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Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden on varsin laajasti todettu olevan Euroopan edis-
tyksellisin alueellinen markkinakokonaisuus. Markkinoiden toimivuuteen liittyvät 
asiat ovat kuitenkin olleet aiempaa enemmän esillä julkisuudessa. Tunnistettujen 
puutteiden poistamisessa verkkoyhtiöillä on keskeinen asema, mutta toimenpiteitä 
tarvitaan myös muilta markkinatoimijoilta ja viranomaisilta. 
 Hyvä pohjoismainen vesitilanne mahdollisti vuonna 2005 runsaan vesivoima-
tuotannon. Tämä yhdessä päästökaupan vaikutuksen kanssa vähensi konventionaali-
sen lauhdutusvoiman käyttöä. Pohjoismaisen siirtoverkon siirtotarpeet olivat suuret. 
Siirtorajoituksista kertyneet pullonkaulatulot pohjoismaisella markkina-alueella nou-
sivatkin ennätykselliseen 117 miljoonaan euroon. Selvä häiriösignaali oli myös Suo-
men poikkeuksellisen suuri aluehinta joulukuun kahdeksantena päivänä yhden tunnin     
aikana: hinta nousi peräti 1 147 euroon megawattitunnilta.

Pohjoismaiset kantaverkko-organisaatiot käynnistivät vuonna 2004 yhteistyö-
järjestönsä Nordelin laatiman laajan kehittämisohjelman. Sen keskeisin osa on viiden 
verkkovahvistuksen toteuttaminen. Yhtenä näistä Fingrid ja Svenska Kraftnät käyn-
nistivät toisen Suomen ja Ruotsin välisen merikaapeliyhteyden rakentamisen. Myös 
muiden neljän hankkeen ripeä eteneminen on tärkeää, ja pullonkaulatulot olisikin   
ohjattava näiden jo päätettyjen hankkeiden rahoittamiseen. 

Toinen keskeinen toimenpide on rajakapasiteetin läpinäkyvä määrittely niin, että 
maiden sisäisiä pullonkauloja siirretään rajoille vain erikseen määritellyissä pakot-
tavissa tilanteissa. Fingrid pitää tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi, samoin kuin muut-
kin pohjoismaiset hinta-alueet, mahdollisimman harvoin erkanisivat eri hinta-alueik-
si sisäisten rajoitusten takia. Myös spot-markkinoille tarjottavan kapasiteetin ennakoi-
tavuutta edistäviä menettelyjä on kehitettävä. Pohjoismaisten järjestelmävastaavien 
verkkoyritysten toiminnan roolin ja säädösten yhtenäistäminen on tärkeää, jotta ase-
tetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Vuodenvaihteessa Venäjän-siirtoyhteyksiltä vapautuneen, yhteensä 900 megawa-
tin siirtokapasiteetin varaamiseen liittyvät sopimukset tehtiin aivan vuoden lopulla. 

2005TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

4

Fingrid_VSK_suomi_sis.indd   4 13.3.2006   12:55:08



5

Venäläinen osapuoli esitti voimakkaita vaatimuksia siirtohintojen alentamiseksi. Siir-
tohinnat saatiin vakautettua pitkällä aikavälillä tasolle, joka varmistaa täyden kus-
tannusvastaavuuden. Jatkon kannalta on välttämätöntä, että Venäjän-tuonnin jous-
tavuutta lisätään pohjoismaisten markkinoiden ja järjestelmän toimivuuden tarpeet    
paremmin huomioon ottavaksi.

Venäjän ja Suomen välisen uuden, teholtaan tuhannen megawatin suuruisen kaa-
peliyhteyden rakentamislupa ratkaistaneen lähiaikoina. Lupaviranomaisena toimival-
le kauppa- ja teollisuusministeriölle antamissaan lausunnoissa Fingrid on tuonut esille 
hankkeen suuret kielteiset vaikutukset. Black-outin riski Suomessa moninkertaistuisi, 
samoin Suomen eroaminen omaksi hinta-alueeksi erilleen pohjoismaisista markkinois-
ta. Jotta hanke olisi toteuttamiskelpoinen, tarvittaisiin sekä Venäjän että Pohjoismai-
den voimajärjestelmiin täydennyksiä.

Suomen ja Viron välisen merikaapeliyhteyden rakentaminen käynnistyi. Fin-
grid ei ole mukana yhteyden rakennuttajana, mutta on sopinut sen liittämisestä Suo-
men kantaverkkoon. Käyttöyhteistyöstä sovitaan alkaneen vuoden aikana. Fingrid on 
käynnistämässä yhteistyötä myös muiden Baltian maiden kantaverkko-organisaatioi-
den kanssa. Yhteistyön tarvetta korostaa maiden liittyminen Euroopan kantaverkko-
yritysten yhteistyöjärjestö ETSOn jäseniksi. 

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön edellyttämien verkkotäydennysten  
rakentaminen alkoi. Olkiluotoon rakennetaan 100 megawatin kaasuturpiinivoimalai-
tos, joka valmistuu kesään 2007 mennessä. Lähivuosien hankkeita ovat myös Lapin 
220 kilovoltin verkon täydentäminen alueen länsiosissa sekä Petäjäskosken ja Kemin-
maan välinen 400 kilovoltin voimajohto. Viiden seuraavan vuoden investointien arvo 
on yhteensä noin 450 miljoonaa euroa.

Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta organisoitiin uudelleen ja toiminnalle laadit-
tiin järjestelmällinen toimenpideohjelma. Lähivuosien painopistealueita ovat verkon 
käyttövarmuuden ja siirtojen analysointi- ja hallintamenetelmien kehittäminen, ver-
kon tekniset ratkaisut ja kunnonhallinta sekä voimajärjestelmän sovittaminen ympä-

ristöön. Tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla voidaan syventää ja laajentaa yhtiön 
erityisosaamista. Alan perusosaamisen varmistamista puolestaan tukee Fingridin lah-
joitusprofessuurin käynnistyminen Teknillisessä korkeakoulussa vuoden 2006 alusta.

