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TIIVISTELMÄ

Työn tarkoituksessa on luoda kokonaisvaltainen kuva Venäjän sähkösektorista ja siellä 

suoritettavasta  reformista.  Työ  johdattelee  lukijan  aiheeseen  kuvaamalla  Venäjän 

sähkösektorin-  ja  markkinoiden  tilaa  ennen  reformia.  Tässä  on  tärkeää  ymmärtää, 

kuinka kulutus ja tuotanto kohtasivat.

Tämän jälkeen siirrytään selvittämään reformin syitä, suuntia ja päämääriä. Reformin 

kolme  pääkohtaa  ovat  lainsäädännöllisen  viitekehyksen  luominen,  sähkösektorin 

uudelleenjärjestely sekä uusien sähkömarkkinoiden kehittäminen ja täytäntöönpano. 

Uudelleenjärjestely on valtava prosessi, joka koskettaa koko Venäjän sähkömarkkinoita. 

Tämän prosessin keskeisenä tekijänä tosin on lähes monopoliasemaa nauttiva Unified 

Energy System of Russia. Tätä prosessia pyritään kuvaamaan alusta asti tähän päivään 

saakka. Toinen merkittävä prosessi on ollut uuden sähkömarkkinamallin kehittäminen ja 

tämän käyttöönotto.  Työssä kuvataan tämän uuden mallin  toimintaa ja rakennetta,  ja 

työn  loppupuolella  pyritään  selvittämään  Venäjän  sähkösektorin  tulevaisuuden 

suunnitelmia, haasteita ja ennusteita.
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ALKUSANAT

Tämän kandidaatintyön aiheena on Venäjän sähkömarkkinareformi. Kyseinen aihe on 

erittäin laaja, jonka lisäksi aiheesta haluttiin tehdä laajempi tutkimus yhden työn alle, 

minkä vuoksi työhön osallistui tekijää: Mikko Suur-Askola ja Kaisa Nykänen.

Työn  osa-alueet  jaettiin  niin,  että  Mikko  kirjoittaisi  sähkösektorin  tilasta  ennen 

reformia,  uudesta sähkömarkkinamallista sekä sähkösektorin tulevaisuuden näkymistä 

ja  haasteista.  Näiden  osioiden  kirjoittamisessa  haluan  kiittää  ystävääni  Kimmo 

Karjalaista hänen avustaan.

Kaisan  osa-alueet  olivat  reformin  sisältö  ja  tämän  kulku.  Yhteisenä  osa-alueena  oli 

sähkösektorin uudelleenjärjestely.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

AEMS Automated  Electricity  Metering  System,  automaattinen  sähkön-

lukijamittari

AO-Energo Energialiiketoimintayhtiö

ATS Administrator of Trading System, markkinaoperaattori

CDA Central Dispatch Administration, keskusvalvomo

CHP Combined Heat and Power, lämpövoimalaitos

CSC Client Service Center, asiakaspalvelukeskus

DGC Distribution Grid Company, sähkönjakeluyhtiö

ERC Energy Retail Company, sähkön vähittäismyyjä

FACTS Flexible  Alternating  Current  Transmission  System,  joustavat  

AC-siirtojärjestelmät

FAS Federal Anti-Monopoly Service, Venäjän kilpailuviranomainen

FEC Federal Energy Commission, Venäjän liittovaltion talousenergia-

komissio, nykyinen FAS

FGC Federal Grid Company, kantaverkko-operaattori

FOREM Federal (All-Russia) Wholesale Market of Electric Energy 

(Power), sähkön tukkumarkkinapaikka

FTS Federal  Tariff  Service,  Venäjän  liittovaltion  tariffiensääntely-

viranomainen

HPP Hydro Power Plant, vesivoimalaitos

IDA Integrated Dispatch Administration, valvontakeskus

IDGC Interregional  Distribution  Grid  Company,  alueiden  välinen  

sähkönjakeluyhtiö

IPS Integrated Power System, alueellinen sähkövoimajärjestelmä

ITC Interregional  Transmission  Company,  alueiden  välinen  sähkön-

siirtoyhtiö

NOREM Uusi sähkömarkkinapaikka, otettu käyttöön 1.9.2006.

NPP Nuclear Power Plant, ydinvoimalaitos

RAO UES Unified Energy System of Russia

RDA Regional Dispatch Administration, alueellinen valvontakeskus

REC Regional Energy Commission, alueellinen energiakomissio
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RGC Regional  Generation  Company,  aluekohtainen  sähköntuotanto-

yhtiö

SCADA-EMS Supervisory Control And Data Acquisition-Energy Management 

System, sähköntuotannon ja -siirron käytönvalvontajärjestelmä

SO-CDA UES System  Operator-Central  Dispatch  Administration  (Unit)  of  

Unified Energy System of Russia, järjestelmäoperaattori

TC Transmission Company, sähkönsiirtoyhtiö

TGC Territorial Generation Company, alueellinen sähköntuotantoyhtiö

TPP Thermal Power Plant, lämpövoimala

UNEG Unified National Energy Grid, Venäjän liittovaltion sähköverkko-

järjestelmä

WGC Wholesale Generation Company, sähkön tukkutuottajayhtiö
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1 JOHDANTO

Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991, Venäjästä tuli jälleen oma itsenäinen valtionsa. 

Pian Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, vuoden 1992 tammikuussa ryhdyttiin ajamaan 

talousuudistuksia,  joiden  oli  tarkoitus  siirtää  Venäjä  nopeasti  markkinatalouteen. 

Talousuudistukset  kuitenkin  epäonnistuivat,  ja  maa  ajautui  talouskriisiin,  joka  kesti 

lähes koko 1990-luvun. Tämän laman takia Venäjän rakenteet alkoivat rapistumaan, ja 

jäljet näkyivät sähkösektorillakin. Sähkösektorin infrastruktuuri tuotantolaitoksineen ja 

sähköverkkoineen alkoi  rapistua korjaus- ja uudisinvestointien  puutteen  seurauksena. 

Talouden elvyttyä  1990-luvun lopulla,  Venäjän talouskasvu koki voimakasta  kasvua, 

mikä heijastui myös sähkönkulutuksen huimana nousuna. Näin ollen sähköntuotanto-

kapasiteettia oli saatava lisää, mikä osoittautui suureksi haasteeksi. Sen lisäksi Venäjän 

valtiolla  oli  tavoitteena  nostaa bruttokansantuotetta  puolella  vuoteen 2012 mennessä, 

jolloin nämä syyt yhdessä johtivat tarpeeseen elvyttää ja uudistaa sähkösektoria. Näin 

Venäjän  valtio  yhdessä  sähkömarkkinoiden  lähes  monopoliasemaa  nauttivan  Unified 

Energy  System  of  Russia  (RAO  UES)  holding-yhtiön  kanssa  aloittivat  sähkömark-

kinoiden reformin.

Tässä  kandidaatintyössä  tutkitaan  Venäjän  sähkömarkkinoita  ja  tälle  suoritettavaa 

reformia.  Työ  on  yleiskuvaus  Venäjän  sähkömarkkinoiden  uudistamisesta,  ja  työn 

pääpainoina  ovat  reformin  tärkeimmät  osa-alueet,  eli  reformin  sisältö,  sähkösektorin 

uudelleenjärjestely, uuden sähkömarkkinoiden luominen ja sähkösektorin tulevaisuuden 

näkymät.  Venäjä  on  valtavan  kokoinen  maa,  joten  jo  senkin  kannalta  on  hyvä 

ymmärtää,  että  sähkömarkkinareformi  on  erittäin  monimutkainen  ja  vaikea  prosessi. 

Samalla  jo  pelkkänä  käsitteenä  Venäjän  sähkömarkkinareformi  on  hyvin  laaja  ja 

monitahoinen aihe.
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2 SÄHKÖSEKTORI ENNEN REFORMIA

1990-luvun  alussa  Venäjän  sähkösektori  koki  suuria  muutoksia,  kun  RAO  UES 

perustettiin vuonna 1992. RAO UES:n tavoitteena oli Venäjän presidentin määräysten 

mukaan uudistaa sähkösektoria. Yritys rekisteröitiin Moskovan rekisteröintitoimistossa 

31.12.1992. Yrityksen tehtävänä oli  taata  Venäjän sähkövoimajärjestelmän luotettava 

käyttö ja kehitys. Yritys pyrki myös tuomaan investointeja, uutta tutkimus- ja kehitys-

politiikkaa  sekä  uutta  tekniikkaa  alalle.  Edellä  mainittujen  lisäksi  sähkösektorin 

omistuksia järjesteltiin suuresti uusiksi, sillä RAO UES:lle määrättiin omistus suurista 

lämpövoimalaitoksista,  kaikista  vesivoimalaitoksista,  kantaverkosta,  kehitys-  ja 

tutkimuskeskuksista. Samalla suurin osa AO-Energojen (vertikaalisesti integroituneita 

energialiiketoimintayhtiöitä)  osakkeista  siirrettiin  RAO UES:lle.  Vuonna  2003 RAO 

UES oli maailman suurin sähköntuottajayhtiö, sekä Venäjän kolmanneksi suurin yritys.

(RAO 06a) 

Vuoteen  2003  asti  Venäjän  sähkösektori  oli  vertikaalisesti  integroitunut  monopoli. 

Venäjän valtio omisti 100 % ydinvoimaloista, joita ydinvoimaministeriö hallinnoi. RAO 

UES, joka toimi teollisuus- ja energiaministeriön alaisena, ja josta valtio omisti 52,6 

prosentin osuuden, hallinnoi sataprosenttisesti yli 330 kV:n sähköverkkoa, yli 1 GW:n 

lämpövoimaloita  ja yli  300 MW:n vesivoimaloita.  Kolmestakymmenestäneljästä AO-

Energosta  RAO  UES:lla  oli  osake-enemmistö  ja  lopuista  kolmestakymmenestä-

kahdekasasta 14-50 % osuudet. Sektorilla oli vain kaksi täysin itsenäistä AO-Energoa. 

Kuva 2.1 esittää sähkösektorin rakennetta vuodelta 2000.
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Kuva 2.1 Sähkösektorin  rakenne  ja  omistussuhteet  vuodelta  2000.  Kuvassa  esitetty  Federal  Energy 

Commission  (FEC)  on  Venäjän  liittovaltion  talousenergiakomissio,  joka  säänteli  energian 

tariffien tasoja. Alueelliset energiakomissiot (Regional  Energy Commission, REC) toimivat 

FEC:n alaisuudessa. (IEA 02)

2.1 Sähköntuotanto

Venäjän sähköntuotanto oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin sähköä tuotettiin 1082 

TWh.  Tällöin  Venäjä  oli  vielä  maailman  toiseksi  suurin  sähköntuottajamaa,  mutta 

laman myötä sähköntuotanto lähti laskuun. Tuotanto saatiin käännettyä nousuun vuonna 

1999, ja vuonna 2003 sähköä tuotettiin jo 916 TWh. (IEA05)

Venäjän  sähkövoimajärjestelmä  jakaantuu  seitsemään  alueelliseen  verkkoon,  joista 

jokainen  sisältää  oman  sähkövoimajärjestelmän.  Näitä  kutsutaan  Integrated  Power 

System:ksi (IPS). IPS:t ovat yhtenevät teknisiltä parametreiltaan, mutta ne  kuitenkin 

kykenevät  itsenäiseen  toimintaan.  IPS:t  ovat  myös  yhteydessä  toisiinsa,  pois  lukien 

Kaukoidän IPS. IPS:ien maantieteelliset sijainnit on esitetty myöhemmin kuvassa 2.5. 

Kaikkien IPS:ien sähköntuotantomäärät sekä tuotannon kehitys vuodesta 1991 vuoteen 

2002 on esitetty taulukossa 2.1. Tästä taulukosta nähdään, että suurin osa maan sähköstä 
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tuotetaan Keski-Venäjällä, Siperiassa, Volgassa ja Uraleilla, joiden tuotanto vastaa lähes 

80 % maan sähköntuotannosta. Taulukko 2.2 taas esittää eri tuotantomuotojen osuudet 

sähköntuotannosta vuosilta 1990-2003.

Taulukko 2.1 Venäjän alueellisten verkkojen tuottama sähkö terawattitunneissa vuosilta 

1991-2002. (IEA 05)

1991 1995 1997 1999 2000 2001 2002

Keski-Venäjä 249 190 187 190 195 197 197

Siperia 216 191 182 187 194 197 191

Volga 216 173 166 170 173 174 174

Ural 160 122 121 119 129 129 132

Luoteis-Venäjä 99 79 80 83 85 86 86

Etelä-Venäjä 77 67 61 59 59 65 67

Kaukoitä 48 38 36 37 41 42 42

Yhteensä 1065 860 833 845 876 890 889

Taulukko 2.2 Venäjän sähköntuotanto terawattitunneissa eri tuotantomuodoittain vuosilta 

1990-2003. (IEA 05)

1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003

Maakaasu 512 430 354 357 359 370 377 385 402

Hiili 157 149 161 157 161 176 169 170 174

Vesivoima 166 173 175 157 160 164 174 162 157

Ydinvoima 118 119 100 108 122 131 137 142 149

Polttoöljy 129 83 68 52 41 33 30 27 31

Uusiutuvat 0 2 2 2 2 3 3 3 3

Yhteensä 1082 956 860 833 845 877 890 889 916

Taulukosta 2.2 nähdään, miten eri primäärienergioiden osuudet ovat kokeneet laskua 

läpi 1990-luvun, sekä taas kääntyneet pienoiseen nousuun 2000-luvulla. Koko taulukon 

2.2 esittämän ajanjakson läpi maakaasu on säilyttänyt asemansa suurimpana primääri-

energiana. Hiilellä tuotetun energian, vesi- ja ydinvoiman osuudet ovat kutakuinkin yhtä 

suuret,  mutta  polttoöljy  on  kokenut  suuren  romahduksen,  sillä  laman  aikana  useita 

runsaasti  saastuttavia,  polttoöljyä  käyttäviä  lämpövoimaloita  suljettiin  ja  jätettiin 

rapistumaan. Kuva 2.2 havainnollistaa, miten tuotantorakenne on muuttunut vuodesta 

1990 vuoteen 2003.
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Kuva 2.2 Sähköntuotanto tuotantomuodoittain vuosilta 1990 ja 2003.

2.2 Sähkönkulutus

Sähkönkulutus Venäjällä on suurinta talvikausina, mikä on tyypillinen piirre muissakin 

pohjoisissa maissa. Näinä kausina koetaankin suurimmat kulutuspiikit. Venäjän valtava 

koko  on  kuitenkin  avuksi  tämän  suhteen,  sillä  maa  sijaitsee  yhdellätoista  eri  aika-

vyöhykkeellä.  Tällöin  kulutushuippujen aiheuttamia  huippukuormia  voidaan tasoittaa 

eri puolilla maata tuotetulla yösähköllä. Yöllä kulutus ei ole niin suurta kuin päivällä, 

jolloin eri aikavyöhykkeellä tuotettu yösähkö voidaan siirtää toiselle, sitä tarvitsevalle 

alueelle.

1990-luvun  lama  laski  sähkön  kysyntää,  ja  tämä  aiheutti  laskua  myös  sähkön-

tuotannossa.  Vuonna  1990  kulutukseen  päätyi  826  TWh  sähköä,  ja  vastaava  luku 

vuonna 1998 oli 579 TWh, joka oli alhaisinta Venäjän sähkönkulutuksen historiassa. 

Taulukko 2.3 esittää, miten sähkönkulutus on muuttunut vuosien 1990-2002 aikana.
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Taulukko 2.3 Venäjän sähkönkulutus terawattitunneissa eri kuluttajaryhmille vuodesta 

1990 vuoteen 2002. (Fetisov 07)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Sähköntuotanto 1082 1068 1008 956 876 860 847 833 827 845 876 890 889

Tuonti 35 35 28 25 24 18 12 7 8 8 9 10 5

Vienti -43 -47 -44 -43 -44 -38 -32 -27 -26 -23 -23 -26 -18

Kotimainen osuus 1074 1056 992 938 855 840 828 814 809 832 864 875 878

Energiateollisuu
s yhteensä 163 161 152 144 135 139 142 140 137 143 154 152 153

• Hiilikaivokset 13 12 12 13 12 11 10 9 8 8 9 9 8

• Öljyn ja maa- 
kaasun keräys 55 52 47 43 40 40 41 41 41 45 48 50 52

• Öljyn jalostamot 15 14 13 12 11 11 12 11 10 12 12 12 13

• Oma käyttö 72 74 70 67 62 59 61 61 65 65 67 67 69

• Määrittelemätön 8 8 9 9 10 18 19 18 13 13 17 13 10

• Jakeluhäviöt 84 84 84 88 85 83 84 84 93 96 102 105 108

Kokonaiskulutus 827 811 756 706 635 618 601 590 579 593 609 618 618

Teollisuus 482 461 419 376 318 314 294 292 283 296 312 322 320

Liikenne 104 97 87 77 68 65 65 63 60 61 61 62 68

Maatalous 67 70 70 69 61 53 49 42 38 34 30 25 23

Julkiset palvelut 67 67 65 62 61 60 61 60 62 62 64 66 65

Kotitaloudet 107 116 116 121 126 126 132 133 135 140 141 143 143

Kuten  taulukosta  nähdään,  sähkönkulutus  1990-luvulla  on  laskenut  lähes  kaikkien 

kuluttajaryhmien  osilta,  ja  myös  sähköntuonnin  ja  -viennin  osuudet  ovat  laskeneet. 

Samalla myös jakeluhäviöt ovat kasvaneet yli  20 TWh vuodesta 1990 vuoteen 2002. 

Ainoa käyttäjäryhmä, jonka sähkönkulutus on kokenut jatkuvaa kasvua, on kotitaloudet. 

Kuva 2.3  esittää  eri  kuluttajaryhmien  sähkönkulutuksen  osuutta  vuosilta  1990-2002. 

Kuva 2.4 taas vertailee eri kuluttajaryhmien sähkönkulutuksen osuuksia vuosilta 1990 ja 

2002, jolloin kulutuksen muutokset ovat selkeästi nähtävissä.
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Kuva 2.3 Eri kuluttajaryhmien sähkönkulutuksen osuudet vuosilta 1990-2002.

Kuva 2.4 Eri  kuluttajaryhmien  ja  jakeluhäviöiden  osuus  sähkönkulutuksesta  vuosilta  1990  ja  2002. 

Teollisuuden sähkönkulutuksen osuus on tippunut huolestuttavasti.

2.3 Sähköntuotantokapasiteetti

Vuonna  2003  Venäjällä  toimi  yli  700  sähköntuotantolaitosta,  joiden  kapasiteetti 

yhteensä oli 214 GW. Suurin osa tästä tuotetaan lämpövoimalla, ja noin kolmasosa vesi- 

ja  ydinvoimalla. Hallitsevia polttoaineita lämpövoimalla tuotetussa sähkössä ovat hiili 

ja maakaasu, jälkimmäisen osuuden ollessa 66 % (IEA 05). Tuotantolaitokset sijaitsevat 

Venäjän  asutuimmilla  alueilla,  joten  ne  ovat  epätasaisesti  jakautuneet  läpi  maan 

yhdelletoista eri aikavyöhykkeelle. Maan merkittävimmät tuotantolaitokset sekä kanta-
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verkko on esitetty myöhemmin kuvassa 2.5.

