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The  aim  of  this  thesis  is  to  do  a  review  about  the  market  integration  of  the
European electricity markets. In addition, the main targets are also to find out the
factors which drive the market integration processes and make some comparison
between different areas. The driver behind market integration is the EU which
likes to create the pan-European electricity markets. Before that, there will be the
regional electricity markets first and these markets will be merged in the future.

In this thesis there is a research about the electricity markets and the market
integration in the Nordic Countries. Electricity markets, electricity exchanges and
market integration in Germany, France, the Netherlands and Belgium are also
studied. In these areas the integration processes have gone forward quickly and
that is why they are interesting to study. Each area will be considered from its own
bases and in addition there will be a comparison between the different regions.
Another perspective is to review the electricity markets and integration processes
in the other areas of the EU (UK, Iberia, Italy and Greece). There have been lots of
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Significant parts of this thesis are to get acquainted with different kinds of pricing
mechanisms in the electricity exchanges and also with the transmission congestion
pricing methodologies. In connection with this there will be the research from the
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1 JOHDANTO

Useissa maissa sähkömarkkinoita on avattu viimeisimmän vuosikymmenen aikana.

Sähkön tuotanto ja myynti ovat kilpailullisia toimintoja, kun taas siirto ja jakelu

ovat monopoliasemassa. Markkinoiden vapauttamisen keskeinen tavoite on ollut

toiminnan tehostaminen. Viime vuosina ajankohtaiseksi on noussut myös eri

maiden sähkömarkkinoiden yhdistäminen. Euroopan Unionin alueella tähän

velvoitetaan direktiiveillä, ja tavoitteena on luoda alueellisten yhteenliitettyjen

markkinoiden kautta eurooppalaiset sähkön sisämarkkinat. Pohjoismaat ovat olleet

edelläkävijöitä tässä asiassa, mutta nykypäivänä pelkästään pohjoismaisten

sähkömarkkinoiden tunteminen ei riitä vaan tarvitaan myös laajempaa näkemystä

markkinaintegraatiosta sekä Euroopasta että muualta maailmasta.

Tämän työn tavoite onkin tarkastella markkinaintegraatiota sähkön

tukkumarkkinoilla Keski-Euroopassa. Vertailukohtana toimii Pohjoismaiden

sähkömarkkinat. Tavoitteena on esitellä markkinamalleja ja niiden kehitystä

ohjaavia tekijöitä. Keskieurooppalaisten ja pohjoismaisten markkinoiden lisäksi

työssä tehdään lyhyt katsaus Yhdysvaltojen sähkömarkkinoihin.

Tavoitteena on saada materiaalia erilaisten toimintamallien arviointiin. Työn

aineistona on käytetty laajasti erilaisia aikaisemmin kirjoitettuja julkaisuja ja

tutkimuksia sähkömarkkinoista, sähköpörssien informaatiota sekä

asiantuntijakyselyitä.

Luvussa 2 esitellään teoreettista taustaa erilaisille sähkömarkkinoille. Aluksi

käydään läpi suljettujen ja vapaiden sähkömarkkinoiden keskeisimpiä eroja.

Tämän jälkeen käsitellään kirjallisuudesta löytyviä markkinamalleja, joita

sovelletaan kokonaan tai ainakin osittain, kun sähkömarkkinat avataan kilpailulle.

Luvussa 3 käsitellään erilaisia hinnoittelumekanismeja, joita eri pörsseissä

käytetään. Markkinoiden rakenne ja käytännön toteutus muotoutuvat erilaisiksi sen
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mukaan, millaiset sähkömarkkinat alueella on ollut ennen sähkömarkkinoiden

vapauttamista. Esimerkiksi aikaisempi yhteistyö eri toimijoiden tai alueiden välillä

vaikuttaa markkinamallin syntyyn. Samoin siirtoverkon tekniset ominaisuudet

tulee huomioida markkinoita avattaessa. Luvussa 3 esitellään ensin

yhdysvaltalaiset markkinat (erityisesti Pennsylvania-New Jersey-Maryland -alue),

jotka vaikuttavat päällisin puolin hyvin erilaisilta verrattuna eurooppalaisiin

markkinoihin. Yhdysvaltalaisilla markkinoilla on päädytty monessa tapauksessa

nodaalihinnoitteluun muun muassa heikon siirtoverkon takia. Tämän jälkeen

työssä käsitellään Euroopassa käytössä olevat hinnoittelumekanismit. Euroopassa

vallitsevana käytäntönä on aluehinnoittelu ja sen yhteydessä usein implisiittinen

huutokauppa, jonka juuret johtavat norjalaiseen vesivoimapooliin. Lisäksi tässä

yhteydessä käsitellään sähkön finanssimarkkinoita ja niiden merkitystä

sähkömarkkinoille. Sähkömarkkinoihin liittyy keskeisesti myös

rajasiirtokapasiteetin käyttö ja varaaminen. Myös näiden teoria käydään läpi

luvussa 3, ja erityisesti keskitytään Euroopassa tällä hetkellä käytössä oleviin

mekanismeihin.

Luvuissa 4 ja 5 käsitellään pohjoismaisia ja keskieurooppalaisia sähkömarkkinoita.

Ensin perehdytään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden historiaan ja

pörssitoimintaan. Pörssin kohdalla esitellään sekä sähkön fyysiset- että

finanssituotteet. Luvun 3 lopussa paneudutaan pohjoismaiseen markkinamalliin ja

sen taustalla oleviin tekijöihin. Luvussa 5 tutustutaan ensin Saksan

sähkömarkkinoihin, ja käsitellään vastaavasti markkinoiden historia ja

pörssitoiminta. Sen jälkeen tarkastellaan saksalaisten ja pohjoismaisten

sähkömarkkinoiden yhteenliittymistä ja siihen liittyvää markkinamallia. Luvussa 5

esitellään lisäksi Ranskan, Belgian ja Hollannin sähkömarkkinat. Näiden

markkinoiden yhdistämiseen liittyvä malli, Trilateral Market Coupling (TLC), on

keskeinen asia tarkasteltaessa sähkömarkkinoita keskieurooppalaisesta

näkökulmasta. Myös Saksan ja TLC-alueen yhdistymiskehitystä esitellään.
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Edellä luetellut markkinaintegraatiot ovat onnistuneita, sillä niille on ollut

ominaista poliittisen sitoutumisen lisäksi myös toimijoiden halu kehittää

markkinoita. Pohjoismaiset ja keskieurooppalaiset markkinat ovat ottaneet erilaisia

kehitysaskeleita riippuen alueen historiallisesta taustasta, mutta ne ovat menossa

nopeasti kohti yhteistä markkina-aluetta. Kehityspolkuihin vaikuttaa vahvasti se,

millaista yhteistyötä alueella on aikaisemmin tehty, millaiset intressit kullakin

maalla on ollut sähkömarkkinoiden suhteen, millaista tukea sähkömarkkinoiden

avaaminen ja integroituminen ovat saaneet päättäjiltä, ja millainen tilanne on ollut

fyysisessä siirtoverkossa.

Luvussa 6 esitellään puolestaan sellaisia eurooppalaisia markkina-alueita, joilla

markkinoiden vapauttamista ovat leimanneet huomattavat suunnanmuutokset.

Tarkasteltavia alueita ovat Iso-Britannia, Iberia, Italia ja Kreikka. Isossa-

Britanniassa ja Iberiassa markkinoiden rakennetta on muutettu useaan kertaan

ongelmien ilmettyä. Näin ollen markkinoille ei ole syntynyt luottamusta käytössä

olevaan järjestelmään, ja tämä on vaikeuttanut yhtenäisten markkinoiden

muodostumista. Ison-Britannian markkinat ovat kuitenkin siinä mielessä

edistykselliset, että siellä markkinoiden vapauttaminen tapahtui aikaisessa

vaiheessa ja markkinat toimivat periaatteessa hyvin. Lisäksi osalla luvussa 6

tarkasteltavilla alueilla markkinarakenne poikkeaa pohjoismaisten ja

keskieurooppalaisten markkinoiden rakenteesta, mikä voi olla ongelma, kun koko

Euroopan yhteisiä sisämarkkinoita luodaan. Reuna-alueilla ei myöskään ole vielä

selkeää yhdistymissuunnitelmaa muihin markkina-alueisiin.

Työtä tehdessä kysyttiin mielipiteitä muutamilta sähkömarkkina-asiantuntijoilta

sekä Suomesta että ulkomailta markkinoiden avautumisesta ja integraatiosta

henkilökohtaisissa-, puhelin- ja sähköpostihaastatteluissa. Kyseessä ei ole

varsinainen haastattelututkimus otoksen ollessa melko suppea. Haastatteluilla

kuitenkin kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä sähkömarkkinoista. Luvussa 7

esitellään lyhyesti yhteenveto tuloksista. Pääasiassa luvussa 7 kuitenkin käsitellään

markkinamalleja, ja vertaillaan niiden eroja. Tavoitteena on löytää sekä yhteisiä
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että erottavia tekijöitä markkinoiden kehityksessä, ja saada näin aikaan

käyttökelpoinen kuvaus markkinamalleista ja tulevaisuuden näkemyksistä

eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla. Luvussa 8 puolestaan on yhteenveto työssä

käsitellyistä asioista ja lopputulokset.
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2 SÄHKÖMARKKINOIDEN AVAAMISEN TEORIAA

Suljetuista sähkömarkkinoista on siirrytty vapaisiin muutaman viime

vuosikymmenen aikana useimmissa Euroopan maissa ja muuallakin maailmassa.

Aluksi kerrotaan suljettujen ja vapaiden sähkömarkkinoiden eroista. Sen jälkeen

käsitellään sähkömarkkinoiden vapauttamiseen liittyviä teoreettisia malleja ja

ohjeita. Näiden kriteereiden mukaisesti vapautetut markkinat antavat myös

vertailukohdan sille, mitä hyvin toimivalla sähkömarkkinalla tulisi olla.

2.1 Sähkömarkkinoiden avaaminen

Energiasektori on perinteisesti ollut julkisen sektorin halussa ja alalla on ollut

vahva yhteiskunnallinen kontrolli. Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu ovat olleet

usein valtion omistuksessa. Eli aikaisemmin sähkömarkkinoilla ei ollut lainkaan

kilpailua vaan kaikki toiminnot olivat julkisia monopoleja. 1980- ja 1990-luvuilla

alkoi kuitenkin yksityistäminen, jossa monopoliasemassa olevien toimintojen

omistusta uudelleen järjesteltiin ja toimintoja avattiin kilpailulle. Sähköala on ollut

useimmiten viimeisiä vapaan kilpailun pariin siirtyviä aloja, koska sen on katsottu

olevan yhteiskunnan kannalta merkittävässä asemassa. Esimerkiksi kriisitilanteissa

on haluttu turvata energian saanti ja jakelu, jonka takia ala on haluttu pitää

valtiollisessa omistuksessa. Tämän takia myös energiasektoreita on kehitetty

omavaraiseen suuntaan. (Lipponen 1999)

Koko sähköalaa ei ole kuitenkaan voitu tuoda kilpailun pariin. Siirto ja jakelu ovat

luonnollisia monopoleja, koska ei ole kannattavaa rakentaa rinnakkaisia siirto- ja

jakeluverkkoja. Jakelutoiminta on valvottua ja säänneltyä monopolitoimintaa eli

energiaregulaattorit valvovat etteivät jakeluyhtiöt peri kohtuuttomia siirtomaksuja.

Sähkön tuotanto ja myynti ovat kuitenkin kilpailutettuja toimintoja. Samassa

sähköyhtiössä olevat tuotanto, myynti ja jakelu on täytynyt eriyttää toisistaan.

Suomessa eriyttäminen on täytynyt tehdä vähintään kirjanpidollisella tasolla.
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Sähkömarkkinoiden vapauttamisella eli sillä, että markkinoille lisätään kilpailua,

haetaan toimintojen tehostamista (Lipponen 1999; Joskow 2006). Tavoitteena

kilpailluilla markkinoilla on, että sähkön hinta muodostuisi kysynnän ja tarjonnan

perusteella, eikä hintoja määrätä missään etukäteen. Usein vapailla markkinoilla

tuottajien ja myyjien välistä kauppaa hoitaa sähköpörssi, joka vastaanottaa osto- ja

myyntitarjouksia (hinta/määrä) ja muodostaa niistä kysyntä- ja tarjontakäyrät,

joiden leikkauspisteestä saadaan hinta sähkölle.

Sähköllä on kuitenkin muutamia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, että

sähkömarkkinoiden avaaminen kilpailulle on haastavampaa kuin esimerkiksi

telealan. Sähkömarkkinoiden ollessa valtion kontrollissa on sähköverkon

pitäminen tasapainossa yksinkertaisempaa. Sähkön tuotannon ja kulutuksen on

oltava joka hetki sama, koska muuten verkon taajuus muuttuu ja tämä voi aiheuttaa

koko järjestelmän romahduksen. Sähköä ei voi myöskään varastoida.

2.2 Kriteereitä toimivalle sähkömarkkinalle

Hyvin toimivalle sähkömarkkinalle voidaan antaa monenlaisia kriteereitä sen

mukaan, kuka käsitteen määrittelee, ja millainen markkinarakenne määrittelijällä

on mielessä. Keskeinen tarkoitus vapailla kilpailuilla markkinoilla on joka

tapauksessa markkinoiden toiminnan tehostaminen. Hintojen on vastattava

tuotannon kustannuksia ja kysyntää, jotta kaikki voivat luottaa markkinoiden

toimivuuteen. Tällöin kukaan ei pääse vaikuttamaan hintoihin eli markkinoiden on

oltava riittävän likvidit ja kyettävä tuottamaan uskottava referenssihinta sähkölle.

Lisäksi markkinoiden tulee olla läpinäkyvät ja siirtokapasiteettia tulee olla

riittävästi.

Sähkömarkkinoiden vapauttamisesta on monenlaisia kirjallisuudessa esitettyjä

malleja. Seuraavissa kappaleissa on esitetty muutamia eri näkemyksiä siitä,

millaisia muutoksia sähkömarkkinoita vapautettaessa on tehtävä perinteisiin

markkinoihin verrattuna. Nämä ehdot toimivat myös toimivan markkinan
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kriteereinä. Erilaiset esitetyt vaatimukset ja näkemykset vaihtelevat kirjoittajan

mukaan. Näkemykseen vaikuttaa myös, mistä maasta ja millaisesta

markkinatilanteesta lähtöisin kirjoittaja kirjoittaa. Joskowin (2006) ja Littlechildin

(2006) mukaan markkinoilla on hyvä tehdä muun muassa seuraavia

perusmuutoksia markkinoita avatessa: alan yritysten yksityistäminen, vertikaalisen

integraation purkaminen, horisontaalinen uudelleenjärjestely ja itsenäisen

kantaverkko-operaattorin perustaminen, jonka tehtävänä on esimerkiksi edistää

verkon kehittämistä markkinapaikkana. Lisäksi markkinoiden tulee olla

vapaaehtoiset ja markkinoilla tulee olla pörssi tukku-, säätö- ja finanssimarkkinoita

varten. Sekä siirto- että jakeluverkkoon on oltava syrjimätön pääsy. Siirtoverkkoa

täytyy olla riittävästi, ja markkinoita täytyy valvoa itsenäisen tahon, jolla on

riittävästi taitoa ja kokemusta markkinoista. Kaikki suunnittelu on tehtävä

huolellisesti ja muutostyötä on tuettava. Markkinarakenne tulee saada kerralla

oikein. (Joskow 2006; Littlechild 2006)

Edellä esitetyt toimet ovat kuitenkin vain teoreettisia. Markkinoiden vapauttamisen

alkutoimenpiteet riippuvat paljon lähtötilanteesta. Jos lähtötilanteessa markkinoilla

on esimerkiksi vain yksi valtion monopoli, on yksityistäminen periaatteessa

välttämätön toimenpide, jotta saadaan aikaan riittävästi kilpailua. Näin on ollut

esimerkiksi monissa Keski-Euroopan maissa. Yksityistämistä ei ole kuitenkaan

aina tehty ja monissa maissa on edelleen vain muutamia toimijoita sähköalalla.

Pohjoismaissa puolestaan markkinoilla on ollut jo alkutilanteessa useita toimijoita,

jolloin yksityistäminen ei ole ollut välttämätöntä kilpailullisten markkinoiden

luomisessa. Markkinamallia rakennettaessa ei myöskään välttämättä toteuteta

kaikkia edellä lueteltuja toimenpiteitä kirjaimellisesti. Esimerkiksi Suomessa

vertikaalisen integraation purkaminen tehtiin kirjanpidollisella tasolla eikä eri

toimintoja siirretty täysin omiksi yhtiöikseen.  (Pineau & al. 1999)

Markkinoiden avaamiseen jälkeiseen toimivuuteen vaikuttavia seikkoja, kuten

riittävää siirtokapasiteettia tai markkinoiden vapaaehtoisuutta, ei voida aina täysin

taata. Esimerkiksi maiden välisessä rajasiirtokapasiteetissa voi olla puutteita, mutta
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markkinat voivat silti toimia yhteistyössä, kuten Pohjoismaissa ja Keski-

Euroopassa. Keskeistä on, että siirtoverkkoa kuitenkin pyritään vahvistamaan.

Lisäetua tuo, jos siirtoverkon vahvistamissuunnitelmat tehdään yhteistyössä eri

markkina-alueiden kanssa. Osassa markkinauudistuksia markkinoita ei tehty

vapaaehtoisiksi vaan esimerkiksi pörssitoiminta on saattanut olla pakollista. Näin

on ollut muun muassa Isossa-Britanniassa.

Edellä esitetty markkinoiden vapauttamismalli ei ole ainoa vaan esimerkiksi

Hogan (2001) esittää seuraavanlaisia toimenpiteitä. Markkinoilla tulee olla

koordinoidut spot-markkinnat, joita operoi itsenäinen kantaverkko-operaattori

(Independent System Operator, ISO). Tähän liittyen toimivana

hinnoittelumekanismina nähdään nodaali- eli solmupistehinnoittelu.

Nodaalihinnoittelussa sähkön hinta lasketaan jokaiselle verkon solmupisteelle

(mekanismia on esitelty tarkemmin luvussa 3). ISO:n tehtäviin kuuluu spot-kaupan

lisäksi kahden välisten kauppojen organisointi, markkinaehtoiset investoinnit ja

vapaasta verkkoon pääsystä huolehtiminen. (Hogan 2001)

Edellä esitetty malli on taas vain erään kirjoittajan näkemys onnistuneista

markkinoista. Nodaalihinnoittelu sopii esimerkiksi sellaisille markkinoille, joissa

fyysinen siirtoverkko on heikko, ja on yksinkertaisempaa laskea solmupistehinnat

jokaiselle verkon solmupisteelle kuin yrittää yhdistää niistä alueita. Esimerkiksi

Yhdysvalloissa on tästä syystä usein käytössä nodaalihinnoittelu.

Euroopassa sähkömarkkinoiden avaaminen on jo melko pitkällä, ja myös Euroopan

Unioni velvoittaa sähkömarkkinoiden avaamisen direktiivin 96/92/EC perusteella.

Siinä esitetään minimivaatimukset tuotannon ja jakelun eriyttämiselle,

markkinoiden avaamiselle ja syrjimättömälle verkkoon pääsylle. Direktiivissä

2003/54/EC velvoitetaan avaamaan sähkömarkkinat kokonaan viimeistään vuoden

2007 heinäkuussa. Tavoitteena on luoda yhtenäiset sisämarkkinat sähkölle. Jotta

tämä vaatimus täytetään, tulisi markkinoita vielä uudistaa eriyttämällä tuotanto ja

jakelu kaikissa EU-maissa, ja sähkömarkkinat tulee luonnollisesti myös avata



17

kokonaan kaikissa maissa. Lisäksi siirtokapasiteettia tulee olla riittävästi maiden

välillä. Siirtokapasiteetin parannuksia on esitetty Euroopan Komission Priority

Interconnection Plan -suunnitelmassa. Samoin tuotantokapasiteettia tulee olla

riittävästi huippukuormatilanteita varten. Markkinat tulee saada myös vähemmän

keskittyneiksi. (Haas & al. 2008)

Kokonaan yhteistä sisämarkkinaa ei ole kuitenkaan vielä luotu. Yhtenäiseen

markkinaan pyritään EU:n alueella seitsemän alimarkkinan kautta: Pohjoismaat,

Baltia, Iso-Britannia, Iberia, Italia ja Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Eurooppa ja Itä-

Eurooppa. Näillä alueilla markkinoita kehitetään tällä hetkellä oman alueen

näkökulmasta käsin. Tulevaisuudessa kuitenkin kaikki alueet tulisi saada liitettyä

yhteen.
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3 MARKKINAMEKANISMIT

Sähköpörsseissä käytävässä tukkukaupassa on kaksi pääasiallista tapaa sähkön

hinnoittelulle: marginaalihinnoittelu (marginal pricing) ja tarjousperusteinen

hinnoittelu (pay-as-bid). Sähkökauppaa voidaan käydä lisäksi kahdenvälisillä

sopimuksilla. Kun rajallinen siirtokapasiteetti ja häviöt eivät mahdollista sitä, että

sähkö olisi samanhintaista kaikkialla, on kaksi pääsääntöistä tapaa hinnoitella

sähkö. Nämä hinnoittelumekanismit ovat aluehinnoittelu ja solmupistehinnoittelu,

joita esitellään tarkemmin kohdissa 3.1 ja 3.2. Näissä luvuissa käsitellään näihin

mekanismeihin liittyvät finanssimarkkinat, ja kappaleessa 3.3 siirtokapasiteetin

varaamiseen liittyvää teoriaa.  Kohdassa 3.3.1 käsitellään siirtokapasiteetin

varaamista ja siirtoverkon tilannetta Euroopassa.

