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1 YLEISTÄ

Tässä liitteessä on esitetty taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoihin liittyvät tar-
joussäännöt, korvausperiaatteet sekä maksuehdot. Tämä liite on Fingrid Oyj:n (Fing-
rid) ja reservinhaltijan välillä solmitun Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin tunti-
markkinasopimuksen liite.

2 TUNTIMARKKINOIDEN SÄÄNNÖT

Fingrid käyttää tuntimarkkinoita tarvittaessa täydentävään hankintaan kerran vuoro-
kaudessa. Taajuusohjatulle käyttö- ja häiriöreserville on omat tuntimarkkinansa.

Mikäli reservinhaltija on tehnyt vuosisopimuksen reservien toimittamisesta, voi tämä
osallistua seuraavaa vuorokautta koskeville tuntimarkkinoille vain, mikäli vuosisopi-
muksen määrä on toimitettu täysimääräisenä kyseiselle tunnille.

Fingridillä on oikeus ottaa käyttöön ennen Elspot-markkinoita käytävät tuntimarkkinat
ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

2.1 Tarjoussäännöt

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

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

Reservinhaltija voi jättää useita tarjouksia. Tarjoukset jätetään 0,1 MW tarkkuudella.
Tarjoukset eivät voi olla linkitettyjä toisiinsa, ja kukin tarjous käsitellään erillisenä.

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

· tuote (taajuusohjattu käyttö- tai häiriöreservi)

o taajuusohjattu käyttöreservi: säätöobjekti (osuusvoimalaitoksen
osuuksia lukuun ottamatta käytetään yleis RO-tunnuksia, jotka sisäl-
tävät vain tasevastaava- ja tasetiedot)

o taajuusohjattu häiriöreservi: kohdetieto (tuotanto, kulutus, kulutus li-
neaarinen tai muu)

· kapasiteetti (MW)

· hinta käytettävyydestä (€/MW,h)

· tunti.

Lisäksi aggregoitujen taajuusohjatun käyttöreservin tarjousten tulee sisältää aggre-
gointiyhdistelmänumero (1-10), jolla aggregoidut osatarjoukset yhdistetään toisiinsa.

Tarjouksia voi jättää seuraavan vuorokauden tunneille klo 18:30 asti.

Tuntikohtaiset tarjoukset annetaan CET-aikavyöhykkeen vuorokauden mukaisille
tunneille (Elspot-vuorokausi). Tuntitarjoukset annetaan Fingridille sähköisesti Fingri-
din antaman ohjeen mukaisesti.
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2.2 Tarjousten käsittely

Jokaista käyttötuntia varten Fingrid asettaa tarjoukset hintajärjestykseen
periaatteella halvin tarjous ensin. Tarvittava määrä tarjouksia käytetään
hintajärjestyksessä erikseen käyttö- ja häiriöreservin osalta. Samanhintaiset
tarjoukset käytetään tarjousten saapumisjärjestyksessä. Myös osa tarjouksesta
voidaan tarvittaessa käyttää. Taajuusohjatun häiriöreservin tarjouksesta käytetään
aina vähintään 1 MW. Fingrid vahvistaa seuraavan vuorokauden kaupat klo 22:00
mennessä.

2.3 Kapasiteetin hinnoittelu

Reservinhaltijalle maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleim-
man tilatun tarjouksen mukaan siten, että taajuusohjatulle käyttö- ja häiriöreserville
muodostuu omat hintansa.

3 MAKSUT

3.1 Kapasiteettikorvaus

Kapasiteettikorvaus määräytyy kohdan 2.3 mukaisesti erikseen taajuusohjatulle
käyttö- ja häiriöreserville.

3.1.1 Osallistuminen pelkästään tuntimarkkinoille

Fingrid maksaa reservinhaltijalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mukai-
sesti, kuitenkin korkeintaan tuntimarkkinoilla sovitusta kaupasta.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa tuntimarkkinoilla tehdyn kau-
pan, maksaa Fingrid reservinhaltijalle korvausta mittauksin todennetun kapasiteetin
mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista reservinhaltija maksaa Fingridille
korvausta 100 % kyseisen tunnin hinnasta.

