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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 käyttövarma, 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

 kansainvälisin vertailuin tehokkaaksi osoitetut toimintamallit

 toimintavarma voimajärjestelmä ja hyvä laatu kaikessa toiminnassa

 kiinteä asiakasyhteistyö sekä markkinoiden ja viranomaisten luottamus

 tehokas työskentely yhtiön lukuisten yhteistyöyritysten ja 

  palvelutoimittajien kanssa.

FINGRID OYJ LYHYESTI

 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 104 

 Asiakkaina sähköntuottajia, suurteollisuusyrityksiä   

 sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita

 

 Siirtoasiakkaita vuoden lopussa 100

 

 Liikevaihto 351 miljoonaa euroa

 

 Taseen loppusumma 1 514 miljoonaa euroa

 

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

 Henkilöstö vuoden lopussa 233
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FINGRID OYJ 1.2.2007
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Energia oli vuoden 2006 ykkösteemoja koko Euroo-
passa. Euroopan unionissa energia on noussut politii-
kan asialuettelon kärkeen. Energiapolitiikan kulmakiviä 
ovat kilpailukyky, ympäristö ja toimitusvarmuus. Näi-
den tavoitteiden tasapainottaminen on osoittautunut 
erittäin haasteelliseksi tehtäväksi jatkuvasti muuttuvas-
sa ympäristössä.

Eurooppalaisessa keskustelussa aiheina ovat olleet 
esillä sähkön hinta ja sähkömarkkinoiden toimivuus, 
päästökauppajärjestelmän vaikutus sähkön hintaan ja 
eurooppalaisen teollisuuden globaaliin kilpailukykyyn. 
Sähkön toimitusvarmuus nousi teemana esille erityisesti 
marraskuisen Saksasta alkaneen suuren häiriön jälkeen, 
jossa 15 miljoonaa asiakasta jäi ilman sähköä.

Myös Suomessa sähkön riittävyys ja toimitusvar-
muus sekä sähkömarkkinoiden toimivuus olivat vah-
vasti esillä julkisessa keskustelussa. Vuoden kolman-
nella viikolla alkoi poikkeuksellisen kylmä jakso. Säh-
kön kulutuksessa syntyi 20.1.2006 uusi kulutusennä-

tys, noin 14 800 megawattia. Sään nopean kyl-
menemisen takia kaikkia lauhdutusvoima-

laitoksia ei ehditty käynnistää ja vesi-
voiman tuotannossa oli kylmyydestä 
johtuvia ongelmia. Samanaikaises-
ti myös Pietarin alueella oli erit-
täin kylmää, ja neljänkymme-
nen vuoden luotettavasta tuon-
tihistoriasta poiketen Venä-
jä yllättäen ja hyvin lyhyel-
lä varoitusajalla rajoitti säh-
kön vientiä Suomeen. Poh-
joismainen yhteistyö osoit-
ti kuitenkin toimivuutensa, 
kun sähköä saatiin tuotua 
Ruotsista tilanteen tasa-
painottamiseksi.

Talven tilanne osoitti tarpeen varmistaa lähivuosien 
edelleen kiristyvän kotimaisen voimantuotantokapasi-
teetin käytettävyyttä. Fingridin jo aiemmin käynnistä-
män valmistelun pohjalta sovittiin vuoden lopulla eril-
liseen lakiin perustuvasta järjestelystä, jolla Fingrid var-
mistaa noin 600 megawattia lisätehoa kulutushuippujen 
varalle. Suomeen, Ruotsiin ja Luoteis-Venäjälle saman-
aikaisesti osuva pakkasjakso saattaa kuitenkin edelleen-
kin johtaa tilanteeseen, jossa sähkön käyttöä on rajoi-
tettava, jos Venäjä tällöin rajoittaa sähkön vientiä. Ve-
näjän luoteisalueen kapasiteetin riittämättömyyden joh-
dosta viennin rajoittamista käytetään Pietarin alueen 
voimajärjestelmän reservinä.

Kuiva kesäjakso laski pohjoismaiset vesivarastot mi-
nimitasolle. Tämä sekä Ruotsin ydinvoiman tuotantoa 
koskeneet viranomaisten määräämät seisokit käänsivät 
alkuvuoden tuontitilanteen sähkön vienniksi Suomesta 
Ruotsiin. Loppuvuoden runsaat vesisateet normalisoivat 
vesivarastot ja vähensivät sähkön vientiä. Siirtokapasi-
teetti oli ajoittain riittämätön. Leuto loppuvuosi helpotti 
kuitenkin tilannetta, vaikka Suomen ja Ruotsin välinen 
merikaapeliyhteys oli vaurion takia poissa käytöstä yli 
kahden kuukauden ajan vuodenvaihteessa.

Suomen ja Ruotsin sähkön aluehinnat ovat viime 
vuosina seuranneet hyvin toisiaan. Niukkuutta siirto-
kapasiteetista on ollut 5–10 prosenttia ajasta. Tämä tar-
koittaa, että pääosan ajasta markkinoiden koko on vä-
hintään 235 terawattituntia, kun Suomen markkinat 
ovat kooltaan 90 terawattituntia. Kun toinen merikaa-
peliyhteys maiden välille valmistuu vuonna 2010, siirto-
rajoitusajan on arvioitu laskevan alle viiden prosentin. 
Muilla pohjoismaisilla hinta-aluerajoilla rajoituksia on 
valitettavasti selvästi enemmän.

Markkinoita haittaavien ahtaumien poistamisessa 
investoinnit kantaverkkoon ovat ensisijainen keino. 
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat toimineetkin tien-
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näyttäjinä Euroopassa tekemällä yhteisen ohjelman 
koko alueen kannalta tärkeistä verkkovahvistuksista. 
Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämisen kan-
nalta on ensiarvoisen tärkeää, että nämä pohjoismaisten 
kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö Nordelissa muu-
tama vuosi sitten yhteisesti linjatut verkkovahvistukset 
toteutuvat. Fingrid pitää tärkeänä, että myös tulevaisuu-
den markkinoita haittaavat ahtaumat poistetaan inves-
toinnein eikä uusia hinta-alueita muodostamalla. Vuo-
den 2007 aikana Nordel laatii jatkosuunnitelman uusista 
pohjoismaisen verkon vahvistuksista. Fingridin verkon-
kehittämismalli on ennakoiva, joten voimme estää siir-
tokapeikkojen syntymisen etupainotteisesti. Fingrid 
tukee lämpimästi tällaisen ennakoivan mallin sovelta-
mista myös pohjoismaisella tasolla. Myös pullonkaula-
tulojen jaon on tuettava uusien investointien vauhditta-
mista. Fingridille vuoden 2006 kesällä siirtynyt Nordelin 
puheenjohtajuus antaa mahdollisuuden pyrkiä paranta-
maan järjestelmävastaavien verkkotoimijoiden tuloksel-
lisuutta myös edellä esitetyissä tavoitteissa.

Pohjoismaat ovat hyvää vauhtia yhdentymässä osak-
si eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Yhdentymisen poh-
jana ovat toimivat tukkumarkkinat. Niiden edellytyksinä 
ovat riittävä siirtokapasiteetti maiden välillä, tehokas pul-
lonkaulojen hallintamekanismi sekä likvidit sähkön spot-
markkinat Euroopan eri alueilla. Kantaverkkoyhtiöiden 
rooli on keskeinen: yhdessä toimimalla kantaverkkoyhtiöt 
luovat markkinoiden infrastruktuurin.

Vuoden 2006 lopulla vihittiin käyttöön Suomen ja 
Viron välinen merikaapeli Estlink. Se yhdistää ensim-
mäistä kertaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden sähkö-
markkinat toisiinsa. Suomen kannalta Estlink on ensi 
askel itäisen reitin avaamiseksi kohti eurooppalaisia 
sähkömarkkinoita.

