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Siirtokapasiteetin varmistaminen



Kustannustehokka
at ja oikea-aikaiset

investoinnit

Lyhyen aikavälin
hanke-aihiot

Keskipitkän aikavälin
hanke-aihiot

Pitkän aikavälin hanke-
aihiot

• Investointianalyysin
hyödyntäminen osana
skenaariotyötä

• Investointien
markkinahyötyjen
analysoinnin kehittämien

• Security of Supply
analyysin kehittäminen

• Energiavarastojen,
sähköautojen ja
kysynnänjouston parempi
mallinnus

• Sääriippuvien tekijöiden
parempi mallinnus
(keskinäiskorrelaatiot ja
jakaumat)

• 15 minuutin laskenta
• Kannattavuusanalyysin

kehittäminen;
kustannusten mallinnus,
hyötyjen rahallinen arvo,
hyötyjen ajallisen vaihtelun
huomiointi

• Flowbased
laskentamenetelmän
kehittäminen

• Kaasu- lämpö ja
sähköjärjestelmien
analysoinnin yhdistäminen

• Muiden energiamallien
hyödyntäminen

• Mallinnusresurssien
hajautuksen vaikutukset
(mm. tietoturva)

• Systemaattinen ja
automatisoitu
mallinnusdatan hallinta

Verkkoinvestointien tarve– ja
kannattavuusanalyysien
kehittäminen
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Voimajärjestelmän
komponentit toimivat

saumattomasti yhteen sekä
normaali- että

poikkeustilanteissa ja tukevat
koko järjestelmän toimintaa.

Lisäksi komponenttien
käyttäytyminen tunnetaan ja

osataan ennakoida.

Lyhyen aikavälin tavoitteet Keskipitkän aikavälin
tavoitteet

Pitkän aikavälin
tavoitteet

• tunnetaan järjestelmän
kuormien käyttäytyminen

• tiedetään voimalaitosten
tekniset tiedot ja ominaisuudet
paremmin – varmistetaan
mallien vastaavuus

• suojaus ja ohjausjärjestelmät –
dokumentointi ja mallinnus

• SSCI –vaatimukset (Sub-
Synchronous Control
Interaction) selvillä

• ELVIS-tietojärjestelmän
hyödyntäminen muiden
tietojärjestelmien kanssa

• Power system
stabilators:ien laajempi
käyttöönotto (Lappi)

• Fingridin tekniset
vaatimukset
voimalaitoksille ja
liitettäville laitoksille

• Käyttövarmuusselvitys
• FACTS (Flexible AC

Transmission System)
hyödyntäminen
voimajärjestelmässä
(sarjakompensoinnin
muutostarpeet)

• Järjestelmän eri
säätöjen ja
suojausten
keskinäinen
koordinointi

• Järjestelmän inertia
ja vaatimukset tuuli-
ja aurinkovoimalle
selvillä

Tekninen yhteensopivuus ja
kapasiteetin tehokas hyödyntäminen
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Lyhyen aikavälin tavoitteet Keskipitkän aikavälin
tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteet

• Riski-, kunto- ja
luotettavuusperusteinen
kunnossapitomalli

• Kohteiden tärkeysluokittelu

• Kunnossapitomallien tarkastus
ja päivitys muille laitteille

• Uudet toimintamallit jalkautettu
ja osa käytäntöä

• Uusien mittaus- ja valvontamenetelmien aktiivinen kokeilu ja hyödyntäminen
• Kunnonhallinnan IoT-arkkitehtuuri, antureiden liitettävyys ja tiedonkeruu

• Kunnossapidon osaamisen
kuvaukset

• Kelpuutusmenettely
voimajohtokunnossapitoon

• Kelpuutusmenettelyn
ulkoistamainen

• Koulutustarjonnan lisääminen

• Työkohteiden priorisointi • Palvelutoimittajien laatu
• Kustannustehokkuus

• Asiakasverkon parantunut
puuvarmuus

• Elvis-tiedon laadun
parantaminen

• Mobiilityökalut
• BigData-analytiikka

• Mittaustiedon hallinta

• Nykytilan haasteiden kartoitus
ja ratkaisuvaihtoehtojen
tarkastelu

• IEC 61850 –järjestelmien
koestaminen ja kunnossapito

• Toisiokunnossapidon uusi
hankintamalli

• Vertailu muihin TSOihin • Työkalu tarpeiden keräämiseen
ja suunnitteluun

• Pitkän aikavälin
perusparannussuunnitelma

Kunnonhallinta 2020
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Riskiperusteinen
kunnossapito

Menetelmäkehitys

Osaaminen

Kasvustonkäsittely

ICT-työkalut

Toisio-omaisuuden
hallinta

Perusparannukset

Kunnossapidon uusilla
tehokkailla toiminta-
tavoilla varmempi verkko
yhteiskunnalle



Ympäristöturvallinen
kantaverkko jonka

elinkaaren hallinnassa
huomioidaan energia- ja

materiaalitehokkuus

Lyhyen aikavälin
tavoitteet (1-3 v.)

