
Ajankohtaiskatsaus
Neuvottelukunta 12.3.2018



Ruotsin yhteydet
Pohjoisen kolmas vaihtosähköyhteys (kuvan hankkeet 2&3):
• Hanke on mukana kolmannella eurooppalaisella PCI listalla.

• Pyhänselkä-Keminmaa osalta ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
käynnissä. Keminmaa-Messaure osalta rajanylityspaikat on arvioitu
ja suositeltavin rajajoen ylitysvaihtoehto on selvillä.

• Rajan ylittävän osuuden YVA käynnistyy syksyllä.

Merenkurkun HVDC-yhteys (kuvan hanke 4):
• Korvataan ikääntyvä FennoSkan1 suurempitehoisena ja uuteen

paikkaan.

• Hankkeen kannattavuusanalyysit on aloitettu. Samalla selvitetään,
joudutaanko FennoSkan2:lle rakentamaan oma paluukaapeli vai
voidaanko käytöstä poistuvan FennoSkan1:n kaapelia hyödyntää
kyseiseen tarkoitukseen.

Yhteyksien suunnittelu etenee hyvässä yhteistyössä!
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Tasasähköyhteyksien luotettavuus nostettu
kautta aikojen parhaalle tasolle!

Jukka Ruusunen

Kautta aikojen paras vuosi HVDC-häiriöiden määrän ja keston kannalta

Maaliskuu 2018



Markkinat kehittyvät
• Varttitase: Fingridin hanke käynnistynyt,

referenssiryhmä koottu ja kokoontunut. Tekeillä
varttitaseen SWOT-analyysi, jossa kaikki
referenssiryhmän jäsenet ovat mukana.
Energiavirasto tekee selvitystä tulevan
aikataulupäätöksen pohjaksi.

• Datahub (kts seuraava dia)
• Eurooppalainen jatkuvaan kaupankäyntiin perustuva

päivänsisäinen markkina XBID viivästyy
kesäkuulle (alun perin käynnistymisen piti tapahtua
maaliskuun puolivälissä).
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Datahub
• Datahub-järjestelmän hankinta: 2. alustavat tarjoukset saatiin 6.helmikuuta. Lopullinen tarjouspyyntö

jätetään ennen pääsiäistä. Tavoitteena saada hankinta valmiiksi Q2/2018 aikana.

• Tietokonversiopalvelu (Titta) ja sen pilotointi valmistuu huhtikuun aikana. Tietoturva-auditoinnin
jälkeen palvelu olisi avattavissa toimialan käyttöön. Avaaminen edellyttää sähkömarkkinalain
muutosten voimaantuloa.

• Sähkömarkkinalain muutokset edistyvät hitaasti. Pykälämuutosluonnokset perusteluineen ministeriöllä
lähes valmiit ja niitä odotetaan kuulemisprosessiin. Hallituksen esitys lakimuutoksesta on
aikataulutettu vasta viikolle 24.

• Työ toimialan yhteistyöryhmien kanssa jatkuu, samoin webinaarit
(seuraavat tietokonversiosta 20.3 ja ajankohtaiset asiat 23.3).

• Fingrid toteutti 1.1.2018 liiketoimintasiirron, jossa nykyiset tiedon-
vaihtopalvelut sekä datahub-projekti siirrettiin Fingrid Datahub Oy:öön
henkilöineen.
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Katsaus
pohjoismaisen
tasehallinnan
tilanteeseen



Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 8.3.2018
Yhteinen konsultaatio käynnistettiin 9.3. 2018



Yhteistyösopimuksen rakenne

Pääsopimus

Liitteet 1a ja 1b: Roolit, velvollisuudet ja periaatteet

Liite 2: ACE-tiekartta

Liite 3: FRR-mitoitus

Liite 4: Taloudelliset kannustimet
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Pääsopimuksen keskeinen sisältö

• Sopimusosapuolina: Energinet, Fingrid, Kraftnät Åland, Statnett, Svenska kraftnät
• Päätöksenteko perustuu yksimielisyyteen

• Kehitystyötä ohjaa Nordic Balancing Steering Committee (2 jäsentä per TSO). Jos se ei
pääse yksimielisyyteen, asia eskaloidaan CEO-kokoukseen

• Järjestelmien kehittämis- ja operointikustannukset jaetaan sähkönkulutuksen suhteessa
• Tasehallinnan periaatteita

• Yksi tasehallintablokki ja tarjousalueita vastaavat tasehallinta-alueet
• Käyttöön uudenaikainen ACE-malli (modernized Area Control Error) eli alueelliseen

säätövirheeseen perustuva tasehallintamalli
• Markkinaperusteiset ratkaisut, hintasignaalin käytön lisääminen, 15 minuutin markkina-

aika- ja taseselvitysjakso. Perustetaan pohjoismaiset markkinat tasehallintapalveluille
tavoitteena alueellinen ja eurooppalainen integraatio
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Käyttöönoton aikataulu
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2018 2019 2020 2021 2022

aFRR kapasiteettimarkkinat

mFRR kapasiteettimarkkinat

15 minuutin taseselvitys

aFRR energiamarkkinat

ACE käyttöön

Suunnittelu
Yhteiset tietojärjestelmät
TSO:n tietojärjestelmät



Mitkä ovat vaikutukset?

Yhteinen ja yhtenäinen tasehallintarakenne

Tasehallintarakenne
määrittää
tasehallinnan
tasavertaisen
yhteistyön,
osapuolten roolit  ja
yhteiset markkinat

mACE

Kukin
kantaverkkoyhtiö
vastaa
tasepoikkeamasta
alueellaan ja hoitaa
poikkeamat joko
fyysisesti tai
kaupallisesti

Yhteinen reservien mitoitus

Tarvittavan
reservikapasiteetin
määrä on pienempi
yhteisessä blokissa
kuin jos Suomi olisi
oma blokkinsa

Yhteiset markkinat

Yhteiset laajat
markkinat
mahdollistavat
tehokkaan säädön
hankinnan ja
suomalaisten
toimijoiden
osallistumisen
pohjoismaisille
markkinoille
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Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196

Kiitos!
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