai sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäi-
vänä. Laskun eräpäivä on 14 vrk laskun päiväyksestä, joksi merkitään laskun lähet-
tämispäivä.

11.1 Kapasiteettikorvaus Vuosimarkkinoilla

Reservitoimittajalle maksettava korvaus määräytyy Vuosimarkkinoilla kalleimman hy-
väksytyn tarjouksen mukaan (marginaalihinta-periaate) siten, että Taajuusohjatulle
käyttöreserville, Taajuusohjatulle häiriöreserville ylös ja Taajuusohjatulle häiriöreser-
ville alas muodostuu omat vuosimarkkinahintansa.

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan Vuosimarkkinoilla hyväksytystä määrästä.

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle Kapasiteettikorvausta täysimääräisenä, mikäli
mittauksin todennettu reservikapasiteetti on Reservitoimittajan määräaikaan men-
nessä toimittaman reservisuunnitelman mukainen. Mikäli mittauksin todennettu re-
servikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman, maksaa Fingrid Reservitoimittajalle kor-
vausta todennetun kapasiteetin mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista

2 Ylössäätöhinta määräytyy Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimit-
tajalle -dokumentin mukaisesti.
3 Alassäätöhinta määräytyy Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimit-
tajalle -dokumentin mukaisesti.
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Reservitoimittaja maksaa Fingridille korvausta 100% kulloinkin voimassa olevasta
vuosimarkkinahinnasta, ellei toimittamatta jättäminen johdu ylivoimaisesta esteestä.

11.2 Kapasiteettikorvaus Tuntimarkkinoilla

Reservitoimittajalle maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleim-
man tilatun tarjouksen mukaan (marginaalihinta-periaate) siten, että Taajuusohjatulle
käyttöreserville, Taajuusohjatulle häiriöreserville ylös ja Taajuusohjatulle häiriöreser-
ville alas muodostuu omat tuntihintansa.

11.2.1 Osallistuminen pelkästään Tuntimarkkinoille

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan Tuntimarkkinoilla sovitusta kaupasta.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa Tuntimarkkinoilla tehdyn kau-
pan, maksaa Fingrid Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennetun kapasitee-
tin mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista Reservitoimittaja maksaa
Fingridille korvausta 100 % kyseisen tunnin hinnasta, ellei toimittamatta jättäminen
johdu ylivoimaisesta esteestä.

11.2.2 Osallistuminen sekä Vuosi- että Tuntimarkkinoille

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan Vuosimarkkinasopimuksessa ja Tuntimarkkinoilla so-
vitusta yhteenlasketusta määrästä.

Fingrid maksaa korvausta Tuntimarkkinoille osallistumisesta vain, mikäli Vuosimark-
kinasopimuksen määrä on toimitettu täysimääräisenä kyseiselle tunnille. Jos Reser-
vitoimittaja on kohdentanut osan Reservikohteistaan Vuosimarkkinoille ja osan Tun-
timarkkinoille, Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta Tuntimarkkinoille osal-
listuvien Reservikohteiden todennettujen määrien mukaisesti, vaikka Vuosimarkkina-
sopimuksen määrä ei olisi toimitettu täysmääräisenä kyseiselle tunnille.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman ja tunti-
kaupan yhteenlasketun määrän, maksaa Fingrid Reservitoimittajalle korvausta to-
dennetun kapasiteetin mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista Reservi-
toimittaja maksaa Fingridille korvausta 100 % kyseisen tunnin hinnasta, ellei toimit-
tamatta jättäminen johdu ylivoimaisesta esteestä.

