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Yksi markkina, monta hintaa | Suomalaiset maksavat tukkusähköstä korkeampaa hintaa kuin muut pohjoismaalaiset. Mistä
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jousto.
Vieraskynä | Quo vadis, pohjoismainen sähköyhteistyö?
Markkinakehityksestä eivät työt lopu | Mikko Heikkilä seuraa
sähkömarkkinoiden laajenemista aitiopaikalta.
Termit tutuiksi | Verkkosäännöt
Sijoituskohteena tuulivoima | Sijoitusyhtiö Taaleritehtaalla on
rakenteilla useita tuulivoimaloita eri puolilla Suomea.
Finextran alkuperätakuurekisteri aloitti toimintansa vuoden
alussa
Neuvottelukunta on yhdysside Fingridin ja asiakkaiden välillä |
Neuvottelukunnan uusi puheenjohtaja on Jussi Laitinen Tampereen Sähkölaitoksesta.
Kysyntäjousto kannattaa | Pakastevarastosta kysyntäjoustoa sähkömarkkinoille
Iin kunta valitsi uusiutuvan lähienergian | Iiläiset sanoivat kyllä
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duskuntavaalien vaalikeskusteluja kuunnellessa sai kuvan, että puolueilla ja ehdokkailla
on keskimäärin aika yksioikoinen kuva energiapolitiikasta ja sen haasteista. Useimmille
on kyse vain valinnasta, millä lähteillä sähkö
ja lämpö tuotetaan tai auto kulkee. Mieluisia energiamuotoja tulee edistää ja epämieluisista päästä eroon,
ei sen kummempaa. Valitettavasti energiajärjestelmän
haasteet ovat tulleet paljon mutkikkaammiksi, osin
tuon yksiviivaisen politiikan johdosta.
Useimmissa Euroopan maissa lisätään nyt voimakkaasti uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Mutta
koska ne eivät yleensä ole – ainakaan vielä – kilpailukykyisiä, niiden käyttöönottoa on autettava runsaalla
julkisella tuella. Tämä häiritsee yhä enemmän energiaja varsinkin sähkömarkkinoiden toimivuutta. Uusiutuva energia saa tulonsa pääosin markkinoiden ulkopuolelta, mutta se tulee kuitenkin markkinoille ja lähes
nollahinnalla. Tämä painaa koko tukkumarkkinan hintaa alaspäin ja heikentää perinteisen lämpövoimatuotannon kannattavuutta. Monissa maissa tavanomaista tuotantoa pannaan koipussiin ja uusinvestointien
suunnitelmat ovat menneet järjestään jäihin.
Poliitikko saattaa ajatella, että juuri tähän pitääkin
pyrkiä: vanhan tuotannon poistuessa tie uusiutuvalle
energialle sen kuin levenee. Uusiutuva energia tarvitsee
kuitenkin toimivia markkinoita. Tuuli- ja aurinkovoiman voimakas vaihtelu ja vaikea ennakoitavuus vaativat muuta, säätökykyistä kapasiteettia tasapainottamaan
tuotanto kulutusta vastaavaksi. Siis juuri tuota tuotantoa, joka nyt uhkaa poistua markkinoilta.
Hyvään pyrkivä politiikka on siis vaikeuttamassa
paitsi omaa asiaansa myös johtamassa toiseen, huomattavasti vaikeampaan haasteeseen: miten turvata
sähkönsaannin varmuus. Kyse ei ole vain Suomen
vaan koko Euroopan ongelmasta.
Tarjolla on valitettavasti vain vaikeita keinoja. Ensimmäinen olisi tuoda uusiutuva energia enemmän
markkinatalouden piiriin korvaamalla takuuhintaynnä muut tuet kevyemmillä teknologiankehitys- ja

investointiavustuksilla. Sähkömarkkinat tervehtyisivät, ja
muukin välttämätön tuotanto saataisiin pidettyä markkinoilla mukana. Tämä ei vaikuta kuitenkaan poliittisesti
ihan helpolta saavuttaa, ainakaan Euroopan laajuisesti.
Toinen keino olisi saada olemassa oleva päästökauppamekanismi toimimaan. Tästä markkinaehtoisesta ratkaisusta kaikki ovat herttaisen yksimielisiä, mutta kukaan ei
tunnu löytävän siihen viisasten kiveä.
Kolmantena – ja valitettavasti ehkä ainoana käteen
jäävänä – keinona ovat erilaiset kapasiteettimekanismit.
Niillä taataan lämpövoimalle ja muille joustaville resursseille sellainen tulotaso, että niiden kannattaa pysyä
markkinoilla ja niihin kannattaa jopa investoida. Tämä
voidaan toteuttaa eri tavoin, mutta kyseessä on aina keskusohjattu, ei-markkinaehtoinen tukijärjestely.
Mutta ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin: energiateknologia kehittyy nopeasti, aurinkoenergia tulee kilpailukykyiseksi, kysyntäjoustossa ollaan pääsemässä sanoista
tekoihin, sähkön varastointitekniikat kehittyvät. Teknisiä
ratkaisuja alkaa löytyä, kunhan sähkömarkkinoille annetaan mahdollisuus toimia.
Tulevan hallituksen olisi Suomessa otettava kokonaisvaltaisempi ote energia- ja ilmastopolitiikasta. Olisi
katsottava järjestelmää kokonaisuutena ja otettava huomioon, miten poliittiset toimet vaikuttavat energiamarkkinoihin. Energiaa on kyllä tuotettava ympäristöystävällisesti, mutta nykyaikaisessa yhteiskunnassa sitä on myös
oltava joka hetki riittävästi. On turvattava järjestelmän
kyky tuottaa, joustaa ja pysyä tasapainossa. Sähköinsinöörien termein: olisi puhuttava enemmän tehosta kuin
energiasta.

Juha Kekkonen
on Fingrid Oyj:n
varatoimitusjohtaja.
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Yksi
markkina,
monta hintaa
Tukkusähkö maksaa Suomessa keskimäärin selvästi enemmän
kuin muissa Pohjoismaissa. Mitä asialle pitäisi tehdä?
TEKSTI OUTI AIRAKSINEN | KUVITUS BBO

V

aikka sähköä myydään kysynnän ja tarjonnan perusteella pohjoismaisessa sähköpörssissä, suomalaiset
joutuvat pulittamaan tukkumarkkinoilla sähköstä usein enemmän kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Yksi
megawattitunti tukkusähköä maksoi
Suomessa viime vuonna keskimäärin
36 euroa, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin Tukholman alueella keskimäärin. Korkeimmillaan hintaero oli
yksittäiseltä tunnilta peräti 164 euroa.
”Viime vuoteen osui yksi erikoisempi päivä joulukuussa, jolloin Suomessa
oli peräti viisi yli 200 euron tuntia. Ero
johtui useista yhteensattumista, kaapelirajoituksen lisäksi muun muassa
voimalaitosten huollosta”, myyntijohtaja Sami Oksanen Nord Pool Spotista
kertoo.
Hintaerot johtuvat niin kutsutuista
pullonkaulatilanteista, joissa ostajat
haluaisivat ostaa sähköä pörssihintaan
enemmän kuin siirtoyhteydet antavat
myöten. ”Olemme Suomessa rakenteellisessa oman tuotannon vajauksessa. Olkiluoto 3:n myöhästymisen ja
vanhempien laitosten sulkemisen takia
meiltä puuttuu merkittävästi omaa tuotantoa, mikä on kasvattanut tuontisähkön tarvetta”, varatoimitusjohtaja Juha
Kekkonen Fingridistä kertoo.
Tilannetta selittää myös tuonnin painopisteen muuttuminen, sillä sähkön
tuonti Venäjältä ei enää välttämättä
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kannata. ”Venäjällä sähkön tuottajille
maksetaan nykyisin erikseen kapasiteetin ylläpidosta, josta peritään korvausta kuluttajilta ja viennistä. Aiemmin
venäläinen sähkö oli kilpailukykyistä,
mutta nyt sähköä ei kannata ostaa niinä tunteita, joilta peritään kapasiteettimaksua”, Kekkonen kuvaa.
Pohjoismaiselle sähkölle on kysyntää
nykyisin myös Baltiassa, mikä ruuhkauttaa entisestään Suomen ja Ruotsin
välisiä siirtoyhteyksiä.
Tuottaja hyötyy,
teollisuus kärsii

Onko Suomen aluehinnan eriytyminen
Pohjoismaiden laskennallisesta niin
sanotusta systeemihinnasta ongelma?
Riippuu siitä, keneltä asiaa kysytään.
Suomalaisia sähkön ostajia edustavan
ElFin toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen
laskee, että hintaerosta aiheutuu suomalaiselle teollisuudelle satojen miljoonien eurojen haitta kilpailukyvyn
menetyksenä, vaikka yritykset pyrkivätkin toki suojautumaan hintaerolta
johdannaistuotteita ostamalla.
”Se, että hintaero on ollut näin iso,
heijastuu myös tuleville vuosille ja tulevien tuotteiden hintoihin. Viime vuosina tehtyjen sopimusten vaikutukset
ulottuvat sähkön käyttäjien heikentyneenä kilpailukykynä pitkälle tulevaisuuteen suhteessa Ruotsiin”, Kuokkanen sanoo.

”Hintaerosta aiheutuu
suomalaiselle teollisuudelle
satojen miljoonien eurojen
haitta kilpailukyvyn
menetyksenä. Pelkästään
siirtoyhteyksiin investoimalla
asiaa ei saada ratkaistua,
vaan pitää kehittää nykyisiä
suojaustuotteita tai
tuoda markkinoille uusi
suojaustuote.”

”Suomi ja Ruotsi pitää
saada yhteiseen hintaalueeseen ja vahvistaa
yhdessä pohjoismaista
verkkoa riittävän nopeasti.
Pitäisi päästä pois
kansallisista sähkön siirtooperaattoreista kohti
aidosti yhteispohjoismaisia
markkinoita.”
Simon-Erik Ollus, Fortum

Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi
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Kymppivoiman hankintapäällikkö

Mika Laakkonen tasapainoilee ostaji-

en ja tuottajien välimaastossa. ”Sähköntuottajan näkökulmasta Suomen
aluehintaero on suotuisa, mutta lisää
sähkön ostajan kustannuksia. Pidemmällä aikavälillä yhtenäinen likvidi
markkina-alue ilman aluehintaeroja
antaa paremmat mahdollisuudet kaupankäynnille ja lisää markkinan luotettavuutta”, Laakkonen sanoo.
Aluehintaerot nostavat varsinaisen
sähkön lisäksi myös tasesähkön hintaa.
Esimerkiksi voimalaitoshäiriö voi johtaa siihen, että päivän sisäinen tasesähkön hinta heilahtelee voimakkaasti, mikäli siirtoyhteydet ovat ruuhkautuneet.
Mitä aluehintaerolle sitten pitäisi tehdä? ElFin Kuokkasen mielestä kilpailukyvystä huolehtiminen ei voi odottaa,
joten pelkästään siirtoyhteyksiin investoimalla asiaa ei saada ratkaistua.
”Nopea lääke on kehittää nykyisiä
suojaustuotteita tai tuoda markkinoille
uusi suojaustuote, joka täydentäisi nykyistä. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö
myös rakenteellisia ratkaisuja kannattaisi tehdä. Suomen ja Ruotsin välille
tarvitaan uusi yhteys, mutta jokainen
tietää, että siihen menee oma aikansa”,
Kuokkanen sanoo.
Kaupankäynti
EPADeilla vähäistä

Suomalainen teollisuus ja jälleenmyyjät ostavat sähköä Nord Pool Spotista
Suomen aluehinnalla. Nasdaq OMX:n
raaka-ainepörssissä voi suojautua
sähkön hinnan vaihteluilta ostamalla
johdannaisia, joiden haltija voi ostaa
tai myydä tukkusähköä määriteltyyn
hintaan jopa vasta kymmenen vuoden
kuluttua. Mitä enemmän esimerkiksi
uskoo sähkön hinnan nousevan tulevaisuudessa, sitä enemmän sähkön
käyttäjän kannattaa maksaa johdannaisesta, joka oikeuttaa ostamaan sähköä vaikkapa tämän päivän hinnalla.
Suojautua voi myös kahdenvälisillä
osto- ja myyntisopimuksilla niin sanotuilla OTC-markkinoilla.
Suojaaminen on fiksua, koska sähkön hinnan kehitys on arvaamatonta.
Kysynnän lisäksi hintaan vaikuttavat
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muun muassa sateet ja pakkaset, poliittiset päätökset sekä häiriöt tuotannossa
tai siirtoyhteyksissä.
Nasdaq OMX:ssä noteerattavilla johdannaisilla pystyy suojautumaan systeemihinnan muutoksilta hyvin. Sen
sijaan aluehintaerolta − eli esimerkiksi
Suomen ja Ruotsin aluehintojen väliseltä erolta – suojaavien tuotteiden,
eli EPADien (Electricity Price Area
Difference) markkinat eivät vähäisen
vaihdon takia toimi kunnolla. Tällaisilla niin sanotuilla epälikvideillä
markkinoilla osto- ja myyntitarjoukset
voivat olla kaukana toisistaan, jolloin
kauppoja ei synny. ElFin Kuokkasen
toiveissa onkin nimenomaan EPADien
markkinan kehittäminen − tai vaihtoehtoisten tuotteiden synnyttäminen
niiden rinnalle.
”On paljon yrityksiä, jotka joutuvat
tekemään erillisen strategian aluehintasuojauksiin, koska EPAD ei täytä samoja luotettavuuskriteereitä kuin sys-

teemihintatuote. Se on valitettavaa ja
lisää sähkönhankinnan kustannuksia”,
Kuokkanen kuvaa.
Mitä useammalle markkinalle rahavirrat jakaantuvat, sitä ohuemmaksi
jää vaihto ja sitä heikommin markkinat toimivat. ”Likviditeetti hajautuu
usealle alueelle, kun Suomelle on
omat suojaustuotteensa ja Ruotsissa on neljä eri suojaustuotetta. Kun
markkina rakentuu tällä lailla, likviditeetti väistämättä jakautuu. Tämä
on syytä pitää mielessä, kun aletaan
miettiä vaihtoehtoisia tapoja järjestää
suojausmarkkinoita”, Nord Pool Spotin Oksanen muistuttaa.
Oksasen mukaan jopa 40 prosenttia kaupankäyntimääristä on spekulatiivista, sijoitusmielessä tapahtuvaa
kaupankäyntiä, jonka osapuolilla ei
ole muuta toimintaa sähkömarkkinoilla. Hän ei kuitenkaan panisi toivoa
likviditeetin parantamisesta alan ulkopuolelle. ”Markkinapaikkojen tehtävä

Pullonkaulatuloilla
vahvistetaan verkkoa
Jos sähköä ei pystytä siirtämään markkinoilla vallitsevan kysynnän ja tarjonnan
mukaan, alueiden hinnat eriytyvät yhteisestä sähköpörssistä huolimatta. Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa on koko maassa vain yksi sähkön hintaalue. Esimerkiksi Ruotsi on jaettu neljään alueeseen.
”Pyrimme pitämään Suomen yhtenä alueena, koska se on markkinoiden kannalta hyvä asia. Ruotsissakin oli aiemmin sama politiikka, mutta he eivät pystyneet
rakentamaan verkkoa lisää riittävässä tahdissa, minkä takia pullonkauloja oli liikaa”, Fingridin Juha Kekkonen kertoo.
Hinta-alueiden välisistä pullonkauloista syntyy pörssissä niin kutsuttua pullonkaulatuloa, joka jaetaan tasan niiden kantaverkkoyhtiöiden kesken, joiden välisellä
rajalla tulot ovat muodostuneet. EU-lainsäädännön mukaisesti tulot pitää käyttää
siirtokyvyn ylläpitoon ja kasvattamiseen, jotta pullonkaulat aikaa myöten poistuisivat.
”Pullonkaulatuloissa on kyse rahoitusmekanismista, joka pakottaa kantaverkkoyhtiöt investoimaan verkkoon silloin, kun järjestelmässä on pysyväluonteisesti
paljon pullonkauloja”, Kekkonen kuvaa.
Fingridille kertyi pullonkaulatuloja viime vuonna yli 50 miljoonaa euroa. Summan epätavallisen suuruuden takia Fingrid päätyi investointien lisäksi alentamaan
kantaverkkomaksujaan.

on luoda markkinaympäristö, jolla on
houkuttelevaa käydä kauppaa, mutta
toimijat luovat likviditeetin alkamalla ostaa ja myydä tuotteita”, Oksanen
sanoo.
Kantaverkkoyhtiö
markkinatakaajaksi?

