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Yhteisellä tiellä kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää



Talven 2016 - 2017 tehotasapaino

Suomi, kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa

Tuotantokyky
(sisältää tehoreservin)

11 600 MW

Kulutus 15 100 MW

Netto -3 500 MW

Tuontikapasiteetti naapurimaista 5 100 MW

1500 MW

1200 MW

1400 MW
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Sähkömarkkinoiden 

korjaustarpeet

Asta Sihvonen-Punkka, johtaja, Fingrid Oyj



Sähkömarkkinat ovat rikki – mitä voimme tehdä? 

Keskustelupaperin palautetta 

Miksi Fingrid

puuttuu

energiapolitiikkaan

ja sähkön hintaan?

Uusiutuvan tuet

rikkoneet

markkinat

Kysyntäjousto ja 

sen lisääminen

tärkeää

Säätösähkö-

markkinoiden

kehittämistoimet

tervetulleita Siirtokapasiteetti

vuorokausi-

markkinalle

Hintakatot ja 

-lattiat

Hyvä

keskustelun-

avaus

Kannustimet

järjestelmän

tasapainottamiseen

kohdalleen



Hinta ohjaa

Sähkö riittämään

joka hetki

Kuluttaja

keskiöön



Kuluttaja keskiöön

• Kuluttaja päättää osallistumisestaan kysyntäjoustoon

• Osallistuminen helppoa ja palkitsevaa

• Roolit selväksi vähittäismarkkinoilla

• Älyverkkohanke

• Datahub-hanke

• Kulutusjousto

mukaan

markkinoille

• Markkinapaikkojen

kehittäminen

kysyntäjoustolle



Hinta ohjaa

• Hintasignaalit, hintojen vaihtelu ja hintojen

läpinäkyvyys edellytyksiä toimiville markkinoille

• Markkinoiden säännöt vastaavat muuttuvan

tuotanto- ja kulutusrakenteen vaatimuksiin

• Hintakatot ja -lattiat

eurooppalaisella

tasolla

• Kaupankäynti

lähemmäksi

toimitushetkeä

(Elbas-pilotti)

• Siirtokapasiteetti

markkinoiden

käyttöön (RSC ja 

Nordic Flow 

Based -hanke)



Sähkö riittämään joka hetki
• Kaikki joustavuus käyttöön sähkömarkkinoilla

• Markkinatoimijat aktiivisesti mukaan lisäämään

joustavuutta

• Tasesähkömalli kannustaa markkinatoimijat

huolehtimaan voimajärjestelmän tasapainosta

• Pohjoismainen

hanke

taseselvitysjakson

pituudesta

• Pohjoismainen

selvitys

tasesähkömallista

• Tehoreservin 

käyttösäännöt



Reaaliaikamarkkinat

hoitavat tasapainon

Reima Päivinen, johtaja, Fingrid Oyj



Markkinatoimijat ja Fingrid huolehtivat

yhdessä tehotasapainosta

Käyttötunti

0 min 60 min

Kaupat taseselvitykseen

20 min

Tuotantosuunnitelmat

Säätösähkötarjoukset

45 min

Intradaykauppa

60 min



Sähköjärjestelmän tasapainottaminen on

yhä haastavampaa

Tuulivoima

Pullonkaulat

Siirtojen nopeat  

vaihtelut 

Tuotannon 

muutokset 

tunninvaihteissa



Tuulivoima lisää säätävän kapasiteetin tarvetta 

Tuulivoimatuotanto Rauli-myrskyn aikana 27.8.2016
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Käyttöjärjestelmä kuntoon -paneeli



Hinta ohjaa

Sähkö riittämään

joka hetki

Kuluttaja

keskiöön



Tehokkaampaa

kantaverkon käyttöä

Pohjoismaissa

Maarit Uusitalo, suunnittelupäällikkö, Fingrid Oyj



Miksi yhteinen toimisto?