Siirtokapasiteetti Venäjältä Suomeen oli lähes täy-
dessä käytössä koko vuoden 2006 ja on kokonaan va-

rattu myös vuodelle 2007. Kapasiteetin kehittämisestä 
ja käytöstä Suomella ja Venäjällä on pitkät yhteistyöpe-
rinteet: näiden yhteyksien kautta kulkeva sähkömäärä 
on noin puolet Venäjän ulkomaille viemän sähkön mää-
rästä. Yhteyksien sähkökauppaa kehitetään edelleen 
hyvässä yhteistyössä Fingridin ja venäläisen kantaverk-
ko-organisaation kesken. Pietarin alueen kiristynyt te-
hotilanne on johtanut siihen, että venäläinen osapuoli      
rajoittaa tarpeen mukaan vientiä Suomeen. Fingrid pi-
tää tärkeänä kehittää yhteyksien säätömahdollisuuksien 
hyödyntämistä siten, että siinä otetaan huomioon myös 
suomalaisen ja pohjoismaisen sähköjärjestelmän tarpeet. 
Euroopan ja Venäjän sähkömarkkinoiden kehitys avaa 
uusia mahdollisuuksia yhteyksien hyödyntämiseen.

Joulukuussa 2006 kauppa- ja teollisuusministeriö 
antoi kieltävän vastauksen United Power Oy:n lupaha-
kemukseen laajaa julkisuutta saaneelle merikaapelihank-
keelle Venäjältä Kaakkois-Suomeen. Hankkeen keskeisi-
nä hylkäysperusteina olivat sähkön tuontiriippuvuuden 
kasvu sekä arviot toimitusvarmuudesta. Osana hylkäys-
perusteita olivat myös Fingridin osoittamat ja Energia-
markkinaviraston vahvistamat yhteyden haitalliset seu-
raamukset pohjoismaiseen voimajärjestelmään.

Fingridillä on käynnissä mittava investointiohjelma. 
Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen edel-
lyttämät verkkotäydennykset ovat jo osin valmistuneet 
ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2008. Uusi 
kaasuturpiinilaitos valmistuu loppukesällä 2007. Lukuis-
ten johtotäydennyshankkeiden lisäksi meneillään on 
myös useita sähköasemahankkeita. Suomen ja Ruotsin 
välisen merikaapeliyhteyden rakentamisen tarjouskyse-
lyvaihe on alkamassa kevään 2007 aikana. Fingrid sel-
vittää yhdessä Svenska Kraftnätin kanssa kolmannen 400 
kilovoltin johtoyhteyden rakentamista Pohjois-Suomesta 
Ruotsiin. Vuoden 2007 aikana tehdään myös selvitys yh-
tiön käytössä olevan kaasuturpiinikapasiteetin peruspa-

rannus- ja uusimistarpeista sekä mahdollisesta lisäkapa-
siteetin tarpeesta. Kaikki nämä hankkeet ovat nostamas-
sa yhtiön investoinnit useiksi vuosiksi sadan miljoonan 
euron tasolle.

Fingridin myönteinen tuloskehitys mahdollisti kan-
taverkkopalvelun hintatason alentamisen viidellä pro-
sentilla vuoden 2007 alusta. Samansuuruinen alennus 
tehtiin myös vuotta aiemmin. Kantaverkkopalvelun hin-
tatasoa on yhtiön toiminnan aikana laskettu reaalises-
ti jo noin 40 prosenttia. Kantaverkkopalvelun uusi sopi-
muskausi alkaa vuoden 2008 alusta. Sopimusvalmiste-
luun liittyneen laajan asiakasyhteistyön perusteella on 
selvinnyt, että tariffi n rakenteeseen ollaan varsin tyyty-
väisiä. Mahdolliset muutokset sopimuksen rakenteeseen 
ja ehtoihin jäänevätkin vähäisiksi. Hintatasossa pyritään 
edelleenkin vakauteen. Fingridin mittava investointioh-
jelma ei kuitenkaan anna enää mahdollisuuksia alene-
vaan hintakehitykseen.

Vuosi 2006 oli Fingridin perustamisen kymmenvuo-
tisjuhlavuosi. Perustamisvaiheessa yhtiölle asetettiin sel-
keät tehokkuus-, markkinoiden edistämis- ja asiakastoi-
mintatavoitteet. Välitilinpäätös näistä on hyvin positii-
vinen. Kaikkien osa-alueiden mittarit osoittavat jatku-
vasti parantunutta kehitystä. Fingridin henkilöstö an-
saitsee tästä suuret kiitokset.

Vuoden 2006 lopussa jäi eläkkeelle Fingridiä koko 
sen toiminnan ajan johtanut ja jo sitä ennen kantaverk-
kotoiminnan vahvana toimijana vaikuttanut toimitus-
johtaja, energianeuvos Timo Toivonen. Kiitän Timoa 
lämpimästi koko yhtiön puolesta hänen tekemästään 
mittavasta työstä Fingridin ja koko suomalaisen yhteis-
kunnan hyväksi.

Jukka Ruusunen
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Fingrid 1996–2006

Vuoden 2006 aikana pohjoismaisia sähkömarkkinoita leimasi tar-
jonnan kiristyminen, mihin osaltaan vaikutti vesivarastojen hu-
peneminen ennätyskuivan kevään ja kesän seurauksena. Loppu-
vuoden sateet ja leuto alkutalvi korjasivat energiatilannetta, jonka 
vaikeutumiseen etenkin Norjassa oli jo varauduttu erityistoimin. 
Myös sähkön markkinahinta aleni merkittävästi.

Sähkömarkkinoiden toimivuus oli edelleen vilkkaan julki-
sen keskustelun aiheena. Viime vuosien aikana tapahtunut säh-
kön hinnan nousu kytkettiin kilpailun puutteeseen, sähköpörssin 
toimintaan ja päästökauppamekanismiin. Arvostelua aiheuttivat 
myös siirtoverkkojen pullonkaulat, joskin Suomen ja Ruotsin vä-
liset pullonkaulatilanteet vähenivät edellisvuodesta ja Suomi oli 
osana pohjoismaisia sähkömarkkinoita yli 93 prosenttia ajasta.

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt (TSO) jatkoivat yhteistyö-
järjestössään Nordelissa työtä markkinoiden toimivuuden paran-
tamiseksi. Huhtikuussa 2006 Nordel jätti Pohjoismaiden ministeri-
neuvostolle väliraportin meneillään olevista hankkeista. Pohjois-
maiden kesken sovituista viidestä priorisoidusta siirtoverkon vah-
vistushankkeesta neljästä on tehty toteuttamispäätös ja viiden-
nestäkin aiesopimus. Verkon pullonkaulojen hallintaan on haet-
tu yhteisiä pelisääntöjä – työ on kuitenkin vienyt aikaa odotettua   
kauemmin.

Nordel teki esityksen tasepalvelun harmonisoinnista. Toteu-
tuessaan esitys yhtenäistäisi eri maiden palvelujen kustannusra-
kenteen ja hinnoittelun. Esitys sai tukea asiakkailta kaikissa nel-
jässä maassa ja etenee toimeenpanovaiheeseen. Osittain esityk-
seen liittyen vuorokauden aikainen pörssikauppa Elbas laajenee 
koko markkina-alueelle.

Nordelissa on vuoden 2006 aikana selvitetty myös säätösäh-
kömarkkinoiden keskitetyn valvonnan tarvetta, huippuvoima-  
kapasiteetin turvaamisen pelisääntöjä ja pohjoismaisten markki-
noiden luomista käyttöreserveille.

Markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi järjestelmävas-
taavat kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot -sähköpörssi aloittivat 
Euroopan unionin uusien määräysten mukaisen tietojen julkaisun 

SÄHKÖMARKKINAKEHITYS

verkkosivustoillaan. Läpinäkyvyys on yksi markkinoiden kehittä-
misen painopistealueita niin Pohjoismaissa kuin Euroopassakin.  

Suomessa tehtiin vuoden 2006 aikana useita lakiesityksiä, 
jotka vaikuttivat markkinamekanismin toimintaan. Lakiesitysten 
joukossa olivat mm. pienvoimalaitosten verkkoon pääsyn helpot-
taminen, poistumisuhan alaisen lauhdevoiman tuotannon turvaa-
mistoimet ja turvelauhdevoiman tuotannon tukeminen syöttöta-
riffi lla. Näistä esityksistä kahden jälkimmäisen toteuttaminen on 
määritelty Fingridin tehtäväksi.

