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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

635/2013

kantaverkonhaltijan järjestelmävastuusta

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähkömarkkinalain (588/2013)
45 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Tavoite

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset kantaverkonhaltijan järjestelmä-
vastuun sisällöstä ja toteuttamistavasta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) lisäpalvelulla siirto- tai jakeluverkon

toimintaan tarvittavaa palvelua;
2) yhteenliitetyllä verkolla yhdellä tai use-

ammalla yhdysjohdolla toisiinsa liitettyjä
sähköverkkoja.

3 §

Järjestelmävastuun toteuttamista koskevat
yleiset säännökset

Järjestelmävastuuseen kuuluvia tehtäviä
toteuttaessaan järjestelmävastaavan kantaver-
konhaltijan on:

1) varmistettava, että kantaverkko pystyy

täyttämään kohtuulliset sähkönsiirtovaati-
mukset pitkällä aikavälillä;

2) huolehdittava kantaverkon käytöstä si-
ten, että se toimii varmasti, luotettavasti ja
tehokkaasti sekä kantaverkon ylläpidosta ja
kehittämisestä taloudellisten edellytysten mu-
kaisesti ottaen ympäristövaatimukset asian-
mukaisesti huomioon;

3) huolehdittava riittävien resurssien var-
mistamisesta kantaverkkopalvelua koskevien
velvoitteiden täyttämiseksi ja osaltaan huo-
lehdittava sähkön toimitusvarmuuden turvaa-
misesta varmistamalla riittävä siirtokapasi-
teetti ja kantaverkon toimintavarmuus;

4) varmistettava, että tarvittavat lisäpalve-
lut, kysyntäjousto mukaan lukien, ovat saata-
villa niiltä osin kuin saatavuus ei riipu kanta-
verkon kanssa yhteenliitetystä verkosta tai
kuulu kantaverkon kanssa yhteenliitetyn ver-
kon vastuulle.

4 §

Järjestelmävastuuseen kuuluvat tehtävät

Järjestelmävastuuseen kuuluvia tehtäviä
ovat:

1) käyttövarmuuden ylläpito ja siirtojen
hallinta;
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2) jännitteen ylläpito;
3) valtakunnalliseen tasevastuuseen kuulu-

vat tehtävät taajuuden ylläpito mukaan lu-
kien;

4) valtakunnalliseen taseselvitykseen kuu-
luvat tehtävät.

5 §

Käyttövarmuuden ylläpito ja siirtojen hal-
linta

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
on huolehdittava käyttövarmuuden ylläpi-
dosta ja siirtojen hallinnasta kantaverkossa.
Vastuu siirtojen hallinnasta käsittää sekä kan-
taverkossa että kantaverkon ja sen kanssa
yhteenliitettyjen verkkojen välillä tapahtuvat
siirrot.

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
tehtävänä on määritellä sähköjärjestelmässä
ylläpidettävä käyttövarmuustaso ja ylläpitää
siihen liittyviä teknisiä vaatimuksia Euroopan
unionin sekä alueellisten ja kansallisten mi-
toitussääntöjen mukaisesti sekä sopia sähkö-
järjestelmän teknisen toimivuuden turvaa-
vista menettelytavoista sähköjärjestelmässä
toimivien osapuolten kanssa.

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa kantaverkon käytönvalvonnasta sekä
sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvit-
tämisestä ja sähköjärjestelmän normaalitilaan
palauttamisesta.

6 §

Jännitteen ylläpito

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa kantaverkon jännitteen ylläpitämisestä
siten, että jännite täyttää Euroopan unionin
lainsäädännössä jännitteen ylläpidolle asetut
vaatimukset.

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
on varmistettava riittävä loistehoreservi säh-
köjärjestelmän teknisen toimivuuden turvaa-
miseksi ja sähköjärjestelmän palauttamiseksi
normaalitilaan häiriön jälkeen.

7 §

Taajuuden ylläpito

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija

vastaa sähköjärjestelmän taajuudensäätö-
reservien ylläpitämisestä Euroopan unionin
lainsäädännössä taajuuden ylläpidolle asetet-
tujen vaatimusten mukaisesti.

8 §

Käyttövarmuuden, valtakunnallisen tasevas-
tuun ja valtakunnallisen taseselvityksen yllä-

pidon edellyttämä tiedonvaihto

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija
vastaa siitä, että sähköjärjestelmän käyttövar-
muuden, valtakunnallisen tasevastuun ja val-
takunnallisen taseselvityksen ylläpidon edel-
lyttämä tiedonvaihto on järjestetty tarkoituk-
senmukaisella tavalla sähköjärjestelmässä
toimivien osapuolten, järjestelmävastaavan
kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen
kuuluvia tehtäviä hoitavien yksiköiden vä-
lillä. Järjestelmävastaavan kantaverkonhalti-
jan on huolehdittava yhteenliitetyn verkon
varman ja tehokkaan toiminnan, koordinoi-
dun kehittämisen ja yhteentoimivuuden var-
mistamiseksi tarpeellisten tietojen toimittami-
sesta kantaverkon kanssa yhteenliitettyjen
sähköverkkojen haltijoille.

9 §

Sähköjärjestelmän, voimalaitosten ja
kuormien käyttöä koskevat ehdot

Järjestelmävastaavalla kantaverkonhalti-
jalla on oikeus rajoittaa sähkön siirtoa tai
keskeyttää se kokonaan sähköjärjestelmässä
ilmenevien häiriöiden poistamiseksi tai nii-
den hallitsemiseksi.

Järjestelmävastaavalla kantaverkonhalti-
jalla on oikeus sähköjärjestelmän käyttövar-
muuden ollessa uhattuna ohjata sähköjärjes-
telmään liitettyä sähkön käyttöä, tuotantoa,
tuontia ja vientiä ottamalla huomioon yhteis-
kunnan yleiset elintärkeät tarpeet, mahdolli-
set viranomaismääräykset, voimassa olevat
vakavan tehopulan hallintaa ja vakavien häi-
riöiden selvittämistä koskevat suunnitelmat ja
velvoitteet sekä vallitsevat olosuhteet. Oikeus
on kussakin tapauksessa voimassa siihen
saakka, kunnes kaikki häiriönselvityksen ai-
kana annetut rajoitukset on poistettu ja säh-
köjärjestelmä on palautettu normaalitilaan.
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10 §

Tietojen antaminen Energia-
markkinavirastolle

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan
on toimitettava Energiamarkkinavirastolle il-
man eri pyyntöä selvitys sähköjärjestelmän
vakavasta häiriöstä ja sen selvittämisestä. Va-
kavasta häiriöstä on ilmoitettava Energia-
markkinavirastolle viipymättä ja viimeistään
häiriön ilmenemistä seuraavana työpäivänä.

Selvitys häiriöstä ja sen selvittämiseksi teh-
dyistä toimenpiteistä on annettava Energia-
markkinavirastolle kahden viikon kuluessa
häiriön ilmenemisestä.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos Arto Rajala
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