• Sähköjärjestelmän käyttö tulee

haasteellisemmaksi ja alueellisen

yhteistyön tarve kasvaa

• EU verkkosäännöt määrittävät tarpeen

alueellisille koordinaattoreille

• Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat

päättäneet perustaa yhteisen toimiston

Kööpenhaminaan

• Rakentuu nykyisen yhteistyön vahvuuksille: 

kevyt ja tehokas



Miten markkinat hyötyvät?

Pohjoismaisesta näkökulmasta:

• oikeat siirtokapasiteetit joka tunnille

• käyttövarmuustarkastelut

• rajasiirtokeskeytysten ajoitus



Mitä tekee?

• Viisi sovittua palvelua:

o verkkomallien yhdistäminen 

o siirtokapasiteettien laskenta 

o käyttövarmuusanalyysi

o rajasiirtokeskeytysten koordinointi 

o alueellinen lyhyen ajan sähkön riittävyystarkastelu 

(viikkotaso)

• Toimistossa tulee työskentelemään noin 10 

henkilöä eri TSOista ja kaksi Fingridistä



1-6/2017

• henkilöstön

siirtyminen

• koulutus

• toimintojen toteutus

• IT-järjestelmien

hankinta

9/2017

• testausvaihe

1.12.2017

Toiminta alkaa

Toteutusaikataulu



Tehokkaampaa kantaverkon käyttöä Pohjoismaissa

• Alueellista käyttöyhteistyötä on tiivistettävä 

pohjoismaisen sähköjärjestelmän 

käyttövarmuuden ylläpitämiseksi

• Pohjoismaisesta näkökulmasta yhteinen 

toimisto tuo merkittävää alueellista hyötyä

• Kun toimisto on aloittanut toimintansa, 

yhteistyötä on mahdollista kehittää edelleen 

mahdollisten lisätehtävien muodossa



Timo Jutila 

Johtaja, Omaisuudenhallinta

Sähköverkkopäivä 23.11.2016

Jakeluverkkoyhtiö tukee järjestelmän hallintaa



Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys

Carunalla on merkittävä yhteiskunnallinen 

vaikutus

Carunan 

verkkoalueet

Carunalla on vakaa omistuspohja 

Asiakasmäärä

650,000
Siirretty energia/vuosi

13.7 TWh 
Verkon pituus

79.2 tkm 
Reguloitu liikevaihto

EUR +300m
Investoinnit Suomeen

EUR +200m/ vuosi
Asiakastyypit

40 % Maaseutu

60 % Kaupunki/taajama

20% suomalaisista kodeista ja 

yrityksistä saa sähkönsä Carunalta

270 carunalaista työntekijää

2 000 ammattilaista töissä Carunan 

projekteissa eri puolilla Suomea



Jakeluverkkoyhtiöillä on meneillään ennennäkemätön työ sähköverkon 
toimitusvarmuuden saattamisessa nyky-yhteiskunnan edellyttämälle tasolle 

Korkea toimitusvarmuus, älykkäät sähkömittarit ja mitoitukseltaan vahva sähköverkko luovat hyvän 

pohjan tulevaisuuden entistä älykkäämmälle sähköverkolle 

Tulevaisuuden energiajärjestelmän tarpeet edellyttää muutoksia jakeluverkon suunnitteluperiaatteisiin, se 

vaatii selkeytystä eri markkinatoimijoiden rooleihin ja erityisesti se edellyttää ketteryyttä kaikilta tahoilta 

sopeutumisessa muuttuvan toimintaympäristön. 