 Suomen ja Viron välisen Estlink-kaapelin valmistuminen 
liitti Baltian osaksi eurooppalaistuvia sähkömarkkinoita ja ava-
si konkreettisia mahdollisuuksia Baltian ja pohjoismaisten sähkö-
markkinoiden yhdentymiselle. Baltian maiden TSO:t ovat samalla 
aktivoituneet yhteistyöhön sekä lähialueillaan että eurooppalai-
sessa TSO-yhteistyöorganisaatiossa ETSOssa.

Energiamarkkinoiden toimivuus ja energian saatavuuden tur-
vaaminen olivat vuoden 2006 aikana poliittisen huomion kohtee-
na myös Euroopassa. ETSO työskenteli aktiivisesti uudistaakseen 
ne periaatteet, joiden mukaan kantaverkko-organisaatiot korvaa-
vat toisilleen verkkojensa läpi kulkevat siirrot. Asiasta ei vuoden 
aikana päästy sopimukseen, joten vuoden 2007 alusta sovelletaan 
vuoden 2006 menettelyä. Uusien periaatteiden valmistelutyötä 
jatketaan edelleen.

Vuonna 2006 tulivat voimaan uudet Euroopan unionin raja-
siirtoasetukseen perustuvat menettelytavat verkkojen siirtokapasi-
teetin hallinnasta.

ETSOssa valmisteltiin esitystä tasehallinnan harmonisoimi-
seksi EU:n alueella, ja järjestö käynnisti myös selvitystyön tuu-
livoiman vaikutuksista voimajärjestelmään. Ensimmäistä ker-
taa ETSO laati alueittain jaotellun ennusteen talven 2006–2007      
kulutuksen ja tuotannon tasapainosta koko Euroopassa.

Pohjoismaisen sähkömarkkinayhteistyön ohella Fingrid 
osallistuu eurooppalaisten markkinoiden kehittämiseen. 
Vuonna 2006 yhtiön vastuulla oli pohjoismaisten kanta-
verkko-organisaatioiden järjestön Nordelin puheen-
johtajuus. ETSOn (European Transmission System Operators) 
toiminnassa Fingridillä on aktiivinen rooli.

Joulukuussa käyttöön vihitty 
Suomen ja Viron välinen Estlink-
kaapeliyhteys liittää ensimmäisen 
kerran Baltian maat pohjoismaisiin 
sähkömarkkinoihin. Kaapelin 
siirtokapasiteetti on 350 mega-
wattia.
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Fingrid 1996–2006

VOIMAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Suomen ja Ruotsin välinen siirto oli vuoden 2006 alkupuolella 
pääosin tuontia. Kesällä pohjoismaisen vesitilanteen heikkenemi-
nen ja loppukesällä alkaneet Ruotsin ydinvoimalaitosten seisokit 
käänsivät siirtotilanteen vienniksi. Sateinen ja lämmin syksy Poh-
joismaissa johti tuonti- ja vientitilanteiden päivittäiseen vaihte-
luun. 

Koko talvikauden jatkuneet alumiinipylväiden vaihtotyöt ai-
heuttivat rajoituksia markkinoille tarjottavan siirtokapasitee-
tin määrään. Vaihtotöiden aiheuttamat rajoitukset sekä Svenska 
Kraftnätin Ruotsin sisäisen siirtotilanteen vuoksi tekemät tuon-
tikapasiteetin rajoitukset Fenno-Skan-yhteydelle johtivat siihen, 
että Suomi eriytyi talvikaudella ajoittain omaksi hinta-alueek-
seen. Kevään ja kesän aikana hinta-alueiden eriytymistä tapah-
tui ainoastaan satunnaisesti. Syksyllä siirtokapasiteetti oli vien-
titilanteissa ajoittain riittämätön yöaikaan. Vuoden 2006 aikana 
Suomi ja Ruotsi muodostivat yhtenäisen hinta-alueen 93 prosent-
tia ajasta.

Tammikuussa Suomessa vallitsi erittäin kylmä sää ja sähkön 
kulutuksen uudeksi ennätykseksi kirjattiin 20.1.2006 noin 14 800 
megawattia. Venäjä rajoitti samanaikaisesti lyhyellä varoitusajal-
la vientiä Suomeen. Fingrid antoi sähkömarkkinoille ensimmäis-
tä kertaa koko historiansa aikana tehopulan uhka -ilmoituksia. 
Käyttötilanne ei kuitenkaan edennyt tehopulaan saakka eikä joh-
tanut sähköntoimituksen keskeytyksiin. Fingridin sähkönsiirtolait-
teistot tukijärjestelmineen toimivat suunnitellulla tavalla huippu-
kuorman aikana.

Juhannuksen aikana Suomen sähkönkulutus oli alimmillaan 
hieman yli 6 000 megawattia. Määrä on lähes 2 000 megawattia 
suurempi kuin aiempina vuosina. Syynä tähän muutokseen on 
metsäteollisuuden muuttunut juhannusseisokkikäytäntö. Jännit-
teensäätöongelmia ei lisääntyneen kulutuksen ja käytössä olleen 
tuotantokapasiteetin vuoksi esiintynyt.

Elokuussa 2006 Venäjä rajoitti yllättäen sähkön siirtoa Suo-
meen. Rajoituksen syy oli Pietarin alueen verkossa tapahtunut 
kytkinlaitosvika, jonka seurauksena Pietarin aluetta syöttäviä 
muuntajia ylikuormittui. Tilanteen hallitsemiseksi venäläiset akti-
voivat tuotantoreservejään ja rajoittivat vientiä Suomeen. Siirto-

yhteyden vuosihuoltoa lukuun ottamatta sähköä tuotiin Venäjältä 
lähes täysimääräisesti.

Fenno-Skan-merikaapeliyhteys oli toista viikkoa poissa käy-
töstä helmi–maaliskuun vaihteessa muuntajan vikaantumisen   
takia. Syyskuussa yhteyden vuosihuolto keskeytettiin ja siirret-
tiin Svenska Kraftnätin pyynnöstä myöhäisempään ajankohtaan    
Etelä-Ruotsin siirto- ja tuotantotilanteen vuoksi. Joulukuun alus-
sa merikaapeli vikaantui Rauman edustalla. Korjaustyöt saatiin 
valmiiksi vuoden 2007 helmikuun puolessa välissä.

Aiempiin vuosiin verrattuna kantaverkossa oli vuonna 2006 
keskimääräistä vähemmän häiriöitä. Kuivan kesän aiheuttamien 
maastopalojen vuoksi keskeytyksiä sähkön siirrossa oli kuitenkin 
aiempia vuosia enemmän. Helikopteriin kiinnitetyn lannoitesäi-
liön takertuminen 110 kilovoltin voimajohtoon aiheutti elokuussa 
usean pylvään kaatumisen Juvan ja Imatran välisellä johdolla. 

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sekä Helsingin ja Tampereen 
kaupunkien liittymispisteiden verkkoinvestointien edellyttämät 
tavanomaista vaativammat kytkennät saatiin vuoden aikana suo-
ritetuksi suunnitellulla tavalla.

Fingrid teki tasevastaavien kanssa uudet tasepalvelusopimuk-
set, jotka ovat voimassa vuoden 2007 loppuun saakka. Selvittä-
mättömän tasesähkön määrä pysyi vuonna 2006 jo aiemmin saa-
vutetulla erittäin alhaisella tasolla.

Fingrid hankki kantaverkon häviösähkön pohjoismaisilta 
sähkömarkkinoilta sekä kahdenvälisillä sopimuksilla että sähkö-
pörssistä. Siirtohäviöiden määrä oli keskimääräisellä, noin yhden 
terawattitunnin suuruisella tasolla. Häviösähkön hankintakustan-
nukset kasvoivat aiempiin vuosiin verrattuna sähkön markkina-
hintojen nousun seurauksena.

Päästökauppalain edellyttämä todentaja tarkasti vuoden ai-
kana kaikki Fingridin kaasuturpiinilaitokset sekä hiilidioksidi-
päästöjen seurantamenetelmät. Päästöjen tarkkailumenetelmät ja 
Fingridin ilmoittamat päästömäärät todettiin oikeiksi.