3.1 Aluehinnoittelu (zonal pricing)

Kun siirtokapasiteettia  ei  ole  riittävästi,  ei  sähkön hinta  ole  sama eri  alueilla.  Eri

hinta-alueisiin jakautumisessa on käytössä muutama pääasiallinen menetelmä

(solmupiste- ja aluehintamenetelmä), joista ensin esitellään aluehintamenetelmä.

Aluehinnoittelu ymmärretään jossain määrin eri tavalla Euroopassa ja

Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa alue- eli zonaalihinnoittelun alla lasketaan yleensä

nodaalihinnat, ja sen jälkeen pyritään muodostamaan solmuista alueita, joissa hinta

on yhtenäinen. Ongelmaksi koituu tällöin alueisiin jakaminen. Toinen vaihtoehto

on, että on vain yksi alue, johon yritetään sovittaa yksi aluehinta (Alvarado 2000).

Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa aluehinnoittelu nähdään dynaamisempana

tapahtumana eikä erillisiä solmuhintoja lasketa. Mahdollinen aluehinnoittelu

syntyy vasta sen jälkeen, kun kaikki tarjoukset on käsitelty ja systeemihinta saatu.

Tämän jälkeen, jos siirtoverkossa on pullonkauloja, eikä alituotantoalueille pystytä

tuomaan riittävästi sähköä ylituotantoalueilta, jakaannutaan hinta-alueisiin.
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Aluehinnoittelussa aluksi siis lasketaan systeemihinta, joka syntyy osto- ja

myyntitarjouksista piirrettyjen käyrien leikkauspisteessä. Markkinoilla on yleensä

tarjolla day-ahead-tuote seuraavan päivän sähkön hankintaan ja usein myös

intraday-tuote tasapainottamaan toimituspäivän sähkön hankintaa. Markkinoista

riippuen aluehintoihin jakautumisessa käytetään joko market splitting- tai market

coupling -mekanismia. Market splitting -mekanismissa pörssit yhdistävät osto- ja

myyntitarjouksensa, joista muodostuu systeemihinta. Jos siirtoverkossa ei ole

ruuhkia, koko alueella on sama hinta. Jos verkossa on ruuhkia, alue jakaantuu

hinta-alueisiin. Market coupling -mekanismi on toinen vaihtoehto, jota käytetään

aluehinnoittelussa. Siinä pörssit eivät yhdistä tilauskirjojaan, vaan siinä tehdään

kaksi eri selvitystä. Ensin selvitetään kunkin market couplingiin osallistuvan

alueen oma hinta ja sen jälkeen selvitetään uudelleen hinnat, kun

rajasiirtokapasiteetti otetaan huomioon. Markkinoille saadaan yhteinen hinta, jos

siirtokapasiteettia on riittävästi, tai jos kapasiteettia on liian vähän, markkinat eivät

yhdisty. Coupling-mekanismeja on kaksi: hintacoupling ja volyymicoupling.

Hintacouplingissa lasketaan sekä volyymit että hinnat coupling-alueille, mutta

volyymicouplingissa lasketaan vain volyymit ja paikalliset pörssit laskevat hinnat.

Aluehinnoittelumekanismien eroja on havainnollistettu kuvassa 1. (Ehrenmann &

al. 2005; ETSO 2002; Interim Report 2008)

Market Coupling Market Splitting

Pörssi 1 Pörssi 2

Hinta-alue Hinta-alue

Pörssi

HA 1 HA 2 HA 3 HA 4

Kuva 1. Market coupling ja market splitting. (HA=hinta-alue).

Pääasiallisesti kaikki sähkökaupan huutokaupat toteutetaan niin, että ostajat ja

myyjät tekevät tarjouksia, ja kallein hyväksytty tarjous määrää hinnan eli tällöin on
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kyseessä marginaalihinnoittelu. Toinen vaihtoehto on käydä pay-as-bid-kauppaa,

jolloin osallistujat maksavat tarjoustensa mukaisesti. Pay-as-bid-hinnoittelussa

nähdään usein ongelmana, että tuottajat alkavat ennakoida tulevaa markkinahintaa,

eivätkä tarjoukset perustu kustannuksiin. Markkinoille tarvitaan tämän takia

valvontaa. Pay-as-bid-hinnoittelua on kokeiltu Isossa-Britanniassa, mutta muuten

marginaalihinnoittelu on vallitseva sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. (O’Neill

& al. 2006; Newbery 2006)

Yhdysvaltalaista aluehintamekanismia epäillään usein liiallisten hallinnollisten

sääntöjen luomisesta, huonoista investointisignaaleista ja vaatimuksista maksaa

korvauksia sellaisille tuottajille, jotka eivät osallistu tuotantoon. Aluehinnoittelu ei

myöskään vähennä markkinavoiman käyttöä. Aluehinnoittelun yhteydessä on

käytössä vähemmän hintavalvontaa kuin solmupistehinnoittelun eli markkinat ovat

vapaammat. Toisaalta aluehinnoittelun katsotaan tuovan oikeita hintasignaaleja,

mutta uudet investoinnit saatetaan tehdä vääriin paikkoihin. Myös eurooppalaista

aluehinnoittelua epäillään vähäisistä hintasignaaleista eli siitä, että tuottajat

haluavat pitää tahallaan tuotannon niukkana, jotta sähkön hinta pysyy korkealla.

Samoin markkinavoiman käyttöä epäillään. Eurooppalaisen aluehinnoittelun etuna

voidaan pitää sen yksinkertaisuutta, sillä solmupistehintoja ei tarvitse laskea.

Alimarkkinoita syntyy tällöin vähemmän. (Hogan 1999; Zobian & al. 2000)

3.1.1 Aluehinnoitteluun liittyvät finanssituotteet

Finanssimarkkinoilla on keskeinen rooli sähkökaupassa. Yritykset haluavat

suunnitella kassavirtojaan pidemmälle aikavälille kuin mitä se on mahdollista

pelkällä day-ahead-kaupalla. Sähkön hintariskeiltä suojautuminen onnistuu

erilaisilla finanssisopimuksilla. Lisäksi finanssisopimusten tärkeä tehtävä on antaa

oikeanlaisia hintasignaaleita investointeihin. Varsinkin pitkän aikavälin tuotteen

hinnan tavoitteena on toimia referenssinä tulevaisuuden hintatasolle, ja siten

vaikuttaa siihen, millaisia investointeja kannattaa tehdä.
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Euroopassa yleisimmin käytetyt finanssituotteet ovat forwardit, futuurit ja optiot.

Finanssituotteita voi olla sekä fyysisiä että varsinaisia finanssituotteita. Fyysiset

tuotteet johtavat lopulta sähkön toimitukseen ja varsinaisesti finanssituotteet

selvitetään rahalla. Forwardien selvitys tehdään vasta toimitusjakson alussa, mutta

futuureissa selvitys tehdään päivittäin. Optiot jakaantuvat osto- ja myyntioptioihin.

Option ostajalla on oikeus jättää optio toteuttamatta ja tästä oikeudesta maksetaan

preemio. Finanssisopimuksilla saadaan varmistettua sähkötoimitukselle tietty

hintataso tulevaisuudessa. Finanssituotteita on saatavissa sekä lyhyelle että pitkälle

aikavälille. (Karjalainen 2006)

Keski-Euroopassa fyysiset tuotteet ovat yleisempiä, ja Pohjoismaiden markkinoilla

käytetään finanssituotteita. Euroopassa finanssituotteita epäillään eniten niiden

likviditeetistä. Jos finanssimarkkinat ovat kovin pienet, eivät finanssituotteiden

antamat hintasignaalit ole välttämättä oikeita.

3.2 Solmupistehinnoittelu (nodal pricing)

Aluehinnoittelun sijaan voidaan ruuhkista johtuva hintaero selvittää myös

solmupiste- eli nodaalihinnoittelussa. Solmupistehinnoittelussa markkina-alue

sisältää useita eri solmupisteitä, joille jokaiselle määritetään oma hinta.

Solmupisteitä voidaan myös yhdistää hubeiksi tai erilaisiksi alueiksi. Alueen hinta

on solmujen hintojen kuormapainotettu keskiarvo ja hubin hinta on solmujen

hintojen keskiarvo. Solmupistehinnoittelua voidaan kutsua myös joissakin

tapauksissa nimellä LMP eli Locational Marginal Pricing. Jokainen solmu esittää

siirtoverkon  fyysistä  pistettä,  jossa  on  generaattori  tai  kuormaa.  Solmun  hinta

esittää energian paikallista hintaa, joka koostuu sekä energian hinnasta että

häviöistä ja verkon ruuhkamaksuista. Kuvassa 2 on havainnollistettu

solmupistehinnan muodostumista. (Phillips 2004)
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+ +=Solmupistehinta
Tuotannon
marginaalikustannus

Häviöiden
 marginaalikustannus

Ruuhkamaksujen
marginaalikustannus

Kuva 2. Solmupiste- eli nodaalihinnan muodostuminen. (Phillips 2004)

Hintojen laskennan taustalla on verkon tehonjaon laskeminen. Solmupisteiden

hintaerot aiheutuvat tuotantokustannusten eroista ja siitä, millaiset siirtoyhteydet

ovat solmujen välillä. Jos verkossa ei ole lainkaan pullonkauloja, ovat kaikkien

solmupisteiden hinnat samat. Jos solmujen välillä on pullonkauloja eikä edullista

energiaa saada tuotua riittävästi kuormasolmulle, on solmupisteiden välillä

hintaero. Solmupisteen (noden) hinta on seuraavan tarvittavan megawatin (MW)

tarjoamisen kustannus solmulle. (Phillips 2004)

Nodaalimarkkinoilla sähköpörssin sijaan markkinaoperaattorina toimii usein ISO

(Independent System Operator), joka on voittoa tavoittelematon organisaatio. Se

huolehtii sähkökaupasta ja verkon käytöstä vapailla markkinoilla. Sähkökauppaa

käydään yleensä day-ahead-markkinoilla ja real-time-markkinoilla. Day-ahead-

markkinoilla, joka vastaa fyysistä forwardia, käydään kauppaa seuraavan päivän

energiatoimituksista. Hinnanmuodostukseen vaikuttavat osto- ja myyntitarjoukset

ja mahdollisesti myös markkinarakenteesta riippuen kahdenvälisen kaupan

tulokset. Real-time-markkina, joka muistuttaa spot-kauppaa, on avoinna

toimituspäivänä. Siinä lasketaan yleensä 5-10 minuutin välein LMP verkon tilan ja

kuormituksen perusteella. Real-time-markkina vastaa periaatteessa intraday- ja

säätösähkömarkkinaa eli sillä voidaan korjata äkillisiä muutoksia tuotannossa tai

kulutuksessa. Osassa markkinoita on vielä erilliset kapasiteettimarkkinat riittävän

tuotantokapasiteetin varmistamiseksi. Kapasiteettimarkkinoiden tarve johtuu siitä,

että monilla markkinoilla hintakatot estävät korkeat hintapiikit, jotka antaisivat

signaaleja kapasiteettivajeesta. Pullonkauloista johtuvilta hintaeroilta

suojautuminen tehdään FTR-sopimuksilla (Financial Transmission Rights).

(Joskow 2004)
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Nodaalihinnoittelun hyvinä puolina nähdään esimerkiksi se, että se on periaatteessa

yksinkertainen, koska jokaiselle solmupisteelle lasketaan oma hinta.

Yhdysvalloissa nodaalihinnat lasketaan kuitenkin aina, vaikka käytössä olisi

zonaalihinnoittelukin. Tämän takia solmupisteiden yhdistämistä alueisiin ei koeta

järkeväksi. (Hogan 2001; Hogan 1999)

Nodaalihinnoitteluun liittyy usein paljon hintavalvontaa eli tällöin voidaan käyttää

ilmaisua, että markkinat ovat tiukat. Näin ollen myös mahdollisuudet

markkinavoiman käyttöön ovat vähäisemmät. Toisaalta nodaalihinnoittelua

kohtaan esitetään kritiikkiä muun muassa sillä perusteella, että se ei anna oikeita

investointisignaaleja. Lisäksi se saattaa aiheuttaa houkuttimen vähentää

siirtoyhteyksiä ja kerätä ylimääräisiä ruuhkamaksuja niiden solmujen välillä, joissa

ei edes ole ruuhkia. Samoin siirtoyhteyksien ruuhkilta suojautumismenetelmät

eivät ole tehokkaita. (Oren & al. 1995; Bowring 2006; Alvarado 2000)

3.2.1 Solmupistehinnoitteluun liittyvät finanssituotteet

Nodaalihinnoittelun yhteydessä on usein suojausmenetelmänä FTR (Financial

Transmission Rights) -sopimukset. Verkon käytöstä perittävät maksut eli

ruuhkamaksut palautuvat FTR-sopimusten kautta takaisin toimijoille. Osassa

Yhdysvaltojen markkinoista on tarjolla myös pörssien välittämiä futuureita

sähkölle. Futuureja tarjoavat New York Mercantile Exchange (NYMEX) ja

Intercontinental Exchange (ICE). Näiden volyymit ja likviditeetit sähköfutuurien

osalta ovat kasvaneet viime vuosina. (Sun 2005; Nymex 2008)

FTR on finanssisopimus, joka oikeuttaa omistajansa saamaan korvausta verkon

ruuhkamaksuista, kun siirtoverkossa ilmenee ruuhkaisuutta day-ahead-

markkinoilla. FTR ei siis suojaa real-time-markkinoiden hintaeroilta. Korvauksen

määrä riippuu LMP-hintojen erosta. FTR:n omistaja saa tällöin osuuden day-

ahead-markkinoilla kerätyistä ruuhkamaksuista, joten näin ollen se tarjoaa suojan

solmupisteiden välistä hinta-eroa vastaan. (Kristiansen 2003; IEA 2005)
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FTR-sopimuksia on määritelty neljä eri tyyppiä: point-to-point (PTP) obligaatio ja

optio sekä flowgate (FG) obligaatio ja optio. Optio tuottaa omistajalleen tuloa, kun

day-ahead-kaupan ruuhkaisuus ilmenee oletettuun suuntaan. Obligaation

omistajalle tulee tuottoa vastaavasti, kun ruuhkaisuus ilmenee oletettuun suuntaan,

mutta vastaavasti kuluja, kun ruuhkaisuus ilmenee päinvastaiseen suuntaan. PTP-

sopimuksia voidaan tehdä mille tahansa mahdolliselle siirtolinjalle, mutta FG-

sopimuksia voidaan tehdä vain ennalta määrätyille ruuhkariskialttiimmille linjoille.

Näistä PTP-sopimukset ovat yleisin Yhdysvalloissa käytössä oleva järjestelmä,

koska se on yksinkertainen ottaa käyttöön. (Sun 2005; IEA 2005; Bowring 2006)

FTR-sopimuksista käytetään erilaisia nimiä eri markkinoilla, vaikka periaate on

sama. FTR-sopimuksen sijasta tai lisäksi voidaan tarjota myös ARR (Auction

Revenue Rights) -sopimusta. ARR antaa oikeuden osallistua vuosittaiseen FTR-

huutokauppaan, ja ARR-oikeuden voi muuntaa FTR:ksi tai hyödyntää suoraan siitä

saatavat tulot. (IEA 2005; Bowring 2006)

Käytännössä FTR-oikeuksia siis huutokaupataan. Lähes kaikilla yhdysvaltalaisilla

markkinoilla on käytössä vuosittainen, kuukausittainen tai molemmat edellisistä

käsittävä huutokauppajärjestelmä. Lisäksi FTR-oikeuksista voidaan käydä kauppaa

kahdenvälisillä markkinoilla. Sopimusten kestot vaihtelevat yhdestä kuukaudesta

viiteen vuoteen. Suurin osa markkinoista ei tarjoa suojaa häviöitä vastaan. FTR-

sopimuksia voidaan käyttää myös zonaali- eli aluehinnoittelun yhteydessä, kuten

joillakin yhdysvaltalaisilla markkinoilla onkin tehty. (Sun 2005)

FTR-oikeuksien ongelmana pidetään sitä, että ne mahdollistavat markkinavoiman

käytön. Tällöin hinnat nousevat tietyillä alueilla eivätkä heijasta todellisia

kustannuksia. Tuottajat saattavat myös rajoittaa tuotantoaan näillä alueilla. Verkon

omistuksen ja käytönvalvonnan erottaminen aiheuttaa myös ongelmia.

Siirtokapasiteetin niukkuutta voidaan ylläpitää tahallisesti.  (Sun 2005; Kristiansen

2003)



25

3.2.2 PJM – esimerkki nodaalimarkkinoista

Nodaalimarkkinoita on pääasiassa kaikkialla muualla paitsi Euroopassa.

Yhdysvalloissa on kuusi vapaata sähkömarkkinaa, joissa kussakin markkinaa

hoitaa ISO. Markkinoita valvoo FERC (Federal Energy Regulation Commission).

FERC:n alla markkinoiden valvontaan kuuluu ISO:n spot-markkinoiden

hintavalvonta ja markkinavoiman käytön valvonta. FERC:n tehtäviin kuuluu myös

markkinavalvonnan lisäksi siirtoverkon luotettavuuden turvaaminen, mutta se ei

voi velvoittaa rakentamaan uutta kapasiteettia. FERC voi langettaa jälkikäteen

erilaisia sanktioita markkinatoimijoille. FERC:lla ei kuitenkaan ole valtaa

vähittäismarkkinoihin. Vähittäismarkkinoita valvovat osavaltioiden omat

regulaattorit. (O’Neill & al. 2006)

FERC on myös julkaissut vuonna 2002 Standard Design Market (SMD) -mallin,

jonka on tarkoitus taata kaikille markkinaosapuolille tasapuoliset säännöt vapailla

markkinoilla. SMD-mallissa markkinoilla käytetään nodaalihinnoittelua ja sen

yhteydessä ruuhkilta suojautumismenetelmiä (FTR). Lisäksi markkinoilla tulee

olla markkinavoiman valvontaa ja syrjimätön verkkoon pääsy. Esimerkiksi PJM

Interconnection (Pennsylvania-New Jersey-Maryland) -alue on ottanut käyttöön

lähes SMD:n mukaisen markkinan. (Balash & al. 2003)

PJM ISO aloitti toimintansa 1997, mutta vuonna 2002 ISO:sta tuli RTO (Regional

Transmission System Operator), kun alueellisten ISO:jen toimintoja yhdistettiin.

Tosin PJM -alueella on ollut poolitoimintaa jo vuodesta 1927 lähtien. Poolin

tehtävänä on ollut kaupankäynnin valvominen. Kuvassa 3 on PJM:n toimialue

Yhdysvalloissa. Alueeseen kuuluu siis Pennsylvanian, New Jerseyn ja Marylandin

osavaltiot sekä osia muista osavaltioista Yhdysvaltojen Itä-rannikolla. (Bowring

2006)
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Kuva 3. PJM-alue Yhdysvalloissa. (PJM 2008)

Kun PJM ISO aloitti vuonna 1997, ei heti otettu käyttöön nodaalihinnoittelua vaan

MCP (Market Clearing Price) -systeemi, jossa koko PJM-alueeelle muodostettiin

yksi markkinahinta. Lisäksi tarjousten tuli perustua marginaalikustannuksiin.

Yhdysvaltalaista siirtoverkkoa ei ole kuitenkaan rakennettu kestämään pitkiä

siirtoja osavaltiosta toiseen ja pullonkauloja on paljon. Yhden aluehinnan

laskeminen ei näin ollen onnistunut, sillä MCP-hinta ei ota huomioon siirtoverkon

ruuhkaisuutta. Järjestelmä antoi järjettömiä investointikannustimia eli investointeja

tehtiin vääriin paikkoihin. Myös verkon luotettavuus kärsi, kun tuottajat eivät

noudattaneet ajo-ohjelmaa. (Hogan 2001; Bowring 2006; Kristiansen 2003)

PJM siirtyi nopeasti vuonna 1998 periaatteessa kilpailullisiin tarjouksiin

perustuvaan nodaalijärjestelmään, jonka katsotaan toimivan paremmin, koska se

antaa oikeita hintasignaaleita. Solmupisteitä eli nodeja on yli 7000 kappaletta

PJM:n alueella. Niistä noin 6000 on kuormasolmuja ja noin 1000 tuotantosolmuja.

Solmuista muodostetaan laskennallisesti alueita ja hubeja. Hubeja on 11 kappaletta

ja alueita 18. Kolme tärkeintä hubia ovat läntinen, itäinen ja yhdyshubi. Hubeihin

yhdistetään solmuja, jotka ovat tärkeitä ja yleensä ruuhkattomia. Hubien hinta on

keskiarvo sen sisältämien solmupisteiden hinnoista, ja siksi niiden hinta on

vakaampi kuin yksittäisen solmun hinta. PJM:n läntinen hubi on tärkein

referenssihinnan tuottava alue. Siihen kuuluu 111 solmua, ja läntinen alue myös

tuottaa suurimman osan likviditeetistä finanssimarkkinoilla. Day-ahead-markkina
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läntisessä hubissa on kaikkein likvidein koko USA:n markkinoita tarkasteltaessa.

Itäinen hubi, johon kuuluu 237 solmua, yhdistää PJM-alueen naapurialueisiin.

Itäisen hubin tuottamaa painotettua keskiarvohintaa käytetään myös referenssinä.

