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1 SOPIMUKSEN TARKOITUS

XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservitoimittaja) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus
1072894-3 (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen (Tuntimarkkinasopimus)
Reservitoimittajan osallistumisesta taajuuden vakautusreservin ylläpitoon.

2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

3 VAATIMUKSET RESERVIKAPASITEETILLE JA RESERVIN
YLLÄPIDOLLE

Sopimuspuolet noudattavat tämän sopimuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan
seuraavia kulloinkin voimassa olevia tämän sopimuksen liitteitä.

1) Reservikapasiteetti ja säätöominaisuudet

2) Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle

3) Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hy-
väksyttämisprosessi

4) Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille

5) Taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoiden maksut ja maksuehdot

Säätökokeilla todennetut reservikapasiteetin säätöominaisuudet on esitetty liitteessä
1. Fingridillä on oikeus korvata liite 1 sähköisellä tietojärjestelmällä.

Fingridillä on oikeus muuttaa liitteiden 2, 3, 4 ja 5 ehtoja. Muutoksista Fingrid ilmoittaa
kirjallisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

4 SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVA RESERVIKAPASITEETTI

Reservitoimittaja voi osallistua Fingridin ylläpitämille tuntimarkkinoille liitteessä 1
luetellulla reservikapasiteetilla.

5 MAKSUT JA MAKSUEHDOT

Fingrid maksaa Reservitoimittajalle korvausta osallistumisesta taajuusohjatun käyttö-
ja häiriöreservin ylläpitoon tuntimarkkinoilla. Sopimuksen mukaisten maksujen mää-
räytymisperiaatteet ja maksuehdot on määritelty liitteessä 5.

6 YLIVOIMAINEN ESTE

Sopimuspuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa
reservien ylläpitoa tai keskeyttää se kokonaan.
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Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuspuolesta riippumaton tapah-
tuma, joka ei ollut sopimuspuolten tiedossa tätä sopimusta tehtäessä ja jota sopi-
muspuoli ei ole voinut estää tai jonka vaikutuksia ei ole voitu välttää kohtuulliseksi
katsottavilla toimilla ja joka tekee sopimuksen mukaisen reservien ylläpidon mahdot-
tomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi.

Ylivoimaisia esteitä ovat sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys,
tulipalo, pitkäaikainen voimalaitosvika, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolo-
suhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työn-
antajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksil-
taan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, sen arvioidusta kestoajasta, samoin kuin sen
poistumisesta Reservitoimittaja ilmoittaa Fingridille viivytyksettä. Tältä ajalta Fingrid
ei maksa tämän sopimuksen mukaisia korvauksia Reservitoimittajalle.

7 VAHINGONKORVAUS

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tämän sopimuk-
sen piiriin kuuluvasta suorituksesta tai laiminlyönnistä, ellei vahingon osoiteta aiheu-
tuneen sopijapuolen tai hänen palveluksessaan olevan tahallisesta menettelystä tai
tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Sopimuspuolet eivät ole vastuussa
toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä
voitosta, tuotannon menetyksestä, vahingoittuneesta raaka-aineesta, tuotannon uu-
delleen käynnistämisestä tai sopimuspuolen kolmannelle osapuolelle aiheutuneista
vahingoista.

8 EPÄSUHTEEN POISTAMINEN

Mikäli sopimuspuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuksen suoritusvelvolli-
suuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, sopimuspuolet neuvottelevat maksujen tai mui-
den sopimusehtojen tarkistamisesta ja sopivat ratkaisun epäsuhteen poistamiseksi.
Tällaisia syitä ovat taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsää-
dännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut syyt, joita ei ole
voitu ottaa kohtuudella huomioon sopimusta tehtäessä.

9 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN, MUUTTAMINEN JA PURKU

9.1 Sopimuksen siirtäminen

Sopimuspuoli saa siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopimuspuolen
kirjallisella suostumuksella.