Yksi tapa parantaa likviditeettiä olisi
hankkia markkinatakaaja, eli taho,
joka sitoutuu laittamaan markkinoille
osto- ja myyntitarjouksia esimerkiksi
välityspalkkioita vastaan. Katse on
kääntynyt Fingridiin.
”Jos kantaverkkoyhtiö olisi tuotteen markkinatakaajana, se olisi kädenojennus markkinoiden toimivuuden suuntaan ja positiivinen signaali
tuotteen luotettavuudelle. Kantaverkkoyhtiö toimii muutenkin markkinoilla suojaamalla omaa hankintaansa, enkä usko heidän haittaavan
markkinoiden toimintaa”, Kuokkanen
kuvaa.
Markkinoiden tahmeuteen on havahduttu myös EU:ssa, jossa valmistellaan
parhaillaan verkkosääntöjä. Mahdollista on, että uusissa säännöissä kantaverkkoyhtiöt velvoitetaan tarjoamaan
toimijoille niin sanottuja pitkiä siirtooikeuksia (Long Term Transmission
Rights), joita ostamalla voisi suojautua
aluehintaerolta. Kyse on enintään yhden vuoden mittaisista finanssituotteista, joiden arvo perustuu kahden
tarjousalueen väliseen hintaeroon.
”Manner-Euroopassa on käytössä
pitkiä siirtotuotteita. Pohjoismaissa on
kuitenkin kehittyneet finanssimarkkinat, ja säädösluonnos sallii sen, ettei
siirtotuotteita tarvitse ottaa käyttöön
tällaisilla alueilla”, Kekkonen kertoo.
Kymppivoiman Laakkonen ei pidä

pitkiä siirto-oikeuksia hyvänä ideana.
”Mieluummin pitäisi tukea nykyistä
markkinamallia ja vahvistaa siirtoyhteyksiä. Jos muodostuu kaksi kilpailevaa markkinapaikkaa, niin pelkona
on, että se heikentää nykyisen markkinan likviditeettiä ja vähentää edelleen
kyseisten suojaustuotteiden tarjontaa”,
Laakkonen kuvaa.
Fingrid on päättänyt joka tapauksessa selvittää eri vaihtoehtoja.
”TSO:n roolin kannalta ja säädännöllisestikin on ongelmallista, että
Fingrid menisi pörssiin markkinatakaajaksi. Toisaalta selvitämme pitkiä
siirtotuotteita siltä varalta, että finanssimarkkinoiden heikko likviditeetti velvoittaisi kantaverkkoyhtiöt
tarjoamaan pitkiä siirtotuotteita myös
Pohjoismaissa”, Kekkonen sanoo.
Verkon vahvistamiselle
tarvetta

Vaikka lainsäädäntö antaisi myöten,
kaikki eivät katso hyvällä kantaverkkoyhtiöiden osallistumista finanssimarkkinoille. Se tarkoittaisi riskinottoa, jossa maksumiehiksi voivat
joutua viime kädessä kaikki sähkönkäyttäjät kohonneiden kantaverkkomaksujen kautta.
Fortumin pääekonomistin SimonErik Olluksen mielestä se myös vääristäisi markkinoita. ”Kantaverkkoyhtiöiden ensisijaisen tehtävän pitäisi
olla vahvistaa verkkoa niin, ettei pullonkaulatilanteita synny. Meidän pitäisi pyrkiä suurempiin hinta-alueisiin”, Ollus sanoo.
Fortumissa tavoitteeksi on asetettu aito pohjoismainen sisämarkkina, jossa aluehintoja olisi vain yksi
ja pohjoismaisia sähkömarkkinoita

Fakta

Likvidi = nopeasti rahaksi muutettavissa oleva, toimiva. Arvopaperimarkkinoilla likviditeetti on sitä parempi, mitä nopeammin ja helpommin sijoitus on
muutettavissa rahaksi. Epälikvideillä markkinoilla puolestaan vaihto on niin
vähäistä, ettei suurempia kauppoja pysty tekemään vaikuttamatta merkittävästi arvopapereiden hintatasoon.

kohdeltaisiin myös sääntelyn näkökulmasta yhtenä markkinana.
”Markkinamallien sijaan meidän
pitäisi uskaltaa puhua siitä, että Suomi ja Ruotsi pitää saada yhteiseen
hinta-alueeseen ja vahvistaa yhdessä
pohjoismaista verkkoa riittävän nopeasti. Jotenkin pitäisi päästä pois
kansallisista sähkön siirto-operaattoreista kohti aidosti yhteispohjoismaisia markkinoita”, Ollus sanoo.
Ideaalitilanteessa sähkö virtaisi vapaasti Pohjoismaiden sisällä sekä Baltiassa − ja myös Manner-Eurooppaan
ja Venäjälle. Siirtoverkkojen rakentaminen on kuitenkin hidasta ja kallista,
eikä investointi kannata, jos pullonkaulatilanteissa on kyse vain ohimenevästä ilmiöstä. Olluksen mielestä
alkuun riittäisi se, että yhdessä sovittaisiin hinta-alueiden yhdistämisestä.
”Tottakai se vie aikaa, mutta siihen
suuntaan meidän pitäisi mennä. Tarvitaan vain poliittinen tahto, ja toimijoilla pitää olla halu edistää asiaa.
Pallo on aika pitkälti kantaverkkoyhtiöillä”, Ollus sanoo.
Ollus pitää nykyisiä siirtoverkon
vahvistamissuunnitelmia Pohjoismaissa aivan liian vaatimattomina.
Esimerkiksi uusi yhteys Ruotsiin voi
valmistua vasta vuonna 2024. Ongelmana on, ettei yhteyden rakentaminen ole kiinni vain Fingridistä.
”Ruotsalaiset eivät ole innostuneet
kolmannesta johdosta pohjoisessa.
Heidän mukaansa heidän pitäisi ensin
poistaa omia sisäisiä pullonkaulojaan
ja vasta sen jälkeen alkaa rakentaa
siirtoyhteyttä meidän kanssamme.
Keskustelu jatkuu, mutta yksin emme
voi lähteä tekemään naapurin verkkoon johtoa”, Kekkonen sanoo.
Vaikka moni haluaisi vauhtia
verkkojen rakentamiseen, Kekkonen
muistuttaa, että tilanteet voivat myös
muuttua. Aikoinaan esimerkiksi Fingridin päätöstä rakentaa Fenno-Skan
2 kritisoitiin, koska tuolloin Suomen
ja Ruotsin välinen siirtotilanne oli
helpompi.
”Tilanne voi taas helpottua 2−3
vuoden kuluttua esimerkiksi Olkiluodon valmistuessa tai Venäjän tilanteen muuttuessa”, Kekkonen sanoo. ■
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Energiapaletti
uudistuu – mistä jousto
sähköjärjestelmään?
Suomi on lähivuosina entistä riippuvaisempi naapurimaistaan
sähkön huippukulutustilanteessa, kertoo energia-alan
toimijoiden teettämä selvitys. Tehopulan riskiä lisää
energian tuotantorakenteen muuttuminen. ”Nyt tarvitaan
keskustelua siitä, millä keinoin Suomi suuntaa kohti uutta
ympäristöystävällistä energiajärjestelmää siten, että valot
pysyvät päällä”, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
TEKSTI SUVI ARTTI | KUVAT EERO KOKKO

S

uomen riippuvuus naapurimaistaan ei sinänsä ole
uutinen, sillä Suomi on jo
pitkään tuonut huomattavan osan käyttämästään
sähköstä Pohjoismaista ja Venäjältä.
Uudempi ilmiö ovat rakenteelliset
muutokset sähkön tuotantokapasiteetissa. Hintaan reagoimaton tuotanto,
kuten tuulivoima, lisääntyy. Samalla
joustavaa lauhdetuotantokapasiteettia poistuu markkinoilta kannattamattomana, vaikka sitä tarvittaisiin
järjestelmän tasapainottamiseen –
sähköä kun tarvitaan myös tyynenä
tai pilvisenä päivänä. Järjestelmä,
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jossa on niukalti joustavaa kapasiteettia, on herkempi häiriöille.
Viime vuosina suomalaisista lauhdevoimaloista on ”ennen aikojaan”
suljettu Fortumin Inkoon voimalaitos ja Pohjolan Voiman Mussalon
voimalaitos. Energia-alan toimijoiden teettämän selvityksen mukaan
on odotettavissa, että lauhdekapasiteettia poistuu edelleen markkinoilta
jo ennen teknisen käyttöiän päättymistä. Taustalla on pitkään alhaisena
pysynyt sähkön markkinahinta.
”Ennen vanhaan sähköhuoltojärjestelmän aikaan valtiovalta päätti, mitä
tuotantokapasiteettia rakennetaan.

Nyt rakentamista ohjaa kansainvälinen kilpailu. Emme me huviksemme
tuo sähköä muista Pohjoismaista, vaan
niiden kapasiteetti on kilpailukykyisempää kuin Suomen”, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo.
”Samaan aikaan markkinoille tuodaan tuettua kapasiteettia. Tästä seuraa puuttuvan rahan ongelma: kuka
ylläpitää saati rakentaa sen kapasiteetin, jota tarvitaan sähköjärjestelmän
tasapainottamiseen? Rakenteellinen
niukkuus joustavasta kapasiteetista
lisääntyy 2020-luvulla koko Pohjolassa. Huolestuttavaa on, että näköpiirissä on hyvin vähän aidosti kaupallisia tuotantoinvestointeja. Tuotanto
lisääntyy tällä hetkellä pääosin tukien
kautta”, Ruusunen toteaa.

”Huolestuttavaa on, että
näköpiirissä on hyvin
vähän aidosti kaupallisia
tuotantoinvestointeja.”
Jukka Ruusunen

Puhdas markkinatalous
vai tuettua tuotantoa?

Muutos energian tuotantorakenteessa
on väistämätön. ”Sähköntuotantojärjestelmää on uudistettava radikaalisti,
jotta pääsemme tavoitteen mukaisesti
eroon energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050 mennessä. Voi olla, että Fingridin verkossa
kulkee 40 vuoden kuluttua pelkkää
aurinkovoimaa. Siihen on kuitenkin
pitkä matka, ja tarvitsemme sähköä
myös siirtymäaikana”, Jukka Ruusunen sanoo.
”Nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä
siitä, mitkä ovat askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi. Hyväksymmekö
puhtaasti markkinaehtoisen järjestelmän vai valitsemmeko tuetun kapasiteetin tien?”, Ruusunen kysyy. Hänen
mukaansa vaikean asian ratkaiseminen edellyttää avointa yhteiskunnallista keskustelua.
Esimerkkinä tukiin perustuvasta
järjestelmästä Ruusunen mainitsee

Saksan, jossa uusiutuva sähköntuotanto maksetaan lisämaksuin. Saksalainen kotitalous maksaa sähköstään
noin 30 senttiä kilowattitunnilta eli
lähes 50 prosenttia enemmän kuin
eurooppalainen kotitalous keskimäärin. Saksalaisen kuluttajan maksamasta sähkölaskusta noin viidennes
on uusiutuvan energian tukea. ”Saksan esimerkki osoittaa, että poliittisen

ohjauksen voima voi olla yllättävän
suuri”, Ruusunen toteaa.
Jos taas valitaan puhdas markkinatalous, sähkön hinta voi nousta
ajoittain hyvinkin korkeaksi. ”Tietyissä osissa Yhdysvaltoja markkinatalous ohjaa sähkön hintaa, ja silloin
tuhat euroa megawattitunnilta ei ole
mitään”, Ruusunen sanoo. Hänen
mukaansa suomalaisten kannattaa
harkita oma linjansa tarkkaan, sillä

kurssia on vaikea muuttaa puolimatkassa.
Suomi ei ole ongelman kanssa
yksin. Ruususen mielestä tarvitaan
myös rajat ylittävää yhteistyötä.
”Vähintään Itämeren alueella näitä
asioita kannattaisi miettiä yhdessä.
Poliittinen keskustelu on erittäin kansallista, eikä rohjeta lähteä hakemaan
kansainvälisiä ratkaisuja. Kansalliset

SELVITYS: TUONTISÄHKÖN MERKITYS KOROSTUU

Energiateollisuus ry, Fingrid Oyj, Metsäteollisuus ry, Suomen ElFi Oy sekä
työ- ja elinkeinoministeriö tilasivat
Pöyry Management Consulting Oy:ltä
arvion Suomen sähkötehon riittävyydestä ja sähköntuotannon kapasiteettirakenteen kehityksestä lähitulevaisuudessa aina vuoteen 2030 asti.
Tammikuussa 2015 valmistuneen
selvityksen mukaan Suomen tämänhetkinen sähköntuotantokapasiteetti
ei riitä vastaamaan huippukulutustilanteen tarpeeseen. Oman sähköntuotantomme vajaus on suurimmillaan
vuoden 2018 paikkeilla ennen Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön (OL3) valmistumista. Sähkön
tuontitarve on normaalivuoden huippukysynnän aikana 2 800 megawattia
ja erittäin kylmänä talvipäivänä jopa
4 000 megawattia. Suomen oma
tuotanto ei riitä kattamaan kulutus-

ta myöskään OL3:n valmistumisen
jälkeen.
Sähköntuotannon vajaukseen vaikuttavat OL3:n viivästyminen sekä
sähköntuotantokapasiteetin poistuminen markkinoilta. Erityisesti lauhdesähkökapasiteettia poistuu kannattamattomana. Lisäksi perinteistä
tarjontaa on supistanut Venäjältä tuotavan sähkön merkittävä vähentyminen. Suomeen rakennettava uusi
tuotantokapasiteetti on ydinvoiman
lisäksi lähinnä tuulivoimaa, jonka varaan ei voida laskea huippukulutustilanteessa.
Suomen lähialueilla tuotantokapasiteetti ylittää huippukysynnän kulutuksen, joten sähköä pitäisi riittää
Suomeen tuotavaksi. Riittävyys edellyttää kuitenkin rajasiirtoyhteyksien ja
Suomen oman kapasiteetin toimintavarmuutta.
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ratkaisut voivat kuitenkin tulla kalliiksi”, Ruusunen toteaa.
Tanska on esimerkki maasta, joka
on lähtenyt vahvasti tuulivoiman
tielle ja ”heittäytynyt täydellisesti
muiden armoille”. ”Tanskan järjestelmä ei toimisi ilman naapureita. Tanskassa luotetaan siihen, että kansainvälinen kauppa toimii.”
Omavaraisuus
ei ole itseisarvo

Yksi energiakeskustelun kestoaiheista
on omavaraisuus. ”Poliitikot puhuvat
mielellään omavaraisuudesta. Pitäisi
kuitenkin muistaa, että kaikkea ei voi
saada. Jos Suomessa lisätään tuulivoimaa, oma vesivoimamme ei riitä
järjestelmän säätämiseen. Suomi on
täydellisen riippuvainen ulkomaista

ja siirtoyhteyksistä. Paluuta vanhaan,
turvalliseen sähköhuoltojärjestelmään
ei ole”, Ruusunen sanoo.
”Voi olla, että vuonna 2050 osataan
jo varastoida iso osa sähköstä. Olisi
upeaa, jos pystyisimme silloin tuottamaan itse oman sähkömme aurinkovoimalla ja varastoimaan sitä akuissa. Teknologian pitää kuitenkin ottaa
mega-askelia, ennen kuin tällainen
on mahdollista. Varastoitavuutta tutkitaan koko ajan, mutta sen aika ei
suuressa mittakaavassa ole vielä ihan
lähitulevaisuudessa.”
Äärimmäisenä keinona
sähkön käytön rajoittaminen

Näitä teknologian harppauksia odotellessa rajasiirtoyhteyksillä on merkittävä rooli Suomen sähkönsaannin

”Tuleva hallitus
joutuu pohtimaan
huoltovarmuuden
merkitystä
sähkömarkkinapolitiikassa.”
Riku Huttunen