Asiakkaiden sähkönsiirron varmistamiseksi Fingrid on 
kymmenvuotisen toimintansa aikana investoinut koti-
maiseen verkkoon noin 300 miljoonaa euroa. Kanta-
verkon häiriöistä kuluttajalle näkyvä keskeytys on 
pysynyt marginaalisella parin minuutin tasolla vuodessa.   

Suomen ja Ruotsin välinen tasasähkö-
kaapeli Fenno-Skan vikaantui joulukuun 
alussa merellä Rauman edustalla. Vian 
korjauksen jälkeen siirtoyhteys saatiin 
kaupalliseen käyttöön 13.2.2007. 
Suotuisan käyttötilanteen vuoksi 
kaapelivika ei aiheuttanut merkittävää 
haittaa sähkömarkkinoille. 



Toivila – VihtavuoriNummela
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VerkkopalVelut 

Vuonna 2006 Fingrid siirsi verkkonsa kautta sähköä 67,3 terawat-
tituntia. Kantaverkossa siirretyn sähkön määrä nousi edelliseen 
vuoteen verrattuna 7,9 prosenttia. Poikkeuksellisen suuren kasvu-
prosentin syynä on edellisen vuoden metsäteollisuuden pitkään 
kestänyt työehtosopimuskiista, jonka seurauksena sähkön käyttö 
vuonna 2005 jäi tavanomaista pienemmäksi.

Vuoden 2006 alussa Fingrid alensi kantaverkkotariffin hin-
tatasoa viidellä prosentilla. Yhtiön myönteinen kustannuskehi-
tys ja omavaraisuusasteen nousu nykyisessä toimintaympäristös-
sä riittäväksi arvioidulle 25 prosentin tasolle mahdollistivat hinta-
tason alentamisen vielä toiset viisi prosenttia vuoden 2007 alusta.     
Reaalisesti kantaverkkotariffin hintatasoa on yhtiön koko toimin-
nan aikana alennettu lähes 40 prosenttia.

Syksyn aikana käynnistettiin uuden nelivuotisen kantaverk-
kosopimuskauden 2008–2011 tariffin suunnittelu ja sitä koskevat 
keskustelut asiakkaiden kanssa. Joulukuussa uusittiin loisteho- ja 
loisreservisopimukset 1.1.2007 alkaneelle nelivuotiskaudelle.

Käynnissä olevan Olkiluodon ydinvoimalan 3. laitosyksikön 
verkkoliitynnän yksityiskohtien tarkentaminen oli keskeisessä 
asemassa verkon kehittämistyössä. Vuoden loppupuolella aloitet-
tiin varautuminen uuden, vastaavan voimalaitosyksikön verkkoon 
liittämiseksi joko Loviisassa tai Olkiluodossa. Samalla käynnistet-
tiin näitä mahdollisia verkkoliityntöjä koskeva yhteistyö maakun-
takaavoista vastaavien viranomaisten kanssa.

Kantaverkon käyttövarmuuden ja pitkän aikavälin siirtotar-
peiden varmistamiseksi aloitettiin selvitystyö kolmannen pohjoi-
sen vaihtosähköyhteyden toteuttamiseksi Suomen ja Ruotsin vä-
lille ensi vuosikymmenen alkupuolella.

Vuoden 2006 aikana tarkennettiin ja ajanmukaistettiin kan-
taverkkoon liittymistä säätelevät ehdot ja voimalaitoksille asetetut 
järjestelmätekniset vaatimukset. Tarkennetuille ehdoille ja vaati-
muksille saatiin Euroopan unionin sääntöjen mukainen hyväk-
syntä. Uusien liittymisehtojen ja järjestelmäteknisten vaatimus-
ten soveltaminen aloitetaan vuoden 2007 alusta uusissa verkko- 
tai voimalaitosliittymissä. Liittymisehtoja täydennetään erillisellä 
ohjeistuksella, joka tukee liitynnän yksityiskohtaista suunnittelua 
sekä tarkentaa tuulivoimalaitosten ja tasasähköyhteyksien verk-
koon liittämistä koskevia vaatimuksia.

Maaliskuussa Fingrid järjesti asiakkailleen vuotuisen teema-
iltapäivän. Sen aiheet painottuivat siirtoteknisiin asioihin sekä 

kymmenvuotisen toimintansa aikana yhtiö on alentanut 
sähkön siirtohintaa reaalisesti noin 40 prosenttia. 
Viimeisin hinnanalennus tuli voimaan vuoden 2007 alusta.

erityisesti kantaverkon siirtokyvyn kehittämiseen. Fingridin kan-
taverkon alueellisen suunnittelun toimintamalli on saanut myön-
teistä palautetta, ja asiakkaat pitävät perusteltuna käytössä olevaa 
säännönmukaista menettelyä.

Suomen ja Venäjän välisten siirtoyhteyksien 1 300 megawa-
tin kaupallinen siirtokapasiteetti oli kokonaan käytössä. Yhteyk-
sien energiassa mitattu käyttöaste oli korkea, 93 prosenttia. Säh-
kön tuontimahdollisuutta hyödynsi viisi toimijaa. Pohjoismaisil-
le sähkömarkkinoille tuotiin Venäjältä sähköä 10,6 terawattitun-
tia. Vuodenvaihteessa 2006–2007 vapautunut 250 megawatin erä    
jakaantui kolmen nykyisen sähköntuojan kesken.

Venäjän-yhteyksillä ei vuoden 2006 aikana esiintynyt mer-
kittäviä teknisiä häiriöitä. Rajayhteyksien käyttöä säätelevää 
Fingridin ja Venäjän kantaverkkoyhtiö OAO FSK EES:n välistä jär-
jestelmäsopimusta uudistetaan. Sopimuksessa tarkennetaan päi-
vittäistä määritysmenettelyä kapasiteetin vastavuoroisen jousta-
van käytön varmistamiseksi ja samalla selkeytetään rajoituksiin 
liittyvää ilmoitusmenettelyä. 

Kiinnostus uusien yhteyksien rakentamiseen Venäjältä Suo-
meen on lisääntynyt. Yksi esimerkki tästä on paljon julkisuutta 
saanut merikaapelihanke Venäjän Sosnovyi Borin ydinvoimalai-
tokselta Suomeen. Kuluneen vuoden aikana saadut kokemukset 
sähkön riittävyydestä erityisesti Pietarin alueella sekä Venäjän ta-
louskasvuun liittyvät vientiin kohdistuvat rajoitukset on otettava 
huomioon arvioitaessa jo nykyisen suuruista sähkön tuonnin käy-
tettävyyttä ja siitä aiheutuvia käyttövarmuusriskejä.

Suomen ja Viron välisen Estlink-tasasähköyhteyden koe-
käyttö alkoi lokakuussa 2006. Yhteyden täysimittainen kaupalli-
nen käyttö alkoi vuoden 2007 alussa. Yhteyden käytöstä on sovittu 
kaapelin omistavan AS Nordic Energy Link -yhtiön ja Viron kan-
taverkkoyhtiö OÜ Põhivõrkin kanssa. Yhteyden käyttövastuu on 
sovittu vuoroperiaatteiseksi; käyttövastuuvuorot ovat puolen vuo-
den mittaisia. Fingrid hoitaa ensimmäisen käyttövastuujakson.      
Estlinkin käyttöyhteistyö tiivistää merkittävästi Fingridin ja Bal-
tian maiden kantaverkkoyhtiöiden välistä yhteistyötä ja saa uusia, 
käytännön tarpeista lähteviä kehittämismuotoja.

perinteinen teema-iltapäivä kokosi 
maaliskuussa lähes sata energia-alan 
toimijaa ajankohtaisten aiheiden ympärille 
espoon Hanasaaren kulttuurikeskukseen. 
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Pirkanpylvääksi nimetty uusi maisemapylväs 
Lempäälässä valmistui osana Ulvilasta Kangasalle 
rakennettavaa 400 kilovoltin voimajohtoa. 
Marraskuussa oli meneillään pylväsorsien 
kiinnitys. Voimajohtoasentaja Paul Aston 
työkohteessaan noin 42 metrin korkeudessa.
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INVESTOINNIT JA YLLÄPITO

Kantaverkon investointeihin käytettiin vuonna 2006 yhteensä 53 
miljoonaa euroa. Investointitaso nousee lähivuosien aikana noin 
sataan miljoonaan euroon vuodessa. 

