14

FINGRID OYJ:N LEHTI | TEEMANA MEGATRENDIT

01

Vastuullista taloudenpitoa ja
korkean tason tietoturvaa

2019

10
Kantaverkko
täyttää 90 vuotta

04

Puhdas energia
pyörittää huomisen
maapalloa

Sisältö

4–7

TEEMA
• Energia-ala muuttuu
megatrendien mukana
• Nettovaikutusten laskija

8–9

• Finland Young Profressionals
– Yli yritysrajojen
• KOLUMNI
Heidi Uimonen

10–11

KANTAVERKKO 90 VUOTTA

12–13

18–19

Energia-alan työpaikkoihin
tullaan eri koulutusreittejä

FINGRID NYT
Puhdas sähköjärjestelmä
tarvitsee vahvan alustan

Fingrid
on myös
verkossa
fingridlehti.fi
Fingrid Oyj:n lehti 1/2019
22. vuosikerta
TOIMITUS

14–15

Puhelin: 030 395 5267
Faksi: 030 395 5196

Vastuullisuutta. Varmasti.

23

16–17

KÄYTÄNNÖN KYSYMYS
Millaisia ovat sähköjärjestelmän
haasteet kesäisin?

EU-SUUNTAVIIVOJA
Potkua Pohjolasta

20–22

24–25

CASE
Markedskraft toimii vihreästi
energiamarkkinoilla. Alkuperätakuuasioinnin hoitaminen
kuuluu palveluvalikoimaan.

Päätoimittaja: Marjaana Kivioja,
marjaana.kivioja@fingrid.fi
Toimituspäällikkö: Marjut Määttänen,
marjut.maattanen@fingrid.fi
Toimituskunta: Mikko Heikkilä, Jonne
Jäppinen, Marjaana Kivioja, Marjut

26–27

Ulkoasu ja sisällöntuotanto:

YMPÄRISTÖ
Voimajohtoreitti vaikuttaa
maisemaan

31–33

AJANKOHTAISTA

PL 530, 00101 HELSINKI. Merkitse kuoreen tunnus “Fingrid-lehti”. Voit jättää

00620 Helsinki

Määttänen, Risto Ryynänen, Jarno

28–30

Mitä pidit lukemastasi? Lue lehti ja anna palautetta osoitteella: Fingrid Oyj,

Käyntiosoite: Läkkisepäntie 21,

Uudet mittausjärjestelmät –
parempi toimintavarmuus

Varttiin siirrytään samanaikaisesti Pohjoismaissa

FINGRID-LEHTI

Postiosoite: PL 530, 0010 Helsinki

34–35
SÄHKÖGADGET
OptiWatti

palautetta myös sähköpostilla viestinta@ﬁngrid.ﬁ.

2 FINGRID 1/2019

Sederlund, Tiina Seppänen ja Meri
Viikari
Otavamedia OMA
Julkaisija:
Fingrid Oyj
fingrid.fi
Osoitteenmuutokset:
elina.nivaoja@fingrid.fi
Tilaukset ja peruutukset:
fingrid.fi/tilauslomake
Paino: Newprint Oy
ISSN-L: 1455-7517
ISSN: 1455-7517 (painettu)
ISSN: 2242-5977 (verkkojulkaisu)

KUVA | PAULA LEHTO

PÄÄKIRJOITUS

Vahva kantaverkko mahdollistaa
puhtaan energiantuotannon

K

un olen ulkomaisille kollegoilleni
kertonut, että meidän kantaverkon äiti, Rautarouva, täyttää
tänä vuonna 90 vuotta, on
se herättänyt poikkeuksetta
hämmästystä ja ihailua: Wau, miten tämä on
mahdollista! Rautarouvassa yhdistyy moni suomalaisuuteen liittyvä positiivinen asia. Mottoina
ovat keskeisesti olleet: tehdään hyvin ja pidetään kunnossa. Kun johto aikanaan rakennettiin,
pistettiin insinöörit Eurooppaan oppiin, miten
suunnitella ja rakentaa järeä voimajohto. Työt
teetettiin myös valtaosin suomalaisin voimin,
jotta saatiin jatkoa varten osaamista tälle alalle.
Suomessa on aina ymmärretty hyvän kunnossapidon merkitys – ei ole ollut varaa päästää
laitteistoja huonoon kuntoon. Kunnossapidon
osalta Fingrid onkin ollut suunnannäyttäjänä
maailmalla aina yhtiön alkuajoista lähtien. Tänä
vuonna vanha Rautarouva pääsee vihdoin
eläkkeelle ja se on korvattu uudella yhteydellä
kokonaisuudessaan. Työ on ollut lähes vuosikymmen mittaista systemaattista toimintaa. Voi
vain toivoa, että uusi Rautarouva 2.0 kestää yhtä
kauan kuin edeltäjänsä.
Verkon rakentamisen osalta elämme parhaillaan merkittävää aikaa, sillä muutamme sähkö-

