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A L U S T A V A TARJOUSPYYNTÖ J A LAUSUNTOPYYNTÖ: YLÖSSÄÄTÖKAPASITEE-
TIN TARJOAMINEN PITKILLÄ S O P I M U K S I L L A SEKÄ SÄÄTÖSÄHKÖ- J A SÄÄTÖKA-
P AS IT E E TT IMARKKINOIDEN SÄÄNTÖJEN M U U T O K S E T 

Fingrid Oyj (Fingrid) varautuu tulevaisuuden säätötarpeisiin ja pitkäaikaisesti vuok
rattujen varavoimalaitosten sopimusten päättymiseen valmistelemalla tarjouskilpai
lua ylössäätökapasiteetin hankinnasta 1-10 vuoden sopimuskaudella. Samalla Fing
rid suunnittelee uudistuksia vuonna 2016 käyttöönotettujen säätökapasiteettimarkki-
noiden sääntöihin tähän asti saatujen kokemusten perusteella. Uudistuksilla on vai
kutusta myös säätösähkömarkkinoiden sääntöihin. Lisäksi EU-asetus 2017/2195 
sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (EBGL) edellyttää mainit
tujen sääntöjen tarkastamista. 

Pyydämme toimijoita ilmoittamaan Fingridille alustavat näkemyksensä siitä, miten ne 
haluaisivat tarjota ylössäätökapasiteettia pitkille sopimuksille (sopimuskausi 1-10 
vuotta) järjestettävässä luvun 1 mukaisessa tarjouskilpailussa. Ylössäätöä voi toteut
taa sekä tuotantoa lisäämällä että kulutusta vähentämällä. Tiedot pyydetään toimit
taan alla tarkemmin kuvatulla tavalla alustavan ja ei-sitovan tarjouksen muodossa. 

Lisäksi pyydämme toimijoita lausumaan suunnitelluista muutoksista säätökapasiteet-
timarkkinoiden sääntöihin ja säätösähkömarkkinoiden sääntöihin (luku 2). 

Yhteystiedot ja määräajat alustavien tarjousten ja lausuntojen toimittamiseksi on esi
tetty tämän asiakirjan luvussa 3. 

Valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseksi Fingrid varmistaa, että sillä on käytössään 
riittävästi taajuudenpalautusreservinä (FRR) toimivaa säätökykyistä kapasiteettia 
sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi. Osan tästä 
tarpeesta Fingrid kattaa hankkimalla manuaalista taajuudenpalautusreserviä 
(mFRR) ylläpitämiltään säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoilta (viikkomarkki-
nat säätökapasiteetille), pitkäaikaisesti vuokraamiltaan varavoimalaitoksilta ja omis
tamiltaan varavoimalaitoksilta ja osan hankkimalla automaattista taajuudenhallinta-
reserviä (aFRR). 

Fingrid varautuu tulevaisuuden säätötarpeisiin ja pitkäaikaisesti vuokrattujen varavoi
malaitosten sopimusten päättymiseen valmistelemalla tarjouskilpailua ylössäätöka
pasiteetin hankinnasta 1 - 1 0 vuoden sopimuskaudella. Tämän hetkisen tiedon mu
kaan tuleva EU lainsääntö (Clean Energy Package) voi tulla rajoittamaan reservika-
pasiteettisopimuksien enimmäiskeston yhteen vuoteen. Lainsäädännön lopullista si
sältöä ei ole vahvistettu, ja Fingridin tarkoituksena on tässä vaiheessa kartoittaa pit
killä sopimuksilla saatavan ylössäätökapasiteetin tarjonnan määrääjä hintatasoa laa
jasti. Näin ollen alustavia tarjouksia pyydetään jättämään myös yli vuoden mittaisille 

1 Tarjouskilpailun kuvaus ja tarkoitus 
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sopimuskausille. Fingrid tekee ratkaisut sitovien tarjousten pyytämisestä ottaen huo
mioon alustavista tarjouksista saamaansa tiedot sekä lainsäädännön asettamat reu
naehdot. 

Hankintamäärä tarjouskilpailusta on arviolta 0 - 300 MW. Lopullisesti hankittava 
määrä määräytyy tarjousten sisällön ja edullisuuden perusteella. Hankintapäätök
sessä Fingrid pyrkii optimoimaan taajuudenpalautusreservien hankintaa kokonaisuu
dessaan. 

Pyydämme toimijoita ottamaan alustavissa tarjouksissaan huomioon tämän asiakir
jan liitteissä (liitteet 2 ja 3) esitetyt muutokset säätösähkömarkkinoiden sääntöihin ja 
säätökapasiteettimarkkinoiden sääntöihin, joiden soveltaminen on tarkoitus alkaa 
vuoden 2019 alusta. 

Tarjoaja voi tarjota sellaista ylössäätökapasiteettia, joka täyttää liitteessä 2 esitetyt 
säätösähkömarkkinoiden säännöt (muutosehdotus). Tämän hetkisen tiedon mukaan 
säätötarjousten aktivointiaika tulee muuttumaan nykyisestä 15 minuutista 12,5 mi
nuuttiin eurooppalaisen säätösähkön kauppapaikan (MARI) käyttöönoton myötä, 
jonka suunnitellaan tapahtuvan vuonna 2022. 