Vuoden 2006 investointien painopiste oli Etelä-Suomessa, 
mutta tehdyt päätökset tulevista investoinneista siirtävät paino-
pisteen Pohjois-Suomen alueelle.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kantaverkkoliitynnän vahvis-
tamisen ensimmäinen vaihe valmistui helmikuussa 2006. Tällöin 
saatiin päätökseen 110 kilovoltin voimajohdon uusimistyö Olki-
luodosta Raumalle. Loppuvuoden aikana valmistui Huittisiin uusi 
sähköasema, johon liitettiin kolme nykyistä 400 kilovoltin joh-
toa. Olkiluodon uuden sähköaseman ja uuden 400 kilovoltin voi-
majohdon vuonna 2005 käynnistynyt rakentaminen Olkiluodosta 
Huittisiin jatkui. Kohteet valmistuvat vuoden 2007 syksyllä.

Pääkaupunkiseudun sähkön saantia varmistavaa Vantaan 
Tammiston sähköasemaa laajennettiin. Espoon sähköasemalle 
tehtiin laajennus, joka mahdollisti Suomen ja Viron välisen tasa-
sähköyhteyden Estlinkin liittämisen Suomen kantaverkkoon.

Vuoden aikana jatkettiin 400 kilovoltin voimajohdon raken-
tamista Ulvilasta Kangasalle. Joulukuussa pystytettiin johtoreitin 
varrelle suunniteltu maisemapylväs Lempäälän kuntaan, Helsinki–
Tampere-moottoritien tuntumaan. Fingrid järjesti pylvään väristä 
yleisökyselyn syksyllä 2005. Kyselyn yhteydessä oli mahdollisuus 
ehdottaa pylväälle myös nimeä, ja yli 300 vastauksen joukosta 
voittajaksi valikoitui nimi "Pirkanpylväs".  

Ulvilan ja Kangasalan sähköasemalaajennusten valmistelu 
käynnistettiin. Kangasalan asemalle sijoitetaan staattinen loiste-
hon kompensaattori, joka vaimentaa tehoheilahteluja ja parantaa 
siten verkon käyttövarmuutta.

Käynnissä oli myös useita sähköasemien perusparannushank-
keita sekä Petäjäveden uuden sähköaseman rakentamistyö. Uute-
na hankkeena käynnistettiin Koria–Orimattila- ja Kankaanpää–
Lålby-voimajohtojen uusiminen. Pohjois- ja Keski-Suomessa jat-
kettiin 1970-luvulla pystytettyjen alumiinipylväiden vaihtamista 
teräspylväisiin.

Suomen ja Ruotsin välisen toisen merikaapeliyhteyden, Fenno-
Skan 2:n, teknistä määrittelytyötä jatkettiin vuoden aikana. Kaa-
pelireitti valittiin kesällä 2006 tehdyn merenpohjatutkimuksen tu-
losten perusteella. Vuonna 2010 valmistuvaksi suunniteltu yhteys 
lisää maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia. Raumal-
ta Ruotsin Finnböleen kulkeva merikaapeli rakennetaan yhdessä 
Svenska Kraftnätin kanssa.

Vuonna 2005 käynnistynyttä 100 megawatin kaasuturpiini-
voimalaitoksen rakentamista Olkiluodon voimalaitosalueelle jat-
kettiin koko vuoden ajan. Laitos valmistuu ja otetaan käyttöön 
kesällä 2007.

Kantaverkon kunnossapitoon ja paikalliskäyttöön käytettiin 
vuoden 2006 aikana yhteensä 12 miljoonaa euroa. Kaasuturpiini-
laitosten ylläpitoon käytettiin 2 miljoonaa euroa.

Fingridin investointien ansiosta Suomen ja Ruotsin välinen 
sähkönsiirron kapasiteetti on 10 vuodessa lähes kaksin-
kertaistunut. Fenno-Skan 2 -kaapeliyhteyden valmistuminen 
vuosikymmenen lopulla lisää sitä entisestään. Venäjän 
rajalla siirtokapasiteettia on kasvatettu 50 prosenttia.  

Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitoksen 
rakennustyöt edistyivät aikataulun 
mukaisesti. Harjannostajaisia vietettiin 
lokakuussa, ja laitoksen on määrä 
valmistua kesäkuussa 2007.

Fenno-Skan 2 -kaapelihankkeen meren-
pohjatutkimus valmistui alkukesästä. 
Avomeriosuuden tutkimuksissa käytetty 
m/v Franklin -alus skannasi tutkittavan 
reitin pohjaa eri mittausvälineillä.  



Keltanokat
Hirvensalo
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TUTKIMUS JA KEHITYS

Fingridin tutkimustoiminta painottui vuonna 2006 käyttövarmuu-
den ja siirtojen analysointi- ja hallintamenetelmiin, verkon tekni-
siin ratkaisuihin ja kunnonhallintaan sekä voimansiirtojärjestel-
män sovittamiseen ympäristöönsä. Vuoden aikana oli käynnissä 
noin neljäkymmentä tutkimus- ja kehityshanketta, joihin käytet-
tiin yhteensä noin miljoona euroa.

Käytöntukijärjestelmän kehittämistyön tavoitteena oli valvo-
motyöskentelyssä tarvittavien tietojen ja tietojärjestelmien hallin-
nan parantaminen. Selvityksen perusteella päädyttiin räätälöidyn 
sovelluksen hankintaan. Uusi sovellus käyttää useita eri tietojär-
jestelmiä ja esittää tarvittavat suojaus-, kytkentä- tai kuormitus-
tiedot karttapohjaisena ja graafi sesti hyödynnettävässä muodossa.

Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan-tasasähköyhteyden 
laajennusprojektin osana Fingrid tilasi useita eri selvityksiä, jotka 

Fingrid on tutkimus- ja kehitystoiminnassaan panostanut 
erityisesti kantaverkon käyttövarmuuden ylläpitoon ja edis-
tämiseen kehittämällä suunnittelutyökaluja, verkkoratkaisu-
ja sekä käyttö- ja kunnossapitotoimintaa. Kymmenen vuoden 
aikana kantaverkossa ei ole sattunut yhtään seurauksiltaan 
laajaa häiriötä. 

liittyvät Rauman ja Rihtniemen välisen HVDC-avojohdon jännit-
teennostoon ja Suomen puoleisen merielektrodin rakenteen muu-
tokseen. Selvitysten yhteydessä simuloitiin ja mitattiin mm. tasa-
sähköyhteyden ja läheisten voimalaitosten välisiä aliharmonisia 
vuorovaikutusilmiöitä.

Työntekijöihin sähköasemilla kohdistuvien sähkömagneet-
tisten kenttien virrantiheyksiä mitattiin tarkoitukseen kehitetyn 
mittauslaitteiston avulla. Alustavien tulosten mukaan voimajoh-
totöissäkään ei ylitetä EU-direktiivin mukaisia altistumisen raja-  
arvoja. Mittaukset jatkuvat vuonna 2007 sähköasemien reaktori-
kytkinlaitoksilla.

Uusi käytöntukijärjestelmä esittää tarvittavat 
suojaus-, kytkentä- tai kuormitustiedot kartta-
pohjaisina ja graafi sesti hyödynnettävässä 
muodossa.



Sinikurjet
Espoo
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YMPÄRISTÖ

Vuoden 2006 aikana valmistui ympäristövaikutusten arviointime-
nettely (YVA) 400 kilovoltin voimajohtohankkeesta Keminmaa–
Petäjäskoski. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 220 ki-
lovoltin voimajohdolle Petäjäskoski–Kaukonen–Vajukoski tehtiin 
kuulutusmenettely johdon vaikutusalueen kunnissa. Vuoden lo-
pulla käynnistettiin YVA-menettelyt 400 kilovoltin voimajohdoil-
le Seinäjoelta Tuovilaan, Länsisalmesta Vuosaareen ja Hyvinkääl-
tä Hikiään. Ympäristöselvitykset valmistuivat yhteensä neljästä 
eri 110 kilovoltin voimajohtohankkeesta.