Vielä  vuonna 1990 Venäjän  sähköntuotantokapasiteetin  keski-ikä  oli  samaa  luokkaa 

kuin Euroopan maiden, mutta sen jälkeen uuden tuotantokapasiteetin rakentaminen on 

kokenut romahduksen. 1990-luvulla uuden tuotantokapasiteetin rakentamisen vähyys ei 

kuitenkaan  aiheuttanut  ongelmaa,  sillä  sähkön  kysyntäkin  laski  samalla.  Sähkön-

tuotantokapasiteetin lisäys kuitenkin on ja tulee olemaan tulevaisuudessa suuri haaste, 

sillä maan tuotantolaitosten keskimääräinen jäljellä oleva elinikä on noin 10-25 vuotta. 

(Fetisov 07)

2.4 Sähköverkko

Venäjän  sähköverkko  sisältää  2,67  miljoonaa  kilometriä  siirto-  ja  jakeluverkkoihin 

kuuluvaa  sähkölinjaa.  Venäjän  valtavan  koon  vuoksi  myös  siirtomatkat  ovat 

paikoitellen  erittäin  pitkiä,  joten  siirtoverkon  suurimmat  jännitteet  ovat  1150  kV. 

Maassa käytetyt  suurjänniteluokat ovat 110-1150 kV, ja näitä linjoja on olemassa yli 

150 700 km (Fetisov  07).  Siirtoverkon  ikä  on  osittain  hyvin  vanhaa.  Taulukko  2.4 

havainnollistaa  tarkemmin  verkon ikärakennetta.  Kuva 2.5  esittää  Venäjän  merkittä-

vimmät tuotantolaitokset sekä kantaverkon.

Kuva 2.5 Venäjän  merkittävimmät  tuotantolaitokset  ja  kantaverkko.  Kuva  näyttää  myös  IPS:ien 

sijainnit.  (IEA 05)
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Taulukko 2.4 Kantaverkon elinikätaulukko eri jänniteluokille. (Gurina 07)

Elinikä 750-1150 kV 500 kV 330 kV 220 kV

1-15 vuotta, % 46 29 25 21

16-30 vuotta, % 47 39 44 46

30- vuotta, % 7 31 32 33

Kuvasta  2.5  nähdään,  kuinka  tuotanto-  ja  sähkönsiirtokapasiteetit  ovat  jakautuneet 

epätasaisesti.  Suurin  osa  laitoksista  sijaitsee  Venäjän  eurooppalaisessa  osassa,  jossa 

myös  kantaverkkokin  on  vahvempi  ja  laajempi.  Eri  alueiden  välisissä  siirto-

kapasiteeteissa  on  kuitenkin  paljon  puutteita:  Kaukoidän  ja  Siperian  välillä  ei  ole 

yhteyttä  laisinkaan  ja  Siperian  ja  Uralin  välillä  on  vain  yksi  yhteys.  Lisäksi  Keski-

Venäjän  ja  Etelä-Venäjän  että  Keski-Venäjän  ja  Luoteis-Venäjän  välillä  on  heikot 

yhteydet.

Siirtoyhteyksien riittämättömyys selittyy sillä, että paikallisten sähkövoimajärjestelmien 

ajateltiin  olevan  riittäviä  sähkön  tuottamiseen  ja  toimittamiseen.  Sähköä  kuitenkin 

siirretään eri alueiden välillä, mutta mikäli halutaan välttyä paikallisten monopolien ja 

sähkönsiirron  pullonkaulojen  syntymiseltä,  alueiden  välisiä  siirtokapasiteetteja  tulee 

lisätä. Sähköntuotannon yli- ja alijäämät vuosilta 1991-2002 on esitetty kuvassa 2.6.

Kuva 2.6 Sähköntuotannon alueelliset  yli- ja alijäämät terawattitunneissa vuosilta 1991-2002. (IEA 05)

Kuvasta nähdään, että Keski-Venäjällä tuotetaan sähköä reilulla ylijäämällä, kun taas 

muilla alueilla esiintyy vajetta.  Tämän vuoksi Keski-Venäjä toimii hyvin keskeisessä 

roolissa  sähkön  riittävyyden  suhteen.  Tosin  koska  siirtoyhteydet  ovat  paikoitellen 
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riittämättömiä, yhden alueen on mahdotonta taata riittävästi sähköä kaikille muillekin 

alueille.  Kokonaisuudessaan  Venäjän  sähköntuotannossa  on  esiintynyt  ylijäämää 

vuosien 1991 ja 2002 välillä.

2.5 Sähkömarkkinoiden kehittyminen

Venäjän tukkusähkömarkkinat aloittivat toimintansa jo ennen sähkömarkkinareformia. 

Ne  kehittyivät  1990-luvulla,  ja  ideana  oli  eriyttää  tuotantolaitokset  vertikaalisesti 

integroiduista  yhtiöistä,  jolloin  sähköntuotanto  olisi  erillään  sähkönsiirrosta.  Tämä 

mahdollistettiin, kun Federal (All-Russia) Wholesale Market of Electric Energy (Power) 

(FOREM) aloitti toimintansa RAO UES:n tytäryhtiönä.

FOREM  perustettiin  samaan  aikaan  kuin  RAO  UES,  eli  vuonna  1992.  FOREM:n 

toiminnan perustana toimii  vuoden 1995 laki  № 41-FZ, joka koskee energiatariffeja, 

sekä vuoden 1996 säädös  № 793, koskien tukkusähkömarkkinoita.  Näin FOREM:sta 

tehtiin  sekä markkinaoperaattori  että  tukkusähkömarkkinapaikka,  jonka tehtävänä  oli 

toimia välittäjänä sähkön ostajien ja myyjien välillä. (RA Exp 01)

RAO UES toimii  sekä  osallisena  että  organisaattorina  FOREM:ssa.  FOREM tarjoaa 

myös  järjestelmäoperaattorin,  Central  Dispatch  Unit  of  UES:n  (toimii  yhteistyössä 

Integrated  Dispatch  Administration,  IDA:jen,  eli  valvontakeskuksien  kanssa), 

markkinaoperaattorin,  sekä  RosEnergoAtomin  (takaa  ydinvoiman  turvallisen 

osallistumisen  tukkusähkömarkkinoille)  palveluita  (RA  Exp  01).  Sähköntuottajat 

myyvät  sähkön  FOREM:iin,  ja  ostajina  toimivat  AO-Energot,  sekä  suuren  luokan 

sähkönkuluttajat (esim. teollisuus) kahdenkeskisillä kaupoilla.

Sähköä FOREM:ssa on sen olemassaolon aikana välitetty  noin 300 TWh vuosittain, 

mikä  on  ollut  keskimäärin  hieman  alle  kolmasosan  Venäjän  sähkönkulutuksesta. 

FOREM:n  toiminnan  alussa  vuonna  1993  siellä  välitettiin  sähköä  lähes  300  TWh. 

Vuosina 1994-1998 FOREM:ssa välitetyn sähkön määrä laski noin 270 TWh:n keski-

arvoon. Vuoden 1998 jälkeen sähkökauppa kuitenkin vilkastui jälleen, ja vuosituhannen 

vaihteessa  FOREM:ssa  kaupattiin  lähes  kolmensadan  terawattitunnin  edestä  sähköä. 

Vuonna 2003 sähkökauppa FOREM:ssa ylsi 309.1 terawattituntiin. (RAO 06a)
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Valtio on suorittanut vuosittain FOREM:n osanottajien valinnan Venäjän liittovaltion 

talousenergiakomission  suositusten  perusteella.  Samaisen  komission  tehtäviin  on 

kuulunut myös ostetun ja myydyn energiatariffin tasojen asettaminen. (RA Exp 01)

2.6 Tariffipolitiikka

Energiatariffien sääntely alkoi vuonna 1991 Venäjän valtion toimesta. Tämän jälkeen 

laki  №  41-FZ,  joka  loi  perustan  FOREM:n  toiminnalle,  määritteli  tariffipolitiikkaa 

uusiksi.  Lain  mukaan  tariffeja  säänneltäisiin  kahdella  eri  tasolla:  valtiollisella  sekä 

alueellisella tasolla. (RA Exp 01)

Valtiollisella tasolla tariffeja esiintyy kolmenlaisia: tariffi FOREM:n osapuolille, tariffi 

sähköntoimituksesta  alijäämäisille  AO-Energoille  ja  suurille  sähkönkuluttajille  sekä 

lisenssimaksu RAO UES:n palveluista  FOREM:n ostajille  ja myyjille  (RA Exp 01). 

FEC kehittää ja hyväksyttää nämä tariffit.

Alueellisen  tason  tariffit  koskettavat  useita  eri  käyttäjäryhmiä,  eli  esimerkiksi 

teollisuutta  ja  kotitalouksia.  Alueelliset  energiakomissiot  asettavat  näiden  energia-

tariffien tasot, pyrkien samalla noudattamaan FEC:n ohjeistuksia. Valtion säätelemällä 

tariffipolitiikalla  on ollut  tarkoitus  pitää  energian  hinnat  alhaisina,  jotta  pystyttäisiin 

hillitsemään inflatorista kehitystä, sekä vakaannuttamaan talouden tilaa, ja lopulta myös 

saamaan talouskasvun jatkumaan (RA Exp 01). Tämä politiikka kuitenkin vahingoitti 

energiasektoria ja johti energian epätehokkaaseen käyttöön.

Samalla kun energian hinnat pidettiin alhaalla, muiden teollisuusalojen tuotteiden hinnat 

nousivat.  Muun teollisuuden tuotteiden hinnat kasvoivat 39 700 -kertaisiksi  vuodesta 

1990 vuoteen 2000. Samoin polttoaineteollisuuden tuotteiden hinnat kasvoivat 76 600 -

kertaisiksi, mutta energian hinnat kasvoivat vain 20 800 -kertaisiksi (RA Exp 01).  Eri 

teollisuusalojen  toisistaan  poikkeavat  kasvutahdit,  sähkön  hintojen  alhainen  taso  ja 

alueellisten tariffien epäonnistunut säätely kaikki johtivat siihen, että energiasektorilla 

oli useita AO-Energoja, joiden toiminta oli tappiollista. REC:ien säätelemät tariffit eivät 

osanneet  tai  halunneet  ottaa  huomioon  esimerkiksi  polttoaineiden  hintojen  kasvua, 

jolloin sähköä myytiin halvemmalla kuin mitä sen tuottaminen maksoi.
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Tariffien  tasojen  olisi  tullut  olla  säänneltyjä  kaikille  kuluttajaryhmille,  mutta 

tutkimukset  osoittivat  että  lähes  jokaisella  alueella  tariffien  tasot  poikkesivat  FEC:n 

säädöksistä. Tämä johti siihen, että eri kuluttajaryhmiltä veloitettiin erisuuruisia summia 

energian käytöstä. Tällöin tietyt ryhmät joutuivat sekä oman että myös muiden ryhmien 

energian  käytön  maksajiksi.  Näin  ollen  teollisuus  on  saanut  kärsiä  huomattavasti 

korkeammista  sähkön  hinnoista  kuin  kotitaloudet,  joiden  sähkön  hintoja  on  taas 

subventoitu (RA Exp 01). Kuva 2.7 esittää tariffien hintakehitystä teollisuus- ja koti-

talousryhmille, vuosilta 1996-2000.

Kuva 2.7 Teollisuuden ja kotitalouksien tariffien hintakehitys vuodesta 1996 vuoden 2000 puoliväliin 

asti. Samojen käyttäjäryhmien tariffeja on myös verrattu eurooppalaiseen keskiarvoon,  yhdys-

valtain senteissä.  Kuvasta nähdään,  että teollisuuden tariffit  ovat  selkeästi  suuremmat kuin 

kotitalouksien. (IEA 02)

Vaikka teollisuuden tariffit ovatkin suuremmat kuin kotitalouksien, kuvasta kuitenkin 

nähdään,  että  vuosisadan  vaihteessa  teollisuuden  ja  kotitalouksien  tariffit  alkoivat 

lähestymään toisiaan. Venäjän valtio asettikin vuonna 2000 säädöksen № 418 energia-

tariffeista, jonka olisi tarkoitus säännellä sähkötariffeja niin, että kotitaloudet alkaisivat 

maksamaan sähköstä sen hinnan, mikä sen tuottamiseen on kulunut. (RA Exp 01)
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3 SÄHKÖMARKKINAREFORMI

Heinäkuussa  2001  Venäjän  hallitus  ilmoitti  suunnitelmistaan  luoda  kilpailullinen  ja 

tehokas  sähkösektori  nopeassa  aikataulussa.  Tavoitteena  olisi  tehokas,  turvallinen  ja 

luotettava sähkön toimitus,  sekä avoimuus markkinoilla  ja investointeja houkutteleva 

järjestelmä.  Tärkeintä  oli  energiaturvallisuuden  takaaminen,  joka  edellytti  infra-

struktuurin  uudistamista  ja  sähkösektorin  teknologisen  tason  parantamista,  samalla 

vähentäen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hallituksen mukaan tämä ei onnistuisi 

ilman  vallitsevan  omistusrakenteen  muutosta.  Tämä  oli  alkusysäys  reformille,  jonka 

käytännön toteutus sai alkunsa vuoden 2003 maaliskuussa, kun teollisuus- ja energia-

ministeriö  hyväksyi  uuden energiastrategian.  Strategia  sisälsi  toimet  muuttaa  sähkö-

sektorin  monopoli  markkinaehtoiseen  ympäristöön.  Tämän  lisäksi  strategiaan  kuului 

lakien ja säädösten luominen uuden toimintaympäristön tueksi, kuin myös pyrkimykset 

edistää sähkösektorin tehokkuutta,  ylläpitoa ja kriisinhallintaa.  Samalla sähkösektorin 

avoimuutta, läpinäkyvää hinnoittelua ja investointeja pyrittäisiin lisäämään.

3.1 Syyt reformiin

Venäjän  sähkömarkkinareformin  aloittamiseen  johtaneita  syitä  oli  useita.  Ensinnäkin 

Venäjän sähkösektori oli jäänyt muiden kehittyneiden valtioiden järjestelmistä jälkeen, 

etenkin tehokkuudessa. Maassa ei ollut minkäänlaisia kannustimia tehokkuuden paran-

tamiseksi  tai  energian  säästämiseksi.  Maassa  kulutettiinkin  kolme  kertaa  enemmän 

energiaa BKT:hen suhteutettuna, kuin muualla Euroopassa. (Kurronen 06)

Investointien ja uuden kapasiteetin tarve kasvoi nopeasti 1990-luvulla. Näiden syiden 

vuoksi  valtio  kohtasi  suuria  ongelmia  asiakkaiden  sähköntarpeen  tyydyttämisessä. 

Sähkönkulutuksen  kasvun  lisäksi  Venäjän  valtiolla  oli  tavoitteena  vuoteen  2012 

mennessä  nostaa  bruttokansantuotettaan  puolella.  Tämä  vaati,  sekä  tulisi  vaatimaan 

sähkösektorilta  suuria  ponnistuksia  (Fetisov  07).  Investointien  vähäisyyden  vuoksi 

voimalaitosten  käyttöikä  läheni  loppuaan  ja  niiden  hyötysuhteet  laskivat  hyvin 

alhaisiksi. Ilman uutta tekniikka ja uusia laitoksia, sähkönkulutuksen nousuun ei olisi 

pystytty  vastaamaan.  Niinpä suurimmat  uhat silloiselle  järjestelmälle  olivatkin pitkä-

aikaisten  investointien  vähäisyys  ja  pääoman  kuluminen,  jotka  johtuivat  vanhasta 

tekniikasta ja raaka-aineiden tehottomasta käytöstä. (Kurronen 06)



21

Siirtoverkon huono kunto aiheutti  sen, että  sähköä ei  tarvittaessa pystytty  siirtämään 

kaikkialle  pullonkaulojen  takia.  Sähkönsiirrossa  ja  -jakelussa  häiriöt  yleistyivät,  ja 

todennäköisyys  laajoihin  sähkökatkoihin  nousi.  Etenkin  Pietarin  ja  Moskovan alueet 

olivat ongelma-alueita sähkönsiirron kannalta. (Kurronen 06)

Sähkölaskujen maksamatta jättäminen oli hyvin tavallista. Vuonna 1995 kaikista sähkö-

laskuista 30 prosenttia jäi maksamatta.  Vaikka valtio antoikin luvan katkaista sähköt 

asiakkaalta  maksamattomien  laskujen  takia  1994,  vielä  vuonna  2004  15  prosenttia 

laskuista jäi maksamatta. Ongelmana tässä maksukurin vaatimisessa olivat poikkeukset 

kuten armeija. Myös se nähtiin ongelmalliseksi, että asiakkaan katkaiseminen sähköver-

kosta voisi aiheuttaa vaikeuksia ja sähkökatkoja valtion talouteen vaikuttaville tahoille. 

Maksamattomuus lisäsi teollisuuden rahallisia ongelmia ja jatkoi kierrettä muille aloille, 

kuten polttoaineteollisuudelle maksamattomien laskujen muodossa. (Fetisov 07)

Energiateollisuuden yritysten taloudellinen tehokkuus oli huono. 1990-luvun alussa 40 

AO-Energoa  olivat  taloudellisesti  tehottomia,  ja  jo  vuonna  1998  suuri  osa  AO-

Energoista ja isoista lämpövoimalaitoksista olivat konkurssin partaalla. Yritysten talou-

dellisessa  tiedottamisessa  oli  suuria  puutoksia,  joka  johti  siihen  että  rahavirtoja  oli 

vaikea  seurata.  Näin  ollen  yritysten  oli  helppo  välttää  verojen  maksu  sekä  samalla 

havitella henkilökohtaista hyötyä. Esimerkiksi 1990-luvun lopulla, kun vuotuinen liike-

vaihto oli noin 8 miljardia dollaria, veroja maksettiin tähän verrattuna noin 15 kertaa 

vähemmän.

3.2 Reformin päämäärät

Kesäkuussa  2001  Venäjän  hallitus  julkaisi  reformisuunnitelman.  Tarkoituksena  oli 

saattaa nopeassa aikataulussa kilpailullinen ja tehokas sähkösektori toimintaan, yhden 

vuosikymmenen aikana. Tärkeimpänä tavoitteena oli hajottaa sähkösektorin monopoli 

niin, että luonnollisen monopolin piiriin kuuluvat osa-alueet erotettaisiin kilpailutetusta 

toiminnasta.  Tarkoituksena oli  säilyttää  sähkönsiirron ja -jakelun  monopoli  ja saada 

kilpailua  aikaan  sähköntuotannon  ja  -myynnin  alueella.  Kuva  3.1  esittää  reformin 

tärkeimpiä päämääriä ja suuntia.
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Kuva 3.1 Reformin päämäärät ja -suunnat. Reformilla on kolme päämäärää: lainsäädännön ja säädösten 

viitekehyksen  luominen,  uuden  sähkömarkkinamallin  luominen  sekä  sektorin  uudelleen-

järjestely.  Tarkemmat kuvaukset  välitavoitteista ovat esitetty järjestyksessä ylhäältä  alkaen. 