Omavaraisuus puntarissa
Huoltovarmuuden merkitys Suomen sähkömarkkinapolitiikassa on kysymys, jota tuleva hallitus joutuu pohtimaan, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.
”Korkea omavaraisuus sähkönsaannissa on ollut strateginen tavoite
Suomelle. Tällä hetkellä sähköä saa kuitenkin niin paljon edullisemmin
naapurimaista, että se ei kannusta markkinaehtoisiin investointeihin.”
”Markkinat, joilla toimimme, ulottuvat nyt jo Pohjoismaihin ja Baltiaan, ja
laajenevat edelleen. Me hyödymme laajoista markkinoista muun muassa
alhaisten hintojen kautta. Toisaalta on varmistettava huoltovarmuus ja
tehon riittävyys huippukulutustilanteissa.”
Huttunen muistuttaa, että markkinaehtoisten investointien puuttuminen ei ole kansallinen vaan eurooppalainen ongelma. Energiaunionissa
tavoitteena onkin vahvempi markkinalähtöisyys. ”EU:n energiapolitiikassa on nyt vallalla pyrkimys rajoittaa markkinoita vääristäviä toimia, joten
suunta on oikea.”
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turvaamisessa etenkin talvipakkasilla.
Fingrid on viime aikoina panostanut
tasasähkö- eli HVDC-yhteyksien kunnossapitoon, ja yhteyksien häiriöitä
on saatu vähennettyä.
Useat samanaikaiset merkittävät
häiriöt voimalaitoksilla tai rajasiirtoyhteyksissä voivat johtaa tehopulaan,
ja tiukan paikan tullen joudutaan rajoittamaan sähkönkäyttöä. Tehopula
on hallittavissa oleva tilanne, johon
Fingrid on varautunut yhdessä jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Järjestelmävastaavana Fingridillä on laissa
säädetty oikeus säännöstellä sähkönkäyttöä.
”Jos säännöstelyyn jouduttaisiin,
rajoitukset koskisivat lyhytaikaisesti
pientä osaa sähkönkulutuksesta. Silti
yhteiskunnallinen hinta olisi korkea,
jos sähkönkäyttöä rajoitettaisiin tuotantokapasiteetin riittämättömyyden
takia. Tällaisen keskeytyksen poliittinen merkitys olisi varmasti paljon
suurempi kuin myrskystä tai teknisestä viasta johtuvan keskeytyksen”,
Ruusunen arvioi.
Parhaassa tilanteessa kysyntää
voitaisiin leikata älykkään teknologian avulla niin, että siitä ei olisi
haittaa: esimerkiksi omakotitalon
lämminvesivaraaja tai kaupan pakasteallas voitaisiin ottaa lyhyeksi
ajaksi pois päältä. Teknologia mahdollistaa pk-teollisuuden ja kotitalouksien kysyntäjouston, joka on Ruususen mukaan yksi tärkeä apuväline
sähköjärjestelmän jouston lisäämiseksi. Sen pitäisi hänen mielestään
tapahtua markkinaehtoisesti eikä
regulaation kautta.
”Kysyntäjouston pitää olla taloudellisesti kannattavaa, jotta suuret
massat lähtisivät siihen mukaan. Nyt
kun sähkö on niin halpaa, harva kuluttaja vaivautuu muuttamaan kulutustaan sähkön hinnan mukaan.”
”Toivottavasti maailma muuttuu,
ja parinkymmenen vuoden kuluttua
meillä on enemmän kysyntäjoustoa
sekä joustavaa tuotantokapasiteettia,
jonka ylläpito on kannattavaa markkinaehtoisesti”, Ruusunen toteaa toiveikkaana. ■

Matti Supponen

Quo vadis, pohjoismainen sähköyhteistyö?

A

urinko paistaa takapihalle antavan ikkunani läpi
EU:n komission energiapääosaston talossa Rue de
Motilla. Huoneeni seinät ovat
täynnä kuvia ja karttoja, en
ole pitkään aikaan muuttanut.
Tarvitsisin pikaisesti ”Papierwendeä”, kaikki paperit kierrätykseen. Paraatipaikalla nenäni
edessä on Nordelin verkkokartta vuodelta 2001. Auringonpaisteessa se näyttää entistä
haalistuneemmalta. Ihailen aina
välillä kytkinasemien nimiä:
Alapitkä, Kassø, Letsi, Olsztyn
Matki, Püssi ja tietenkin Hasle.
Eivät ole kaikki turistikohteita, mutta
Euroopan sähkömarkkinoiden kannalta elintärkeitä.
Nordelin kartta on haalistunut, eikä
Nordeliakaan enää ole olemassa sen
jälkeen kun kantaverkkoyhtiöt perustivat ENTSO-E:n. Miten on pohjoismaisen sähköyhteistyön laita? Alussa oli
helppoa olla Pohjoismaiden vastuuvirkamies: ei tarvinnut muuta kun kopioida valmiita ratkaisuja ja yrittää pistää niitä lakipaketteihin. Aika pitkälle
se onkin riittänyt. Market coupling
leviää edelleen kunnes peränurkatkin
on vallattu.
Yhteistyö vaikuttaa kuitenkin kadonneen kuin maan nielemänä. Enemmän uutisia tulee erimielisyyksistä. On
häpeä, ettei Sydvästlänken jatku Norjaan asti, norjalaisten huomio suuntautuu paremmille metsästysmaille. Siitä
kostoksi ruotsalaiset keskittyvät omiin
hankkeisiinsa eivätkä suomalaiset saa
haluamaansa uutta rajajohtoa Ruotsiin
ja niin edelleen. Nordelin karttani on
muuten sen verran vanha, että siinä on
vielä Viking-kaapeli Norjasta Saksaan.
Nyt nimi on muutettu vähemmän valloitushenkiseksi (NordLink) ja virran
suuntaa on helppo käännellä Vikingin
suunnitelmiin verrattuna.

EU-virkamies uransa huipulla, kapasiteetin
allokaatio ja pullonkaulojen hallinta -verkkoohjesääntö on juuri hyväksytty komiteassa.

Muutenkin on menty pikemmin alamäkeä. Nord Poolilla oli sähkömarkkinoiden alkuvuosina koko Eurooppa
hyppysissään, nyt on vaarana siirtyminen puolustuskannalle ja liukuminen
aluesarjaan. Eurooppalaisen intradayjärjestelmän tarina jättänee arpia sieluihin Pohjoismaissa, eikä tarina ole
vasta kuin alussa. Keski-Euroopassa
uusiutuvan energian paineessa päivän
sisäiset markkinat kehittyvät kovaa
vauhtia, joten on tavallaan luonnollista, että johtoasema siirtyy sinne.
Runsaan vesivoiman hemmottelemat
Pohjoismaat pärjäisivät vielä pitkään
tunnin taseselvitysjaksolla.
No eipäs levitetä tappiomielialaa.
On niitä hyviäkin uutisia, kun oikein
miettii. Tanskan ja Ruotsin välinen
pullonkaulakiista sai oikean ratkaisun,
tosin pienen tuuppaamisen jälkeen.
Suomi ja Ruotsi ovat kiitettävästi osallistuneet Baltian pelastamiseen karhun
kynsistä, alueen omista erimielisyyksistä huolimatta. Estlink 2 rakennettiin
huippuajassa, ihan kuin siirtojohtojen
rakentamisen vaikeudet eivät koskisi
lainkaan Suomea.
Yhteistyön suhteen onkin parempi
katsoa tulevaisuuteen, peliä ei ole vielä menetetty. On selvää, että kansalliset

edut täytyy ottaa huomioon.
Norjalaiset haluavat täyttää vihreätä kassakaappiaan,
Ruotsi haluaa ensisijaisesti
etelän pullonkaulat poistettua ja Tanska on livennyt
kapasiteettimarkkinoita vastustavien rintamasta ehkä
oikean huolenaiheen takia.
Energia-unioni tarjoaa varmasti aiheita, joissa yhteistyö
on paikallaan ja edelläkävijän paikka on vapaana. Alueelliset vähittäismarkkinat
datahubeineen, aidot yhteispohjoismaiset säätö- ja tasesähkömarkkinat, kantaverkkoyhtiöiden verkonkäyttöyhteistyö
tai vaikkapa alueellinen uusiutuvien
tukijärjestelmä voisivat olla hyviä
kohteita. Vai onko mukavampi kiistellä välillä uusien kumppaneiden
kanssa? Saksalaiset, ranskalaiset,
puolalaiset, onhan heitä keistä valita? Pohjoismainen sähköyhteistyö on
kuollut, eläköön pohjoismainen sähköyhteistyö! ■
Matti Supponen työskentelee Euroo-

pan komissiossa. Tässä kolumnissa
esitetyt mielipiteet ovat kuitenkin
hänen omiaan. Euroopan komissio ei
ole omaksunut tai hyväksynyt niitä,
eivätkä ne kuvaa Euroopan komission
näkemyksiä.
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Markkinakehityksestä
eivät työt lopu
”Energia-ala on todella mielenkiintoinen, koska
jokaisella ihmisellä on jonkinlainen käsitys siitä,
miten sähköä pitäisi tuottaa ja käyttää. Sähkö on
monella tapaa yhteiskunnan keskiössä”, sanoo
sähkömarkkina-asiantuntija Mikko Heikkilä.
MIKKO HEIKKILÄ

TEKSTI MIRA MUURINEN | KUVA MATTI IMMONEN

Ikä: 32
Asuu: Helsingin Hermannissa.
Koulutus ja ura: Diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä
yliopistosta. Työskennellyt aikaisemmin Pori Energian
voimalaitoksella sekä yli-insinöörinä Energiavirastossa.
Harrastukset: Juoksu ja golf. Juoksi viime kesänä ensimmäisen maratoninsa ja suunnittelee tänä kesänä toista.

M

ikko Heikkilä aloitti työt Fingridissä viime syksynä.
”Ennen Fingridiin siirtymistä vastasin Energiavirastossa sähkön toimitusvarmuuteen liittyvistä asioista ja erilaisista sähkön tukkumarkkinoiden valvontatehtävistä. Fingridissä työ on tietenkin sikäli erilaista,
että yrityksenä se on lähempänä sähkömarkkinoita. Toisaalta Fingrid on samalla myös yhteiskunnallinen toimija, teemme työtä koko yhteiskunnan hyväksi ja olemme
avoimia ja tasapuolisia. Asiakkaita on suuri joukko ja
koko ajan on mietittävä laajempaa kokonaisuutta, aivan
kuten viranomaistyössäkin.”
Itämeren markkinoita luomassa

Heikkilä työskentelee Fingridissä markkinakehitysyksikössä, jonka kautta hän on tekemisissä myös pohjoismaisten ja Baltian sähkömarkkinoiden kehityssuuntien
kanssa.
”Pohjoismainen sähkömarkkinayhteistyö on nousemassa uudelleen valokeilaan. Baltian suunta on uudempi juttu, siellä yhteistyö ei ole vielä yhtä pitkällä
kuin pohjoismaisella tasolla. Yhtenä tehtävänäni on
säätösähkömarkkinayhteistyön lisääminen Baltian
suuntaan nyt, kun alueen maat ovat luomassa omaa
sisäistä säätömarkkinaansa. Ensi vuoden alussa Ruotsin ja Liettuan kantaverkot yhdistyvät merikaapelilla,
jolloin Baltian merkitys pohjoismaisilla markkinoilla
korostuu entisestään”, Heikkilä kertoo.
”Suomen ja Viron väliset Estlink-merikaapelit ovat olleet pitkään ainoa yhteys Pohjoismaiden ja Baltian välilFINGRID 1 . 2015 | 12

lä, joten Fingrid on ollut vuosia avainasemassa Itämeren
sähkömarkkinoiden luomisessa.”
Töitä teettävät myös eurooppalaiset verkkosäännöt,
jotka vaativat Heikkilän mukaan kantaverkonhaltijoita
arvioimaan omia toimintamallejaan ja perustelemaan
ratkaisujaan.
”Markkinakehityksestä eivät kyllä työt tule loppumaan.
Verkkosäännöt vaativat meitä kehittämään toimintatapojamme sekä lisäämään yhteistyötä ja avoimuutta paikallisella ja alueellisella, koko Euroopan tasolla.”
Eteenpäin katsova asenne motivoi

Energia-alassa Heikkilää kiehtoo sen keskeisyys yhteiskunnassa.
”Energiakysymykset koskettavat jokaista yksityishenkilöä ja kaikkia teollisuuden aloja. Fingrid on sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden keskeinen toimija, joten työ täällä tarjoaa todellisen näköalapaikan
siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. Tässä työssä pääsee vaikuttamaan ja tekemään asioita, joilla on oikeasti
yhteiskunnallista merkitystä. Se on motivoivaa.”
Heikkilän mielestä Fingridille leimallista on eteenpäin katsova ja kehittävä asenne.
”Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään, ja tavoitteena on olla kantaverkkotoiminnan esikuva. Työntekijän kannalta tämä nostaa motivaatiota ja haastaa myös
yksilöä kehittämään itseään.” Heikkilä kiittää myös
Fingridin mukavaa työilmapiiriä.
”Olin Energiaviraston työnkuvien kautta paljon tekemisissä fingridiläisten kanssa, ja minulle muodostui
jo silloin Fingridistä työyhteisönä positiivinen kuva.
Täällä on tilaa erilaisille näkemyksille, ja asioista keskustellaan. Fingrid on myös työilmapiirin puolesta todella hyvä työpaikka.” ■
Videoesittely Mikko Heikkilästä on katsottavissa Fingridin YouTubekanavalla: youtube.com/fingridoyj

Tällä palstalla esitellään ja selvitetään sähkönsiirron ja
siihen läheisesti liittyvien alojen terminologiaa.

TU

VERKKOSÄÄNNÖT
Energia-alan seminaareissa ja sidosryhmälehtien sivuilla ei ole voinut välttyä törmäämästä termiin verkkosääntö
eli ’network code’. Ensimmäinen sähkömarkkinoiden verkkosääntö tulee voimaan kuluvan vuoden aikana. Mistä
näissä säännöissä on kyse ja miten ne vaikuttavat sähkömarkkinoiden toimintaan täällä Pohjolassa?

E

U:n energiamarkkinoiden yhdentymistä on edistetty lainsäädäntötoimin niin sanotuilla sisämarkkinapaketeilla. Niistä
viimeisin eli kolmas tuli voimaan
vuonna 2009. Sähkömarkkinoiden
rakenteita perusteellisesti myllänneessä paketissa määriteltiin myös
verkkosääntöjen juridinen asema ja
valmisteluprosessi.
Sääntöjen valmistelutehtävä annettiin kantaverkonhaltijoiden yhteistyöjärjestölle ENTSO-E:lle sekä
energiaviranomaisten yhteistyövirastolle ACER:ille. Prosessissa ACER
määrittelee ensin yleiset linjat eli puiteohjeet, joiden perusteella ENTSO-E
valmistelee verkkosääntöluonnoksen.
Tähän työhön myös Fingrid osallistuu aktiivisesti. Tämä vaihe kestää
kokonaisuudessaan 2–3 vuotta.
Lopullisen muotonsa verkkosäännöt saavat komitologiamenettelyssä,
jossa EU:n jäsenvaltioiden edustajat
hyväksyvät verkkosäännöt. Suomea
menettelyssä edustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kokemukset ensimmäisestä hyväksytystä verkkosäännöstä
osoittavat, että pitkästä valmistelusta
huolimatta aivan loppumetreillä voi

odottaa vielä merkittäviäkin sisältömuutoksia. Lopuksi verkkosäännöt
hyväksytään Euroopan parlamentissa.
Tässä vaiheessa asiasisältöön ei enää
tehdä muutoksia.
***
Moniportaisen valmisteluprosessin jälkeen verkkosäännöt saavat lainsäädännöllisen aseman kaikissa EU:n
jäsenmaissa. Lakiteknisistä syistä osa
verkkosäännöistä nimetään uudelleen
suuntaviivoiksi, mutta tällä ei ole juurikaan käytännön merkitystä.
Tällä hetkellä työn alla on kymmenkunta verkkosääntöä, jotka on
jaettu kolmeen pääryhmään: markkina-, verkkoonliityntä- ja verkon
käyttösääntöihin. Markkinasäännöt
sääntelevät esimerkiksi sähköpörssien
asemaa, siirtokapasiteetin määrittämistä ja tasehallintaa. Verkkoonliityntäsäännöt taas käsittelevät tuotannolle
ja kulutukselle asetettavia liittymisvaatimuksia sekä HVDC-yhteyksiltä
edellytettäviä ominaisuuksia. Verkon
käyttöä koskevat säännöt sääntelevät
esimerkiksi järjestelmäreservejä sekä
häiriötilanteiden hallintaa.
***

Suuntaviivat sähkön siirtokapasiteetin jakamiselle
ja siirtojen hallinnalle (CACM) pähkinänkuoressa:
EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät viime joulukuussa ensimmäisen verkkosäännön, CACM:n. Se sisältää vaatimukset siirtokapasiteetin laskennasta sekä vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden rakenteesta.
Hahmoteltu markkinoiden rakenne noudattaa pääosin pohjoismaista
markkinamallia. Eroja on kuitenkin muun muassa seuraavissa:
• siirtokapasiteetille määritetään hinta pullonkaulatilanteissa myös
päivän sisäisellä markkinalla
• Suomessa voi toimia useampi sähköpörssi
• Fingridin sidosryhmäkuuleminen saa virallisemman muodon
• Energiaviraston vahvistamien markkinasääntöjen määrä kasvaa.
CACM on tulossa voimaan vuoden 2015 puolivälissä.

Mitä tällä valtavalla harjoituksella
saavutetaan? Kehittyvätkö Itämeren alueen sähkömarkkinat entistä
ehommiksi? Voi olla, että Itämeren
alueella käytännön muutokset jäävät
suhteellisen pieniksi. Verkkosäännöt
nimittäin kuvaavat pitkälti pohjoismaisen markkinamallin, eikä Pohjolaan ole näillä näkymin tulossa perustavanlaatuisia muutoksia. Prosessi
edellyttää kuitenkin myös pohjoismaisilta toimijoilta nykyisten käytäntöjen ja markkinamallin kriittistä
tarkastelua, käytäntöjen huolellista
perustelua sekä yhteistyön lisäämistä
entisestään.
Pohjoismaisesta näkökulmasta merkittävä muutos on viranomaiskäsittelyiden ja yksityiskohtaisen sääntelyn
merkittävä lisääntyminen. Jatkossa
viranomaiset vahvistavat valtavan
joukon markkinaehtoja ja verkon
operoinnin teknisiä yksityiskohtia.
Aika näyttää, saavutetaanko tällä
tasapuolisempi toimintaympäristö ja
tehokkaammin toimivat markkinat
vai muodostuuko yksityiskohtaisesta
sääntelystä kehitystä hidastava tekijä.
Fingridissä sääntöjen voimaantulo
työllistää suurta osaa henkilöstöstä.
Verkkosääntöjen käyttöönotto onkin nostettu yhtiötason strategiseksi
hankkeeksi. Useimmat muutoksista
valmistellaan eurooppalaisella tasolla tai yhteistyössä lähialueen kantaverkonhaltijoiden kanssa, toimijoiden
näkemyksiä tasapuolisesti kuunnellen.
Odotettavissa olevista muutoksista
viestitään markkinoille ja sidosryhmille ennakoivasti ja avoimesti. ■
TEKSTI MIKKO HEIKKILÄ
Lue lisää ENTSO-E:n sivuilta
www.entsoe.eu/major-projects/
network-code-development
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SIJOITUSKOHTEENA
TUULIVOIMA
Sijoitusyhtiö Taaleritehdas tarjoaa kaikille suomalaisille mahdollisuuden tulla mukaan
tuulivoimabisnekseen. Ensimmäisen tuulivoimarahastonsa turvin yhtiö rakennutti
yhden tuulipuiston Honkajoelle ja kaksi Iihin. Vastikään avattiin toinen rahasto, ja
rakenteilla on toistakymmentä tuulivoimalaa eri puolille Suomea.
TEKSTI SUVI ARTTI | KUVA MIKKO TÖRMÄNEN

”S

uomalaisten pankkitileillä
makaa 85 miljardia euroa
käyttämättömänä. Tavoitteemme on saada siitä edes
10 prosenttia kiertoon suomalaisten hyväksi”, sanoo Taaleritehtaan uusiutuvan energian johtaja
Taamir Fareed.
Taaleritehdas on Suomessa poikkeuksellinen toimija: sijoitusyhtiö, joka
kehittää tuulivoimahankkeita alusta asti. ”Emme ole pankkiireita vaan
insinöörejä”, sanoo Fareed viitaten
itseensä ja tuotantopäällikkö Olli Hagqvistiin. Molemmat miehet ovat koulutukseltaan sähkötekniikan diplomiinsinöörejä, jotka ovat olleet työmailla
ihan oikeissakin töissä, muun muassa
asentamassa tuulimittauslaitteita.
”Pääomarahoitushankkeissa, kuten
tuulivoimantuotannossa, roolimme
on mahdollistaa asiakkaiden pääsy
mukaan sellaisiin hankkeisiin, joihin heillä ei muuten olisi mahdollista
osallistua”, Fareed sanoo.
Taaleritehdas avasi ensimmäisen
tuulivoimarahastonsa joulukuussa
2010. ”Rahasto oli niin suosittu, että
merkinnät ylittyivät jopa kolminkertaisesti ja rahasto jouduttiin sulkemaan ennenaikaisesti. On ollut hienoa
nähdä, että suomalaisia kiinnostaa
tuulivoimaan investoiminen.”
Tuulitehdas I -rahastoon investoitiin 180 miljoonaa euroa. Kesällä
2014 lanseerattu Tuulitehdas II -raFINGRID 1 . 2015 | 14

hasto tulee olemaan 300–400 miljoonan euron luokkaa. Rahasto suljettiin
lokakuussa 2014, mutta siihen voi
vielä osallistua voitonjakolainamuotoisella sijoituksella, jonka minimisijoitussumma on 10 000 euroa.
Luvitusvaihe vaatii kärsivällisyyttä

Taaleritehdas toimii hankekehittäjänä eli vastaa tuulivoimahankkeesta
alusta alkaen, lähtien monivaiheisesta luvitusprosessista. ”Keskimääräisen
tuulivoimaprojektin luvitusvaihe kestää 2–4 vuotta, rakentaminen puolestaan noin vuoden. Tuulivoimarakentamisessa itse rakentaminen on se
helpoin osa”, Taamir Fareed toteaa.
Hänen kokemuksensa mukaan tuulivoimahankkeissa varmaa on vain
se, että mikään ei mene suunnitelmien mukaan. ”Projektin voivat estää
monet asiat viitasammakoista lähtien. Ainoa tapa onnistua on avoin
toimintatapa ja osaava hankekehitysporukka, joka huomaa ajoissa, jos
hanke ei voi toteutua.”
”Toisaalta edes Suomen paras porukka ei takaa sitä, että kaikki menee
putkeen. Esimerkiksi puolustusvoimien
tutka voi kaataa hankkeen, joka olisi
muuten täysin toteutuskelpoinen.”
Rakentamisen Taaleritehdas ostaa
isoina kokonaisuuksina: infrarakentaminen, voimalaitokset, työmaiden
valvonta. Iin projekteissa infran ra-

kentamisesta vastasi NCC. Työmaiden
valvonta ulkoistettiin Finnish Consulting Groupille.
Voimalaitosvalmistajaksi valittiin
ensimmäisen rahaston projekteissa
saksalainen Nordex, johon Taaleritehdas on ollut tyytyväinen. ”Heillä
on kylmän kelin osaamista ja markkinoiden hiljaisimmat voimalat, jotka
lisäksi sopivat hyvin Suomen tuuliolosuhteisiin: voimalat ovat korkeita
ja roottorit isoja”, Fareed kertoo.
Tehokas ja työllistävä tuulivoima

Honkajoelle ja Iin Nybyhyn valmistuneet tuulipuistot ovat vasta alkusoittoa. Taaleritehtaalla on rakenteilla
hankkeet Ylivieskassa, Alavieskassa,
Kankaanpäässä ja Iin Myllykankaalla.
Lisäksi vireillä on kymmenisen hanketta eri puolilla Suomea.
Nykyaikaisilla voimaloilla voidaan
tuottaa Suomen oloissa merkittäviä
määriä energiaa. ”Suomessa on vieläkin sitä asennetta, että tuulivoima
on puunhalaajien hommaa. Kuitenkin
esimerkiksi Iin tuulipuisto kokonaisuudessaan tuottaa energiaa yli 200
gigawattituntia vuodessa. Puistossa
on 27 voimalaa, joiden napakorkeus
on 120 metriä ja roottorin halkaisija
117 metriä. Jokainen voimala ottaa
tuulta yli hehtaarin alalta. Kankaanpäähän rakenteilla olevaan puistoon
tulee vielä isommat voimalat, jotka

hyödyntävät tuulen jopa 1,3 hehtaarin alalta”, Taamir Fareed kertoo.
Hän huomauttaa, että tuulivoima
myös työllistää enemmän kuin usein
ajatellaan. ”Työmaillamme työskentelee tällä hetkellä yli 350 henkeä, ja
projekteihin osallistuu kaikkiaan yli
sata yritystä. Rakennusvaiheen jälkeen tekijöitä tarvitaan voimaloiden
käyttöön ja kunnossapitoon. Kymmenen voimalan puisto vaatii 3–4
hengen huoltotiimin. Jos mukaan
lasketaan hallinnollliset tehtävät,
tuotannon ennustaminen, sähkön
myynti, vakuutukset ja niin edelleen, päästään jo paljon suurempiin
lukemiin. Sweco Ympäristö Oy:n laskelman mukaan tuulivoima-ala työllistää Suomessa noin 2 200 henkeä
ja tulevaisuudessa luku voi olla huomattavasti suurempi.”
Työllistävä vaikutus on huomattu
muun muassa Iissä, jossa on Suomen suurin tuulivoimakeskittymä.
Iissä on Fareedin mukaan ihanteelliset olosuhteet tuulivoimalle. ”Suomi
on täynnä tuulisia paikkoja, mutta
alueella pitää olla myös sähköverkko, johon voimala voi liittyä. Lisäksi
paikan on oltava asutuksen ja ympäristön kannalta soveltuva. Iissä kaikki
palaset ovat kohdallaan. Tosin nyt rakenteilla olevien voimaloiden jälkeen
alueen sähköverkkoon ei mahdu enää
enempää tuotantoa.”

see ison hatunnoston kaikkien toimijoiden tasavertaisesta kohtelusta.
Suomessa on satoja käynnissä olevia
hankkeita, ja Fingridin pitää arvioida, mitkä niistä todella toteutuvat. He
ovat onnistuneet hyvin tässä vaikeassa tehtävässä”, Fareed kiittelee.
Kantaverkkotariffin kehittämisestä
hänellä on kantaverkkoyhtiölle toive: ”Olisi hyvä, että tariffi perustuisi
jatkossakin tuotettuun energiaan eikä
tehoon. Tehomaksu rankaisee tuulivoimatuottajia suhteettoman paljon,
koska maksimaalisella teholla tuotettuja tunteja on suhteessa vähän.”
Kohti markkinaehtoisuutta

Taamir Fareedin mielestä koko tuulivoima-alan pitää panostaa kehitykseen, jotta tuulisähkön hinta saadaan
lähemmäs markkinahintaa.
”Tuulivoiman tukitasoa pitää tulevaisuudessa laskea ja alan pitää
pystyä vastaamaan haasteeseen.
Tarvitsemme myös selkeitä sitovia
tavoitteita, sillä ilman niitä ei kannata aloittaa uusia hankkeita. Nyt kun
juna tuulivoimarakentamisen osalta
on lähtenyt vauhtiin, olisi hölmöä
alkaa jarruttaa.”

Tuulivoima mahdollistaa uudenlaisten toimijoiden tulemisen energia-alalle. Nyt tavalliset kansalaiset
ja sijoittajat voivat omistaa teollista
tuotantoa.
”Haluamme tuoda tuulivoimasijoittajille omistajuuden tunnetta, jotain enemmän kuin vain nimen paperiin”, Fareed sanoo. Esimerkkinä
hän kertoo Taaleritehtaan sijoittajilleen järjestämästä retkestä Honkajoen tuulivoimalalle. ”Eräs mies katsoi
bussista noustuaan tuulivoimaloita ja
ihmetteli ’omistanko minä tämän?’.
Juuri tästä on kyse. Ne ovat sijoittajien voimaloita, eivät Taaleritehtaan.
Yhdessä voimme tehdä isompaa kuin
mihin yksin pystyisimme.” ■

Tasapuolista palvelua Fingridiltä

Taaleritehdas on saanut Fingridiltä
hyvää palvelua tuulivoimaloiden liitettävyyttä koskevissa asioissa. Taamir Fareed tietää, että liitettävyyden
selvittäminen hyvissä ajoin on olennaisen tärkeää tuulivoimahankkeen
onnistumisen kannalta.
”Aina kun olemme tarvinneet apua,
olemme sitä saaneet. Fingrid ansait-

”Tuulivoiman tukitasoa
pitää tulevaisuudessa
laskea ja alan pitää pystyä
vastaamaan haasteeseen.”
Taamir Fareed
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ALKUPERÄTAKUIDEN REKISTERI KÄYTTÖÖN
Fingridin tytäryhtiön Finextran uusi sähkön alkuperätakuurekisteri
otettiin onnistuneesti käyttöön 1.1.2015.

A

lkuperätakuun palvelussa otettiin vuoden alussa käyttöön myös uudet, toistaiseksi voimassa olevat sopimusehdot. Samalla Finextra aloitti Suomen jäsenenä eurooppalaisessa alkuperätakuiden rekistereiden yhteisorganisaatiossa AIB:ssa (Association of Issuing Bodies).
Alkuperätakuurekisterissä myönnetään, siirretään, peruutetaan ja mitätöidään uusiutuvan energian ja sähkön tehokkaan
yhteistuotannon sertifikaatteja. Rekisteristä siirretään alkuperätakuita sähköisesti myös AIB:n hallinnoiman Hubin kautta
muiden maiden rekistereihin. Sähkön alkuperätakuun lisäksi Finextra voi myöntää myös EKOenergia-lisätuotemerkin.
Finextran alkuperätakuurekisterissä toimii 31 tilinhaltijaa. Rekisteriin on liitetty noin 270 voimalaitosta, joiden yhteisteho on 7 400 megawattia. Rekisterin toteutti Solita Oy, joka vastaa myös ylläpidosta ja käytön tuesta.
TEKSTI KAIJA NISKALA

TOIMIVATKO ALKUPERÄTAKUIDEN MARKKINAT? Pyysimme rekisterin käyttäjiä arvioimaan uusiutuvan
energian alkuperätakuiden markkinoiden toimivuutta ja Finextran palvelua.

1.

Miten yrityksenne on
mukana uusiutuvan energian
alkuperätakuiden markkinoilla?

2.

Miten uusiutuvan energian
alkuperätakuiden markkinat
mielestänne toimivat?

Jere Anttalainen
asiantuntija
prosessit ja tuotekehitys
Savon Voima Oyj
Sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksemme
Pieksämäellä ja Iisalmessa sekä 9 vesivoimalaitosta on
rekisteröity alkuperätakuujärjestelmään. Lisäksi olemme
hakeutumassa vesivoimamme osalta LECs-markkinoille IsoonBritanniaan.

1.

Koska alkuperätakuukauppaa käydään pääasiallisesti
kahdenvälisesti ja vain joissakin hyödykepörsseissä,
kysyntä ja tarjonta ovat hajallaan. Lisäksi tuotevaihtoehtoja on lukuisia. Toisaalta taustajärjestelmät alkuperätakuiden
hallitsemiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi ovat kehittyneet ja
tuoneet alkuperätakuiden tuottajille ja hankkijoille tehokkaampia
tapoja sähkön alkuperän varmentamiseen ja ilmoittamiseen.

2.

Sähköisen alkuperätakuurekisterin toiminnallisuus on
parantunut. Voimme hyödyntää järjestelmän tarjoamaa raportointia kohtuullisen helposti Savon Voiman
Qlikview-pohjaisessa alkuperätakuiden ja vihreän sähkön position
hallinnassa. Kehityskohteena voisi olla järjestelmärajapintojen
kehittäminen automaattisemmaksi ja tiedonsiirron kehittäminen
esimerkiksi xls-, xml- ja csv-tiedostomuotoja tukevaksi.

3.
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3.

Onko kehitysideoita tai toiveita
Finextran palveluun liittyen?

Juha Kortessalmi
Senior Portfolio Manager
UPM

1.

UPM on Suomen toiseksi suurimpana sähköntuottajana
merkittävä uusiutuvan energian tuottaja, mutta myös
käyttäjä sellun ja paperin valmistuksessa.

Tällä hetkellä tarjontaa on selkeästi enemmän kuin kysyntää, mikä on painanut alkuperätakuiden hinnan hyvinkin
alhaiseksi. Uusiutuvan energian tuottajalle ei jää juuri
mitään, kun huomioidaan järjestelmän ja hallinnon kustannukset.
Tarjontaa kasvattavat erityisesti EU:n ulkopuolelta tulevat takuut,
jotka on hyväksytty järjestelmään ja joita on mahdollista käyttää
sähkön hankintansa vihertämiseen.