Fingridin tulos vuodelta 2005 jäi jonkin verran budjetoitua alhaisemmaksi. Mer-
kittävin selittävä tekijä oli keväällä pitkään jatkunut metsäteollisuuden työehtoso-
pimuskiista. Kiistan ajalta jäi kantaverkkotuloja saamatta noin viisi miljoonaa eu-
roa. Sähkön runsas tuonti lännestä kasvatti myös eurooppalaisen korvausjärjestelmän  
transitmaksuja. Ennakoitua suuremmat pullonkaulatulot kompensoivat näitä kuluja 
osittain.

Useiden vuosien ajan jatkunut myönteinen tuloskehitys on mahdollistanut yh-
tiön taseen parantamisen. Omavaraisuus on noussut nyt selvästi yli kahdenkymme-
nen prosentin. Vaikka tämä on muihin pohjoismaisiin kantaverkkoyrityksiin verrattu-
na alhainen ja vaikka yhtiöllä on käynnissä laaja investointiohjelma, nähdään saavu-
tettu omavaraisuus riittävänä nykyisessä riskiympäristössä. Fingrid alensikin kanta-
verkkopalvelun hintatasoa noin viisi prosenttia vuoden 2006 alusta alkaen. Yhtiö ar-
vioi myös jatkossa hintojen alentamis- ja korottamistarpeet omavaraisuudelle asetetun    
25 prosentin tason ja riittävän riskinsietokyvyn pohjalta.

Fingridin henkilöstö on tyytyväinen työhönsä ja yhtiöön työnantajana. Tämän 
osoittivat viime syksynä tehdyn työilmapiirikyselyn entistä paremmat tulokset. Orga-
nisaatio on selvästi hitsautunut yhtenäiseksi ja omaksunut fi ngridiläisen tavan toimia. 
Toimitusjohtajana olen tästä erityisen tyytyväinen. Myönteisen kehityssuunnan säi-
lyttämisessä on haastetta meille kaikille, mutta aivan erityisesti yhtiön johdolle. Kiitän 
koko henkilöstöä tuloksekkaasta vuodesta 2005.

Timo Toivonen
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muiden verkko

400 kV kantaverkko
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1.12.2005

• Perustettu 29.11.1996

• Operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997

• Yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko 
 ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet

• Voimajohtoja on yhteensä noin 14 000 kilometriä, 
 sähköasemia 105

• Asiakkaina sähköntuottajia, suurteollisuusyrityksiä 
 sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita

• Siirtoasiakkaita vuoden lopussa 99

• Liikevaihto 317 miljoonaa euroa

• Taseen loppusumma (IFRS) 1 482 miljoonaa euroa

• 20 %:n omistusosuus sähköpörssi Nord Pool Spot AS:stä

• Henkilöstö vuoden lopussa 224

FINGRID LYHYESTI

muiden verkko

400 kV kantaverkko
220 kV kantaverkko
110 kV kantaverkko

FINGRID OYJ:N
VOIMANSIIRTOVERKKO
31.12.2005

• asiakastoiminta
• verkon kehittäminen
• rajasiirrot
• analyysit

• voimajärjestelmän 
 hallinta
• tasehallinta
• taseselvitys
• verkon käyttö

• viestintä
• markkinakehitys
• rahoitus
• talous
• teknologia
• ympäristö
• turvallisuus
• tietojärjestelmät
• henkilöstö
• hallinto

1.1.2006

VERKKO-
PALVELUT

 

VOIMAJÄRJESTEL-
MÄN KÄYTTÖ

 

YLEIS-
TOIMINNOT

• verkkoinvestoinnit
• kunnonhallinta
• aluetoiminta
• varavoimalaitokset

OMAISUUDEN
HALLINTA
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FINGRIDIN PERUSTEHTÄVÄ

Fingridin tehtävä järjestelmävastaavana kantaverkkoyhtiönä on 

• vastata sähkön siirrosta kantaverkossa

• kehittää kantaverkkoa

• ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon kunkinhetkinen tasapaino

• selvittää osapuolten väliset sähköntoimitukset valtakunnan tasolla

• edistää sähkömarkkinoiden toimintamahdollisuuksia.

Nämä tehtävät yhtiön on hoidettava pitkäjänteisesti niin, että kantaverkko on käyttö-

varma, siirtokyvyltään riittävä ja ympäristövaikutuksiltaan yleiseen etuun sovitettu. 

Toiminnan on oltava tehokasta ja tasapuolista.

FINGRIDIN TAVOITETILA

Fingridin tavoitteena on olla kantaverkkotoiminnan edelläkävijä kansainvälistyvillä 

sähkömarkkinoilla kansalliset edut turvaten.

FINGRIDIN KESKEISET VAHVUUDET

Fingridin keskeisiä vahvuuksia ovat

• henkilöstön korkea ammattitaito ja työmotivaatio

• kansainvälisin vertailuin tehokkaiksi osoitetut toimintamallit

• toimintavarma voimajärjestelmä ja hyvä laatu kaikessa toiminnassa

• kiinteä asiakasyhteistyö sekä markkinoiden ja viranomaisten luottamus

• tehokas työskentely yhtiön lukuisten yhteistyöyritysten ja 

 palvelutoimittajien kanssa.

FINGRIDILÄISEN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUNTUNTO KAIKESSA TOIMINNASSA

Fingridiläinen toimii pitkäjänteisesti ja luotettavasti ja ottaa huomioon ympäristön ja 

turvallisuuden vaatimukset pitäen erityisesti mielessään yhteiskunnallisesti vastuulli-

sen tehtävän.

TULOKSELLISUUS

Yhtiön tavoite olla kantaverkkotoiminnan edelläkävijä edellyttää fi ngridiläiseltä kykyä 

keskittyä olennaiseen ja etsiä edistyksellisiä toimintatapoja. Hyvä ammattitaito ja kus-

tannustietoisuus ovat jokaisen tavoitteita.

TOIMIVA ULKOINEN JA SISÄINEN VUOROVAIKUTUS

Fingridiläinen luo todenmukaista yrityskuvaa teoilla ja aitoon vuorovaikutukseen pe-

rustuvalla kanssakäymisellä. Kokonaisuuden ja yhteisen hyödyn huomioon ottaminen 

ja tehokas tiedonkulku on jokaisen yhtiöläisen vastuulla. Ulkoisen viestinnän vastuut 

ovat selkeät.