Yhdyshubiin kuuluu kolme solmua. (Hogan 2001; Bowring 2006; IEA 2005; PJM

Operational 2008)

PJM:n spot-markkina on kaksivaiheinen, ja siihen kuuluvat day-ahead-markkina ja

real-time-markkina. Kummallakin markkinalla lasketaan LMP-hinnat. Day-ahead-

kauppaa käydään seuraavan päivän tunneista, ja siihen vaikuttavat osto-, myynti- ja

kahdenvälisen kaupan tarjoukset. PJM:n alueella real-time-markkina on

säätösähkömarkkina eli siinä korjataan day-ahead-kaupan osto- ja myyntitarjousten

virheet. Real-time-markkinan hinnat lasketaan toimituspäivänä viiden minuutin

välein verkon tilan mukaan. Jos markkinaosapuolet kuluttavat enemmän tai

tuottavat vähemmän sähköä kuin day-ahead-kaupassa on sovittu, täytyy heidän

maksaa day-ahead- ja real-time-hintojen erotus RTO:lle. (IEA 2005; PJM 2006;

Fielden 2005)

Hinnoittelun valvonta markkinoilla on tiukkaa, ja tarjoukset on rajoitettu siten, että

ne saavat ylittää tuotantokustannukset korkeintaan 10 %:lla. PJM valvoo

tarjoushintoja erilaisilla testeillä ja rajoittaa tarjouksia, jos ne ovat liian suuria. Alle

1 % tarjouksista hinnoitteluun on jouduttu puuttumaan. Lisäksi on olemassa

hintakatto, joka viimeistään rajaa liian suuret tarjoukset pois. Hintakatto on yleensä

1000 $/MWh, mutta kaupunkikeskittymissä se voi olla myös alempi. Markkinoita

valvotaan markkinavoiman käytön osalta FERC:n toimesta. FERC laskee erilaisia

lukuja (esimerkiksi keskittyneisyysanalyysi) markkinoilta, ja toteaa niiden

perusteella, tarvitseeko jonkun yrityksen muuttaa toimintatapojaan vähentääkseen

markkinavoiman käyttöä. (Hogan 2001; Bowring 2006)

PJM:n alueella on sekä kapasiteettivelvoitteet että kapasiteettimarkkinat, joilla

velvoitteet voi täyttää. Jokaisen PJM-markkinoilla toimivan sähkönmyyjän on

pidettävä yllä kapasiteettivelvoitteita eli myyjällä pitää olla ennustetun
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huippukuorman ja tietyn reservin verran sähköntuotantokapasiteettia. Tavoitteena

on käyttövarmuuden parantaminen. Velvoitteen voi täyttää omalla tuotannolla tai

hankkimalla velvoitetun kapasiteetin kapasiteettimarkkinoilta. Aikaisemmin PJM:n

alueella oli käytössä Capacity Credit Market eli CCM, jotka oli perustettu vuonna

1999. Näiden markkinoiden avulla myyjä saattoi saavuttaa

kapasiteettivelvoitteensa. Kapasiteettikrediittejä oli eripituisille jaksoille. Vuonna

2007 CCM-markkinat korvattiin Realiability Pricing Model (RPM) -systeemillä.

RPM:iin kuuluu muun muassa kolmen vuoden forward, joka auttaa kapasiteetin

rakentamiseen vaadittavien riittävän pitkien hintasignaalien saamisessa. RPM-

markkinoilla käydään vuosittaista kauppaa, ja se on paikallismarkkina (locational

market) eli vastaavanlainen kuin spot-markkina. Tuottajien on pakko tarjota

kapasiteettia RPM-kauppaan ja ostajien on puolestaan pakko osallistua

kaupankäyntiin. Myös kapasiteettimarkkinoiden hinnanmuodostusta valvotaan.

(Bowring 2006; FERC 2007; PJM 2007; PJM 2005)

Edellä kuvattu kapasiteettimarkkinatilanne on vuosilta 2005–2007. Vuoden 2008

aikana kapasiteettimarkkinoita kuitenkin kehitetään edelleen, koska aikaisemmin

käytössä olleet kapasiteettivelvoitteet olivat kohtuuttomia ja epäreiluja (FERC

2006). Varsinaisista pakollisista kapasiteettivelvoitteista luovutaan. Markkinoilla

on kuitenkin kapasiteettivelvoitteita, jotka eivät ole pakollisia, ja kaikkien

markkinoille osallistuvien on kuitenkin pakko osallistua RPM-markkinoille. RPM-

systeemin kapasiteettikaupat käydään huutokauppamarkkinoilla. Ensin on

perushuutokauppa kolme vuotta ennen toimitusta ja sen jälkeen 1–3 täydentävää

huutokauppaa. Huutokauppojen perusteella määräytyvät myös

kapasiteettivelvoitteet. (PJM Manual 2008)

PJM:n alueella on tarjolla myös Ancillary Service eli lisäpalvelu -markkinat.

Niihin kuuluvat säätöpalvelut ja Spinning Reserve eli pyörivän kapasiteetin -

markkinat. Spinning Reserve -markkina on otettu käyttöön vuonna 2002.

Markkinoille voivat osallistua sellaiset toimijat, jotka voivat tuottaa 10 minuutissa
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sähköä verkkoon, ja saavat siitä LMP + 50 $/MWh. Spinning Reserve -markkinan

on tarkoitus korjata äkilliset vajeet tehotaseessa. (Bowring 2006)

Siirtoverkkojen ruuhkamaksujen kompensointia varten käytössä on FTR-

sopimukset. Lisäksi ARR-oikeudet otettiin käyttöön vuonna 2003. PJM-alueella

ARR-oikeuksien käyttöönotto on lisännyt FTR-huutokauppojen likvidisyyttä ja

siten myös joustavuutta. FTR-huutokauppoja on vuosittain sekä kuukausittain.

Kuukausittaisessa kaupassa käydään huutokauppaa siitä määrästä, joka on jäänyt

jäljelle vuosittaisessa kaupassa. Lisäksi FTR-oikeuksia voi kaupata kahdenvälisillä

markkinoilla. Kuvassa 4 on yhteenveto PJM:n sähkömarkkinoista, ja siinä on

esitetty kaikki PJM-markkinan palvelut. (Bowring 2006; PJM FTR 2008)

Kuva 4. Yhteenveto PJM:n sähkömarkkinoista.

3.2.3 Muut nodaalimarkkinat

Myös ISONE (New England) -alueella oli aluksi MCP -hinnoittelu. Tälläkin

alueella koettiin, että yksi hinta-alue antaa vääriä hintasignaaleita, ja uutta

tuotantokapasiteettia rakennettiin paikkoihin, joihin sitä ei tarvittu. Useammalla

hinta-alueella järjestelmä olisi voinut toimia, mutta ISONE siirtyi kuitenkin

nopeasti LMP-hinnoitteluun (Hogan 2001). MISO (Keskilänsi)- ja NYISO (New

York) -alueilla käydään LMP-hinnoitteluun perustuvaa kauppaa. LMP-hinnoista

lasketaan hintoja hubeille ja alueille. Kummallakin markkinalla on day-ahead- ja

real-time-markkinat.  Texas ERCOT:n alueella on vielä käytössä zonaali- eli
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aluehinnoittelu. Sen on havaittu aiheuttavan läpinäkyvyysongelmia, ja siksi on

päätetty siirtyä nodaalihinnoitteluun vuonna 2009. Nodaalihinnoittelun myötä

markkinoille tulee day-ahead-kaupankäynti ja erilaisia tuotantokapasiteetin

takaavia kaupankäyntimuotoja. (Texas Nodal 2008; FERC 2008)

Kalifornian ISO eli CAISO vapautti markkinat ensimmäisten joukossa

Yhdysvalloissa. Hinnoittelumekanismina oli aluksi aluehinnoittelu ja erilaiset

pakotetut maksut. CAISO:n järjestelmä suunniteltiin ilman kunnollista tietoa

sähköjärjestelmän toimintaperiaatteista, ja järjestelmä ajautuikin kriisiin 2000-

luvun taitteessa. Katastrofiin vaikuttivat myös muun muassa kapasiteetin

väheneminen, huono vesivuosi ja maakaasun toimitusrajoitukset. Sähkön hinta

nousi erittäin korkealle ja sähköstä oli myös pulaa. Samoin finanssimarkkinat

kärsivät kriisistä. Kriisin jälkeen markkinoille asetettiin tarjoushintakattoja, jotka

koskivat myös kahdenvälistä kauppaa. Markkinoita uudistetaan koko ajan, ja

lähitulevaisuudessa siirrytään nodaalihinnoitteluun. (Sweeney 2006; Hogan 2001;

CAISO 2007)

Nodaalihinnoittelu on Yhdysvaltojen lisäksi käytössä myös muun muassa

Uudessa-Seelannissa. Markkinoiden vapauttaminen alkoi vähitellen jo 1980-

luvulla, mutta varsinaisesti vuodesta 1996 lähtien on Uudessa-Seelannissa ollut

vapaat markkinat. Verkossa on tähän mennessä ollut vain kaksi keskeistä

pullonkaulaa, ja kolmen keskeisen solmun hinta on ollut lähes koko ajan sama.

Ainoa suuri puute markkinoilla oli aluksi pitkän aikavälin siirto-oikeuksien puute

(long-term financial transmission rights). Vuonna 2000 nämä FTR:t lisättiin

markkinamekanismiin. Näin saatiin parannettua mahdollisuutta suojautua

siirtorajoitteilta ja kannustimia pitkän aikavälin investointeihin. Myös Venäjä ottaa

markkinoita avatessaan käyttöön nodaalihinnoitelun eli markkinarakenne

muistuttaa Yhdysvaltojen markkinoita. (Hogan 2001; Bertram 2006)
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3.3 Siirtokapasiteetin varaaminen – fyysiset- ja finanssimenetelmät

On tärkeää, että rajasiirtokapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön, jotta

edullisempaa sähköä saadaan siirrettyä ylijäämäalueilta alijäämäalueille.

Siirtokapasiteetin määrittelyssä voidaan käyttää Net Transfer Capacity (NTC) -

menetelmää tai virtausperusteista (Flow Based, FB) -menetelmää. NTC:ssä

käytetään suurinta mahdollista kapasiteettimäärää ja FB:ssä TSO voi rajoittaa

kapasiteettimäärää, ja määrittelyssä huomioidaan myös kapasiteetinjako. (Interim

Report 2008)

Siirtokapasiteetti ei ole kuitenkaan aina riittävä, joten ruuhkia vastaan voi

suojautua esimerkiksi ostamalla finanssituotteen. Toisaalta kapasiteetin voi myös

varata etukäteen erilaisilla fyysisillä menetelmillä. Kumpiakin tuotteita voidaan

myydä myös kahdenvälisessä kaupassa. Edellisissä kappaleissa esitettiin kaksi

markkinaehtoista tapaa jakaa rajasiirtokapasiteettia eli market splitting ja market

coupling, joiden yhteydessä käytetään pääasiassa implisiittisiä huutokauppoja, sekä

nodaalihinnoittelu, jossa siirtokapasiteetin ruuhkatilanteiden aiheuttamilta

kustannuksista suojaudutaan finanssioikeuksilla. Tässä kappaleessa tehdään

katsaus myös ei-markkinaehtoisiin menetelmiin, joita on käytössä myös

Euroopassa.

Siirto-oikeuksia voidaan siis hankkia huutokaupoilla eli markkinaehtoisesti, jolloin

kapasiteetti jaetaan sen mukaan, paljonko kukin haluaa maksaa. Siirto-oikeuden

voi hankkia erimittaisille jaksoille: vuodelle, kuukaudelle tai päivälle.

Huutokauppamenetelmä on automaattisesti syrjimätön menetelmä. Tosin TSO

(Transmission System Operator) voi tahallaan pitää kapasiteetin niukkana

saadakseen pullonkaulatuloja. Huutokauppa voidaan käydä erikseen

(eksplisiittinen) tai siirto-oikeudet voidaan jakaa pörssikaupan yhteydessä

(implisiittinen). Eksplisiittisessä huutokaupassa myydyn energian ja varatun

siirtokapasiteetin välillä voi olla ero, koska ne myydään erikseen. (EFET 2004;

Kristiansen 2007)
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Toinen tapa jakaa kapasiteettia ovat määrään perustuvat menetelmät. Määrään

perustuvia menetelmiä on vaikeampi tehdä syrjimättömiksi eivätkä ne ole

markkinaehtoisia. Näitä menetelmiä ovat pääsyrajoitteet verkkoon (Access

limitation), ensisijaisuus listaukset (Priority rankings), ensin tullutta palvellaan

ensin (First-come, first-served), palvellaan tänään palvellaan huomenna (Served

today, served tomorrow), historiaperusteinen (Grandfathering), Pro rata ja arvonta

(Lotteries). Kuvassa 5 on yhteenveto eri menetelmistä, joilla voidaan varata

kapasiteettia, jakaa markkina alueisiin tai suojautua siirtoverkon ruuhkista

johtuvista maksuista. (EFET 2004; Kristiansen 2007)

Ei-markkinaehtoiset menetelmät Markkinaehtoiset menetelmät

Pääsy-
rajoitteet

Prioriteetti-
listat

Ensin
tullutta
palvellaan
ensin
-menetelmä

Palvellaan
tänään,
palvellaan
huomenna

Pro rata

Historia-
perusteinen

Arvonta

Eksplisiittinen
huutokauppa

Implisiittinen
huutokauppa

Finanssituotteet (FTR
ja CfD)

Market Splitting Market Coupling

Kuva 5. Siirtoverkon ruuhkiin varautumismenetelmät.

Pääsyrajoitteilla rajoitetaan muiden kuin kapasiteetin omistajien pääsyä verkkoon.

Ensisijaisuuslistauksissa palvelua haluavat järjestetään esimerkiksi aakkos- tai

kokojärjestykseen. Ensin tullutta palvellaan ensin -mekanismissa ensimmäinen

ostaja saa ostaa kapasiteetin. Palvellaan tänään palvellaan huomenna -kauppa on

edellisen mekanismin muunnos eli aikaisemmin kauppaa tehneet saavat

etuoikeuden myös myöhemmin kaupan oleviin oikeuksiin. Menetelmä on syrjivä,

sillä ei voida olettaa, että tänään kapasiteettia käyttänyt haluaisi käyttää sitä myös

huomenna. Historiaperusteinen on edellisen mekanismin muunnelma, ja siinä

oikeudet on jaettu historiatietojen perusteella. Pro rata -mekanismissa osallistujat

ilmoittavat halukkuutensa saada oikeuksia, ja sitten oikeudet jaetaan siinä

suhteessa, paljonko kokonaiskiinnostusta oli. Pienet varaajat eivät voi tällöin saada

koskaan ylimääräisiä oikeuksia, joita voisivat myydä jälkimarkkinoilla.
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Mekanismiin on liitetty monimutkaisia sääntöjä siitä, miten voidaan varmistaa,

onko varaaja ”aito” kapasiteetin käyttäjä. Arvontamenetelmässä halukkaat voivat

ostaa arvontakupongin, ja oikeuksien jako arvotaan. Myös tässä menetelmässä

ilmenee ongelmia syrjimättömän osallistumisen kanssa. Voittomahdollisuudet

riippuvat hyvin paljon siitä, kuinka paljon arvontakuponkeihin on sijoitettu. (EFET

2004)

Edellä luetellut tavat jakaa siirtokapasiteettia ovat fyysisiä menetelmiä eli tuotteen

hankkiminen johtaa siirto-oikeuden saamiseen. Fyysisiä siirto-oikeuksia voi saada

myös pitkillä sopimuksilla. Fyysisistä menetelmistä käytetään nimeä PTR

(Physical Transmission Rights). Fyysisten siirto-oikeuksien eräs ongelma on, että

kapasiteetti varataan, mutta sitä ei välttämättä käytetä. Tällöin siirtoyhteyksiä ei

saada tehokkaaseen käyttöön. Ratkaisuna voidaan käyttää use-it-or-lose-it-

mekanismia, jolloin omistaja menettää kapasiteetin ja käyttämätön kapasiteetti

tulee muiden käyttöön. Toinen versio on use-it-or-get-paid-it tai use-it-or-sell-it,

jolloin käyttämättömästä hankitusta kapasiteetista saa korvauksen, jos ilmoittaa

riittävän ajoissa ettei aio käyttää kapasiteettia (esimerkiksi viimeistään 15

minuuttia ennen implisiittisen huutokaupan päättymistä). Korvaus määritellään

day-ahead-kaupan hinnoilla. (EFET 2007; Interim Report 2008)

Siirtokapasiteetin varaamisen lisäksi tai sen sijasta voidaan käyttää myös

finanssituotteita aluehintariskiltä suojautumiseen. Finanssituotteilla ei saada

varsinaista siirto-oikeutta, mutta niillä saadaan kuitenkin suoja kahden markkina-

alueen väliselle hintaerolle. Finanssituotteita ovat FTR:t ja CfD:t (Contracts for

Differences). CfD:t ovat finanssituotteita, joilla saa suojauksen aluehintariskiä

vastaan. Ne siis selvitetään rahalla, ja niiden kaupankäynti on jatkuvaa. FTR:t

jaetaan puolestaan huutokauppamenetelmällä. (EFET 2004; Lyons & al. 2000;

ETSO 2006)

Nodaalihinnoittelun yhteydessä ei käytetä fyysisiä tuotteita vaan finanssituotteita,

jotka antavat suojan kahden toimituspisteen väliselle hintaerolle, joka syntyy



34

ruuhkatapauksessa. Yleisesti finanssisopimukset (FTR ja CfD:t) sopivat sellaisille

markkinoille, jotka ovat koordinoidut ja joilla on käytössä market coupling- tai

market splitting -menetelmä tai LMP. Eli FTR- ja CfD-sopimuksia käytettäisiin

implisiittisen varauksen lisänä. Euroopan market coupling -alueilla FTR:t eivät ole

vielä käytössä, vaikka sitä on ehdotettu esimerkiksi EFET:n ja ETSO:n raporteissa.

Pohjoismaiden market splitting -alueella on saatavilla CfD-sopimuksia pörssin

kautta. Fyysisistä sopimuksista eksplisiittinen varaus ja määrään perustuvat

varausmekanismit sopivat sellaisille markkinoille, jotka ovat hyvin vähän sidotut

toisiinsa. (EFET 2004; Lyons & al. 2000; ETSO 2006)

3.3.1 Siirtoyhteydet ja siirtokapasiteetin varaaminen Euroopassa

Siirtoverkon pullonkaulaongelmat rajoittavat rajasiirtoa Pohjoismaissa ja Keski-

Euroopassa. Jotta markkina-alueita pystytään yhdistämään, täytyy

siirtokapasiteettia olla riittävästi yhtenäisen hinta-alueen muodostamiseksi.

Riittävä siirtokapasiteetti on myös edellytys sille, että yhtenäinen sähkön

sisämarkkina voidaan luoda. Siirtokapasiteetin vahvistamissuunnitelmia on esitetty

myös  Euroopan  Komission  Priority  Connection  Plan:ssa.  Täysin

pullonkaulattomaksi verkkoa ei kannata rakentaa, sillä se ei ole

kustannustehokasta. Keski-Euroopan rajasiirtojohdot on esitetty kuvassa 6. Suurin

osa siirtojohdoista on 380 kV:n jännitetasolla.
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Hollanti

Belgia

Ranska

Saksa

GeertruidenbergBorssele Maasbracht

Zandvliet Meerhout Gramme/
Liege

Avelgem Jamiolle Achene Aubange

Avelin Chooz Lonny Moulaine

Melden

Hengelo Gronau

Diele

Rommerskirchen

Siersdorf

Vigy

Vogelgrun

Muhlbach Eichstetten

Uchtelfangen
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Puola

Tsekki

Ruotsi

Iso-Britannia Espanja Sveitsi Itävalta

Doetinchem Wesel

380 kV
220 kV
Suunnitteilla

Kuva 6. Rajasiirtoyhteydet Keski-Euroopassa. (UCTE 2007; IAEW 2001)

Kuvasta 6 voidaan havaita, että Hollannin ja Saksan välillä on paljon

siirtoyhteyksiä samoin kuin Ranskan ja Saksan välillä. Ranskasta ja Saksasta on

lisäksi paljon siirtoyhteyksiä muualle Eurooppaan. Runsaat siirtoyhteydet ovatkin

tyypillinen piirre keskieurooppalaisille verkoille (meshed network). Priority

Connection Plan:n mukaan esimerkiksi Ranskan ja Belgian välisiä

rajasiirtoyhteyksiä (Avelin-Avelgem ja Aubange-Moulaine) tulee edelleen

vahvistaa. (COM 2006)

Pohjoismaissa maidenvälisiä siirtoyhteyksiä on vähemmän, mutta maiden sisäisiä

siirtoyhteyksiä on sähkön käyttöön verrattuna runsaasti. Tämä on seurausta siitä,
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että vesivoimakapasiteettia on paljon pohjoisessa, kun taas kulutus on suurimmalta

osin etelässä. Pohjoismaiden välistä siirtoverkkoa kehitetään yhteistyössä kaikkien

pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Parhaillaan on käynnissä lukuisia

hankkeita siirtoverkon pullonkaulojen poistamiseksi. Lisäksi on tehty uusi

suunnitelma verkon vahvistamiseksi. Keskeisenä yhteistyöelimenä Pohjoismaissa

on Nordel. Keski-Euroopassa siirtoverkkoa puolestaan ei ole suunniteltu

yhteistyössä, ja rajasiirroissa on pullonkauloja. Maiden sisäisten verkkojen

vahvistukseen on useita maakohtaisia suunnitelmia, joista osa on esitetty myös

Priority Connection Plan:ssa. Esimerkiksi Saksan sisäisissä verkoissa on

pullonkauloja ja siirtorajoituksia Pohjois- ja Etelä-Saksan välillä, koska Pohjois-

Saksassa on paljon tuulivoimakapasiteettia. Ongelman aiheuttaa se, että sijaintia

koskevaa hintasignaalia ei ole, koska käytössä on yhtenäinen hinta-alue. Eli ei

huomioida sitä, että siirtoverkossa on pullonkauloja. Priority Connection Plan:n

mukaan juuri Pohjois- ja Etelä-Saksan välisiä yhteyksiä tulee vahvistaa. Ranskassa

on yhtenäinen hinta-alue sähkölle, mutta kaasulle on vyöhyketariffi. Tästä aiheutuu

siirtorajoitteita sähköverkkoon. Primäärienergian siirtäminen olisi kuitenkin

taloudellisempaa kuin sähkön siirtäminen. (KOM 2007; COM 2006)

Rajasiirtokapasiteetin varaamisessa on myös erilaisia käytäntöjä. Pohjoismaissa

rajasiirto varataan implisiittisesti, mutta Keski-Euroopassa on vielä osittain

käytössä eksplisiittinen huutokauppa ja muita menetelmiä. Kuvassa 7 on

siirtorajoitusten hallintamenetelmät Euroopassa vuonna 2007.
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Kuva 7. Euroopassa käytössä olevat siirtorajoitusten hallintamenetelmät vuonna 2007 (Hollanti-
Norja -yhteys 2008). (KOM 2007)

Kuvasta 7 voidaan havaita, että varsinkin Etelä-Euroopassa on käytössä edelleen

muita siirtokapasiteetin varaamismenetelmiä kuin eksplisiittinen ja implisiittinen

huutokauppa. Siirtoverkon haltijat saavat siirtomaksuja, jotka johtuvat alueiden

välisistä hintaeroista ja rajasiirron määrästä. Koska Euroopassa on

markkinaehtoinen rajasiirto, siirtoverkonhaltijat keräävät siirtomaksuja, jotka

kuvaavat alueiden välisiä hintaeroja ja rajasiirron määrää. Vuonna 2006 lisättiin

nimenomaan eksplisiittisen huutokauppojen määrää, joilla korvattiin vanhoja

sopimuksia ja ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaate. Tulevaisuudessa on

odotettavissa, että siirtokapasiteettia jaetaan yhä enemmän implisiittisesti. Market

coupling -mekanismi sopii keskieurooppalaiseen siirtoverkkoon, koska se on

suurelta osin silmukoitu (Kristiansen 2007). Siirtorajoituksista saatuja tuloja

voidaan käyttää kapasiteetin varmistamiseen, infrastruktuurin rakentamiseen tai
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verkkotariffien alentamiseen. Yleisimmin tuloja on käytetty verkkotariffien

alentamiseen, mutta esimerkiksi Pohjoismaiden ja Hollannin välillä on tehty

verkkoinvestointeja. Vuodesta 2007 lähtien on sääntelyviranomaisten täytynyt

julkaista vuosittain raportti siirtorajoitusten hallinnasta saaduista tuloista. (KOM

2007)

3.4 Yhteenveto

Tässä luvussa käytiin läpi teoreettista taustaa markkinoiden vapauttamisesta, ja sen

seurauksena syntyviä markkinarakenteita. Erilainen alkutilanne siirtoverkossa ja

sähkömarkkinoilla johtaa siihen, että sähkömarkkinoiden avaamisen yhteydessä

valitaan erilaisia hinnoittelujärjestelmiä. Sähköpörsseissä eri

hinnoittelumekanismeja on kaksi: marginaali- ja tarjousperusteinen hinnoittelu.

