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Kysyntäjoustolle on markkinapaikkoja !
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Kysyntäjousto voi osallistua kaikille näille markkinoille !
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Fingridin reservimarkkinat 2015

• Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N). Säätää jatkuvasti yksikön tehoa verkon taajuuden
vaihtelun mukaan parin minuutin viiveellä. Paikallinen taajuusmittaus. Tuntikorvaus tehosta
ja säädetystä nettoenergiasta. Hintataso 15 euroa/MW  vuosimarkkinoilla ja kymmeniä
euroja/MW tuntimarkkinoilla.

• Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D). Säätää ylös (=lisää tuotantoa tai pienentää
kulutusta) 5/30 sekunnin sisällä isossa taajuuspoikkeamassa esimerkiksi suurten
voimalaitosten vikojen yhteydessä. Tuntikorvaus tehosta. Hintataso 5 euroa/MW
vuosimarkkinoilla ja kymmeniä euroja tuntimarkkinoilla.

• Automaattinen taajuudenhallintareservi (FRR-A). Säätää jatkuvasti yksikön ohjetehoa
Fingridiltä tulevan signaalin mukaan parin minuutin viiveellä. Tuntikorvaus tehosta ja
säädetystä energiasta. Hintataso kymmeniä euroja, nykyisellään käytetään vain tiettyinä
tunteina vuorokaudessa.

• Säätösähkö (FRR-M). Tehomuutos aktivoitava 15 minuutissa Fingrdin aktivointipyynnöstä.
Korvaus energiasta. Hintataso on aina vähintään spothinta (30….50 euroa/MWh) tehoa
lisättäessä tai kulutusta vähentäessä, ajoittain voi nousta satoihin tai tuhansiin euroihin.



• Tiedonvaihto yhdistää hajautetut resurssit
toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi lähes reaaliaikaisesti.

• Tiedonvaihto hoitaa kaupalliset transaktiot myös
reaaliaikaisen tiedonvaihdon vaatimalla aikajaottelulla.

• Teollinen internet mahdollistaa tiedonsaannin hajautetuista
resursseista

Älyverkossa tiedonvaihto on avainasemassa



Ohjaava tiedonvaihto,
reaaliaikaisuus Kirjaava tiedonvaihto

EMO

DR

Verkko-
jen tila ja
ohjaus-

rajoitteet

Vähittäis-
markkinan
tiedonvaih

to

Tukku-
markkina

(NBS)

DR
Jousto-
operaat-

torit

EMOLataus-
operaat-

torit

D
M
S

D
M
S

D
M
S

D
M
S

D
M
S

X Keskitetty tiedonvaihtotoiminto
D
M
S

Verkon käytöntukijärjestelmä

Datahub

Älyverkkovisio



Sähköautojen akkujen hyödyntäminen
energiavarastona (V2G)

Lataustapahtuman etäohjaus poikkeustilanteissa
(Nopea häiriöreservi, säätösähkömarkkinat)

Sähköajoneuvot voivat olla merkittävä säätövoiman
lähde tulevaisuudessa

Taajuusohjattu lataustapahtuman säätö
(Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi)
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Latauksen ohjauskokeiden tuloksia
Lappeenranta 5.3.2015

• Sähköautojen ohjaaminen
onnistuu kaupallisilla tuotteilla
kohtuukustannuksilla.

• Kaikki testatut autot olivat
ohjattavissa.

• Ohjauksen nopeus on riittävä
sähkö- ja reservimarkkinoille.

Nissan Leaf - tehonnostoviive



Yhteiset kysyntäjouston pilottiprojektit ovat jouheva
väylä markkinoille

5 menossa olevaa pilottia

Suuri pakastamo
taajuusohjattuna käyttöreservinä
(~ 3 MW), (FCR-N)
SEAM / KWH Freeze

Varavoimageneraattorien sekä
UPS-laitteiden hyödyntäminen
joko taajuus- tai
manuaaliohjauksella, (FCR-D or
FRR-M), Energiakolmio

Kodin sähkönkulutuksen älykäs
ohjaus (€, Co, Hz, sähkön myyjä,
TSO), kaksi erillistä pilottia
- Helen / There Corporation
- Fortum / There Corporation

7 Prisman eri
sähkönkulutuskohteiden
ohjaus eri markkinoille, S-Voima



Tuntihinta app – tuli tarpeeseen!



Fingrid välittää. Varmasti.