9.2 Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen reservikapasiteetin omi-
naisuuksien merkittävien muutosten vaikutuksista ylläpidettävään reservimäärään.
Kaikki muutokset on tehtävä kirjallisesti, kaksin alkuperäiskappalein asianmukaisin
allekirjoituksin.

Mikäli sopimuksen piirissä olevan reservikapasiteetin käyttö loppuu tai muuttuu oleel-
lisesti kyseisessä reservikohteessa tapahtuvien muutosten seurauksena, se poiste-
taan reserviylläpidosta. Reservitoimittaja sopii reservikapasiteetin poistamisesta so-
pimuksesta Fingridin kanssa hyvissä ajoin etukäteen.
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Tätä sopimusta voidaan myös täydentää Reservitoimittajan ja Fingridin välisellä lisä-
sopimuksella, jos tämän sopimuksen mukaisen palvelun laajuus tai ehdot eivät täytä
viranomaisten määräyksistä, pohjoismaisen sähköjärjestelmän reservien ylläpitoa
koskevien säännösten muuttumisesta tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneita
muutoksia reservien ylläpitoon. Siinä tapauksessa, että uusien määräysten tai sään-
töjen mukaista sopimusta ei aikaansaada osapuolten välisissä neuvotteluissa, Fing-
ridillä on oikeus irtisanoa tämä sopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

9.3 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimuspuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimuspuoli on oleellisesti
rikkonut sopimusta. Oleelliseksi rikkomukseksi katsotaan muun muassa reservien yl-
läpidon laiminlyönti, säätöasetusten tietoinen muuttaminen siten, että säätöominai-
suudet merkitsevästi muuttuvat sekä säätökykyä koskevien ehtojen mukaisen selvi-
tyksen tekemättä jättäminen.

10 ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keski-
näisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus,
mikäli sopimuspuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä.

11 LUOTTAMUKSELLISUUS

Sopimuspuoli saa luovuttaa sopimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja kolman-
nelle osapuolelle vain toisen sopimuspuolen kirjallisella suostumuksella. Fingrid voi
kuitenkin luovuttaa sopimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja kolmannelle osa-
puolelle Fingridin tilaamaan reservimarkkinoiden toimivuutta tai kehittämistä käsittä-
vään tutkimukseen ilman Reservitoimittajan antamaa erillistä suostumusta. Tällöin
Fingrid tekee kolmannen osapuolen kanssa salassapitositoumuksen, jossa tämä si-
toutuu siihen, ettei selvityksen aikana tai sen päätyttyä luovuta sopimuspuolikohtaisia
tietoja eteenpäin. Tietojen luovutuksesta edellä mainittuihin tutkimustarkoituksiin on
informoitava toista sopimuspuolta etukäteen.

Fingridillä on oikeus julkaista sopimuspuolien nimet.

12 MUUT SOPIMUSEHDOT

Sopimuspuolet edesauttavat kumpikin osaltaan sopimuksen toteutumista. Sopimus-
puolet antavat viivytyksettä toisilleen tämän sopimuksen soveltamisessa tarpeelliset
tiedot pyrkien mahdollisimman automaattiseen tiedonsiirtoon.

Reservitoimittaja ilmoittaa reservikohteen tasevastaavalle tämän sopimuksen ole-
massaolosta.

__________________________________________________________________
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Tämä sopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kum-
mallekin sopimuspuolelle.

______________________________ _____. päivänä ________ kuuta 2018
Paikka ja aika

RESERVITOIMITTAJA OY

______________________________ ______________________________

______________________________ _____. päivänä ________ kuuta 2018
Paikka ja aika

FINGRID OYJ

______________________________ ______________________________

Liitteet: 1. Reservikapasiteetti ja säätöominaisuudet
2. Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle
3. Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten
todentaminen ja hyväksyttämisprosessi
4. Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
5. Taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoiden maksut ja maksuehdot