Näistä marginaalihinnoittelu on vallitseva käytäntö. Lisäksi on kaksi päätapaa

käsitellä siirtoverkkojen ruuhkaisuustilanteita markkinaehtoisesti. Nämä ovat

nodaalihinnoittelu ja aluehinnoittelu (market splitting ja coupling). Näihin liittyvät

FTR:t ja implisiittiset huutokaupat. Aluehinnoittelu on pääasiassa käytössä

Euroopassa, kun taas nodaalihinnoittelu on vallitseva menetelmä muualla

maailmassa. Näiden hinnoittelutyyppien pääerot on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Nodaali -ja aluehinnoittelun tyypillisimmät piirteet.

Piirre Nodaalihinnoittelu (USA) Aluehinnoittelu (Eurooppa)

Solmujen/alueiden
lkm tuhansia yksi tai muutamia

Kaupankäyntiä hoitaa pörssi tai ISO pörssi

Markkinat day-ahead ja real-time
(useimmiten) day-ahead ja intraday

Finanssimarkkinat hyödykepörssien futuurit (ja
FTR)

pörsseissä futuurit, forwardit ja
optiot

Siirtokapasiteetin
varaaminen

ei fyysistä varaamista,
finanssituote FTR

implisiittinen huutokauppa (ja
eksplisiittinen huutokauppa)

Hintavalvonta usein tiukkaa ei kovin tiukkaa

Kapasiteettimarkkinat usein pakolliset ei yleensä

Edut

sopii tiukkoihin pörsseihin ja
heikkoon siirtoverkkoon,
vähäinen markkinavoiman
käyttö (hintavalvonnan
yhteydessä)

yksinkertainen (vähän
alimarkkinoita), vaatii
vähemmän valvontaa, paremmat
hintasignaalit

Haitat/Ongelmat
paljon solmupisteitä ja hankala
laskenta, monimutkaisuus,
väärät investointisignaalit

riittävän likviditeetin saaminen
pörsseihin, markkinavoiman
käytön riski

Nodaalihinnoittelua hyödyntäviä markkinoita esiteltiin myös lyhyesti, samoin kuin

erilaisia finanssituotteita markkinariskeiltä suojautumiseen. Nodaalimarkkinoihin

liittyy kiinteästi FTR-tuote, jolla voidaan suojautua solmujen välisiltä hintaeroilta,

kun siirtokapasiteetti ei ole riittävä. FTR-sopimuksia voidaan hyödyntää myös

aluehinnoittelussa, jolloin voidaan suojautua etukäteen hintaeroilta

siirtokapasiteetin ruuhkatilanteissa. Pääasiassa aluehinnoittelun yhteydessä on

kuitenkin käytössä forwardit, futuurit ja optiot sähkön hinnanvaihtelun

aiheuttaman riskin hallitsemiseen. Markkinaehtoisten siirtokapasiteetin

varausmenetelmien ja finanssimenetelmien lisäksi siirtokapasiteettia voidaan jakaa

myös ei-markkinaehtoisesti. Ei-markkinaehtoisia menetelmiä on käytössä

Euroopassa sellaisten maiden välillä, joiden sähkömarkkinat eivät ole liittyneet

tiukasti yhteen. Euroopan siirtoverkon tilannetta ja varausmenetelmiä käsiteltiin

myös lyhyesti tässä yhteydessä.
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4 POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT

Pohjoismaiset sähkömarkkinat avautuivat ennen Keski-Euroopan markkinoita,

joten ne ovat antaneet jonkin verran vaikutteita Keski-Eurooppaan. Tässä luvussa

käsitellään pohjoismaisten markkinoiden kehitystä sekä pohjoismaista

markkinamallia, jota vertaillaan myöhemmin keskieurooppalaisiin markkinoihin.

4.1 Markkinoiden kehitys Pohjoismaissa nykypäivään saakka

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhteistoiminta on alkanut Nordelin kautta.

Nordel perustettiin 1963 voimayhtiöiden yhteistyöjärjestöksi ja nykyisin se on

pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö. Pohjoismaiset

kantaverkko-operaattorit ovat Fingrid (Suomi), Svenska Kraftnät (Ruotsi), Statnett

(Norja) ja Energinet.dk (Tanska). Yhtiöt ovat pääsääntöisesti valtioiden

omistuksessa, mutta Fingridin pääomistajina ovat myös Fortum ja Pohjolan

Voima. Kuvassa 8 on Pohjoismaiden markkina-alue eli tässä yhteydessä

puhuttaessa Pohjoismaista tarkoitetaan Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Tanskaa.

(Haarla 2007)

Kuva 8. Pohjoismaiden markkina-alue. (Nordel 2007)

Varsinainen sähkömarkkinoiden vapauttaminen alkoi vuonna 1990 Norjasta.

Vuonna 1994 Norjassa perustettiin sähköpörssi (The Nordic Power Exchange),

joka oli perusta pohjoismaiselle sähköpörssille Nord Poolille. 1990-luvun
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puolivälissä sähkömarkkinoiden uudelleenjärjestely ja vapauttaminen alkoivat

Ruotsissa ja Suomessa. Samalla yhteistyö Pohjoismaiden välillä syveni ja

pörssitoiminta laajeni. Suomi liittyi Nord Pooliin 1998. Tanskassa markkinoiden

vapauttaminen tapahtui vasta 2000-luvun taitteessa. Sekä tukku- että

vähittäismarkkinat on vapautettu Pohjoismaissa, mutta siirto ja jakelu ovat

valvotussa monopoliasemassa. (Amundsen & al. 2006)

Pohjoismaiden alueella toimii neljä kantaverkkoyhtiötä, mutta vain yksi pörssi.

Kantaverkkoyhtiöt omistavat pörssin spot-kauppaa hoitavan osuuden. Tämä

helpottaa alueellisten investointien suunnittelua, kun sekä kantaverkkoyhtiöt että

pörssi tekevät yhteistyötä. Pohjoismainen siirtoverkko on yhteiskäyttöverkko, ja

maiden välinen siirto onnistuu vain pörssin kautta. Siirtoa ei voi varata erikseen

erillisillä huutokaupoilla. Pohjoismaissa on käytössä aluehinnoittelu.

Yleisesti Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden vapauttamista pidetään onnistuneena

prosessina, sillä hyvin toimivan markkinan edellytyksenä olevat ehdot, eli

esimerkiksi eriyttäminen ja riittävä likviditeetti, toteutuvat. Kehittämistarpeita

nähdään kuitenkin edelleen erityisesti siirtoverkkojen pullonkaulojen

poistamisessa, kilpailun lisäämisessä ja läpinäkyvyyden parantamisessa. Kuvassa 9

on yhteenvetona aikajana pohjoismaisten sähkömarkkinoiden historiasta.

(Amundsen & al. 2006)
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Kuva 9. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden historian pääkohdat.



42

Viime vuosina Pohjoismaiden verkkoa on yhdistetty Keski-Eurooppaan

Alankomaiden ja Saksan kautta. Tulevaisuudessa yhteyksiä tullaan lisäämään

EU:n vaatimusten mukaisesti. Aluksi harmonisointia tapahtuu tukkumarkkinoilla

ja myöhemmin vielä vähittäismarkkinoilla.

4.2 Nord Pool – fyysinen markkina

Nord Pool on Pohjoismaiden sähköpörssi, joka on perustettu 1996. Pörssi on

pohjoismaisten kantaverkko-operaattoreiden omistuksessa spot-kaupan osalta.

Johdannaistuotteet sekä konsultti- ja selvitystoiminnot ovat OMX:n omistuksessa.

Pörssin volyymi oli 291 TWh eli noin 70 % koko markkinasta vuonna 2007. Loput

sähköstä myydään OTC-markkinoilla. Pörssin tuotteita ovat day-ahead-tuote

(Spot), intraday (Elbas) sekä futuurit, forwardit ja optiot. Rajasiirto varataan osana

pörssikauppaa eli implisiittisesti. Pörssissä on käytössä aluehintamekanismi. Kun

rajasiirtokapasiteettia ei ole riittävästi, jakautuu toimialue hinta-alueisiin. Hinta-

alueita on yhteensä kahdeksan, ja ne on esitetty kuvassa 10. (Nord Pool Spot 2008)



43

Suomi
Ruotsi

Norja 1

Norja 2

Norja 3

Länsi-Tanska

Itä-Tanska

Kontek

Kuva 10. Nord Pool:n kahdeksan hinta-aluetta.

Spot-kaupasssa ostajat ja myyjät tekevät pörssiin ehdollisia osto- ja

myyntitarjouksia toimitusta edeltävänä päivänä. Myös erilaisia blokkitarjouksia

voidaan käyttää samoin kuin joustavia tuntitarjouksia, joissa toimitustunti ei ole

sidottu, mutta hinta ja määrä ovat. Blokit tulee täyttää aina kokonaisuuksina eli

niissä toteutuu all-or-none-periaate. Tarjouskierros päättyy kello 12.00 (kello 13.00

Suomen aikaa). Kaupankäyntierä on 0,1 MW kerrannaisineen, ja yhteensä voi

asettaa 62 hinta/määräkombinaatiota. Pörssi muodostaa tarjouksista kysyntä- ja

tarjontakäyrät, joiden leikkauspisteessä muodostuu systeemihinta. Jos kysyntä- ja

tarjontakäyrät eivät kohtaa, rajoitetaan tarjouksia (Pro rata), jotta systeemihinta

saadaan muodostettua. Aluehinta tilanteessa ylitarjonta-alueella sähkön hinta jää

systeemihintaa alhaisemmaksi, ja alitarjonta-alueella hinta on korkeampi kuin

systeemihinta. Vuonna 2007 Suomi ja Ruotsi olivat yhtä aluetta 95 % ajasta ja

koko Nord Poolin alue oli yhtä hinta-aluetta 29 % ajasta. (Nord Pool Spot 2008;

Energiateollisuus 2007)
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Spot-kaupan jälkeen käynnistyy Elbas-kauppa, jota käydään Ruotsissa, Suomessa

ja Itä-Tanskassa. Myös Norja on liittymässä mukaan. Elbas-kauppaa käydään 1

MW:n kerrannaisilla, ja kaupankäynti on mahdollista vielä tuntia ennen toimitusta.

Elbas-kauppa on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, ja se avautuu Ruotsissa ja

Suomessa kello 14.00 tai Elspot-kaupan jälkeen. Itä-Tanskassa Elbas-kauppaa

voidaan käydä kello 17.00 lähtien. Tarjousjärjestelmä kontrolloi automaattisesti

rajasiirtokapasiteetin riittävyyden. (Nord Pool Spot 2008; Nord Pool Elbas 2008)

4.3 Nord Pool –finanssimarkkina

Nord Poolin finanssituotteisiin kuuluvat futuurit, forwardit, optiot ja CfD:t. Myös

erilaisista päästökauppaan liittyvistä oikeuksista käydään kauppaa.

Kokonaisvolyymi vuodessa on noin 780 TWh (2006). Tuotteet jakautuvat vielä

peruskuorma- ja huippukuormatuotteisiin. Huippukuormatuotteet tulivat takaisin

tuotevalikoimaan vuonna 2007, sillä ne olivat poissa valikoimista yli 10 vuotta.

Nord Pool tarjosi 1990-luvun alussa huippu- ja ei-huippukuormatuotteita.

Huippukuormatuotteet kuitenkin poistettiin silloin valikoimista vähäisen kysynnän

vuoksi, ja koska peruskuormatuotteiden likvidisyyttä haluttiin lisätä. Kaikki

finanssituotteet selvitetään rahalla joko kaupankäyntiaikana tai toimituksen

yhteydessä. Finanssituote ei siis johda automaattisesti toimitukseen. Vielä pörssin

alkuvaiheessa 1990-luvun alussa finanssituotteet johtivat fyysiseen toimitukseen.

(Nord Pool Financial 2008)

Peruskuormafutuureita on saatavilla päivä- ja viikkotuotteina. Forwardeja on

kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosituotteina. Optiot jakaantuvat osto- ja

myyntioptioihin, joilla voidaan suojautua hinta- ja volyymiriskeiltä. CfD:t ovat

aluehintatuotteita. Koska Nord Poolin alueella jakaannutaan alueisiin siirtoverkon

ruuhkaisuuden mukaan, tarvitaan tuote, jolla voidaan suojautua aluehintariskiä

vastaan. CfD:n hinnat voivat olla positiivisia, negatiivisia tai nolla sen mukaan

miten hinta-alueisiin on jakaannuttu. CfD:n netotushinta on aluehinta, kun taas

futuureissa, forwardeissa ja optioissa se on pörssin spot-hinta. Pohjoismaiden
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alueella netotushinta on päivähinta, Saksan alueella EEX:n päivähinta ja Hollannin

alueella APX NL:n päivähinta. Kaupankäynnin kohteena on 1 MW

kerrannaisineen. (Nord Pool Financial 2008)

Huippukuormatuotteina on saatavilla viikkofutuureita ja vastaavanlaisia forwardeja

kuin peruskuormallekin. Huippukuormatunteja on viikossa 60 ja ne ovat

maanantain ja perjantain välisenä aikana kello 8.00–20.00. Tuotteita listataan

viidelle viikolle, kahdelle kuukaudelle, kolmelle kvartaalille ja yhdelle vuodelle.

Netotushinnat saadaan Nord Poolista ja EEX:stä. (Nord Pool Financial 2008)

4.4 Pohjoismainen markkinamalli

Pohjoismaisen markkinamallin onnistumisen edellytyksiä ja toisaalta haasteita on

selvitetty muun muassa asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Haastatelluista

henkilöistä on lista lähdeluettelon jälkeen. Seuraavassa on yhteenveto

haastattelujen tuloksista ja vertailua Keski-Euroopan markkinakehitykseen.

Pohjoismaisen markkina-alueen kehittymiseen on vaikuttanut paljon se, millaiset

sähkömarkkinat olivat ennen vapauttamista. Pohjoismaiset kantaverkko-

operaattorit olivat tehneet yhteistyötä Nordelin kautta jo 1960-luvulta lähtien, joten

se antoi hyvän pohjan myös sille, että vapaita markkinoita haluttiin alusta saakka

kehittää yhdessä. Tiedonvaihtokulttuuri oli avointa, ja uudistuksille oli vahva

poliittinen tahto. Eräs merkittävä seikka on ollut myös se, että tuotanto ei ole ollut

keskittynyttä Pohjoismaissa. Tämä on vaikuttanut merkittävästi siihen, että

tuottajat ovat nähneet kilpailun hyvänä vaihtoehtona. Lisäksi norjalaisilla

vesivoiman tuottajilla oli jo ollut sähköpooli vesivoimakapasiteetin optimoimiseen.

Pohjoismaisilla markkinoilla oli myös jo toimintamalli, implisiittinen

huutokauppa, jolla olemassa olevaa rajasiirtokapasiteettia pystyttiin jakamaan

markkinaehtoisesti.
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Spot-kaupan volyymi on Pohjoismaissa paljon suurempi kuin muualla Euroopassa.

Tähän vaikuttaa muun muassa se, että vuonna 2002 Nord Pool Spot yhtiöitettiin,

jolloin fyysistä markkinaa päästiin kehittämään sen omista lähtökohdista ja

pohjoismaisesta näkökulmasta, kun kaikki pohjoismaiset kantaverkko-operaattorit

pääsivät omistajiksi pörssiin. Markkinoiden kehittäminen on siis ollut

toimijavetoista ja vapaaehtoista. Aina yhteistyö ei kuitenkaan ole ongelmatonta,

eikä tätä omistusrakennetta voida pitää automaattisesti menestystekijänä silloin,

kun lähdetään laajentumaan oman alueen ulkopuolelle. Kantaverkkoyhtiöillä ei

myöskään välttämättä ole samanlaista kiinnostusta lähteä laajentamaan

toimintaansa oman alueensa ulkopuolelle, kuten pörsseillä saattaa olla. Tärkeää on

myös, että kantaverkkoyhtiöillä on halu toimia markkinapaikan kehittäjänä, kuten

Pohjoismaissa on esimerkiksi ollut.

Spot-kaupan suureen volyymiin vaikuttaa myös se, että Pohjoismaissa on kyetty

synnyttämään luottamus markkinoiden toimintaan. Markkinoilta saadaan myös

luotettava referenssihinta. Lisäksi tuottajat kierrättävät suuren osan tuottamastaan

sähköstä pörssin kautta, vaikka kahdenvälisiäkin sopimuksia on.

Pohjoismaisia siirtoverkkoja on kehitetty erityisesti 2000-luvulla alueellisesta

näkökulmasta Nordelin myötä. Nordel on sulautumassa eurooppalaiseen ENTSO-

E:hen (European Network of Transmission System Operators for Electricity),

mutta  alueellisen  suunnittelun  periaate  on  silti  tavoitteena  turvata.  ENTSO-E  on

EU:n vaatimusten mukaan perustettava uusi kantaverkko-operaattoreiden

yhteistyöelin, jolla on erilaisia sähkömarkkinoihin ja sähköjärjestelmiin liittyviä

kehitystehtäviä. Nykyiset kantaverkkojärjestöt lakkautetaan ja siirretään ENTSO-

E:hen.

Pohjoismaisen markkinaintegraation seurauksena ei vielä syntynyt sellaista

markkinamallia, jonka voisi sellaisenaan siirtää muualle Eurooppaan. Tämä johtuu

siitä, että Pohjoismaiden historia sähkömarkkinoiden osalta on kovin erilainen kuin

Keski-Euroopan. Täällä markkinat avautuivat jo paljon aikaisemmin ja sitä edelsi
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pitkä Nordel-yhteistyö, jonka myötä oli olemassa tietty halukkuus markkinoiden

kehittämiseen niin verkkojen kuin sähkökaupankin osalta. Kuten aikaisemmin jo

todettiin, myös yksi pörssi ja sen vahva asema edesauttoivat pohjoismaisen

markkinamallin syntymistä. Keski-Euroopassa ei kuitenkaan ole yhtä vahvaa

historiallista taustaa yhteistyölle vaan ennemminkin kansallinen ajattelutapa. Siellä

pitää luoda oma markkinamalli, jonka avulla markkinoita voidaan yhdistää.

4.5 Yhteenveto

Luvussa esiteltiin lyhyesti pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehitys yhtenäiseksi

markkina-alueeksi ja Nord Poolin tuotteet. Pohjoismaisia sähkömarkkinoita alettiin

yhdistää heti markkinoiden avautumisprosessien alkuvaiheissa, joten erillisiä

kansallisia sähkömarkkinoita ja erilaisia toimintatapoja ei ehtinyt syntyä.

Yhdistymistä edistivät aikaisempi Nordel-yhteistyö, vahva poliittinen tahto ja

toimijoiden kiinnostus kehittää markkinoita.