YKSILÖN ARVOSTAMINEN

Fingridiläinen edistää omalla toiminnallaan keskinäiseen luottamukseen ja arvostuk-

seen pohjautuvaa kanssakäymistä. Jokaisella fi ngridiläisellä on oikeus odottaa yhtiöltä 

oikeudenmukaisia toimintaperiaatteita, erinomaisista suorituksista palkitsemista ja yh-

tiön tarpeisiin soveltuvan yksilöllisen kehityksen tukemista.

Fingrid_VSK_suomi_sis.indd   7 13.3.2006   12:55:14
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Vuonna 2005 Fingrid siirsi verkkonsa kautta sähköä 62,4 terawattituntia. Kantaver-

kossa siirretyn sähkön määrä aleni edelliseen vuoteen verrattuna yli seitsemällä pro-

sentilla. Aleneman syitä ovat metsäteollisuuden pitkään kestänyt työehtosopimuskiista 

sekä poikkeuksellisen lämpimät säät. 

Kantaverkkopalvelun kolmivuotinen sopimuskausi käynnistyi vuoden 2005 alusta. 

Myönteisen tuloskehityksen ansiosta yhtiö alensi tariffi n hintatasoa noin viidellä pro-

sentilla vuoden 2006 alusta. Fingrid on toimintansa aikana alentanut kantaverkkopal-

velun reaalista hintatasoa noin kolmanneksella. 

Kymenlaakson, Savo–Karjalan, Kemi–Tornion ja Lapin alueelliset verkkoselvi-

tykset valmistuivat vuoden 2005 aikana. Näin saatiin päätökseen vuonna 2003 käyn-

nistetty siirtoverkon kokonaisselvitys, joka on tehty yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  

Selvitys on vaikuttanut merkittävästi verkon kehitysohjelmaan erityisesti Lapissa ja 

Uudellamaalla. Verkkosuunnitelmat päivitetään vähintään viiden vuoden välein.

Fingridin asiakkaita edustavassa neuvottelukunnassa käsiteltiin tariffi n rakenteen 

lisäksi markkinoiden toimintaedellytyksiä koskevia kysymyksiä ja erityisesti pohjois-

VERKKOPALVELUT

maisen voimajärjestelmän kehitysnäkymiä. Nämä teemat olivat esillä myös Fingridin 

asiakkailleen järjestämässä tilaisuudessa maaliskuussa.

Neuvottelukunnassa ja käytön operatiivisissa toimikunnissa käytävien keskustelu-

jen lisäksi Fingrid tiivistää vuoropuhelua myös muiden sidosryhmiensä kanssa. Vuo-

den 2006 aikana aloittavat toimintansa teknologiaan ja osaamiseen, verkon kehittämi-

sen viranomaisasioihin sekä ympäristökysymyksiin keskittyvät keskustelufoorumit.

Fingrid ja AS Nordic Energy Link sopivat Viron ja Suomen välisen Estlink-meri-

kaapeliyhteyden liittämisestä Espoon sähköasemalle. Kaapeliyhteys valmistuu vuoden 

2006 aikana.

Fingridin 400 kilovoltin rajayhteyksien kautta tuotiin Venäjältä sähköä poh-

joismaisille markkinoille 10,3 terawattituntia. Tuontimahdollisuudesta on vuosittain      

ollut kiinnostunut toistakymmentä eri toimijaa. Vuoden 2006 alusta vapautuneesta 

900 megawatin kapasiteettierästä tehtiin siirtosopimukset kolmen tuojayhtiön kanssa.   

Yhteyksien 1 300 megawatin suuruinen kaupallinen kapasiteetti on kokonaan varattu; 

kaikkiaan sitä hyödyntää viisi toimijaa. 

Jo perinteeksi muodostuneissa Fingridin teemapäivissä tavoitteena on ajankohtaisen informaation jakamisen ohella aktiivinen 
vuoropuhelu yhtiön, asiakkaiden sekä eri markkinatoimijoiden kesken.
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SÄHKÖMARKKINAKEHITYS

Pohjoismaiden sähkömarkkinoille tärkeän vesivoimatuotannon määrä normalisoitui 

vuonna 2005 muutaman vähävetisen vuoden jälkeen. Siitä huolimatta sähkön keski-

määräinen hinta nousi edellisestä vuodesta. Syinä ovat polttoaineiden hinnan nousu 

sekä hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta, joka nostaa fossiilisilla polttoaineilla tuote-

tun sähkön kustannuksia.

Joulukuun 8. päivänä 2005 oli sähköpörssissä Suomen alueella yhden tunnin ajan 

ennätyksellisen korkea hinta, 1 147 euroa megawattitunnilta. Kun hinnannousuun 

myötävaikuttivat spot-kaupalle annetun siirtokapasiteetin viimehetkiset muutokset, 

järjestelmävastaavat (TSO:t) sopivat keskinäisten pelisääntöjen tarkistamisesta. Vuo-

den 2006 tammikuun puolivälistä alkaen TSO:t sopivat kapasiteetista sitovasti aikai-

sin kaupankäyntipäivän aamuna, jotta markkinaosapuolille jää aikaa suunnitella toi-

mintansa.

Siirtojen pullonkaulat rajoittivat edellistä vuotta enemmän sähkökauppaa Poh-

joismaissa. Pääsyynä rajoituksiin oli vesivoiman lisääntynyt tarjonta etenkin Manner-

Eurooppaan. Merkittävä osa rajoituksista oli Tanskan ja muiden Pohjoismaiden välil-

lä. Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla oli vähemmän rajoituksia kuin millään toisella 

maiden välisellä rajalla Pohjoismaissa. Aluehinnat erkanivat ainoastaan 9 prosentissa 

vuoden tunneista. Suomen ja Ruotsin välinen toinen merikaapeliyhteys parantaa enti-

sestään maiden välistä siirtokykyä.

Pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestö Nordel sai alkuvuonna 

2005 valmiiksi selvityksen, jossa määriteltiin useita konkreettisia toimenpiteitä poh-

joismaisten sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Markkinaosapuolet ja viranomaiset 

suhtautuivat myönteisesti selvitykseen ja Nordelin toimenpide-esitysten jatkovalmis-

teluun.

Jo toteutunut toimenpide on siirtorajoituksista kertyvien ns. pullonkaulatulojen 

kohdistaminen markkinoiden kannalta tärkeiksi todettujen, Nordelin jo aiemmin sopi-

mien viiden hankkeen toteuttamiseen. Yksi näistä on Fenno-Skan 2.