Kohdassa 1.3 selostetun menettelyn mukaisesti pyydämme alustavia tarjouksia, 
jotka tulee jättää liitteen 4 mukaisella tarjouslomakkeella. Alustava tarjous ei ole tar
joajaa sitova. 

Alustavan tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• kapasiteetti, vakio sopimuskaudelle (MW) 

• kapasiteettikorvaus (€/MW/h) 

• sopimuskausi (1 -10 vuotta) 

• aloitusvalmius (päivämäärä, väliltä 2019 - 2021) 

• säätöresurssit 

• yhtämittainen aktivointikyky (24 / 1 2 / 6 / 3 h) 

Yhden tarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 5 MW. Tarjoaja voi jättää useita tarjouk
sia. Tarjoukset tulee jättää 1 MW:n tarkkuudella. 

Tarjottavan kapasiteetin on sijaittava Manner-Suomessa. 

1.1 Tarjottavan säätökapasiteetin vaatimukset 

1.2 Alustavat tarjoukset 
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1.3 

Tarjoaja voi antaa tarjouksia ainoastaan sellaisesta kapasiteetista, jonka tasevastaa-
vana tarjoaja suoraan tai välillisesti toimii. Tarjoukseen pyydetään erittelemään sää-
töresurssit, joilla tarjoaja suunnittelee ylläpitävänsä säätökapasiteetin. 

Tarjousmenettely 

Tarjouskilpailu koostuu kahdesta vaiheesta. 

Tässä ensimmäisessä vaiheessa Fingrid pyytää tarjoajia jättämään alustavat tarjouk
set 6.4.2018 klo 16:00 mennessä. Alustava tarjous ei ole tarjoajaa sitova. Tarjouksen 
jätön yhteydessä tarjoaja voi kommentoida alustavia sopimusehtoja säätökapasitee
tin hankinnasta pitkällä sopimuksella (liite 1). Fingrid huomioi kommentit mahdolli
suuksien mukaan ja päivittää sopimusehdot. Fingrid järjestää tilaisuuden, jossa käy
dään läpi päivitetyt sopimusehdot ja niitä on mahdollista vielä kommentoida. 

Tarjouskilpailun toisessa vaiheessa Fingrid pyytää sitovia tarjouksia. Fingrid jatkaa 
tarjouskilpailua toiseen vaiheeseen, jos sitä voidaan pitää perusteltuna alustavista 
tarjouksista saatujen tietojen perusteella. Myös tarjoaja, joka ei ole jättänyt alustavaa 
tarjousta, voi osallistua tarjouskilpailuun tässä vaiheessa. 

Fingrid tekee hankintapäätöksen toisessa vaiheessa saamiensa tarjousten perus
teella. Hankittava säätökapasiteetti päätetään pyrkien Fingridille taajuuden palautus-
reservien kokonaishankinnassa mahdollisimman edulliseen hankintakustannukseen. 
Kapasiteettikorvaus määräytyy kullekin Fingridin hyväksymälle tarjoukselle erikseen 
kyseisen tarjouksen mukaisesti (pay as bid -periaate). Fingrid ei sitoudu tekemään 
hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella. 

Lausuntopyyntö säätökapasiteettimarkkinoiden ja säätösähkömarkki
noiden uudistettavista säännöistä 

Fingrid esittää lisäksi muutoksia säätösähkömarkkinoiden sääntöihin ja säätökapasi
teettimarkkinoiden sääntöihin (liitteet 2 ja 3). Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2019 alusta. Fingrid pyytää tarjoajia sekä muita toimijoita esittämään näke
myksensä ehdotetuista muutoksista. Kommentteja sopimusehtoihin ja sääntöihin voi 
antaa, vaikka ei jättäisi alustavaa tarjousta. Kommentit pyydetään kirjaamaan liitteen 
5 mukaiseen kommentointilomakkeeseen. 

Alustavien tarjousten ja kommenttien toimitus 

Alustava tarjous ja kommentit on toimitettava 6.4.2018 klo 16:00 mennessä sähkö
postitse osoitteeseen: 

reservitarjouspyynnot@fingrid.fi 

Sähköposti on otsikoitava tunnisteella "FG-03-81". 
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Lisätietoja antaa tarvittaessa Laura Ihamäki laura.ihamaki@fingrid.fi tai puh. 030 395 
5166). 

FINGRID OYJ 

Reima Päivinen 
Johtaja, Sähköjärjestelmän käyttö 

Liitteet Liite 1, Fingridin ja Myyjän välinen sopimus säätökapasiteetin hankinnasta, sopimusluon
nos 
Liite 2, Säätösähkömarkkinoiden säännöt, muutosehdotus 
Liite 3, Säätökapasiteettimarkkinoiden säännöt, muutosehdotus 
Liite 4, Tarjouslomake, alustava tarjous 
Liite 5, Kommentointilomake 
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