Likvidin pörssin kehittämisessä auttoi pörssin omistusrakenne, jossa

kantaverkkoyhtiöillä on merkittävä osuus. Noin 70 % pohjoismaisesta

sähkökaupasta käydään sähköpörssin kautta ja toimijoita on noin 300.  Lisäksi

merkittävä tekijä pohjoismaisilla markkinoilla on ollut implisiittisen huutokaupan

käyttöönotto.
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5 KESKI-EUROOPAN SÄHKÖMARKKINAT

Saksan, Ranskan, Hollannin ja Belgian sähkömarkkinat ovat avautuneet kilpailulle

muutamia vuosia sitten. Ranskan, Belgian ja Hollannin sähkömarkkinat ovat

liittyneet yhteen Trilateral Market Coupling (TLC) -mekanismin kautta. TLC-

alueen markkinaintegraatio on ensimmäisiä Keski-Euroopassa tapahtuneita

intgraatioprosesseja. Seuraavaksi on tavoitteena liittää TLC-alueeseen Saksa.

Saksa ja Pohjoismaat liittävät markkinansa yhteen syksyn 2008 aikana EMCC-

projektin kautta. Tässä luvussa esitellään ensin Saksan sähkömarkkinoita ja

markkinaintegraatioprosesseja ja sen jälkeen TLC-alue.

5.1 Saksan sähkömarkkinat

Keskieurooppalaisten ja pohjoismaisten sähkömarkkinoiden perusperiaatteissa on

joitakin eroja ja ne ovat listattu taulukkoon 2. Markkinarakenteiden erojen taustalla

ovat historialliset seikat ja verkon fyysiset ominaisuudet. Pohjoismaissa valtioiden

välinen yhteistyö on ollut vahvaa Nordelin kautta, mutta Keski-Euroopassa

kansallinen ajattelutapa on ollut voimakkaampi, jonka takia myös

sähkömarkkinoista on muodostunut erilaiset. Nyt Keski-Euroopassa yhdistetään

markkinoita ja näin ollen markkinarakenne on muotoutumassa yhtenäisemmäksi.
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Taulukko 2. Pohjoismaiset ja Keski-Eurooppalaiset sähkömarkkinat. (EEX 2008)

Pörssikaupan rinnalla käydään myös OTC-kauppaa sekä Pohjoismaissa että Keski-

Euroopassa. OTC-markkinoiden olemassaolo pörssikaupan rinnalla on tärkeä

tekijä, joka tehostaa markkinoita ja lisää niiden likviditeettiä.

5.1.1 Sähkömarkkinoiden kehitys Saksassa nykypäivään saakka

Saksassa sähkömarkkinoiden vapauttaminen alkoi 1998, kun energialakia

muutettiin. Tuotanto ja jakelu vapautettiin täysin, ja verkkojen osalta siirryttiin

itsesäätelyyn eli varsinaista regulaattoria ei ollut. Ennen sähkömarkkinoiden

vapauttamista Saksan markkinoilla oli paljon erilaisia kartellisopimuksia, jotka

ovat hidastaneet markkinoiden kehittymistä. Kartellisopimuksista pyrittiin

pääsemään eroon markkinoiden avaamisella. Huomion arvoista on, että myös

sähkön loppukäyttäjät pääsivät heti kilpailun piiriin. Tosin vähittäismarkkinoilla

kilpailu on ollut vähäistä, sillä käytännössä kilpailuttamismahdollisuudet ovat

olleet pienasiakkaiden kohdalla heikot. Vuonna 2000 perustettiin Saksaan

sähköpörssit sekä Leipzigiin että Frankfurtiin. Pörssit yhdistyivät vuonna 2002.

(Brunekreeft & al. 2006)
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Saksassa energialakia muutettiin uudestaan vuonna 2005, ja silloin EU:n

lainsäädännön myötä aloitti toimintansa varsinainen valvontaviranomainen.

Valvonta on kustannusvalvontaa, mutta on mahdollista siirtyä myös

kannustinperusteiseen valvontaan, jolloin kustannusten valvonnan lisäksi malliin

lisätään erilaisia kannustimia. Vieläkin lähes 80 % tukkusähköstä myydään OTC-

markkinoilla eikä sähköpörssissä. Ongelmina koetaan myös laaja vertikaalinen ja

horisontaalinen integraatio, ja markkinoita hallitsee muutama suuri sähköyhtiö. 90

% tuotannosta on neljän yhtiön hallussa, mikä heikentää markkinoiden toimivuutta

EU:n tutkimuksen mukaan. Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan, että saman

yhtiön sähkön tuotantoa, jakelua ja myyntiä ei ole eriytetty millään tasolla eli

toiminnot ovat yhteen liittyneet. Horisontaalinen integraatio tarkoittaa, että

kilpailijat ovat liittyneet yhteen jollain tasolla. Aikaisemmin ulkomaiset yhtiöt

eivät olleet kiinnostuneita rakentamaan tuotantokapasiteettia Saksaan. Saksassa on

myös tarve vahvistaa siirtoverkkoa. (Euroopan Unioni 2007; Brunekreeft & al.

2006; Lipponen 1999)

Saksassa toimii neljä kantaverkkoyhtiötä: EnBW, E.ON Netz, RWE Transportnetz

Storm, VE Transmission. Ne ovat kaikki yksityisomistuksessa. Kuvassa 11 on

esitetty Saksan TSO:iden vastuualueet.
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Kuva 11. Saksan TSO:t. (Brunekreeft & al. 2006)

5.1.2 EEX –fyysinen markkina

Saksan pörssi on EEX, joka perustettu vuonna 2002. Aluksi pörssejä oli sekä

Leipzigissä että Frankfurtissa, mutta ne yhdistivät toimintonsa 2002, ja nyt pörssin

toimipaikka on Leipzig. Pörssillä on monia omistajia, joista suurin on Eurex

Zürich (23,22 %). Pörssikaupan osuus on noin 20 % markkinoista. (EEX 2008)

EEX:n tuotteita sähkölle ovat day-ahead-tuotteet (Spot), intraday-tuotteet (Spot) ja

Phelix futuurit (Derivates). Day-ahead-kauppaa käydään suljetulla huutokaupalla

seuraavan päivän tunneista. Huutokauppaa varten ostajat ja myyjät tekevät hinnan

ja määrän suhteen ehdollisia rajatarjouksia, ja myös blokkitarjoukset ovat

mahdollisia. Markkina-alueita on kaksi: Saksa-Itävalta ja Sveitsi. Saksan ja
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Itävallan välillä on niin hyvät siirtoyhteydet, että ne voidaan ajatella yhdeksi hinta-

alueeksi (IERN 2007). Tarjoukset on tehtävä kello 12.00 mennessä maanantaista

torstaihin. Perjantaina käydään kauppaa kello 12.00 asti lauantain tunneista, kello

12.30 asti sunnuntain tunneista ja kello 13.00 asti maanantain tunneista. Kello

8.00–12.00 käydään spot-kauppaa blokeilla myös jatkuva-aikaisena. Saksan sisällä

toimitusalueita on neljä (kantaverkkojen alueet), ja tarjousta jätettäessä on

määriteltävä,  mille  alueelle  se  pätee.  Osto-  ja  myyntitarjouksista  (0,1  MW:n

kerrannaisia) muodostetaan kysyntä- ja tarjontakäyrät, joiden leikkauspisteestä

saadaan yhteinen hinta. Lisäksi hinnoista lasketaan vielä peruskuorma- ja

huippukuormahinnat. Peruskuormahinta, Phelix Base Load, on huutokaupan

tuntihintojen keskiarvo ja huippukuormahinta, Phelix Peak Load Index, on kello

8.00–20.00 välisten tuntien hinta. Nämä Phelix-hinnat ovat referenssihintoja

Saksassa ja myös muualla Keski-Euroopassa. Jos eri TSO:iden alueiden välisillä

siirtojohdoilla on ruuhkaisuutta, jakaannutaan alueisiin, ja kukin alue hinnoitellaan

erikseen omilla huutokaupoilla. Jos kysyntä- ja tarjontakäyrät eivät leikkaa,

käydään uusi tarjouskierros, jossa voidaan rajoittaa esimerkiksi blokkitarjouksia.

Jos hintaa ei saada vieläkään muodostettua, otetaan käyttöön Pro rata -

jakomenettely. (EEX 2008)

Intraday-kauppaa käydään yhden tunnin toimituksesta päivän aikana viimeistään

75 minuuttia ennen toimitusta. Myös blokkikauppaa käydään. Seuraavan päivän

tunnit aukeavat kello 15.00 kaupankäynnille. Pienin tarjottava määrä on 0,1 MW,

ja tarjoukset täsmätään anonyymisti. Kauppaa käydään seitsemänä päivänä

viikossa. Intraday-markkinoilla noteerataan myös OTC-kauppoja. (EEX 2008)

5.1.3 EEX –finanssimarkkina

EEX:n finanssituotteet jakaantuvat rahalla selvitettäviin varsinaisiin

finanssituotteisiin eli Phelix futuureihin ja fyysiseen toimitukseen johtaviin

aluefutuureihin. Lisäksi tarjolla on optioita. Vuonna 2006 finanssimarkkinoiden

volyymi oli 1044 TWh. (EEX Financial 2008; EEX 2006)
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Phelix futuureita on sekä perus- että huippukuormaa varten. Peruskuormatuote on

koko vuorokauden tunteja varten ja huippukuormatuote on kello 8.00–20.00

väliselle ajalle. Lisäksi kumpiakin on saatavilla kuukausi-, neljännesvuosi- ja

vuosituotteina. Kuukausituotteen maksimipituus on kuusi kuukautta,

kvartaalituotteen seitsemän kvartaalia ja vuosituotteen kuusi vuotta. Kaupan kohde

on 1 MW kerrannaisineen. Näitä futuureita on saatavilla koko EEX:n

toimitusalueelle, mutta toimitusalue on määritettävä ostoa ja myyntiä tehdessä.

(EEX Financial 2008)

Fyysiset futuurit jakaantuvat kahteen eri toimitusalueeseen. German Futuurit ovat

saatavilla RWE:n (kantaverkkoyhtiö) siirtoalueella ja French Futuureita

toimitetaan ranskalaisen RTE:n siirtoverkon alueella Ranskassa. Kumpiakin

tuotteita on sekä perus- että huippukuormaa varten. Toimitus- ja kaupankäyntiajat

ovat vastaavat Phelix Futuurien kanssa. Ostajalla on velvollisuus ostaa sähkö, ja

myyjällä on velvollisuus myydä. (EEX Financial 2008)

Optioita on olemassa vain peruskuormaa varten, mutta eripituisille sopimuksille:

kuukausille, kvartaaleille ja vuosille. Muuten optiot ovat vastaavanlaiset Nord

Poolin optioiden kanssa. (EEX Financial 2008)

5.1.4 Saksan markkinoiden yhdistyminen muualle Eurooppaan

Saksa on tehnyt yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa KONTEK-alueen myötä.

KONTEK on Nord Pool Spot:n hinta-alue Pohjois-Saksassa. Vuoden 2008

syksyllä on kuitenkin tarkoitus aloittaa market coupling -yhteistyö EMCC:n

(Electricity Market Coupling Company) kautta, jolloin Pohjoismaat ja Saksa

kytkevät sähkömarkkinansa tiiviimmin yhteen. EMCC-suunnitteluprojektiin ovat

osallistuneet  Nord  Pool  Spot,  EEX,  Vattenfall,  Energinet.dk  ja  E.On.  EMCC:n

säännöissä on muun muassa määritelty, että omistajina voivat olla vain pörssit ja

kantaverkkoyhtiöt. Osakeomistus on optio, muttei velvollisuus. EMCC on yksi

välivaihe, kun siirrytään kohti yhteistä eurooppalaista markkinaa. Kuvassa 12 on
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yhteenveto Saksan sähkömarkkinoiden historiasta ja tulevaisuudesta.  (EMCC

2007; EMCC 2008; Tekniikka & Talous 2007)

Kuva 12. Saksan sähkömarkkinoiden historia ja tulevaisuuden näkymät.

Saksan ja Pohjoismaiden välistä market coupling -prosessia tulee hoitamaan

EMCC-yhtiö. EMCC hoitaa market coupling -laskentaa TSO:lta saamiensa

kapasiteetti-ilmoitusten ja pörsseiltä saamiensa tarjousten perusteella. Kyseessä on

volyymicoupling. EMCC laskee saaduista ilmoituksista ja tarjouksista kapasiteetin

optimaalisen käytön, ja tekee mahdollisia lisätarjouksia pörsseille. Lisäksi EMCC

kerää ja jakaa pullonkaulatulot. EMCC:n myötä spot-kaupankäynti EEX -pörssissä

muuttuu seitsemänpäiväiseksi nykyisen viiden päivän sijaan. (EMCC 2007;

Interim Report 2008)

Kuvassa 13 on esitetty Nord Poolin ja EEX:n hintakuvaajat 1.4.–31.7.2008.
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Kuva 13. Sähkön hinnan päiväkeskiarvot Nord Poolissa ja EEX:ssa huhtikuun alusta heinäkuun
loppuun vuonna 2008. (Lähde: Energiateollisuus ry. / IntStream)

Nord Poolin hintataso on ollut keskimäärin alempi kuin EEX:n hintataso, kuva 13.

EMCC-kaupan alettua selviää, mitä vaikutuksia Tanskan ja Saksan välisellä

market couplingilla on pörssien hintatasoihin.

5.2 TLC-alue

Saksan lisäksi merkittävä länsieurooppalainen markkina-alue on TLC eli Trilateral

Market Coupling -alue. TLC käsittää Ranskan, Hollannin ja Belgian, kuva 14.
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Kuva 14. TLC-alue. (Nijpels & al. 2008)

Kuvassa 14 Powernext on Ranskan pörssi ja RTE kantaverkkoyhtiö, vastaavasti

Belpex on Belgian pörssi ja Elia kantaverkkoyhtiö ja APX Hollannin pörssi ja

TenneT kantaverkkoyhtiö. RTE ja TenneT ovat valtio-omisteisia

kantaverkkoyhtiöitä ja Elian omistajina ovat yksityiset yhtiöt. Tässä luvussa

esitellään kunkin maan sähkömarkkinoiden kehittymistä, pörssitoimintaa ja TLC-

yhteistyötä.  Myös  TLC:n  jatkohanke,  CWE  eli  Central  Western  European

Electricity Market, esitellään.

5.2.1 TLC-alueen historia

Ranska avasi sähkömarkkinat vuonna 2004 teollisuuskäyttäjille ja tuottajille, ja

vuonna 2007 myös kotitalouskuluttajat pääsivät vapaille markkinoille.

Lainsäädäntöä uudistettiin tosin jo vuonna 2000 vastamaan EU:n

sähkömarkkinadirektiivejä. Sähköpörssi, Powernext, perustettiin vuonna 2001.

Ennen markkinoiden vapauttamista Ranskan sähkömarkkinoille oli leimallista

energiaomavaraisuuden ja julkisen palvelun turvaaminen. Julkisten palvelujen

(lainsäädäntö, valvonta ja sähkön tuotanto) roolia korostettiin voimakkaasti

Ranskan energiasektorilla. Näillä seikoilla on merkittävä vaikutus siihen, että

Ranskan sähkömarkkinat ovat avautuneet melko hitaasti. (Meritet 2006; Euroopan

Unioni 2007; Lipponen 1999)
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Belgiassa sähkömarkkinat avautuivat myös asteittain, ja kotitalouskuluttajat

pääsivät kilpailun pariin EU:n vaatimusten mukaisesti vuonna 2007. Suurin haaste

markkinoilla oli, että tuotannosta 75 % oli yhden tuottajan omistuksessa, joten

kilpailua oli vaikea saada aikaan. Belgian sähköpörssi Belpex on perustettu 2006.

(CREG 2008; Euroopan Unioni 2007)

Hollannin sähkömarkkinoiden vapauttaminen alkoi 1998. Koko markkinat

avautuivat vuonna 2004. Ennen markkinoiden vapauttamista markkinoilla toimi

vertikaalisesti integroituneita alueellisia monopoleja. Aluksi, 2000-luvun taitteessa,

markkinat eivät olleet pohjoismaisten tai brittiläisten markkinoiden tyyliset vaan

ne perustuivat enemmän sidosryhmien välisiin sopimuksiin ja neuvotteluihin

(Lipponen 1999). Hollannin pörssi APX NL aloitti toimintansa 1999. Suurimpia

vaikeuksia Hollannin sähkömarkkinoiden avaamisessa on ollut riittävän

läpinäkyvyyden saavuttaminen, ja riittävän monen erillisen toimijan saaminen

markkinoille.  (van Damme 2005; Euroopan Unioni 2007)

Ranska, Belgia ja Hollanti muodostavat Trilateral Market Coupling (TLC) -alueen.

Kaupankäynti tällä alueella alkoi vuonna 2006. Tavoitteena on tehostaa

siirtokapasiteetin käyttöä. Lisäksi TLC-mekanismi antaa paremmin hintasignaaleja

sekä paremman perustan pitkille sopimuksille ja investoinneille kuin se, että

markkinat toimisivat erillisinä. Market coupling -mekanismi vastaa implisiittistä

huutokauppaa, mutta TLC -alueella käytetään myös eksplisiittistä huutokauppaa

kuukausittaisen ja vuosittaisen siirtokapasiteetin varaamiseen. Kuvassa 15 on

yhteenveto TLC-alueen historiasta ja tulevaisuudesta. (Energiateollisuus 2007;

Nijpels & al. 2008)
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Kuva 15. Sähkömarkkinoiden historia ja tulevaisuuden näkymät TLC-alueella.

5.2.2 TLC-alueen pörssit

Seuraavaksi esitellään Powernext:n, APX NL:n ja Belpex:n tuotteet. Lisäksi

käsitellään Endex-finanssipörssin tuotteet Hollannille ja Belgialle.

5.2.2.1 Powernext-fyysinen markkina

Powernext:ssä on toimijoita 55, eniten day-ahead-kaupassa. Powernext:n osuus

sähkökaupasta on noin 7 %. Powernext tarjoaa sähkökauppaan liittyviä day-ahead-

tuotteita, joita on kolmenlaisia: Auction, Continuous ja Intraday. Lisäksi tarjolla on

futuureita. (Energiateollisuus 2007; Powernext 2008)

Day-ahead Auction -tuote on seuraavan päivän 24 tuntia varten. Kauppaa käydään

suljetulla huutokaupalla seitsemänä päivänä viikossa. Ostajat ja myyjät tekevät

tarjouksia, joissa määritellään määrä, hinta ja tarjoustyyppi. Kaupankäynnin

kohteena on 1 MWh kerrannaisineen ja kaupankäynti päättyy kello 11.00.

Tarjoukset koostuvat korkeintaan 256 hinta/määrä kombinaatiosta, ja myös

blokkitarjoukset ovat mahdollisia. Tarjouksista muodostetaan hinta vastaavasti

kuin EEX- ja Nord Pool -pörsseissä. Hinnoista muodostetaan erikseen

peruskuorma- ja huippukuormahinta. (Powernext 2008)

Myös Day-ahead Continuous -tuote on seuraavan päivän tunteja varten. Kauppaa

käydään 11 vakioblokilla jatkuva-aikaisesti kello 7.30–11.00 välisenä aikana
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seitsemänä päivänä viikossa. Erilaisia tarjousvaihtoehtoja on viisi: limit orders, all-

or-none/some, iceberg, market-to-limit ja must-be-filled. Limit orders -tarjoukset

tarkoittavat, että tarjouksen tekijä asettaa ylä- ja alahintarajat. Ostotarjouksen rajan

on oltava alempi kuin parhaan päinvastaisen tarjouksen ja myyntitarjouksen

korkeampi kuin parhaan päinvastaisen tarjouksen. Tilaukset ovat tilauskirjassa

kunnes ne täytetään tai perutaan. Limit orders -tarjoukset voidaan täyttää all-or-

none/some -periaatteilla. Eli joko koko tarjous tai tietty osa siitä täytyy pystyä

täyttämään kerralla. Iceberg-tarjouksissa määritetään alkuperäinen määrä ja

piilotettu määrä. Ensimmäinen tarjous liitetään alkuperäiseen määrään ja piilotettu

määrä täytetään tarjoussarjalla. Jokainen tarjous täyttää alkuperäisen määrän ja

näitä tarjouksia otetaan niin monta, että piilotettu määrä saadaan täytettyä.

Piilotetuille määrille voi asettaa erilliset hintarajat. Market-to-limit-tarjouksissa

täytetään tilaus heti parhaalla päinvastaisella tarjouksella. Must-be-filled-

tarjouksissa ei ole hintarajaa, ja ne voidaan täyttää myös useammalla

osatarjouksella. (Powernext 2008)

Day-ahead Intraday -tuotteessa ovat kaupankäynnin kohteena saman päivän tai

seuraavan päivän 24 tuntia. Kaupankäynti on jatkuva-aikaista seitsemänä päivänä

viikossa; saman päivän tunneista käydään kauppaa 7.30–11.00 ja seuraavan päivän

tunneista 11.30–23.00. Kohteena ovat joko erilliset tunnit, 11 vakioblokkia tai

käyttäjän määrittelemät vähintään kaksi peräkkäistä tuntia sisältävät blokit.

Tarjoustyypit määritellään samalla tavalla kuin Continuous-tuotteella. (Powernext

2008)

5.2.2.2 Powernext-finanssimarkkina

Powernext tarjoaa finanssituotteista vain futuureita perus -ja huippukuormalle.

Finanssituotteiden vuosivolyymi oli 79 TWh vuonna 2007. Peruskuormafutuureita

saa koko vuorokauden tunneille ja huippukuormafutuureita kello 8.00–20.00

väliselle ajalle. Kumpiakin futuureita saa maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi,

neljälle kvartaalille tai kolmeksi vuodeksi. Kaupan kohteena on 1 MW

kerrannaisineen ja kauppaa voi käydä kello 9.00–16.00 välisenä aikana. Futuurit
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johtavat fyysiseen sähkön toimitukseen. (Powernext Financial 2008; Powernext

2007)

5.2.2.3 APX NL

APX NL on APX Group:n osakas ja se toimii Hollannissa. Pörssissä on 52

toimijaa. Pörssin volyymi on noin 15 % koko Hollannin sähkön kulutuksesta.