järjestelmää uuden puhtaan energiantuotannon
tarpeita vastaavaksi. Yksi toimenpiteistä on
vahvistaa voimansiirtoyhteyksiä sekä Suomen ja
Ruotsin välillä että sisäisesti Suomen pohjois- ja
eteläosan välillä. Aloitimme tämän rakentamalla
Rannikkolinjan, mikä ulottuu Pohjois-Pohjanmaalta aina Porin seudulle asti. Tämä linja on
osoittautunut äärimmäisen tärkeäksi yhteydeksi, sillä se on mahdollistanut ja mahdollistaa
edelleen tulevina vuosina tuulivoiman liittämisen
Pohjanlahden rannalle. Kaikki se, mitä investointiesitystä tehdessämme oletimme, on toteutunut
ja jopa enemmän, kun huomioidaan tulevat
tuulivoimasuunnitelmat. Rannikkolinja onkin
todellinen perusedellytys alueellisen ja valtakunnallisen tuulivoiman rakentamisessa.
Seuraavana on vuorossa Metsälinja, joka
ulottuu Pohjois-Pohjanmaalta Jyväskylän
seudulle. Tämä linja mahdollistaa tuulivoiman
lisärakentamisen Pohjois-Suomeen. Se on myös
välttämätön Ruotsin ja Suomen välisen siirtokapasiteetin lisäämisen kannalta. Metsälinjan rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän tämän
vuoden loppupuolella ja se valmistuu vuonna
2022. Sen jälkeen onkin vuorossa kolmas vaihtosähköyhteys Suomen ja Ruotsin välille. Tämä on
hieno yhteistyöhanke Svenska kraftnätin kanssa.
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Se mahdollistaa Pohjoismaisella tasolla tuuli- ja
vesivoiman paremman yhteiskäytön ja samalla
edistää Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta uudenlaisessa toimintaympäristössä.
Työt eivät lopu näihin hankkeisiin, vaan
olemme jo käynnistäneet Järvilinjan tuplaamisen
esisuunnittelun. Tämä Pohjois-Pohjanmaalta
Kuopion seudulle ulottuva siirtoyhteys valmistunee myös ensi vuosikymmenellä. Töitä siis riittää,
mutta investointitaso pysyy kuitenkin kohtuulisella nykytasollaan ja verrattuna naapurimaihin
selkeästi matalampana.
Tuntuu hienolta, kun perinteinen voimajohtojen ja sähköasemien rakentaminen toimii keskeisessä roolissa puhtaan energiantuotannon
mahdollistajana. Se antaa lisäkipinää töihimme
ja voi olla, että myös alan houkuttelevuus kasvaa
nuorten ihmisten keskuudessa, kun roolimme
ilmaston muutoksen torjunnassa tulee näin
vahvasti esille.
Kari Kuusela
Varatoimitusjohtaja
Fingrid

CASE

Energia-ala muuttuu
megatrendien mukana
Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, digitalisaatio – megatrendit ovat laajoja, globaaleja kehityssuuntia, jotka muokkaavat ihmisten elämää, yritysten toimintaa ja
yhteiskunnan rakenteita. Kysyimme eri asiantuntijoilta kokemuksia siitä, miten megatrendit näkyvät heidän työssään ja miten ne kohdistuvat energia-alaan – ja mikä maailmassa
muuttuu ehkä lopullisesti?
TEKSTI | DANIEL PAJUNEN
KUVA | ISTOCK

TYÖNÄ ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN

Fingridin voimajärjestelmän käytön kehityspäällikkö
Jonne Jäppisen työssä ilmastonmuutos on ollut jo
monta vuotta konkreettisesti läsnä.
Miten ilmastonmuutos näkyy työssäsi?
Sähköjärjestelmän mukauttaminen ilmastonmuutoksen
torjumiseksi on työssäni ykkösjuttu. Se on iso muutos,
joka ollut muutaman vuoden käynnissä ja vauhti tulee
vain kiihtymään. Energia-ala on toimenpiteineen etujoukoissa torjumassa ilmastonmuutosta.
Muutos vihreämpään sähköön näkyy jo suomalaisessa sähköjärjestelmässä. Esimerkiksi hiilivoimalaitoksia ei ole enää kovin montaa. Tilanne on hyvin erilainen
kuin 10 vuotta sitten. Viime vuonna tuulivoiman sähköntuotanto ylitti ensimmäistä kertaa hiilivoiman tuotannon.
Sähköntuotantomme on Pohjoismaissa ajankohdasta
riippuen jo 80–90 prosenttisesti CO2-vapaata. Nyt
hienosäädetään sitä loppuosaa.
Mikä on suurin haaste työssäsi ja miten sen voisi
ratkaista?
Vanhassa mallissa voimalaitokset säätivät tehonsa
sähkönkulutuksen mukaan: hiiltä meni koneeseen sen
verran, että ulos saatiin tarpeeksi energiaa. Esimerkiksi
tuuli- ja aurinkovoimalle ei voi naputella ohjetehoja. Tämä
joustavuushaaste pitäisi ratkaista. Puhutaan vähän vit-

sikkäästi, että sähkö on ”tuoretuote”, sitä pitää tuottaa
koko ajan kysyntää vastaava määrä.
Akkuteknologia on osa ratkaisua. Meillä on järjestelmässä jo pienempiä akkuja, mutta myös isot akut ovat
tuloillaan. Niitä rakennetaan jo maailmalla. Esimerkiksi
Tesla teki Australiaan 100 megawatin akun.
Myös kulutuksen säätäminen tuotannon mukaan on
mahdollisuus. Kun tuulee kovaa, sähkönhinta on alhaalla.
Esimerkiksi Aapeli-myrskyssä oli jotain positiivistakin.
Silloin sähköä sai erittäin halvalla. Se, että kuluttaja tai
yritys pystyvät seuramaan sähkönhintaa ja hyödyntämään halvat tunnit, on myös järjestelmän kannalta hyvä.
Meidän pitää kehittää palveluita, joiden avulla kuluttajat
ja yritykset voivat osallistua markkinoille – toimia fiksusti
ja saada siitä myös kustannushyötyä.
DIGITALISAATIO APUNA JA HAASTEENA