Pohjoismaiset TSO:t ovat määritelleet yhteiset järjestelmävastuun perustehtävät. 

Ydintehtäviksi sovittiin järjestelmän käyttövarmuuden varmistaminen, käyttötunnin 

aikaisen tehotasapainon ylläpito, siirtojärjestelmän siirtokyvyn varmistaminen pitkällä 

aikavälillä ja sähkömarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen. Määrittelyllä sel-

keytetään TSO:iden, markkinaosapuolten ja viranomaisten rooleja sähkömarkkinoilla. 

Tavoitteena on saada määrittelyt yhtenäisinä kunkin maan lainsäädäntöön.

Siirtohallinnan rajoitusten pohjoismaisia pelisääntöjä on valmisteltu osana mark-

kinoiden kehittämistä, ja myös tasepalvelun yhtenäistäminen on valmisteluvaiheessa. 

Myös eurooppalaisessa TSO-yhteistyöjärjestössä ETSOssa on käsitelty vastaa-

via markkinoiden kehittämistoimia. ETSO on lisäksi kehittänyt eurooppalaista transit-  

korvausjärjestelmää yhdessä Euroopan unionin komission ja regulaattoreiden kanssa. 

Korvausjärjestelmän EU-säännökset tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2007. 

Fingridin lähivuosien tavoite on pitää pohjoismainen markkinakehi-

tys edelleen eurooppalaisessa eturintamassa. Tähän tarjoaa 

mahdollisuuksia myös yhtiölle vuonna 2006 tuleva 

Nordelin puheenjohtajuus.

Vuonna 2010 käyttöön otettava Fenno-Skan-merikaapeliyhteyden laajennus lisää Suomen ja Ruotsin välistä siirtomahdollisuutta 
noin 40 prosenttia. 
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INVESTOINNIT JA YLLÄPITO

Vuonna 2005 kantaverkon investointeihin käytettiin yhteensä 55 miljoonaa euroa.  

Investointitaso nousee 60–70 miljoonaan euroon vuodessa lähivuosien aikana. Lisäksi 

tulevat investoinnit uusiin rajayhteyksiin ja kaasuturpiinilaitokseen.

Vuoden 2005 aikana valmistuneista hankkeista merkittävin oli Jämsänjokilaakson 

sähkönsyöttöä varmistavan Vihtavuoren ja Toivilan välisen 400 kilovoltin voimajoh-

don ja siihen liittyneiden sähköasemalaajennusten valmistuminen. Uuden voimajoh-

don pituus on 87 kilometriä.

 Lounais-Suomeen, Saloon, valmistui 400/110 kilovoltin muuntoasema ja Kaak-

kois-Suomeen 400/110 kilovoltin kaksoisvoimajohto Yllikkälästä Lempiälään. 400    

kilovoltin jännitetaso otetaan käyttöön vuonna 2010, kun Lempiälästä Joutsenoon   

rakennettava voimajohto ja Vuoksen 400/110 kilovoltin muuntoasema valmistuvat.

Vuoden aikana käynnistettiin useita rakentamishankkeita. Hankkeista merkittä-

vimmät ovat 400 kilovoltin voimajohdot Ulvilasta Kangasalle ja Olkiluodosta Huitti-

siin. Olkiluotoon ja Huittisiin rakennetaan myös uudet sähköasemat. Hankkeet valmis-

tuvat vuosina 2006–2008. Kainuun Vuolijoelle ja Vantaan Tammistoon on rakenteilla 

400/110 kilovoltin muuntoasema ja 400 kilovoltin kytkinlaitoslaajennus.

Uuden 100 megawatin kaasuturpiinivoimalaitoksen rakentaminen Olkiluodon voi-

malaitosalueelle käynnistyi. Laitos tulee Fingridin omistukseen, ja TVO osallistuu sen 

rakentamiseen ja käyttöön.

Kaasuturpiinilaitos vahvistaa Suomen sähköjärjestelmän häiriöiden hallintaan 

käytettäviä Fingridin nopeita reservejä ja varmistaa TVO:n voimalaitosten omakäyttö-

sähkön saantia kantaverkon häiriötilanteissa. Hankkeeseen liittyen Fingrid sopi kesä-

kuussa 2005 kahden 50 megawatin kaasuturpiinikoneiston hankkimisesta saksalaisel-

ta MAN Turbo AG:ltä. Vuoden loppupuoliskolla järjestettiin usean merkittävän laitosta 

täydentävän hankinnan tarjouskilpailut. Maanrakennusurakka Olkiluodossa käynnis-

tyi joulukuussa.

Fingridin historian suurin hanke, Suomen ja Ruotsin välille rakennettava, tehol-

taan noin 800 megawatin tasasähköyhteyden laajennus käynnistyi teknisten määritte-

lyiden laatimisella. Raumalta Ruotsin Finnböleen kulkeva merikaapeli rakennetaan yh-

dessä Svenska Kraftnätin kanssa. Kaapelin suunniteltu valmistumisajankohta on 2010.

Kantaverkon kunnonhallintaan ja paikalliskäyttöön käytettiin vuonna 2005 noin 

17 miljoonaa euroa. Vuoden aikana tehtiin seitsemän alueellista voimajohtojen ja säh-

köasemien peruskunnonhallintasopimusta vuosille 2006–2008.

Kaasuturpiinivoimalaitosten kunnossapitoon ja automaatiouudistuksiin käytettiin 

vuoden 2005 aikana noin kolme miljoonaa euroa.

Vuoden aikana otettiin 11 sähköasemalla käyttöön 

asemien turvallisuutta parantava kameravalvonta-

järjestelmä.

Marraskuussa valmistuneen Toivila–Vihtavuori 400 kilovoltin voimajohdon rakennustyömaa oli hyvin kansainvälinen: rakentajia oli 
suomalaisten lisäksi Saksasta, Englannista, Irlannista, Puolasta ja Italiasta. Urakasta vastasi saksalaisyhtiö SAG Energieversorgungs-
lösungen GmbH.
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T & K

Fingridin tutkimustoiminta painottui vuonna 2005 verkon siirtokyvyn parantamiseen, 

käytön tukijärjestelmien kehittämiseen ja sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen mää-

rittämiseen. Noin neljäänkymmeneen hankkeeseen käytettiin yhteensä 1,6 miljoonaa  

euroa.