(Energiateollisuus 2007)

APX NL:n tuotteita ovat day-ahead-tuote (DAM) ja intraday-tuote sekä stripsit.

DAM on suljettu huutokauppa, jonka kohteena ovat 0,1 MWh:n kerrannaiset ja

erilaiset blokit. Tarjoustyyppinä on limit orders eli tarjouksen tekijä jättää

ehdollisen rajatarjouksen. Huutokauppa päättyy kello 11.00, jonka jälkeen

lasketaan tuntihinnat seuraavalle päivälle. Kuten muissakin esitellyissä pörsseissä,

päivän hinta muodostuu kysyntä- ja tarjontakäyrien leikkauspisteestä. (APX NL

2008)

Kaupankäynti intraday-tuoteella alkoi vuonna 2006. Tuotteita on kolmenlaisia:

Intraday PTE, 1H block ja 2H block. Kaikkien tuotteiden kaupankäynti alkaa

toimitusta edeltävänä päivänä ja päättyy viimeistään kaksi tuntia ennen toimitusta.

Intraday PTE on 15 minuutin tuote, Intraday 1H on yhden tunnin tuote ja Intraday

2H kahden tunnin tuote. (APX NL 2008)

Stripsit ovat toinen koko ajan kaupan oleva blokkituote. Niiden kauppaa voidaan

käydä jo kaksi päivää ennen toimitusta. Stripsit jakaantuvat toimitustuntien

mukaan Base-, Peak-, Super Peak- ja Off-Peak -tuotteisiin. Lisäksi ne jakautuvat

arkipäivätuotteisiin ja viikonlopputuotteisiin. Viikonlopputuotteet tulevat kaupan

toimitusta edeltävänä viikonloppuna. Base-tuotteen toimitus on 24 tuntia. Peak-

tuote vastaa kello 7.00–23.00 välisiä tunteja. Super Peak on kello 8.00–20.00. Off-

Peak on yöaikaan kello 23.00–7.00. (APX NL 2008)
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5.2.2.4 Belpex

Belpex:n omistajina ovat muun muassa Powernext ja APX. Pörssin volyymi on 30

% koko sähkökaupasta Belgiassa.  (Energiateollisuus 2007; Belpex 2008)

Belpex tarjoaa kolmenlaisia tuotteita. Day-ahead-tuote (DAM) on sähkön

hankintaan suljetun huutokaupan kautta. Kaupankäynnin kohteena on 0,1 MWh

kerrannaisineen. Huutokauppa sulkeutuu kello 11.00. Continuous day-ahead -tuote

(CoDAM) on jatkuvaa kaupankäyntiä varten. Kauppa alkaa kaksi päivää ennen

toimituspäivää ja päättyy kello 11.00 toimitusta edeltävänä päivänä. CoDAM-

tuotteella voi käydä kauppaa kello 7.00–17.30 välisenä aikana viitenä päivänä

viikossa. Tuotteita on peruskuormaa, huippukuormaa, ei-huippukuormaa ja

viikonloppuja varten. Huippukuormatunnit ovat Belpex:ssä kello 8.00–20.00.

Continuous intraday market segment -tuote (CIM) tulee kaupan DAM-tuotteen

kaupan eli kello 14.00 jälkeen. Kauppaa voidaan käydä vielä viisi minuuttia ennen

toimitusta. CIM sisältää kolme vakioblokkia, joista asiakas voi valita haluamansa.

Vaihtoehtoina ovat yhden, neljän ja kuuden tunnin blokit. Esimerkiksi kuuden

tunnin blokki sisältää kaksi toimitusaikavaihtoehtoa huippukuormatuntien aikaan.

(Belpex 2008)

5.2.2.5 Endex

APX NL ja Belpex eivät tarjoa finanssituotteita, joten Hollannin ja Belgian

alueella käydään finanssikauppaa Endex-pörssissä. Endex tarjoaa vain erilaisia

finanssituotteita kaasulle ja sähkölle. Pääomistajia ovat Endesa, Delta, Electrabel ja

E.ON.  (Endex 2008)

Hollannissa on tarjolla sekä peruskuorma- että huippukuormatuotteet.

Peruskuormatuote on kaikkia vuorokauden tunteja varten. Huippukuormatuote on

tarjolla kuukauden ensimmäisestä huippukuormapäivästä kello 7.00 lähtien

kuukauden viimeiseen huippukuormapäivään kello 23.00 saakka. Kummassakin

tuotteessa kaupan kohteena on 1 MW kerrannaisineen ja molempia on tarjolla
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eripituisille jaksoille; kuusi kuukautta, kuusi kvartaalia tai viisi vuotta. Kaikki

tuotteet johtavat lopulta fyysiseen toimitukseen. (Endex 2008)

Belgiassa on tarjolla vain peruskuormatuote kaikille vuorokauden tunneille.

Futuureita saa kolmelle kuukaudelle, neljälle kvartaalille ja kolmelle vuodelle.

Myös Belgiassa kaikki futuurit johtavat lopulta fyysiseen toimitukseen. (Endex

2008)

5.2.3 TLC-mekanismi

Trilateral Market Coupling -alueeseen kuuluvat Ranska, Belgia ja Hollanti, ja

kaupankäynti alueella alkoi vuonna 2006. Käytössä on hintacoupling -menetelmä.

TLC-alueella kaupankäynti tapahtuu seuraavasti: aluksi kukin pörssi laskee

tehtyjen tarjousten perusteella markkinahinnan omalle alueellensa huutokauppojen

sulkeuduttua kello 11.00. Tämän jälkeen alkaa market coupling -laskenta.

Kantaverkkoyhtiöt RTE, TenneT ja Elia ovat määritelleet käytössä olevan

siirtokapasiteetin maiden rajoilla kello 9.00. Alueellisten markkinahintojen

laskemisen jälkeen täsmätään tarjoukset siten, että käytössä oleva

rajasiirtokapasiteetti huomioidaan. Laskenta tapahtuu iteratiivisesti. Näin saadaan

laskettua lopulliset hinnat sähkölle viimeistään kello 11.45. Jos siirtokapasiteettia

on riittävästi, hinnat ovat samat, ja jos kapasiteettia on liian vähän, jakaannutaan

alueisiin. Kaikki kolme maata (Ranska, Belgia ja Hollanti) voivat olla yhtä hinta-

aluetta tai sitten Ranska ja Belgia ovat yksi ja Hollanti toinen alue. Tai vastaavasti

Belgia ja Hollanti muodostavat yhden alueen ja Ranska on erillinen. Neljäs

vaihtoehto on, että jokainen maa pysyy omana alueenaan, jos

rajasiirtokapasiteettia ei ole riittävästi käytössä. Pörssien tilauskirjoja ei yhdistetä

market coupling -mekanismissa vaan pörssit jatkavat omaa toimintaansa. Market

couplingia ei myöskään hoida erillinen yhtiö kuten EMCC-alueella eli laskenta ei

ole niin keskitettyä vaan iteratiivista ja heuristista. Kuvissa 16 ja 17 on esitetty

mahdolliset tapaukset. (Market Coupling 2008; Claxton 2008: Interim Report

2008)
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e/MWh e/MWh

MWh MWh

Markkina A Markkina B

Myynti Myynti 1
Myynti 2

Osto 1
Osto 2

Osto

Vienti
TuontiHinta Hinta

Määrä Määrä

HA*

HA

HB

HA*=HB*

MA MA* MB MB*

Kuva 16. Hinnanmuodostus, kun siirtokapasiteetti on riittävä.

Kuvassa 16 on esitetty tilanne, kun siirtokapasiteetti on riittävä. Markkina A on

ylijäämäalue ja markkina B alijäämäalue eli sähköä tuodaan A:sta B:hen. ollen

Sähkön hinta nousee markkinalla A ja laskee markkinalla B. Kun siirtokapasiteetti

on riittävä, hinnat kohtaavat. Tämä tehostaa rajasiirto- ja tuotantokapasiteetin

käyttöä. (Market Coupling 2008)

e/MWh e/MWh

MWh MWh

Markkina A Markkina B

Myynti
Myynti 1

Myynti 2

Osto 1Osto 2

Osto

Vienti

Hinta Hinta

Määrä Määrä

HA*

HA

HB

HA*=HB*

MA MA* MB MB*

Tuonti

Hintaero

Kuva 17. Hinnanmuodostus, kun siirtokapasiteetti on riittämätön.

Kuvassa 17 on esitetty tilanne, jossa siirtokapasiteettia on liian vähän. Markkinan

A hinta nousee ja markkinan B hinta laskee, mutta hinnat eivät kohtaa. (Market

Coupling 2008)



64

Kuvassa 18 on TLC-kaupan tulokset toukokuun 21. päivän ja elokuun 15. päivän

väliseltä ajalta.

Kuva 18. TLC-kaupan tulokset euroina toukokuun lopusta elokuun alkuun vuonna 2008. (Belpex
2008)

Powernext:n, Belpex:n ja APX:n TLC-hinnat ovat olleet yhteneväiset suurimman

osan ajasta tarkastellulla aikavälillä. Elokuun alkupuolella pörssien välisissä

hinnoissa on ollut enemmän vaihtelua. Yleisesti koko TLC-alueen hinnat ovat

yhteneväiset noin 70 % ajasta.  (Belpex 2008; Nijpels & al. 2008)

5.2.4 TLC-alueen markkinamalli ja CWE

Trilateral Market Coupling -alueen luominen voidaan nähdä yleisen

markkinamallin kehittämisenä Eurooppaan. TLC-mallissa toimii tiiviissä

yhteistyössä kolme pörssiä ja kolme TSO:ta, ja mallin kehittämisen taustalla on

ollut poliittinen tahto. Koska pohjoismainen markkinaintegraatio ja sen luoma

”pohjoismainen markkinamalli” ei vielä antanut yleistä mallia siihen, miten

markkinoita voidaan yhdistää, ovat TLC- ja EMCC -projekti luomassa tällaista

mallia. Pelkän TLC-toiminnan vaikutukset ovat rajalliset, mutta ne antavat pohjaa

CWE (Central West European Electricity Markets) -yhteistyölle. Tätä kautta myös

Pohjoismaat voidaan yhdistää Keski-Euroopan markkinoihin. (Claxton 2008)

Pohjoismaat yhdistyvät TLC-alueeseen Norjan kautta. Norjan ja Hollannin

kantaverkkoyhtiöt ovat rakentaneet yhdessä NorNed-kaapelin, joka saatiin

käyttöön keväällä 2008. Kapasiteetin varaus tapahtuu toistaiseksi eksplisiittisesti,
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mutta tavoitteena on saada välille market coupling -mekanismi. Seuraavaksi

yhdistetään market coupling- ja market splitting-alueita keskenään, kun

Pohjoismaat ja TLC- ja CWE-alueet lisäävät yhteistyötä. Aluksi metodina voi olla

market coupling, mutta siitä voidaan edetä myös market splittingiin.

CWE-alueella tarkoitetaan TLC-alueen laajentumista Saksaan ja Luxemburgiin,

kuva 19. CWE-alueen perustamisesta tehtiin periaatepäätös vuonna 2007, ja sen

neuvotteluihin osallistuivat ministerit, regulaattorit, pörssit, TSO:t sekä

teollisuuden edustajat. Kaupankäynti alkaa vuoden 2009 alusta. (Claxton 2008)

Kuva 19. CWE-alue, johon kuuluvat Ranska, Belgia, Hollanti, Luxemburg ja Saksa. (Nijpels & al.
2008)

CWE-alueelle tulee vastaavanlainen market coupling -mekanismi day-ahead -

kauppaan kuin TLC-alueellakin on, ja menetelmä on hintacoupling.

Kaupankäyntiin osallistuu viisi pörssiä, mutta TLC-kaupasta poiketen pörssien

välille tulee keskustaho, joka optimoi sähkön siirron pörssien välillä. Näin ollen

laskenta on keskitetympää parhaimman tuloksen saamiseksi.  CWE-alueelle on

myös suunnitteilla intraday-kauppa edellä mainitun day-ahead-kaupan lisäksi.

Intraday-kauppa parantaa sähkötaseen hallintaa, ja maiden välinen intraday

tehostaa edelleen rajakapasiteetin käyttöä. Intraday-kauppa lisää vielä entisestään

TSO:iden ja pörssien yhteistyötä alueella, koska rajasiirtokapasiteetteja ja sähkön
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siirtoa tulee hallita yhä tarkemmin. (Claxton 2008; White Paper 2008; Interim

Report 2008)

CWE-alueen muodostuminen on keskeinen askel kohti yhtä sähkömarkkinaa

Euroopassa. Tulevaisuudessa CWE-alueeseen liittynee myös Iso-Britannia, Sveitsi,

Itävalta ja Iberia. Myös Pohjoismaiden yhdistyminen NorNed-kaapelin ja EMCC-

alueen kautta keskieurooppalaisille markkinoille ovat tärkeitä hankkeita.

Yhdistymiskehityksen keskeisimpiä haasteita ovat TSO:iden ja pörssien välinen

yhteistyö ja pörssien sulkeutumisaikojen harmonisointi. (Claxton 2008)

Yksi askel kohti eurooppalaisia sähkön sisämarkkinoita on myös se, että

Powernext ja EEX yhdistävät toimintojaan vuosien 2008 ja 2009 aikana. Spot-

kauppaa varten pörssit perustavat Spot Trading -yhtiön Pariisiin. Omistajaksi

tulevat 50 % osuuksilla Ranskan ja Saksan sähköpörssit. Lisäksi alueen TSO:t ovat

mukana yhtiön hallituksessa. Sähköjohdannaisia taas puolestaan alkaa hoitaa EEX

Power Derivatives -yhtiö Leipzigissa, ja myös Powernext:n futuurit siirtyvät

EEX:n yhtiöön vuoden 2009 aikana. Näihin pörsseihin voi yhdistyä myös muita

eurooppalaisia pörssejä, ja ainakin Belpex on ilmoittanut olevansa kiinnostunut

yhteistyöstä. Myös APX:n on mahdollista tulla mukaan yhtiöön. Kyseessä on siis

merkittävä askel, jos Euroopassa siirrytään vastaavanlaiseen yksi pörssi -

järjestelmään kuin Pohjoismaissa. (EEX Press 2008; APX 2008)

5.3 Yhteenveto

Tässä luvussa käsiteltiin sähkömarkkinoita ja markkinaintegraatiota Keski-

Euroopassa erityisesti Saksassa, Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa.

Markkinoiden avaaminen on tapahtunut EU:n direktiivien puitteissa jonkin verran

Pohjoismaita myöhemmin. Markkinaintegraatio, jota Keski-Euroopassa on

tapahtunut viime vuosina, on sen sijaan ollut nopeatahtista. Vaatimukset

markkinaintegraatiolle tulevat EU:sta, mutta EU ei ole määritellyt sille tiukkoja

aikarajoja. Esimerkiksi TLC-alueella kehittämisen taustalla on ollut poliittinen
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tahto alueella ja toimijoiden halukkuus yhteistyöhön. Vastaavasti myös EMCC-

projekti ja CWE-alue ovat kehittyneet omaehtoisesti ilman EU:n tiukkoja

vaatimuksia.

Integraatioalueilla on valittu markkinamalliksi market coupling -mekanismi, joka

perustuu implisiittiseen huutokauppaan kuten myös pohjoismainen market

splitting. Keski-Euroopassa ei siis heti lähdetty yhdistämään pörssejä, mutta

pörssiyhteistyön syvenemisestä ja mahdollisesti myös yhdistymisestä on viitteitä

Powernext:n ja EEX:n yhteistyön myötä. Pörssien volyymit fyysisessä

sähkökaupassa ovat vielä melko pieniä verrattuna Pohjoismaihin (taulukko 3).

Volyymit ovat kuitenkin kasvaneet vuosittain. Taulukossa 3 on lyhyt yhteenveto

käsitellyistä pörsseistä, niiden omistusrakenteista, volyymeistä ja tuotteista.

Taulukko 3. Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden sähköpörssit.
Pörssi EEX Powernext APX NL Belpex Nord Pool

Maa Saksa Ranska Hollanti Belgia Pohjoismaat
Perustettu 2002 2001 1999 2006 1996

Omistus

Eurex,
Sachsen

yms., yht.
54

Kantaverkkoyh-
tiö,

energiayhtiöt,
finanssiyhtiöt,

yht.10

Kantaverkkoyh-
tiö, energiayhtiö,

yht. 2

Powernext ja
APX,

kantaverkkoyh-
tiöt. yht. 5

Kanta-
verkko-

yhtiöt, yht.
5

Volyymi
(fyysinen),

TWh
(2007)

100 40 20 28 291

Osuus
markki-
noista %

20 7 15 30 70

Day-
ahead-
tuotteet

Spot (base
ja peak
load)

Day-ahead
Auction, Day-

ahead
Continuous

DAM DAM, CoDAM Spot

Intraday-
tuotteet

Intraday
(75 min
ennen

toimitusta)

Day-ahead
Intraday (saman

päivän ja
seuraavan

päivän tunnit)

Intraday (PTE,
1H Block, 2H

Block), Stripsit
CIM Elbas

Futuurit

Phelix base
ja peak,

German ja
French
futuurit

Futuurit (base
ja peak )

Endex (base ja
peak) Endex (base )

Futuurit ja
forwardit
(base ja
peak),

optiot, CfD
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Taulukosta 3 havaitaan, että pörsseillä on monenlaisia omistusrakenteita.

Pohjoismaisten markkinoiden kehittymistä on edistänyt osaltaan pörssin

omistusrakenne, jossa kantaverkkoyhtiöt ovat pääasemassa. Tätä ei voida pitää

kuitenkaan edellytyksenä markkinaintegraatiolle, ja Keski-Euroopan

markkinaintegraatioprosessit ovat osaltaan todistaneet tämän. Myöskään

markkinaosapuolen aikaisempi yhteisyö (vertaa Pohjoismaiden Nordel-yhteistyö)

ei ole edellytys markkinoiden kehittämiselle. Keski-Euroopassa markkinoita onkin

yhdistettävä ja kehitettävä niiden omista näkökulmista käsin, eikä pelkästään viedä

pohjoismaista markkinamallia Keski-Eurooppaan, koska pohjoismaisen

markkinaintegraation taustalla ovat alueelle tyypilliset seikat eli esimerkiksi

aikaisempi yhteistyö ja runsas vesivoima. TLC, EMCC ja CWE ovat

keskieurooppalaisen markkinamallin kehittämisprojekteja. Näiden syntyneiden

mallien avulla voidaan mahdollisesti yhdistää myös muita Euroopan maita

yhteiseen sähkömarkkinaan.
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6 MUUT MARKKINAT EUROOPASSA

Euroopan Unionin tavoitteisiin kuuluu muodostaa koko Euroopan yhteiset

sähkömarkkinat. Edellä esitetyt yhdistämissuunnitelmat (EMCC, TLC ja CWE)

ovat toteuttaneet hyvin tätä tavoitetta. EU:n reuna-alueilla, Isossa-Britanniassa,

Iberiassa, Italiassa ja Kaakkois-Eurooppassa, on sen sijaan ollut ongelmia

markkinoiden avaamisessa ja integroitumisessa. Reuna-alueilla tarkoitetaan tässä

yhteydessä sitä, että alueet eivät ole vielä yhdistyneet Keski-Euroopan markkina-

alueeseen vaan ovat TLC- ja CWE -alueiden reunoilla.

Sekä Isossa-Britanniassa että Iberiassa on ollut ongelmia markkinoiden

avaamisessa eikä niiden yhdistämisestä esimerkiksi CWE-alueeseen ole vielä

tarkkoja suunnitelmia. Iso-Britannia poikkeaa kuitenkin siinä suhteessa muista

reuna-alueista, että siellä markkinoiden avaaminen on tapahtunut aikaisessa

vaiheessa ja markkinat myös toimivat melko hyvin. Nykyinen markkinamalli ja

sitä edeltäneet voimakkaat muutokset markkinoilla poliittisen ohjauksen

seurauksena tekevät siitä mielenkiintoisen vertailukohteen Manner-Euroopan

markkinoille. Myöskään Italiassa ja Kaakkois-Euroopassa ei ole vielä suunnitelmia

yhdistymisestä keskenään tai CWE-alueeseen, sillä ne ovat avanneet omat

sähkömarkkinansa vasta muutamia vuosia sitten. Niiden yhdistämisen suunnittelu

on kuitenkin alkamassa lähivuosina, jotta ne saadaan liitettyä mahdollisimman pian

muihin markkina-alueisiin. Kuvassa 20 on EU:n kansallisten markkinoiden kehitys

yhteisiksi markkinoiksi alueellisten markkinoiden kautta.
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Kansalliset markkinat Alueelliset markkinat

Yhteiset markkinat

Pohjoismaat

BaltiaIso-Britannia

CWE

Iberia

Italia ja
Kaakkois-Eurooppa

Itä-Eurooppa

Kuva 20. Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys. (Vattenfall 2006)

Tässä luvussa tehdään ensin katsaus Ison-Britannian sähkömarkkinoihin. Iso-

Britannia on avannut markkinansa aikaisessa vaiheessa ja sen kulkema

kehityspolku eroaa muiden Euroopan maiden sähkömarkkinoiden avaamisesta.