Keskipitkän aikavälin
tavoitteet (n. 5 v.)

Pitkän aikavälin
tavoitteet (n. 10v.)

• Materiaalitehokkuuden
lisääminen

• Maankäytön
tehostaminen ja
maankäytön
haittavaikutusten
pienentäminen

• Ympäristölle
haitallisten kemikaalien
hallinta ja
käytön vähentäminen

• Energiatehokkuuden
lisääminen

Ympäristön kuormituksen vähentäminen
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Käyttövarmuus



Sähköjärjestelmän käyttövarmuus
varmistetaan reaaliaikaisesti ja

automaattisesti toimivilla
sovelluksilla, joiden

laskentatulokset on visualisoitu
valvomon näytöille helposti
ymmärrettävään muotoon.

Lyhyen aikavälin hanke-
aihiot

Keskipitkän aikavälin hanke-
aihiot

Pitkän aikavälin hanke-
aihiot

• Sähköverkon aikasynkronoidun
osoitinmittaustiedon (PMU)
visualisoinnin jatkokehitys
ProcessBook-ohjelmiston avulla

• Wide Area Measurement System
(WAMS)  hyödyntäminen kulma-
ja jännitestabiiliuden
seurannassa

• PMU-laitteiden mittaus- ja
suodatusominaisuuksien
määrittely verkon nopeiden
ilmiöiden seurantaan

• Eurooppalaisen verkkomallin
(CGM) datan lähetysten
toteuttaminen ja automatisointi

• Flow Based laskennan
automatisointi ja tulosten
hyväksyntä

• Laskentamallien kalibrointi
WAMS-tietojen perusteella

• Todennäköisyysmallien
kehittäminen

• pohjoismainen dynamiikan
laskentasovellus

• WAMS aktiivisessa käytössä
valvomossa

• Flow Based laskennan tulosten
analysointi ja hyödyntäminen

• Todennäköisyys otettu
huomioon käyttövarmuus-
laskennassa

Siirtokapasiteetin ja
käyttövarmuuden reaaliaikainen
hallinta
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Reserviä hankitaan
optimaalinen määrä niiden

tasepoikkeaman hoitamiseen,
joita toimijat eivät hoida

markkinaehtoisesti

Lyhyen aikavälin hanke-
aihiot

Keskipitkän aikavälin hanke-
aihiot

Pitkän aikavälin hanke-
aihiot

• Pohjoismainen
säätökapasiteettiselvitys

• Inertian online-seurannan
tarkentaminen SCADAan,
jatkuvaa laadunparantamista

• Online seurannan
tarkentaminen
häiriötilanteiden perusteella

• Voimalaitosten tilannekuvan
ennustaminen
tehotasapainon hallintaan

• MIGRATE-hanke 2015-2017,
menetelmä alueellisen inertian
laskentaan ja ennustamiseen

• Inertian ja sen ennusteen
hyödyntäminen järjestelmän
käytössä

• Kysyntä-käyttäytymisen
muutokset, tulevaisuuden
säätötarpeet

• TSO optimaalisten
reservimäärien määrittäminen

• 15 minuutin
taseselvitysajanjakso

• Kapasiteettimekanismien
vaikutukset säätökykyisen
tuotantokapasiteetin
varmistamiseen

• Rajasiirtokapasiteetin
varaaminen reserveille

• Aurinkovoiman
ennustaminen

Tuotantorakenteen ja kysynnän muutosten
vaikutukset käyttötoimintaan
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Reserveiltä vaadittavat
ominaisuudet vastaavat

sähköjärjestelmän tarpeita ja
reservitoimittajien resurssien

mahdollisuuksia niin, että
hankinta voidaan tehdä
toimivilla markkinoilla

Lyhyen aikavälin hanke-
aihiot

Keskipitkän aikavälin
hanke-aihiot

Pitkän aikavälin hanke-
aihiot

• Uudet reservikriteerit,
relekytketyn reservin
määrä, pre-qualification

• "Digitalisaation"
hyödyntäminen reservien
hankinnassa

• Aggregointi usean
tasevastaavan taseesta

• Pohjoismainen aFRR
(Automatic Frequency
Restoration Reserve)
markkina

• Energiavaraston
osallistuminen reserviksi,
Pohjoismainen Phasor
Measurement Unit (PMU)
datapankki

• Imbalance netting Viroon
• Säätömarkkinan

ulottaminen Baltiaan

• Uusiutuvien (esim tuuli)
osallistuminen
reservimarkkinoille

• Pohjoismainen FCR
(Frequency Containment
Reserve ) markkina

Reservien tekniset ominaisuudet ja
kustannustehokas hankinta
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Ollaan varauduttu
halutulla tasolla

yllättävistä ja
poikkeuksellisista syistä

johtuviin häiriöihin

Lyhyen aikavälin T&K-
toimenpiteet kohti
visiota

Keskipitkän aikavälin
T&K- toimenpiteet
kohti visiota

Pitkän aikavälin T&K-
toimenpiteet kohti
visiota

• Mihin vikayhdistelmiin
pitäisi varautua?