3.1.2 Osallistuminen sekä vuosi- että tuntimarkkinoille

Fingrid maksaa reservinhaltijalle korvausta mittauksin todennettujen määrien mukai-
sesti, kuitenkin korkeintaan vuosisopimuksessa ja tuntimarkkinoilla sovitusta yhteen-
lasketusta määrästä.

Fingrid maksaa korvausta tuntimarkkinoille osallistumisesta vain, mikäli vuosisopi-
muksen määrä on toimitettu täysimääräisenä kyseiselle tunnille.

Mikäli mittauksin todennettu reservikapasiteetti alittaa reservisuunnitelman ja tunti-
kaupan yhteenlasketun määrän, maksaa Fingrid reservinhaltijalle korvausta toden-
netun kapasiteetin mukaisesti. Toimittamatta jääneestä kapasiteetista reservinhaltija
maksaa Fingridille korvausta 100 % kyseisen tunnin hinnasta.

3.2 Energiakorvaus

Fingrid maksaa reservinhaltijan tasevastaavalle ostamastaan reservisähköstä ener-
giamaksun, joka lasketaan sovellusohjeen mukaisesti kertomalla kullakin tunnilla taa-
juusohjatun käyttöreservin aiheuttama tuotanto- tai kulutustaseen laskennallinen
energia kunkin tunnin ylössäätöhinnalla.
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Fingrid veloittaa reservinhaltijan tasevastaavalta myymästään reservisähköstä ener-
giamaksun, joka lasketaan sovellusohjeen mukaisesti kertomalla kullakin tunnilla taa-
juusohjatun käyttöreservin aiheuttama tuotanto- tai kulutustaseen laskennallinen
energia kunkin tunnin alassäätöhinnalla.

4 MAKSUEHDOT

4.1 Kapasiteettikorvaus

Reservinhaltija lähettää Fingridille edellisen kuukauden reservien ylläpitoa koskevan
laskun kunkin kuukauden 10. päivänä tai sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäi-
vänä. Laskun eräpäivä on 14 vrk laskun päiväyksestä, joksi merkitään laskun lähet-
tämispäi-vä.

4.2 Energiakorvaus

Energiakorvaus huomioidaan reservinhaltijan tasevastaavan taseselvityksessä kuu-
kausittain tasesähkölaskutuksen yhteydessä. Fingrid ilmoittaa energiakorvauksen
määrän reservinhaltijalle.

4.3 Muistutukset

Sopimuspuoli tekee laskua koskevat muistutukset tarvittaessa kirjallisesti. Toinen so-
pimuspuoli tarkistaa laskun ja lähettää tarvittavan oikaisulaskun viivytyksettä. Muistu-
tus ei vapauta sopimuspuolta maksuvelvollisuudesta eräpäivänä, ellei tapauskohtai-
sesti toisin sovita.

4.4 Viivästyskorko

Jos sopimuspuolen maksusuoritus viivästyy, sopimuspuoli maksaa laskun eräpäi-
västä suorituksen saapumispäivään laskussa mainittua vuotuista viivästyskorkoa,
joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

4.5 Arvonlisävero

Tässä liitteessä mainittujen maksujen lisäksi Fingrid maksaa reservinhaltijalle kulloin-
kin voimassa olevan arvonlisäveron.

4.6 Reservinhaltijan takaisinmaksuvelvollisuus

Mikäli tuntimarkkinasopimuksen kohdan 5 mukainen tarkistus, muu tuntimarkkinaso-
pimuksen mukainen koe tai Fingridin tekemä seuranta osoittaa, että reservinhaltijan
ylläpitämä reservi on ollut sovittua pienempi tai reservikapasiteetin säätökyky on tun-
timarkkinasopimuksen ehdoista tai liitteessä 1 ilmoitetuista arvoista poikkeava, reser-
vinhaltija maksaa Fingridin maksamat korvaukset takaisin niiltä osin, kuin ne ovat
perustuneet todellista suurempaan reservimäärään.

Mikäli reservinhaltija jättää määräaikaan mennessä tekemättä tuntimarkkinasopi-
muksen kohdan 5 mukaisen Fingridin pyytämän selvityksen, reservinhaltija maksaa
takaisin tuntimarkkinasopimuksen mukaiset korvaukset selvitystä koskevalta ajanjak-
solta sekä taajuusohjatun käyttö- että häiriöreservin osalta.