Tämän jälkeen käsitellään Iberian sähkömarkkinat. Sen markkinakehityksessä ja -

integraatiossa on ollut merkittäviä ongelmia. Myös Italian ja Kreikan

sähkömarkkinat käsitellään lyhyesti, jotta saadaan parempi näkemys reuna-

alueiden sähkömarkkinoiden tilasta. Uusimpia Euroopan Unioniin liittyneitä maita

ei käsitellä tässä yhteydessä, koska niiden sähkömarkkinoista on vielä toistaiseksi

vähän tietoa. On tärkeää huomata, että reuna-alueiden sähkömarkkinat eivät saa

muotoutua liian erilaisiksi suhteessa Manner-Euroopan sähkömarkkinoihin, jotta

yhdistymiskehitystä voitaisiin jatkaa.
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6.1 Iso-Britannia

Iso-Britannia vapautti sähkömarkkinansa ensimmäisten joukossa maailmassa

vuonna 1990. Kuvassa 21 on Britannian markkina-alue; siihen ei kuulu Pohjois-

Irlantia. EU:n tutkimusten mukaan Britannian nykyiset markkinat ovat

saavuttaneet tyydyttävän läpinäkyvyyden. Markkinoita myös pidetään hyvin

toimivina ja aktiivisina. Nykyinen markkinamalli on kuitenkin erityyppinen

esimerkiksi TLC-alueen kanssa, mikä voi aiheuttaa ongelmia, kun markkinoita

halutaan yhdistää. (Euroopan Unioni 2007)

Kuva 21. Iso-Britannia.  (British Council 2008)

Markkinoiden vapauttamisen suunnittelu alkoi jo 1980-luvulla.

Sähkömarkkinoiden vapauttamista edelsi yksityistämisaalto myös esimerkiksi

vesilaitoksissa ja telealalla. Yksityistämisiin oli vahva poliittinen tahto, koska näin

haluttiin lisätä kilpailua joka alalle. Sähkömarkkinoilla ennen vuotta 1990 valtion

yhtiö Central Electric Generating Board (CEGB) omisti kaiken sähkön tuotannon

ja jakelun, mutta markkinoita vapautettaessa tuotanto jaettiin kolmelle yhtiölle

(National Power, Power Gen ja Nuclear Electric), ja siirtoverkon omistajaksi tuli

National Grid. Keskeinen tavoite markkinoilla oli yksityistäminen. National Power

ja Power Gen, joiden hallussa oli suurin osa maan hiilivoimasta, yksityistettiin

vuosina 1991 ja 1995. (IEA 2005)

Markkinoita vapautettaessa luotiin itse asiassa duopoli. Sähkökauppaa käytiin

Poolissa eli sähköpörssissä, jonne tuottajat ja jakelijat tekivät tarjouksiaan.
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Ostajien tarjoukset eivät vaikuttaneet poolissa, sillä pooli ennakoi kysynnän

seuraavalle päivälle ja järjesti myyntitarjoukset. Näistä muodostettiin

marginaalihinta ja ajojärjestys seuraavalle päivälle. (Newbery 2006; IEA 2005)

Poolin hinnat olivat hyvin vaihtelevat, ja siksi tuottajat ja toimittajat sopivat

keskinäisiä finanssisopimuksia hintojen vaihtelua vastaan. Lisäksi oli käytössä

kapasiteettimaksu, jota maksettiin tuottajille. Ostajat puolestaan maksoivat Poolin

hinnan lisäksi lisämaksua. Pooli oli pakkopörssi eli tukkukauppaa ei voitu käydä

sen ulkopuolella. Sähkön hinta nousi voimakkaasti Poolin aikana, jonka

seurauksena investoitiin paljon uuteen tuotantokapasiteettiin. Poolin toiminta tuki

hiilen käyttöä ja muun muassa sen takia vuonna 1998 päätettiin kehittää uusi

järjestelmä Poolin tilalle, jotta hinnanmuodostus saataisiin toimivammaksi. Muita

syitä järjestelmän uusimiseen olivat korkeat hinnat, huono suunnittelu ja

vertikaalinen integraatio. Ongelmana nähtiin myös se, että tuottajia oli vähän ja

markkinavoiman käyttö suurta, koska suuret yhtiöt pääsivät vedättämään hintoja

poolissa. National Power ja PowerGen määräsivät poolihinnan lähes koko ajan, ja

se on ollut merkittävä kilpailua jarruttava tekijä. Lisäksi Poolin sääntöjä ei päästy

muuttamaan, koska sen hallintorakenne oli hankala. (Newbery 2006;

Sähkömarkkinatutkimus 2007; Finergy 2002; IEA 2005; Lipponen 1999)

Pooli sai osakseen paljon kritiikkiä, ja se korvattiin vuonna 2001 NETA:lla eli

New Electricity Trading Arrangements -ohjelmalla. Markkinat siirtyivät vapaalle

pohjalle ja kaupankäynti muuttui kahdenväliseksi. 97 % kaupasta käytiin

bilateraalimarkkinoilla ja loput 3 % pörssin kautta pay-as-bid-tarjouksina (2005).

Pörssin kautta käydään lähinnä säätösähkökauppaa, johon kaupankäyntiosapuolilla

on velvollisuus osallistua. Vuonna 2005 NETA:sta tuli BETTA (British Electricity

Trading and Transmission Arrangements), kun toimintaa laajennettiin Skotlantiin.

NETA:n tarkoituksena on lisätä kilpailua ja avoimuutta sähkömarkkinoilla. Sähkön

hinta laski hetkellisesti NETA:n aloittamisen jälkeen, mutta kääntyi sen jälkeen

taas loivaan nousuun. NETA:n tärkein ero Pooliin nähden on se, että myös

ostotarjoukset pääsevät periaatteessa vaikuttamaan hinnanmuodostukseen. Myös
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kapasiteettimaksut poistuivat NETA:n myötä. Toisaalta suurin osa sähkökaupoista

tapahtuu bilateraalimarkkinoilla keskusmarkkinoiden ulkopuolella. Kuvassa 22 on

kooste Britannian sähkömarkkinoiden historiasta. (Newbery  2006;

Sähkömarkkinatutkimus 2007; Finergy 2002; IEA 2005)
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Kuva 22. Aikajana Britannian sähkömarkkinoista.

Britannian markkinauudistukset ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on jakelun ja

tuotannon eriyttäminen kilpailullisen markkinan muodostamiseksi. Britannian

markkinoista on voitu myös huomata selkeästi, että keskittyneet markkinat

nostavat hintoja. Toisaalta NETA:a epäillään vielä suuremmasta herkkyydestä

verrattuna Pooliin ja NETA:n ajatellaan parantaneen huonosti markkinoiden

likviditeettiä.  (Newbery 2006; Sähkömarkkinatutkimus 2007)

6.2 Iberia

Espanja aloitti markkinoiden vapauttamisen vuonna 1998. Sitä ennen vuodesta

1996 lähtien sähkömarkkinoita sääteli sähköprotokolla. Vuonna 1998 perustettiin

keskitetty pooli, joka oli pakollinen eli se oli vastaavantyyppinen kuin brittiläinen

pooli. Lisäksi vapaiden agenttien kautta voitiin tehdä sähkökauppaa.

Markkinavoiman käyttö oli suurta poolissa. Kokonaan Espanjan markkinat

avautuivat vuonna 2003, kun pienasiakkaat pääsivät mukaan kilpailuun. Espanjan
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sähkömarkkinat eivät ole olleet kovin vakaat historiansa aikana, ja niitä on yritetty

vakauttaa monin keinoin. Kahdenvälinen kauppa on esimerkiksi periaatteessa

sallittua jälleen, mutta pakolliset kapasiteettimarkkinat estävät käytännössä

kahdenvälisen kaupan. Markkinavoiman käytön mahdollisuutta on vähennetty

ottamalla käyttöön VPP:t (Virtual Power Purchases) -huutokaupat. Näissä

huutokaupoissa suurimmat tuottajat huutokauppaavat osan kapasiteetistaan

pienemmille tuottajille, jolloin ainakin periaatteessa markkinoiden likviditeetti

kasvaa. (Haas & al. 2006; Barquín 2008; Lipponen 1999)

Portugali avasi markkinansa 2005 kokonaan. Portugalin yhtenä tavoitteena on ollut

yhdistää kaasu- ja sähkömonopolit luodakseen kansallisen menestyjän. EU:n

kilpailuvirasto kuitenkin esti tämän. Myös Portugalin markkinat ovat melko

keskittyneet. Erona Espanjan markkinoihin on, että Portugalissa ei ole

kapasiteettimarkkinoita. (Haas & al. 2006; Ferreira & al. 2006; Villar 2008)

Vuonna 2004 perustettiin Mibel, joka on Espanjan ja Portugalin

sähkömarkkinoiden yhteenliittymä, kuva 23. (Vázquez 2005)

Kuva 23. MIBEL-alue eli Espanja ja Portugali. (OMEL 2007)

Varsinainen kaupankäynti Mibel-alueella alkoi 2007. Markkinoiden perusrakenne

on vastaavanlainen kuin Pohjoismaissa eli markkinoilla on kaksi
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systeemioperaattoria (Pohjoismaissa kantaverkko-operaattorit) ja yksi pörssi. Tosin

yhtä yhteistä pörssiä ei ole vielä perustettu (tapahtuu vuoteen 2009 mennessä) vaan

Portugalin OMIP hoitaa finanssimarkkinoita ja Espanjan OMEL spot-markkinoita.

Kaupankäyntimetodeina ovat market splitting ja eksplisiittiset huutokaupat. Mibel-

markkinat ovat keskittyneet ja markkinoilla on vähäinen likviditeetti. Lisäksi

portugalilaisten osuus markkinoilla on pieni. Market splitting -mekanismia

käytetään 76 % ajasta. Markkinat jakaantuvat tällöin hinta-alueisiin, joten

markkinat eivät ole erityisen yhtenäiset. Kun market splitting -mekanismia

käytetään, nousee sähkön hinta Portugalissa 15 % ja laskee Espanjassa 5 %. Myös

OMIP:n finanssimarkkinoiden volyymi on pieni. Markkinoille tarvitaan enemmän

toimijoita, lisää siirtokapasiteettia maiden välille ja regulaation harmonisointia,

jotta yhteisistä markkinoista voitaisiin puhua. Rajasiirtoyhteyksien vahvistamiseksi

onkin monia suunnitelmia lähivuosiksi. Kuvassa 24 on yhteenvetona aikajana

Iberian sähkömarkkinoiden historiasta. (Vázquez 2005; Euroopan Unioni 2007;

Villar 2008; Barquín 2008; Borges 2008)
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Kuva 24. Iberian sähkömarkkinoiden historia.

Espanja käy sähkökauppaa myös Ranskan kanssa. Pääasiallinen

kaupankäyntimuoto on eksplisiittinen huutokauppa. Jos siirtokapasiteettia on

jäljellä eksplisiittisen huutokaupan jälkeen, voidaan käydä myös market coupling -

kauppaa. Yllättävissä kapasiteetin niukkuustilanteissa myös pro rata -kauppa on

mahdollista. (Endesa-Iberdrola-VPP 2007)
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6.3 Muut reuna-alueet

Italian sähkömarkkinoiden uudistusprosessi alkoi vuonna 1999, ja vuodesta 2007

lähtien myös kaikki pienkuluttajat ovat päässeet osallistumaan vapaille

markkinoille. Aikaisemmin Italian markkinoita hallitsi valtion monopoli, ENEL.

Vuonna 2003 ENEL:n määräävää markkina-asemaa vähennettiin, kun sen oli

pakko myydä 15000 MW kapasiteetistaan. Edelleen se kuitenkin omistaa

merkittävän osan tuotannosta. (Ferrari & al. 2004)

Vuonna 2001 aloitti toimintansa sähköpörssi (GME), joka on pooli-tyyppinen.

Aluksi pooli oli osittain pakollinen, ja sen rinnalla toimi kahdenvälisen kaupan

markkinat. Tällä hetkellä pooli on kuitenkin vapaaehtoinen. Pooliin pääsevät

osallistumaan sekä ostajat että myyjät eli kumpienkin tarjoukset huomioidaan

toisin kuin brittiläisessä poolissa 1990-luvulla. Italiassa toteutetaan vastaavanlaista

market splitting -mekanismia kuin Pohjoismaissakin. Hinta-alueita on tällä hetkellä

kaikkiaan 25, joista osa on Italian ulkopuolella. Kaksi tärkeintä hinta-aluetta,

joiden välillä on myös eniten ruuhkatilanteita, ovat Pohjois-Italiassa. GME tarjoaa

day-ahead-tuotetta, jonka huutokauppa päättyy kello 9.00 aamulla. Sen jälkeen

käydään kauppaa säätö (adjustment) -markkinoilla. (Ferrari & al. 2004; GME

2008; Boffa & al. 2006)

Italian markkinoiden yhdistämisestä muihin markkinoihin ei ole olemassa tarkkoja

suunnitelmia. Tällä hetkellä Italian markkinoilla keskitytään kilpailun lisäämiseen

ja markkinavoiman käytön mahdollisuuksien vähentämiseen. Pörssi suunnittelee

finanssituotteiden tarjoamista, ja uuden intraday-tuotteen käyttöönottoa. (Zecchini

2008)

Kreikassa sähkömarkkinoiden avautuminen on tapahtunut hitaassa tahdissa.

Vuonna 2001 markkinoista 34 % oli kilpaillut, vuonna 2004 kaikki muut paitsi

kotitalouskuluttajat olivat kilpailun parissa ja 2007 kaikki pääsivät mukaan

kilpailuille markkinoille. Sähkökauppaa hoitaa pakollinen pooli, jossa on käytössä
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marginaalihinnoittelu. Kreikassa on käytössä aluehinnoittelu kahdella alueella.

Lisäksi tuottajille on kapasiteettivelvoitteet. Kreikan markkinat ovat erittäin

keskittyneet, ja markkinoita hallitsee yksi yhtiö. (IEA 2002; RAE 2008; Greece

2007)

Kaakkoiseurooppalaisten sähkömarkkinoiden muodostamisesta on tehty

monenlaisia ehdotuksia, mutta varsinaisia toimenpiteitä markkinoiden

yhdistämiseksi ei ole vielä tehty. Kreikasta on merikaapeli Italiaan ja maanpäälisiä

siirtoyhteyksiä muun muassa Bulgariaan, mutta siirtoyhteydet vaativat silti

vahvistuksia, jotta yhtenäinen markkina-alue voitaisiin luoda. (Euroopan Unioni

2007)

6.4 Yhteenveto

Luvussa esiteltiin Euroopan Unionin reuna-alueiden sähkömarkkinoita, jotka on

tarkoitus liittää Manner-Euroopan markkinoihin. Reuna-alueilla ei kuitenkaan vielä

ole selkeää markkinamallia eikä kaikissa tapauksissa kansallisten markkinoiden

avaaminenkaan ole sujunut ongelmitta.

Isossa-Britanniassa on muutettu markkinamallia rajusti, kun alkuperäinen

markkina ei toiminutkaan suunnitellusti. Aluksi valittu poolimallikin olisi

kuitenkin voitu saada toimimaan myös pienillä muutoksilla. Myös Espanjassa

sähkömarkkinoiden avaaminen on ollut epävakaata. Tällöin toimijoille ei

välttämättä synny luottamusta markkinoihin. Markkinoita kehitettäessä onkin

tärkeää riittävä pitkäjänteisyys; heti ensimmäisten ongelmien ilmettyä ei puututa

poliittisin keinoin markkinoihin vaan annetaan markkinoiden itse ratkaista

ongelmat. Esimerkiksi Pohjoismaissa markkinoiden toimintaan ei puututtu, vaikka

markkinoilla oli ongelmia erityisesti 2000-luvun alkupuolella. Edellisissä luvuissa

on esitelty markkina-alueita, joissa kehittäminen on tapahtunut riittävän

pitkäjänteisesti, jotta toimijoille on syntynyt luottamus markkinoihin. Isossa-
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Britanniassa ja Espanjassa ei ole ollut tällaista näkemystä, ja se on haitannut

osaltaan markkinoiden kehittymistä.

Italiassa ja Kreikassa puolestaan kansallisten markkinoiden kehittäminen on ollut

melko hidasta. Niissä sähköpörssien tuotteet poikkeavat esimerkiksi TLC-alueen

pörssien tuotteista, ja tämä voi osaltaan vaikeuttaa markkinaintegraatiota.

Portugalin ja Espanjan sähkömarkkinoiden yhdistyminen on ainoa

integraatioprosessi, joka on toteutunut Euroopan Unionin reuna-alueilla tähän

mennessä. Sekään ei kuitenkaan ole onnistunut erityisen hyvin, koska yhtenäinen

hinta-alue muodostuu melko harvoin (25 % ajasta). Reuna-alueiden yhdistämisestä

Manner-Euroopan markkinoihin on monenlaisia suunnitelmia, mutta mikään niistä

ei ole vielä toteutusasteella.

Yksi riski, joka on huomioitava, kun yhtenäiseen markkina-alueeseen mennään

alueellisten markkinoiden kautta, on se, että alueelliset markkinat saattavat

muodostua keskenään liian erilaisiksi. Kun markkinoiden avaaminen Keski-

Euroopassa alkoi, muovasi jokainen maa sähkömarkkinansa omanlaisikseen.  Eli

esimerkiksi pörssien sulkeutumisajat ja tuotevalikoimat vaihtelivat maittain. Kun

markkinoita sitten alettiin yhdistää (esimerkiksi TLC), joutuivat maat

muokkaamaan toimintatapojaan ja pörssit yhtenäistämään kaupankäyntitapojaan,

jotta markkinat saatiin yhdistettyä. Tämä ei ole aina helppo prosessi, koska kukin

taho  ajaa  aina  omia  etujaan.  Jos  alueelliset  markkinat  ehtivät  kehittyä  liian

erilaisiksi, voi edessä olla taas suuria muutoksia, joita ei välttämättä ole helppo

saada onnistumaan. Siksi olisi hyvä noudattaa jonkinlaista yhteistä markkinamallia

myös EU:n reuna-alueilla, ja harmonisoida toimintaa jo varhaisessa vaiheessa.
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7 HUOMIOITA MARKKINAMALLEISTA

Työn yhteydessä selvitettiin muutamilta sähkömarkkina-asiantuntijoilta Suomesta

ja Keski-Euroopasta heidän mielipiteitään sähkömarkkinoiden avaamisesta ja

yhdistymisestä. Varsinaisesta haastattelututkimuksesta ei ole kyse, koska otos oli

pieni. Lista haastatelluista henkilöistä on lähdeluettelon lopussa. Aluksi esitellään

haastattelujen perusteella muutamia yleisimpiä näkemyksiä sähkömarkkinoiden

avaamisesta ja yhdentymiskehityksestä. Sen jälkeen vertaillaan markkinamalleja,

ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä.

7.1 Markkinoiden yhdentymiskehitys

Sähkömarkkinoiden yhdentymiskehityksestä puhuttaessa tarkoitetaan ensisijaisesti

fyysisten sähkömarkkinoiden yhdistämistä, jota pidetään edellytyksenä yhtenäisten

sähkömarkkinoiden synnylle. Yhteisen finanssimarkkinan luomista ei yleensä

nähdä samalla tavoin perusedellytyksenä sähkömarkkinoiden

yhdentymiskehitykselle. Yhtenäisen finanssimarkkinan luominen nähdään

kuitenkin tavoiteltavana kehityksenä, sillä se edistää riittävän likviditeetin

saavuttamista finanssimarkkinoilla.

Yhteisten markkinoiden kehittämisessä pääkannustimeksi on nähty poliittinen

tahto, joka on edistänyt voimakkaasti markkinoiden kehittymistä. EU:n asettamat

tavoitteet yhden yhteisen sähkömarkkinan luomisesta on myös yksi tärkeä

kannustin. EU haluaa saada yhdellä sisämarkkinalla siirtoverkon nykyistä

tehokkaampaan käyttöön. Päähyödyiksi vapaista markkinoista on puolestaan nähty

olemassa olevan kapasiteetin tehokkaampi käyttö, kilpailun lisääntyminen,

keskittyneisyyden väheneminen sekä tehokkaammat investoinnit eli ei tehdä turhia

investointeja. Yhdistymisen seurauksena eri maiden sähkön hintatasot lähenevät

toisiaan, ja joskus markkinoiden vapauttamisesta seuraa myös halvemmat hinnat.
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Suurimpia ongelmia yhteisen markkinan luomisessa ovat kansalliset intressit,

erilaiset lainsäädännöt, TSO:iden vähäinen yhteistyö ja epäkohdat reguloinnissa.

Yhteisten fyysisten markkinoiden kehittämisen suurimpia haasteita ovat

siirtoverkon pullonkaulat, kansalliset intressit ja läpinäkyvyyden puute. Lisäksi

siirtokapasiteetin varaamiseen liittyvät kysymykset voivat vaikeuttaa kehitystä.

Pörssien tukkukauppojen yhdistäminen yhteen pörssiin lisäisi edelleen tehokkuutta

eli market coupling -mekanismista tulisi vähitellen edetä market splitting -

mekanismiin. Siirtoverkkotoiminnan haasteita ovat TSO:iden yhteistyön

lisääminen, verkkosäännösten yhdenmukaistaminen ja investointien tekeminen.

7.2 Markkinamallien vertailua

Sähkömarkkinoissa on eroja EU:n sisällä ja myös niiden kehittämisessä on ollut

eroja. Nykyisin kuitenkin linjaerot siinä, miten esimerkiksi Pohjoismaiden ja

Keski-Euroopan markkinoita kehitetään, ovat kaventuneet. Muun muassa

Pohjoismaille ominainen ajattelutapa verkosta markkinapaikkana on jossain

määrin omaksuttu myös Keski-Euroopassa, joskin kehityksessä ollaan jäljessä,

koska markkinatkin ovat avautuneet myöhemmin. Ajattelutavan kehittyminen vie

aikansa. Lisäksi monilla EU:n reuna-alueilla sähkömarkkinoiden kehityksessä

ollaan vasta aivan alkutaipaleella, mikä näkyy aluekohtaisina eroina EU:n sisällä.

7.2.1 Toteutuneet markkinaintegraatioprosessit

Toteutuneita markkinaintegraatioprosesseja ovat Pohjoismaiden sähkömarkkinat,

TLC-alue ja kohta alkamassa oleva EMCC. Myös CWE-alueen perustamisesta on

jo melko tarkat suunnitelmat. Näiden alueiden kehittämisessä ja yhdistämisessä on

omat piirteensä, ja tässä on tarkoitus arvioida näiden alueiden kehittymistä sekä

valittuja toimintatapoja.

