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1  Johdanto 

Tässä dokumentissa on kuvattu Euroopan Komission sähköjärjestelmän käyttöä koske-
vista suuntaviivoista antaman asetuksen (Guideline on System Operation, COMMISSION 
REGULATION (EU) 2017/1485, Käytön suuntaviivat) artiklan 155 mukainen taajuuden va-
kautusreservin (FCR) ylläpitoon tarjottavien reservikohteiden hyväksyttämisprosessi sekä 
reservikohteita koskevien teknisten vaatimusten todentaminen. Reservitoimittajia koskevat 
yleiset vaatimukset on kuvattu dokumentissa "Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusre-
servin (FCR) toimittajille". 

Taajuuden vakautusreserveihin kuuluvat reservituotteet taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-
N), taajuusohjattu häiriöreservi ylös (FCR-D ylös) ja taajuusohjattu häiriöreservi alas (FCR-
D alas). Taajuusohjattu käyttöreservi on symmetrinen tuote eli reservikapasiteetti on oltava 
aktivoitavissa sekä ylös- että alassäätönä. Ylössäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon li-
säämistä tai kulutuksen vähentämistä ja alassäädöllä tuotannon vähentämistä tai kulutuk-
sen lisäämistä. 

2  Reservikohteen hyväksyttäminen 

2.1  Hyväksyttämisprosessi 

Reservikohteen hyväksyttämisessä noudatetaan kuvan 2.1 mukaista prosessia. Reservi-
toimittaja vastaa säätökokeen suorittamisesta tämän dokumentin luvun 4 mukaisesti sekä 
luvun 2.2 mukaisen dokumentaation toimittamisesta annettujen aikamääreiden sisällä. 

Fingrid vastaa tietojen ja mittaustulosten tarkistuksesta prosessikaavion mukaisessa aika-
taulussa sekä hyväksyttämisprosessin tuloksen ilmoittamisesta reservitoimittajalle. 

Fingridillä on oikeus lähettää edustajansa mukaan säätökokeeseen. Reservitoimittaja vas-
taa säätökokeen suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista ja Fingrid vain omista henki-
lökustannuksistaan. 
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Kuva 2.1 Hyväksyttämisprosessin kulku 

Säätökoepöytäkirjan ja muun 
vaaditun dokumentaation 

toimitus

Säätökoepöytäkirjan tarkistus 
mahdollisimman pian, 

viimeistään 3 kk kuluessa.

Korjauspyyntö

Pyydettyjen korjausten 
tekeminen

Ilmoitus säätökokeesta ja 
testaussuunnitelman toimitus 

vähintään 2 viikkoa ennen 
suunniteltua säätökoepäivää

Reaaliaikatiedon siirtotunnuksen 
ja historiatietojen toimitus

Reservitoimittaja Fingrid

Reservikohde hylätään

Hyväksytty

Hylätty

Korjauspyyntö 
hyväksytään

Korjauspyyntö 
hylätään

Tarkistus onko kaikki tarvittavat 
tiedot toimitettu. Vahvistus tai 

lisätietopyyntö 8 viikon kuluessa.

Tiedot ok

Tietoja
puuttuu

Lisätietopyyntö
Lisätietojen toimitus 4 viikon 

kuluessa

Hyväksyttämisprosessi 
katsotaan keskeytetyksi

Lisätiedot 
toimitettu

Lisätietoja ei 
toimitettu

Tarvittaessa muutospyyntö 
testaussuunnitelmaan

Säätökokeiden suoritus

Reservikohde 
hyväksytään
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2.2  Tarvittava dokumentaatio 

Säätökoetulokset dokumentoidaan säätökoepöytäkirjaan luvun 4.6 mukaisesti, joka toimi-
tetaan Fingridille säätökokeen jälkeen.  