Fingrid laati yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa suosi-
tuksen voimajohtojen merkintätavoista maakuntakaavoihin. Maa-
kuntaliitoille laadittiin voimajohtoreittien taustaselvityksiä.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto antoi joulukuussa 2006 
ympäristöluvan Olkiluodon voimalaitosalueelle rakenteilla oleval-
le kaasuturpiinilaitokselle. Fenno-Skan-tasasähköyhteyden laa-
jennuksen vesilupahakemusta valmisteltiin vuoden aikana. Hake-
mus jätetään alkuvuonna 2007 Länsi-Suomen ympäristölupavi-
rastoon.

Satakunnan ja Pirkanmaan alueiden päävoimansiirtoverkkoa 
vahvistavalle 400 kilovoltin voimajohdolle Ulvila–Kangasala pys-

tytettiin "Pirkanpylväs". Eurajoelle valtatie 8:n varteen valmistui 
Olkiluodosta Huittisiin rakenteilla olevalle 400 kilovoltin voima-
johdolle sini-vihertävä LED-valotekniikalla valaistu maisemapyl-
väikkö. 

Vuoden aikana jatkettiin tutkimushankkeita, joissa selvi-    
tetään mm. voimajohtoaukeiden merkitystä luonnon monimuo-
toisuudelle sekä biologista vesakontorjuntaa purppuranahakka-
sienen avulla. Valmistuneissa selvityksissä tutkittiin ympäröivän 
maiseman merkitystä perhosten liikkumiselle voimajohtoaukeil-
la ja soiden ojittamisen vaikutuksia rämeiden maakiitäjäyhteisöi-
hin Keski-Pohjanmaalla. Tutkimusten tulosten perusteella johto-
aukeiden raivauksella on myönteisiä vaikutuksia yksittäisten la-
jien esiintymiseen.

Fingrid sopi Suomen ympäristökeskuksen kanssa tutkimusyh-
teistyöstä, jossa selvitetään niittylajistolle arvokkaiden voimajoh-
toalueiden tunnistamista kaukokartoitusaineistoa hyödyntämällä. 
Yhtiö oli mukana myös Satakunnan avointen alueiden luonnon-
hoidon esiselvityshankkeessa, jossa kootaan tietoa luonnon moni-
muotoisuuden ylläpitämisen ja lisäämisen mahdollisuuksista.

Ympäristövastuun hoitaminen mahdollisimman hyvin on yhä 
keskeisempi ehto uusien voimajohtohankkeiden toteuttami-
selle. Vuosien mittaan Fingrid on käynnistänyt yli 20 voima-
johtohankkeen ympäristöarviointimenettelyä.

Valtatie 8:n varteen Eurajoelle valmistui 
uusi maisemapylväikkö. Sini-vihertävä, 
LED-tekniikalla valaistu maamerkki on osa 
Olkiluodosta Huittisiin rakennettavaa 
400 kilovoltin voimajohtoa. 
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Fingrid Oyj:n perustamisesta tuli marraskuus-
sa kuluneeksi 10 vuotta. Yhtiö järjesti kymmen-
vuotisjuhlaseminaarin keskeisten sidosryhmien 
edustajille. Kantaverkkoon liittyvän aihepiirin  
lisäksi seminaarin teemana oli Borstön edustal-
le vuonna 1747 haaksirikkoutuneen S:t Mikael       
-aluksen tarina. Fingridin kustantama englannin-
kielinen teos "St. Michel" julkistettiin juhlasemi-
naarin yhteydessä. 
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YHTEISKUNTAVASTUU

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen 
sähköjärjestelmää. Yhtiön toiminta vaikuttaa suoraan yhteiskun-
nan toimivuuteen sekä jokaisen suomalaisen arkeen ja hyvinvoin-
tiin.

Yhteiskuntavastuu kuuluu olennaisesti Fingridin keskeisiin 
toimintaperiaatteisiin. Yhtiön yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat 
vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla, ta-
loudellinen vastuu, vastuu ympäristöstä ja sosiaalinen vastuu. 
Yhteiskuntavastuun toteutumista seurataan järjestelmällisesti eri 
osa-alueille laadittujen mittareiden avulla.

Yhteiskuntavastuun käytännön toteuttamisessa tärkeällä si-
jalla on avoin vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa. Fingrid on 
lisännyt ja vahvistanut mahdollisuuksia tähän keskusteluun pe-
rustamalla kolme uutta sidosryhmäfoorumia teknologiayhteistyön 
ja osaamisen sekä ympäristöasioiden ja viranomaissuhteiden ke-

Fingridin hallinnassa olevien voimajohtojen yhteispituus on 
yli 14 000 kilometriä. Johdot kulkevat tuhansien yksityis-
ten henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten omistamilla mailla. 
Avoin keskustelu ja vuorovaikutus maanomistajien ja voi-
majohtojen naapureina asuvien kanssa on noussut yhtiössä 
yhä tärkeämmäksi sidosryhmätoiminnan muodoksi.    

hittämiseksi. Kaikkiaan yhtiön eri toimikuntien työhön osallis-
tuu asiantuntijoina noin kuusikymmentä asiakkaiden ja muiden      
sidosryhmien edustajaa.

Fingrid vastaa Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan voi-
matalouspoolin toiminnasta ns. public private -periaatteella. Voi-
matalouspooli johtaa voimahuollon, eli energian tuotannon, siir-
ron ja jakelun sekä kaukolämpöalan yrityskohtaista varautumis-
ta ja valmiussuunnittelua. Voimatalouspoolin keskeisin tehtävä on 
luoda valmius valtakunnan voimahuollon turvaamiseen poikkeus-
olojen aikana.

Vuotta 2006 leimasi vilkas energiapoliittinen keskustelu. 
Julkisuudessa käsiteltiin mm. sähkömarkkinoiden 
toimivuutta, pohjoismaisen verkon kehittämistä sekä 
rajayhteyksien rakentamista ja käyttöä.

Fingrid oli mukana laatimassa sähkön toimitus-
varmuuden turvaavaa lakia, jolla mahdollistetaan 
käytöstäpoistumisuhan alaisen lauhdevoima-
kapasiteetin käyttövalmiuden ylläpito. Järjestelyn 
piirissä on lauhdevoimakapasiteettia noin 600 
megawattia. Laki tuli voimaan 15.12.2006.
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HENKILÖSTÖ

Aiempien vuosien tapaan Fingridin henkilöstön kehittämisen pai-
nopiste oli kielikoulutuksessa sekä ammatillisessa täydennyskou-
lutuksessa. Yhtiöläisille järjestettiin tilaisuuksia myös kokous- ja 
neuvottelutaitojen kehittämiseen sekä sähkömarkkinoiden toimin-
taperiaatteita koskevan tietämyksen lisäämiseen. Esimiestehtävis-
sä toimiville järjestettiin valmennusseminaari.

Yhtiön perehdyttämisohjelmaa kehitettiin edistämään sekä 
palvelukseen tulevien että työkiertoon osallistuvien henkilöiden 
työhön ja työoloihin perehtymistä. Henkilöstön ammatilliseen 
täydennyskoulutukseen ja muuhun koulutukseen käytettiin keski-
määrin 45 tuntia henkilöä kohti.

Fingridin henkilöstöryhmillä on toimen vaativuuteen perus-
tuvat palkkausjärjestelmät. Lisäksi käytössä ovat laatu-, kannus-
te- ja aloitepalkkiojärjestelmät.

Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 228. Vuotta   
aiemmin vastaava luku oli 224.

Fingridin perustamisvaiheessa yhtiön palvelukseen siirtyi 
osaava ja kokenut henkilöstö. Ammatillisen osaamisen 
ylläpito ja jatkuva kehittäminen on yhtiölle tärkeää. 
Vuonna 2006 koulutukseen käytettiin keskimäärin 
45 tuntia henkilöä kohti.    

Fingridin 10-vuotisjuhlan ohjelmaan     
kuului henkilöstölle järjestetty info-
tilaisuus ja purjehdusretki Suomenlinnaan. 
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Fingrid 1996–2006

HALLINTOTAPA

Fingrid Oyj noudattaa toiminnassaan listayhtiöiden hallinnointi- 
ja ohjausjärjestelmistä annettua suositusta (Corporate Governance, 
joulukuu 2003).

