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1 Johdanto

Tämä asiakirja on Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin markkinasopimuksen
(FCR-sopimus) liite, jonka ovat XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservitoimittaja)
ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3 (Fingrid) tehneet Reservitoimittajan osallistumi-
sesta taajuuden vakautusreservien eli taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N), taa-
juusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen (FCR-D ylös) ja taajuusohjatun häiriö-
reservin alassäätötuotteen (FCR-D alas) ylläpitoon.

Tässä asiakirjassa yksilöidään Reservitoimittajakohtainen vuosimarkkinakapasi-
teetti kullekin taajuuden vakautusreservin tuotteelle sekä kirjataan kaikkia reservitoi-
mittajia koskeva kyseisen kalenterivuoden vuosimarkkinahinta kunkin taajuuden va-
kautusreservin tuotteen kapasiteettikorvaukselle. Tekemänsä hankintapäätöksen
perusteella Fingrid päivittää tähän asiakirjaan vuosimarkkinahinnan sekä Reservi-
toimittajakohtaisen vuosimarkkinakapasiteetin reservituotteittain niille reservitoimit-
tajille, joilta on hyväksytty kapasiteettia kyseistä kalenterivuotta koskeville taajuus-
ohjatun käyttö- ja/tai häiriöreservin vuosimarkkinoille.

2 Voimassaolo

Tämä asiakirja on voimassa 22. toukokuuta 2023 alkaen ja 31. joulukuuta 2023 asti
edellyttäen voimassa olevaa FCR-sopimusta. Tämän asiakirjan voimassaolo edellyt-
tää vuosimarkkinakilpailutuksessa hyväksyttyä vuosimarkkinakapasiteettia.

3 Liitteen piirissä oleva reservikapasiteetti

Reservitoimittajalta on vuosimarkkinoille hyväksytty alla olevassa taulukossa esitetyt
enimmäiskapasiteetit.

Reservituote Vuosimarkkinakapasiteetti 2023
Taajuusohjattu käyttöreservi XX MW

Taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuote XX MW
Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote XX MW

Reservitoimittaja ylläpitää yllä mainitut vuosimarkkinakapasiteetit reservikohteillaan,
jotka on lueteltu Fingridin ylläpitämässä RESTORE-tietojärjestelmässä.

4 Reservien ylläpidon toteutus

Reservitoimittajan tulee aina ylläpitää kohdan 3 mukaiset reservit käytettävissä ole-
van kapasiteetin puitteissa niillä reservikohteilla, jotka on kytketty sähköjärjestel-
mään. Reservitoimittaja valitsee, millä RESTOREssa mainitulla kapasiteetilla reservi
kulloinkin ylläpidetään.

Reservitoimittajalla ei ole oikeutta muuttaa RESTOREssa esitettyjä säätöominai-
suuksia vuosimarkkinaliitteen voimassaolon aikana, elleivät Reservitoimittaja ja Fing-
rid siitä erikseen etukäteen sovi. Säätöominaisuuksien muuttaminen vaatii säätöko-
keiden uudelleen suorittamista.
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Reservitoimittaja voi erityisestä perusteesta, esimerkiksi tulva-aikana, muuttaa tila-
päisesti RESTOREssa esitettyjä säätöominaisuuksia sopimalla tästä kaksi vuoro-
kautta etukäteen Fingridin kanssa ilman säätökokeiden uusimista.

5 Maksut

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta osallistumisesta taajuusohjatun käyttö-
ja häiriöreservin ylläpitoon sopimuksen liitteen 1 Ehdot ja edellytykset taajuuden va-
kautusreservin (FCR) toimittajalle mukaisesti. Vuosimarkkinahinnat kullekin taajuu-
den vakautusreservin tuotteen kapasiteettikorvaukselle on listattu alla olevaan tau-
lukkoon.

Reservituote Vuosimarkkinahinta 2023
Taajuusohjattu käyttöreservi XX €/MW,h

Taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuote XX €/MW,h
Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote XX €/MW,h

Taajuusohjatun käyttöreservin energiakorvaus taajuusohjatun käyttö- ja/tai häiriöre-
servin vuosimarkkinoilla huomioidaan liitteen 1 Ehdot ja edellytykset taajuuden va-
kautusreservin (FCR) toimittajalle mukaisesti.