Lisäksi uusista reservikohteista on kohteen tyypistä riippuen toimitettava seuraavat tiedot: 

Voimalaitokset: 

 nimellisteho (MW) 

 maksimiteho (MW) 

 vesivoimalaitoksen putouskorkeus (m) 

 turbiinisäätäjän tyyppi ja parametrit  

Kulutus: 

 kulutuksen tyyppi, esim. teollisuusprosessi (millainen?), valaistus, lämmitys  

 maksimiteho (MW) 

 tekninen kuvaus säätöjärjestelmän toiminnasta 

Energiavarastot: 

 nimellisteho (MW) 

 energiakapasiteetti (MWh) 

 varaustason ylä- ja alaraja (MWh tai %) 

 tekninen kuvaus säätöjärjestelmän toiminnasta mukaan lukien mahdollinen varaus-
tason hallinta 

Aggregoiduista reservikohteista on lisäksi toimitettava tekninen kuvaus aggregoinnin toteu-
tuksesta, ohjausjärjestelmästä ja tiedonsiirrosta ohjausjärjestelmän ja resurssien välillä. 

Yllämainitut tiedot on suositeltavaa toimittaa jo ennen säätökoetta siltä osin, kun ne ovat 
saatavilla.  

Reservien ylläpidon raportointia ja seurantaa koskevat vaatimukset on kuvattu "Ehdot ja 
edellytykset taajuuden vakautusreservien (FCR) toimittajille" -dokumentissa. Reservikoh-
teen hyväksyttämisen yhteydessä on toimitettava kuvaus reaaliaikatiedon laskennasta 
sekä siirtotunnus, jota reservitoimittaja käyttää reaaliaikatiedon lähetyksessä. Historiatieto-
jen asianmukainen tallennus tulee osoittaa toimittamalla historiatiedot vähintään 1 tunnin 
pituiselta jaksolta, jolloin kohde on osallistunut taajuudensäätöön. 

Reservikohteista, joiden säätökoe uusitaan, toimitetaan säätökoepöytäkirja, näyte historia-
tiedoista ja mahdollisesti muuttuneet tiedot. 
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2.3  Säätökokeen voimassaoloaika 

Säätökokeen voimassaoloaika on 5 vuotta mittauspäivästä. Ennen 1.1.2019 suoritettujen 
säätökokeiden voimassaoloaika on 10 vuotta. Säätökoe tulee uusia ennen voimassa-
oloajan päättymistä. Säätökoe on myös uusittava aina, kun reservikohteelle tehdään reser-
vikäyttöön vaikuttavia muutoksia, kuten säätölaitteiden uusiminen tai säätöparametrien 
muutos.  

3  Tekniset vaatimukset 

3.1  Taajuusohjatun käyttöreservin aktivointi 

Taajuusohjattu käyttöreservi on symmetrinen reservituote. 100 % reservikapasiteetista tu-
lee aktivoida ylössäätönä, kun taajuus on 49,9 Hz tai alle. Vastaavasti kun taajuus on 50,1 

Hz tai yli, tulee aktivoida 100 % reservikapasiteetista alassäätönä. Taajuusalueella 49,9–
50,1 Hz aktivoidun kapasiteetin määrän tulee olla verrannollinen taajuuspoikkeaman suu-
ruuteen. 
 
Säädön tulee aktivoitua askelmaisen 0,10 Hz:n taajuusmuutoksen seurauksena täysimää-
räisesti kolmessa minuutissa. Aktivoinnin aloittamista ei saa tarkoituksellisesti ja merkittä-
västi viivästää. 
 
Taajuudensäädön kuollut alue saa olla korkeintaan 50 ± 0,01 Hz. Kuolleella alueella akti-
voituneen reservin määrä on nolla. Reservikohteet, joiden säätökoe on tehty ennen 
1.1.2020, saavat jatkaa aiemmin voimassaolleen vaatimuksen mukaisesti korkeintaan 50 
± 0,05 Hz suuruisen kuolleen alueen käyttöä säätökokeen voimassaolon päättymiseen asti. 
 
Jos reservikohde kykenee säätämään tehoaan portaattomasti, säädön tulee olla lineaari-

nen taajuusalueella 49,9–50,1 Hz kuvan 3.1 mukaisesti. Lineaarista aktivointia on sallittua 

jatkaa myös taajuusalueen ulkopuolella kuvaan piirretyn katkoviivan mukaisesti. Tämä tu-
lee dokumentoida säätökoepöytäkirjaan. 
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Kuva 3.1 Lineaarinen säätökäyrä, FCR-N 

Relekytkettyjen reservikohteiden säätökäyrän tulee olla paloittain lineaarinen taajuusalu-

eella 49,9–50,1 Hz. Aktivoitumisen tulee tapahtua kuvan 3.2 osoittaman sinisen alueen 

sisällä. Kuvaan on piirretty punaisella esimerkki vaatimukset täyttävästä säätökäyrästä. 
Käytettävä säätökäyrä tulee dokumentoida säätökoepöytäkirjaan tai säätöjärjestelmän tek-
niseen kuvaukseen. 