11.3 Kapasiteettikorvaus D-2 tuntimarkkinoilla

Reservitoimittajalle maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleim-
man tilatun tarjouksen mukaan (marginaalihinta-periaate) siten, että Taajuusohjatulle
käyttöreserville, Taajuusohjatulle häiriöreserville ylös ja Taajuusohjatulle häiriöreser-
ville alas muodostuu omat tuntihintansa.
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11.3.1 Osallistuminen pelkästään D-2 tuntimarkkinoille

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan D-2 tuntimarkkinoilla sovitusta kaupasta.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa D-2 tuntimarkkinoilla tehdyn
kaupan, maksaa Fingrid Reservitoimittajalle korvausta vain mittauksin todennetun
kapasiteetin mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista Reservitoimittaja
maksaa Fingridille korvausta 100 % kyseisen tunnin D-2 tuntimarkkinoiden hinnasta,
ellei toimittamatta jättäminen johdu ylivoimaisesta esteestä.

11.3.2 Osallistuminen sekä D-2 tuntimarkkinoille että Vuosimarkkinoille

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan Vuosimarkkinasopimuksen mukaisen reservisuunni-
telman ja D-2 tuntimarkkinoilla sovitusta yhteenlasketusta määrästä.

Fingrid maksaa korvausta D-2 tuntimarkkinoille osallistumisesta vain, mikäli Vuo-
simarkkinasopimuksen määrä on toimitettu reservisuunnitelman mukaisesti kysei-
selle tunnille. Reservisuunnitelman ei tarvitse olla Vuosimarkkinasopimuksessa sovi-
tun maksimimäärän suuruinen.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman ja D-2
tuntimarkkinoilla tehdyn kaupan yhteenlasketun määrän, maksaa Fingrid Reservitoi-
mittajalle korvausta vain todennetun kapasiteetin mukaisesti. Toimittamatta jää-
neestä kapasiteetista Reservitoimittaja maksaa Fingridille korvausta 100 % kyseisen
tunnin D-2 tuntimarkkinoiden hinnasta, ellei toimittamatta jättäminen johdu ylivoimai-
sesta esteestä.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa Vuosimarkkinasopimuksen
mukaisen reservisuunnitelmankin, Reservitoimittaja maksaa Fingridille korvausta
tältä osin 100 % Vuosimarkkinahinnasta, ellei toimittamatta jättäminen johdu ylivoi-
maisesta esteestä.

11.3.3 Osallistuminen sekä D-2 tuntimarkkinoille että Vuosimarkkinoille ja Tuntimark-
kinoille

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan Vuosimarkkinasopimuksen mukaisen reservisuunni-
telman ja D-2 tuntimarkkinoilla sovitusta sekä Tuntimarkkinoilla sovitusta yhteenlas-
ketusta määrästä.

Fingrid maksaa korvausta D-2 tuntimarkkinoille osallistumisesta vain, mikäli Vuo-
simarkkinasopimuksen mukainen reservisuunnitelma on toimitettu täysimääräisesti
kyseiselle tunnille. Tuntimarkkinoille osallistuminen edellyttää, että reservisuunnitel-
man tulee olla Vuosimarkkinasopimuksessa sovitun maksimimäärän mukainen.
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Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman, D-2 tun-
timarkkinoilla tehdyn kaupan sekä Tuntimarkkinoilla tehdyn kaupan yhteenlasketun
määrän, maksaa Fingrid Reservitoimittajalle korvausta vain todennetun kapasiteetin
mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista Reservitoimittaja maksaa Fingri-
dille korvausta 100 % kyseisen tunnin Tuntimarkkinoilla muodostuneesta hinnasta.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman ja D-2
tuntimarkkinoilla tehdyn kaupan, Reservitoimittaja maksaa Fingridille korvausta tältä
osin 100 % kyseisen tunnin D-2 tuntimarkkinoiden hinnasta.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman, Reservi-
toimittaja maksaa Fingridille korvausta tältä osin 100 % Vuosimarkkinahinnasta, ellei
toimittamatta jättäminen johdu ylivoimaisesta esteestä.

