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EU-tuki varmistui Viron ja Suomen väliselle merikaapelille 
 
 
Suomen ja Viron sähkönsiirron kantaverkkoyhtiöiden Fingridin ja Eleringin yhteinen 
merikaapelihanke EstLink 2 Viron ja Suomen välillä etenee. Euroopan komissio on tehnyt 
8.7.2010 päätöksen 100 miljoonan euron tuesta EstLink 2- siirtoyhteydelle.  Uuden yhteensä 
noin 320 miljoonaa euroa maksavan tasasähköyhteyden teho Suomen ja Viron välillä on 650 
MW ja käyttöönotto on aikaisintaan vuoden 2014 alussa.  
 
EU:n komissio pitää Suomen ja Viron välistä siirtoyhteyttä erittäin tärkeänä hankkeena ja siksi se on 
myöntänyt sille 100 miljoonan euron EU-tuen. Tuki on osa laajempaa EU:n elvytyspakettia, jonka 
tavoitteena on piristää yhteisön taloutta ja samalla tukea EU:n energiapoliittisia tavoitteita. Näin 
Fingridin hallituksen investointipäätöksessä 19.5.2010 ollut toinen reunaehto on täyttynyt.  Hankkeen 
lopullinen toteuttaminen edellyttää vielä, että Viron juuri avattujen sähkömarkkinoiden myönteinen 
kehitys jatkuu.  
 
Hankkeen esisuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti yhdessä Eleringin kanssa. Ympäristö-, 
luonto- ja vesiekologia selvitykset sekä merenpohjatutkimus valmistuivat alkuvuodesta 2010.  
 
Lupahakemukset on toimitettu viranomaisille keväällä 2010 ja tarjouskyselyt konvertteriasemista, 
kaapelista, voimajohdosta ja sähköasemista ovat meneillään. Urakkasopimukset on tarkoitus 
allekirjoittaa toimittajien kanssa vielä vuoden 2010 aikana. Metsä- ja maanrakennustyöt alkavat 
Anttilan sähköasemalla Porvoossa jo syksyllä 2010, jotta aikataulutavoitteissa pysytään. 
 
Lisätietoja:  
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja  
projektipäällikkö Risto Ryynänen, puh. 040 519 5093  
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EU subsidy for submarine cable between Estonia and Finland 
 
 
EstLink 2, the joint project by Fingrid and Elering, the electricity transmission system operators 
in Finland and Estonia, for the construction of a new submarine cable between the two 
countries is making progress. The Commission of the European Union made a decision on 8 
July 2010 concerning a subsidy of 100 million euros for the EstLink 2 transmission link. The 
capacity of the new link costing a total of approx. 320 million euros is 650 megawatts, and it is 
due to be commissioned in early 2014.  
 
The Commission of the European Union considers the transmission connection between Finland and 
Estonia as very important, which is why it has granted an EU subsidy of 100 million euros for the 
EstLink 2 connection. The subsidy is part of a broader recovery package of the EU, aiming to stimulate 
economic activity in the Union and also support the strategic energy policy objectives. In this way, one 
of the two conditions imposed by the Board of Directors of Fingrid in its investment decision of 19 May 



 

2010 has been fulfilled. The final execution of the project still requires that the recently-opened 
electricity market in Estonia continues to develop favourably.  
 
The preliminary planning of the project together with Elering has progressed on schedule. The 
environmental, nature and water ecology studies as well as the seabed survey were completed in the 
early part of 2010.  
 
The permit applications were delivered to the authorities in the spring of 2010, and inquiries to submit 
quotations for the converter stations, cable, transmission line and substations have been sent. The 
goal is to sign the contracts with the suppliers in 2010. Forest and earthwork at the Anttila substation in 
Finland will commence in the autumn of 2010 so that the targeted schedule can be kept. 
 
Further information:  
Fingrid: Jukka Ruusunen, President & CEO, tel. +358 (0)40 593 8428 and 
Risto Ryynänen, Project Manager, tel. +358 (0)40 519 5093  
 
 