Keskeinen kysymys on miten tässä muutoksessa huomioidaan asiakas ja maksimoidaan 

uuden teknologian tuomat hyödyt koko yhteiskunnan kannalta; tässä keskustelussa 

jakeluverkkoyhtiötä ei voi ohittaa 



 Kantaverkon pullonkaulat ja niiden eliminoinnin 

tärkeys on tunnistettu

 Jakeluverkko tulee kohtaamaan osin samat 

haasteet

Energiasysteemin muutos tulee nopeammin kun uskomme ja 
tämä tulee vaikuttamaan koko järjestelmään 

Esimerkki Saksasta…

 Uusiutuvista energialähteistä verkkoon

syötetty energia määrittää monilta osin

jakeluverkon mitoituksen

..samat haasteet luvassa Suomessa

Ensimmäinen aalto meneillään:

Tuulipuistot

Toinen aalto tuloillaan:

Pientuotanto, varastot, sähköautot0
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Uusiutuvan energian verkkoonanto

Verkon kuormitus

7500 MW

3300 MW



Asiakkaan ja yhteiskunnan muuttuvat vaatimukset ovat positiivinen 
haaste johon eri toimijoiden ja lainsäädännön tulee vastata

Huoltovarmuus ja uudet teknologiat

 Yhteiskunnan kasvanut sähkö- ja 

tietoliikenneyhteysriippuvuus

 Varastot ja älykkäät verkkokomponentit 

energiasysteemin joustavuuden parantamiseksi

 Siirrettävät/kiinteät varavoimakoneet ja varastot

 Saarekekäyttö / mikrogridit

 Sähköverkon suojaus, valvonta ja operointi myös 

poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa

Asiakkaan ja yhteiskunnan uudet vaatimukset

 Muuttuneet asenteet ja kestävä kehitys

 Liikenteen sähköistäminen ja

sähköautojen latausinfrastruktuuri

 Kuluttajille suunnatut pienvarastot ja 

paikallinen tuotanto 

 Älykkäät rakennukset

 Uudet markkinatoimijat

 Ohjaava lainsäädäntö

Järjestelmän hajautus pienentää sen haavoittuvuutta, mutta sen hallinta tulee entistä 

kompleksisemmaksi. Haasteet ja niiden ratkaisut ovat lähellä asiakasta ja siten paikallisella 

verkkoyhtiöllä tulee olemaan keskeinen rooli entistä älykkäämmän yhteiskunnan mahdollistajana. 



”Skenaario 2017” – kuvitteellinen 10 000 asiakkaan taajama

Perinteinen säteittäinen jakeluverkko Tulevaisuutta palveleva älykäs sähköverkko

Tehohuippu

30 MW

Minimiteho

6,2 MW

Tehohuippu

2000 MW

Minimiteho

-2000 MW

Varastoitu energia

500 MWh
(10000 BES)

Varastoitu energia V2G    

500 MWh
(5000 sähköautoa)



Paikallisella verkkoyhtiöllä on useita mahdollisia rooleja entistä 
älykkäämmän yhteiskunnan mahdollistajana

Jakeluverkon kehitysAsiakasrajapinta

 Verkkokapasiteetin allokointi ja 

reaaliaikainen ”tuotannonohjaus”

 Älykäs energiamittaus ja kysyntäjoustoa 

tukeva tariffirakenne

 Kysyntäjoustopalveluiden 

aggregointialustan tarjoaminen

 Energianeuvontapalvelut ja asiakkaiden 

valtuuttamien kolmansien osapuolten 

pääsyn mahdollistaminen asiakkaan 

energiatietoihin 

 Sähköautojen latausinfrastruktuurin 

rakentaminen

 Tulevaisuuden tarpeet mahdollistavaa 

verkkoa rakennetaan nyt

 Verkon turvallinen käyttö ja suojaus 

kaikissa käyttötilanteissa

 Sähkövarastot osaksi älykästä 

jakeluverkkoa

 Siirrettävät akut ja varavoiman 

hyödyntäminen häiriöreservinä

 Mikroverkkojen operointi

 Sähkö- ja tietoverkkojen 

yhteisrakentaminen



Älykäs jakeluverkko matkalla teoriasta käytäntöön

 Odotusarvo korkealla
Asiakas

Teknologia
 Uusia mahdollisuuksia kiihtyvällä tahdilla

Toimiala
 Toimiala ja sitä ohjaava lainsäädäntö toimivat mahdollistajina



Kiitos!

