
Kysymys Vastaus
Onko geopoliittisen tilanteen muutos tänä keväänä
vaikuttaut mitenkään pohjoismaiseen yhteistyöhön?
Onko ehkä tiivistänyt sitä entisestään?

Yhteistyö on tiivistynyt ja on yhdessä pohdittu mahdollisia toimenpiteitä, jos
tilanne kiristyy. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat myös yhdessä sopineet
tuesta Balttian maille, jos Balttian sähköjärjestelmä'än kohdistuu uhkia.

Auttaako fb SvK:n ongelmiin ja onko luvassa
helpotusta jo pikemmin Fennoskanien
käytettävyyteen?

FB auttaa Svk:n ongelmiin, sillä se ottaa nykyistä
siirtokapasiteetinlaskentamenetelmää paremmin huomioon tarjousalueiden
sisäiset rajoitukset Ruotsin verkossa ja siten tehostaa siirtokapasiteetin
käytössä. Fennoskanien käytettävyyden parantamiseksi on tehty tiivistä
yhteistyötä Svk:n kanssa ja haettu Svk:n kanssa ratkaisuvaihtoehtoja. Svk ei ole
vielä sitoutunut ratkaisuvaihtoehtojen (EPC eli hätätehon säätö ja vastakaupat)
käyttöönoton ajankohtaan.

Uusia rajasiirtoyhteyksiä on näköjään tuloillaan.
Milloin Ahvenanmaan ja Suomen välinen yhteys tulee
markkinoiden käyttöön?

Tavoitteena on ottaa Ahvenanmaan ja Suomen välinen yhteys käyttöön flow-
based -kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönoton jälkeen.

Minkälaiset tuotteet mielestäsi kannustavat
parhaiten ja tehokkaasti jouston hyödyntämiseen?

Kantaverkko ja jakeluverkot tarvitsevat lähitulevaisuudessa enenevissä määrin
markkinaehtoista joustoa sähköjärjestelmän ja verkkoinfrastruktuurinsa tueksi
mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Joustotuotteiden suunnittelun osalta
tärkeintä on mahdollistaa riittävä likviditeetti. Jokaista tarvetta varten ei siten
kannata keksiä uutta tuotetta vaan pyrkiä hyödyntämään samoja tuotteita
useaan tarkoitukseen. Tällöin hinta ohjaa jouston sinne, missä sillä on suurin
arvo.

Miten sähkönsiirron ja verojen tariffirakenne tulee
tulevaisuudessa muuttumaan kun järjestelmän
joustoja kehitetään?

Tariffista sen kehittämistarpeista Fingrid käy keskustelua asiakkaiden kanssa.
Tariffi ei ainakaan saa olla este joustoille, mutta se ei saa myöskään olla liian
monimutkainen. Veroasiat ovat poliittisen päätöksenteon kohteena ja
muutokset edellyttävät lainsäädännön muutoksia.

Sähkön kysynnän kasvu isosti elektrolyysivedyn
tarpeesta. Varastoidakko vetyä vai P2X2P-
polttoaineita vai P2X2H-tuotteita?

Todennäköisesti molempien varastoinnille on tarvetta. Vedyn varastointi
mahdollistaa elektrolyysereiden jouston korkeiden sähkönhintojen hetkillä.



How significant is the role of demand
response/flexibility in your plan? What are the major
sources for it?

Demand Side Management plays a significant role. Examples include Demand
Side Unit aggregators offering in demand response (factories, supermarkets,
large industries) through the market/system services, residential customers
offering demand shifting for Electric Vehicles and utilizing heat pumps during
times of excess renewables. The Shaping our Electricity Future notes how we
need longer duration Demand Side Management as we move towards the end
of the decade. Energy efficiency is also important as we forecast electricity
requirements to increase significantly between now and the end of the decade.

Is inertia and angle stability an issue in Ireland? As presented by Antti from Fingrid - inertia and stability are very important
parameters we need to plan and manage when operating power systems with
high levels of renewables. As part of DS3 (2010 – 2020) we have reduced the
inertia floor at which we can operate the power system. This was achieved
through system performance, policies and tools. A significant amount of studies
and trials are undertaken before we change operational policy to ensure the
integrity of the power system. The Shaping our Electricity Future roadmap sets
out our roadmap to reducing this inertia floor further between now and 2030.
We also recommend that a low carbon inertia system service is required to
incentivize technologies, such as synchronous condensors, to connect to the
system. The largest synchronous condenser in the world is currently being
commissioned in Ireland.  

Jos 2030 tuuli- ja aurinkovoiman osuus on yhteensä
40%, niin mikä osuus tästä voisi olla aurinkovoimaa?

Aurinkovoiman osuus kokonaisuudesta on arvioitu olevan noin 5% ja
tuulivoiman 35%.

Kuinka monta megawattia nämä Fingridin
suunnittelemat uudet rajasiirtoyhteydet  Ruotsiin ja
Viroon näillä näkymin tulevat olemaan?

Uusien rajasiirtoyhteyksien tarkka siirtoteho tarkentuu suunnittelun edetessä.
Molemmat ovat alustavasti suuruusluokassa 700-1000 MW.



Eikö OL3 tehoa siis päästäkään täysimääräisesti
hyödyntämään, jos tehoa kerran rajoitetaan 1300
MW? Vai onko tämä alkuvaiheen rajoite, joka
myöhemmin poistuu?

Suomen sähköjärjestelmä kestää enintään 1300 MW äkillisen tehonmuutoksen.
Olkiluoto 3 voi ajaa suunnitellulla tätä suuremmalla 1650 MW teholla, koska
laitoksen irrotessa kytkeytyy samanaikaisesti teollisuuskulutusta irti 350 MW
verran. Järjestely on pysyvä, jollei sähköjärjestelmän häiriökestoisuus
tulevaisuudessa oleellisesti parane.

Onko Fingrid harkinnut keppiä tai porkkanaa inertiaa
tuottamattomalle / tuottavalle liittyjälle?

Jos inertiaa on liian vähän, Fingrid hankkii yhdessä pohjoismaisten
kantaverkkoyhtiöiden kanssa markkinaehtoisesti FFR-reserviä, joka
mahdollistaa sen, että suurten voimalaitosten ja tasasähköyhteyksien ajolle ei
tule rajoituksia

Miten uusi Perämeren vetyverkosto vaikuttaa verkon
suunnitteluun, https://nordichydrogenroute.com/ ?

Perämeren vetyverkosto huomioidaan verkonsuunnittelun skenaarioissa.
Toteutuessaan vetyverkosto muodostaa vaihtoehtoisen tavan siirtää energiaa
suuria määriä. Vetyverkosto ei kuitenkaan poista tarvetta kehittää myös
sähköverkkoa Perämeren kaaren alueella.

Miten saadaan motivoitua investointeja esim.
kulutusjoustoihin?

Kulutuksen jouston on perustuttava markkinoihin. Viime aikainen
hintavolatiliteetti luultavasti  kannustaa lisäämään kulutuksen joustoja.