Yhtiön tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueiksi määritettiin käyttövar-

muuden ja siirtojen tekniset analysointi- ja hallintamenetelmät, verkon tekniset ratkaisut 

ja kunnonhallinta sekä voimansiirtojärjestelmän sovittaminen ympäristöönsä. 

Tehoheilahteluiden vaimennuksen valvontamenetelmän kehittämisen tavoittee-

na on vaimentaa ja mitata pohjoismaisessa voimajärjestelmässä esiintyviä matalataa-

juisia tehoheilahteluja. Vaimennusta on onnistuttu parantamaan ja verkon siirtokykyä 

on saatu lisättyä oleellisesti mm. suurimpien voimalaitosten säätäjämuutosten avulla. 

Muutoksia on tehty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuoden 2005 aikana keskityttiin 

erityisesti tehoheilahtelujen reaaliaikaiseen seurantaan.

Työntekijöihin sähköasemilla kohdistuvien sähkömagneettisten kenttien virran-

tiheyksistä käynnistettiin selvitystyö. Hanke on osa EU-direktiivin asettamia selvi-

tysvaatimuksia. Mittausten tuloksena selvisi, että virrantiheydelle asetetut raja-arvot    

eivät ylity edes 400 kilovoltin sähköasemilla.

Käytöntukijärjestelmien kehittämisen tavoitteena on integroida useasta järjestel-

mästä saatavaa tietoa ja jalostaa se graafisesti hyödynnettävään muotoon. Markkinoil-

ta ei ole saanut valmiita integrointisovelluksia, joten hanke on jaettu erillisiin kartta-

pohja-, kytkentä- ja keskeytyssuunnittelusovelluksiin.  

Fingrid lahjoitti Teknilliselle korkeakoululle viisivuotisen sähkönsiirtojärjestelmi-

en professuurin, joka alkaa vuoden 2006 alusta. Yhtiön rahoittama sähkönsiirtoverkon 

käyttövarmuuden laskentaan liittynyt väitöskirjatyö valmistui. Väitöskirjassa esitettyjä 

uusia menetelmiä on otettu käyttöön Fingridin verkon riskianalysointityössä.
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YMPÄRISTÖ

Keväällä 2005 saatiin päätökseen 1990-luvulla tehdyn Lappeenrannan Lempiälä– 

Imatra 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

(YVA) täydentäminen. Myös luontoselvitykset johto-osuuksilla Ulvilasta Kangasalle ja 

Olkiluodosta Huittisiin valmistuivat kevään aikana. Uusi YVA käynnistettiin 400 kilo-

voltin johtoreitille Keminmaa–Petäjäskoski.

Olkiluodon voimalaitosalueelle suunnitellun kaasuturpiinilaitoksen YVA-menette-

ly päättyi ja laitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Länsi-Suomen ympäristölupavi-

rastoon syksyllä 2005. Viiden Fingridin omistaman kaasuturpiinilaitoksen ympäristö-

luvat päivitettiin.

Satakunnan ja Pirkanmaan alueiden päävoimansiirtoverkkoa vahvistavan 400   

kilovoltin Ulvila–Kangasala-johdon varteen tehdään muotoiltu voimajohtopylväs 

vuonna 2006. Lempäälän kuntaan, Helsinki–Tampere-moottoritien tuntumaan tule-

van pylvään tummansininen väri ratkaistiin syksyllä alueen päivälehdissä julkaistun        

kyselyn tulosten perusteella. Pirkanpylväs sai myös nimensä yleisökyselyn nimiehdo-

tusten joukosta.

Vuosikymmenen alussa Oulun Kaakkurin kaupunginosaan rakennettu muotoil-

tujen voimajohtopylväiden sarja valaistiin kaupungin 400-vuotisjuhlan kunniaksi.      

Oulun Energian ja Fingridin yhteistyössä toteuttama valaistus on yhdistelmä uutta 

led-valotekniikkaa ja perinteistä valonheitintekniikkaa.  

Tutkimusraportti voimajohtohankkeiden sosiaalisten vaikutusten arvioinnista 

YVA-menettelyjen yhteydessä valmistui. Tutkimuksen teki Oulun yliopisto yhteistyössä 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin kanssa. Tutkimukseen 

haastateltiin 400 kilovoltin voimajohdon Keminmaa–Sellee vaikutusalueen maanomis-

tajia ja viranomaisia kolme vuotta voimajohdon valmistumisen jälkeen. Tuloksissa  

korostui näkemysten yhteensovittamisen, vuorovaikutuksen ja selkokielisen viestinnän 

tärkeä merkitys voimajohtohankkeiden suunnittelu- ja rakennusvaiheiden aikana.

Vuonna 2003 käynnistetty Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kanssa tehty suotut-

kimushanke saatiin päätökseen. Tutkimuksen tulosten mukaan säännöllisesti raivatta-

vat voimajohtoaukeat edesauttavat suolajiston säilymistä toimimalla vaihtoehtoisena 

elinympäristönä uhanalaisille ja harvinaistuville soiden päiväperhosille ja kasveille.

Fingridin Etelä- ja Varsinais-Suomeen voimajohtopylväisiin asennuttamat tuuli-

haukkojen pesäpöntöt toimivat odotetusti. Tuulihaukka on taantunut Suomessa mur-

to-osaan puolen vuosisadan takaisesta kannastaan.

Suomen valtion omistama, asiantuntija- ja projektipalveluja uusiutuvan energian 

käytön ja energiatehokkuuden edistämiseksi tuottava Motiva Oy myönsi marraskuussa 

Fingridille kunniamaininnan sähkön siirto- ja jakelualan energiansäästötoiminnasta. 

Fingrid toimii alkuperätakuiden myöntäjänä uusiutuvan energian tuottajille.    

Takuiden myöntäminen perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoit-

tamisesta. Yhtiö luopui vuoden 2006 alusta uusiutuvan ener-

gian RECS-järjestelmän sertifi kaattien myöntämistehtä-

västä ja serfi kaattirekisterin ylläpidosta Suomessa.