Kysymyksiä, 

kommentteja, 

ajatuksia?



Rajajohtojen kautta

naapuriapua 24/7

Tuomas Rauhala, päällikkö, Fingrid Oyj



Naapuriapua sähkönsiirron valtaväyliltä 

Fenno-Skan 1 ja 2 

tasasähköyhteydet 

Ruotsiin

Pohjoisen kaksi 

vaihtosähköyhteyttä 

Ruotsiin

EstLink 1 ja 2 

tasasähköyhteydet 

Viroon

Vaihtosähköyhteydet 

Venäjälle 

(tasasähköyhteydet 

Viipurissa) 

Tuonti: 1500 MW

Huippukulutus

talvella 2017

Tuotantokyky

talvella 2017

Tuonti: 1200 MW

Tuonti: 1000 MW

Tuonti: 1400 MW

Tuonti: 15 100 MW

Tuotanto: 11 600 MW



Siirtokykyä markkinoiden käyttöön v. 1995 - 2010

Fingrid kehitti voimakkaasti 

Suomen kantaverkon siirtokykyä 

vuosina 1997 - 2010 

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

225%

250%

275%

300%

ennen vuotta 1998 vuoden 2010 jälkeen

Siirtokyky pohjoisesta etelään Siirtokyky etelästä pohjoiseen

Ennen vuotta 1998 rakennettujen 

siirtoyhteyksien siirtokykyä 

kasvatettiin erilaisin teknisin 

ratkaisuin



Tasasähköyhteyksien uusi aalto v. 2011 - 2014

Fenno-Skan 2

• 800 MW (FI-SE3)

• Valmistui 2011

Fenno-Skan 1 (vuodesta

1989)

• 400 MW (FI-SE3)

• Säätö- ja 

automaatiouusinta 2013

EstLink 1 (vuodesta 2006)

• 350 MW (FI-EE)

• Fingridin omistukseen

2013

EstLink 2 

• 650 MW (FI-EE)

• Valmistui 2014



Tasasähköyhteydet kovalla käytöllä 2015

Siirretty energia

• SE  FI: 8963 GWh

• SE  FI: 11 GWh

Keskeytykset

• Suunnitellut: 9 (384 h)

• Häiriöt: 13 (64 h)

Fenno-Skan 1 ja 2 EstLink 1 ja 2

Siirretty energia

• EE  FI: 39 GWh

• FI  EE: 5018 GWh

Keskeytykset

• Suunnitellut: 6 (192 h)

• Häiriöt: 17 (742 h)



Vastaus murroksen asettamaan haasteeseen

Keskeiset tavoitteet

• Häiriökeskeytysten kesto mahdollisimman lyhyt

• Häiriökeskeytysten määrä mahdollisimman pieni

• Vuosihuoltojen kesto mahdollisimman lyhyt

• Suunnitellut keskeytykset sähkömarkkinoiden tarpeet huomioiden

Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen v. 2015 – 2020



Toimenpiteet tuottavat jo tuloksia

Häiriöillä ei ole ollut markkinavaikutuksia

Tasasähköyhteyksien häiriöiden

kokonaismäärä on laskussa

1-10/2016:

16 kpl

Häiriökeskeytysten kesto jäämässä

pienimmäksi sitten vuoden 2009

1-10/2016:

72 h
 

2014: 31 kpl

2015: 30 kpl
2014: 1097 h 

2015: 806 h  



DK1

FTavoitteena luotettavat valtaväylät 2025

9000 MW

Norja

9000 MW

Tanska

5500 MW

Suomi

11 000 MW

Ruotsi

Fingrid mukana vaikuttamassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti 