2.

Polttoaineilmoitukset pitäisi pystyä siirtämään polttoainetietokannoista tai energiahallintajärjestelmistä suoraan
Finextran rekisteriin. Nyt ne joudutaan syöttämään käsin,
mikä lisää inhimillisen erehdyksen riskiä.

3.

Suvi Viljaranta
Portfolio Manager
Enegia
Portfolio Services Oy
Energiakolmio ja Skapat ovat
1.4.2015 lähtien Enegia.
Autamme asiakkaita alkuperätakuulain tuomien velvoitteiden noudattamisessa ja hallinnoimme heidän alkuperätakuitaan ja tuotantolaitoksiaan alkuperätakuurekisterissä.
Välitämme alkuperätakuita eurooppalaisten asiakkaidemme toiveiden mukaisesti ja myymme takuita myös suoraan sähkön loppukäyttäjille, jotka haluavat hankkia uusiutuvalla energialla tuotettua
sähköä ilman fyysisen sähkön toimitussopimusten muuttamista.

1.

Alkuperätakuilla on mahdollista käydä kansainvälistä
2. kauppaa. Esimerkiksi toimija, jolla ei ole omaa uusiutuvaa tuotantokapasiteettia, voi vaivattomasti hankkia
uusiutuvan energian alkuperätakuut markkinalta. Toimiva alkuperätakuujärjestelmä ja velvoite varmentaa uusiutuvana myyty
sähkö alkuperätakuilla lisää markkinan luotettavuutta, kun sähkön
alkuperä voidaan jäljittää tarkasti ja uusiutuvien kaksoislaskennan
mahdollisuus on suljettu pois. Uusiutuvalla energialla tuotetun
sähkön kysynnän kasvu auttaisi tasapainottamaan alkuperätakuiden markkinaa, jolla hintataso on tällä hetkellä alhainen runsaan
tarjonnan johdosta.
Haluan kiittää Fingridin alkuperätakuuasioiden parissa
työskentelevää tiimiä. Finextran alkuperätakuurekisteriin
siirtyminen on näin aktiivisen rekisterinkäyttäjän näkökulmasta sujunut erinomaisen mallikkaasti. Toivon, että rekisteriä
kehitetään jatkossakin ja käyttäjien toiveet huomioidaan yhtä hyvin
kuin tähänkin asti. Vuosittainen rekisterinkäyttäjien tilaisuus voisi
olla kätevä tapa vaihtaa kokemuksia ja keskustella rekisteristä.

3.

Juha Ruokonen
Portfolio Manager
Fortum Power and Heat Oy

Fortum on mukana alkuperätakuumarkkinoilla sekä
uusiutuvan energian tuottajana että myyjänä. Fortumin
tuotantoportfoliosta löytyy paljon vesivoimaa, bioenergiaa
ja jonkin verran tuulivoimaa. Fortumin kotitalouksille myymä
sähkö on sataprosenttisesti vesivoimaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme tuulivoima-, ekoenergia- ja bra miljöval -tuotteita.

1.

Alkuperätakuumarkkinat ovat kehittyneet asteittain vuosien saatossa. Tukkumarkkinoiden toiminta on kehittynyt
hyvään suuntaan viime vuosina. Tätä ovat edistäneet
standardisopimukset ja markkinoiden likviditeetin paraneminen.
Kuluttajapuolen markkinoilla on maiden välillä vielä paljon eroja.
Esimerkiksi Suomessa sähkönmyyjien on käytettävä alkuperätakuita uusiutuviin perustuvien tuotteidensa brändäämisessä,
mutta joissakin maissa tämä ei ole pakollista. Ylipäätään alkuperätakuulainsäädännön maittaiset erot hankaloittavat markkinan
toimintaa. Lainsäädäntöä ja toimintatapoja pitäisi harmonisoida.

2.

Finextran alkuperätakuujärjestelmän käyttöönotto on
sujunut haastavasta aikataulusta huolimatta hyvin. Toivoisimme, että alkuperätakuita voisi hakea myös muille
tuotantomuodoille kuin uusiutuville. Tämä helpottaisi eri sähkötuotteiden brändäämistä ja poistaisi joidenkin tuotantomuotojen
mahdollista kahteen kertaan laskemista.

3.

Muutoksia Suomen ja Venäjän väliseen sähkökauppaan
Kahdensuuntainen sähkökauppa Suomen ja Venäjän välillä on ollut mahdollista
joulukuun 2014 alusta lähtien.

T

ammikuussa 2015 Venäjän ja Suomen välisessä sähkökaupassa siirryttiin käytäntöön, jossa myös kahdenvälinen kauppa myyjän ja ostajan välillä on käytävä
Suomessa sähköpörssin kautta. Sähköä Venäjältä tuovan
tai Venäjälle vievän toimijan on tarjottava kaikki sähkö
pohjoismaiseen sähköpörssiin.
Venäjän ja Suomen väliseen sähkökauppaan on suunnitteilla myös uudenlainen tariffi. ”Olennaisin muutos on,
että toisin kuin tähän mennessä käytössä ollut kiinteä
tariffi, uusi tariffi perustuisi sähkön hintaeroon Suomen
ja Venäjän välillä. Tariffi olisi siis tietty prosenttiosuus
markkinoiden välisestä hintaerosta”, kertoo johtava

asiantuntija Risto Lindroos Fingridistä. ”Uusi tariffi
aiheuttaa huomattavasti vähemmän haittaa rajakaupalle kuin entinen malli. Odotuksena on, että uudistuksen
myötä maiden väliset siirrot kasvaisivat.” Tariffiehdotus
on nyt kuulemiskierroksella, ja suunnitelmien mukaan
uusi tariffi otetaan käyttöön kesäkuun alussa.
Maiden väliseen sähkökauppaan saattaa vaikuttaa
myös Venäjän luopuminen kesäajasta. Suomen ja Venäjän välillä ei ole kesäaikaan enää aikaeroa. ”Aikaeron
poistuminen voi myös vaikuttaa jossain määrin sähkökauppaan”, Lindroos sanoo.
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Neuvottelukunnan rooli
on katsoa eteenpäin
Fingridin neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vuoden alusta lähtien
Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen. Neuvottelukunnan työssä häntä
kiinnostavat eniten sähkömarkkinoiden toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät kysymykset.
TEKSTI MIRA MUURINEN | KUVA MATTI IMMONEN

F

ingridin neuvottelukunnan
uuden puheenjohtajan Jussi
Laitisen mukaan hyvä esimerkki neuvottelukunnan
toiminnan merkityksestä on
kantaverkkotariffien muutoksen tiimoilta käyty keskustelu.
”Keskustelussa päästiin kokonaisuuteen nähden toimivaan lopputulokseen, jossa on saatu sovitettua
yhteen useita eri näkökulmia. Oma
maailmankatsomuskin avartuu kun
kuulee eri asiakasryhmien mielipiteitä ja näkemyksiä asioihin”, Laitinen
kertoo.
”Neuvottelukunnan rooli on katsoa
eteenpäin ja ohjata toimintaa tulevaisuutta varten. Sähkömarkkinakehitys,
rajasiirtoyhteydet sekä datahub ja sen
kehittäminen ovat olennaisia teemoja
tämän tehtävän kannalta.”
Runsaasti
keskustelunaiheita

Neuvottelukuntaan valitaan jäseniä
tasapuolisesti Fingridin eri asiakasryhmistä, joilla on kullakin omia
tarpeitaan: sähkön tuottajia, käyttäjiä, jakelijoita ja sähkömarkkinatoimijoita. Moni organisaatio, kuten
Tampereen Sähkölaitos Oy, edustaa
kuitenkin nykyisin useampaa kuin
yhtä asiakasryhmää.
”Olemme niin sanotusti täyden
palvelun talo, eli meillä on edustettuna kaikki energiayhtiön toimialat.
Tasapainottelu eri näkökulmien välillä ei tuota vaikeuksia – neuvottelukunnan ideahan on valita edustajia
mahdollisimman laaja-alaisesti. Henkilökohtaisesti minua kiinnostavat
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Keskeistä on avoimuus
Neuvottelukunta on Fingridin yhtiöjärjestyksen mukainen
neuvoa-antava elin, jonka jäsenet kutsuu Fingridin hallitus.
Sisäpiiritietoa kokouksissa ei jaeta, mutta neuvottelukunnan
tarjoamaa tilaisuutta keskustella ja vaihtaa näkemyksiä
arvostavat kaikki jäsenet.

F

ingridin neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Fingridin ja sen asiakkaiden välillä. Neuvottelukunta ottaa kantaa yhtiön kantaverkkoliiketoimintaan ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin
liittyen, asiakkaan näkökulmasta. Neuvottelukunta ei tee muodollisia päätöksiä, vaan toimii neuvoa antavana keskustelufoorumina.
”Neuvottelukunta on Fingridille hyvä testipenkki, josta yhtiö saa laajasti palautetta toiminnastaan ja suunnitelmistaan. Saamme näkökulmia
ja lähtökohtia toimintaamme eri asiakasryhmiltä, tasapainoisesti, suoraan
ja nopeasti”, kertoo neuvottelukunnan sihteeri, Fingridin kantaverkkopalvelut ja suunnittelu -toiminnon johtaja Jussi Jyrinsalo.
Neuvottelukunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti Fingridin kaikkia
asiakasryhmiä. Jäseniä valittaessa pyritään myös maantieteelliseen kattavuuteen.
Kunkin jäsenen toimikausi kestää kolme kalenterivuotta, ja vuosittain
jäsenistöstä vaihtuu kolmannes. Toimikunnan puheenjohtajuus kiertää
asiakasryhmittäin. Tällä hetkellä neuvottelukunnassa on kaksitoista asiakasjäsentä, jonka lisäksi kaksi osallistujaa Fingridistä. Puheenjohtajana
toimii Jussi Laitinen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä.
Jyrinsalon mukaan keskeistä neuvottelukunnan työssä on avoimuus.
Kokousten materiaalit ovat kaikkien sidosryhmien nähtävillä.
”Fingridin toivomuksena on, että neuvottelukunnan jäsenet jatkavat
keskustelua näistä kysymyksistä omissa taustaorganisaatioissaan ja toimivat kokouksissa koko asiakastyyppinsä edustajana ja äänitorvena. Kaikilla Fingridin asiakkailla tulee olla samat tiedot ja samat mahdollisuudet
vaikuttaa”, Jyrinsalo sanoo.

Neuvottelukunnan jäsenet vasemmalta: Ilkka Latvala, Jukka Ruusunen, Jorma Myllymäki, Juha Lindholm, Jussi Laitinen, Raimo
Härmä, Stefan Sundman, Tuomas Timonen, Tapio Jalonen, Jussi Jyrinsalo, Jarmo Tanhua ja Rami Vuola. Kuvasta puuttuvat Juhani
Järvelä ja Jukka Mikkonen.

sähkömarkkinoiden toimivuuteen, tehokkuuteen ja kehittämiseen liittyvät
kysymykset, sillä niiden parissa tarvitaan monipuolista ymmärrystä eri
toimialoista”, Jussi Laitinen sanoo.
Neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltävät asiat liittyvät Fingridin tuottamiin palveluihin ja niiden hinnoitteluun, kantaverkon käyttöön,
kantaverkkoinvestointeihin ja sähkömarkkinoiden kehittämiseen. Tarkoitus on käydä vuoden aikana kaikki
Fingridin toiminnan osa-alueet läpi.
”Keskusteltavia aiheita on tietysti runsaasti, ja se aiheuttaa omat
haasteensa. Kun eri asiakkaille ovat
tärkeitä erilaiset asiat, esityslista kasvaa väkisinkin. Neuvottelukunnan
puheenjohtajuus on kunnia-asia, ja
sikälikin hieno tilaisuus, että se pakottaa paneutumaan aikaisempaa
syvällisemmin keskusteltaviin teemoihin”, Laitinen kertoo.
Hän kiittää ilmapiiriä neuvottelukunnassa kehityshakuiseksi ja eteenpäin katsovaksi.
”Jäsenet ovat oikealla asenteella
liikkeellä, ja asioihin pyritään yhdessä löytämään ratkaisu. Jäsenyyteni

aikana keskustelun määrä ja laatu
ovat olleet positiivinen yllätys. On
ollut kannustavaa huomata, että keskusteluilla ja kommenteilla on ollut
merkitystä Fingridin toiminnalle”,
Laitinen sanoo.
Euroopan asiat ja tulevaisuuden
suunnat puhuttavat

Viime aikoina neuvottelukunnassa
keskustelua ovat herättäneet erityisesti vuoden 2016 alusta voimaan
astuvien kantaverkkotariffien lisäksi
sähkömarkkinakehityshankkeet sekä
eurooppalaisten sähkömarkkinoiden
kehityssuunnat.
”Asiakkaat tuntuvat arvostavan
sitä, että pidämme heidät ajan tasalla Euroopan tason asioista. Usein
toivotaan, että Fingrid olisi vahva
Suomen edunvalvoja eurooppalaisella tasolla, mutta joissakin tilanteissa
kantoja täytyy myös tasapainottaa.
Pyrimmekin myös rohkaisemaan asiakkaita vaikuttamaan itse”, kertoo
neuvottelukunnan sihteeri, Fingridin
kantaverkkopalvelut ja suunnittelu
-toiminnon johtaja Jussi Jyrinsalo.

”Eurooppalaisissa kysymyksissä
neuvottelukunnan jäsenet voisivat
mielestäni ottaa enemmän kantaa
asioihin kotimaan näkökulmasta. Jotta toimintaa kehitettäisiin Suomenkin
etujen mukaisesti, on tärkeää, että jäsenet ottavat tässä roolia”, Jussi Laitinen sanoo.
Hän pitää tärkeänä, että Fingrid
pitää yllä ja vahvistaa asemaansa
teknologian ja toimitusvarmuuden
eurooppalaisena suunnannäyttäjänä.
”Fingridin nykyinen toimintamalli
ja asiakaslähtöisyys ovat toimineet
hyvin. Maailma muuttuu kuitenkin
nopeasti, ja jatkuvaa kehitystä vaaditaan”, Laitinen toteaa.
”Esimerkiksi datahubin suhteen
minulla on suuria odotuksia. Se on
yksi tapa tehostaa koko toimialaa,
kun nyt olemme tilanteessa, jossa on
80 jakeluyhtiötä, 90 sähkön myyjää
ja kaikilla omat tietojärjestelmänsä.
Mittaustiedon yhteen kokoaminen
tulee tarpeeseen viimeistään siinä
tilanteessa, kun hajautettu tuotanto
lyö itsensä läpi. Datahub on taas uusi
osa-alue, jolla Suomi voi osoittaa
olevansa Euroopan kärkeä.” ■
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Kysyntäjouston lisääminen tuo uudenlaisia mahdollisuuksia
Suomen tehotasapainon ylläpitämiseen. Tässä sarjassa esitellään
kysyntäjouston pilottihankkeita.

PAKASTEVARASTOSTA
KYSYNTÄJOUSTOA
SÄHKÖMARKKINOILLE
Fingrid ja SEAM Group ovat toteuttaneet yhteistyössä suomalaisen pakastevaraston
kanssa kysyntäjoustoprojektin, jonka ansiosta suuri kulutuskohde toimii ensimmäistä
kertaa Pohjoismaissa osana taajuusohjattua käyttöreserviä.
TEKSTI MIRA MUURINEN | KUVA VALTTERI KANTANEN

F

ingridin, SEAM Groupin ja
pakastevaraston yhteinen
pilotti käynnistyi viime vuoden alussa. Siinä kokeillaan,
voisiko pakastevarasto tarjota reservimarkkinoille taajuusohjattua
käyttöreserviä ja pitää siten osaltaan
huolta siitä, että pohjoismaisessa voimajärjestelmässä sähkön tuotanto ja
kulutus pysyvät tasapainossa. Projekti
on osa Fingridin laajempaa hanketta,
jossa kartoitetaan mahdollisuuksia lisätä kysyntäjoustoa sähkömarkkinoilla.
Uraauurtava pilottihanke

Voimalaitoksilla on varattuna säätökykyistä kapasiteettia erilaisiksi reserveiksi, jotka tasapainottavat sähkön
tuotantoa ja kulutusta eri tilanteissa.
Normaalioloissa työtä hoitaa taajuusohjattu käyttöreservi, joka toimii
automaattisesti voimajärjestelmän
taajuuden vaihteluiden mukaan. Sen
ylläpitämiseen pilottiprojektin pakastevarastokin nyt osallistuu.
Fingrid haki viime vuoden aikana yhteistyökumppaneita useampaan pilottikokeiluun, joista tämä hanke on yksi.
Teknisen ratkaisun pakastevarastoon
toimitti sähkönkulutuksen optimointipalveluihin erikoistunut SEAM Group.
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”Olimme jo aikaisemmin keskustelleet tämän toimijan kanssa kysyntäjouston mahdollisuuksista, ja projekti
oli mietitty jo pitkälle. Kun saimme
selville Fingridin hankkeesta, askeleet osuivat heti hyvin yhteen”, kertoo
SEAM Groupin toimitusjohtaja JukkaPekka Häkli.
Projekti on ensimmäinen laatuaan
Pohjoismaissa ja kansainvälisestikin
uraauurtava.
”Pakastevarasto on Pohjoismaissa
ensimmäinen kulutuspuolen kohde,
joka toimii taajuusohjattuna käyttöreservinä. Aikaisemmin siitä ovat vastannet yksinomaan voimalaitokset”,
kertoo projektissa syksystä asti mukana ollut Fingridin suunnitteluinsinööri
Mikko Kuivaniemi.
Fingridin kysyntäjoustohankkeen
taustalla on tarve taata sähkömarkkinoiden toimivuus. Esimerkiksi ydin-,
tuuli- ja aurinkovoima ovat joustamattomia sähköntuotantomuotoja,
jotka eivät normaalisti reagoi sähkön
kysynnän ja hinnan muutoksiin. Mitä
enemmän Suomeen rakennetaan joustamatonta tuotantoa, sitä enemmän
tarvitaan myös säätökykyistä tuotantoa
– tai tehokkaampaa kysyntäjoustoa.
Häklin mielestä kulutuspuolella on
paljon hyödyntämättömiä mahdolli-

suuksia kysyntäjouston näkökulmasta.
”Kun uudenlaisia tuotantoresursseja
otetaan käyttöön, ongelmia ei ratkaista
vanhoilla keinoilla. Sähkön suurkuluttajilla on huomattavan paljon säätökapasiteettia, jonka käyttöönotto on
kansantaloudellisesti järkevää”, Häkli
huomauttaa.
Yhteinen sävel löytyi

Pilottihankkeessa muokataan ohjattavien kohteiden – esimerkiksi kylmäkoneiden, höyrystimien ja lauhduttimien – ohjausautomaatiota reagoimaan
taajuuden muutoksiin ja säätämään
laitteiden tehoa. Sähkön kulutusta ja
tuotantoa tasapainotetaan voimajärjestelmän tasolla lyhyellä aikavälillä
järjestelmän taajuuden mukaan.
Pilottihanke kestää yhteensä kuusi kuukautta, joiden aikana kerätään
tietoa ja tarkkaillaan toimintaa puolin
ja toisin. Tärkeää on, ettei säätö vaikuta pakastevarastossa säilytettävien
tuotteiden laatuun millään tavalla.
Fingridillä puolestaan on omat kriteerinsä sille, millä tavalla säädöt on
toteutettava.
”Kulutuspuolen kohde on meille
uudenlainen resurssi, joka käyttäytyy
aivan eri tavalla kuin voimalaitokset.

Fingridillä on reserveille tiukat vaatimukset, jotka on taajuusohjatun käyttöreservin osalta laadittu pitkälti voimalaitoksia silmällä pitäen. Fingridin
vaatimukset edellyttävät säätöresurssilta suurta joustavuutta, mikä voi olla
haastavaa kulutuspuolen kohteelle”,
Mikko Kuivaniemi selittää.
”Pakastevarastolla säätöihin käytetään sellaisia kompressoreita, jotka on alun perin suunniteltu tyystin
erilaiseen käyttötarkoitukseen. Nyt
kerätään tietoa siitä, täytyykö rakennettua säätölogiikkaa jollakin tavalla
muuttaa. SEAM Group ohjelmoi pakastevarastoon järjestelmän, jonka
avulla voimme tarkkailla reaaliajassa,
miten säätö toimii. Se on helpottanut
projektin seuraamista paljon”, Kuivaniemi kiittää.
Haasteista huolimatta hanke on
edennyt Kuivaniemen mukaan toivotusti. ”Katsomme asioita hyvin eri näkövinkkelistä, joten alkuun molemminpuolisessa kommunikaatiossa oli omat
haasteensa. Siitä huolimatta yhteinen
sävel löytyi mielestäni hyvin. Tällä
hetkellä näyttää, että pääpiirteittäin
pakastevaraston säädöt toimivat sillä
tavalla kuin olemme odottaneetkin.”
Pakastevaraston etu kysyntäjous-

tossa on sen kyky reagoida säätötarpeeseen varsin nopealla vasteajalla.
”Pakastevarastot sopivat erinomaisesti
säätöresursseiksi, sillä -26-asteisessa
hallissa mikään ei muutu, vaikka kulutusta ajoin hieman lisätään tai vähennetään. Pakastamon toimintoihin
säädöt eivät vaikuta, ja kustannuksetkin ovat suhteellisen alhaiset”, JukkaPekka Häkli kertoo.
Potentiaalia on paljon

Vuoden 2015 alussa hanke oli edennyt
niin pitkälle, että pakastevarasto pystyi
osallistumaan sähkön reservimarkkinoille. Tälläkin hetkellä se jättää tarjouksia ja tekee säätöjä kuten muutkin
reservimarkkinoiden osapuolet. Toistaiseksi pakastevaraston säätöteho on 300
kilowattia, mutta tehoa on mahdollista
kasvattaa jopa kolminkertaiseksi.

”Tästä projektista
on saatu arvokasta
kokemusta siitä, mihin
kulutuskohteet pystyvät
ja mitkä ovat niiden
rajoitukset.”

Kysyntäjoustoprojektin osallistujista kuvassa vasemmalta oikealle:
Jukka-Pekka Häkli SEAM Groupista sekä Laura Laitinen, Mikko Kuivaniemi
ja Jonne Jäppinen Fingridistä.

”Koko Suomen mittakaavaan nähden määrä on tietenkin pieni, mutta
kysymys on yksittäisestä kohteesta.
Jos saamme lukuisia samankaltaisia
resursseja yhdistettyä, potentiaalia
on paljon”, Mikko Kuivaniemi kertoo.
Jukka-Pekka Häklin mukaan pilottiprojektin oppeja voisi hyödyntää
helposti pakastamon lisäksi lämmityslaitteiden kohdalla, sillä logiikka
on pitkälti samankaltainen. Sähkön
suurkuluttajat ovat kuitenkin valtaosin keskenään hyvin erilaisia, joten
sellaisenaan hanketta ei voi kaikkialle
kopioida.
”Jokainen kohde täytyy tutkia case
by case -periaatteella. Mikä toimii
yhdessä kohteessa erinomaisesti, ei
välttämättä toimi toisessa lainkaan”,
Kuivaniemi sanoo. Projektista on silti
saatu hyödyllistä tietoa myös eteenpäin välitettäväksi.
”Pohjoismaisella tasolla on käynnissä projekti, jossa kehitetään taajuusohjatuille reserveille uudet vaatimukset
huomioiden kulutuskohteiden edellytykset toimia reservien tuottajina.
Tästä projektista on saatu arvokasta
kokemusta siitä, mihin kulutuskohteet
pystyvät ja mitkä ovat niiden rajoitukset. Nämä on hyvä ottaa huomioon
kun laaditaan vaatimuksia kulutuspuolen kohteille, sekä myös siinä, miten vaatimuksista kommunikoidaan”,
Kuivaniemi kertoo.
Häklin mielestä kysyntäjoustoprojekteissa on potentiaalia kansainväliseen vientiin asti. ”Tämän hankkeen
pakastevaraston kaltaista kapasiteettia löytyy kaikkialta Euroopasta, eikä
sen käyttöön ottaminen ole suhteettoman kallista tai ylivoimaisen haastavaa. Suomella on paljon huipputason
insinööriosaamista, ja tuntimittaaminen on pitkällä. Täällä on helppo
kehittää ja testata tämänkaltaisia liiketoimintamalleja, joista voisi hyvin
kehittyä yksi Suomen vientivalteista”,
Häkli sanoo.
Häkli kiittääkin Fingridin toimintaa
uusien ratkaisujen etsimisessä.
”On hienoa, että Fingrid on ymmärtänyt roolinsa muutoksessa ja toiminut
proaktiivisesti. Aina tulee tietysti yllätyksiä, kun asioita tehdään ensimmäistä kertaa, mutta kaiken kaikkiaan tätä
hanketta on viety eteenpäin rakentavassa hengessä”, Häkli summaa. ■
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KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
IILÄISELLÄ INNOLLA
Pohjoispohjalaisen Iin kunnanviraston pihassa on kolmen sähköauton latauspiste.
”Iissä on ideaa!”, lukee latauksessa olevan auton kyljessä. Viime vuosien kuningasidea
tässä noin 10 000 asukkaan kunnassa on ollut uusiutuvan lähienergian hyödyntäminen
ja öljyriippuvuuden vähentäminen.
TEKSTI SUVI ARTTI | KUVAT MIKKO TÖRMÄNEN

I

i on ainoana Pohjois-Suomen kuntana mukana
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -foorumissa.
Kun EU:n virallinen tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä,
HINKU-kunnat pyrkivät samaan jo vuoteen 2030
mennessä. Ii on ottanut hyvän startin kohti tavoitetta:
vuosien 2007–2012 välisellä seurantajaksolla Iin hiilipäästöt olivat vähentyneet jo 31 prosenttia.
Kunnianhimoisten tavoitteiden ja jo toteutuneiden
säästöjen taustalla on asiaansa uskovia iiläisiä. ”Minä
se kai olen ensimmäinen syyllinen”, myöntää kunnanjohtaja Markku Kehus, jolla on haastatteluhetkellä helmikuussa pari kuukautta töitä jäljellä ennen eläkkeelle
jäämistä. Sitä ennen hän on yhdessä muiden iiläisten
kanssa saanut aikaan muutoksen, josta kiittää niin ympäristö kuin kunnan kukkarokin.
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Jäähyväiset öljylle

Yksi ensimmäisistä kestävän kehityksen toimenpiteistä
Iissä oli öljylämmityksestä luopuminen. ”Öljyn käyttö ei hyödytä ketään. Kiinteistöjen lämmitysmuodon
vaihtaminen oli helppo lähtökohta”, sanoo Iin kunnan
elinvoiman kehittämisestä vastaava Ari Alatossava,
toinen energiansäästökampanjan vetureista.
Kunnan kiinteistöjen lämmityksessä on siirrytty
öljystä uusiutuvaan lähienergiaan: maalämpöön, hakelämmitykseen sekä kaukolämpöön, jonka polttoaineena käytetään haketta, turvetta ja pellettejä. Uusien lämmitysmuotojen myötä kunta säästää rahaa ja
lämmityksestä maksetut eurot jäävät Iin lähiseudulle.
Säästöä on saatu myös huolto- ja säätötoimenpitein.
Kunnan kiinteistöihin on asennettu sähkön käytön

Fakta

LASKENNALLISET SÄÄSTÖT
• Energiansäästö 4 818 MWh (2010–2014)
• Rahallinen säästö 385 000 € (2012–2014)
ÖLJYN KULUTUS
• 367 492 litraa vuonna 2010
• 54 694 litraa vuonna 2014
IIN ALUEEN ENERGIANTUOTANTO VUONNA 2014
• Vesisähköä noin 400 GWh (Raasakan voimalaitos)
• Tuulisähköä noin 130 GWh (Vatungin, Olhavan, Nybyn
ja Laitakarin tuulivoimalat)
• Lämpöä puuenergialla noin 40 GWh
(lämpölaitokset ja erilliskäyttö)
ALUEEN SÄHKÖENERGIAN KÄYTTÖ NOIN 80 GWH

Iin kunnan henkilöstö käyttää työajoissa ensisijaisesti sähköautoja. ”Jos haluamme onnistua tavoitteessa vähentää hiilipäästöjä 80 prosenttia, autojen on käytävä jollain muulla
polttoaineella kuin bensalla tai dieselillä. Se voi olla sähkö,
etanoli tai tulevaisuudessa ehkä vety”, sanovat kunnanjohtaja Markku Kehus ja kunnan kehittämisyhtiön Micropolis Oy:n
toimitusjohtaja Ari Alatossava.

seurantajärjestelmiä, ilmanvaihtokoneita on huollettu
ja niiden käyntiaikoja säädetty.
Lämmitysmuodon vaihtaminen tuo alueelle uusia
työpaikkoja. ”Hake tulee paikallisen metsänomistajan
metsästä. Joku kaataa puut ja joku tekee hakkeeksi.
Öljyn tai kivihiilen käyttö ei toisi paikallisille mitään”,
toteaa kunnanjohtaja Kehus.
Työpaikkoja tuo myös Pohjois-Iin Kuivaniemeen rakenteilla oleva bioterminaali, jonne kerätään puupolttoainetta keskitetysti alueelta. Oulun Energian rakentama terminaali rakennetaan puuhaketta polttoaineena
käyttävän kaukolämpölaitoksen yhteyteen.
Ari Alatossava on pitänyt huolen siitä, että kaikki
toimenpiteistä koituvat kustannukset ja hyödyt mitataan. Niinpä kunnalla on esittää vakuuttavia lukuja
niin energian ja rahan säästymisestä kuin hiilidioksidipäästöjen vähentymisestäkin.
Esimerkiksi muuttamalla kolmen koulun lämmitysjärjestelmä öljylämmityksestä maalämmöksi käyttökuluissa säästettiin yhteensä 85 000 euroa vuodessa.
Investoinnit maksavat itsensä takaisin jo 4–7 vuodessa.
Energiaa tuulesta ja auringosta

Tuulivoimaloihin iiläisillä on mutkaton suhde. Ensimmäiset tuulivoimalat rakennettiin kuntaan jo 1990-lu-

vun puolivälissä, eivätkä asukkaat ole vastustaneet
uusiakaan tuulivoimaloita. Nyt Iihin on rakenteilla
Suomen suurin tuulipuistokeskittymä.
Markku Kehuksen mukaan sujuvien hankkeiden salaisuus on avoimuus ja kunnan pysytteleminen omassa
roolissaan.
”Olemme linjanneet niin, että tuulivoimalat sallitaan,
kunhan niitä ei rakenneta meren ja kylän väliin, vaan
kauemmas asutuksesta.” Kunnan roolissa pysyminen
tarkoittaa sitä, että kunta hoitaa luvituksen ja tekee kaavoituksessa tiivistä yhteistyötä hankekehittäjän kanssa,
mutta ei lähde neuvottelemaan voimaloiden sijainnista. ”Hankevastaava neuvottelee asiasta maanomistajan
kanssa, me emme puutu siihen”, kunnanjohtaja sanoo.
Hänen mukaansa avoin vuoropuhelu asukkaiden ja
päättäjien kanssa on tuulivoimahankkeessa tärkeää.
”Olemme hakeneet yhdessä sellaisia ratkaisuja, jotka
passaavat kaikille.”
Tuulivoimalat tuovat kunnalle verotuloja, vuokratuloja sekä työpaikkoja. ”Työmaiden työntekijät majoittuvat ja käyvät syömässä Iissä. Sillä on isot vaikutukset kunnan talouteen”, Kehus sanoo. Voimaloiden
valmistuttua niiden ylläpito ja huolto työllistävät kuntalaisia. Pitkän historian ansiosta alueelle on kertynyt
alan osaamista.
Tuulivoiman lisäksi Iissä valjastetaan käyttöön myös
yhä enemmän aurinkoenergiaa. Teknologiakeskus Micropoliksen katolla on Pohjois-Suomen suurin aurinkokeräinjärjestelmä, ja tekeillä on aurinkoenergiajärjestelmien
yhteistilaus, jonka kautta kuka tahansa iiläinen kiinteistönomistaja voi ryhtyä aurinkoenergian käyttäjäksi.
Rahavirta omaan kuntaan

Kunnanjohtajan mukaan iiläiset ovat aidosti sisäistäneet asian. Esimerkki tästä on Pohjois-Iin kylä, joka on
julistautunut Suomen ensimmäiseksi hiilineutraaliksi
kyläksi. ”Tämä kertoo siitä, että asia on mennyt oikeasti
perille. Joku lamppu on syttynyt”, Kehus pohtii.
Ii on elävä esimerkki siitä, miten yksittäinen kunta voi
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lisätä uusiutuvan energian käyttöä, parantaa energiaomavaraisuuttaan, luoda uusia työpaikkoja ja kääntää rahavirtaa öljy-yhtiöiltä paikalliseen yritystoimintaan.
Jos kaikki Suomen kunnat lähtisivät Iin viitoittamalle tielle, Suomen kauppatase paranisi Kehuksen
laskujen mukaan jopa puolella miljardilla eurolla.
Hän myöntää kuitenkin, että päätökset eivät ole vain
kunnista kiinni, vaan energiayhtiöiden valinnoilla on
suuri merkitys.
Koululaiset asiantuntijoina