(RAO 08b)

Venäjän hallituksen vuonna 2001 tekemän päätöksen  № 526 mukaan reformin tulisi 

perustua seuraaviin päämääriin.

● Sähkönsiirron  ja  -jakelun  alalla  toimivan  yrityksen  omistaminen  vaatisi 

lisenssin.

● Alalla  vallitseva  monopoli  tulisi  purkaa.  Tuotannon,  myynnin  ja palveluiden, 

kuten suunnittelun ja kunnossapidon saralle tulisi näin ollen luoda kilpailua.

● Alalle tulisi luoda olosuhteet helpolle markkinoille pääsyyn sekä käyttäjille, että 

tuottajille.

● Turvallisuusstandardit, tekniset säännökset ja normit energia-alalla tulisi yhden-

mukaistaa.

● Taloudellista avoimuutta tulisi edistää sähkömarkkinoilla ja alan yrityksissä.

● Investoijien,  velkojien  ja  osakkeenomistajien  oikeuksista  tulisi  pitää  huolta 

uudistusprosessin aikana.
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Tämä  päätös  lisäsi  keskustelua  alalla.  Etenkin  seuraavien  tehtävien  toteuttamisen 

tarpeesta keskusteltiin. Tämän johdosta tultiin siihen tulokseen, että ne olisivat välttä-

mättömiä reformin onnistumisen kannalta:

● Kilpailulliset markkinat tulisi luoda koko maahan.

● Tehokkaat mekanismit kustannusten supistamiseksi sähköntuotannon, -siirron ja 

-jakelun aloilla.

● Kannustimien lisääminen energian säästöön kaikilla talouden osa-alueilla.

● Luoda suotuisat olot uuden kapasiteetin rakentamiselle.

● Eri asiakasryhmien ja alueiden tukiaisten eliminointi vaiheittain.

● Tukijärjestelmä köyhille väestöryhmille.

● Purkaa monopoli polttoainemarkkinoilla. 

● Uudistaa  valtion  regulaatio-,  kontrolli-  ja  valvontajärjestelmät  energiasektorin 

osalta.

● Kehittää yhtenäinen infrastruktuuri sähkösektorille.

● Luoda reformille lakipohja.

3.3 5+5 -strategia

Vuoden  2003  toukokuun  29.  päivänä  RAO  UES  hyväksyi  sähkösektoria  koskevan 

strategian vuosille 2003-2008. Tätä suunnitelmaa alettiin kutsua 5+5 -strategiaksi. Nimi 

tulee  siitä,  että  ensimmäisen  viiden  vuoden aikana  oli  tarkoitus  suorittaa  uudelleen-

järjestely,  sekä  suunnitella  markkinoiden  uudistamista.  Toisella  viiden  vuoden  aika-

jaksolla otettaisiin uusi markkinasysteemi käyttöön. Strategian toteutus voidaan jakaa 

kolmeen vaiheeseen.

3.3.1 Vaihe 1 (2003-2005)

RAO UES aloitti reformin sähkösektorin uudelleenjärjestelyllä. Reformi sisälsi uuden 

kaupankäyntimallin  luomisen,  joka  pohjautui  parhaisiin  mahdollisiin  malleihin,  joita 

saatiin ympäri maailmaa. Tärkein asia oli erottaa kaupallinen puoli RAO UES:n muusta 

toiminnasta.  Pääkohdat  strategian  ensimmäisessä  vaiheessa  olivat  (jotka  kaikki 

saavutettiin, tai olivat lähes saavutettuja vuoteen 2003 mennessä):
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● Järjestelmäoperaattorin muodostaminen.

● Aloittaa tukkutuottajayhtiöiden luominen.

● Aloittaa tukkusähkömarkkinoiden siirtymävaihe.

● Markkinaoperaattorin luominen;

● Alueiden  välisien  sähkönsiirtoyhtiöiden  luominen,  sekä  aloittaa  sähkönsiirto-

kapasiteetin siirtäminen kantaverkko-operaattorille.

● Aloittaa AO-Energojen eriyttäminen.

3.3.2 Vaihe 2 (2005-2006)

Sähkösektorin uudelleenjärjestely ja RAO UES:n pilkkominen jatkui. Tämän vaiheen 

tärkeimmät päämäärät olivat:

● Saattaa AO-Energojen uudelleenjärjestelyt loppuun.

● Kantaverkko-operaattorin erottaminen RAO UES:sta.

● Järjestelmäoperaattorin erottaminen RAO UES:sta.

● Aloittaa alueellisten sähköntuotantoyhtiöiden luominen.

● Jatkaa tukkutuottajayhtiöiden luomista.

● Alueiden välisien sähkönjakeluyhtiöden luominen.

● Tukkusähkömarkkinoiden viitekehyksen viimeisen version kehittäminen.

● Vähittäismyyntimarkkinoiden viitekehyksen kehittäminen.

● Tukkusähkömarkkinoiden siirtymävaiheen päättäminen ja kilpailullisen toimin-

nan aloittaminen.

3.3.3 Vaihe 3. (2006-2008)

Viimeisen vaiheen tavoitteet olivat:

● Tukku- ja vähittäismyyntimarkkinoiden toiminnan aloittaminen.

● Valtion omistuksien kartuttaminen kantaverkko- ja järjestelmäoperaattorista.

● Valtion  omistuksien  vähentäminen  alueellisista  sähköntuotanto-  ja  tukku-

tuottajayhtiöistä

● Hintakontrollin vähentäminen.
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4 SÄHKÖSEKTORIN UUSI RAKENNE

Reformin yksi keskeisimmistä muutoksista on luoda sähkösektorille uusi rakenne. Tässä 

RAO UES:ien sisäisillä uudelleenjärjestelyillä  on keskeinen rooli,  sillä RAO UES jo 

yksinään edustaa melkein koko sähkösektoria. Vuonna 2007 RAO UES tuotti 69,8 % 

Venäjän sähköntarpeesta, 32,7 % lämmöntarpeesta. Tuotantokapasiteettia yhtiö omisti 

72,1 % koko maan kapasiteetista (noin 150 GW) ja 96 % maan siirtolinjoista. Työn-

tekijöitä yhtiöllä on 469 300.

Kun siis puhutaan sähkösektorin uudelleenjärjestelystä, se koskee RAO UES:ia hyvin 

läheisesti, mutta rakennemuutoksen on tarkoitus ulottua koko sähkösektorin toimintaan. 

Rakennemuutoksen  tehtävänä  on  eriyttää  vertikaalisesti  integroidun  sähkösektorin 

rakenne useaksi, toisistaan riippumattomiksi toimijoiksi. Kun tavoiterakenne on saavu-

tettu, sähköntuotanto toimii vapaan kilpailun piirissä, mutta sähköverkot jäävät luonnol-

lisen  monopolin  piiriin.  Mallia  on  otettu  länsimaisista  maista,  ja  ajatuksena  on  että 

tuottajat  myyvät  sähköä tukkumarkkinoille,  josta sähkön vähittäismyyjät  taas ostavat 

sähköä. Tämä sähkö myydään sitten edelleen loppukäyttäjille. 

Rakennemuutoksen  tavoiterakenne  on  esitetty  kuvassa  4.1  Uusi  rakenne  jakautuu 

kahteen osaan: sektorin infrastruktuuriin ja vapaan kilpailun sektoriin. Infrastruktuuri 

sisältää   markkinaoperaattorin,  järjestelmäoperaattorin,  kantaverkko-operaattorin  ja 

alueiden väliset  jakeluverkot.  Kilpailutetussa sektorissa taas toimivat  sähköntuottajat, 

sähkönmyyjät,  huoltoyhtiöt  ja kantaverkosta eristyksessä olevat yhtiöt.  Kun rakenne-

muutos  saadaan  valmiiksi,  valtiolla  tulee  olemaan  enemmistöosuus  infrastruktuurin 

omistuksesta, markkinaoperaattoria lukuun ottamatta. Myös ydinvoimalat, Hydro WGC 

ja eristyksessä olevat yhtiöt jäävät valtion enemmistöomistukseen.
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Kuva 4.1 Sähkösektorin  tavoiterakenne  jakautuu  infrastruktuuriin  ja  kilpailutettuun  osa-alueeseen. 

Kuvan  esittämät  osapuolet  on  värikoodattu  kolmella  eri  värillä,  jotka  ilmaisevat  valtion 

omistusastetta kyseiseen tahoon. Harmaa väri  kertoo valtion omistuksen olevan alle 50 %, 

okralla omistus on yli 50 % ja oranssilla omistus on yli 75 %. (RAO 08b)

RAO  UES:n  uudelleenjärjestely  aloitetaan  tämän  omistamista  AO-Energoista,  joista 

RAO UES omistaa  kuvan  2.1 mukaan  45-100 %.  Kyseisistä  AO-Energoista  tullaan 

muodostamaan  useita  erilaisia  yhtiöitä,  kuten  sähköntuotantoyhtiöitä,  verkkoyhtiötä, 

sähkön  vähittäismyyntiyhtiöitä  ja  huoltoyhtiöitä.  Tukkusähkömarkkinoilla  toimivia 

tuottajia  tulevat  olemaan RosEnergoAtom (ydinvoimaoperaattori),  tukkutuottajayhtiöt 

(Wholesale Generation Company, WGC) ja alueelliset sähköntuottajayhtiöt (Territorial 

Generation Company,  TGC). Kantaverkko-operaattori  (Federal Grid Company,  FGC) 

tulee  vastaamaan  kantaverkosta  sekä  sen  toiminnasta.  Jakeluverkkojen  toimintaa 

hoitavat alueiden väliset sähkönjakeluyhtiöt (Interregional Distribution Grid Company, 

IDGC) ja sähkönjakeluyhtiöt  (Distribution Companyt,  DGC). Sähkön vähittäismyyjät 

tulevat toimimaan sähkökaupan vähittäismarkkinoilla.

Sähkömarkkinoille  tarvitaan  myös  erilaisia  valvojia  ja  instituutioita,  jotka  takaavat 

jokaiselle osapuolelle oikeudenmukaisen kohtelun. Näiden tehtävänä on myös estää ja 

ehkäistä  väärinkäytöksiä.  Tällaisia  tahoja  ovat  esimerkiksi  systeemioperaattori, 

kantaverkko-operaattori,  markkinaoperaattori,  Venäjän  liittovaltion  tariffiensääntely-

viranomainen sekä Venäjän kilpailuviranomainen.
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4.1 Sähköntuottajat

WGC:t ja TGC:t ovat uuden rakenteen mukaisia  tuottajayhtiöitä,  jotka muodostetaan 

RAO UES:n  omistuksien  pohjalta.  Niitä  muodostetaan  yhteensä  yli  kaksikymmentä, 

joista yhden, eli Hydro WGC:n enimmäisomistus jää valtiolle. Myös ydinvoima-alalla 

toimiva  RosEnergoAtom on  osana  sähkömarkkinareformia,  vaikka  RAO UES:lla  ei 

olekaan omistuksia siitä.

4.1.1 Ydinvoimalaitokset

Venäjän kaikki kymmenen ydinvoimalaa toimivat  RosEnergoAtomin alaisuudessa, ja 

Venäjän valtion ydinvoimaministeriö valvoo toiminnan laatua. Sähkömarkkinareformin 

myötä  vuonna 2002, RosEnergoAtom organisoitiin  uudelleen,  tavoitteena  muodostaa 

tehokas sähköntuottajayhtiö Venäjän tukkusähkömarkkinoille. RosEnergoAtom kuuluu 

valtiolle  sataprosenttisesti,  ja  yhtiö  tulee  pysymääkin  valtion  enimmäisomistuksessa. 

(Rosatom 08)

RosEnergoAtomin  toimialueeseen  kuuluvat  kaikki  ydinvoimaloihin  käyttöön liittyvät 

asiat; energian tuotanto & myynti, käyttö & huolto, säteilyn valvonta, uudet investoinnit 

jne.  RosEnergoAtomin  ydinvoimaloiden  tuotantokapasiteetti  on  hieman  yli  23  GW, 

joka vastaa 15,8 % koko maan sähköntuotannosta (Rosatom 08). Koska ydinvoimaloilla 

tuotettu sähkö on edullisempaa kuin muilla laitoksilla paitsi vesivoimalla tuotettu sähkö, 

niitä  pyritään  pitämään  koko  ajan  täydessä  toiminnassa.  Ydinvoimaloiden  maan-

tieteelliset sijainnit on esitetty kuvassa 4.2. 
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Kuva 4.2 Ydinvoimalat sijaitsevat lähinnä Venäjän eurooppalaisessa osassa. Kuva esittää myös ydin-

voimaloiden tyypit, reaktoreiden määrät ja näiden koot. (Rosatom 08)

Vuoden  2007  huhtikuussa  presidentti  Vladimir  Putin  allekirjoitti  säädöksen,  jonka 

mukaan  luodaan  uusi  holding-yhtiö,  AtomEnergoProm,  jolle  kuuluisi  koko  Venäjän 

siviilipuolen  ydinvoimateollisuus.  Tämä sisältää  RosEnergoAtomim,  ydinvoimaloissa 

käytettyjen  polttoaineiden  valmistajan  ja  toimittajan  TVEL:n,  uraanitoimittajan 

Techsnabexportin ja kotimaan ydinvoimaloiden rakennuttajan AtomEnergoMashin sekä 

ulkomaisten ydinvoimaloiden rakennuttajan AtomStroyExportin.  Vuoden 2007 heinä-

kuussa Venäjän pääministeri  Mikhail Fradkov allekirjoitti  AtomEnergoPromin perus-

tuskirjan.  (WNN 07)

4.1.2 Tukkutuottajayhtiöt

Heinäkuussa 2001 hallituksen antaman määräyksen mukaisen reformin toteutus vaati 

isojen tuotantoyhtiöiden perustamista tukkusähkömarkkinoille. Tärkeimpänä tavoitteena 

oli  purkaa  energiantuotannon  monopoli,  ja  tehdä  yhtiöistä  vetovoimaisia  yksityisille 

investoijille.

5+5 -strategian tarkoituksena oli perustaa 10 WGC:tä RAO UES:n ja AO-Energojen 

isoista lämpövoimaloista. Kuusi WGC:tä oli tarkoitus luoda lämpövoimaloista ja neljä 

vesivoimaloista. Syyskuussa 2003 RAO UES:n hallitus hyväksyi perusmallin WGC:den 

perustamiselle.  Strategian  mukaan  aluksi  WGC:t  perustetaan  kokonaan RAO UES:n 

omistamiksi tytäryhtiöiksi. Sen jälkeen valtio vähentää omistuksiaan vähitellen niin, että 

vuonna 2008 sillä ei olisi enää omistuksia muista kuin Hydro WGC:stä.
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Syyskuussa 2004 RAO UES päätti perustaa ensimmäisen tukkutuotantoyhtiö WGC-5:n. 

Kuukausi tästä eteenpäin perustettiin toinen yhtiö, WGC-3. Lokakuussa 2004 päätettiin 

yhdistää kaikki vesivoimavarat yhden WGC:n, eli Hydro WGC:n alaisuuteen. Yhtiön 

on  tarkoitus  hallita  RAO  UES:n  vesivoimakapasiteettia.  Samoihin  aikoihin  WGC-5 

rekisteröitiin  ensimmäisenä tukkutuotantoyhtiönä.  Joulukuussa 2004 tehtiin  päätökset 

viimeisten kolmen WGC:n perustamiseksi. Maaliskuun 2005 loppuun mennessä kaikki 

7 WGC:tä oli saatu rekisteröityä.

Huhtikuun  alussa 2006 saatiin  WGC-3:n  ja  WGC-5:n  fuusiot  AO-Energojen  kanssa 

valmiiksi  ja  ne  listattiin  osakemarkkinoille.  Syyskuussa  viimeisetkin  fuusiot  saatiin 

valmiiksi, ja Hydro WGC:den lisäosakkeiden jako alkoi. Kesäkuussa 2007 järjestettiin 

ensimmäinen huutokauppa RAO UES:n omistamista WGC-5:n osakkeista, ja jo syys-

kuussa yhtiö erotettiin RAO UES:sta. Yhtiön osakkeita kaupattiin hieman alle 4 ruplan 

yksikköhintaan, ja yhtiön enemmistöosakkaana on italialainen energiajätti Enel 52,89 % 

osuudella. Valtio on vähemmistöosakkaana 26,43 % osuudella, ja muita vähemmistö-

osakkaita on 20,68 prosentin edestä. (WGC-5 08) Vuoden 2008 heinäkuuhun mennessä 

muidenkin WGC:iden on tarkoitus olla samassa tilanteessa.

Tällä hetkellä RAO UES omistaa noin 90 % kolmesta WGC:stä (WGC-1, WGC-4 ja 

WGC-6), noin 80 % WGC-2:stä ja noin 40 % WGC-3:stä ja 100 % Hydro WGC:stä. 

Kuva 4.3 esittää, miten WGC:den muodostaminen on sujunut.

Kuva 4.3 WGC:den muodostamisen tärkeimmät päivämäärät. (RAO 08b)
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WGC:t on muodostettu valtion omistamista suurista energiantuotantolaitoksista. WGC:t 

tuottavat lähinnä sähköä, mutta myös hieman lämpöä. Vuonna 2006 WGC:den yhdistä-

miset saatiin päätökseen, ja kaiken kaikkiaan seitsemän WGC:tä muodostettiin (RAO 

08b).  Ensimmäiset  kuusi  WGC:tä  koostuvat  suurista  lämpövoimaalaitoksista,  jotka 

käyttävät polttoaineinaan lähinnä maakaasua ja hiiltä. Yhtiöistä seitsemäs, myös Hydro 

WGC:ksi kutsuttu yhtiö tuottaa sähköä ainoastaan vesivoimalla, ja näin ollen yhtiöllä ei 

ole ollenkaan lämmöntuotantoa.

Tuotantolaitokset on pyritty jakamaan WGC:lle niin, että jokaisella yhtiöllä olisi uusilla 

sähkömarkkinoilla  suurin  piirtein  yhtä  hyvät  alkuasetelmat  sekä  sähköntuotanto-

kapasiteetin (n. 8,5-9,5 GW), omaisuuden arvon että keskimääräisen laitteiston kuluman 

osilta  (RAO  08b).  Voimalaitoksia  jaettiin  toimijoille  niin,  että  läheisesti  sijaitsevia 

laitoksia  ei  annettu  samalle  toimijalle  syystä,  jotta  monopolitilanteiden  syntymisiltä 

vältyttäisiin.  Näin  ollen  laitokset  jaettiin  toimijoille  kuvan  4.4  mukaan,  eri  puolilta 

maata. Taulukko 4.1 esittää taas WGC:den tuotantokapasiteetteja.