Arvio rajasiirtokapasiteetista 2025



Hyvä kunnonhallinta 

pitää kantaverkon 

käynnissä

Marcus Stenstrand, verkkopäällikkö, Fingrid Oyj



Kantaverkon kunnonhallinnan toimintamalli

• Fingrid määrittelee kunnossapidon 

hankkeet ja aikataulut

• Kunnossapidon toteutus 

hankitaan alan parhailta 

palvelutoimittajilta



Kunnossapidettävä kantaverkko

Sähköasemat
28 %

Kasvuston 
käsittely

21 %
Voimajohdot

18 %

Varavoima
15 %

HVDC
9 %

Suojaus
6 %

Kaukokäyttö
2 %

FACTS
1 %

14300 km
VOIMAJOHTOJA

Jälleen-

hankinta

-arvo
5300 M€

116 SÄHKÖASEMAA

320 km HVDC-KAAPELIA

Kunnossapitokustannuksien jako

~25 M€/v



Kunnonhallinnan tehokkuus varmistetaan 

kansainvälisillä vertailuilla

FINGRID

Kustannukset
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MatalatKorkeat

Hyvä

Heikko

Pohjoismaat

Eurooppa
Aasia-Australia

Pohjois-Amerikka & Etelä-Amerikka



Hyväksi todettu omaisuuden hallinta

ISO 55000 mukaan:

1. Omaisuus (asset) termin määritelmä - kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle

2. Omaisuudenhallinta - Organisaation koordinoitu toiminta, jolla hyödynnetään omaisuuden arvo 

Fingridin omaisuus1 hoidetaan kansainvälisten 

Omaisuuden hallinta2-standardien mukaan.

Fingridille on myönnetty sertifikaatit:

• BSI PAS55 Asset Management

• ISO 55001 Omaisuuden hallinta



Maailma ja kunnonhallinta muuttuu

Omaisuus Tekijät Mittaaminen Tietojärjestelmät

• Erottavat katkaisijat

• Komposiittieristimet

• Digitaaliset releet, 

väyläautomaatio

• Anturiteknologian 

murros

• Laitediagnostiikka

• Online kunnonvalvonta

• Elvis-alusta

• Tiedon laatu

• Mobiili

• Analytiikka

• Uusia yhtiöitä

• Uusia tekijöitä

• Työelämän 

muutokset



Tehokkaalla kunnonhallinnalla varmempi verkko yhteiskunnalle

Osaaminen

Riski-
perusteinen 

kunnossapito

Menetelmä-
kehitys

Digitalisaatio

Kunnonhallintafilosofia vuonna 2021:

Pienennetään vioista ja kunnossapitotöistä 

aiheutuvia haittoja asiakkaille ja 

voimajärjestelmälle

Samaan aikaan pidetään kunnossapitokustannukset 

ja keskeytysajat kurissa



Ikä

Mitkä kytkinlaitokset perusparannetaan?

Huono

Hyvä

0 v50 v

K
u
n
to

Perusparanna Tutki

Tarkkaile Ylläpidä

Tärkeysluokiteltu kytkinlaitoksien kuntoindeksi

T
ä

rk
e

y
s



Uusi alusta kunnonhallinnan digitalisaatiolle

ELVIS

ELectricity

Verkko

Information 

System

Master 

Data

Integraatio

Digitalisaatio



ELVIS

https://www.youtube.com/watch?v=OwXrqIIBLzE




Ajankohtaista

• Fingrid avaa ns. avoimen rajapinnan datan jakamista varten vuoden 2016 loppuun 

mennessä. Kyseessä on kustannustehokkain tapa markkinoiden toiminnan ja kilpailun 

tehostamiseen.

Fingrid Online antaa tietoa 

voimajärjestelmän tilasta 

sekä häiriöistä

Fingrid Tuntihinta -sovelluksen 

avulla voit seurata sähkön 

pörssihintaa

Seuraa meitä myös somessa!

• Lataa itsellesi Fingridin mobiilisovellukset:


