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A. 	Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen,
palvelun edellytykset ja aloittaminen
1.

Soveltamisala ja määritelmiä
1.1 Tätä liitettä TVPE11 sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkön
tuottajalle toimitettavassa sähköverkkopalvelussa, jossa sähköntuot
tajan sähköntuotantolaitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin,
että tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon,
ja kun verkon jännitetaso on alle 24 kV. Nämä ehdot ovat osa tätä
palvelua koskevaa, jakeluverkon haltijan ja sähköntuottajan välistä
verkkosopimusta. Sähköntuottajan sähköntuotantolaitteisto voi
olla kytketty jakeluverkkoon suoraan tai kiinteistön sisäisen tai sitä
vastaavan kiinteistöryhmän sähköverkon kautta.
1.2 Verkkopalveluehdoissa käytettäessä termiä käyttäjä tarkoite
taan tämän liitteen mukaisessa sopimuksessa sähköntuottajaa.
1.3 Liittämiskohta on määritelty liittymissopimuksessa.
1.4 Sähköntuottaja on henkilö tai yhteisö, jonka sähköntuotanto
laitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö
voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon.
1.5 Sopijapuolilla tarkoitetaan näissä ehdoissa jakeluverkon haltijaa
ja sähköntuottajaa.
1.6 Tuottajan myyntisopimuksella tarkoitetaan näissä ehdoissa
sopimusta, jolla sähköntuottaja sopii tuottamansa sähköenergian
myynnistä.

3. 	Sähköntuotantolaitteiston
käyttöönotto ja käyttö
3.1 Sähkölaitteistojen sähköturvallisuus
	
3.1.1 Sähköntuottajan sähköntuotantolaitteisto, sähkö
asennukset ja sähkölaitteistot eivät saa aiheuttaa vaaraa
jakeluverkossa työskenteleville tai jakeluverkkoon liitetyille
sähkönkäyttäjille eikä häiritä muiden sähkönkäyttäjien
sähkölaitteistojen toimintaa.
	
3.1.2 Sähköntuotantolaitteisto ei saa jäädä syöttämään
verkonhaltijan jakeluverkkoa tai sen osaa silloin kun jakelu
verkkoa ei syötetä muualta.
	
3.1.3 Sähköntuotantolaitteisto on varustettava laitteilla, joilla
se voidaan erottaa jakeluverkon haltijan jakeluverkosta. Näiden
laitteiden on oltava jatkuvasti jakeluverkon haltijan käytettävis
sä ja ne on voitava lukita, jotta jakeluverkossa tehtävät toimen
piteet voidaan tehdä turvallisesti.
3.2 Sähköntuotantolaitteiston valmistumisesta on ennen sen
k äyttöönottoa tehtävä jakeluverkon haltijalle ilmoitus, johon lii
tetään mukaan asianmukaiset koestus- ja käyttöönottotarkastus
pöytäkirjat. Sähköntuotantolaitteiston saa kytkeä jakeluverkkoon
vasta, kun jakeluverkon haltija on antanut siihen luvan.
3.3 Tuotantolaitteiston teknisten ominaisuuksien tulee täyttää
erillisiin sopimusehtoihin kirjatut vaatimukset.

2.	Verkkosopimuksen tekeminen
2.1 Tuotantoa koskeva verkkosopimus voidaan tehdä, kun k yseistä
kohdetta koskeva liittymissopimus on voimassa. T
 arvittaessa
sähköntuotantoa koskemaan tehdään erillinen tuotannon
liittymissopimus.
2.2 Mikäli sähköä myydään sähkömarkkinoille, edellyttää verkko
palvelun aloittaminen ja jatkaminen verkkosopimuksen ja liittymis
sopimuksen lisäksi yhden ja vain yhden sähkönostajan kanssa
tehdyn avointa toimitusta koskevan sähkön ostosopimuksen
voimassaoloa.
2.3 Sopimusasiakirjat muodostavat verkkosopimuksen sisällön: jos
tässä liitteessä ja kulloinkin voimassa olevissa verkkopalveluehdoissa
on ristiriitoja, sovelletaan tätä liitettä. Jos tässä liitteessä ei kuiten
kaan ole lausuttu mitään, sovelletaan verkkopalveluehtoja.