Kuva 4.4 WGC:den voimalaitosten maantieteelliset sijainnit. Voimalaitosten numerointi esittää näiden 

omistajan. (RAO 08b)
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Taulukko 4.1 WGC:den tuotantokapasiteetit. (RAO 08a)

Yhtiö Sähköntuotanto-
kapasiteetti [MW]

Lämmöntuotanto-
kapasiteetti [MW]

WGC-1 9 531 3 397

WGC-2 8 695 2 110

WGC-3 8 497 1 861

WGC-4 8 570 2 559

WGC-5 8 671 3 256

WGC-6 9 052 2 670

Hydro WGC 21 350 -

Hydro WGC  on suurin tuottajayhtiöstä, sähköntuotantokapasiteetin ollessa n. 21,3 GW. 

Suurin osa maan vesivoimaloista siirrettiin Hydro WGC:lle, ja koska kyseinen yhtiö on 

valtion  enemmistöomistuksessa,  voimalaitosten  sijaintien  läheisyys  ei  ole  ongelma. 

Lainsäädännön mukaan valtion omistuksen tulee siis olla yli  50 % Hydro WGC:stä. 

Valtion enemmistöomistus nähdään tarpeelliseksi siitä syystä, että koska vesivoimalat 

kykenevät  nopeisiin  kuormituksen  vaihteluihin  (muutamassa  minuutissa),  ne  tällöin 

luovat  tehokkaan  perustan  sähköntuotannon  reserveille.  Tästä  syystä  Hydro  WGC:n 

tehtävänä  on  sähköntuotannon  lisäksi  ylläpitää  valtakunnallista  tehotasapainoa,  sekä 

vastata yli 90 % Venäjän sähköntuotantoreserveistä. (HWGC 08)

Sen lisäksi  että  vesivoimalat  kykenevät  nopeisiin  kuormituksen vaihteluihin,  ne ovat 

myös  halvin  sähköntuotantomuoto  Venäjällä.  Näistä  syistä  on  koettu  tarpeelliseksi 

välttää  epäreilu  kilpailutilanne lämpövoimalla  toimivien  WGC:den ja Hydro  WGC:n 

välillä. Näin ollen valtio tulee jatkossakin pysymään suurimpana Hydro WGC:n omista-

jana. (HWGC 08)

4.1.3 Alueelliset sähköntuotantoyhtiöt

Heinäkuussa  2001,  Venäjän  hallituksen  antaman  määräyksen  mukaan  RAO  UES:n 

hallitus  päätti  perustaa  14  TGC:tä.  Syyskuussa  2004  perustettiin  kaksi  ensimmäistä 

TGC:tä: 9 ja 14. Joulukuussa tapahtui ensimmäisen TGC:n rekisteröinti. Vuoden lop-

puun mennessä kolme TGC:tä oli käynyt rekisteröintiprosessin läpi.
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Helmikuussa 2005 TGC-14 aloitti ensimmäisenä operatiivisen toiminnan. Vuoden lop-

puun  mennessä  neljätoista  kolmestatoista  TGC:stä  oli  perustettu,  ja  viisi  niistä  oli 

aloittanut operatiivisen toiminnan.

Maaliskuun viimeisenä päivänä vuonna 2006, TGC-5 saavutti  ensimmäisenä tavoite-

muotonsa. Lokakuussa TGC-2:sen osakkeet hyväksyttiin ensimmäisenä Venäjän osake-

markkinoille. Vuoden loppuun mennessä 3 TGC:tä oli saanut lopullisen muotonsa.

Vuoden 2007 loppuun mennessä  kaikkien  TGC:den tulisi  olla  täysin  muodostettuja. 

TGC-5 irrotettiin ensimmäisenä RAO UES:sta, syyskuun kolmantena päivänä vuonna 

2007. Yhtiön osakkeiden myyntihinnat olivat korkeimmillaan 0,045 ruplaa per osake, 

mutta  keskimääräisesti  osakkeiden  myyntihinnat  olivat  noin  0,035 ruplaa  per  osake. 

(RTS  08)  Yhtiön  enemmistöosakkaana  on  IES  Holding  41,05  %  osuudella.  Muita 

omistajia ovat valtio (25,09 %), Gasprom (4,98 %), sekä 28,88 % muita vähemmistö-

osakkaita. (TGC-5 08)

Myös muut TGC:t on tarkoitus irrottaa RAO UES:sta viimeistään heinäkuussa 2008. 

Kuva 4.5 esittää, miten TGC:den muodostaminen on edistynyt.
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Kuva 4.5 TGC:den muodostamisen tärkeimmät päivämäärät. (RAO 08b)

TGC:t ovat tuottajayhtiöitä, jotka nimensäkin mukaan toimivat alueellisin perustein. Ne 

on  muodostettu  aluekohtaisten  sähköntuotantoyhtiöiden  (Regional  Generation 

Company, RGC) omistusten pohjilta, jotka on taas muodostettu AO-Energojen uudel-

leenjärjestelyiden  toimesta.  RGC:t  liitetään  suoraan  TGC:hin,  tai  vaihtoehtoisesti 

kyseessä oleva TGC saa enemmistöomistuksen tietyistä  RGC:stä.  TGC:hin liitettävät 

omistukset tulevat ympäröiviltä alueilta, lukuun ottamatta WGC:den ja itsenäisten AO-

Energojen omistuksia. (RAO 08b)

TGC:tä muodostaessa, tavoitteena oli muodostaa suuria ja vakaita alueellisia yhtiöitä, 

samalla  vähentäen  valtion  osuutta  sähköntuotannossa  ja  minimoiden  monopoli-

tilanteiden  syntymisen.  TGC:t  tuottavat  sähköä ja  lämpöä,  sekä  tämän  lisäksi  myös 

siirtävät  ja  myyvät  lämpöä.  TGC:den  voimalaitokset  ovatkin  pääosiltaan  lämpö-

voimalaitoksia,  tosin  TGC-1:llä  on  myös  useita  vesivoimaloita.   Kuva  4.6  esittää 

TGC:den maantieteelliset rajat sekä samalla näiden toiminnan rajat. Taulukko 4.2 esit-

tää TGC:den tuotantokapasiteetit.
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Kuva 4.6 TGC:den maantieteelliset sijainnit ja rajat. Harmaat alueet edustavat alueita, joissa itsenäiset 

energiayhtiöt  toimivat.  Venäjän  Kaukoidän  sähköntuotantoyhtiö,  Far  East  Generation 

Company toimii muusta maasta eristyksissä olevassa sähköverkossa. (RAO 08b)

Taulukko 4.2 TGC:den tuotantokapasiteetit. (RAO 08a)

Yhtiö Sähköntuotanto-
kapasiteetti [MW]

Lämmöntuotanto-
kapasiteetti [Gcal/h]

TGC-1 6 248,4 22 190

TGC-2 2 576,5 12 451

TGC-3 10 600 39 000

TGC-4 3 328,8 17 809

TGC-5 2 467 9 040

TGC-6 3 139,5 11 184,1

TGC-7 6 879,7 28 265

TGC-8 3 602 13 336

TGC-9 4 765,5 16 968,1

TGC-10 2 593 12 251

TGC-11 2 026 8 241

TGC-12 4 549,2 10 476

TGC-13 2 458 7 091,4

TGC-14 646 4 800

Far East GC 5 840 12 641



35

Vaikka Venäjän Kaukoitä onkin eristyksissä muusta Venäjän kantaverkosta, reformin 

vaikutukset näkyvät sielläkin. Alueella toimivat viisi eri energialiikeyritystä yhdistettiin 

Far East Generation Company:ksi. Koska yhtiöllä ei ole fyysistä pääsyä muun Venäjän 

kantaverkkoon, se ei voi toimia samoilla tukkusähkömarkkinoilla kuin muut toimijat. 

(FEGC 08)

Itsenäisiä energiantuottajia on kuvan 2.1 mukaan neljä: Bashkirenergo, Irkutskenergo, 

Novosibirskenergo  ja  Tatenergo.  Näiden  sähköntuotantokapasiteetit  ovat  vaihtelevan 

suuruisia  (pienin  n.  3  GW,  suurin  n.  13  GW),  mutta  kutakuinkin  ne  ovat  muiden 

TGC:den kokoisia. Ensin mainittu yhtiö sijaitsee Uralilla, viimeisenä mainittu Volgan 

seudulla ja loput kaksi Siperiassa.

Vuoden 2007 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen RAO UES:n omistukset TGC:stä 

olivat taulukon 4.3 mukaisia:

Taulukko 4.3 RAO UES:n omistusten osuus TGC:stä. (RAO 07b)

RAO UES:n osuus osakkeista

TGC-1 55,69 %

TGC-2 49,36 %

TGC-3 36,18 %

TGC-4 47,32 %

TGC-5 0 %

TGC-6 50,2 %

TGC-7 55,74 %

TGC-8 52,82 %

TGC-9 50,05 %

TGC-10 81,56 %

TGC-11 100 %

TGC-12 49 %

TGC-13 57 %

TGC-14 49,45 %
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4.2 Sähkönsiirto

Venäjällä  sähkönsiirto  on  luonnollinen monopoli.  Tämä tarkoittaa  sitä,  että  sähkön-

siirtoyhtiöiden hinnat ovat valtion säätelemiä. Näin siirtohinnat voidaan pitää halutulla 

tasolla.

Vuoden 2002 kesäkuussa perustettiin kantaverkko-operaattori Federal Grid Company, 

jonka tarkoituksena on operoida ja hoitaa Venäjän kantaverkkoa. Yhtiön perustamisen 

jälkeen  se  oli  täysin  RAO  UES:n  omistama  tytäryhtiö,  jonka  omistusta  tultaisiin 

vähitellen  siirtämään  Venäjän  valtiolle.  Lain  mukaan  valtion  omistus  tulee  olla 

vähintään 52 % reformin siirtymävaiheen aikana. FGC:n irrottautuessa RAO UES:sta 

vuoden  2008  aikana,  valtion  omistus  tullaan  kasvattamaan  75  prosenttiin  ja  yhteen 

äänestysosuuteen (RAO 08b). FGC:lle jää lopulta määräysvalta kantaverkkoon ja siitä 

vastaaviin tahoihin.

FGC:n omistuksiin  siirretään koko sähkönsiirron infrastruktuuri,  eli  Unified National 

(All-Russia)  Energy  Grid  (UNEG).  UNEG:n  siirto  FGC:lle  tapahtuu  hyvin  saman-

kaltaisella  mekanismilla  kuin  miten  tuottajayhtiöt  muodostetaan.  AO-Energoista 

eriytetään  sähkönsiirtoyhtiöitä  (Trunk  Grid  Company,  TC),  jotka  liitetään  alueiden 

välisiin sähkönsiirtoyhtiöihin (Interregional Transmission Company, ITC). ITC:t lopulta 

liitetään FGC:hen. Vuoteen 2006 mennessä 55/56 TC:tä oli perustettu AO-Energojen 

omistuksista  (RAO  08b).  UNEG:n  hallinta  on  tärkeää  siirtää  yhden  organisaation 

hoidettavaksi,  sillä  se  helpottaa  yhtenäisten  toimintastandardien  luomisessa.  Samalla 

yhden organisaation on helpompi valvoa, että kaikkia siirtoverkon käyttäjiä kohdellaan 

yhtä oikeudenmukaisesti. Tuloja FGC saa siitä kun se kerää sähkönsiirtomaksuja siirto-

verkkoa käyttäviltä.

Käytännössä  infrastruktuuri  sisältää  kaikki  yli  330  kV  suuruiset  siirtolinjat,  kaikki 

220-330  kV  suuruiset  siirtolinjat,  jotka  ovat  strategisesti  tärkeitä,  ja  kaikki  muut 

laitteistot ja omaisuudet, joilla edellä mainittuja voidaan operoida (IEA 05). Lukuina 

FGC omistaa yli 47 000 km sähköverkkoa ja yli 137 000 MVA muuntajakapasiteettia. 

Kokonaisuudessaan FGC operoi yli 122 000 km sähköverkkoa sekä yli 296 000 MVA:n 

muuntajakapasiteettia. (RAO 07b)
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Yhtiön toimenkuvina on (RAO 07b):

● Hallinnoida UNEG:ia.

● Mahdollistaa  sähkötehon  siirtäminen  ja  tukkusähkömarkkinoiden  osapuolien 

liittymisen UNEG:iin.

● UNEG:n kehittäminen ja ylläpito

● Ylläpitää siirtoverkon kuntoa.

● Verkon teknillinen valvonta.

FGC:ssä  toimii  kahdeksan  eri  haaraa,  joiden  toiminta-alueiden  rajat  ovat  melkein 

samoja, kuin IPS:ien rajat (FGC 08):

● Keski-Venäjän siirtoverkot (Centre Transmission Grids)

● Itä-Venäjän siirtoverkot (East Transmission Grids)

● Koillis-Venäjän siirtoverkot (North-West Transmission Grids)

● Siperian siirtoverkot (Siberia Transmission Grids)

● Etelä-Venäjän siirtoverkot (South Transmission Grids)

● Uralin siirtoverkot (Urals Transmission Grids)

● Volgan siirtoverkot (Volga Transmission Grids)

● Länsi-Siperian siirtoverkot (Western Siberia Transmission Grids)

4.2.1 Inter RAO UES

Venäjällä  on  sähkönsiirtoyhteyksiä  myös  oman  maansa  ulkopuolelle.  Venäjä  onkin 

suuri  sähköntuoja  ja  -viejä,  ja  tätä  virkaa  hoitaa  Inter  RAO UES,  josta  RAO UES 

omistaa 60 % ja RosEnergoAtom 40 %. Reformin myötä Inter RAO UES:lle siirrettiin 

omistuksia tietyistä venäläisistä voimalaitoksista. RAO UES:sta Inter RAO UES tullaan 

suunnitelmien mukaan erottamaan 30.6.2008. (RAO 07b)

Yhtiö on toiminut vuodesta 2002 lähtien FOREM:ssa, tuoden Venäjän naapurimaista 

sähköä kotimaan myyntiin. Sähköntuonti on laskenut 2000-luvulla, mutta sähkönvienti 

on sen  sijaan  lisääntynyt.  Tulevaisuudessa  Venäjä  tähtääkin  sähköntuonnin  vähentä-

miseen, ja samalla sähkönviennin lisäämiseen. Taulukko 4.4 esittää tuodun ja viedyn 

sähkön määrää.



38

Taulukko 4.4 Inter RAO UES:n tuodun ja viedyn sähkön määrä vuosilta 2003-2006. 

(IRAO 08)

Sähköntuonti [TWh] Sähkönvienti [TWh]

2003 7,48 7,91

2004 11,46 9,97

2005 10,14 20,93

2006 5,11 20,52

Taulukon  4.4  esittämät  sähköntuonnin  ja  -viennin  kohdemaat  ovat  taas  esitetty 

taulukossa 4.5. Tämä taulukko esittää myös tuonnin ja viennin osuutta taulukon 4.4 esit-

tämistä määristä.

Taulukko 4.5 Inter RAO UES:n sähköntuonnin ja -viennin prosentuaaliset osuudet vuodelta 

2006. (IRAO 08)

Tuonnin 
osuus, % 

Viennin 
osuus, %

Azerbaidžan 5,7 1,4

Georgia 5,5 1,5

Kazakstan 58 11,9

Latvia 1 7,8

Liettua 7,9 5,9

Moldova 4,4 -

Mongolia 1 1

Norja - 1,1

Suomi - 54,4

Ukraina 17,2 0,2

Valko-Venäjä - 14,6

Inter RAO UES omistaa Venäjällä sijaitsevien voimalaitosten lisäksi myös ulkomailla 

sijaitsevia  voimalaitoksia.  Yhtiöllä  on  voimalaitosten  omistuksia  Armeniasta, 

Kazakstanista, Moldovasta, Tadžikistanista ja Georgiasta. Sen lisäksi yhtiöllä on  myös 

omistuksia Armenian ja Georgian sähköverkoista. Näiden lisäksi yhtiöllä on toimintaa 

myös Pohjoismaissa (Nord Pool) ja Turkissa. (IRAO 08)

4.3 Sähkönjakelu

Kuten  sähkönsiirto,  myös  sähkönjakelu  on  luonnollinen  monopoli  Venäjällä.  Tosin 

toisin  kuin  sähkönsiirrossa,  sähkönjakeluliiketoiminnan  perustana  tulee  toimimaan 

useampi alueiden välinen sähkönjakeluyhtiö, eli IDGC.. 
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Huhtikuussa  2004  päätettiin  perustaa  neljä  IDGC:tä,  ja  syksyllä  2004  RAO UES:n 

hallitus  päätti  tavan,  jolla  IDGC:t  tullaan  muodostamaan.  Ensimmäisessä  vaiheessa 

IDGC:t  tullaan  perustamaan  RAO  UES:n  tyhtäryhtiöksi,  jonka  jälkeen  toisessa 

vaiheessa lasketaan ylimääräisiä IDGC:n osakkeita liikkeelle. Näitä osakkeita vastaan 

RAO UES tulee  tarjoamaan  DGC:n osakkeitansa.  Käytännössä  yhtiöiden  muodosta-

minen  tapahtuu  samoin  kuin  ITC:den,  eli  AO-Energojen  omistuksista  muodostetaan 

useampi sähkönjakeluyhtiö, jotka tullaan liittämään IDGC:hin. Lopulta kaikki IDGC:t 

tullaan asettamaan holding-yhtiön alaisuuteen.

Vuoden 2005 marraskuussa RAO UES teki päätöksen siirtää IDGC:n osakkeet siirtymä-

vaiheen ajaksi FGC:n määräysvallan alle, koska sähkönjakeluverkkojen hallinto halut-

tiin keskittää. Tämän tarkoituksen oli taata sähkönjakelun luotettava ja tehokas toiminta.

IDGC:jen  määrä  kasvoi  vuoden  2006  elokuussa,  kun  viides  IDGC  perustettiin. 

Seuraavan  vuoden  alussa  Far  East  DGC  aloitti  toimintansa,  ja  jo  saman  vuoden 

huhtikuussa RAO UES:n hallitus päätti kasvattaa perustettavien IDGC:den määräksi 11 

(Far East DGC poisluettuna).  Syksyllä  2007 alettiin  puhua IDGC:den perustamisesta 

Moskovan ja Pietarin alueille.

Yhtiöiden  tehtävänä  on  taata  vakaa  ja  luotettava  sähkönjakelu,  sekä  myös  pyrkiä 

kehittämään alueellista verkkoaan, etenkin verkon sellaisissa osissa joissa kuormat ovat 

suuria. IDGC:den luomisprosessin yhteydessä yhtiöistä pyritään tekemään investointeja 

houkutteleviksi.  Vuoden  2007  maaliskuun  alussa   kolme  IDGC:tä  oli  jo  täysin 

muodostettuja, ja saman vuoden helmikuussa jo neljä yhtiöitä olivat käyneet läpi koko 

muodostusprosessin. Vuoden 2007 helmikuussa kaikkien 57:n DGC:den tulee myös olla 

täysin fuusioituneita  IDGC:hin.  Vuoden 2007 kesäkuun lopussa IDGC:den -holding-

yhtiö  tullaan  erottamaan  kokonaan  RAO  UES:stä.  Kuva  4.7  esittää  kahdentoista 

IDGC:n maantieteellisiä sijainteja. (RAO 07b)
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Kuva 4.7 IDGC:t, sekä näiden maantieteelliset sijainnit. (RAO 07b)

IDGC:t tekevät strategisen tason päätöksiä ja hoitavat liiketoiminnallisia asioita omilla 

alueillaan. Myös DGC:den toiminnan valvominen kuuluu IDGC:lle. DGC:t huolehtivat 

loppuasiakkaiden liittämisestä jakeluverkkoon (alle 220 kV sähköverkko), sekä toimit-

tavat näille sähköä. Myös uusien jakeluverkkojen rakennus, sekä vanhojen verkkojen 

huoltaminen kuuluu DGC:lle. (FGC 08)

4.4 Sähkön vähittäismyyjät

Sähkön vähittäiskauppaa käydään vähittäismarkkinoilla. Sähkön vähittäismyyjä (Energy 

Retail  Company,  ERC) ostaa sähköä tukkumarkkinoilta,  ja myy tätä  edelleen loppu-

asiakkaille.  Yhtiöt  eivät  siis  tuota  itse  sähköä,  vaan  toimijat  välittäjinä.  Toiminnan 

luonteen vuoksi investoinnit eivät ole kovin tarpeellisia tällä alueella.