 

Kuva 3.2 Paloittain lineaarinen säätökäyrä, FCR-N 
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3.2  Taajuusohjatun häiriöreservin aktivointi 

Taajuusohjatussa häiriöreservissä reservikapasiteetin aktivointi ylös tulee aloittaa, kun taa-
juus laskee alle 49,9 Hz:n. 100 % reservikapasiteetista on aktivoitava, kun taajuus on 49,5 

Hz tai alle. Taajuusalueella 49,5–49,9 Hz aktivoidun kapasiteetin määrän tulee olla verran-

nollinen taajuuspoikkeaman suuruuteen.  
 
Taajuusohjatussa häiriöreservissä reservikapasiteetin aktivointi alas tulee aloittaa, kun taa-
juus nousee yli 50,1 Hz:n. 100 % reservikapasiteetista on aktivoitava, kun taajuus on 50,5 

Hz tai yli. Taajuusalueella 50,1–50,5 Hz aktivoidun kapasiteetin määrän tulee olla verran-

nollinen taajuuspoikkeaman suuruuteen.  
 
Taajuusohjatusta häiriöreservistä vähintään 50 % tulee aktivoitua viidessä sekunnissa ja 
100 % 30 sekunnissa 0,50 Hz:n suuruisen askelmaisen taajuusmuutoksen seurauksena. 
Aktivoinnin aloittamista ei saa tarkoituksellisesti ja merkittävästi viivästää. 
 
Jos reservikohde kykenee säätämään tehoaan portaattomasti, säädön tulee olla lineaari-
nen kuvan 3.3 mukaisesti. Lineaarista aktivointia on sallittua jatkaa myös 49,5 Hz:n ala-
puolella ja 50,5 Hz:n yläpuolella kuvaan piirretyn katkoviivan mukaisesti. Tämä tulee doku-
mentoida säätökoepöytäkirjaan. 
 
Kuvaan 3.3. piirrettyä vihreää säätökäyrää voidaan soveltaa, mikäli säätäjällä ei voida to-
teuttaa sinisen käyrän mukaista aktivointia. 
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Kuva 3.3 Lineaarinen säätökäyrä, FCR-D ylös ja alas 

Relekytkettyjen reservikohteiden säätökäyrän tulee olla paloittain lineaarinen. Aktivoitumi-
sen tulee tapahtua kuvan 3.4 osoittaman sinisen alueen sisällä. Kuvaan on piirretty punai-
sella esimerkki vaatimukset täyttävästä säätökäyrästä. Käytettävä säätökäyrä tulee doku-
mentoida säätökoepöytäkirjaan tai säätöjärjestelmän tekniseen kuvaukseen. 
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Kuva 3.4 Paloittain lineaarinen säätökäyrä, FCR-D ylös ja alas 

 
 

3.3  Aktivointikyky 

Taajuusohjatun käyttö- ja/tai häiriöreservin ylläpidossa käytettävän reservikohteen tulee 
alla mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kyetä aktivoimaan reservi täysimääräisesti koko 
toimitusjakson ajaksi. 
 
Reservikohde, jonka aktivointikyky on rajallinen, tulee mitoittaa siten, että reservikohde ky-
kenee vähintään 30 minuutin yhtäjaksoiseen täysimääräiseen aktivointiin per suunta (ylös- 
ja alassäätö). Rajallisen aktivointikyvyn omaavalla reservikohteella tarkoitetaan reservikoh-
detta, jonka energiavarasto saattaa tyhjentyä kokonaan siinä tapauksessa, että reservika-
pasiteetti on aktivoitava täysimääräisesti koko toimitusjakson ajaksi. Reservinhaltijan tulee 
kyseisten reservikohteiden osalta ennakkoon määritellä aktivointikykyä rajoittavat tekijät ja 
hyväksyttää reservikohde rajoitetun aktivointikyvyn omaavaksi kohteeksi. Edellä mainittu 
mitoitusvaatimus on vähimmäisvaatimus reservin tarjoamiseen eikä takaa kykyä ylläpitää 
reservi sopimuksen mukaisesti toimitusjaksolla. 
 