Digitalisoidut prosessit muokkaavat työn luonnetta,
korvaavat ihmistyövoimaa yksinkertaisissa rutiineissa
ja mahdollistavat uusia palveluita. Fingridin ICT-johtaja
Kari Suomisen mukaan sähköjärjestelmän digitalisoinnissa on menossa kaksi suurta muutosta.
Mistä isoista muutoksista on kyse?
Pari vuotta sitten moni ihmetteli, että mikä ihmeen
digitalisaatio. Nyt se koskee kaikkia liiketoiminnan
osa-alueita. Alalla puhutaan ekosysteemiajattelusta ja
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alustataloudesta, eli sen sijaan että jokaisella yksiköllä
olisi omat ratkaisunsa, rakennamme yhteisiä digitaalisia
alustoja ja niiden päälle palveluita. Toisekseen digitalisaation avulla mahdollistetaan puhtaan energian
tehokas hyödyntäminen.
Miten muutokset näkyvät käytännössä?
Fingridin digitaaliset palvelualustat Oma Fingrid ja Datahub ovat hyviä esimerkkejä. Datahub on digitaalinen
palvelualusta, johon keskitetään kaikki käyttötieto tukemaan vähittäismarkkinaprosesseja. Nämä digitaaliset
palvelualustat voivat toimia avoimien rajapintojen kautta
osana älyverkkoa, jonka avulla muun muassa mahdollistetaan nopeiden joustoresurssien hyödyntäminen ja
tehotasapainon säilyttäminen, kun järjestelmään tulee
lähivuosina paljon tuuli- ja aurinkosähköä.

Toinen hyvä esimerkki liiketoiminnan tehostamisesta
on sähköasemien digitalisointi. Testasimme sitä viime
vuonna yhdellä sähköasemalla ja tämän vuoden aikana
digitalisoidaan kahdeksan sähköasemaa. Käytännössä
sähköasemalle viedään satoja antureita, jotka mittaavat
asioita kuten ääntä, lämpöä ja painetta. Datan avulla
pystymme arvioimaan sähköaseman tilaa ja kuntoa.
Tulevaisuudessa sähköasemalle mennään ainoastaan,
kun siihen on oikea tarve. Esimerkiksi tunnistetaan, että
joku komponentti on vikaantumassa.
Mitä haasteita digitalisaatioon liittyy?
Datan määrä on valtava ja kasvaa koko ajan. Haasteena
on datan laatu ja miten dataa käsitellään ja visualisoidaan niin, että siitä pystytään tunnistamaan oleelliset
poikkeamat. Ratkaisujakin on onneksi jo olemassa. Data
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CASE
voidaan esimerkiksi visualisoida kartan päälle
ja käyttää punaista väriä indikaationa siitä, että
siellä on jotain, mihin pitää puuttua.
Myös kyberuhat on pidettävä mielessä, kun
muutoksia tehdään rytinällä. Käyttöoikeuksien
hallinnan on oltava kunnossa, ettei data livahda
sellaiselle osapuolelle, jolla ei ole siihen oikeutta.
Datahub-hankkeen yhteydessä olemme keskustelleet paljon sidosryhmien kanssa yhteisistä vaatimuksista ja tietoturvasta. Kaikki kyllä
tiedostavat nämä asiat.

Käytännöt muuttuvat haastavammiksi ja tietojärjestelmien toiminnassa on kankeutta, joskus jopa
häiriöitä.

MEGATRENDIT TUNTUVAT MYÖS
KANTAVERKKOKESKUKSESSA

Miten siirtyminen vihreämpään energiajärjestelmään vaikuttaa huoltovarmuuteen?
Suuri haaste on, miten uusien uusiutuvien energiamuotojen tuottama sähkö voidaan varastoida
niin, että se takaa huoltovarmuuden. Sähkön varastoiminen akkuun kehittyy, mutta tällä hetkellä
se on vielä aika kallista. Yhtä kunnariratkaisua
ei tule löytymään. Ydinajatus kuitenkin on, että
uusiutuvilla tuotettu sähkö varastoidaan toiseen
muotoon, nestemäiseen tai kaasumaiseen muotoon – esimerkiksi vedyksi.

Megatrendien kuten digitalisaation ja globalisaation vaikutukset tuntuvat Fingridin kantaverkkokeskuksen valvomopäällikkö Jari Siltalan mukaan jo valvomon arjessa ja lisää isoja muutoksia
on pian luvassa.
Työhön on tullut entistä enemmän suomalaisen ja pohjoismaisen näkökulman lisäksi
myös eurooppalaista näkökulmaa, esimerkiksi
eurooppalaisten verkkokoodien myötä. Tulevia
isoja muutoksia ovat siirtyminen tunnin taseselvityksestä 15 minuutin taseselvitysjaksoon ja
pohjoiseurooppalaiseen tasehallintamalliin.
Valvomoa ajatellen tarjolla olevan tiedon
määrä on kasvanut hurjasti ja kasvaa jatkossakin.
Yksi haaste on, miten tietoa hallitaan ja tiivistetään operaattoriraukan näkymään sillä tavalla,
että hän löytää siitä olennaisen ja osaa tehdä
oikeat johtopäätökset. Toinen haaste on, miten
tietoliikenneyhteydet ja järjestelmät pysyvät
mukana lisääntyvän tiedon määrässä.
Miten tietoturvan korostuminen näkyy valvomotyössä?
Tietoturva on ehdoton edellytys, tosin valitettavasti se välillä näkyy myös erilaisina lieveilmiöinä.

HUOLTOVARMUUS KOETUKSELLA?

Megatrendit aiheuttavat haasteita myös huoltovarmuudelle. Huoltovarmuuskeskuksen voimajärjestelmäasiamiehen Petri Niemisen mukaan
yhteiskunnan kehittyessä sähköriippuvaisemmaksi sähkön saannin takaamisen merkitys myös
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kasvaa.

Miten muuten megatrendit näkyvät huoltovarmuustyössä?
Viime vuosina materiaalisen varautumisen rinnalle on entistä enemmän tullut järjestelmätason
varautumista ja vahvistamista. Yhteiskunnan
kannalta kriittisten järjestelmien, kuten sähköntuotanto- ja siirtojärjestelmien tulisi olla mahdollisimman vankkoja. Selvittelyn, koulutuksen ja
harjoittelun myötä pyrimme viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa rakentamaan järjestelmät
sellaisiksi, että ne eivät kovin helposti kaatuisi, ja
jos ne kaatuvat, ne saadaan palautettua mahdollisimman nopeasti ja pienin tappioin.
Huoltovarmuusnäkökulma on tärkeää pitää
mielessä, kun toimintaa tehostetaan tai esi-
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merkiksi digitalisoidaan. Toivoisin, ettei kaikkea
mietitä aina pelkän organisaation tehokkuuden
kannalta hyvänä aikana, vaan mukaan mahtuisi
myös varautumissuunnittelua. Sähkön siirto- ja
jakelualalla sähkömarkkinalaki määrää varautumissuunnitelman pakolliseksi, mutta muilla se on
enemmän vapaaehtoista.
VASTUULLISUUS JA NETTOVAIKUTUKSET
KIINNOSTAVAT SIDOSRYHMIÄ

Fingridin yritysvastuun kehityspäällikkö Satu
Vuorikosken mukaan muiden megatrendeihin
liittyvien muutosodotusten ohella liiketoiminnan
vastuullisuus ja nettovaikutukset kiinnostavat
yhä enemmän ja yhä useampia sidosryhmiä,
kuten sijoittajia. Vastuullisuuden varmistaminen
globaalissa toimintaympäristössä vaatii taitoa ja
yhteistyötä.
Mitä vastuullisuuden varmistaminen tarkoittaa globalisoituvassa maailmassa?
Globalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia tavaroiden, palveluiden ja rahoituksen hankintaan. Hankintaketjut voivat olla pitkiä. Yrityksiltä odotetaan
vastuullisten toimintatapojen varmistamista
koko ketjussa sekä avoimuutta vastuullisuudesta
viestiessä. Yhtälailla kuin Suomessa myös globaalissa toimintaympäristössä on varmistettava,
että hankitut tavarat on valmistettu turvallisissa
työoloissa ja inhimillisillä, reiluilla työehdoilla sekä
ympäristöä kunnioittaen. Sen varmistamiseksi on
ymmärrettävä eri kulttuureja, kieliä ja lainsäädäntöä.
Miten Fingrid varmistaa vastuullisuuden
hankinnoissaan?
Jo yhteistyötä suunnitellessa Fingrid tuo esiin
vastuullisuusvaatimuksensa, jotka tulevat sitovina mukaan sopimuksiin. Vaatimusten toteutu-

mista varmistetaan kolmannen osapuolen avulla
auditoinneissa, jolloin saattaa tulla epäkohtia
esiin. Tavoitteena on ensisijaisesti yhteistyön jatkaminen ja epäkohtien korjaaminen. Korjattavat
asiat saattavat olla esimerkiksi puutteita tehtaan
paloilmoitusjärjestelmässä tai hätäpoistumistien
järjestämisessä.
Vastuullisuuden lisäksi yritysten nettovaikutukset kiinnostavat sidosryhmiä. Mitä ne ovat
ja miten niitä voidaan laskea?
Nettovaikutuksilla tarkoitetaan hyviä tai huonoja
kokonaisvaikutuksia, joita yrityksen liiketoiminnalla on ympäristölle ja yhteiskunnalle. Teimme viime vuonna harjoituslaskelman yhdessä
nettovaikutuksien analysoimiseen erikoistuneen
Upright-yrityksen kanssa. Selvityksessä liiketoiminnan vaikutuksia tarkasteltiin neljällä osaalueella: ympäristö, terveys, yhteiskunta ja tieto.
Kaikki vaikutukset yhteismitallistettiin, jotta niitä
voitiin vertailla. Analyysin perusteella Fingridin
liiketoiminnalla on moninkertainen myönteinen
vaikutus ilmastoon ja yhteiskuntaan. Uprightin
laskelma auttoi meitä ymmärtämään toimintamme kokonaisvaikutuksia paremmin ja toivottavasti myös viestimään niistä konkreettisemmin
sidosryhmillemme. •

Nettovaikutusten laskija
Annu Niemisen johtama Upright Oy kehittää laskentamallia yritysten toiminnan kokonaisvaikutusten mittaamiseen ja vertailuun. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä nettovaikutustensa optimoimiseen. Upright ja Fingrid tekivät
viime vuonna yhdessä harjoituslaskelman, jossa tutkittiin Fingridin toiminnan
kokonaisvaikutuksia.
Mitä yritysten nettovaikutukset ovat ja
miten niitä voidaan mitata?
Nettovaikutuksilla tarkoitamme yritysten
aiheuttamien negatiivisten ja positiivisten
vaikutusten summaa. Vaikutusten mittaaminen on äärimmäisen haastavaa. Keskeistä
on määritellä selkeästi, mihin kysymyksiin
pyrimme vastaamaan. Voimme esimerkiksi
etsiä datan avulla epätäydellisiä arvoja sille,
kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä
yritys X aiheuttaa, tai kuinka paljon se maksaa veroja tai luo uutta tietoa. Uprightissa
vastaamme näihin kysymyksiin tieteelliseen
tietoon nojaten. Yhteismitallistamme saadut
vastaukset, jotta voimme vertailla niitä
keskenään ja näin ymmärtää kokonaisvaikutuksia.

Miten Fingridin nettovaikutuslaskelma
tehtiin ja minkälainen tulos oli?
Pyrimme selvittämään, mitkä ovat merkittävimpiä resursseja, joita Fingrid käyttää, ja
mitä se saa niillä aikaan. Haimme vastauksia
kysymyksiin: Mikä on kantaverkon merkitys? Mitä tapahtuisi, jos sitä ei olisi? Kuinka
paljon sen rakentaminen ja ylläpitäminen vie
ympäristön ja ihmispääoman resursseja?
Arvioimme kokonaisvaikutuksia Uprightin
mallin ja Fingridin oman datan perusteella.
Fingridin suurin positiivinen vaikutus
syntyy kantaverkon keskeisestä roolista
yhteiskunnan energiajakelun ja sitä kautta
monen ydintoiminnan mahdollistajana.
Lisäksi energiatehokkaan kantaverkon
toteuttamiseen liittyy paljon tiedonjakamisen potentiaalia, joka näkyi positiivisesti
tuloksissa. Fingrid erottuu myös kansainvälisessä kantaverkkojen vertailussa
edukseen. Miinuspuolella taas on kasvihuonekaasupäästöjä ja haittoja maankäytön
kautta. Fingridin kokonaisvaikutukset ovat
laskelman mukaan selvästi positiiviset.
Ovatko energia-alan toimijat tietoisia
nettovaikutuksistaan?
Yllättävän suurissa määrin kyllä! Vaikutuksellisuusasiat ovat siirtyneet marginaalisesta ”ihan kiva” -funktiosta yhä lähemmäs
johtoryhmän ja ylimmän johdon pöytää.
Myös energia-alalla lähes jokainen kansainvälisesti kilpailukykyinen yritys on tiedostanut, että omista vaikutuksista kannattaa
olla ainakin jollain lailla tietoinen, jotta ne
voidaan huomioida niin riskinhallinnassa ja
mahdollisuuksien hahmottamisessa. •
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TEKIJÄT

Yli yritysrajojen
Fingrid kuuluu valtakunnalliseen Finland Young Professionals -verkostoon. Verkostoitumisesta on hyötyä sekä yrityksen toiminnan kehittämisessä että jäsenten omalla uralla.
TEKSTI | KATI SÄRKELÄ
KUVA | FYP

J

oukko fingridiläisiä perusti vuonna 2016
verkoston, joka liitettiin osaksi valtakunnallista Finland Young Professionals
(FYP) -verkostoa. Fingrid Young Professionals (FgYP)-verkoston toiminnassa on mukana
noin 90 henkeä eri puolilta taloa, ja jäsenmäärä nousee
koko ajan. Ikärajaa osallistumiselle ei verkoston nimestä
huolimatta ole.
Toiminta on sekä hupia että hyötyä. Teemana voi
olla monenlainen urheileminen tai kisailu, usein myös
Fingridin toimintaan suoraan liittyvä kehitystyö. Tapaamisia on keskimäärin kuukausittain, mutta tapahtumat
painottuvat kesäkauteen, kun kesätyöntekijätkin ovat
mukana. Säännöllisesti osallistutaan myös valtakunnallisen verkoston tapahtumiin.
– Olemme saaneet jäseniltä hyvää palautetta sekä
uusia ideoita. Mukana olevat kokevat toiminnasta olevan hyötyä heidän omassa työssään, network leaderin
roolissa toimiva Tuukka Huikari kertoo.
– Verkostoituminen on tärkeää niin henkilökohtaisella tasolla kuin yrityksenkin kannalta. Muuttu-

vaan maailmaan – meidän kohdalla sähkömarkkinan
murrokseen – saa ihan uudella tavalla näkökulmaa,
kun sitä katselee toisen yrityksen kannalta. Emmehän
me yksiksemme tätä työtä tee, verkoston aktiivijäsen
Jarkko Tulensalo sanoo.
– Antoisimpia ovatkin yleensä ne tapahtumat, joissa päästään vierailulle toiseen yritykseen. Silloin tulee
tutustuttua paremmin ja saa enemmän tietoa heidän
alastaan ja toimintatavoistaan, Huikari kertoo.
Myös Fingridin johto pitää alan ulkopuolista verkostoitumista hyödyllisenä oppina omalle tekemiselle.
FgYP-verkostolta on pyydetty esimerkiksi Fingridin
ilmastonmuutostyöhön liittyvää ideointia sekä out of
the box -kommentteja johdon strategiatyön tueksi.
– Nimesimme tämän ”strategian puukotukseksi”.
Iloksemme myös huomasimme, että uudessa strategiassa ajatuksiamme oli otettu huomioon. Johdolla oli
tässä myös mukana ajatus, että samalla yhtiön strategia tulee tutuksi nuorille fingridiläisille, Huikari sanoo. •