Iin koululaiset ovat täysillä mukana energiansäästössä. Kunnan kaikissa kouluissa on järjestetty tietoiskuja
energia- ja ympäristöasioista, ja kolme koulua on mukana EU:n Euronet 50/50 Max -projektissa. Sen idea
on, että koulu saa puolet energiansäästön ansiosta
säästyneistä rahoista omaan käyttöönsä.
Yksi projektiin osallistuvista kouluista on Ojakylän
alakoulu, jonka oppilaista on tullut energiansäästön asiantuntijoita. 5- ja 6-luokkalaisille järjestetyssä kerhossa
oppilaat tarkkailivat sähkön, lämmön ja veden kulutusta
koulussa. Ideana oli vähentää energiankulutusta toimintatapoja muuttamalla, kertoo Ojakylän koulun energiavastaava, esikouluopettaja Maria-Riitta Paaso.
Parasta kerhossa oli lämpö- ja valotehomittareiden
käyttäminen, kertovat Helga Annala, Kasper Eriksson,
Lotta Järvenpää, Tuukka Kyllönen, Valtteri Nevalainen
ja Matias Pakanen. He opastavat, että mittarin anturi
ei saa olla pöydän päällä, vaan se nostetaan silmien

korkeudelle luokan keskikohtaan. Valoja tarvitaan vain
sen verran, että lux-mittari ylittää lukeman 300 luksia tavallisessa luokkahuoneessa, 500 käsityöluokassa.
Lämpötilaksi puolestaan riittää 21 astetta.
”Meillä oli täällä niin innokas ryhmä, että opettajilta
katosivat virrat tietokoneista ja videotykeistä, kun oppilaat kävivät irrottamassa töpseleitä seinästä”, nauraa
rehtori Markku Varanka.
Projektin myötä koululaiset oppivat sammuttamaan
turhat valot ja käyttämään vettä säästeliäästi. Liian
korkeasta sisälämpötilasta raportoitiin kiinteistöhuollolle, joka laski lämpötilaa.
Pienistä energiaa säästävistä valinnoista tuli tottumuksia, joista koululaiset muistuttivat myös kotiväkeä.
”Jotenkin se (turhien valojen sammuttaminen) on jäänyt
tavaksi”, sanoo Matias Pakanen. ”Aiemmin valitin, että on
kylmä, mutta nyt olen huomannut, että voi pukea enemmän vaatteita päälle”, toteaa puolestaan Helga Annala.
Projekti jatkuu energia-aiheisina teemapäivinä, joita pidetään koulun kaikille oppilaille esikoululaisista
6-luokkalaisiin. Mieliinpainuva oli esimerkiksi sähkötön aamu, jolloin oppilaat saivat marraskuun pimeydessä kokea, millaista on opiskella pelkässä kynttilänvalossa. Hanke näkyy myös koulun seinillä, jonne oppilaat
ovat koonneet energiansäästövinkkejä julisteisiin.
Säästöä on kertynyt kolmessa koulussa vuoden aikana jopa 6 000 euroa, joista koulujen käyttöön palautuu puolet. Ojakylän koulun potti on satoja euroja.
Rahojen käyttötarkoituksesta päättää oppilaskunta
kevään aikana. ■

Ojakylän koulun oppilaat Kasper Eriksson, Matias Pakanen ja Valtteri Nevalainen tietävät, että 21 astetta riittää sisälämpötilaksi.
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Kattohaikara,
vieras Suomenlahden takaa
Kattohaikarat aiheuttavat jätöksillään sähkönsiirron häiriöitä Viron
kantaverkkoon. Suomessa tämä hyvän onnen tuojana pidetty lintu
ei pesi eikä todennäköisesti tule pesimäänkään, sillä meillä on
hyvin niukasti lajin kaipaamia kosteita laitumia ja niittyjä.
TEKSTI PERTTI KOSKIMIES | KUVA ISTOCKPHOTO

L

iki kurjen kokoinen,
mustavalkoinen kattohaikara on tunnetuimpia ja suosituimpia lintuja
Euroopassa. Pelottomat haikarat pesivät kirkontorneissa, savupiippujen päällä ja
sähköpylväiden päissä. Vanhimmista yhä asuttuina olevista pesistä on merkintöjä
1300-luvulta saakka. Katolle asettuvan kattohaikaran
uskotaan tuovan onnea ja
lupaavan lapsilykkyä.
Kattohaikara on kuulunut ihmisen seuralaisiin
niin kauan kuin tiedetään.

Haikarat hyötyivät maatalouden kehityksestä ja metsien raivaamisesta
laitumiksi ja viljelymaiksi, sillä linnut
etsivät ruoakseen sammakoita, myyriä, hiiriä, etanoita, matoja, heinäsirkkoja ja muita pikkueläimiä matalaheinäisiltä avomailta. Kattohaikarasta on
pidetty myös siksi, että se syö satoa
turmelevia pikkueläimiä.
Maatalouden viimeaikainen tehostuminen ei ole enää hyödyttänyt haikaroita, päinvastoin. Salaojitus, lannoittaminen, raskaiden koneiden alla
tiivistyvä maaperä, yksipuoliset viljelykasvit, kosteiden laidunten kuivatus
ja karjanpidon keskittyminen ovat
heikentäneet kaikkien peltolintujen
elinoloja. Kattohaikara on taantunut
jo vuosikymmeniä useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Baltian maissa,
missä maatalous ei ole yhtä modernia
kuin etelämpänä, kattohaikarat ovat
säilyneet elinvoimaisempana kanta-

na ja jopa runsastuneet. Virossa pesii
noin 5 000 paria.
Vaikka kattohaikaroita elää heti
Suomenlahden takana, ei laji ole koskaan pesinyt Suomessa. Maassamme
vierailee huhtikuun lopulta kesäkuun
alkuun vuosittain viitisensataa kattohaikaraa, enimmäkseen nuoria ja pesimättömiä yksilöitä. Kiertelijöitä havaitaan etenkin eteläisimmässä Suomessa
avarilla peltoaukeilla, tavallisesti
2–10 yksilön parvina. Kattohaikara
tuskin kotiutuu lähitulevaisuudessakaan Suomen pesimälinnustoon, sillä
maassamme on hyvin niukasti lajin
ruokailualueekseen kaipaamia kosteita laitumia ja niittyjä. Uudiskannan
synty edellyttäisi nuorten yksilöiden
mieltymistä meikäläisiin maisemiin,
minkä esteenä on myös lintujen kotipaikkauskollisuus. Tultuaan sukukypsiksi haikarat asettuvat pesimään
mieluiten synnyinseuduilleen. ■

Haikaroiden jätökset Eleringin harmina

V

irossa kattohaikarat aiheuttavat
vuosittain häiriöitä kantaverkon
sähkönsiirrolle. Viron 110 kilovoltin
verkossa on tilastoitu viime aikoina
vuosittain 80–130 häiriötä, joiden
syy on jäänyt tuntemattomaksi. Suurimman osan näistä kesäöinä auringonnousun aikaan sattuneista häiriöistä epäillään olevan haikaroiden
aiheuttamia. Tätä tukee myös Viron
kantaverkkoyhtiön Eleringin Tallinnan Teknilliseltä Yliopistolta tilaama
tutkimus.

”Häiriöitä tulee, kun haikarat istuvat voimajohtopylväissä ja tekevät jätöksiään pylväiden eristimiin”, kertoo
valvomopäällikkö Märt Allika Eleringistä. Hänen mukaansa haikaroiden
aiheuttamat häiriöt ovat tyypillisesti
lyhytkestoisia ja jännitteenpalautus tapahtuu nopeasti automatiikan avulla.
Kattohaikaroiden torjunnassa on
Virossa käytetty kartionmuotoisia
pylväshattuja ja pylväiden orsiin
kiinnitettyjä ”harjoja”. Lisäksi ongelmallisissa paikoissa on vaihdettu

eristimiä uusiin. Näiden toimenpiteiden ansiosta sekä varmasti haikaroista johtuvat että tuntemattomasta
syystä aiheutuneet häiriöt ovat vähentyneet viime vuosina.
Viron jakeluverkkoyhtiöille ongelmia ovat aiheuttaneet myös kattohaikaroiden pylväisiin tekemät pesät,
mutta Eleringin pylväisiin ne eivät
ole erilaisen pylväsrakenteen vuoksi
pesineet. ■
TEKSTI SUVI ARTTI
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AURINKO PIMENI,
EUROOPAN VALOT EIVÄT
Maaliskuun 20. päivän auringonpimennys asetti ensimmäistä
kertaa koko Manner-Euroopan sähköjärjestelmät testiin.
Huolellisen valmistautumisen ansiosta pimennyksestä ei
koitunut haittaa sähkön toimituksille Euroopassa.
TEKSTI MIRA MUURINEN | KUVA ISTOCKPHOTO

M

aaliskuun 20. päivä valkeni monin
paikoin aurinkoisena, mikä tarjosi
hyvän tilaisuuden testata eurooppalaisten sähköjärjestelmien toimintaa
poikkeustilanteessa. Esimerkiksi EteläSaksan ja Pohjois-Italian alueella, jossa
on suurin aurinkosähkön tuotannon
keskittymä ENTSO-E:n piirissä, aurinko
paistoi kirkkaasti pimennyksen aikaan.
Auringonpimennyksen aiheuttamat
haasteet johtuvat aurinkosähkön tuotannon huomattavasta lisääntymisestä.
Kun vuonna 2002 Euroopan asennetusta sähköntuotannon kapasiteetista
aurinkoenergiaa oli tilastojen mukaan
0,1 prosenttia, vuonna 2012 osuus oli
jo 10,5 prosenttia.
Pilvettömänä päivänä auringonpimennyksen oltiin laskettu aiheuttavan
enimmillään jopa 35 000 megawatin,
eli yhteensä 7,5 prosentin, vähennyksen Manner-Euroopan sähkön kokonaistuotannossa. Aalto-yliopiston
teknillisen fysiikan professorin Peter
Lundin mukaan haastavinta auringonpimennyksessä on tehomuutoksen
äkkinäisyys erityisesti auringon palatessa näkyviin kirkkaana päivänä.
Eurooppalaiset sähköjärjestelmät
läpäisivät testin

Auringonpimennyksestä ei aiheutunut
haittaa eurooppalaisille sähköjärjestelmille, sillä valmistautuminen maaliskuun 20. päivää varten oli aloitettu
hyvissä ajoin jo noin vuotta aikaisemmin.
ENTSO-E oli laatinut auringonpimennyksen vaikutuksista kattavan
analyysin, jonka perusteella kantaFINGRID 1 . 2015 | 26

Fakta

Auringonpimennyksessä Aurinko, Kuu ja Maa asettuvat avaruudessa samalle
linjalle.
”Kuu asettuu Maasta katsottuna Auringon eteen ja langettaa varjon Maan
pinnalle. Kuun kiertorata on hieman kallellaan Maan Aurinkoa kiertävään rataan nähden, ja tämä ’keikkuvuuskulma’ vaikuttaa siihen, missä auringonpimennys nähdään ja onko se täydellinen vai osittainen”, selittää Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n tiedottaja Anne Liljeström.
Maaliskuun auringonpimennys oli tyypiltään täydellinen, mutta näkyi sellaisena vain harvoilla asutuilla alueilla Islannin eteläpuolella, Färsaarilla ja
Huippuvuorilla. Osittaisena auringonpimennys näkyi lähes koko Euroopassa,
ja Suomessa Auringon pinnasta nähtiin peittyvän paikkakunnasta riippuen
80–90 prosenttia.
Edellinen koko Suomessa näkynyt auringonpimennys tapahtui 1.8.2008.

verkkoyhtiöt olivat sopineet yhteisistä
toimintatavoista. Uusia työkaluja oli
otettu käyttöön muun muassa kantaverkkoyhtiöiden väliseen koordinaatioon ja kommunikaatioon. Lisäksi
ennen auringonpimennystä sekä sen
aikana pidettiin valvomoiden välisiä
puhelinkonferensseja, mikä mahdollisti reaaliaikaisen tasehallinnan. Myös
pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt olivat
selvittäneet omalta osaltaan keinoja
tukea Manner-Eurooppaa pohjoismaisella säätövoimalla ja reserveillä auringonpimennyksen aikana.
Saksassa ja Italiassa automaattiset
reservit riittivätkin kattamaan auringonpimennyksen aiheuttaman aurinkosähkön tuotannon vajeen, ja tehomuutoksen pienentämiseksi Italiassa
rajoitettiin myös aurinkosähkön tuotantoa. Tilanne eurooppalaisessa kantaverkossa palautui normaaliksi puolilta päivin, heti pimennyksen jälkeen.
Suomessa auringonpimennyksestä ei
seurannut haittaa sähköjärjestelmälle.

”Aurinkosähköä tuotetaan Suomessa
parhaimmillaan noin 10 megawattia,
joten pimennys ei tuntunut muualla kuin aurinkokennoilla varustettujen omakotitalojen mittareissa”, Peter
Lund sanoo.
”Tämän maaliskuun kysymykset
saattavat kuitenkin olla ajankohtaisia
tulevaisuudessa myös Suomessa, sillä
aurinkosähkön osuus maailmalla on
kasvamaan päin.” ■
Tarkempaa tietoa auringonpimennyksen vaikutuksista sähköntuotantoon löytyy ENTSO-E:n
verkkosivuilta osoitteesta entsoe.eu.

Uusi maisemapylväs vihittiin käyttöön Kehä III:n varrella
Vantaan Vaaralassa julkistettiin maaliskuun alussa Fingridin, Vantaan Energia Sähköverkkojen
ja muotoilutoimisto Muotohiomon kehittämä maisemapylväspari.

U

usi maisemapylväspari pääsi näkyvälle paikalle Kehä
III:n varrelle. Siellä sen näkevät esimerkiksi kaikki autoilijat, jotka ajavat Porvoonväylää idästä Helsinkiin päin.
Maisemapylväät ovat osa Kehä III:n perusparannushankkeen toista vaihetta, jonka myötä uusittiin yhteensä neljä
voimajohtopylvästä.
”Aloite hankkeeseen tuli Liikennevirastolta. Tiesuunnitelmassa voimajohtojen turvaetäisyydet eivät täyttyneet, joten
johtoja piti korottaa”, kertoo hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Tommi Olsson Fingridistä.
Pylvään pystyttämisellä vilkkaasti liikennöidylle paikalle oli
haasteensa, joihin lisänsä toivat muut alueella tehtävät rakennus- ja tietyöt. Maisemapylväät nousivat paikoilleen lopulta
jalka kerrallaan. ”Neliöt nostotyölle olivat paikoin tiukassa,
mutta kaiken kaikkiaan hanke eteni hyvin”, Olsson kertoo.
Maisemapylväsparin rakennutti Fingrid. Pylväistä toinen
on osa Fingridin ja toinen Vantaan Energia Sähköverkot
Oy:n voimajohtoa. Alueella on jo ennestään Vantaan Energian jätevoimalaitoksen 110 kV johdon päätepylväs, jonka
ilme, alueen ympäristön ja liikenteen ohella, otettiin huomioon uuden pylvään suunnittelussa.
”Tietyöt valmistuvat vuoden lopussa, joten vasta silloin
nähdään, miltä alue lopulta näyttää”, Olsson sanoo.
Hankkeen kustannuksista vastasivat valtaosin Liikennevirasto ja Vantaan kaupunki. Maisemapylvään ovat kehittäneet yhteistyössä Fingrid Oyj, Vantaan Energia Oy, Muotohiomo Oy ja TLT-Engineering Oy.

Fingrid näkyy
somessa
Fingrid on vahvistanut
läsnäoloaan sosiaalisessa
mediassa viimeisen puolen
vuoden aikana.