4.	Sähköntuotantolaitteistojen
käyttö, ohjaus ja suojaus
4.1 Sähköntuotantolaitteiston tulee soveltua jakeluverkossa
käytettäväksi ottaen huomioon jakeluverkon ohjaus- ja suojaus
järjestelmät. Jakeluverkon haltija antaa sähköntuottajalle verkon
ominaisuuksiin liittyviä tietoja verkkoon liittämiseksi. Sähkön
tuottajan tulee selvittää, onko hänen sähköntuotantolaitteistonsa
kytkettävissä jakeluverkkoon sen ominaisuudet ja laitteiston
käyttötapa huomioon ottaen.
4.2 Sähköntuotantolaitteistoon tehtävistä teknisistä muutoksista
tulee ilmoittaa verkonhaltijalle.
4.3 Mikäli sähköntuotantolaitteiston tekninen muutos edellyttää
muutoksia jakeluverkkoon, vastaa sähköntuottaja jakeluverkon
haltijalle aiheutuneista kustannuksista liittymismaksuperiaatteiden
mukaisesti.
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C.	Sähköntuotannon virhe ja
vahinkojen korvaaminen
4.4 Jos sähköntuotantolaitteiston tekninen muutos aiheuttaa
muutoksen liittymän kokoon tai rakenteeseen, muutetaan liittymää
koskevaa liittymissopimusta ja liittyjältä peritään muutoksesta
aiheutuvat kustannukset liittymismaksuperiaatteiden mukaisesti.
4.5 Jakeluverkon haltijalla on oikeus määrätä rajoituksia sähkön
tuotantolaitteiston käyttöön, jos jakeluverkon ominaisuudet,
käyttö-, huolto- ja/tai kunnossapitotilanteet sitä vaativat.
4.6 Sähköntuotantolaitteistosta jakeluverkkoon siirrettävän sähkön
tulee täyttää sähkön laatua koskevien standardien vaatimukset.
4.7 Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toisilleen edellisissä
kohdissa tarkoitettujen säännösten, määräysten, sopimusten ja
kirjallisten ohjeiden vastaisten asennustensa tai viallisten laitteisto
jensa tai niiden käytön aiheuttaman vahingon soveltuvin osin tämän
liitteen 7. luvussa sekä verkkopalveluehtojen 11. luvussa mainituin
edellytyksin ja rajoituksin.
4.8 Sähköntuottaja vastaa sähköntuotantolaitteiston tai laitteisto
jen ominaisuuksista, vanhentumisesta, kulumisesta, rikkoutumisesta
tai niiden yhteensopivuudesta jakeluverkon, sähköntuottajan oman
verkon tai sähköntuottajan verkossa olevien muiden sähkölaitteiden
tai -laitteistojen kanssa tai edellä mainittujen seikkojen aiheutta
mista vahingoista. Jakeluverkon haltija ei vastaa edellä mainituista
vahingoista eikä sähköntuottajan asennuksien tai laitteistojen tai
niiden suojauksien puutteellisuuksien aiheuttamista vahingoista.
B.	Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen
5.

Sähkön mittaus
5.1 Tuotetun ja käytetyn energian mittaukselle asetetaan
lainsäädännössä erityisvaatimuksia, jotka sähköntuottajan on
otettava erikseen huomioon.
5.2 Mittauslaitteistojen vioista vastaa se sopijapuoli, joka omistaa
mittauslaitteet tai on tilannut mittauspalvelun muulta kuin verkko
sopimuksen osapuolelta. Vastuu koskee myös vikojen selvittämistä,
korjaamista ym. ja vioista mahdollisesti johtuneiden tai johtuvien
laskutusvirheiden oikaisemiseksi tarpeellisten tietojen antamista
sähkömarkkinoita koskevien säännöksien tai alan käytännön
edellyttämille osapuolille.

6.

Sähköntuotannon virhe
6.1 Sähköntuotannossa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa
ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai mitä voidaan katsoa sovitun tai jos
sähköntuotantolaitteistoa tai sähkölaitteistoa ei käytetä tai hoideta
sopimuksenmukaisesti.
6.2 Sopijapuoli on pyydettäessä velvollinen antamaan toiselle
sopijapuolelle tarpeelliset tiedot tämän epäilemästä virheestä ja
sen syistä.
6.3 Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava havaitsemastaan
virheestä, virheen uhasta tai siitä, että hänen käsityksensä mukaan
kysymyksessä on virhe, toiselle sopijapuolelle.
6.4 Sopijapuolen tulee viipymättä siitä kun sille on ilmoitettu
hänen puolellaan olevasta virheestä tai kun se on muutoin tullut
kyseisestä virheestä tietoiseksi, selvittää virheen syy ja korjata virhe.

7.	Vahingonkorvaus
7.1 Sähköntuottaja korvaa verkonhaltijalle näissä ehdoissa
määritellystä sähköntuotannon virheestä tai sopimuksen
rikkomisesta aiheutuneen vahingon näissä ehdoissa mainituin
perustein ja rajoituksin.
7.2 Sähköntuottaja on kuitenkin korvausvelvollinen vain, jos
tuottaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, ottaen huomioon
hänen asiantuntemuksensa, laitteidensa käytön verkonhaltijalle
aiheuttamista riskeistä.
7.3 Mikäli sähköntuottajan laitteissa on vika tai ominaisuus, jota
tuottaja ei ole havainnut eikä hänen olisi pitänytkään havaita,
tuottaja vastaa verkonhaltijalle aiheutuneista vahingoista, jos
tuottaja jatkaa viallisen laitteen käyttämistä verkonhaltijan
huomautuksesta huolimatta.
7.4 Verkonhaltijalla on oikeus saada korvaus välillisestä vahin
gosta vain, jos virhe aiheutuu sähköntuottajan puolella olevasta
huolimattomuudesta. Jos muuta ei ole sopijapuolten välillä sovittu,
on vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten
vahinkojen osalta enintään 8 500 euroa. Jos sähköntuottaja on syyl
listynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingon
korvauksen enimmäismäärän rajoitusta ei sovelleta. Välillinen
vahinko on määritelty verkkopalveluehdoissa.
7.5 Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen
uhatessa aina ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi
tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edel
lyttää. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden ehtojen
mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava. Jos
sopijapuoli omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei toisella
sopijapuolella ole velvollisuutta korvata sitä.
7.6 Jos verkonhaltija laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin
toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, verkonhaltija vastaa itse
vahingosta tältä osin.
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