Kantaverkon uusin maisemapylväs nousee Lempäälän kuntaan, Helsinki–Tampere-moottoritien tuntumaan. Yleisöäänestyksessä 
Pirkanpylvääksi nimetty maamerkki tulee osaksi Ulvilasta Kangasalle rakennettavaa 400 kilovoltin voimajohtoa.
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VOIMAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Pohjoismaisten vesivarastojen täyttöaste oli vuonna 2005 parempi kuin edellisenä 

vuonna. Täyttöaste vaihteli melko tasaisesti keskimääräisen molemmin puolin. Suo-

men ja Ruotsin väliset siirrot olivat pääasiassa tuontia. Paperiteollisuuden työehtoso-

pimuskiista muutti keväällä siirtotilanteen vientipainotteiseksi. 

Markkinoiden käytössä ollut siirtokapasiteetti oli vuoden alkupuolella pääosin 

riittävä huolimatta Fenno-Skan-merikaapelin vikaantumisesta sekä maaliskuussa teh-

dyistä alumiinipylväiden vaihtotyön aiheuttamista kapasiteettirajoituksista. Vuoden 

loppupuoliskolla Suomi eriytyi omaksi hinta-alueeksi huomattavan usein; kapasiteet-

tirajoitusten syinä olivat yhdysjohtojen perusparannustyöt sekä Ruotsin siirtoverkon  

sisäiset ongelmat.

Sähkön käyttö vuonna 2005 oli suurimmillaan tammikuun loppupuolella; huip-

pukulutus oli noin 13 500 megawattia. Paperiteollisuuden työehtosopimuskiistan ai-

kana Suomen kulutus oli lähes 3 000 megawattia normaalitasoa alhaisempi. Tämä ai-

heutti poikkeuksellisia tilanteita tasehallinnassa ja jännitteensäädössä. Vuoden 2006 

tammikuussa saavutettiin kaikkien aikojen suurin kulutushuippulukema, 14 800 me-

gawattia.

Poikkeuksellisen lämpimät ja sateiset säät rajoittivat alumiinipylväiden vaihtotyö-

tä, joten Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia rajoittavaa vaihtotyötä joudut-

tiin siirtämään vuodelle 2006.

Vuoden 2005 aikana Fingridin verkossa ei ollut laajoja häiriöitä, lukuun ottamat-

ta Fenno-Skan-merikaapelin vikaantumista keväällä. Häiriöiden lukumäärä oli keski-

määräistä tasoa alhaisempi. Talviajan runsas tykkylumi ja syksyn sekä talven myrskyt 

eivät aiheuttaneet ongelmia kantaverkkosiirrossa. Ruotsissa Porjuksen sähköasemalla 

joulukuun alussa sattunut vika aiheutti noin 2 500 megawatin tuotannon irtikytkeyty-

misen lähinnä Norjassa. Pohjoismainen järjestelmä selvisi poikkeuksellisen suuren tuo-

tantomenetyksen aiheuttamasta taajuuskuopasta ja Suomen reservit toimivat suunni-

tellusti, joten tilanteesta ei aiheutunut toimituskeskeytyksiä.

Tasepalvelusopimuksia tasevastaavien kanssa jatkettiin kestämään vuoden 2006 

loppuun saakka. Selvittämättömän tasesähkön määrä on edelleen pysynyt erittäin    

alhaisella tasolla.

Fingrid hankki kantaverkon häviösähkön pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta sekä 

kahdenvälisillä sopimuksilla että sähköpörssistä. Hintasuojautuminen tehtiin finanssi-

tuotteilla. Siirtohäviöt olivat noin 1 terawattitunnin suuruiset.

Vuoden 2005 sähkönkulutuksen huippulukema 13 500 megawattia kirjattiin tammikuun loppupuolella. 
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YHTEISKUNTAVASTUU

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. 

Yhtiön toiminta vaikuttaa suoraan yhteiskunnan toimivuuteen sekä jokaisen suoma-

laisen arkeen ja hyvinvointiin.

Yhteiskuntavastuu kuuluu Fingridin johtamisen keskeisiin liiketoimintaperiaattei-

siin. Yhtiön yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat vastuu sähköjärjestelmän toimivuu-

desta valtakunnan tasolla, taloudellinen vastuu, vastuu ympäristöstä ja sosiaalinen 

vastuu. Yhteiskuntavastuun toteutumista seurataan järjestelmällisesti eri osa-alueille 

laadittujen mittareiden avulla.

Fingridin yhteiskuntavastuun kuvaus on sähköisessä julkaisussa:                        

www.fi ngrid.fi /yritys/yhteiskuntavastuu.

Fingrid Oyj on Perinneyhdistys Elektra ry:n yritysjäsen. Vuonna 2005 yhtiö tuki 
yhdistyksen ylläpitämän sähkömuseon kahden teemanäyttelyn kokoamista ja 
rakentamista. "Parantava sähkö – tarua vai totta?” sekä "Yhteisillä linjoilla, 
75 vuotta kantaverkon rakentamisen historiaa”-näyttelyt ovat esillä Hämeen-
linnassa sijaitsevassa museossa vielä vuoden 2006 ajan.

Fingrid Oyj julkaisi tietoteoksen "S:t Mikael 1747”. Vuonna 1747 Suomen etelärannikolla, 
Borstössä haaksirikkoutunut kaljuutti S:t Mikael on kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman 
arvokas osa yhteistä kansallisomaisuuttamme. Fingrid on tukenut lähes ehjänä säilyneen aluksen 
hylyllä tehtyjä kenttätöitä, muun muassa Meissen-posliinin nostamista.

Helmi-maaliskuussa 2005 Fingrid kertoi 
toiminnastaan ja tavoitteistaan yleisölle 
suunnatulla sanoma-, aikakauslehti- ja 
ulkomainoskampanjalla. 
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HENKILÖSTÖ

Henkilöstön työmotivaatiota ja työviihtyvyyttä selvitettiin Työterveyslaitoksen työil-

mapiirikartoituksella. Tulokset osoittivat selkeää kehitystä lähes kaikilla osa-alueilla 

edellisiin vastaaviin kyselyihin verrattuna. Kehitysmyönteinen ilmapiiri on vahvistu-

nut ja koulutusmahdollisuudet sekä perehdyttäminen koettiin hyviksi. Tulokset osoitti-

vat myös, että työn kuormittavuutta ja kiirettä on saatu hallintaan.