11.3.4 Osallistuminen sekä D-2 tuntimarkkinoille että Tuntimarkkinoille

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mu-
kaisesti, kuitenkin korkeintaan D-2 tuntimarkkinoilla sekä Tuntimarkkinoilla sovitusta
yhteenlasketusta määrästä.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa D-2 tuntimarkkinoilla tehdyn
kaupan sekä Tuntimarkkinoilla tehdyn kaupan yhteenlasketun määrän, maksaa Fing-
rid Reservitoimittajalle korvausta vain todennetun kapasiteetin mukaisesti. Toimitta-
matta jääneestä kapasiteetista Reservitoimittaja maksaa Fingridille korvausta 100 %
kyseisen tunnin Tuntimarkkinoiden hinnasta.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa D-2 tuntimarkkinoilla tehdyn
tuntikaupan, Reservitoimittaja maksaa Fingridille korvausta tältä osin 100 % kyseisen
tunnin D-2 tuntimarkkinoiden hinnasta, ellei toimittamatta jättäminen johdu ylivoimai-
sesta esteestä.

12 Ehtojen rikkominen

12.1 Toimittamatta jäänyt reservikapasiteetti

Reservitoimittaja maksaa Fingridille toimittamatta jääneestä kapasiteetista korvausta
kohdan 11 mukaisesti.

12.2 Reservien säätöominaisuuksien tarkistus ja Reservitoimittajan takaisinmaksu-
velvollisuus

Fingridillä on oikeus tarkistaa Reservikohteen säätöominaisuudet. Mikäli Fingridin te-
kemän seurannan perusteella osoittautuu, ettei Reservitoimittaja ole ylläpitänyt so-
vittuja säätöominaisuuksia, tulee Reservitoimittajan 30 päivän kuluessa antaa Fing-
ridin pyytämä selvitys reservin ylläpitoa koskevista puutteista.

Jos selvitys edellyttää säätökyvyn tarkistusta Fingridin vaatimuksesta tehtävin mit-
tauksin ja niissä todetaan Reservikohteen täyttävän voimassaolevat vaatimukset,
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vastaa mittausten kustannuksista Fingrid. Muutoin kustannuksista vastaa Reservitoi-
mittaja.

Mikäli Reservitoimittaja jättää Fingridin yllä asettamaan määräaikaan mennessä te-
kemättä Fingridin pyytämän selvityksen, Reservitoimittaja maksaa takaisin näiden
ehtojen mukaiset korvaukset selvitystä koskevalta ajanjaksolta sekä Taajuusohjatun
käyttö- että häiriöreservin osalta.

Mikäli tarkistus, muu tämän asiakirjan mukainen koe tai Fingridin tekemä seuranta
osoittaa, että Reservitoimittajan ylläpitämä reservi on ollut sovittua pienempi tai Re-
servikohteen säätökyky on tämän asiakirjan ehdoista poikkeava, Reservitoimittaja
maksaa Fingridin maksamat korvaukset takaisin niiltä osin, kuin ne ovat perustuneet
todellista suurempaan reservimäärään.

12.3 Reservitoimittajan tilapäinen reservimarkkinoilta poissulkeminen

Fingridillä on oikeus sulkea Reservitoimittaja tilapäisesti kyseisiltä reservimarkki-
noilta, mikäli Reservitoimittaja:

 jättää ilman hyväksyttävää syytä reserviä toimittamatta Fingridin kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta.

 on muuttanut säätöasetuksia tietoisesti siten, että säätöominaisuudet muut-
tuvat merkittävästi.

 on jättänyt kohdan 12.2 mukaisen selvityksen tekemättä.

 ei toimita Fingridin pyytämiä kohdan 9.2 mukaisia historiatietoja.

 tai on muutoin rikkonut tämän asiakirjan ehtoja Fingridin kirjallisesta huomau-
tuksesta huolimatta.

Tilapäinen poissulkeminen on kestoltaan yhdestä kolmeen kuukauteen rikkomuksen
laadusta riippuen.

12.4 Sopimuksen purku

Jos sopimusrikkomus on olennainen, Fingridillä on oikeus purkaa Vuosimarkkinaso-
pimus tai Tuntimarkkinasopimus kyseisten sopimusten ehtojen mukaisesti.


