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SOPIMUKSEN TARKOITUS

Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), y-tunnus:01 09160-2 ja Finextra Oy (Finextra),
y-tunnus: 1506926-2 ovat tehneet seuraavan sopimuksen tehoreservijärjestelyn piiriin
tulevan lauhdevoimalaitosyksikön käyttövalmiuden ylläpidosta ja käytöstä ("Käyttöso
pimus").

Tuottaja ja Finextra sopivat tällä Käyttösopimuksella voimalaitosyksikön käyttöval
miuden ylläpitoon, käyttöön ja sillä tuotetun sähkön käsittelyyn liittyvistä sopi
musosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämä Käyttösopimus perustuu Lakiin
"sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
(117/2011 )". Käyttösopimus perustuu Energiamarkkinaviraston päätökseen Dnro
191/210/2011 tehoreservikapasiteetin hankinnasta ajalle 1.10.2011 - 30.6.2013 sekä
Energiamarkkinaviraston päätöksellään (Dnro 122/433/2011) vahvistamien Säännöt
tehoreservijärjestelmään kuuluvien voimalaitosyksikköjen käyttövalmiuden ylläpidolle,
niiden käytölle sekä tuotetun sähkön tarjoamiseen markkinoille ("Käyttösäännöt")
mukaisiin ehtoihin (liite 1).

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu.

Sopimuksen soveltaminen alkaa 1. lokakuuta 2011.

Sopimus on voimassa 30. kesäkuuta 2013 asti.

SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVA VOIMALAITOS

Energiamarkkinaviraston tekemän, kohdassa 1 mainitun, päätöksen mukaisesti Tuot
tajan ja Finextran Käyttösopimus koskee seuraavaa voimalaitosyksikköä ("Voimalai
tosyksikkö"):

Voimalaitosyksikkö

Inkoo 3

Polttoaine

kivihiili

Nimellisteho

235 MW

4

Voimalaitosyksikköä koskevat tiedot on esitetty liitteessä 2.

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO, KÄYTTÖ JA
TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELY

Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen edellyttämässä toiminnas
saan liitteessä 1 esitettyä Käyttösääntöä.

Tuottaja suorittaa Voimalaitosyksikölle Käyttösääntöjen kohdan 1.6 mukaisen koe
käytön, jonka pituus on oltava riittävä varmistamaan Voimalaitosyksikön tekninen
toimivuus ja käyttöhenkilökunnan osaaminen.

Tuottaja vastaa Voimalaitosyksikön polttoainehuollosta Käyttösääntöjen kohdan 1.3.
mukaisesti.

Mikäli Voimalaitosyksikkö aktivoidaan Käyttösääntöjen kohdan 2.3.3 mukaisesti
Elspot-markkinalla, Fingrid tekee päätöksen Voimalaitosyksikön mahdollisesta käyn-
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nistämisestä ja ilmoittaa Voimalaitosyksikön tunneittaisen ajo-ohjelman Tuottajalle.
Voimalaitosyksikön käynnistyessä vain yhdeksi tunniksi ja varmistaakseen Voimalai
tosyksikön vaaditun sähköntuotannon kyseisellä tunnilla, Tuottaja ja Fingrid voivat
sopia kiinteän kaupan Käyttösääntöjen mukaisesti jo edeltävälle tunnille.

KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOKORVAUS

Finextra maksaa Tuottajalle korvauksen käyttövalmiuden ylläpidosta sopimusaikana
seuraavasti:

• 1817804,10 € / 3 kuukautta

Korvaukset ja niiden maksaminen perustuvat kohdassa 1 mainittuun Energiamarkki
naviraston päätökseen Dmo 191/210/2011.

6 MAKSUT JA MAKSUEHDOT

6.1 Ylläpitokorvaus

Tuottaja lähettää Finextralle käyttövalmiuden ylläpitoa koskevan laskun Käyttösään
töjen kohdan 6 mukaisesti.

Voimalaitosyksikön mahdollinen epäkäytettävyys vähentää ylläpitokorvausta Käyttö
sääntöjen kohdan 5.2 mukaisesti.

Ylläpitokorvauksen määrää korotetaan tai pienennetään Käyttösääntöjen kohdan 6
mukaisesti, jos voimalaitosyksikkö on aktivoitu Elspot- ja/tai säätösähkömarkkinoilla.

Käyttösääntöjen mahdollistamaa talvijakson aikaistamista tai pidentämistä ei sovelle
ta sopimuskautena 1.10.2011 - 30.6.2013. Mikäli talvikautta on kuitenkin tarve piden
tää Sopimuskauden aikana, Energiamarkkinavirasto pyytää erilliset tarjoukset teho
reservijärjestelyyn osallistuviita Tuottajilta. Finextra ja Tuottaja sopivat tällöin menet
telystä tapauskohtaisesti.

6.2 Energia- ja muut maksut

Tuottaja ja Fingrid laskuttavat toisiaan Käyttösääntöjen mukaisesti tehdyistä sähkö
kaupoista.

