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Asta Sihvonen-Punkka

Sähkömarkkinat
– kehitys ja
valmisteilla
olevat muutokset
Fingridin neuvottelukunnan kokous 12.8.2020

Sisältö
• Lyhyt katsaus markkinoihin
perustuen avoimeen dataan

• Markkinauudistuksia
• Tulevia/valmisteilla olevia muutoksia
• Joustomarkkinat
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Sähkömarkkinat H1/2020 – vettä, tuulta ja
matalia hintoja
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Kuvien datalähde: Nord Pool, arvot
päiväsummia

SE1-FI
Huolto kesäkuussa,
muutoin Suomesta
Viroon päin
arkipäivisin lähes
täydellä viennillä.

SE1-FI -huolto
huhtikuussa

SE3-FI
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Sähkömarkkinatilanne on näkynyt
pullonkaulatuloissa
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Uudistukset ja pilotit
vievät markkinoita
eteenpäin
• Pörssikilpailu käynnistyi
• Päivänsisäisten markkinoiden pilotti
Suomen tarjousalueella
kaupankäynnistä käyttötuntiin asti
jatkuu 31.3.2021 saakka
• Säätösähkömarkkinoiden itsenäisen
aggregaattorin pilotti jatkuu
laajennettuna
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Laajat hankkeet tuovat muutoksia – tärkeää pitää markkinatoimijat
ja muut sidosryhmät valmistelussa mukana
Pohjoismainen tasehallintahanke

Siirtokapasiteetinlaskennan kehittäminen

• Pohjoismainen laaja hanke muuttaa
sähköjärjestelmän tasapainotusta:
kantaverkkoyhtiöiden nykyistä
itsenäisempi rooli ja automaation
hyödyntäminen

• Siirtoihin perustuva (flow-based)
menetelmä kehitteillä

• Määritellään kriittiset verkkoelementit ja
niille maksimisiirrot. Nämä tiedot välitetään
eurooppalaiseen vuorokausimarkkinoiden
markkinakytkentään. Toteutuneet siirrot
• 15 minuutin markkinat ja taseselvitys
määräytyvät siirtotarpeiden ja verkonosien
• Uudet pohjoismaiset ja eurooppalaiset
siirtokyvyn mukaan
markkinapaikat säätöenergialle ja –
kapasiteetille

• Yksitase- ja yksihintamalli
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• Rinnakkaisajot suunnitteilla joulukuussa

• Läpinäkyvyys haasteena
7.8.2020

Datahub-hanke etenee
•

Datahub-hanke esillä viimekertaisessa
neuvottelukunnan kokouksessa kesäkuun alussa

•

Sen jälkeen
•

Prosessidokumentaation versio 1.12 julkaistu

•

Datahub-asiat Oma Fingrid-portaaliin

•

Tietokonversion välitavoite saavutettiin erinomaisesti. Vain muutamalla osapuolella on haasteita tiedon
laadun kanssa

•

Toimialan valmius edelleen suuri huoli

•

Datahub 1.0 on määrä olla valmiina elokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen alkaa
tehdashyväksyntätestaus

•

Datahubin sertifiointipalvelu on avattu toimialan käyttöön. Ensimmäinen sertifioinnin välitavoite on
1.12.2020 ja viimeinen 7.5.2021, jonka jälkeen siirrytään kohti koekäyttöjaksoja
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Joustomarkkinat
•

Jouston tarve tulee kasvamaan energiamurroksen myötä: joustoa
tarvitsevat sekä siirto- että jakeluverkkoyhtiöt esimerkiksi
siirtojenhallintaan ja tasehallintaan. Joustosta käydään kauppaa
joustomarkkinoilla.

•

Joustomarkkinoilla tarkoitetaan sähkökaupan kokonaisuutta,
joka tukee sähköjärjestelmän joustavuutta kytkemällä eri markkinat

enenevässä määrin yhteen. Näihin kuuluvat tukku- ja
vähittäismarkkinat, säätösähkö-, reservi- ja tulevaisuudessa
yleistyvät paikalliset markkinat. Kytkennästä seuraa likviditeetin
kasvu, kun tarjonta pystyy siirtymään markkinapaikalta toiselle ja
markkinat ohjaavat jouston sinne, missä sillä on suurin arvo.
•

Joustomarkkinat eivät tarkoita uuden erillisen markkinapaikan
luomista, vaan muutoksia markkinasääntöihin ja nykyisten
tuotteiden parametreihin.

9

Asta Sihvonen-Punkka

LOCAL FLEXIBILITY PROJECTS IN THE
NORDICS. Experiences on R&D, pilot projects
and local DSO-TSO cooperation
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/
sahkomarkkinat/kehityshankkeet/local-flexibilitynordics-june2020.pdf

Joustomarkkinoita pilotoidaan INTERRFACEhankkeessa

•

Tavoitteena on määrittää eurooppalainen joustomarkkina-arkkitehtuuri ja pilotoida joustomarkkinan
toimintaa alueellisesti toteuttavilla demonstraatioilla

•

Joustomarkkinoilla eri toimijat, kuten kanta- ja
jakeluverkot sekä markkinatoimijat, käyttävät
samaa joustoa eri tarkoituksiin. Hinta ohjaa jouston
sinne missä sillä on suurin arvo.
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•

Fingrid on mukana hankkeen Suomi-Baltia
demonstraatiossa, jossa pilotoidaan jouston
koordinointia verkkoyhtiöiden välillä

•

Pilotissa tavoitteena on kokeilla intraday- ja
mFRR-markkinoilta tulevien sijainnillisten
tarjousten käyttöä verkkojen paikallisiin
tarpeisiin

•

Jotta jouston käyttöä voidaan koordinoida,
tulee yhteiselle koordinaatioalustalle lähettää
tietoa verkon topologiasta mukaan lukien
verkkojen liittymisestä toisiinsa, sekä verkon
tilasta
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Kiitos!
Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
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P.O.Box 530
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Tel. +358 30 395 5000
Fax. +358 30 395 5196
www.fingrid.fi