Myös ERC:t muodostetaan AO-Energoista, ja tavoitteena on tehdä ERC:stä itsenäisiä 

yhtiöitä. Yhtiöt muodostetaan alueellisin perustein, jolloin toimijat tulevat olemaan toi-

mitusvelvollisia  myyjiä  omalla  alueellaan.  Muuten  yhtiöt  voivat  kilpailla  muidenkin 

alueiden asiakkaista, joita kohtaan yhtiöillä ei siis ole toimitusvelvollisuuksia.

Uudelleenjärjestelyn  jälkeen  ERC:t  on tarkoitus  myydä  julkisen huutokaupan kautta. 

Tällä  hetkellä  8/58 ERC:tä  on asetettu  myyntiin,  ja  useimmat  olisi  tarkoitus  myydä 

vuoden 2008 aikana. (RAO 07b)
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4.5 Valvovat elimet ja instituutiot

Jotta energiasektorin vakaa ja jokaisen osapuolen oikeudenmukainen toiminta voidaan 

taata,  tarvitaan  erilaisia  valvojia  suorittamaan  valvontaa.  Myös  erilaiset  instituutiot 

osallistuvat  valvontaan, asettaen erilaisia säädöksiä ja toiminnan rajoja.

4.5.1 Järjestelmäoperaattori

Vuonna  2002  perustettiin  järjestelmäoperaattori  System  Operator-Central  Dispatch 

Administration of the Unified Energy System, joka on kokonaan RAO UES:n omistama 

tytäryhtiö.  5+5 -strategian mukaan vuonna 2006 järjestelmäoperaattori  tulisi  olemaan 

itsenäinen yhtiö, josta valtio omistaisi vähintään 52 %. Kun reformi saadaan valmiiksi, 

järjestelmäoperaattorin strategisen tärkeyden vuoksi valtion omistus tästä tulee olemaan 

75 % + 1 äänestysosuus. (RAO 07a)

Järjestelmäoperaattorin luominen tapahtui taas samoin, kuten esimerkiksi tuotantoyhtiöt 

muodostettiin.  Vuonna  2004  kuudenkymmenenkahden  AO-Energojen  sähkövoima-

järjestelmien  valvontalaitteistot  ja  -keskukset,  siirrettiin  järjestelmäoperaattorin 

alaisuuteen. Näin  järjestelmäoperaattorin  alueellisina  valvontakeskuksina  (Regional 

Dispatch  Administration,  RDA)  toimivat  tytäryhtiöt  perustettiin.  Näiden  omaisuudet 

kuuluivat  kuitenkin  AO-Energoille,  jotka  vuokrasivat  niitä  järjestelmäoperaattorille. 

AO-Energojen omaisuuden ostaminen järjestelmäoperaattorin toimesta jatkui.

Vuoden  2005  loppuun  mennessä  55  RDA:ta  oli  perustettu.  Tällöin  järjestelmäope-

raattori oli jo ostanut suurimman osan RDA:den omaisuudesta AO-Energoilta. Vuoden 

2007 syyskuussa RAO UES omisti järjestelmäoperaattorista 70 %, ja valtio 30 %.

Järjestelmäoperaattori  on  voittoa  tuottamaton  organisaatio,  jonka  ei  ole  sallittua 

osallistua minkäänlaiseen kaupalliseen toimintaan. Kyseisen organisaation tehtävänä on 

hoitaa  UES:n  operationaalisia toimintoja.  Ensisijaisena  tavoitteena  on  taata  vakaa 

toiminta ja kehitys UES:lle. Järjestelmäoperaattori myös ylläpitää valtakunnallista tase-

hallintaa,  ja  sen  tehtävien  luonteen  vuoksi  sillä  on valtuudet  jakaa  käskyjä  energia-

sektorin toimijoille,  esimerkiksi  antaa ajokäsky tietylle  voimalaitokselle tietyllä  ajan-

hetkenä. (RAO 06a)
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UES:n operationaalisia toimintoja hoitava järjestelmäoperaattori rakentuu kolmeen  eri 

tasoon. Ylimmällä tasolla on keskusvalvomo (Central Dispatch Administration, CDA), 

seuraavana ovat IPS:ien rajojen mukaan toimivat IDA:t, ja joiden alaisina toimivat vielä 

alueelliset valvontakeskukset. Kuva 4.8 esittää IDA:jen maantieteelliset  sijainnit sekä 

näiden alaisina toimivien RDA:jen lukumäärät.

Kuva 4.8 IDA:jen maantieteelliset sijainnit ja näiden alueilla toimivien RDA:den lukumäärät. (SO 08)

Tulevaisuudessa  järjestelmäoperaattorin  on  tarkoitus  keskittyä  kehittämään  valvonta-

keskuksien toimintaa, ja nykyaikaistaa näiden käyttämät järjestelmät. Erityinen huomio 

tullaan antamaan tietoliikennejärjestelmien ja tiedonkeruun kehittämiseen. Toissijaisina 

kehityskohteina ovat tiedonsiirto ja tietoverkot.
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4.5.2 Markkinaoperaattori

Vuonna  2001,  sähkönmyynnin  spot-kauppojen  välittäjäksi  ja  valvojaksi  perustettiin 

Administrator  of  Trading  System  (ATS).  ATS  on  tukkusähkömarkkinoiden  ei-

kaupallinen markkinaoperaattori, eli sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Sen tehtävänä 

on  hoitaa  tukkusähkömarkkinoiden  osapuolien  kaupankäyntiä,  sekä  hoitaa  kaupan-

käynnin tilitystä tukkusähkömarkkinoiden vapailla sektoreilla. ATS:n on myös määrä 

taata markkinoiden toiminta ja kehitys. ATS:n puolueeton toiminta taataan säädöksillä 

ja valvonnalla. (ATS 08)

ATS toimii läheisesti järjestelmäoperaattorin kanssa, sillä kummatkin toimijat ohjaavat 

markkinoiden käyttäytymistä. Järjestelmäoperaattori asettaa energiajärjestelmän toimin-

nalle rajat,  sekä antaa tietoa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainosta.  Markkina-

operaattori  luo  sitten  hinnat  tukkusähkömarkkinoille  taloudellisten  tietojen  pohjalta, 

mutta huomioiden järjestelmäoperaattorin asettamat rajoitukset. (ATS 08)

4.5.3 Valvontaelimet

Venäjän  liittovaltion  tariffiensääntelyviranomainen  (Federal  Tariff  Service,  FTS)  on 

instituutio,  joka  kehittää  ja  hyväksyttää  lainsäädäntöä  koskien   hintojen  säätelyä  ja 

sovittelumenettelyjä energiasektorille. FTS on laillinen elin, joka pitää huolen siitä että 

hinnoittelusäädökset energiasektorilla ovat lain mukaisia. FTS asettaa kynnystasot mm. 

säänneltyjen tukkusähkömarkkinoiden sähkö- ja lämpötariffeille, lämpövoimalaitosten 

lämmön tariffeille sekä sähkönsiirtotariffeille. (FTS 08)

Venäjän kilpailuviranomainen (Federal Anti-Monopoly Service, entinen FEC, nykyään 

FAS) valvoo sähkömarkkinoiden piirissä tapahtuvaa kilpailua sekä asiakkaiden kulutta-

jansuojaa. FAS valvoo mm. sitä, että kaikilla toimijoilla olisi vapaa pääsy luonnollisten 

monopolien  palveluihin,  kuten  kantaverkkoon  (Abdurafikov  07).  FAS  myös  pyrkii 

toiminnallaan  estämään  väärinkäytöksiä  uudessa  sähkömarkkinamallissa,  eli  esi-

merkiksi sähkön hintojen vedätystä. (RAO 07b)
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5 SÄHKÖMARKKINAMALLIT

Kuten  aikaisemmin  jo  mainittiin,  FOREM  on  toiminut  sähkömarkkinapaikkana 

vuodesta  1992  lähtien,  tarjoten  sähköä  säännellyin  hinnoin.  Uudelle  sähkö-

markkinamallille nähtiin kuitenkin tarvetta, sillä sen nähtiin olevan koko reformin ydin. 

RAO  UES:n  pääjohtaja  Anatoly  Chubais  arvelee,  että  ilman  uudistettua  sähkö-

markkinamallia sähkösektori ei olisi koskaan saanut kerättyä kaipaamiaan investointi-

varoja (RAO 07c). Näin vuoden 2003 marraskuussa RAO UES käynnistikin siirtymä-

vaiheen aikaisen sähkömarkkinapaikan toiminnan. Tavoitteena on siirtyä säännellystä 

markkinapaikasta  täysin  vapaasti  kilpailutettuun  markkinapaikkaan,  noudattaen  RAO 

UES:n 5+5 -strategiaa. Siirtymävaiheen tarkemmat tavoitteet olivat seuraavia (IEA 02):

● Uuden markkinainfrastruktuurin kehitys ja testaus.

● Antaa markkinaosapuolille  mahdollisuus kerätä kokemusta  uudessa markkina-

paikassa.

● Esitellä,  sekä  ottaa  käyttöön  uusi  markkinapohjainen  ja  läpinäkyvä  hinnan-

muodostusmekanismi tukkusähkömarkkinoille.

Lain mukaan siirtymävaiheen aikana vapaasti  kilpailutetuilla  tukkusähkömarkkinoilla 

voidaan kaupata enintään vain 15 % suunnitellusta sähkön kokonaistuotannosta (IEA 

02).  Aluksi  siirtymävaiheen  aikaiset  tukkusähkömarkkinat  toimivat  vain  Venäjän 

eurooppalaisessa  osassa  ja  Uralilla,  mutta  vuoden  2005  toukokuussa  ne  laajenivat 

Siperiaan. Uusi sähkömarkkinamalli jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen: tukkusähkö-

markkinoihin ja vähittäismyyntimarkkinoihin.

5.1 Tukkusähkömarkkinat

Siirtymävaihe  loppui  vuoden  2006  syyskuun  ensimmäisestä  päivänä,  kun  uusi 

sähkömarkkinamalli astui käytäntöön. Uutena sähkömarkkinapaikkana toimii NOREM, 

joka  siis  edustaa  vapaasti  kilpailutettua  sähkömarkkinapaikkaa.  Uudessa sähkömark-

kinamallissa toimii  sekä sähkön ostajia että myyjiä.  Sähkön myyjien joukko koostuu 

sähköntuottajista  ja  -tuojista.  Sähkön  ostajat  taas  koostuvat  suuren  luokan  sähkön-

käyttäjistä  (esim.  teollisuusasiakkaat),  sähkön  vähittäismyyntiyhtiöistä  ja  sähkön 

viejistä. (RAO 08b)
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Edellä  mainittujen  toimijoiden  on  kuitenkin  ensin  täytettävä  vähimmäisvaatimukset, 

voidakseen  osallistua  tukkusähkömarkkinoille.  Näiden  vaatimusten  mukaan  sähkön-

tuottajayhtiön tuotantokapasiteetin tulee olla vähintään 25 MW. Suuren luokan sähkön-

käyttäjillä  ja  vähittäismyyjillä  tulee  taas  olla  vähintään  25  MVA  sähkönsiirto-

kapasiteettia käytössään (RAO 08b). Näiden vaatimusten lisäksi osapuolien on täytet-

tävä kaikki muutkin tekniset ehdot.

5.1.1 Säännelty sektori

Toistaiseksi  tukkusähkömarkkinoilla  on  vielä  kaksi  eri  sektoria:  säännelty  ja 

kilpailutettu  sektori.  Säännelty  sektori  on  toiminut  jo  pitkään,  ja  sen  toiminta-

periaatteena on siis myydä sähkö säänneltyyn tariffiin. Sähkön tariffien sääntelyä hoitaa 

FTS, ja vuodesta 2008 lähtien tariffit  tullaan indeksoimaan. Tämän tarkoituksena on 

ottaa inflaatio, polttoaineiden hinnat jne., huomioon sähkön hinnassa. (Fetisov 07)

Säännelty  sektori  tulee  kuitenkin  poistumaan  vähitellen.  Vuonna  2006  tukku-

sähkömarkkinoilla  myydyn  sähkön  hinta  oli  vielä  täysin  säänneltyä,  mutta  Venäjän 

valtion päätöksen mukaan tukkusähkömarkkinoiden olisi tarkoitus siirtyä täysin vapaan 

kilpailun  piiriin  vuoden 2010 loppuun mennessä.  Tämä toteutetaan  niin,  että  tukku-

sähkömarkkinoiden  kilpailutetun  sektorin  osuutta  lisätään  asteittain,  jotta  siirtyminen 

täysin vapaisiin sähkömarkkinoihin tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti ja joustavasti. 

Kilpailutetun sektorin osuus tulee kasvamaan seuraavanlaisesti (Chubais 07a):

● Vuoden 2007 tammikuusta kesäkuun loppuun: 5-10 %

● Vuoden 2007 heinäkuusta joulukuun loppuun: 10-15 %

● Vuoden 2008 tammikuusta kesäkuun loppuun: 15-25 %

● Vuoden 2008 heinäkuusta joulukuun loppuun: 25-30 %

● Vuoden 2009 tammikuusta kesäkuun loppuun: 30-50 %

● Vuoden 2009 heinäkuusta joulukuun loppuun: 50-60 %

● Vuoden 2010 tammikuusta kesäkuun loppuun: 60-80 %

● Vuoden 2010 heinäkuusta joulukuun loppuun: 80-100 %
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5.1.2 Kilpailutettu sektori

Mikäli  Venäjän  valtion  päätös  siirtyä  vapaaseen  kilpailuun  toteutuu  edellä  annetun 

aikataulun mukaisesti, kilpailutettu sektori tulee olemaan ainoa markkinapaikka tukku-

sähkömarkkinoilla  vuoden  2011  ensimmäisestä  päivästä  lähtien.  Uuden  tukkusähkö-

markkinapaikan  osapuolet  voivat  ostaa  fyysistä  sähköä kolmella  eri  tavalla:  kahden-

välisillä sopimuksilla, spot-markkinoilta ja spot-markkinoiden jälkimarkkinoilta.

● Kahdenvälisessä kaupassa osapuolet sopivat itse kuinka paljon sähköä ostetaan 

tai  myydään,  sekä  mihin  hintaan  kauppa  solmitaan.  Tässä  kaupankäynti-

muodossa  on kuitenkin  rajoituksena  se,  että  kaupan osapuolien  täytyy  sijaita 

samalla  hinta-alueella.  Jotta toimija  voi käydä kahdenvälistä  kauppaa,  on sen 

toimitettava hakemus ATS:lle. (Fetisov 07)

● Spot-markkinoilta ostetaan fyysistä sähköä sähköpörssin muodostaman systee-

mihinnan mukaan. Kaupankäynnin ominaispiirteenä on se, että osto- ja myynti-

tarjoukset jätetään yksi päivä ennen oston tai myynnin tarvetta. (RAO 08b)

● Jälkimarkkinat – mikäli toimijan sähkön tuotanto- tai kulutusennusteet ovat yli- 

tai alijäämäisiä seuraavan päivän tuotannon- tai kulutuksen ennusteesta, toimijan 

on tällaisessa tilanteessa hankittava tai myytävä sähkönsä jälkimarkkinapaikasta. 

Jälkimarkkina on myös lähes jatkuva-aikainen,  ja tarjouksen pystyy jättämään 

kaksi tuntia ennen sähkön myyntiä tai ostoa. (RAO 08b)

Kilpailutetulla  sektorilla  käydään  sähkökauppaa  kahdella  eri  alueella,  jotka  eroavat 

toisistaan  sähkön hintojen  suhteen:  Venäjän  eurooppalainen  osa  ja  Siperia.  Venäjän 

eurooppalaisessa osassa on ostajia ja tuottajia kumpiakin yli 200, ja Siperian osassa vain 

noin 50.  Näin ollen  sähkön tuotanto  ja  kulutus  on Venäjän  eurooppalaisessa  osassa 

suurempaa eli noin 670 MWh/a, kun se Siperian osassa on noin 200 MWh/a (vuodelta 

2006) (Fetisov 07). Alueiden erojen vuoksi hinta-alueiden hinnatkin eroavat, ja Siperian 

hinta-alueella myyty sähkö on selvästi edullisempaa.
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5.1.3 Tukkusähkömarkkinoiden sähkön hinnoittelumekanismi

Koska  kilpailutetussa  sektorissa  sähkön  hinta  ei  ole  säänneltyä,  tarvitaan  sähkölle 

jonkinlainen hinnoittelumekanismi. Käyttöön otettavalle mekanismille on haettu mallia 

länsimaisista sähköpörsseistä, joissa sähkön hinta muodostetaan kysynnän ja tarjonnan 

perusteella. Tätä hintaa kutsutaan systeemihinnaksi. Käytännössä tämä toimii niin, että 

sähkön  myyjät  ja  ostajat  antavat  sekä  osto-  että  myyntitarjouksia,  joista  saadaan 

muodostettua  kaksi  käyrää:  osto-  ja  myyntitarjouskäyrät.  Nämä  käyrät  leikkaavat 

toisiaan,  ja  näiden  leikkauskohta  on  systeemihinta,  jota  kuva  5.1  havainnollistaa. 

Myyntitarjouksista  hyväksytään  ne,  joiden  tarjoukset  alittavat  systeemihinnan,  ja 

hylätään  ne,  joiden tarjoukset  ylittävät  systeemihinnan.  Ostotarjouksista  hyväksytään 

ne, joiden tarjoukset ylittävät systeemihinnan, ja hylätään ne, joiden tarjoukset alittavat 

systeemihinnan (Fetisov 07).

Kuva 5.1 Tuntikohtaiset systeemihinnan ja jälkimarkkinoiden sähkön hinnan muodostuminen. Systee-

mihinta  muodostuu  siinä  pisteessä,  missä  tarjouskäyrät  kohtaavat.  Tämän  jälkeen  mikäli 

sähkön ostolle tai myynnille on vielä tarvetta, se myydään tai ostetaan kaupankävijälle epä-

edullisempaan hintaan. (Fetisov 07)

Sähkön myyjät  ja ostajat  voivat edellä  mainitun tavan lisäksi  tehdä myynti-  ja osto-

tarjouksia  pelkästään  ilmoittamalla  haluttu  myytävä  tai  ostettava  sähkön  volyymi. 