Yhtiölle on tärkeää säilyttää ja kehittää ammatillista osaamista. Tässä tarkoituk-

sessa pyritään mm. suurten ikäluokkien asiantuntemus siirtämään nuoremmille. Suun-

nitelman laatimista tukeva opinnäytetyö käynnistyi. Työkiertoa edistetään. Työkier-

toon siirtyvien ja pidempiaikaisen poissaolon, mm. äitiysloman, jälkeen töihinpalaa-

vien sekä rekrytoitavien henkilöiden perehdyttämistä tehostettiin. Henkilöstön kieli-

koulutukseen, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muuhun koulutukseen käy-

tettiin keskimäärin 36 tuntia henkilöä kohti. Esimiehille järjestettiin työsuhdeasioihin 

keskittyvää koulutusta.

Fingridin tasa-arvoperiaatteita täydennettiin laatimalla henkilöstön tasa-arvo-

suunnitelma. Otettiin käyttöön työajan jousto-ohjelma työ- ja perhe-elämän yhteenso-

vittamiseksi alle kolmivuotiaiden lasten vanhemmille sekä vähintään 60 vuotta täyt-

täneille.

Fingridin henkilöstöryhmillä on toimen vaativuuteen perustuvat palkkausjärjes-

telmät. Lisäksi käytössä ovat laatu-, kannuste- ja aloitepalkkiojärjestelmät.

Henkilöstön määrä 31.12.2005 oli 224. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 220.

Fingridin Arkadiankadun toimipaikan koko henkilöstö osallistui marraskuussa Helsingin Pelastusliiton järjestämään hätäpoistumis-
harjoitukseen. 
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HALLINNOINTI

Fingrid Oyj noudattaa toiminnassaan listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmis-

tä annettua suositusta (Corporate Governance, joulukuu 2003).

Yhtiön hallitus päättää toiminnallisista suuntaviivoista ja merkittävistä strategi-

sista linjauksista sekä hyväksyy yhtiön liiketoimintaa ohjaavat johtamisjärjestelmän 

mukaiset keskeiset toimintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja   

talousarvion merkittävimmät investoinnit sekä käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan 

liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohta-

jan ja hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon. Hallituksen 

työjärjestyksessä on tarkemmin määritelty edellä esitettyjen asioiden käsittelyjärjestys.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemis- ja nimi-

tysvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Marjukka Aarnio, Risto Au-

tio, Timo Koivuniemi ja Taisto Turunen. Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä 

ja sitä avustava. Valiokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön taloudellista raportointia ja 

tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan työn laatua. Lisäksi valiokunta valvoo yhtiön 

riskienhallintaa. Vuoden 2005 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui yhden kerran.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluvat Tapio Kuula, Timo Rajala ja Taisto 

Turunen. Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja sitä avustava. Valiokunnan 

tehtävänä on hyväksyä hallituksen määrittelemien periaatteiden pohjalta toimitus-

johtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaus. Valiokunnan tehtäviin kuuluu     

lisäksi toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien 

henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen. Vuoden 

2005 aikana palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui yhden kerran.

Fingridin päätöksenteosta on voimassa osakeyhtiölainsäädännön, arvopaperi-

markkinalain ja vastaavien yleisten sääntöjen lisäksi erityisesti sähkömarkkinalaista 

johtuvia velvoitteita asiakkaiden puolueettomaan kohteluun ja velvoite kehittää mark-

kinoita kokonaisuuden edun lähtökohdasta. Yhtiön asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät 

asiat käsitellään yhtiön neuvottelukunnassa. Lisäksi Fingridin yhtiöjärjestys, osakas-

sopimukset ja hallituksen työskentelystä laaditut periaatteet varmistavat asioiden puo-

lueettoman käsittelyn.
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HALLITUKSEN VARAJÄSENET

Varatoimitusjohtaja Matti Kaisjoki, Pohjolan Voima Oy

Talousjohtaja Juha Laaksonen, Fortum Oyj

Yli-insinööri Timo Ritonummi, kauppa- ja teollisuusministeriö

Senior Adviser Tapio Lehtisalo, Fortum Sähkönsiirto Oy

Resurssijohtaja Markku Tynkkynen, UPM-Kymmene Oyj

Erityisasiantuntija Pekka Kettunen, kauppa- ja teollisuusministeriö 
Salkunhoitaja Jorma Tammenaho, sijoittajaosakkaiden nimeämä

HALLITUS

Timo Rajala Tapio Kuula Marjukka Aarnio Timo KoivuniemiTaisto Turunen Risto AutioTimo Karttinen Tarmo Rantalankila
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Marjukka Aarnio
Teollisuusneuvos, 
TE-keskusryhmän päällikkö, 
kauppa- ja teollisuusministeriö, 
elinkeino-osasto 

Toiminut vuodesta 1989 kauppa- ja teol-
lisuusministeriössä yrityskehitys- ja elin-
keino-osastolla alueellisen elinkeinopoli-
tiikan ja pk-yritystoiminnan kehittämis-
tehtävissä, mukana useissa alueellisen 
elinkeinotoiminnan kehittämisen työryh-
missä, toimikunnissa ja komiteoissa. TE-
keskusten valmiusasioiden neuvottelu-
kunnan pj. 

Tarmo Rantalankila
hallituksen sihteeri
Konsernilakimies, Fingrid Oyj

Timo Koivuniemi
Energiajohtaja, 
Stora Enso Oyj

Vastuualueena yhtiön Suomen energia-
toiminnot. Toiminut vuodesta 1974 al-
kaen Veitsiluoto/Enso/Stora Enso Oyj:n 
voimantuotannon, investointien ja ener-
giahankinnan eri tehtävissä sekä Enso 
Alueverkko Oy:n toimitusjohtajana.
Hallituksen ja eri toimikuntien jäsenyyk-
siä mm. Pohjolan Voima Oy:n tytäryh-
tiöissä ja Teollisuuden Voima Oy:ssä. 
Lisäksi mukana energia-alan yhteistoi-
mintajärjestöissä.