Yhtiön hallitus päättää toiminnallisista suuntaviivoista ja 
merkittävistä strategisista linjauksista sekä hyväksyy yhtiön liike-
toimintaa ohjaavat johtamisjärjestelmän mukaiset keskeiset toi-
mintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion merkittävimmät investoinnit sekä käy vuosittain läpi 
yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi yh-
tiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy yhtiön pe-
rusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon. Hallituksen työ-
järjestyksessä on tarkemmin määritelty edellä esitettyjen asioiden 
käsittelyjärjestys.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja 
palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Marjukka Aarnio, 
Risto Autio, Arto Lepistö ja Anja Silvennoinen. Valiokunta ko-
koontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Tarkastusvaliokun-
ta on hallituksen nimeämä ja sitä avustava. Valiokunnan tehtä-
vänä on valvoa yhtiön taloudellista raportointia ja tilintarkastajien 
sekä sisäisen tarkastajan työn laatua. Valiokunta valvoo myös yh-
tiön riskienhallintaa. 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseninä toimivat Tapio 
Kuula, Arto Lepistö ja Timo Rajala. Valiokunta kokoontui toimin-
tavuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta on hallituksen nimeämä 
ja sitä avustava. Valiokunnan tehtävänä on hyväksyä hallituksen 
määrittelemien periaatteiden pohjalta toimitusjohtajan sekä mui-
den johtoryhmän jäsenten palkkaus. Työryhmän tehtäviin kuuluu 

Fingridin taloudellinen tuloskehitys kymmenen vuoden 
ajalta on ollut myönteinen. Omavaraisuusaste on nostettu 
10 prosentista 25 prosenttiin samanaikaisesti, kun yhtiö 
on ylittänyt sille perustamisvaiheessa asetetut tariffi en 
alentamisen ja toiminnan tehokkuuden tavoitteet.  

lisäksi toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön joh-
toryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja 
heidän seuraajiensa kartoittaminen. 

Suosituksesta poikkeaminen: Suositus listayhtiöiden hallin-
nointi- ja ohjausjärjestelmistä edellyttää, että hallituksen jäsenis-
tä yli puolet on yhtiöstä riippumattomia. Hallitus on katsonut, että 
sen seitsemästä jäsenestä yhtiöstä riippumattomia ovat Marjukka 
Aarnio, Risto Autio ja Arto Lepistö. Hallitus katsoo, että asioiden 
objektiivinen ja ammattitaitoinen käsittely hallituksessa on tur-
vattu.

Fingridin päätöksenteosta on voimassa osakeyhtiölainsää-
dännön, arvopaperimarkkinalain ja vastaavien yleisten sääntöjen 
lisäksi erityisesti sähkömarkkinalaista johtuvia velvoitteita asiak-
kaiden puolueettomaan kohteluun ja velvoite kehittää markkinoi-
ta kokonaisuuden edun lähtökohdasta. 

Fingridin asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät asiat valmistel-
laan yhtiön neuvottelukunnassa. Asioiden puolueettoman käsitte-
lyn varmistavat lisäksi Fingridin yhtiöjärjestys, osakassopimukset 
ja hallituksen työskentelystä laaditut periaatteet. Suosituksen mu-
kaan tarkastusvaliokunnan jäsenten tulisi olla yhtiöstä riippumat-
tomia. Hallitus katsoo, että tarkastustyöryhmän työssä tulee olla 
edustettuna myös energia-alan käytännön osaamista, ja tämän 
johdosta katsotaan tarpeelliseksi, että Anja Silvennoinen on tar-
kastusvaliokunnan jäsen.
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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 puheenjohtaja.

HALLITUS Timo Rajala
2. varapuheenjohtaja  
Toimitusjohtaja,
Pohjolan Voima Oy

Teollisuuden Voima Oy:n hallituksen vara-
puheenjohtaja. Oy Alholmens Kraft Ab:n 
ja Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiöiden 
hallituksen puheenjohtaja. Elinkeinoelä-
män keskusliitto EK:n energiapoliittisen 
valiokunnan puheenjohtaja, Puolustusta-
loudellisen suunnittelukunnan ja sen kes-
kusjaoston jäsen, Kansainvälisen Kaup-
pakamarin (ICC) Suomen osaston jäsen, 
Keskuskauppakamarin talouspoliittisen va-
liokunnan jäsen, Savon Voima  Oyj:n hal-
lituksen jäsen.

Tapio Kuula
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, 
Fortum Power and Heat Oy

Kemijoki Oy:n, Teollisuuden Voima Oy:n 
ja AB Fortum Värme Holding samägt med 
Stockholms stad hallituksen puheenjohta-
ja. JSC Territorial Generating Company 1:n 
(TGC-1) ja JSC Lenenergon hallituksen  
varapuheenjohtaja, JSC TGC-9:n hallituk-
sen jäsen. OKG Aktiebolagin hallituksen 
varapuheenjohtaja. Keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö Varman  hallintoneuvoston 
jäsen, Puolustustaloudellisen suunnittelu-
kunnan jäsen, Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK:n energiavaliokunnan jäsen.

Arto Lepistö
1. varapuheenjohtaja
Teollisuusneuvos,
Energiamarkkinaryhmän päällikkö,
kauppa- ja teollisuusministeriö, 
energiaosasto

Ollut mukana energiamarkkinoiden ja 
niitä koskevan säädännön kehittämises-
sä eri tehtävissä. Osallistunut erilaisten 
toimikuntien ja työryhmien työhön pu-
heenjohtajana ja jäsenenä sekä toiminut 
Suomen edustajana EU:n ja IEA:n orga-
nisaatioissa.
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Tarmo Rantalankila
Hallituksen sihteeri
Konsernilakimies,
Fingrid Oyj

Anja Silvennoinen
Energiajohtaja, 
UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj:n energiajohtaja 
vuodesta 2004. Aikaisempi työura eri 
tehtävissä energiateollisuuden palveluk-
sessa, liikkeenjohdon konsultoinnissa ja 
kauppa- ja teollisuusministeriössä. Ke-
mijoki Oy:n hallintoneuvoston ja Pohjo-
lan Voima Oy:n eräiden tytäryhtiöiden 
hallituksen jäsen. Puolustustaloudellisen 
suunnittelukunnan energiasektorin jä-
sen. Metsäteollisuus ry:n energiavalio-
kunnan puheenjohtaja sekä CEPI:n
Energiakomitean varapuheenjohtaja.

Timo Karttinen
Kehitysjohtaja, 
Fortum Oyj,
vastuualueena liiketoiminnan 
kehittäminen

Energiateollisuus ry:n hallituksen vara-
puheenjohtaja, Gasum Oy:n hallintoneu-
voston jäsen, AS Eesti Gaasin hallinto-
neuvoston jäsen, Fortum Wroclaw S.A:n 
hallintoneuvoston puheenjohtaja, Elin-
keinoelämän keskusliitto EK:n kauppapo-
liittisen valiokunnan jäsen.

Risto Autio
Pääomasijoitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vastuualueenaan sijoitukset pääomarahas-
toihin sekä listaamattomiin yrityksiin.

HALLITUKSEN 
VARAJÄSENET

Talousjohtaja Juha Laaksonen, 
Fortum Oyj

Yli-insinööri Timo Ritonummi, 
kauppa- ja teollisuusministeriö

Johtaja Timo Väisänen,  
Rahoitus, Hallinto, Polttoaineet, 
Sähkönhankinta, 
Pohjolan Voima Oy

Johtaja, verkosto-omaisuuden 
hallinta, Ari Koponen, 
Fortum Power and Heat Oy

Energiajohtaja Timo Koivuniemi, 
Stora Enso Oyj

Erityisasiantuntija Pekka Kettunen, 
kauppa- ja teollisuusministeriö

Salkunhoitaja Jorma Tammenaho, 
sijoittajaosakkaiden nimeämä
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Jukka Ruusunen, Reima Päivinen, Kari Kuusela, Tom Pippingsköld, Matti Tähtinen, Pertti Kuronen, Jussi Jyrinsalo ja Juha Kekkonen.
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JOHTORYHMÄ

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja, tekniikan tohtori, s. 1958 
  
Toiminut vuodesta 1982 alkaen eri tehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin 
kauppakorkeakoulussa. Vuosina 1996–1998 työskennellyt asiantuntijana Imatran Voi-
ma Oy:n strategisen suunnittelun osastolla ja vuodesta 1998 lähtien kehitysjohtajana 
Fortum Power and Heat Oy:ssä vuoteen 2006 asti. 

