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Fingridille on tärkeää tasehallinnassa

Fingridin neuvottelukunnan kokous 

Pohjoismaisen yhteistyön tulee 
hyödyttää koko aluetta

EU lainsäädäntöä tulee 
noudattaa. Lainsäädäntö 

turvaa Suomen ja 
Fingridin aseman 
päätöksenteossa

€
Hyvä toimitusvarmuuden taso 

saavutetaan kustannustehokkaimmin 
toimivien markkinoiden avulla

Avoimuus: 
Asiakkaat ja 
sidosryhmät 

mukaan 
kehittämään

Läpinäkyvyys ja avoin 
markkinainformaatio on esiehto 

toimiville markkinoille

Kaikkien 
joustoresurssien 
osallistuminen 

reaaliaikamarkkinoille on 
mahdollistettava

Hinta ohjaa: 
Insentiivit kuntoon –
aiheuttaja maksaa 

kustannukset
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9/2018

9/2018

Yhteistyössä

2019-2022

1/2018

Taajuudenvakautusreservien (FCR) mitoitus ja ominaisuudet

PICASSO
Automaattisen taajuudenpalautusreservin 

(aFRR) eurooppalainen markkina
- ehdotus 2019

- käyttöön ~ 2022

Tulevaisuuden tasehallintamalli

MARI
Manuaalisen taajuudenpalautusreservin 

(mFRR) eurooppalainen markkina
- ehdotus 2019

- käyttöön  ~ 2022

Synkronialueen tasehallintarakenteen määrittäminen

EB

Taajuudenpalautusreservien (FRR) mitoitus ja ominaisuudet

EB

Tasehallinnan rakennuspalikat – Tausta EU:n 
verkkosäännöissä

Viranom
aiset hyväksyvät

SO

SO

SO
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Fingridin ehdotus – nykyinen rakenne 
lähtökohta jatkokehittämiselle
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Statnett/Svenska kraftnät/Energinet

• Ruotsi, Norja ja Tanskan itäosa yksi 
taajuudensäätöblokki ja Suomi yksi  

• Lisäksi tarjousalueet olisivat 
taajuudensäätöalueita

• 18 kk:n siirtymäaika ehdotettuun malliin, 
siirtymäaikana jatketaan nykyisellä

• Merkitsisi luopumista Euroopan 
edistyksellisimmästä tasehallintamallista

• Sähkön siirron käyttötoiminnan 
suuntaviiva ei edellytä muutosta

• https://www.svk.se/om-oss/press/ny-balanseringsmodell-i-
norge-sverige-och-sjalland-sakerstaller-morgondagens-
kraftsystem-med-okad-andel-fornybart-2746826/

Fingrid

• Lähtökohtana nykyinen 
tasehallintarakenne, jossa Pohjoismainen 
synkronialue muodostaa yhden 
taajuudensäätöblokin ja -alueen.

• 12 kk:n kuluessa selvitys 
tasehallintarakenteesta ja sen 
kehittämistarpeista. Sen tuloksena ehdotus 
muutoksista tasehallintarakenteeseen.

• Sidosryhmät mukaan valmisteluun, 
kuuleminen selvityksestä ja ehdotuksesta

• http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Julkinen-
kuuleminen-tasehallinnan-rakenne-ehdotuksesta-alkaa.-
Tasehallinnan-kehitys-nostettava-pohjoismaiselle-
agendalle.aspx

Kaksi ehdotusta, kaksi konsultaatiota 
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Asian eteneminen – mitä tästä eteenpäin

24.11. 
tasehallintainfo 
sidosryhmille 

marraskuu

Konsultaatio  
sidosryhmille
28.11.2017 –

4.1.2018

marras- joulukuu

Jos ei yhteistä 
ehdotusta, siirtyy 

ACER:n ja 
komission 
käsittelyyn

tammi- helmikuu

14.1.2018 SO GL:n
mukaisesti takaraja 

ehdotukselle 
tasehallinta-
rakenteesta

tammikuu

Tasehallintarakenne (LFC block & area determination) on tasehallintamallin perusta. Rakenne 
vaikuttaa millaisiksi alueelliset säätö- ja reservimarkkinat jatkossa muodostuvat.
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Varttitase



Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden selvitys varttitaseen 
käyttöönottoajankohdasta valmistunut

Analyysin lähtöoletuksina
• 15 minuutin kaupankäyntijakso käyttöön päivänsisäisillä markkinoilla ja 

säätösähkömarkkinoilla
• 15 minuutin tasevastuu kaikille sekä tuotanto- että kulutustaseessa
• 15 minuutin mittausvaatimus tuotannolle, kantaverkon liityntäpisteisiin, jakeluverkkojen 

rajapistemittauksiin, suurempiin kulutuskohteisiin
• analyysissä tarkasteltu käyttöönottoajankohdan vaikutusta kustannuksiin ja hyötyihin
• http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut%2FPohjoismaiset-

kantaverkkoyhti%C3%B6t-esitt%C3%A4v%C3%A4t-siirtymist%C3%A4-yht%C3%A4-
aikaa-varttitaseeseen-vuonna-2020.aspx
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Kustannushyötyanalyysi
Suurimmat kustannuskomponentit

• tietojärjestelmämuutokset, kasvava tiedonsiirto, mittareiden uudelleenohjelmointi ja 
uusiminen

Keskeiset tulokset
• Alueellisesti tarkasteltuna taseselvitysjakson lyhentämistä ei kannata lykätä, 

yhtäaikainen siirtyminen alueellisesti
• Suurimmat hyödyt saavutetaan joustavan tuotannon ja kulutuksen tehokkaammalla 

kaupankäynnillä naapurimaiden kesken, synkronialueen välisten yhteyksien 
tehokkaammalla käytöllä sekä parantuneena sähköjärjestelmän käyttövarmuutena

• Kaikkia hyötyjä ei ole pystytty arvioimaan rahallisesti, mm. joustavan kapasiteetin arvo ja 
sen ohjaava vaikutus tulevaisuuden sähköjärjestelmään
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Eurooppalainen päivänsisäinen markkina 
XBID tulossa käyttöön



• Laajemmat markkinat
• Pörssikilpailu mahdollistuu

• jaettu tarjouskirja mahdollistaa eri 
pörssien kautta jätettyjen tarjousten 
yhdistämisen

• Suunniteltu käyttöönotto Q1/2018 
loppupuolella
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Eurooppalainen päivänsisäinen markkina XBID



Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196
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