Timo Rajala
puheenjohtaja
Toimitusjohtaja,
Pohjolan Voima Oy

Hallituksen puheenjohtaja: Fingrid Oyj, 
Teollisuuden Voima Oy, Oy Alholmens 
Kraft Ab, Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiöt. 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ener-
giapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, 
Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen, 
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
ja sen keskusjaoston jäsen, Savon Voima 
Oyj:n hallituksen jäsen.

Tapio Kuula
1. varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja, 
Fortum Power and Heat Oy

Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja 
Teollisuuden Voima Oy:n hallituksen vara-
puheenjohtaja,  JSC Lenenergon hallituksen 
jäsen, Gasum Oy:n hallintoneuvoston jä-
sen, Varman (Keskinäinen työeläkevakuu-
tusyhtiö Varma) hallintoneuvoston jäsen, 
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton ener-
giavaliokunnan jäsen, AB Fortum Värme 
Holding samägt med Stockholms stad hal-
lituksen varapuheenjohtaja, OKG Aktiebo-
lag hallituksen varapuheenjohtaja.

Taisto Turunen
2. varapuheenjohtaja
Osastopäällikkö, ylijohtaja, 
kauppa- ja teollisuusministeriö

Hallituksen jäsen Ekokem Oy:ssä. Hallin-
toneuvoston jäsen Gasum Oy:ssä. Mukana 
useiden energia-alan toimikuntien, työ-
ryhmien ja komiteoiden työssä. Suomen 
edustaja Pohjoismaiden neuvoston, IEA:n 
ja EU:n energia-asioita käsittelevissä or-
ganisaatioissa.

Timo Karttinen
Kehitysjohtaja, 
Fortum Oyj,
vastuualueena liiketoiminnan 
kehittäminen

JSC Lenenergon hallituksen jäsen, Elin-
keinoelämän keskusliiton kauppapoliitti-
sen valiokunnan jäsen.

Risto Autio
Pääomasijoitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vastuualueenaan sijoitukset pääomarahas-
toihin sekä listaamattomiin yrityksiin.
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NEUVOTTELUKUNTA

28
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Ylärivissä vasemmalta oikealle: 

Toimitusjohtaja, energianeuvos Timo Toivonen, Fingrid Oyj

Johtaja Risto Vesala, Pohjolan Voima Oy

Toimitusjohtaja Sakari Suontaka, Kymppivoima Oy

Varatoimitusjohtaja Eero Sinkko, Savon Voima Oyj

Toimitusjohtaja Hannu Linna, Vaasan Sähkö Oy

Planning Engineer Esa Hagman, Fortum Power and Heat Oy

Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM-Kymmene Oyj

Johtaja Risto Harjanne, Helsingin Energia

Johtaja Matti Tähtinen, Fingrid Oyj (sihteeri)

Alarivissä vasemmalta oikealle:

Tuotantojohtaja Erik Mälkki, Vattenfall Oy

Toimitusjohtaja Hannu Virta, Satapirkan Sähkö Oy

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Haase, Energiapolar Oy (puheenjohtaja)

Toimitusjohtaja Aimo Takala, Kemijoki Oy

Energiajohtaja Mikko Rintamäki, Outokumpu Oyj
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Sirpa Kulmala

FINGRID OYJ 1.3.2006

HALLITUS
 

TOIMITUSJOHTAJA
Timo Toivonen

LIIKETOIMINTATUKI
Erkki Kannus

Eero Kokkonen
Teuvo Kortesoja

HENKILÖSTÖ,
SISÄINEN TARKASTUS

Jyrki Aro

VERKKOPALVELU
Pertti Kuronen

YHTEISKUNTASUHTEET,
RAJASIIRTOPALVELU

Matti Tähtinen

VOIMAJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖ

Reima Päivinen

OMAISUUDEN
HALLINTA

Kari Kuusela

VARAVOIMA-
PROJEKTI

Martti Merviö

TEKNOLOGIA JA
YMPÄRISTÖ

Jussi Jyrinsalo

TALOUS JA
RAHOITUS

Tom Pippingsköld

MARKKINAKEHITYS
Juha Kekkonen

ASIAKASTOIMINTA
Petri Parviainen
Heikki Ruhanen

Sirpa Ijäs

VERKON KEHITYS
Pertti Kuronen oto

SIIRTOANALYYSIT
Kaija Niskala

YHTEISKUNTASUHTEET
Yritysviestintä

Leni Lustre-Pere
Verkkoviestintä
Mari Fallström

RAJASIIRTOPALVELU
Matti Tähtinen oto

VOIMAJÄRJESTELMÄ-
KESKUS

Reijo Huhta

VERKKOKESKUS
Kimmo Kuusinen

TASEPALVELU
Pasi Aho

KÄYTÖN-
SUUNNITTELU

Timo Kaukonen

KEHITYS
Jyrki Uusitalo

VERKKOINVESTOINNIT
Risto Ryynänen
Keijo Välimaa

VERKON HOITO
Martti Heinonen

VARAVOIMALAITOKSET
Harri Ollikainen

MAANKÄYTTÖ JA
KIINTEISTÖT

Ilkka Alm

SUOJAUS JA 
TIETOLIIKENNE
Ari Silfverberg

FENNO-SKAN 2
Timo Kiiveri

KEHITYS
Marcus Stenstrand

ALUETOIMINTA
Jari Helander

ETELÄ-SUOMI
Rauno Lassila

LÄNSI-SUOMI
Hannu Virtanen

ITÄ-SUOMI
Jorma Heiskanen

POHJOIS-SUOMI
Jouko Hirvonen

JÄRJESTELMÄ-
TEKNIIKKA

Minna Laasonen

TEKNOLOGIA
Jarmo Elovaara
Matti Lahtinen

TIETO-
JÄRJESTELMÄT

Veli-Jukka Pyötsiä

YMPÄRISTÖ
Sami Kuitunen

TURVALLISUUS
Pekka Niemi

RAHOITUS
Katrina

Klinge-Sonninen

TALOUS
Anitta Haapamäki

Jukka Metsälä

HENKILÖSTÖ-
PALVELUT

Tom Pippingsköld oto 

SÄHKÖMARKKINA-
KEHITYS

Juha Hiekkala

MARKKINA-
ANALYYSIT
Erkki Stam

EU-KOORDINAATIO
Risto Lindroos

LAKIASIAT,
HALLINTOPALVELUT

Tarmo Rantalankila
Hallintopalvelut

Marja Syrjälä
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