• Miten tunnistetaan
käyttövarmuuteen
vaikuttavat
poikkeukselliset sääilmiöt-
ja olosuhteet?

• Mikä on oikea
varautumisen taso
vikayhdistelmiin ja miten
varaudutaan?

• Miten varmistetaan
käyttövarmuus erilaisissa
sääolosuhteissa?

• Miten erilaisten
yhdistelmävikojen riskit,
todennäköisyys, seuraukset
sekä ennaltaehkäisy
analysoidaan osana
käyttövarmuuden hallintaa?

• Miten ilmaston sekä
sääilmiöiden kehittymistä ja
muutoksia seurataan osana
voimajärjestelmän
suunnittelu, käyttöä ja
varautumista?

Varautuminen erikois- ja ääritilanteisiin
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Sähkömarkkinat



Toimitusvarman,
tehokkaan ja kestävän

voimajärjestelmän
mahdollistavat markkinat

Lyhyen aikavälin hankkeet Keskipitkän
aikavälin
hankeaihiot

Pitkän aikavälin
hanke-aihiot

• Kysyntäjouston käytännön
ratkaisujen tukeminen

• Sähköautojen älykäs lataus
• Reservimarkkinan ja –tuotteiden

kehittäminen
• Siirtokapasiteetin

täysimääräinen hyödyntäminen
(Flow-based market coupling)

• Jousto-operaattorien ja
energiayhteisöjen
toimintaprosessit

• Sähkön varastointiratkaisut
(Power2Gas)

• Säätö- ja
reservikau-pan
kehittäminen
synkronialueid
en välillä

• Akkujen
hyödyntäminen
virtuaalisen
inertian ja
loistehon
luomiseksi

• Sähkön
varastointi laajasti

Hankkeet markkinan toiminnan
parantamiseksi
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Toimitusvarman,
tehokkaan ja kestävän

voimajärjestelmän
mahdollistava

markkinamalli 2025

Lyhyen aikavälin
hankkeet

Keskipitkän
aikavälin
hankeaihiot

Pitkän aikavälin
hankeaihiot

• Markkinamallin
parantaminen
investointeja ja
joustoa tukevaksi
(Market model
2.0)

• WG on Market
Design and RES
(ENTSOE)

• Kaupankäynti
toimitusvarmuu-
della ja sähkön
laadulla

Hankkeet markkinamallin
kehittämiseksi
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Sähkönkäyttäjillä on monipuoliset
Sähkönkäyttäjillä on monipuoliset
mahdollisuudet tarjota
resurssejaan sähkömarkkinoille ja
voimajärjestelmän
kustannustehokkaaseen
hallintaan

Lyhyen aikavälin
T&K-toimenpiteet

Keskipitkän
aikavälin T&K-
toimenpiteet

Pitkän aikavälin
T&K-toimenpiteet

• Millä toimenpiteillä
saadaan maksimoitua
kysyntäjousto markkinoilla
(TEM älyverkkotyöryhmä)

• Uudet reservivaatimukset,
joissa kysynnänjousto
huomioitu (Pohjoismainen
hanke)

• Hajautettujen resurssien
liittäminen järjestelmään

• Nopea ohjausinfra
• Lämpömarkkinoiden

joustojen
hyödyntäminen

Markkinaehtoisen
jouston edistäminen
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Loppuasiakkaan
osallistumisen,

toimitusvarman  ja
tehokkaan

voimajärjestelmän
mahdollistava tiedonvaihto

2025

Lyhyen aikavälin
hankkeet

Keskipitkän aikavälin
hankeaihiot

Pitkän aikavälin
hanke-aihiot

• eSett
• Datahub
• Jousto-operaattorit
• Energiayhteisöjen

tiedonvaihto

• 3 osapuolen sovellukset
datahubin, jousto-operaattorien
ja latausoperaattorien alustojen
ympärille.

• Datan hyödyntämismah-
dollisuudet energia-alalla

• Kuluttajien sähkökaupan
tiedonvaihto

• Nykyistä reaaliaikaisempi
tiedonvaihto sähkömarkkinalla

• TSO/DSO tiedonvaihto

• Datahubien
yhdistäminen yli
kansallisten rajojen

• Tiedonvaihtoympäri
stöt ja ratkaisut
vuonna 2025

Tiedonvaihtoympäristön
kehittämishankkeet
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Eksplisiittinen
huutokauppa

rajasiirtokapasiteetista
2025

Lyhyen aikavälin
hankkeet

Keskipitkän aikavälin
hankeaihiot

Pitkän aikavälin
hanke-aihiot

• Kahdensuuntainen
harmonisoitu
sähkökauppa EU:n
ja Venäjän välillä

• Reservikaupan
kehittäminen
Venäjän kanssa.

• Tiedonvaihdon
lisääminen EU:n ja
Venäjän markkinan
välillä.

• Eksplisiittinen
rajakapasiteettien
huutokauppa

Rajakaupan hankkeet
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