3.4  Taajuusohjatun häiriöreservin uudelleen aktivointi 

Taajuusohjatun häiriöreservin ylläpidossa käytettävän reservikohteen on kyettävä aktivoi-
maan reservikapasiteetti täysimääräisesti uudelleen viimeistään 15 minuutin kuluttua edel-
lisestä aktivoinnista.  
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3.5  Mittausvaatimukset 

Reservikohteen tarjoaja voi mitata säädössä käytettävän taajuuden valitsemastaan pis-
teestä Suomen sähköjärjestelmästä. Taajuusmittauksen tarkkuus tulee olla vähintään 10 
mHz ja resoluutio 1 mHz. 

Pätötehomittauksen resoluution tulee olla 0,01 MW. Vaadittu mittaustarkkuus suhteessa 
mitattavan kapasiteetin nimellistehoon riippuu nimellistehosta taulukon 3.1 mukaisesti.  
 
Taulukko 3.1 Pätötehomittauksen tarkkuusvaatimus 

Kategoria Nimellisteho Sallittu epätarkkuus 

1 < 2 MW ± 5 % 

2 2–10 MW ± 1 % 

3 > 10 MW ± 0,5 % 

 

"Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservien (FCR) toimittajille" -dokumentin mu-
kaisten historiatietojen tallennusta varten taajuus- ja pätötehomittauksen näytteenottoväli 
saa olla enintään 1 s. 

3.6  Energiavarastot 

Energiavarastoja koskevat kaikki yleiset tässä dokumentissa kuvatut vaatimukset. Lisäksi 
niille on määritelty vaatimukset koskien varaustason hallintaa. 

3.6.1  Varaustason hallinta taajuusohjatussa käyttöreservissä 

Taajuusohjatun käyttöreservin ylläpitoon osallistuvan energiavaraston verkosta ottamaa tai 
verkkoon syöttämää tehoa ei tule ohjata muilla tavoin kuin taajuuden perusteella reservi-
käytön mukaisesti. Tämä ohjeistus koskee energiavaraston teho- ja energiakapasiteettia 
siltä osin, kun se on varattu reservin ylläpitoon, ja on voimassa myös taajuuden säädön 
kuolleella alueella. 

Energiavaraston teho- ja energiakapasiteettia, jota ei ole varattu reservin ylläpitoon, voi 
käyttää energiavaraston varaustason hallintaan. Varaustason hallinta ei saa vaikuttaa taa-
juusohjatun käyttöreservin säätökäyrän mukaiseen aktivoitumiseen. 

Jos energiavarasto saavuttaa varauksen maksimi- tai minimitason, se keskeyttää reservi-
kapasiteetin aktivoinnin kunnes taajuuspoikkeaman suunta vaihtuu tai varaustason hallinta 
palauttaa aktivointikyvyn.  

Energiavaraston varaustason minimi- ja maksimiarvot ovat reservitoimittajan päätettä-
vissä. Reservikapasiteetti tulee mitoittaa siten, että luvun 3.3. mukainen aktivointikykyvaa-

timus täyttyy energiavaraston toimiessa valituissa rajoissa (esim. 5–95 %:n varaustasolla). 
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3.6.2  Täyden aktivointikyvyn palautus taajuusohjatussa häiriöreservissä 

Taajuusohjatun häiriöreservin ylläpitoon osallistuvan energiavaraston latausteho tulee mi-
toittaa siten, että energiavaraston energiakapasiteetin loputtua kokonaan täysi aktivointi-
kyky palautuu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 tunnin kuluessa latauksen 
aloittamisesta.  

Energiavaraston lataus tulee aloittaa heti, kun taajuus on 49,9 Hz tai yli. Reservikapasiteetti 
tulee tarvittaessa aktivoida uudelleen taajuuden mukaisesti myös latauksen aikana. Säh-
köverkosta ladattaessa tehon muutosnopeus saa olla korkeintaan PFCR-D/ 5 min, jossa PFCR-

D on säätökokeessa hyväksytty reservikapasiteetti. Periaatekuva energiavaraston aktivoi-
tumisesta ja sitä seuraavasta latausvaiheesta on esitetty kuvassa 3.5. Kuvaajan mukaisesti 
latauksen alussa lataustehoa nostetaan rampilla, kunnes saavutetaan haluttu lataustehon 
arvo. 