E

nsimmäinen Fingridin käyttöön ottamista some-kanavista oli Facebook, johon yhtiö perusti profiilin vuonna 2010. Sitä ovat seuranneet LinkedIn, YouTube, Twitter,
SlideShare, Pinterest, Instagram ja Flickr.
Kaikilla kanavilla on oma tehtävänsä ja painotuksensa.
Facebookissa kerrotaan niin työpaikoista, uutisista kuin
messukuulumisistakin. LinkedIn keskittyy toimialan asi-

oihin ja työpaikkoihin ja on myös yli tuhannella seuraajallaan Fingridin suosituin some-kanava.
Twitterissä kerrotaan ensisijaisesti yhtiön uutisista.
Viime vuodenvaihteessa käyttöön otettu SlideShare on
Fin-gridin asiantuntijoiden esitysaineiston julkaisupaikka, jonka merkitystä esitysten julkaisukanavana aiotaan
jatkossa myös kehittää. Videoiden kasvattaessa merkitystään viestinnässä myös YouTubeen on panostettu viime
kuukausien aikana jäsentelemällä yhtiön videot entistä
selkeämmin aihealueittensa mukaan.
Kuviin painottuvista some-kanavista käytössä ovat
erityisesti Flickr ja Instagram. Flickr-kuvapalvelu otettiin Fingridissä käyttöön keväällä alkaneen ”Lähetä kuvasi voimajohtopylväistä” -kuvakampanjan tarpeisiin, ja
kaikki yleisön Fingridille lähettämät kuvat julkaistaan
Flickrissä. Fingridin Instagram-tili puolestaan on vapaamuotoinen, kuviin painottuva viestinnän kanava.

Kiinnostuitko? Yhtiön some-kanavien tiedot ja linkit löydät Fingridin sivuilta kohdasta Yhtiö/Yhteystiedot.
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Läpinäkyvyysasetus lisää sähkömarkkinatietoa
Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisäävä asetus on vuoden alusta alkaen
tuonut sähkömarkkinatoimijoille uusia velvoitteita markkinatiedon julkaisemisesta.

E

uroopan komission asetus läpinäkyvyyden lisäämisestä tuli voimaan 14.6.2013, ja markkinatietoa
julkaiseva sivusto avattiin 18 kuukauden siirtymäajan
jälkeen vuoden 2015 alussa. Sivusto löytyy osoitteesta
https://transparency.entsoe.eu.
Suomi ja muut Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä
sähkömarkkinatiedon julkaisussa. Pohjoismaisittain uutta
on yli 100 megawatin tuotantoyksiköiden tuntikohtainen
tuotantotieto, joka julkaistaan viiden vuorokauden viiveellä. Uutta ovat myös maittain julkaistavat tunneittaiset tuotantolajikohtaiset tuotantoenergiat, joiden julkaisu
tapahtuu tunnin viiveellä. Lisäksi kaikki eurooppalaiset
kantaverkkoyhtiöt julkaisevat pidemmän aikavälin ku-

lutusennusteita ja entistä yksityiskohtaisempia tietoja
pullonkaulojen hallintatoimenpiteistä sekä reserveistä ja
säätösähkömarkkinoista.
Fingrid pyrkii tekemään markkinatietojen välityksen
tehokkaaksi ja mahdollisimman vähän markkinatoimijoita kuormittavaksi. Tiedot poimitaan pääosin jo olemassa
olevista lähdejärjestelmistä, joista Fingrid hoitaa tiedon
välittämisen ENTSO-E:n sivustolle.
Läpinäkyvyysasetus, asetusta täydentävä menettelykäsikirja sekä markkinatiedon sovellusohje löytyvät Fingridin
verkkosivuilta fingrid.fi kohdasta Asiakkaat > Sähkömarkkinainformaatio.

Pitkäjänteisellä työllä
kohti nollaa tapaturmaa

Voimajohtoammattilaisten
muistot kansien väliin

Fingrid on jo usean vuoden ajan kiinnittänyt
erityistä huomiota työturvallisuuteen ja sen
kehittämiseen.

Hannu Ylösen muistelmakirja
”Ammattina voimajohdot. Lentojätkästä
voimajohtoammattilaiseksi” julkaistaan
toukokuussa.

V

uonna 2011 alkaneen työturvallisuuden kehityshankkeen myötä työturvallisuus on parantunut merkittävästi Fingridin työmailla. Vuonna 2014 työturvallisuuden
taso oli aikaisempia vuosia korkeampi. Fingridin henkilökunnan ja palvelutoimittajien yhdistetty tapaturmataajuus
oli 6 (työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden),
eikä vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita
työtapaturmia sattunut lainkaan.
Työturvallisuuden osalta haasteita riittää kuitenkin
edelleen. Vuoden 2015 alussa Fingridin työmailla on
sattunut useita poissaoloon johtaneita työtapaturmia ja
vakavia vaaratilanteita, jotka olisi voitu välttää kiinnittämällä enemmän huomiota turvallisuusasenteisiin, tehokkaaseen tiedonkulkuun ja töiden turvallisuussuunnitteluun.
Työ turvallisuuden eteen jatkuu. Vuonna 2015 työturvallisuuden kehityshanke keskittyy suuriin kokonaisuuksiin, kuten turvallisuuden johtamiseen, riskien arviointiin,
perehdyttämiseen ja raportoinnin kehittämiseen. Ennakoivan turvallisuustyön avulla kaikki tapaturmat ovat ennaltaehkäistävissä.
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H

annu Ylösen muistelmakirja paneutuu
voimajohtoalan kehitysvaiheisiin 1940-luvun
lopulta lähtien. Kirja kuvaa
kantaverkon vaiheita
suunnittelun, rakentamisen
ja kunnossapidon näkökulmista, ja sitä varten on
haastateltu noin 120:tä
eri tehtävissä toiminutta
ammattilaista. Ylösellä on
takanaan lähes 40-vuotinen työura Fingridissä ja Imatran Voimassa. Muistelmakirjan on kustantanut Fingrid Oyj.

Fingridin toimintakertomus ja tilinpäätös 2014:
Merkittävät investoinnit jatkuivat, talous vakaalla pohjalla.

K

atsauskausi 2014 oli Fingridille menestyksekäs. Fingridin talous on vakaalla pohjalla, vaikka yhtiö on viime
vuosina tehnyt merkittäviä investointeja. Tuloskehitys oli
vahva, ja toiminnallisesti vuosi oli erinomainen. Konsernin liikevaihto oli 567,2 miljoonaa euroa ja tilikauden
voitto 106,5 miljoonaa euroa. Suomen kantaverkon käyttövarmuus oli erinomaisella tasolla.
Yhtiön luottoluokitukset ovat edelleen yhtiöluokitusten kärkipäässä Suomessa. Omistaja-arvon tuottaminen
ja asiakasnäkökulma ovat hyvässä tasapainossa. Osingonmaksukyky vastaa omistajien asettamia tavoitteita ja
toisaalta kantaverkkomaksut ovat alhaisimpien joukossa
Euroopassa. Fingrid on yhteisöveronmaksajana Suomen
parhaiden yritysten joukossa. Kantaverkkomaksuja alennettiin lähes 50 prosenttia joulukuussa 2014, ja vuodeksi
2015 kantaverkkomaksuja päätettiin alentaa keskimäärin
kaksi prosenttia vuoden 2014 tasosta. Kokonaisuudessaan
asiakkaat olivat tyytyväisiä yhtiön toimintaan.
Viime vuosina yhtiössä on investoitu merkittävästi rajasiirtoyhteyksiin. Vuonna 2014 panostettiin vahvasti Pohjanmaan verkon sekä itä–länsisuuntaisen siirtoyhteyden
ajanmukaistamiseen. Uusiutuvan energian lisääntyminen
Suomessa näkyy myös Fingridissä. Rakenteilla on ollut
paljon tuulivoiman liittämiseen liittyviä sähköasemaprojekteja.

Sähkömarkkinoiden kehittyessä Fingrid on perinteisen tukkumarkkinoiden kehittäjän roolin ohessa ottanut
suuremman roolin myös sähkön vähittäismarkkinoiden
kehittämisessä. Kehitystyötä on tehty tiedonvaihdon ja
tasepalvelun kehittämisessä. Konkreettisena esimerkkinä
on esitys Suomen tulevaisuuden datahub-tiedonvaihdosta,
joka toteutuessaan olisi suuri askel sähkön vähittäismarkkinoiden digitalisoinnissa.
Fingridin verkkovuosikertomus löytyy suomeksi ja englanniksi osoitteesta http://annualreport.ﬁngrid.ﬁ

Pöyrööt – Lakeuksien linjoilla
Täs on
tunnelma ku sulla
naistentanssiis!

Kuinka
nii?

Täälläki
on sähköä
ilimas!
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ILMAN
PAINEITA

Liisa Rintaniemi on MTV Uutisten
meteorologi, joka pohtii tällä palstalla syitä
ajankohtaisten sääilmiöiden takana.

Talveton talvi

V

iime talvi oli kuin huomaamaton vieras, joka
käväisi ohimennen ja jätti jälkeensä epäilyksen, oliko sitä ollenkaan. Sään kylmenemistä
saatiin monin paikoin odottaa vuodenvaihteen yli, ja niin sanottu terminen kevät alkoi
maan etelä- ja keskiosassa pian helmikuun puolivälin
jälkeen. Ainakin Ruuhka-Suomen osalta talvi meni ohi
varsin vähin äänin, pienin pakkasin ja niukoin hangin.
Parin vuoden takaisina lumitalvina hankitut murtomaahiihtosukset jäivät varastoon. Tunnusomaista kuluneelle
talvelle oli sellaisten pitkäkestoisten korkeapainetilanteiden vähyys, joissa yleensä mitataan maanlaajuisesti kovimmat pakkaset ja valtakunnallinen sähkönkulutuskin
saavuttaa huippunsa.
Myös talvi 2013–2014 oli suuressa osassa maata har-

vinaisen lauha. Mediassa herättää aina huomiota, kun
ilmastollinen kummallisuus toistuu parina vuotena peräkkäin. Ounastellaan, onko kyse jopa pysyvästä muutoksesta. Ilmastotieteen näkökulmasta on kuitenkin
yhdentekevää, toistuuko ilmiö
peräkkäisinä vuosina – kiinnostavampaa on tarkastella
kymmenien vuosien mittaisia
aikasarjoja ja tutkia niissä havaittavia trendejä.
Miksi viime talvet ovat olleet
niin leutoja ja mihin pitkäkes-

toiset pakkasjaksot ovat kadonneet? Meteorologit selittävät
tilannetta yleensä vallinneen
suursäätilan kautta: PohjoisAtlantilla ollut matalapaine on
kierrättänyt meille leutoa ilmaa
Atlantilta. Lännenpuoleinen
ilmavirtaus on ollut otollinen
myös föhn-ilmiön esiintymiselle. Helmikuun loppupuolella
Norjan vuorien yli Ruotsiin ja
Suomeen puhaltanut lämmin
föhn-tuuli toimikin kevään
ensi airueena.
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Suursäätilan tarkastelu vastaa kysymykseen kuitenkin

vain osittain. Selvittämättä jää, miksi kyseinen säätyyppi
on ollut niin vallitseva. Tähän tiede ei vielä osaa antaa
varmaa vastausta. Kyse voi olla puhtaasta sattumasta.
Toisaalta ilmakehän, meren ja ikiroudan lainalaisuudet
ovat vasta tarkentumassa. Eri tekijät ovat kytkeytyneet
toisiinsa näkymättömin rihmoin, ja kun yksi asia muuttuu, se keikauttaa toisen tekijän uuteen asemaan. Ilmaston ollessa muutoksen kourissa olisi entistä tärkeämpää
tuntea nämä kytkennät. Suomen osalta yhdeksi merkittävimmistä muuttujista on osoittautumassa talvisen lumija jääpeitteen määrä Pohjolassa ja lähialueilla. Alamme
hämärästi hahmottaa, miten merijään raju väheneminen
pohjoisen pallonpuoliskon napa-alueilla vaikuttaa ilmastoon. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on esimerkiksi
viitteitä siitä, että talvella avoin Barentsinmeri Suomen
koillispuolella saattaa lisätä lounaisvirtauksia Suomessa
ja Länsi-Venäjällä – tällöin säitämme ei jatkossa lämmittäisi ainoastaan kokonaisuutena lämpenevä ilmakehä
vaan myös ilmaston piirteiden muuttuminen merellisempään suuntaan.
Vaikka ilmaston tiedetään
lämpenevän, kukaan ei voi

luvata pakkasjaksojen katoavan tyystin. Pitkäkestoisiin
hirmupakkasiin on varauduttava jatkossakin. Ne tulevat
olemaan osa Suomen ilmastoa
myös tulevaisuudessa, vaikka
harvinaisemmiksi käyvätkin.
Täytyy myös muistaa, että
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa kaksi viimeisintä talvea
ovat olleet selvästi keskimääräistä kylmempiä, kun Eurooppa on nauttinut leudommista ilmoista. Vaihtuvatko
osat jo ensi talvena? ■

Vastaa kysymyksiin ja faksaa vastauksesi
(numeroon 030 395 5196) tai lähetä se postitse
31.5.2015 mennessä. Osoite: Fingrid Oyj,
PL 530, 00101 HELSINKI. Merkitse kuoreen
tunnus ”Verkkovisa”. Voit osallistua Verkkovisaan
myös netissä. Linkki löytyy verkkosivustomme
www.fingrid.fi etusivulta. Palkinnoksi arvomme
kolme sääasemaa (kuvassa). Kysymysten
vastaukset löytyvät tämän lehden jutuista.

1. Kuinka monta henkilöä tuulivoima-ala työllistää
Suomessa Sweco Ympäristö Oy:n laskelman
mukaan?
Noin 800 henkeä
Noin 2 200 henkeä
Noin 3 100 henkeä
2. Kuka tai mikä taho edustaa Suomea
komitologiamenettelyssä, jossa EU:n
jäsenvaltiot hyväksyvät verkkosäännöt?
Fingrid Oyj
Työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen EU-komissaari
3. Kuinka monta tilinhaltijaa toimii Finextran 		
alkuperätakuurekisterissä?
31
74
270
4. Minkä alan yritys osallistuu kysyntäjoustoon
tässä lehdessä esitellyssä pilottiprojektissa?
Leipomo
Supermarketti
Pakastevarasto

5. Kuinka paljon Iin kunta säästää vuodessa
muutettuaan kolmen koulun
lämmitysjärjestelmän öljylämmityksestä
maalämpöön?
40 000 €
65 000 €
85 000 €
6. Miksi kattohaikarat aiheuttavat virolaisille
päänvaivaa?
Uskomusten mukaan kattohaikaran
asettuminen katolle tuo epäonnea talon
asukkaille.
Ne aiheuttavat sähkönsiirron häiriöitä
lentämällä päin voimajohtoja.
Niiden jätösten joutuminen
voimajohtopylväiden eristimiin aiheuttaa
häiriöitä.
7. Miksi auringonpimennys oli haasteellinen
aurinkoenergiaa paljon hyödyntävien alueiden
sähköjärjestelmälle?
Pimennyksen aikana tarvittiin
normaalia enemmän valaistusta, mikä lisäsi
sähkönkulutusta.
Yksittäisten maiden reservit eivät riittäneet
kattamaan pimennyksen aikana menetettyä
aurinkosähköä.
Auringonpimennyksen aiheuttamat
tehomuutokset ovat äkkinäisiä.

Edellisen (3/2014) Verkkovisan palkinnot on lähetetty seuraaville oikein vastanneille:
Jani Pulli, Nakkila; Mikko Vehniäinen, Vaala; Jukka Rajala, Tampere.
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Nähdään Joensuussa!
Fingrid on mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä Joensuussa 2.–4.7.2015. Tervetuloa
osastollemme keskustelemaan voimajohdoista
ja niiden vaikutuksesta ympäristöösi.
Asiantuntijamme ovat paikalla sinua varten.
Fingrid välittää. Varmasti.

FINGRID OYJ
Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki • PL 530, 00101 Helsinki • Puhelin 030 395 5000 • Faksi 030 395 5196 • www.fingrid.fi

Hämeenlinna
Valvomotie 11
13110 Hämeenlinna
Puhelin 030 395 5000
Faksi 030 395 5336

Oulu
Lentokatu 2
90460 Oulunsalo
Puhelin 030 395 5000
Faksi 030 395 5711

Petäjävesi
Sähkötie 24
41900 Petäjävesi
Puhelin 030 395 5000
Faksi 030 395 5524

Rovaniemi
Teknotie 14
96930 Rovaniemi
Puhelin 030 395 5000
Faksi 030 395 5611

Varkaus
Wredenkatu 2
78250 Varkaus
Puhelin 030 395 5000
Faksi 030 395 5611