FYP-väki verkostoituu myös urheilun ja kisailun tiimellyksessä. Kuplafutisporukan keskellä keltaisessa liivissä
Fingridin Tuukka Huikari.
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FYP
Finland Young Professionals
(FYP) on valtakunnallinen, voittoa
tavoittelematon järjestö, jonka
ideana on yhdistää ammattilaisia
yli yritysrajojen ja siten helpottaa
verkostoitumista eri alojen tekijöiden kesken. Verkosto perustettiin
vuonna 2011 ja mukana on nykyisin
20 jäsenyritystä, eli yli
3 000 henkilöjäsentä.
Tapaamisissa on vaihtelevasti
mukana 30–400 osallistujaa.
finlandyoungprofessionals.fi

KOLUMNI

Heidi Uimonen on fingridiläinen sähkömarkkinaasiantuntija, joka haluaa kuulla asioiden toisen
ja kolmannenkin puolen. Heidi myös luotsaa
Fingrid Young Professionalsia.

Energia-alalle oma
pelaajayhteisö?
Yksi suomalaisen pelialan menestystekijöistä on pelifirmojen huomattava keskinäinen avoimuus ja yhteistyö pelaajien kanssa. Pelifirmojen työntekijät vinkkaavat toisilleen toimivia markkinointitaktiikoita, auttavat löytämään hyviä kumppaneita peleissä käytettävää analytiikkaa varten sekä antavat keskeneräisiä pelejä
toistensa ja innokkaiden pelaajien kommentoitavaksi.

A

voin sparraaminen ja muiden
virheistä oppiminen tuovat
suomalaisfirmoille kilpailuetua
globaalilla ja nopeasti kehittyvällä alalla. Se vaatii kuitenkin keskinäistä
luottamusta.
Yhteistyön hyödyt ovat kiistattomat. Verkostojen kautta tiedonsaanti nopeutuu, kun
omien antennien lisäksi käytössä on laajempi
tiedustelujoukko. Useat keskustelukumppanit
pienentävät todennäköisyyttä jäädä oman
kuplan muodostamaan kaikukammioon, jossa
on vaarana tehdä kapeakatseisia ratkaisuja.
Mitä enemmän näkökulmia saadaan päätöksentekoon, sitä parempi on lopputulos
kokonaisuuden kannalta, vaikka itse joutuisikin
tekemään kompromisseja.
Työnjako eri osapuolten välillä mahdollistaa ihmisten ja yritysten erikoistumisen siihen,
missä itsellään on paras osaaminen ja palavin
intohimo. Kaikkea ei kannata eikä voi tehdä
itse, sillä osaamisen rakentaminen vie aikaa ja
resursseja. Suuruuden ekonomia ja erikoistuminen toimivat yritysten lisäksi yksilötasolla.
Toisaalta erilaisilta ihmisiltä ja organisaatioilta
voi oppia uusia toimintamalleja, joista voi valita

omaan käyttöönsä parhaat sellaisenaan tai
soveltaen.
Kumppanuuksiin ja yhteistyöhön liittyy tietenkin haasteita ja se altistaa jännitteille, jopa
konflikteille. Konflikteissa on kyse erilaisten
näkemysten törmäämisestä, ja siksi kaikille
osapuolille sopivan ratkaisun löytäminen voi
viedä aikaa. Haasteiden ratkaisemiseksi tarvittava pääoma on halu viedä asioita yhdessä
eteenpäin. On oltava valmis muokkaamaan
omia toimintatapoja ja avaamaan käsitteitä
keskinäisen ymmärryksen varmistamiseksi.
Omat ennakkoluulot voivat olla suurin haaste
luottamuksen rakentamisessa.
Energia-alalla on mietittävä yhteistyötä
ja kumppanuuksia uudella tavalla nyt, kun ala
on ennennäkemättömän murroksen edessä.
Ilmastonmuutoksen torjuminen monella eri
sektorilla, teknologian vauhdikas kehittyminen

sekä eri markkinoiden ja markkina-alueiden
syvenevä yhdentyminen laajentavat pelikenttää ja muuttavat pelisääntöjä. Jos tarvittavaa
tietotaitoa ei ole eikä tuoreita toimintatapoja
haluta etsiä, väistämättömät muutokset
koetaan uhkana. Tosiasiassa nyt aukeaa upea
mahdollisuus löytää ratkaisuja koko maailmaa
haastaviin kysymyksiin.
Ovatko suomalaiset energiamurroksen
voittajia? Riippuu asenteistamme muita kohtaan, sillä maailmanvalloitus on joukkuelaji. Tutun lähipiirin lisäksi on katsottava ulkopuolelle,
sillä ympärillämme on valtavasti ihmisiä, joilla
on ideoita ja osaamista muuttaa yhteiskuntaa.
Vaikka yhteyden rakentaminen vaatii ponnisteluja, vaihtoehdot globalisoituvassa kisassa
ovat vähäiset.
Millaisen pelaajayhteisön haluamme siis
luoda energia-alalle? •

Kun keskustelukumppaneita on monta,
pienenee riski jäädä oman kuplan
muodostamaan kaikukammioon.
9

Sähköpylvään jalan ja
jalkaan kiinnitetyn asennuskurjen pystytys tehtiin
miesvoimin Imatra–Turkulinjalla, talvella 1926.