Tällöin sähköntuottajat ilmoittavat, kuinka paljon haluavat myydä sähköä, ja halukkaat 
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sähkön  ostajat  ilmoittavat  määrän,  jonka  haluavat  ostaa.  Tässä  menetelmässä  ei 

kuitenkaan  ilmoiteta  hintoja,  vaan  pelkästään  myyntiin  tai  ostoon  menevä  sähkön 

määrä. Kuva 5.2 havainnollistaa tätä menetelmää. Kuvasta selviää myös, miten sähkön 

hinta on kallistuu, kun tuotantomuotokin vaihtuu. Halvinta sähköä voidaan tuottaa vesi-

voimalla,  sitten ydinvoimalla,  ja lopulta  kalleimmat tuotantomuodot käyttävät  poltto-

aineinaan erilaisia fossiilisia polttoaineita.

Kuva 5.2 Sähkön hinnan muodostuminen tuotantomuodon mukaan. Tällä menetelmällä kysyntä määrää 

hinnan: ostaja ilmoittaa tarvitsemansa sähkön määrän, ja ostaa sähköä siihen hintaan, mikä 

määräytyy  tuotantokäyrän mukaan. Kuvan vasemman pään tuotantomuodot ovat halvimpia, 

kuten vesi- ja ydinvoima. (Fetisov 07)

Pelkästään Venäjän koon, sekä sen sähkömarkkinoiden monimuotoisuuden vuoksi on 

helppo  todeta,  että  sähkön  hinnassa  esiintyy  suurtakin  volatiliteettiä.  Käytän-nössä 

kilpailutetun  tukkusähkömarkkinoiden  myynti-  ja  ostotarjoukset  pyrkivät  takaa-maan 

sen, että aina saataisiin ensin halvin tuotantomuoto käyttöön, jolloin sähkön hintakin 

olisi halvinta.

Edellä  esitettiin,  kuinka  systeemihinta  muodostuu  teoriassa.  Tämän  laskeminen  ei 

kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen prosessi, vaan  hintaa laskettaessa tulee ottaa 

huomioon myös sähkövoimajärjestelmän tekniset rajoitteet, siirtokapasiteetin riittävyys, 

siirtohäviöt jne. Tätä tehtävää hoitaa markkinaoperaattori ATS. Mikäli systeemihintaa ei 

laskettaisi  näin,  sähköntuotannon  ja  -kulutuksen  tasapainotuksen  tehtävä  jäisi  jälki-
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markkinapaikalle joka on ensinnäkin toimijoille epäedullisempi vaihtoehto, ja toiseksi 

se tekisi tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisesta vaikean tehtävän. (Fetisov 07)

Sen lisäksi systeemihinta lasketaan kummallekin hinta-alueelle erikseen, ja laskennassa 

ATS käyttää apunaan matemaattisia malleja, jotka mallintavat sähkövoimajärjestelmän 

nykytilaa ja toimintaa. Näitä malleja kutsutaan  input model:ksi. Tämän lisäksi lasken-

nassa hyödynnetään myös  input model hub:ja,  jotka ottavat huomioon  input model:n 

määritelmien mukaan jokaisen sähköverkon liitoskohdat, sekä sähköä tuottavat ja kulut-

tavat laitokset (ATS 08). ATS vielä laskee systeemihinnan jokaisessa tällaisessa input  

model hub:ssa.

Nyt hinta-alueet jakaantuvat vielä kuuteen eri alueeseen (tämän lisäksi sähköntuonnille 

ja  -viennille  on omat  hinta-alueensa),  eli  tukkumarkkinoiden  hintakeskuksiin.  Näistä 

jokainen sisältää  kymmeniä,  tai  parhaimmillaan satoja input model hub:ja.  Kuva 5.3 

näyttää hintakeskusten nimet ja sijainnit.

Kuva 5.3 Venäjän  tukkusähkömarkkinoiden  hintakeskukset.  Keskuksien  perässä  oleva  luku ilmoittaa 

input model hub:ien määrän kyseisessä keskuksessa. (ATS 08)
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Koska  järjestelmäoperaattori  huolehtii  kulutuksen  ja  tuotannon  tasapainosta,  se  näin 

ollen määrää voimalaitosten ajojärjestyksen. Tämän järjestyksen järjestelmäoperaattori 

suunnittelee systeemihinnan perusteella, eli kustannustehokkaimmat (vesivoima, ydin-

voima) voimalaitokset ovat ajojärjestyksessä ensimmäisiä. Mikäli kapasiteettia tarvitaan 

lisää, siirrytään kalliimpien voimalaitosten ajoon, eli fossiilisilla polttoaineilla toimiviin 

laitoksiin. Näin alhainen sähkönkulutus heijastuu alhaisena sähkön hintana. (RAO 08b)

5.2 Vähittäismyyntimarkkinat

Vähittäismyyntimarkkinat on se paikka, jossa vähittäismyyjät ostavat sähköä ja myyvät 

sitä  edelleen  loppuasiakkaille.  Vähittäismyyntimarkkinoiden  osapuolina  ovat  sähkön-

kuluttajat (pienasiakkaat ja ne asiakkaat, jotka eivät ole hankkineet sähköä tukkusähkö-

markkinoilta),  sähkön  vähittäismyyjät,  sähkönsiirto-  ja  jakeluyhtiöt  sekä  sellaiset 

sähköntuottajat,  jotka eivät toimi tukkusähkömarkkinoilla.  Kuva 5.4 esittää vähittäis-

myyntimarkkinoiden rakennetta ja toimintaa.

Kuva 5.4 Vähittäismyyntimarkkinoiden rakenne ja toiminta. Pääperiaatteena vähittäismyyjät hankkivat 

sähköä ja siirtävät sen asiakkaille itse, tai jonkin sähkönsiirto-organisaation kautta. (RAO 08b)
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Vähittäismyyntimarkkinoiden toiminnan pääperiaatteina ovat (RAO 07b):

● Loppukäyttäjillä  on  mahdollisuus  valita  sähkön  myyjänsä  sekä  ostaa  näiltä 

markkinahintaista sähköä.

● Markkinoilla  on  toimitusvelvollisia  vähittäismyyjiä,  jotka  ovat  velvoitettuja 

myymään  sähköä  sellaiselle  asiakkaalle,  joka  sijaitsee  samalla  alueella  kuin 

kyseinen myyjä.

● REC:t asettavat vähittäismyyjien pienasiakkaille myymän sähkön tariffien tasot, 

mutta  vapailla  vähittäismyyntimarkkinoilla  myyjät  voivat  hinnoitella  pien-

asiakkaille  myymänsä  sähkön hinnan vapaasti,  kunhan ne eivät  ylitä  tai  alita 

asetettuja hintatasoja.

● Vähittäismyyjät  jotka myyvät sähköä muille kuin pienasiakkaille, voivat sopia 

sähkön myyntihinnan itse.

Uudet vähittäismyyntimarkkinat aloittivat toimintansa samaan aikaan kuin uudet tukku-

sähkömarkkinatkin.  Toistaiseksi  vähittäismyyntimarkkinoilla  myydään  sähköä  sekä 

säännellysti  että vapaasti  hinnoiteltuna.  Tulevaisuudessa vähittäismyyntimarkkinoiden 

sähkön hintojen odotetaan olevan markkinaehtoisesti hinnoiteltuja, mutta vielä toistai-

seksi  säänneltyjen  hintojen  on  tarkoitus  heijastaa  tukkusähkömarkkinoiden  hintoja 

vähittäismyyntimarkkinoille. (RAO 08b)

Vähittäismyyntimarkkinoiden  vapaasti  hinnoitellun  sähkön  hintojen  ylä-  ja  alatasot 

lasketaan  uusien  vähittäismyyntimarkkinoiden  sääntöjen  mukaisesti.  Laskelmissa 

otetaan  myös  huomioon  mitä  yksi  kilowattitunti  sähköä  maksaa  tukkusähkö-

markkinoilla,  joka  näin  ollen  ottaa  samalla  huomioon  sähkön  siirtohinnat,  infra-

struktuurin ylläpitomaksut  jne (RAO 07b). Nykyisen sähkön hinnoittelumekanismien 

ansiosta kaikki  sähkönkuluttajat  maksavat  sähköstä  sen hinnan,  mikä  säädöksissä on 

asetettu.

5.3 Säätösähkökauppa

Sähkön kulutuksen  lisääntyessä  jatkuvasti,  tarvitaan  parempia  keinoja  varmistamaan 

sähköntuotantokapasiteetin  riittävyys.  Varsinkin sähkön kulutuksen huippuhetkinä  on 

olemassa vaara, että kapasiteetti loppuu. Näin ollen uusi sähkömarkkinamalli uudistaa 

tasehallintaan kuuluvaa säätösähkökauppaa, jolla pyritään takaamaan sähkön riittävyys 
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päivän jokaisena hetkenä.  Ennen uuden mallin  käyttöönottoa,  säätösähkökaupan osa-

puolille, eli sähköntuottajille maksettiin vain 85 % näiden tuotantokapasiteetista, ja tämä 

maksu kerättiin  sähkötariffeista.  Uusi malli  vapauttaa säätösähkökaupan asteittain,  ja 

uudessa  mallissa  säätösähkökauppaan  osallistuville  tuottajille  maksetaan  näiden 

tarjoamasta  kapasiteetista.  Kun  tuottajille  maksetaan   kapasiteetista,  nämä  ovat 

velvoitettuja  pitämään tuotantolaitteistonsa toiminnassa ja hyvässä kunnossa, jotta ne 

olisivat aina valmiudessa sähköntuotantoon. 

Nämä velvoitteet  tarkoittavat  sitä  että  tuottajien  on noudatettava  voimalaitoksissansa 

niitä ajoaikatauluja, jotka järjestelmäoperaattori on laatinut. Järjestelmäoperaattori myös 

valvoo  näiden  velvoitteiden  toteutumista,  jolloin  sillä  on  valta  päättää  kapasiteetti-

maksujen maksamisista. Mikäli järjestelmäoperaattori siis havaitsee puutteita tuottajien 

voimalaitoksien kunnossa, kapasiteettimaksukin pienenee tai loppuu kokonaan. Tämän 

maksun toivotaan myös lisäävän toimitusvarmuutta sitä kautta että tuottajat  pitäisivät 

tuotantolaitoksensa kunnossa. (RAO 08b)

5.4 Sähkömarkkinoiden aputoiminnot

Tulevaisuudessa tukkusähkömarkkinoiden vapautumisen myötä tullaan myös luomaan 

aputoimintoja,  joiden  tarkoituksena  on  tukea  tukkusähkömarkkinoiden  ja   sähkö-

voimajärjestelmän toimintaa. Näitä aputoimintoja ovat valtakunnallisen tehotasapainon 

ylläpito, markkinat sähkönsiirtokapasiteetin käytön oikeuksille sekä johdannaiskauppa-

markkinat.

5.4.1 Valtakunnallisen tehotasapainon ylläpito

Myös valtakunnallisen tehotasapainon ylläpitoa uudistetaan reformin myötä. Tätä teho-

tasapainoa ylläpidetään  valvomalla  ja säätämällä  sähkövoimajärjestelmän taajuutta  ja 

jännitettä.  Samalla  sähkön  toimitusvarmuutta  turvataan  tehoreserveillä  ja  kriisien-

hallintaohjelmilla.  Valtakunnallista  tehotasapainoa  valvoo  ja  ylläpitää  järjestelmä-

operaattori, ja sähköntuotanto- ja siirtoyhtiöt, jotka ovat halukkaita osallistumaan sähkö-

voimajärjestelmän  luotettavuuden  ylläpitoon,  antavat  järjestelmäoperaattorille 

tarjouksen  kapasiteeteistaan.  Lopulta  järjestelmäoperaattori  arvioi,  monta  yhtiötä 

tarvitaan  tähän  tehtävään,  ja  valitsee  nämä  tarjousten  perusteilla.  Yritykset,  jotka 

järjestelmäoperaattori valitsee, saavat FTS:ltä maksun. (Similä 06)
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Valtakunnallista  tehotasapainoa  aletaan  ylläpitämään tämän periaatteen mukaisesti  jo 

vuonna 2007, kun ensimmäisiä pilottiohjelmia testataan. (RAO 07a)

5.4.2 Markkinat sähkönsiirtokapasiteetin käytön oikeuksille

Kuten  aikaisemmin  on  mainittu,  Venäjän  sähkönsiirtokapasiteetti  on  paikoitellen 

erittäin  puutteellinen.  Sähkönsiirto kärsii  pullonkauloista,  ja tätä ongelmaa varten on 

esitetty  ratkaisuksi  kehittää  markkinoita,  joissa  voidaan  läpinäkyvällä  ja  oikeuden-

mukaisella  mekanismilla  jakaa  sähkönsiirtokapasiteettia  toimijoille.  On arvioitu,  että 

näitä oikeuksia kaupattaisiin eksplisiittisen huutokaupan avuin. (RAO 08b)

5.4.3 Johdannaiskauppa

Sähkömarkkinoiden  johdannaiskauppa  tullaan  esittelemään  vuoden  2008  aikana 

(Fetisov  07).  Johdannaiskaupan  päätuotteina  tulevat  olemaan  futuurit  ja  forwardit. 

Nämä ovat sopimuksia ostaa tietty hyödyke tulevaisuudessa, esimerkiksi tietty määrä 

sähköä  tiettyyn  hintaan.  Näillä  tuotteilla  mahdollistetaan  riskienhallinta  sähkö-

markkinoilla, sillä johdannaiskaupan finanssituotteilla voidaan suojautua sähkön hinnan 

volatiliteetilta.  Näille  markkinoille  odotetaan  osallistuvan  muitakin  kuin  pelkästään 

energiasektorin  edustajia,  esimerkiksi  pankkeja,  sijoitusyhtiöitä  jne.  Tämä  tasoittaa 

hintariskejä tukkusähkömarkkinoilla. (RAO 08b)

5.5 Sähkön hinnoitteluun vaikuttavat tekijät

Edelleen  2000-luvulla  muun  teollisuuden  tuotteiden  hintatasot  ovat  kasvaneet 

nopeammin kuin energian hinta. Vuosina 1998-2006 energian hinnan inflaatio on ollut 

lähes  samaa  tasoa  kuin  muun  teollisuuden  tuotteiden  hintojen  inflaatio  (RAO 06a). 

Vielä  toistaiseksi  kun  energia-ala  toimii  osittain  säännellyssä  ympäristössä,  sähkön 

hintaan  vaikuttaa  lähinnä  yleinen  inflaatio,  polttoaineiden  hinnoittelu  sekä  sähkö-

sektorin omat investoinnit. Kuva 5.5 esittää Venäjän teollisuuden tuotteiden hintojen ja 

sähkötariffien muutoksia vuosilta 1998-2006.
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Kuva 5.5 Eri teollisuuden alojen tuotteiden hintaindeksit vuosilta 1998-2006, jossa vuoden 1998 taso on 

vertailutasona. (RAO 07a)

Vuonna 2006 sähkötariffit kasvoivat 7,5 %, kun taas eri polttoaineiden hinnat nousivat 

samana vuonna seuraavasti: maakaasu 11,7 %, hiili 9,4 % ja polttoöljy 59,2 %. Poltto-

öljyn suuri hinnan kasvu on seurausta tämän suuresta kysynnästä, vuoden 2006 kovien 

pakkasien  aikaan.  Vuoden  2006  sähkötariffien  hintojen  nousuun  vaikuttivat  myös 

sähkösektorin infrastruktuuriorganisaatioiden palveluiden hinnan nousut: (RAO 07a)

● Kantaverkko-operaattorin  keräämät  palvelumaksut  UNEG:n  käytöstä  kasvoi 

56,7 %.

● Järjestelmäoperaattorin keräämät palvelumaksut sähkövoimajärjestelmän luotet-

tavuuden ylläpitoon kasvoi 12,5 %.

● IPS:ien toiminnan laadun ja kehityksen parantamiseksi kerätyt maksut nousivat 

11 %.

Kantaverkko-operaattorin  palvelumaksujen  voimakas  hinnannousu  oli  seurausta 

DGC:ltä hankittujen verkkojen yhdistämisistä aiheutuneista kuluista. Samalla kuitenkin 

koko  muun  sähkösektorin  uudelleenjärjestelyprosessi  vaikutti  hintojen  nousuun 

hillitsevästi, sillä tämä prosessi nosti sektorin tehokkuutta. Laskelmien mukaan tämä toi 

4,3 miljardin ruplan säästöt. (RAO 07a)
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5.6 Tukkusähkömarkkinoiden sähkön hinnoittelu

Uuden  tukkusähkömarkkinoiden  kahdesta  eri  hinta-alueesta  Siperian  hinta-alueen 

sähkön  hinta  on  huomattavasti  alhaisempaa,  mikä  selittyy  vesivoimalaitosten 

suuremmalla  määrällä.  NOREM:n  toiminnan  alun  myötä  markkinoille  osallistuvien 

WGC:den  voimalaitosten  määrä  kasvoi  32:sta  53:een.  Uusista  osallistujista  16  oli 

lämpövoimaloita ja loput vesivoimaloita. Tämä hieman kavensi lämpö- ja vesivoima-

laitosten  tuottaman  sähkön  hintaeroja,  sillä  tukkusähkömarkkinoiden  uudet  lämpö-

voimalaitokset olivat aiemmin toimineet alueilla, joissa sähkötariffit olivat matalampia 

kuin  NOREM:ssa  myydyn  sähkön  keskimääräinen  hinta.  Näin  ollen  vesivoimalla 

tuotetun  sähkön  hinta  kasvoi  hieman,  ja  lämpövoimalla  tuotetun  sähkön hinta  laski 

hieman. (RAO 07a) 

Toistaiseksi  sähkötariffien  tasot  ovat  yleensä  olleet  matalampia  kuin  vapaasti 

hinnoitellun  sähkön hinta.  Venäjän eurooppalaisen  hinta-alueen vapaasti  hinnoitellun 

sähkön keskimääräinen hinta oli vuoden 2006 syyskuusta joulukuuhun 385 RUB/MWh, 

ja vuoden 2007 tammikuusta helmikuuhun se oli 442 RUB/MWh. Siperian hinta-alueen 

vapaasti hinnoitellun keskimääräinen sähkön hinta samalta ajalta oli kuitenkin paljon 

alhaisempi,  eli 148 RUB/MWh. Tämä alitti  jopa Siperian hinta-alueen sähkötariffien 

hinnat, jotka olivat samoilta ajoilta 235,4 RUB/MWh – 254,4 RUB/MWh. Kuvat 5.6 ja 

5.7 esittävät NOREM:ssa myydyn sähkön hintojen kehitystä, sekä kaupankäyntimääriä.