 

Kuva 3.5 Energiavaraston lataus taajuusohjatussa häiriöreservissä 

 

4  Säätökokeen suorittaminen 

Reservitoimittaja vastaa siitä, että taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon osal-
listuva reservikohde täyttää tässä dokumentissa esitetyt tekniset vaatimukset. Vaatimusten 
täyttyminen todennetaan säätökokeella, joka tulee suorittaa reservikohteen normaalissa 
käyttötilanteessa. Reservikohteelle voidaan määrittää useita säätöasetteluita (esimerkiksi 
eri statiikoita), joiden kaikkien toiminta tulee todentaa säätökokeella. 

Säätökokeen aikana reservikohteen tulee olla synkronoitu sähköjärjestelmään. Mahdolliset 
muut pätötehoon tai reservin aktivoitumiseen vaikuttavat ohjaukset, kuten automaattinen 
taajuudenhallintareservi (aFRR), tulee olla pois käytöstä. Verkon taajuusmittaus korvataan 
testisignaalilla kuvan 4.1 mukaisesti. Testisignaali ja reservikohteen pätöteho tallennetaan. 

f = 49,9 Hz

P = 0

taajuus

teho
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Kuva 4.1 Säätökokeen testausjärjestely 

Säätökokeen suorittamisessa on noudatettava tämän dokumentin vaatimuksia ja ohjeita. 
Mikäli säätökokeen tai sen osan suorittaminen määritetyllä tavalla ei ole mahdollista reser-
vikohteen ominaisuuksista johtuen, reservitoimittaja ja Fingrid voivat sopia vaihtoehtoi-
sesta menetelmästä.  

4.1  Reservikapasiteetin määritys 

Säätökokeella määritetään enimmäismäärä taajuusohjattua käyttöreserviä ja/tai häiriöre-
serviä, joka reservikohteesta voidaan tarjota reservimarkkinoille. Reservikapasiteetit mää-
ritetään 0,1 MW:n tarkkuudella. 

4.1.1  Taajuusohjatun käyttöreservin todentaminen 

Taajuusohjatun käyttöreservin todentaminen tehdään askelvastekokeella, jossa taajuu-
densäädön mittaushaaraan syötetään taajuuspoikkeamat -0,10 Hz ja +0,10 Hz. Kuva 4.2 
havainnollistaa testisekvenssiä. Taajuusmuutoksen aiheuttamaa tehomuutosta rekisteröi-
dään viiden minuutin ajan. Mittaustulos luetaan kolmen minuutin kohdalla. Reservin tulee 
pysyä aktivoituneena kolmen minuutin jälkeenkin.  

Taajuusohjatun käyttöreservin kapasiteetiksi lasketaan 3 minuutissa aktivoitunut pätötehon 
muutos. Mikäli ylös- ja alassäätönä aktivoituvat kapasiteetit ovat keskenään erisuuret, re-
servikapasiteetiksi tulee niistä pienempi.  

Sähköverkko

Reservikohde

Säätöjärjestelmä

Rekisteröintilaite

Pätöteho

Verkkotaajuus

Testisignaali
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Kuva 4.2 Taajuusohjatun käyttöreservin todennus 

 