Kantaverkon juhlavuosi

Uusiutuviin siirtyminen edellyttää
jatkuvaa verkon kehittämistä
Sähkönsiirron kantaverkko sai alkunsa vuonna 1929 ja täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 90 vuotta.
Juhlimme tasavuosia työn merkeissä; verkon kehittäminen jatkuu, sillä tarve siirtää sähköä kasvaa
tulevaisuudessa edelleen.
TEKSTI | MARJUT MÄÄTTÄNEN
KUVAT | FINGRID

hdon
ski 220 kV-jo
Hikiä–Pyhäko
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Suomen ensimmäisen suurjännitelinjan, Rautarouvan kokonaisuudistus on
käynnissä vuoteen 2020 asti. Hevosten
sijaan työtä tekevät koneet ja työntekijöiden lippalakit ja sarkahousut ovat
vaihtuneet turvavarusteisiin.

O

ivallus siirtää sähköä pidempiä
matkoja oli syntynyt KeskiEuroopassa 1800-luvun lopulla.
Vähitellen myös Suomessa oli
tunnistettu sähköistämisen
merkitys yhteiskunnalle. Mittavien rakennustöiden jälkeen maan ensimmäinen, Rautarouvaksi nimetty suurjännitejohto otettiin käyttöön
16.1.1929. Rautarouva oli 110 kilovoltin voimajohto-osuus Imatran ja Turun välillä koko maan
kattavasta sähkön kantaverkosta. Tapahtuma
oli historiallinen siitäkin syystä, että voimajohdon rakentaminen oli ensimmäinen Suomessa
toteutettu valtakunnallinen suurhanke.
Vuodesta 1929 alkoi kantaverkon kehitys
yhdeksi sähkönsiirron parhaista järjestelmistä
maailmassa.
Kantaverkkoa rakensivat ensi alkuun teollisuuden eri toimijat. Rakentaminen oli välttämätön edellytys Suomen teollistumiskehitykselle.
Vuosikymmenien eri rakentamisvaiheiden
jälkeen kantaverkko on laajentunut koko maan
kattavaksi verkostoksi, jonka kautta kulkee
valtaosa Suomessa kulutetusta sähköstä.
Vuonna 1997 kantaverkon omistus siirtyi
vastaperustetulle Fingridille. Nykyisin Fingridin
omistuksessa on Suomen kantaverkko ja kaikki
merkittävät ulkomaanyhteydet. Voimajohtoja on
yhteensä noin 14 300 kilometriä, sähköasemia
lähes 114 ja naapurimaiden välisiä tasasähköyhteyksiä neljä.

HISTORIAN SUURIN HAASTE EDESSÄ

Suomen kantaverkkoon kuuluvat kaikki 400 ja
220 kilovoltin johdot sekä noin puolet maan 110
kilovoltin johtoverkosta. Pitkillä siirtoyhteyksillä
ja suurilla siirtotehoilla jännitetasot ovat korkeat,
jotta minimoidaan sähkönsiirrossa syntyvät
häviöt. Kantaverkko on vahvassa kunnossa
verrattuna melkeinpä mihin maahan tahansa.
Alueellisen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että
Suomessa sähköllä on pystytty pitämään yksi
hinta-alue.

Kantaverkko on
vahvassa kunnossa.
Tehtävää kuitenkin riittää. Kantaverkko on
historiansa suurimman haasteen edessä, sillä
tarve siirtää sähköä kasvaa tulevaisuudessa
edelleen. Valtaosa sähköntuotannosta ja etenkin
tuulivoimasta sijoittuu Pohjois-Suomeen, kun
taas sähkön kulutuksesta enin osa on EteläSuomessa. Pohjoisen ja etelän välille tarvitaankin entistä tehokkaampia siirtoyhteyksiä.
Verkon kehittäminen jatkuu. Uusiutuviin
energiamuotoihin siirtyminen edellyttää kantaverkon jatkuvaa ja joustavaa, mutta samalla
erittäin pitkäjänteistä kehittämistä. Tämänhetkiset kehityssuunnitelmat ulottuvat 2040-luvulle
saakka. •
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SEURAA KAMPANJASIVUSTOA
JA KATSO VIDEO
KANSALLISOMAISUUDESTA

Rakensimme kantaverkon 90-vuotisen
taipaleen kunniaksi sivuston, jonne on koottu
historiatietoa sähköstä ja kantaverkosta
unohtamatta nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
Sivustolle päivitetään uutta sisältöä pitkin
vuotta. Tutustu:
www.fingrid.fi/kantaverkko90

Merkkivuoden kunniaksi tehty video kertoo
kantaverkon kehityksen 1920-luvulta nykypäivään parissa minuutissa. Kuuntele video äänet
päällä: https://youtu.be/rreUl0nJAHA

CASE

Puhdas sähköjärjestelmä
tarvitsee vahvan alustan
Fingrid luo alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle.
Kuvittaja piirsi, mitä tämä kokonaisuus tarkoittaa.
TEKSTI | MARJUT MÄÄTTÄNEN
KUVITUS | LINDA SAUKKO-RAUTA