Kuva 5.6 Eurooppalaisen  osan  hinta-alueen  systeemihinta  ja  kaupankäyntimäärä  ajalta 

10.1.2007-14.1.2008. (ATS 08)
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Kuva 5.7 Siperian hinta-alueen systeemihinta ja kaupankäyntimäärä ajalta 10.1.2007-14.1.2008. (ATS 

08)

Kuvista 5.6 ja 5.7 on nähtävissä, että kummallakin hinta-alueella sähkön hinta on ollut 

nousussa.  Sama  tieto,  sekä  sähkön  hintojen  suuri  volatiliteetti  selviää  myös  ATS:n 

ilmoittamista  (21.02.2007)  sähkön  hinnoista.  Venäjän  eurooppalaisen  alueen  hinnat 

vaihtelevat  välillä  293,3  RUB/MWh –  1534,15  RUB/MWh,  keskimääräisen  hinnan 

ollessa hieman  yli  800 RUB/MWh. Samoin  Siperian  hinta-alueen  hinnat  vaihtelevat 

välillä  300  RUB/MWh  –  709,63  RUB/MWh,  keskimääräisen  hinnan  ollessa  529,3 

RUB/MWh.  (ATS  08)  Liitteessä  1  on  esitetty  tarkemmin  kummankin  hinta-alueen 

sähkön hintakehitystä  jokaisen hintakeskuksen mukaan, tarkasteluväleinä 3 ja 6 kuu-

kautta.
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5.7 Sähkötariffit

FTS  asettaa  sähkötariffien  minimi-  ja  maksimitasot  vähittäismarkkinoille.  Vuodesta 

2005 vuoteen 2006, minimitaso kasvoi 5,5 % ja maksimitaso kasvoi 7,5 %. Loppu-

käyttäjien kokema sähkön hinnannousu oli kuitenkin keskimäärin noin 9,5 % vuodelle 

2006. RAO UES:n myymän sähkön hinta kasvoi vastaavasti 10,3 %. Kalleinta sähköä 

myytiin  Khabarovsk  Krayssa  (178,0  kopeekkaa/kWh)  ja  halvin  sähkö  myytiin 

Hakassian tasavallassa (27,38 kopeekkaa/kWh). Kuva 5.8 esittää sähkötariffien hintojen 

kasvua verrattuna Venäjän yleiseen inflaatioon.

Kuva 5.8 RAO UES:n  myymän  sähkön hintojen  muutokset  verrattuna  Venäjän  inflaatioon,  vuosilta 

1998-2006.  Kuva  esittää,  kuinka  sähkön  hintojen  kasvunopeus  verrattuna  inflaatioon  on 

hidastunut.  Lopulta  sähkön  hinnan  kasvunopeus  on  tasaantunut  yhtä  suureksi  kuin  mitä 

inflaatio on. (RAO 07a)

RAO  UES:n  myymän  ja  toimittaman  sähkön  hinnat  ovat  esitetty  käyttäjäryhmä-

kohtaisesti taulukossa 5.1.



58

Taulukko 5.1 RAO UES:n myymän sähkön hinnat teollisuudelle ja kotitalouksille. Hinnat 

ovat ilmoitettu muodossa kopeekkaa/kWh, ja tariffit ovat peräisin jokaisen 

vuoden joulukuulta. Hinnat sisältävät siirtomaksut. (RAO 07a)

2004 2005 2006 2006/2005, %

RAO UES:n asikkaiden keski-
määräinen sähkötariffi 84,62 92,79 102,31 110,3

Teollisuusasiakkaat 
(väh. 750 kW yhteyksillä) 83,35 90,11 95,60 106,1

Kotitaloudet (sis. ALV) 82,28 97,64 117,23 120,1

Vuoden 2006 kotitalouksille hyväksytty keskimääräinen sähkötariffi oli 134 kopeekkaa/

kWh, mutta varsinainen tariffi jäi tätä summaa pienemmäksi. Syy tähän on eri väestö-

ryhmien  luontaisedut.  Teollisuudelle  hyväksytty  sähkötariffi  oli  sama  kuin  käyttöön 

otettu tariffi. Taulukon 5.1 esittämän mukaan kotitalouksien tariffit kasvavat kuitenkin 

nopeammin  kuin  teollisuuden,  mikä  on  auttanut  vähentämään  teollisuuden  ja  koti-

talouksien sähkötariffien subventoinnin tasoja. Tämä onkin seikka, mitä Venäjän valtio 

pyrkii  vähentämään,  sillä kotitalouksien sähkön hinnan subventio laskee teollisuuden 

tehokkuuden  kehittämistä.  FTS  on  laskenut,  että  valtiolla  on  kulunut  varoja  näihin 

tukiin 78 miljardia ruplaa, ALV poisluettuna. Ensimmäiset varsinaiset toimet subven-

tioiden  vähentämiseksi  nähtiin  vuonna 2006,  kun valtio  sisällytti  näitä  budjetointiin. 

(RAO 07a)
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6 SÄHKÖSEKTORIN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Venäjän  sähkösektori  on  suurien  haasteiden  edessä.  Sähkönkulutus  on  lisääntynyt 

kovasti, ja tämän ennustetaan jatkuvan tasaisena aina vuoteen 2020 saakka. Toisaalta 

suuri kysyntä tarjoaa alalle suuria mahdollisuuksia, mutta samalla myös uhkia. 

Uhkakuvana  on  se,  että  saadaanko  kaikki  sähkönkysyntä  katettua,  eli  saadaanko 

sektorille  houkuteltua  riittävästi  investointeja  tuotantokapasiteetin  lisäämiseksi.  Kiin-

nostavaa on myös se, millaiset sektorin kehitysnäkymät ovat. 

6.1 Tuotantorakenne

Vuonna 2006 Venäjän sähköntuotantokapasiteetti oli noin 220 GW, ja sähköä tuotettiin 

yhteensä  995,6 TWh. Eri  primäärienergioiden  osuus  2000-luvulla  on pysynyt  melko 

lailla muuttumattomana, eli edelleen suurin osa sähköstä tuotetaan kaasulla ja hiilellä 

käyvillä lämpövoimalaitoksilla. Vesi- ja ydinvoiman osuus sähköntuotannosta on noin 

kolmasosa.  Vuonna  2006  RAO  UES:n  voimalaitosten  käyttämien  polttoaineiden 

jakauma oli seuraavanlainen: 70 % maakaasua, 26 % hiiltä, 3,4 % polttoöljyä ja 0,6 % 

uusiutuvia. Kuva 6.1 esittää Venäjän eri primäärienergioiden osuutta sähköntuotannossa 

vuodelta 2006, sekä RAO UES:n osuutta sähköntuotannosta.

 

Kuva 6.1 Venäjän  tuotantolaitosten  osuus  sähköntuotannossa  vuonna  2006.  Vasen  kaavio  kuvaa 

Venäjän primäärienergioiden osuutta sähköntuotannossa, ja oikea kaavio kuvaa RAO UES:n 

laitosten  osuutta  tästä.  Kuvan  lyhenteistä  TPP  on  lämpövoima,  HPP  vesivoima  ja  NPP 

ydinvoima. (RAO 06a)
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Mikäli sähköntuotantokapasiteettia ei kasvateta, sähkön alijäämän ennustetaan kasvavan 

jopa yli  20 gigawattiin  vuoteen  2010 mennessä  (Chubais  07c). Näin ollen tarvitaan 

suuria  investointeja  sekä tuotanto-  että  siirtokapasiteettien  lisäämiseen.  Aikaisemmin 

tuotanto-  ja  siirtokapasiteetin  lisäys  on  ollut  hidasta  sillä  sähkönkulutus  oli  lasku-

suunnassa, eikä sähkösektorilla ollut varoja tehdä suuria investointeja. Tämä johtuu siitä 

että 1990-luvulla energian hinta pidettiin keinotekoisesti alhaisena.

6.2 Sähkönkulutusennusteet

1990-luvun  lopulla,  ennen  kuin  reformia  alettiin  toteuttamaan,  sähköntuotanto  ja 

-kulutus Venäjällä oli jo kääntynyt nousuun. Edellytyksinä tälle trendille olivat Venäjän 

1990-luvun lopulla alkanut tasaisen vahva talouskasvu, sekä alhaisena pidetty sähkön 

hinta. Sähkön kulutuksen nopea ja tasainen kasvu saattaa kuitenkin koitua rasitteeksi 

sähkösektorille, joka on investointien ja kapasiteettilisäysten tarpeessa. Kuva 6.2 esittää 

Venäjän sähkönkulutusta vuosilta 1990-2007, sekä sähkönkulutuksen perusskenaarion 

ennustetta  vuoteen  2015  saakka.  Ennuste  on  Venäjän  liittovaltion  teollisuus-  ja 

energiaministeriön laatima.

Kuva 6.2 Venäjän sähkönkulutus vuodesta 1990 vuoteen 2007. Sähkönkulutuksen taso on jo saavuttanut 

historiallisen  vuoden 1990 huipun.  Kuvan esittämä ennuste on perusskenaarion  mukainen.

(Christenko 07)
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Kuvan esittämän perusskenaarion mukaan sähkönkulutus on vuonna 2015 1426 TWh. 

Korkean  kulutuksen  skenaarion  mukaan  kulutus  olisi  samana  vuonna  1600  TWh. 

(Christenko  07)  Kummankin  skenaarion  mukaan  kulutuksen  odotetaan  jatkuvan 

tasaisena myös vuoden 2015 jälkeenkin. RAO UES:n arvioiden mukaan kulutus kasvaa 

perusskenaariossa 3,7 % vuosina 2010-2015, ja kasvu vuosina 2015-2020 olisi 3,9 %. 

Korkean kulutuksen skenaariossa sähkön kulutus olisi samoina vuosijaksoina 5,3 % ja 

5,0  %  (Chubais  07b). Esitettyjen  arvioiden  mukaan  kulutus  siis  kasvaisi  tasaisesti 

nykyisestä tilanteesta aina vuoteen 2020 asti.

Sähkönkulutus  eri  sähkövoimajärjestelmissä  (IPS)  on  kasvanut  melko  tasaisesti 

taulukon  2.1  esittämistä  määristä.  Ainoastaan  Kaukoidän  sähkönkulutus  on  vuonna 

2006 laskenut  alle 30 terawattituntiin. Sähkönkulutuksen eri kasvunopeudet eri alueilla 

on kuitenkin  otettava  huomioon,  sillä  mikäli  jollain  tietyllä  alueella  ei  ole  tarpeeksi 

omaa tuotantokapasiteettia, on sähköä voitava siirtää alueelta toiselle. Näin ollen siirto-

verkkokin on tuntuvien investointien tarpeessa, sillä siirtomatkat ovat pitkiä ja siirtoteitä 

on rajallinen määrä.

Toistaiseksi toistuvilta ja laajoilta sähkökatkoilta on pystytty välttymään, mutta joillakin 

alueilla on kyllä kärsitty sähkökatkoksista. Sähkökatkoja on jo esiintynyt vuoden 2006 

tammi- ja helmikuussa, joista suurimmat tapahtuivat Moskovan (497 MW) ja Pietarin 

(244 MW) alueilla. Myös Uralin seuduilla koettiin sähkökatkoja vuoden 2006 touko-, 

elo-  ja  lokakuussa  yhteensä  251  MW  edestä  (Abdurafikov  07).  Sähkökatkoihin 

vaikuttavat  kulutushuiput,  joita  on alkanut  esiintymään  talven  lisäksi  myös  kesäisin, 

ilmastointilaitteiden takia. Elintason kasvaessa kotitalouksien osuus sähkönkulutuksesta 

onkin  ollut  jatkuvassa  kasvussa,  ja  kulutuksen  joustamattomuuden  vuoksi  se  johtaa 

nopeasti  sähköpulaan.  Kotitalouksien  sähkönkulutusta  voidaan  pyrkiä  hillitsemään 

energiansäästöohjelmilla,  sekä  veloittamalla  sähköstä  sen  todellisen  arvon  verran. 

Energiansäästöohjelmilla  olisikin  mahdollista  säästää  energiaa  jopa  220-260  TWh 

Venäjän Tiedeakatemian vuonna 2000 teettämän tutkimuksen mukaan. (Fetisov 07)

6.3 Sähkösektorin kehityssuunnitelmat

Koko reformi tähtää siihen, että sähkömarkkinat vapautuvat ja niiden toiminta tehostuu, 

mikä taas houkuttelee alalle uusia toimijoita ja investointivirtoja. On helppo ymmärtää, 

miksi investoijat voisivat kokea Venäjän sähkömarkkinat houkuttelevaksi, sillä Venäjän 
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sähkömarkkinat ovat maailman neljänneksi suurimmat. Sen lisäksi RAO UES on yksi 

maailman suurimpia yhtiöitä. Mutta vaikka tällä hetkellä tulevaisuuden näkymät olisivat 

alalla hyvät, reformi vaatii vielä paljon työtä ja pitkäjänteisyyttä, jotta se saadaan vietyä 

päätökseensä. Sen lisäksi sähkösektoria on voitava kehittää jatkuvasti (myös reformin 

jälkeenkin), jotta luotettava toiminta voidaan taata.

Tällä hetkellä RAO UES on jo valmistellut ja käynnistänyt useita projekteja, joiden on 

tarkoitus kehittää  sähkösektorin teknologiaa,  tehokkuutta  ja toimintaa.  Samalla  myös 

investointiprojekteja  on  suunniteltu,  ja  pantu  käytäntöön.  Näillä  toimilla  tähdätään 

siihen,  että  sektorin  houkuttelevuus  lisääntyisi  sekä  kotimaisten  että  ulkomaisten 

investointilähteiden  silmissä.  Kyseisissä  projekteissa  RAO UES ei  aina  toimi  yksin, 

vaan  yhtiö  on  luonut  yhteistyösuhteita  moneen  organisaatioon  ja  yritykseen,  jotka 

toimivat tutkimus- ja kehitystöissä. Yhtenä esimerkkinä on yhteishanke Venäjän tiede-

akatemian  kanssa  vuodesta  2006  lähtien.  RAO  UES:n  ja  Venäjän  Tiedeakatemian 

yhteistyön päätavoitteita ovat kehittää uutta teknologiaa energiasektorille, sekä kehittää 

sähkösektorin  kehitysstrategiaa  (Chubais  07c). Tämä  kehitysstrategia  pitää  sisällään 

kolme eri osa-aluetta:

● 2006-2010: RAO UES:n investointiohjelma.

● 2006-2020: Voimalaitosten rakennussuunnitelma.

● 2006-2030: Sähkösektorin tavoitevisio.

Suunnitelmien  mukaan,  RAO UES aikoo käyttää  investointiohjelman  yhteydessä  94 

miljardia  euroa  vuosina  2006-2010  (Chubais  07b).  Tästä  summasta  noin  57,7  % 

myönnetään uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseen ja toimittamiseen, 41,5 % sähkö-

verkkoihin ja lähes 0,8 % järjestelmäoperaattoriin  (Chubais 07d). Investointien suuren 

mittakaavan vuoksi RAO UES kehitti alustan sähköiselle kaupankäyntipaikalle, johon 

sitten  vuonna  2005  perustettiin  b2b-yritys,  b2b-Energo.  Yritys  tarjoaa  energia-alan 

yrityksille  kaupankäyntipaikan,  jossa  voi  käydä  kauppaa  tuotteilla,  palveluilla  ja 

teknologialla. Tällä hetkellä siellä toimii lähes 14 500 yritystä, joista lähes 14 000 on 

venäläisiä (B2B 08).
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6.4 Sähkösektorin investointiohjelmat

Valtion  investoinnit  energiasektorille  ennen  reformia  olivat  hyvin  pieniä.  Vuodesta 

1995  lähtien  ne  ovat  olleet  alle  7  %  valtion  teollisuuden  kokonaisinvestoinneista. 

Investointien  rahallinen  määrä  on  noussut,  mutta  kun  tarkasteluun  otetaan  inflaatio 

huomioon,  investoinnit  ovatkin  pienentyneet.  Venäjän  energiasektori  oli  suuressa 

pulassa investointien puutteen takia, mutta viimein vuonna 2001 investointien laskeva 

trendi kääntyi nousevaksi. (Fetisov 07)

Vuonna 1999 ulkomaalaisten investointien määrä kasvoi rajusti ja jo vuonna 2000 ulko-

maisten  investointien  määrä  nousi yli  6 prosenttiin  kaikista  investoinneista.  Energia-

sektorin investointien kokonaismäärä vuonna 2000 nousi melkein 45 miljardin ruplan 

tasolle. (Fetisov 07)

RAO  UES:n  uudelleenjärjestely  houkuttelee  uusia  investointeja  venäläiselle 

sähkösektorille.  Sektorin  suurimpana  ongelmana  on  ollut  tuotantokapasiteetin  puute, 

mikä  tulisi  ratkaista  mahdollisimman  nopeasti.  Tässä  ongelmana  on  ollut  se,  että 

yksityisten  investointien  mahdollistaminen  vaatisi  sähkömarkkinoiden  vapauttamista, 

mikä sekin houkuttelisi uusia investoijia sektorille.

Sähkömarkkinoiden vapauttaminen on tällä hetkellä käynnissä, mutta sähkön kysyntä 

kasvaa  edelleenkin  voimakkaasti.  Tästä  johtuen  tämän  hetken  sekä  tulevaisuuden 

investointisuunnitelmat perustuvat sähkön kysynnän nopean kasvun kattamiseksi. Näin 

ollen  projektit  keskittyivät  voimalaitosten  kunnostamiseen  ja  uuden  kapasiteetin 

rakentamiseen.

6.3.1 Säännöt investoijille

Liittovaltion  sähkösektoria  koskeva  laki  № 35-FZ luo  laillisen  pohjan  koko  sähkö-

sektorin  toiminnalle.  Laki  käsittelee  sähkösektorin  taloudellisia  suhteita,  määrittelee 

sekä valtiollisten elimien valtuudet toimia regulaattoreina että sähkösektorin toimijoiden 

oikeudet ja velvoitteet sähkösektorin piirissä tapahtuvassa toiminnassa.

Tähän  mennessä  ulkomaalaisille  investoijille  tärkeän  lain  ”Asetus  ulkomaalaisten 

investoijien käytännöstä voittoa tavoitteleviin yrityksiin Venäjä liittovaltiossa, joilla on 
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strateginen  merkitys  Venäjän  liittovaltion  kansalliselle  turvallisuudelle” hahmotelma 

esiteltiin  RAO  UES:n  hallitukselle  tammikuun  2007  lopussa.  Tämä  laki  määrittäisi 

selkeät ja läpinäkyvät ehdot investointitoiminnalle sektorilla. Laki takaisi investoijille 

turvan  mahdollisissa  viranomaistahojen  kanssa  tapahtuvissa  yhteentörmäystilanteissa. 

Venäjän hallituksen ja ulkomaalaisten investoijien välillä tehdään sopimus ennen kun 

venäläinen yhtiö siirtyy investoijan omistukseen. Luonnos antaisi investoijille mahdol-

lisuuden välttää liiallista byrokratiaa. Tämän jälkeen olisi vain kaksi tiukkaa rajoitusta, 

jotka  liittyvät  valtion  omistuksiin.  Järjestelmä-  ja  kantaverkko-operaattoreista  valtio 

tulee omistamaan 75 % (sekä yhden äänioikeusosakkeen),  kun taas  tuotantolaitoksia 

voidaan  ostaa  ilman  hallituksen  rajoituksia,  poikkeuksena  tietenkin  ydinvoimalat  ja 

Hydro WGC. (Gurina 07)

Päätökset uuden kapasiteetin rakentamisesta voi tehdä vain hallitus, mutta RAO UES:n 

toimitusjohtaja Chubaisin mukaan lähitulevaisuudessa tullaan tekemään päätös, jonka 

mukaan uuden kapasiteetin rakentamisen luvanhakuprosessi helpottuu. Tulevaisuudessa 

investoija voi päättää millaiseen  investointihankkeeseen  hän osallistuu:  hän voi joko 

aloittaa oman rakentamisensa, tai osallistua jo meneillä olevaan projektiin.