Luottamustehtäviä: Mukana useiden energia-alan järjestöjen työssä Euroopassa, Poh-
joismaissa ja Suomessa (Eurelectric, Nordenergi, Baltrel, Energiateollisuus ry). Nordelin 
hallituksen puheenjohtaja. Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen. Teknillisen korkea-
koulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun dosentti.  

Reima Päivinen 
johtaja, vastuualueena käyttötoiminta, diplomi-insinööri, s. 1958 
 
Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005. Sitä ennen työskennellyt erilaisissa 
kantaverkon käytön ja kunnossapidon tehtävissä Fingridissä, IVO Voimansiirto Oy:ssä 
ja Imatran Voima Oy:ssä vuodesta 1983 alkaen. 

Kari Kuusela 
varatoimitusjohtaja, vastuualueena omaisuuden hallinta, diplomi-insinööri, s. 1955
  
Vastannut Fingridin omaisuuden hallinnasta vuodesta 1999. Sitä ennen työskennellyt 
Fingridissä teknisenä johtajana ja rakennuttamispäällikkönä, suunnittelupäällikkönä 
IVO Voimansiirto Oy:ssä 1993–1997 ja IVO International Oy:ssä 1991–1993, pääsuun-
nittelijana IVO Transmission Engineering Oy:ssä 1988–1991, relesuojaus- ja kaapeli-
asiantuntijana Imatran Voima Oy:ssä 1983–1987 sekä kehitysinsinöörinä Nokia Metal-
liteollisuudessa (Kaapeli) 1981–1983.                                          
  
Luottamustehtäviä: Suomen edustaja Cigren (Conseil International des Grands Réseaux 
Electriques) tutkimuskomiteassa B3, sähköasemat 2000–2006, Cigren työryhmän B3 
WG 01 jäsen 1999–2005, Finergyn verkkovaliokunnan jäsen 2003–, Sähköinsinöörilii-
ton sähkövoimaosaston (SIL-S) hallituksen jäsen 1990–1992.    

Tom Pippingsköld
talous- ja rahoitusjohtaja, luonnontieteiden kandidaatti, MBA, s. 1960

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2001. Sitä ennen työskennellyt Fingridissä 
rahoituspäällikkönä ja rahoitusjohtajana 1999–2001, vuosina 1990–1994 Postipankin 
investointipankissa sijoitustutkijana ja projektirahoituksessa rahoituspäällikkönä sekä 
vuosina 1994–1998 Lontoossa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa (EBRD) 
Principal Evaluation Offi cerina.

Luottamustehtäviä: Nord Pool Spot AS:n hallituksen varajäsen.

Matti Tähtinen 
johtaja, vastuualueena yhteiskuntasuhteet ja rajasiirtopalvelu, insinööri, s. 1957

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003. Sitä ennen työskennellyt Fingridissä 
asiakas- ja sidosryhmäprosessien kehittämis- ja johtotehtävissä sekä 1981–1997 Imat-
ran Voima Oy:ssä asiantuntijana ja projektinjohtajana kansainvälisissä voimayhtiöi-
den käytönvalvontahankkeissa.

Luottamustehtäviä: ETSO Steering Committeen jäsen 2001–2003, UNIPEDE/Eurelectric 
Network Regulation/Issues -työryhmän jäsen 1995–1999, Yhtiön neuvottelu-
kunnan sihteeri 1997–. 

Pertti Kuronen
johtaja, vastuualueena verkkopalvelu, diplomi-insinööri, s. 1953  
  
Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003. Sitä ennen työskennellyt IVO Voiman-
siirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä sekä verkon käyttö- ja suunnittelutehtävissä 
Fingridissä.

Luottamustehtäviä: Nordelin suunnittelukomitean jäsen 2000–, Porvoon Alueverkko 
Oy:n hallituksen jäsen.

       
Jussi Jyrinsalo
johtaja, vastuualueena teknologia ja ympäristö, tekniikan lisensiaatti, s. 1964  

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005. Sitä ennen työskennellyt Fingridissä 
teknologiapäällikkönä, suunnittelupäällikkönä ja myyntipäällikkönä, IVO Voimansiir-
to Oy:ssä myyntipäällikkönä, projektipäällikkönä ja suunnitteluinsinöörinä sekä Lap-
peenrannan teknillisen korkeakoulun apulaisprofessorina ja Tampereen teknillisen kor-
keakoulun vs. yliassistenttina ja tutkijana.  
 
Luottamustehtäviä: Cigren (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) 
tutkimuskomitean B4 jäsen.

Juha Kekkonen
varatoimitusjohtaja, diplomi-insinööri, s. 1950 
  
Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 1997. Sitä ennen työskennellyt kauppa- ja 
teollisuusministeriön energiaosastolla asiantuntijatehtävissä ja toimistopäällikkönä 
1975–1988, Suomen pysyvässä OECD-edustustossa teollisuusneuvoksena 1988–1990 
sekä ryhmän johtajana kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolla 1990–1996.
   
Luottamustehtäviä: Kemijoki Oy:n hallituksen jäsen 1992–1997, Nord Pool Spot AS:n 
hallituksen jäsen 2002–2006, hallituksen puheenjohtaja 2006–, Nordelin markkinako-
mitean jäsen 2001–, puheenjohtaja 2004–2006, hallituksen puheenjohtaja 2006–2007, 
ETSO Steering Committeen jäsen 1999–, puheenjohtaja 2001–2003, Voimatalouspoolin 
puheenjohtaja 2001–.
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FINGRID OYJ 1.2.2007

TOIMITUSJOHTAJA
Jukka Ruusunen
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Ylärivissä vasemmalta oikealle: 

Vice President, Energy, Ilkka Latvala, M-real Oyj

Matti Tähtinen, Fingrid Oyj (sihteeri)

Planning Engineer Esa Hagman, Fortum Power and Heat Oy

Toimitusjohtaja Aimo Takala, Kemijoki Oy

Voimalaitoksen päällikkö Matti Pihko, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Hannu Virta, Satapirkan Sähkö Oy

Toimitusjohtaja, energianeuvos Timo Toivonen, Fingrid Oyj (31.12.2006 saakka)

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj (1.1.2007 alkaen)

Varatoimitusjohtaja Eero Sinkko, Savon Voima Oyj

Tuotantojohtaja Erik Mälkki, Vattenfall Oy

NEUVOTTELUKUNTA

Alarivissä vasemmalta oikealle:

Johtaja Risto Vesala, Pohjolan Voima Oy

Toimitusjohtaja Hannu Linna, Vaasan Sähkö Oy (puheenjohtaja)

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Haase, Energiapolar Oy

Energiajohtaja Mikko Rintamäki, Outokumpu Oyj

Toimitusjohtaja Risto Harjanne, Helen Sähköverkko Oy
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FINGRIDILÄISEN TOIMINTAPERIAATTEET
VASTUUNTUNTO KAIKESSA TOIMINNASSA

Fingridiläinen toimii pitkäjänteisesti ja luotettavasti ja ottaa huomioon ympäristön ja turvallisuuden vaatimukset pitäen erityisesti 

mielessään yhteiskunnallisesti vastuullisen tehtävän.

TULOKSELLISUUS

Yhtiön tavoite olla kantaverkkotoiminnan edelläkävijä edellyttää fi ngridiläiseltä kykyä keskittyä olennaiseen ja etsiä edistyksellisiä 

toimintatapoja. Hyvä ammattitaito ja kustannustietoisuus ovat jokaisen tavoitteita.

TOIMIVA ULKOINEN JA SISÄINEN VUOROVAIKUTUS

Fingridiläinen luo todenmukaista yrityskuvaa teoilla ja aitoon vuorovaikutukseen perustuvalla 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 arvostukseen pohjautuvaa kanssakäymistä. Jokaisella 

fi ngridiläisellä on oikeus odottaa yhtiöltä oikeudenmukaisia toimintaperiaatteita, erinomaisista suorituksista palkitsemista ja yhtiön 

tarpeisiin soveltuvan yksilöllisen kehityksen tukemista.
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