Käyttösääntöjen mukaiset sähkökaupat huomioidaan Tuottajan tasevastaavan ta
seselvityksessä. Lopulliseen taseselvitykseen perustuvan laskun Fingrid lähettää ta
sevastaavalle voimassaolevien taseselvityssääntöjen mukaisesti.

Mikäli Voimalaitosyksikkö on käynnistetty Fingridin pyynnöstä, Tuottaja laskuttaa
Fingridiltä käynnistyksestä aiheutuneet kustannukset Käyttösääntöjen kohdan 2.4
mukaisesti.

6.3 Muistutukset

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

Jos sopimusosapuolen maksusuoritus viivästyy, maksaa sopimusosapuoli laskun
eräpäivästä suorituksen saapumispäivään laskussa mainittua vuotuista viivästyskor
koa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.
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MARKKINAINFORMAATIO

Tuottaja vastaa sähköpörssin vaatiman markkinailmoituksen (UMM, Urgent Market
Message) laatimisesta koekäyttöjen yhteydessä sekä Voimalaitosyksikön ollessa
poissa tehoreservijärjelmän mukaisesta käynnistysvalmiudesta Käyttösääntöjen koh
dan 5.1 mukaisesti.

MAKSUJEN JA SOPIMUSEHTOJEN TARKISTUKSET

Mikäli sopimusosapuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuksen suoritusvelvolli
suuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, sopimusosapuolet neuvottelevat maksujen tar
kistamisesta epäsuhteen poistamiseksi. Tällaisia syitä ovat taloudellisten tai kaupal
listen olosuhteiden muutokset, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten
toimenpiteet tai muut syyt, joita ei ole voitu ottaa kohtuudella huomioon sopimusta
tehtäessä. Osapuolet voivat sopia muutoksista mikäli Energiamarkkinavirasto ne hy
väksyy.

Sopimuksen liitteenä olevan säännöstön muutos- ja tarkistusmenettely on esitetty Iiit
teen 1 kohdassa 8.

VASTUU VAHINGOISTA

Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tämän sopi
muksen piiriin kuuluvasta suorituksesta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen sopija
puolen tai hänen palveluksessaan olevan tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäi
senä. Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä va
hingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tai sopimusosapuolen kol
mannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

10 SOPIMUKSEN PURKAMINEN, YLLÄPITOKORVAUKSEN
PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ

Käyttösopimuksen purkaminen sekä ylläpitokorvauksen palauttaminen ja takaisinpe
rintä tapahtuu tehoreservilain 16 § ja 17 § mukaisesti.

11 SOPIMUKSEN JULKISUUS

Tähän Käyttösopimukseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään julkisista asiakirjoista. Käyttösopimuksen Iiit
teet eivät ole julkisia siltä osin kuin ne sisältävät Tuottajan salassa pidettävää tietoa.

12 ERIMIELISYYDET

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti rat
kaisemaan keskinäisin neuvotteluin, joihin osallistuu tarvittaessa myös Energiamark
kinavirasto. Mikäli erimielisyydet eivät ole edellä mainitulla tavalla sovittavissa, ne
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ratkaistaan Suomen lakia soveltaen yhden välimiehen muodostamassa välimiesoi
keudessa välimiesmenettelystä annettua lakia noudattaen. Mikäli sopimusosapuolet
eivät ole päässeet sopimukseen välimiehestä 30 päivän kuluessa siitä, kun välimies
menettelyä on vaadittu, välimiehen määrää Keskuskauppakamarin välityslautakunta
jommankumman sopimusosapuolen hakemuksesta.

13 MUUT SOPIMUSEHDOT

Sopimusosapuolet edesauttavat kumpikin osaltaan sopimuksen toteutumista. Sopi
musosapuolet antavat viivytyksettä toisilleen tämän sopimuksen soveltamisessa tar
peelliset tiedot pyrkien mahdollisimman automaattiseen tiedonsiirtoon. Käytännön
menettelytapamuutoksista sopimusosapuolet sopivat kirjallisesti liitteenä olevan
säännöstön puitteissa.

Mikäli Tuottaja käyttää tämän Käyttösopimuksen velvoitteiden täyttämisessä palvelu
tuottajia tai alihankkijoita, Tuottaja vastaa tarvittavien sopimusten ja velvoitteiden täyt
tämisestä. Tuottajan tulee huolehtia myös siitä, että Tuottajan avoin toimittaja ja ta
seselvittäjä ottavat huomioon tämän Käyttösopimuksen edellyttämät, tasekäsittelyyn
liittyvät Fingridin säännöt ja ohjeet.

Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Käyttösopimus. 2. Käyttösään
nöt. 3.Tarjous. 4. Tarjouspyyntö.

14 ALLEKIRJOITUKSET

Käyttöopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kappa
le kummallekin Sopimusosapuolelle.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2011

Fortum Power and Heat Oy
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Helsingissä

FINEXTRA OY

22. päivänä syyskuuta 2011

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Säännöt tehoreservijärjestelmään kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyt
tövalmiuden ylläpidolle, niiden käytölle sekä tuotetun sähkön tarjoami
seen markkinoille, "Käyttösäännöt"

Tarjous

Tarjouspyyntö