6.3.2 Uusi sähkömarkkinarakenne investoijille

Kun RAO UES:n uudelleenjärjestely on valmis, myös ulkomaalaiset investoijat voivat 

osallistua  Venäjän  sähkömarkkinoille  sähköntuotannon piirissä.  Tämä tarkoittaa  sitä, 

että kun tietty, kilpailutetulla sektorilla toimiva sähköntuotantoyritys on irrotettu RAO 

UES:sta, voi ulkomaalainen investoija hankkia tästä osuuksia.

Vuoden  2007  alusta  on  alettu  tekemään  pitkiä  sähköntoimitussopimuksia.  Sähkölle 

lasketaan  hinta  perustuen  inflaatioon  todelliseen  kehitykseen,  sekä  polttoaineiden 

hintaan.  Tämän sopimuksen jälkeen investoijilla  on parempi suoja riskeiltä.  Venäjän 

hallitus  on  tehnyt  päätöksen  luoda  investointitakuumekanismit  uuden  kapasiteetin 

rakentamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sen hetkisen sähkön hinnan ja indeksihinnan 

välinen ero kompensoidaan investoijille, jotta investoinnin tekeminen olisi houkuttele-

vampaa.  Hintaero  kompensoidaan  järjestelmäoperaattorin  laskeman  tariffin  mukaan. 

Näin  ollen  valtio  ottaa  vastuun  investointiriskeistä  uuden  kapasiteetin  rakentamisen 

osalta.  Toinen  hyöty  uudelleenjärjestelystä  on  WGC:den  ja  TGC:den  ylimääräinen 

osakkeiden liikkeelle lasku yksityisten investoijien hyväksi. (Gurina 07)
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6.3.3 Investointiriskit

Investointimielenkiinnon  herättäminen  vaatii  monia  ominaisuuksia,  esimerkiksi 

taloudellista  dynaamisuutta,  suurta  väestökantaa,  hyvin  koulutettua  työvoimaa  ja 

runsaita  luonnonvaroja. Vuonna 2004 investointiyhteisö luokitteli  Venäjän markkinat 

suosituimmiksi  kehitysmarkkinoiksi.  Tämä  kertoo  siitä,  että  investoijille  sattuu 

vähemmän  epämiellyttäviä  yllätyksiä,  vaikkakin  joitakin  ongelmia  ilmenee  vieläkin. 

Investointiriskit,  joita  ulkomaalaiset  investoijat  voivat  Venäjällä  kohdata,  vaihtelevat 

investoinnin  luonteen  mukaan.  Venäjän  sähkösektorilla  ilmenee  yleisesti  viisi  eri-

tyyppistä  investointiriskiä,  joita  ovat  poliittiset,  taloudelliset,  operatiiviset,  liike-

toiminnalliset ja pääomariskit.

Poliittisilla  riskeillä  on  suuri  vaikutus  Venäjällä.  Korruptio,  byrokratia,  omaisuuden 

takavarikointi,  lain läpinäkymättömyys  ja lahjukset ovat yleisimpiä poliittisia  riskejä. 

Taloudellista  riskiä  on  kasvattanut pelko  tehottomasta  ja  monimutkaisesta  sähkö-

markkinamallista,  sekä  huono  maksukuri.  Operatiiviset  riskit  riippuvat  suurimmalta 

osin polttoaineiden hinnoista ja polttoainetoimituksen volyymeistä, kun taas liiketoimin-

nalliset  riskit  johtuvat  vähäisestä  kilpailusta  ja  markkinaosapuolien  puutteellisesta 

yhteistyöstä. (Gurina 07)

6.3.4 Investointiohjelmat tuotantokapasiteetin lisäykseen

Kehitysstrategia  pyrkii  takaamaan  pitkän  ja  vakaan  kehityksen  venäläisellä  sähkö-

sektorilla,  ja tätä  kautta turvaamaan maan talouskasvun jatkumisen.  Uuden tuotanto-

kapasiteetin  investointiohjelma on suunniteltu  vuosille  2006-2010, mutta  samanlaisia 

viiden  vuoden  investointiohjelmia  tullaan  panemaan  käytäntöön  uusien  tuotanto-

yhtiöiden  kohdilla  vielä  vuoden  2006 jälkeenkin.  Jos  siis  yhtiö  aloittaa  toimintansa 

vuonna 2009, ohjelma kestää vuodesta 2009 vuoteen 2013. Investointiohjelmien varoja 

ei myönnetä pelkästään uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseen,  vaan myös poltto-

aineiden  hankintaan,  rakennusmateriaalien  hankintoihin,  kehityshankkeisiin  jne. 

Taulukko 6.1 esittää RAO UES:n investointiohjelman vuosille 2007-2011, sekä tämän 

arviot rakennettavasta uudesta tuotantokapasiteetista.
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Taulukko 6.1 Sähkösektorin osapuolien (RAO UES, WGC, TGC, RosEnergoAtom) 

investointiohjelman mukaiset tuotantokapasiteetin lisäykset megawatteina 

vuosina 2007-2011. (RAO 07a)

2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011

NPP [MW] 87 287 1 611 1 440 1 000 4 425

HPP [MW] 896,1 637,9 1 633,5 2 266,4 1 467 6 900,9

TPP [MW] 2 067,5 3 402 7 936 17 959 8 666 40 030,5

Yhteensä [MW] 3 050,6 4 326,9 11 180,5 21 665,4 11 133 51 356,4

RAO  UES:n  pääjohtaja,  A.  Chubais:n  mukaan  uutta  tuotantokapasiteettia  pyritään 

rakentamaan vuosina 2006-2010 hieman yli 40 GW, ja vuosina 2011-2015 kapasiteetin 

lisäystavoite on kunnianhimoiset 60 GW (Chubais 07c). Taulukon 6.1 mukaan vuosien 

2007-2011 investointiohjelma lisäisi tuotantokapasiteettia jopa yli 50 GW. Investointi-

ohjelman  mukaan  suurin  osa  voimalaitoksista  tulee  olemaan  lämpövoimalaitoksia, 

kuten  jo  nytkin  suurin  osa  Venäjän  voimalaitoksista  on.  Suurin  muutos  kuitenkin 

nähdään lämpövoimalaitoksien  primäärienergian  osuuksien muutoksena,  jolloin  maa-

kaasun  osuutta  vähennetään  ja  hiilen  osuutta  lisätään.  Investointiohjelman  mukaan 

hiilen  osuutta  tullaan  kasvattamaan  68,9  miljoonasta  ekvivalenttitonnista  143,1 

miljoonaan ekvivalenttitonniin vuodesta 2006 vuoteen 2015 mennessä. Samassa ajassa 

maakaasun  käyttöä  lisätään  179,3  miljoonasta  ekvivalenttitonnista  233,4  miljoonaan 

ekvivalenttitonniin  (Chubais 07c).  Tulevaisuudessa vesivoima voi  toimia  keskeisessä 

osassa lisäkapasiteetin rakentamisen suhteen, sillä arvioiden mukaan vain noin 20 % 

Venäjän vesivoimaresursseista on käytössä. (HWGC 08)

Samalla kun tuotantokapasiteettia lisätään, RAO UES ja muut sähkösektorin osapuolet 

pyrkivät  nostamaan energiateollisuuden yleistä  tehokkuutta,  esim.  uuden teknologian 

avuin. Kaasu- ja hiilivoimalaitosten hyötysuhteita halutaan kasvattaa (kaasuvoimaloilla 

34  %  → 50 % ja  hiilivoimaloilla  34  % → 42-46 %)  (Chubais  07c).   Vesivoiman 

tehokkuutta  ja  joustavuutta  pyritään  nostamaan  vettä  varastoivilla  laitoksilla.  Hydro 

WGC aikoo myös  rakennuttaa  vuorovesivoimalaitoksia,  sekä parhaillaan  tutkii  tuuli-

voiman  hyödyntämistä  Venäjällä  (HWGC  08).  RosEnergoAtom  on  käynnistänyt 

investointiprojekteja, joiden tavoitteena on pidentää ydinvoimaloiden käyttöikää, tehok-

kuutta  ja  turvallisuutta.  Näin  siksi,  että  moni  Venäjän  ydinvoimaloista  on  aloittanut 

toimintansa 1970- ja 1980-luvuilla, joten useimpien käyttöikä alkaa olemaan lopussa.
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Strategian vuoteen 2020 ulottuva osuus käsittelee uuden tuotanto- ja verkkokapasiteetin 

rakentamista,  ja Chubais korostaa tämän suunnitelman olevan tärkeä osa,  sillä se on 

hänen  mukaansa  “eräänlainen  energiateollisuuden  perustuslaki,  joka  tulisi  luomaan 

pohjan markkinaehtoisesti toimivalle sähkösektorille.” (RAO 07c) Koko sähkösektorin 

tavoitevisio  pyritään  hahmottamaan  vuoteen  2030  asti.  Tämän  vision  laatimisen 

keskeisiä  osia  on  määritellä  sähkön-  ja  lämmönkulutusennusteet  kaikilla  alueilla, 

analysoida  sähkösektorin  resurssien  saatavuutta,  arvioida  tuotanto-  ja  verkko-

kapasiteettien  kehitystarpeita  ja  tutkia  energiateollisuuden  hankkeiden  ympäristö-

vaikutuksia. (RAO 06b)

6.3.5 Investointiohjelmat verkkokapasiteetin lisäykseen

Tuotantokapasiteetin  lisäys  vaatii  kapasiteetinlisäyksiä  sähköverkkoon.  Vuosien 

2006-2010 investointiohjelman mukaan kapasiteettia rakennetaan lisää sekä UNEG:iin, 

että  IDGC:n  verkkoihin.  Ohjelman  mukaan  sekä  FGC:n  että  IDGC:n  operoimille 

verkoille rakennetaan uutta suurjänniteverkkoa ja muuntajakapasiteettia. Tämän lisäksi 

FGC:n  verkkoon  rakennetaan  myös  reaktoreita,  jännitteen  laadun  parantamiseksi. 

Taulukot 6.2 ja 6.3 esittävät investointiohjelman tarkemmat suunnitellut kapasiteetin-

lisäykset sekä FGC:n että IDGC:n operoimiin verkkoihin.

Taulukko 6.2 Vuosien 2006-2010 investointiohjelma FGC:n operoiman verkon kapasiteetin 

lisärakentamiseen. (RAO 07a)

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010

Suurjänniteverkko 
[km] 639,7 975 1 230 4 256 5 360 12 460,7

Muuntajakapasiteetti 
[MVA] 4 124 8 583 13 203 27 312 28 120 81 342

Reaktorikapasiteetti 
[MVAr] 1 200 540 1 520 1 980 540 5 780

Taulukko 6.3 Vuosien 2006-2010 investointiohjelma IDGC:n operoiman verkon 

kapasiteetin lisärakentamiseen. (RAO 07a)

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010

Suurjänniteverkko 
[km] 1 357 1 434 4 762 4 748 6 033 18 334

Muuntajakapasiteetti 
[MVA] 999 4 051 6 378 5 664 9 533 26 625
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Sähkönkulutuksen  kasvun  myötä  myös  Venäjän  sähköverkkojärjestelmässä  siirretyn 

sähkön määrä kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2006. Tästä huolimatta FGC:n verkoissa 

tapahtuvia  siirtohäviöitä  saatiin  pienennettyä  vuonna  2006,  häviöiden  laskiessa  3,75 

prosentista  3,71  prosenttiin  (RAO  07a).  RAO  UES:n  mukaan  verkkohäviöiden 

pieneneminen  johtui  FGC:n  asentamista  uusista  mittarilaitteistosta  ja  yhtiön 

tehokkuuden paranemisen vuoksi.

FGC tilasi  vuonna  2006  AEMS-tekniikan  (Automated  Electricity  Metering  System) 

mukaisia  automaattisia  sähkönlukijamittareita  asennettavaksi  330  kV:n  verkkoon,  ja 

kantaverkon kehitystä jatketaan vielä tulevaisuudessakin. UNEG:n automaattista tilan- 

ja sähkönlukua on tarkoitus kehittää vuoteen 2010 asti, jotta sähkön laadun tarkkailu ja 

käyttö  tehostuisi  (RAO  07a).  Muita  kehitystavoitteita  sähkönsiirrossa  ovat  parantaa 

kuorman  ohjausta  sekä  lisätä  verkon kapasiteettia,  mm.  ottamalla  käyttöön  FACTS-

järjestelmä ja uutta tasasähköteknologiaa.

Myös  jakeluverkkojen  osilta  tehokkuutta  on  onnistuttu  parantamaan,  ja  jakeluhäviöt 

laskivat 10,02 prosentista 8,69 prosenttiin  (RAO 07a).  Verkon linjojen murtumiin ja 

katkoksiin  on  alettu  kiinnittää  enemmän  huomiota,  ja  näin  ollen  sähkökatkoksien 

määrää  on  saatu  vähennettyä.  Jakeluverkkoyhtiöt  ovat  myös  pyrkineet  lähentymään 

asiakkaihinsa  parantamalla  asiakaspalvelua  ja  lisäämällä  tiedotusta.  Yhtiöt  ovat 

avaamassa  asiakaspalvelukeskuksia,  Client  Service  Center  (CSC),  joiden  kautta 

asiakkaat  voivat  helpommin  lähestyä  yhtiöitä  sähköä  ja  lämpöä  koskevissa 

kysymyksissään.

Vaikka  sähköntuotantoon  ja  sähköverkkoihin  satsataan  eniten  varoja,  muita  sähkö-

sektorin  osa-alueita  ei  ole  unohdettu.  Esimerkiksi  verkon nykytilan   määrittämiseksi 

helpottamiseksi  ja  valvonnan  lisäämiseksi  valvontakeskuksissa  otetaan   käyttöön 

SCADA-EMS -käytönvalvontajärjestelmät. (Chubais 07c)
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7 YHTEENVETO

Venäjän  sähkömarkkinoiden  reformi  on  tällä  hetkellä  eräs  maailman  suurimmista 

käynnissä olevista projekteista. Itse reformi pitää sisällään kolme pääsuuntaa, jotka ovat 

lainsäädännöllisen viitekehyksen luominen energiasektorin toiminnalle, energiasektorin 

uudelleenjärjestely, ja uuden sähkömarkkinamallin luominen. RAO UES:n alla sähkö-

sektori alkoi olla jo liian suuri  hallittavaksi,  joten sähkömarkkinoiden vapauttaminen 

nähtiin tarpeelliseksi aloittaa nopealla aikataululla. Ilman reformin tuomia muutoksia, 

sähkösektorin  toiminta  olisi  pysynyt  vajavaisena,  ja  sen  toipuminen  olisi  kestänyt 

pidempään.

Uudelleenjärjestelyjen  osalta  on  päästy  hyvään  alkuun.  Useita  uusia  yrityksiä  on 

perustettu, ja suurin osa on jo eriytetty RAO UES:sta. Ensimmäinen täysin itsenäinen 

sähköntuotantoyhtiö on jo muodostettu, ja lähitulevaisuudessa näiden lukumäärä tulee 

kasvamaan.  Tavoitteissaan  RAO  UES  ilmoittaa  uudelleenjärjestelyn  olevan  valmis 

vuoden 2008 heinäkuun alkuun mennessä, mutta tämä tulee olemaan erittäin haastava 

tavoite  saavuttaa.  Prosessi  on  ollut  haastava,  mutta  samalla  myös  hyvin  tuottelias. 

Reformin luomisessa ja toteutuksessa on luotettu ulkomaalaiseen kokemuksen ja asian-

tuntemukseen.  Jatkossakin  on  toivottavaa,  että  venäläisellä  sähkösektorilla  tullaan 

näkemään  ulkomaalaisia  investoijia  ja  toimijoita.  Tällä  hetkellä  Venäjällä  toimii 

aktiivisesti muun muassa E.ON, Alstom, Fortum ja Enel.

Uuden sähkömarkkinamallin  myötä  on esitelty  uusi  sähkömarkkinapaikka,  NOREM. 

NOREM:n ansiosta sähkömarkkinoiden toimintaan on saatu lisää joustavuutta, ja näin 

ollen  on  päästy  lähemmäs  markkinaehtoisesti  toimivia  sähkömarkkinoita.  Sähkön 

hinnoittelumekanismissa  pyritään  läpinäkyvyyteen,  ja  hinnoittelu  tulee  suunnitelmien 

mukaan olemaan täysin  markkinaehtoista  vuonna 2011. Sen lisäksi,  että  uusi  sähkö-

markkinamalli  muuttaa  sähkömarkkinoiden  toimintaa  tuntuvasti,  sen  myös  toivotaan 

houkuttelevan venäläiselle sähkösektorille ulkomaisia toimijoita ja investoijia.

Vaikka RAO UES tulee organisaationa poistumaan, sähkösektorin kehitystä tullaan yhä 

jatkamaan,  osan  kehityssuunnitelmista  ulottuessa  vuoteen  2030  asti.  Yksi  maailman 

suurimmista  sähkösektoreista  vaatii  paljon  valvontaa,  ylläpitoa  ja  varoja,  jotta  sen 

luotettava toiminta  pystytään takaamaan.  Yksi sähkösektorin tulevaisuuden haasteista 
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tuleekin  olemaan sen oman arvon lisääminen verrattuna  kehittyneisiin  markkinoihin. 

Venäjän  sähkömarkkinoilla  onkin  vielä  paljon  potentiaalista  kasvunvaraa.  Samalla 

kuitenkin suuri kasvunvara luo pohjan suurille riskeille.

Tähän  asti  RAO  UES:n  alulle  panema  reformi  on  lähtenyt  hyvin  käyntiin,  ja  sen 

ansiosta  on  saavutettu  jo  paljon  tuloksia.  Myös  tulevaisuudensuunnitelmat  ovat 

lupaavia,  ja  Venäjän  sähkösektorilla  on  todella  hyvät  mahdollisuudet  kehittyä  tule-

vaisuudessa yhdeksi  maailman johtavista  sähkösektoreista,  sillä  maa tarjoaa otolliset 

lähtökohdat  alan  toiminnalle.  Kaiken kaikkiaan  reformi  on ollut  positiivinen  osoitus 

siitä, miten valtavan kokoinen siirtymätalousmaa onnistuu syvän laman jäljiltä luomaan 

näin toimivan, laajan ja markkinaehtoisesti toimivan järjestelmän.

Vaikka reformi tullaankin pian saattamaan päätökseensä, tulevaisuudessa odottaa vielä 

suuria haasteita. Tulevaisuus näyttääkin, pystyttiinkö kaikki uhat muuttamaan mahdolli-

suuksiksi, ja nämä edelleen hyödyntämään onnistuneesti.
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