Keski-Euroopassa sähkömarkkinat ovat olleet usein julkisen palvelun roolissa, ja

esimerkiksi tuotanto on ollut (ja on osittain edelleen) hyvin vahvasti keskittynyt
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yhdelle tai muutamalle toimijalle. Tämä on hidastanut markkinoiden avaamista ja

markkinaintegraatiota. Aluksi ei myöskään välttämättä valittu samankaltaista

markkinamallia kuin Pohjoismaissa vaan markkinat ovat muotoutuneet vähitellen

yhtenäisemmiksi. Viime vuosina markkinaintegraatio on edennyt kuitenkin

nopeaan tahtiin, ja integraatioprosessi tulee jatkumaan vielä lähivuosina vilkkaana.

Pörssien tuoterakenteissa on vielä eroja, varsinkin jos verrataan Nord Poolin

tuotteita Keski-Euroopan pörssien tuotteisiin. Erityisesti intraday- ja

finanssituotteissa on eroja. Näissäkin tulee mahdollisesti tapahtumaan

yhtenäistämistä, sillä yhtenäinen tuoterakenne pörsseissä tukee luotettavan

referenssihinnan syntymistä. Esimerkiksi Nord Pool otti uudestaan käyttöön

finanssituotteille perus- ja huippukuormatuotteet.

Markkinamallin valintaan vaikuttavat historiallisten seikkojen lisäksi myös

siirtoverkon fyysinen tilanne.  Euroopassa on siirtoverkoissa pullonkauloja ja siten

kehittämistarpeita. Euroopassa on kuitenkin voitu lähteä oletuksesta, että

siirtoverkkoa on sen verran, että hinnat tulevat tasoittumaan ja voidaan käyttää

aluehinnoittelua. Yhdysvalloissa puolestaan, missä siirtoverkko on rakennettu

kussakin osavaltiossa itsenäisesti ja omien tarpeiden mukaan, sähkömarkkinoiden

yhdistäminen on ollut haastavampaa. Siirtoverkkoa ei ole rakennettu kestämään

osavaltioiden välisiä siirtoja, joten tämä tulee huomioida hinnoittelumekanismissa.

Yhdysvalloissa vallitsevana mekanismina onkin nodaalihinnoittelu, jolloin sähkön

hinta voidaan laskea tuhansille pisteille.

Yksi eurooppalaiselle markkinaintegraatiolle ominainen piirre on ollut, että

Pohjoismaat ovat vieneet norjalaisten vesivoiman optimoinnista peräisin olevaa

markkinamallia, implisiittistä huutokauppaa, Keski-Eurooppaan. Pohjoismaissa

tämä malli on ollut markkinoiden kehittymisen kannalta tärkeä innovaatio.

Implisiittisen huutokaupan mallin vieminen Keski-Eurooppaan ei ole aina

kuitenkaan ollut yksinkertaista, ja se on saanut osakseen paljon vastustusta.

Vastustus on johtunut esimerkiksi siitä, että implisiittisen kaupan myötä sellaiset

keskieurooppalaiset toimijat, jotka välittävät fyysisiä kahdenvälisiä sopimuksia,
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ovat menettäneet asemiaan. Intressiristiriitoja voi syntyä myös siitä, että

käytettäessä implisiittistä huutokauppaa, siirtokapasiteetin optimoimisesta voi

vastata vain yksi taho. Yhdistettäessä kahta aluetta, joissa on molemmissa pörssi,

joudutaan ratkaisemaan, kuka vastaa alueiden välisen siirtokapasiteetin

optimoimisesta. Yksi tapa välttää intressiristiriita on perustaa kolmas taho alueiden

välistä siirtokapasiteetin optimointia varten. Market coupling -prosessia voivat

hoitaa myös yhteistyötä tekevät pörssit (TLC-alue), mutta laskenta on

tehokkaampaa ja optimaalisempaa, kun laskennan suorittaa yksi taho. Esimerkiksi

Pohjoismaiden ja Saksan markkina-alueiden yhdistämisessä on sovellettu tätä

tapaa; EMCC:n tehtävä on vastata market coupling -prosessista.

Alueiden välistä yhdistymistä suunniteltaessa on ratkaistava muun muassa pörssien

eri sulkeutumisaikoihin liittyvä ongelma. Lisäksi yksityisomistuksessa olevat

kaapelit tulee saada implisiittisen huutokaupan piiriin. Yhdistyminen paljastaa

tehottomuuden (sähkö virtaa kalliimmalta alueelta halvemmalle), ja pitkät

sopimukset suojaavat olemassa olevien toimijoiden etuja.

Pohjoismaissa on perinteitä sekä siirtoverkkojen yhteiskäytöstä että alueellisesta

suunnittelusta. Keski-Euroopassa on aikaisemmin ollut kokemusta vain käytöstä

mutta ei niinkään alueellisesta siirtoverkkojen suunnittelusta yhteistyössä eri

maiden TSO:iden kesken. Perusteilla olevan Euroopan TSO:iden yhteistyöjärjestön

ENTSO-E:n myötä tällaista suunnittelutapaa on tarkoitus edistää.

Keskeinen huomioitava seikka verrattaessa pohjoismaisia ja keskieurooppalaisia

markkinoita on, että pohjoismaisia markkinoita on kehitetty koko ajan

kokonaisuutena. Kun Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska avasivat sähkömarkkinansa,

ne liittyivät heti yhteen, eikä omia kansallisia käytäntöjä ehtinyt syntyä. Keski-

Euroopassa markkinoiden vapauttamisprosessi on taas edennyt niin, että ensin

maat ovat avanneet omat kansalliset markkinansa, ja luoneet omat lainsäädäntönsä

ja käytäntönsä. Tämän jälkeen on lähdetty luomaan alueellisia markkinoita (TLC,
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EMCC, CWE), joita varten maiden on tarvinnut tehdä paljon harmonisointityötä,

jotta markkinat saadaan toimimaan yhdessä.

7.2.2 Tulevat markkinaintegraatioprosessit

Tuleviin markkinaintegraatioprosesseihin voidaan laskea CWE-alueen

markkinoiden käynnistäminen sekä EU:n reuna-alueiden sähkömarkkinoiden

kehittäminen ja yhdistäminen alueiksi. Alueista on kuitenkin tavoitteena päästä

yhtenäiseen markkina-alueeseen, joten alueita tulee yhdistää yhä suuremmiksi

kokonaisuuksiksi. Tästä on esimerkkinä Pohjoismaiden yhdistäminen sekä Saksaan

että Hollantiin. Yhdistämisprosesseissa on kaksi pääasiallista tapaa, joilla alueiden

välistä yhteistyötä voidaan kehittää. Horisontaalisella integraatiolla tarkoitetaan,

että alueet yhdistyvät asteittaisesti ja kehittävät yhä tehokkaampia coupling-

menetelmiä. Dome coupling -yhdistämisellä puolestaan tarkoitetaan sellaista

mallia, jossa perustetaan keskusyksikkö valvomaan ja hoitamaan alueiden välistä

couplingia. Näitä yhdistämistapoja voidaan käyttää myös yhdessä. (Interim Report

2008)

Sähkömarkkinoiden yhdentymiskehityksen näkökulmasta tarkasteltuna Euroopan

Unionin reuna-alueilla kansalliset sähkömarkkinat eivät ole vielä niin kehittyneet

kuin Keski-Euroopassa. Esimerkiksi osa sähköpörsseistä on pakkopörssejä, ja

niissä on erilaiset tuoterakenteet tai hinnoittelumekanismit. Myös pörssien eri

sulkeutumisajat hidastavat yhdistymistä, koska ensin pitää yhtenäistää eri pörssien

kaupankäyntiajat. Tämä on vaatinut paljon harmonisointia myös TLC- ja CWE-

alueilla. Markkinaintegraatioprosessit eivät olekaan edenneet vielä kovin pitkälle

Euroopan reuna-alueilla, vaikka monenlaisia suunnitelmia esimerkiksi Kaakkois-

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistämisestä onkin ollut. Iberian alueella MIBEL-

projekti on yhdistänyt Portugalin ja Espanjan sähkömarkkinat market splitting -

mekanismilla, mutta ainakaan vielä MIBEL ei ole toiminut kunnolla. Tavoitteena

on kuitenkin luoda yhtenäiset koko Euroopan markkinat. Riskinä on, että

alueelliset markkinat luodaan liian erilaisiksi, ja taas joudutaan tekemään paljon

harmonisointityötä. TLC-integraatiosta ja EMCC-yhteistyöstä pitäisi poimia
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parhaat esimerkit ja luoda näistä malliesimerkki, kuinka markkinoita tulisi

yhdistää. Näin vähennettäisiin riskiä, että alimarkkinat muotoutuvat taas liian

erilaisiksi.

Yhdistymiskehityksen kärkialueilla Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa

markkinoita on kehitetty pitkälti toimijalähtöisesti ja poliittinen puuttuminen itse

markkinarakenteisiin on ollut vähäistä. Sen sijaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa

ja Iberiassa sähkömarkkinoihin on puututtu herkästi poliittisin keinoin, jos

markkinat eivät ole heti toimineet kuten on odotettu. Tällöin on luotu lisää

epävarmuutta markkinoille. TLC-alueella ja Pohjoismaissa ongelmia on kenties

koettu yhtä lailla, mutta poliittisen puuttumisen sijasta on luotettu siihen, että

markkinat ratkaisevat itse ongelmansa. Tämä on lisännyt toimijoiden luottamusta,

jolloin markkinat ovat kehittyneet tehokkaammin, ja myös

markkinaintegraatioprosessit ovat onnistuneet. Myös Yhdysvalloissa on nähtävissä

samankaltaisuutta. Siellä kuitenkaan valtio ei oikeastaan voi puuttua

sähkömarkkinoiden kehitykseen vaan markkinoiden kehittäminen on osavaltioiden

vastuulla. Näin ollen osavaltioiden sähkömarkkinoiden kehityksessä on eroja, ja

markkinamalleja on myös muutettu herkästi. Sähkömarkkinoiden avaamisprosessi

johti esimerkiksi Kaliforniassa katastrofiin, koska markkinoiden vapauttaminen

suunniteltiin ilman, että huomioitiin sähkömarkkinoiden teknisiä vaatimuksia.

Nämä seikat ovat myös johtaneet siihen, että toimijoilla ei ole syntynyt luottamusta

markkinoihin.

7.3 Yhteenveto

Keskeisiä seikkoja, jotka tulee huomioida, kun sähkömarkkinoiden

integraatioprosessia viedään eteenpäin Euroopassa, ovat poliittinen tahto,

toimijoiden halu kehittää markkinoita ja hyvien esimerkkien poiminen jo

toteutuneista projekteista. Tärkeitä seikkoja ovat myös siirtoverkon vahvistaminen

ja rajasiirtokapasiteettien lisääminen niin, että investoinnit suunnitellaan

yhteistyössä alueiden sisällä.
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Pääasiallinen haaste yhtenäisten sähkön sisämarkkinoiden luomisessa on

rajasiirtoyhteyksien vahvistaminen. On huomioitava, että tämä ei ole pelkästään

tekninen haaste. Se vaatii myös erilaisten markkinamallien huomioimista ja

yhteensovittamista. Rajayhteyksien kehittämisessä merkittävässä asemassa on

ENTSO-E, jonka myötä myös Keski-Eurooppaan voidaan saada luotua yhtenäisen

suunnittelun periaate, joka on ollut käytössä Pohjoismaissa jo pitkään.

Yhteistyöjärjestön kautta on kenties helpompaa saada aikaiseksi todellista

yhteistyötä eikä vain keskittyä kansallisiin intresseihin. Jos ENTSO-E:stä ei

onnistuta luomaan riittävän vahvaa järjestöä, voi eurooppalainen

markkinaintegraatio hidastua tai integraation aste jäädä matalammaksi.

Toisaalta ENTSO-E:n luominen ja markkinaintegraatioprosessien toteuttaminen

edellyttävät sitä, että löytyy riittävästi sekä poliittista tahtoa että toimijoiden halua

yhtenäistää toimintoja. Yhteisen markkinamallin luominen voi olla haaste, jos

riittävää tahtoa ei löydy. Joka tapauksessa tuleva yhdistymiskehitys vaatii vielä

paljon harmonisointia ja joustamista eri toimijoilta.

Ranska, Belgia, Hollanti, Saksa ja Pohjoismaat ovat näyttäneet omilla

esimerkeillään hyvää mallia siitä, kuinka integraatioprosesseja voidaan hoitaa.

Näillä alueilla poliittista tahtoa ja toimijoiden halukkuutta kehittää markkinoita on

löytynyt riittävästi. Integraation syventäminen, esimerkiksi pörssien yhdistäminen,

vaatii rajasiirtokapasiteetin vahvistamista ja halukkuutta toimijoilta. Pörsseillä ja

kantaverkkoyhtiöillä saattaa olla myös erilaiset intressit laajentaa toimintaa oman

alueen ulkopuolelle. Pohjoismaissa verkon kehittämistä yhteistyössä on edistänyt

Nordel, ja Keski-Euroopan maissa yhteistyö lisääntyy luultavasti ENTSO-E:n

mukana. Suurin haaste on varmastikin se, miten Keski-Euroopan tiivistä markkina-

aluetta ympäröivät maat saadaan mukaan integraatioprosessiin. Erityisesti Etelä-

Euroopan maissa vallitsevana ajatustapana ovat edelleen kansalliset intressit,

jolloin integroitumista ei nähdä edes erityisen tarpeellisena. Tukkumarkkinoiden
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jälkeen pitäisi mahdollisesti harmonisoida vielä vähittäismarkkinat, joka voi

osoittautua vielä suuremmaksi haasteeksi kuin tukkumarkkinoiden yhdistäminen.
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8 YHTEENVETO

Sähkömarkkinaintegraatio ei ole enää vain pohjoismainen ilmiö vaan se koskettaa

koko Eurooppaa. Markkinaintegraatio etenee nopeassa tahdissa Keski-Euroopassa,

ja myös Pohjoismaiden sähkömarkkinat yhdistyvät Keski-Eurooppaan. Tämä lisää

tarvetta ymmärtää keskieurooppalaisia sähkömarkkinoita ja markkinaintegraatioon

vaikuttavia tekijöitä.

Euroopan sähköpörsseissä vallitsevana hinnoittelumekanismina on

marginaalihinnoittelu, jossa sähkölle saadaan systeemihinta osto- ja

myyntitarjouskäyrien leikkauspisteestä. Hinta-alueisiin jakaantuminen on taas

vallitseva käytäntö, kun tarkastellaan siirtokapasiteetin riittämättömyydestä

johtuvia rajoituksia verkossa. Kun alueiden välillä ei ole riittävästi

rajasiirtokapasiteettia, jakaannutaan hinta-alueisiin (market splitting tai coupling).

Market splittingissä alueella on vain yksi pörssi, joka laskee aluehinnat. Market

couplingissa pörssejä on useampi alueiden mukaisesti. Ne laskevat yhdessä

aluehinnat, mutta eivät yhdistä tilauskirjojaan. Muualla maailmassa, esimerkiksi

Yhdysvalloissa, hinnoittelumallina käytetään solmupistehinnoittelua. Tällöin

lasketaan verkon jokaiselle solmupisteelle omat hinnat. Hinnoittelumallin valintaan

vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi siirtoverkon rakenne.

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä markkinoiden avaamisessa ja yhdistämisessä.

Tämä on vaikuttanut siihen, että pohjoismaalaiset käytännöt ovat osittain siirtyneet

muun muassa keskieurooppalaisille markkinoille. Esimerkiksi implisiittinen

huutokauppa (siirtokapasiteetti jaetaan pörssikaupan yhteydessä) on otettu

käyttöön muualla Euroopassa Pohjoismaiden perässä. Eksplisiittisen huutokauppa

(siirtokapasiteetti jaetaan pörssikaupan ulkopuolella erikseen) oli ennen

vallitsevana käytäntönä Keski-Euroopassa, mutta viime vuosina yhä useammassa

tapauksessa on siirrytty käyttämään implisiittisiä huutokauppoja. Keski-Euroopan

markkinaintegraatio ei ole silti suora kopio Pohjoismaisesta

markkinaintegraatiosta, eikä se voi sitä ollakaan, koska alueilla on niin erilaiset
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historialliset taustat. Pohjoismaissa sähkömarkkinoiden yhdistyminen on ollut

luonnollinen jatkumo jo kauan jatkuneelle yhteistyölle Nordelin kautta. Keski-

Euroopassa tällaista yhteistyötä ei ole kuitenkaan ollut ja sekä sähkömarkkinoita

että siirtoverkkoa on kehitetty lähinnä valtioiden omista lähtökohdista käsin. Viime

vuosina sähkömarkkinoita on kuitenkin yhdistetty myös Keski-Euroopassa. TLC

eli Trilateral Market Coupling -yhteistyö Ranskan, Hollannin ja Belgian välillä on

ensimmäinen esimerkki markkinoiden yhdistämisestä. Yhteistyötä käynnistettäessä

markkinoita jouduttiin harmonisoimaan jonkin verran ja esimerkiksi pörssien

sulkeutumisajat on pitänyt saada yhtenäisiksi. Käytössä oleva market coupling

toimii hyvin, ja seuraavaksi alue on laajenemassa Saksaan eli on muodostumassa

CWE eli Central West European Electricity Market -alue.

Toinen markkinaintegraatioprosessi on EMCC (Electricity Market Coupling

Company) Saksan ja Pohjoismaiden välillä. Myös tässä on kyse market coupling -

prosessista, mutta coupling-laskentaa tulee hoitamaan erillinen yhtiö toisin kuin

TLC-alueella, jossa laskennan suorittavat pörssit itse. Pohjoismaat yhdistyvät

keskieurooppalaisille markkinoille myös NorNed-kaapelin kautta. Kaapeli yhdistää

Hollannin ja Norjan sähkömarkkinat aluksi eksplisiittisellä huutokaupalla, mutta

tavoitteena on siirtyä käyttämään market couplingia.

Pohjoismaiden, TLC-alueen ja EMCC-alueen markkinaintegraatioprosessit eivät

vielä luoneet sellaista yleistä markkinamallia, jonka avulla voitaisiin yhdistää

muitakin markkina-alueita. Nämä prosessit ovat tärkeitä välivaiheita, koska niiden

kautta voidaan löytää yhtenäinen markkinamalli, jota voidaan hyödyntää myös

muilla markkina-alueilla. Euroopan Unionin reuna-alueilla eli esimerkiksi

Iberiassa, Italiassa ja Kreikassa sähkömarkkinoiden avaamisessa on ollut

monenlaisia ongelmia, eivätkä markkinat toimi tälläkään hetkellä kovin hyvin.

Isossa-Britanniassa on ollut myös ongelmia vapauttamisprosessissa, ja siellä on

muutettu voimakkaasti markkinamallia 1990-luvun puolivälissä. Toisaalta tämän

hetkiset markkinat toimivat melko hyvin, mutta markkinamalli eroaa jonkin verran

Manner-Euroopan markkinoista, joka voi aiheuttaa ongelmia markkinoita
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yhdistettäessä. Reuna-alueilla eivät markkinaintegraatioprosessit ole vielä edenneet

niin pitkälle kuin läntisessä Manner-Euroopassa. Markkinaintegraation

käynnistyessä todenteolla näillä alueilla yhtenä tämänhetkisistä riskeistä on, että

markkinat kehittyvät liian erilaisiksi suhteessa jo oleviin markkinoihin, jolloin

joudutaan taas suurien harmonisointitarpeiden eteen, kun halutaan yhdistää

alueelliset markkinat yhdeksi eurooppalaiseksi sisämarkkinaksi. Siksi on tärkeää,

että jo tehdyistä markkinaintegraatioprosesseista poimitaan parhaat esimerkit, joita

hyödynnetään myös muilla alueilla.

Poliittinen sitoutuminen ja toimijoiden vapaaehtoisuus ovat keskeisiä seikkoja, kun

mietitään tulevaisuuden markkinaintegraatioprosesseja. Pohjoismaissa poliittinen

sitoutuminen on ollut vahvaa ja toimijat ovat olleet halukkaita kehittämään

markkinoita. EU:n myötä poliittinen paine kehittää markkinoita on kasvanut myös

muilla alueilla, mutta esimerkiksi TLC-alue on syntynyt toimijoiden omasta

halusta eikä EU:n tiukoista määräyksistä. Markkinoille on annettava mahdollisuus

itse ratkoa havaittuja ongelmia, jotta toimijoiden luottamus markkinoiden

toimintaan säilyisi. Poliittinen puuttuminen puolestaan on omiaan heikentämään

luottamusta.

Tulevaisuuden haasteita ovat erityisesti reuna-alueiden ja Itä- ja Kaakkois-

Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen, mutta myös jo olemassa olevien

market coupling -alueiden toiminnan tehostaminen. Tämä voi tarkoittaa

esimerkiksi pörssien yhteenliittämistä ja siirtymistä market splitting -mekanismiin.

Lisäksi siirtoverkon vahvistaminen on tärkeää, jotta sähköä saataisiin siirrettyä

mahdollisimman tehokkaasti. Nämä aihealueet ovat myös mielenkiintoisia

lisätarkastelukohteita. Tässä työssä rajattiin Itä-Euroopan markkinat pois, koska

niiden markkinoista ei ole vielä riittävästi tietoa, ja muihinkin reuna-alueiden

markkinoihin perehdyttiin melko vähän, koska pääasiallinen tarkastelukohde oli

tämän hetken markkinaintegraatioprosessit. Näistä löytyy kuitenkin monia

mielenkiintoisia seikkoja, joita kannattaa tarkastella tulevaisuudessa, kun
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muodostetaan koko Euroopan sisämarkkinoita. Myös olemassa olevien markkina-

alueiden ja suunnitteilla olevien projektien seuraaminen on tärkeää.
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