4.1.2  Taajuusohjatun häiriöreservin todentaminen 

Taajuusohjatun häiriöreservin todentaminen tehdään askelvastekokeella. Ylössäädön to-
dentamisessa käytetään kuvan 4.3 mukaista testisekvenssiä. Testin alussa asetetaan taa-
juus 49,9 Hz:iin syöttämällä taajuuden mittaushaaraan -0,10 Hz:n poikkeama. Kun reser-
vikohteen vaste on stabiloitunut, tehdään kuvan mukaiset askelmaiset taajuusmuutokset 
49,9 Hz:stä 49,7 Hz:iin ja 49,5 Hz:iin. Kummankin taajuusmuutoksen aiheuttamaa teho-
muutosta rekisteröidään kahden minuutin ajan. Taajuusohjatun häiriöreservin kapasitee-
tiksi ylös määritetään taajuudella 49,5 Hz aktivoitunut teho. Kapasiteetiksi lasketaan pie-
nempi seuraavista pätötehon muutoksista: askelmaisen taajuusmuutoksen jälkeen 30 se-
kunnissa aktivoitunut teho tai 5 sekunnissa aktivoitunut teho kerrottuna kahdella. Reservi-
kapasiteetin tulee pysyä aktivoituneena 30 sekunnin jälkeenkin. 49,7 Hz taajuutta käyte-
tään säädön lineaarisuuden todentamiseen. 
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Kuva 4.3 Taajuusohjatun häiriöreservin todentaminen, ylös 

Alassäädön testaamisessa käytetään vastaavasti kuvan 4.4 mukaista testisekvenssiä. 
Testin alussa asetetaan taajuus 50,1 Hz:iin syöttämällä taajuuden mittaushaaraan +0,10 
Hz:n poikkeama. Kun reservikohteen vaste on stabiloitunut, tehdään kuvan mukaiset as-
kelmaiset taajuusmuutokset 50,1 Hz:stä 50,3 Hz:iin ja 50,5 Hz:iin. Kummankin taajuus-
muutoksen aiheuttamaa tehomuutosta rekisteröidään kahden minuutin ajan. Taajuusohja-
tun häiriöreservin kapasiteetiksi ylös määritetään taajuudella 50,5 Hz aktivoitunut teho. Ka-
pasiteetiksi lasketaan pienempi seuraavista pätötehon muutoksista: askelmaisen taajuus-
muutoksen jälkeen 30 sekunnissa aktivoitunut teho tai 5 sekunnissa aktivoitunut teho ker-
rottuna kahdella. Reservikapasiteetin tulee pysyä aktivoituneena 30 sekunnin jälkeenkin. 
50,3 Hz taajuutta käytetään säädön lineaarisuuden todentamiseen. 

 
Kuva 4.4 Taajuusohjatun häiriöreservin todentaminen, alas 
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4.2  Mitta- ja rekisteröintilaitteiden tarkkuusvaatimukset 

Säätökokeessa taajuus- ja tehomittauksen tarkkuuden tulee olla luvun 3.5 mukainen. 
 
Rekisteröintilaitteiden näytteenottoväli saa olla enintään 0,2 sekuntia, jotta voidaan 
riittävällä tarkkuudella määrittää taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi sekä muut 
säätöominaisuuksiin kuuluvat parametrit.  
 

4.3  Taajuudensäädön herkkyyden mittaus 

Taajuudensäädön herkkyys on pienin taajuusmuutos, johon reservikohde reagoi niin, että 
aktivoituva pätöteho on mitattavissa. Se mitataan kaikilta taajuusohjatun käyttöreservin yl-
läpitoon osallistuvilta reservikohteilta.  

Mikäli säätöjärjestelmälle voidaan asetella kuollut alue parametrina, säädön herkkyys tes-
tataan syöttämällä hieman kuollutta aluetta suurempi askelmainen taajuusmuutos, jonka 
seurauksena aktivoituva pätöteho mitataan 3 minuutin ajan. 

Mikäli kuollutta aluetta ei ole aseteltu, suoritetaan mittaus syöttämällä säätöjärjestelmään 
askelmainen taajuusmuutos, jonka seurauksena aktivoituva pätöteho mitataan 3 minuutin 
ajan. Ensimmäinen käytettävä taajuusmuutos on ±10 mHz, jonka jälkeen mittaus tehdään 
tarvittaessa ±10 mHz:n portaissa ±50 mHz:n taajuuspoikkeamaan asti.  

Mittaus tehdään samoilla tehotasoilla kuin taajuusohjatun käyttöreservin mittaukset. Mikäli 
eri tehotasoilla saadaan eri suuri kuolleen alueen arvo, sovelletaan sopimuksessa mitattu-
jen kuolleiden alueiden keskiarvoa. 
 

4.4  Voimalaitoskoneistojen mittauksessa huomioitavaa 

Säätökokeet on suoritettava kolmella tehotasolla: 

 pienimmällä teholla Pmin,ajo jolla reserviä halutaan pystyä tarjoamaan 

 suurimmalla teholla Pmax,ajo jolla reserviä halutaan pystyä tarjoamaan 

 tehojen Pmin,ajo ja Pmax,ajo välissä olevalla teholla: 

𝑃50 %,𝑎𝑗𝑜  = 𝑃min,ajo +
𝑃max,ajo − 𝑃min,ajo 

2
 

 
Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi on pienin edellä mainituilla tehotasoilla saatavista 
mittaustuloksista.  
 
Taajuusohjatun häiriöreservin mittauksessa on huomioitava, että myös taajuusohjatun 
käyttöreservin on pysyttävä täysimääräisesti aktivoituneena. 
 
Ellei säätökoetta voida suorittaa korvaamalla verkon taajuuden mittausta keinotekoisella 
taajuuspoikkeamalla, voidaan askelvastekoe tehdä muuttamalla taajuuden referenssiarvoa 
tai summaamalla askelmainen taajuusmuutos mitattuun verkon taajuuteen. 
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4.5  Aggregoitujen reservikohteiden säätökokeet 

Yksittäisistä reserviresursseista voidaan muodostaa aggregoitu reservikohde. Fingridillä 
on oikeus pyytää reaaliaika- ja historiatiedot erikseen aggregoidun kohteen yksittäisistä 
resursseista. Aggregoitujen reservikohteiden reservimarkkinoille osallistumisen säännöt on 
kuvattu dokumentissa "Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimitta-
jille".  

Aggregoitujen reservikohteiden säätökyvyn todentamiseen voidaan soveltaa kolmea eri ta-
paa. Säätökokeen suoritustavasta on sovittava etukäteen Fingridin kanssa. 

1. Testataan aggregoitu kohde kokonaisuutena 

Testisignaali syötetään ylätason ohjausjärjestelmään ja aktivoituva teho lasketaan 
kaikkien resurssien tehojen summana. Reservitoimittaja osoittaa, että aggregoitu 
kohde kokonaisuudessaan täyttää tekniset vaatimukset. Uusien resurssien lisääminen 
edellyttää säätökokeiden tekemistä joko uusille resursseille tai uudelleen koko koh-
teelle. 

 

Kuva 4.5 Aggregoidun reservikohteen testaus kokonaisuutena 

 

2. Testataan yksittäiset resurssit erikseen 

Kukin resurssi testataan erikseen. Reservitoimittaja osoittaa, että jokainen aggregoi-
tava resurssi täyttää tekniset vaatimukset itsenäisesti. Reservitoimittajan tulee myös 
osoittaa, että ylätason järjestelmän toiminta vastaa vaatimuksia (mm. tiedonsiirron vii-
veiden todennus). 

Ylätason 
ohjausjärjestelmä

Resurssi 1 Resurssi 2

Testi
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Kuva 4.6 Yksittäisten resurssien testaus 

3. Tyyppihyväksyntä 

Keskenään identtisille resursseille voidaan soveltaa tyyppihyväksyntää, jos yksittäisen 
resurssin reservikapasiteetti on enintään 0,1 MW. Reservitoimittajan tulee osoittaa, 
että resurssit toimivat keskenään samalla tavalla. Tämän jälkeen uusia samanlaisia 
resursseja voi lisätä aggregoituun reservikohteeseen ilman säätökokeita. Reservikoh-
teen hyväksytyn kapasiteetin nostaminen edellyttää kuitenkin ilmoitusta Fingridille. 

 

4.6  Säätökoetulosten dokumentointi 

Säätökokeen tuloksista toimitetaan vapaamuotoinen säätökoepöytäkirja. Siihen tulee kir-
jata reservikohteen nimi ja mittauspäivämäärä. 

Taajuusohjatun käyttöreservin ja/tai häiriöreservin mittaustuloksista piirretään kuvaaja, 
josta on luettavissa taajuus (käytetty testisignaali) ja pätöteho ajan suhteen.  

Taajuusohjatun käyttöreservin taajuussäädön herkkyyden mittaustuloksista piirretään eril-
linen kuvaaja. 

 
 

Ylätason 
ohjausjärjestelmä

Resurssi 1 Resurssi 2

TestiTesti

Testi