12 FINGRID 1/2019

M

atka kohti vähähiilistä, puhdasta
sähköjärjestelmää on käynnissä. Puhtaassa sähköjärjestelmässä sähköä saadaan vesi-,
tuuli-, aurinko- ja ydinvoimasta
sekä biomassaan perustuvasta yhdistetystä
sähkön- ja lämmöntuotannosta. Asiakkaat ovat
keskiössä. Dynaamisuus ja monimutkaisuus
kuvaavat puhdasta sähköjärjestelmää, samoin
joustavuus ja kustannustehokkuus.
Puhdas sähköjärjestelmä tarvitsee vahvan
alustan, ja Fingridin roolina on luoda tämä alusta.
Alustan rakentajana meillä on kolme päätehtävää:
 Rakennamme, kunnostamme ja kehitämme
sähkönsiirron kantaverkkoa sekä rajayhteyksiä pitkäjänteisesti, tulevaisuuden tarpeisiin.
 Valvomme sähköjärjestelmää joka hetki ja
hoidamme häiriöt tehokkaasti, jotta yhteiskunta voi luottaa varmaan sähköön myös
jatkossa.
 Uudistamme sähkömarkkinoita yhä reaaliaikaisemmaksi ja markkinaehtoisemmaksi.
Tässä työssä tarvitsemme jatkossakin sujuvaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa.
Meidän on kuunneltava herkällä korvalla
sähköjärjestelmän tulevia tarpeita, jotta voimme
mahdollistaa puhtaan sähköntuotannon liittymisen kantaverkkoon. Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä sähkön kulutuksen ja tuotannon
joustokyky on olennaista. Tavoitteena on mahdollistaa kaiken sähkön kulutuksessa, tuotannossa ja sähkövarastoissa olevan joustokyvyn
osallistuminen sähkömarkkinoille sekä palkita
joustokykyisyydestä. •

Kuvitus kertoo enemmän
Kuvittaja Linda-Saukko Rauta luonnosteli
keskustelumme pohjalta piirroksen siitä,
mitä puhdas sähköjärjestelmä ja Fingridin
rooli alustan rakentajana tarkoittaa.
Katso video piirrostyön edistymisestä:
www.fingridlehti.fi
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FINGRID NYT

Vastuullisuutta. Varmasti.
Fingridissä vastuullisuus on jokapäiväistä tekemistä. Vastuullisuus ulottuu henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen, tietosuojaan, ympäristövaikutuksiin ja verojalanjälkeen ja kattaa myös vastuun hankinnoista ja sopimuskumppaneista, kertovat
oheiset esimerkkimme. Liiketoiminta on avointa, jotta Fingrid voi välittää. Varmasti.
TOIMITTANUT | ANNELI FRANTTI
KUVAT | FINGRID, ENERGIAVIRASTO, PETRI BLOMQVIST, PANU RISSANEN

VASTUULLISUUSAUDITOINTI MÄÄRITTÄÄ
JOHDINHANKINTOJA

Kun Fingrid kilpailuttaa ja hankkii kantaverkon
voimajohtoprojekteissa käytettävät virta- ja
ukkosjohtimet, yksi tärkeimmistä hankintaa
ohjaavista tekijöistä on sopimuskumppanin
vastuullisen toiminnan varmistaminen.
Teräsalumiinijohtimien valmistajien kirjo on
laaja ja toiminta globaalia. Kilpailukykyisimmät
tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa ja Aasiassa. Johtimet kilpailutettiin kahdessa osassa.
Ensin järjestettiin avoin esivalintavaihe ja tämän
jälkeen kaupallinen tarjouskilpailu.
Osana esivalintaa tehtiin vastuullisuusauditoinnit lähes kaikille toimittajaehdokkaiden
tuotantolaitoksille erityisesti työolosuhteiden
vuoksi. Havaittujen puutteiden jälkeen toimittajille annettiin mahdollisuus ja määräaika toiminnan
parantamiseen.
Kaupallisen vaiheen aikana tehtaille järjestettiin uusinta-auditoinnit, jolloin muutosten
todellinen luonne varmistettiin. Lopulta mm.
toimitussopimuksen saaneen intialaisen Sterliten
asenne ja parannukset yllättivät positiivisesti.

mukaan Fingrid pyytää maanomistajalta lupaa
tehdä reunavyöhykkeelle niin sanottuja tekopökkelöitä, samalla kun maanomistajiin otetaan
yhteyttä reunavyöhykkeen hakkuusta.
Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4
metrin korkeudesta ja jättämällä se lahoamaan
pystyyn. Myös latva jää metsään lahoamaan.
Pökkelöitä tehdään taloudellisesti vähempiarvoisista tai jo pystyyn kuivuneista puista. Lahotessaan pökkelö tarjoaa asuinpaikan ja pesäkoloja
useille hyönteis- ja lintulajeille, ja myös sienissä,
jäkälissä ja sammalissa on paljon lahopuita
hyödyntäviä lajeja.
KORKEAN TASON TIETOTURVAA JA
HENKILÖTIETOJEN HALLINTAA

Fingridin vastuu maamme sähköjärjestelmästä
vaatii erilaisiin tietoturvauhkiin ja riskeihin varautumista. Niinpä myös kyberuhkiin varautuminen
on ollut jo pitkään normaali toimintamalli.
EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR)
ohjeistus ja siihen liittyen toteutetut sisäiset

LISÄÄ LAHOPUUTA – LISÄÄ LUONNON
MONIMUOTOISUUTTA

Ympäristöasioista ja luontoarvoista huolehtiminen näkyy Fingridin hankkeissa koko elinkaaren
ajan. Uusia toimintatapoja ympäristövaikutusten
vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi seurataan aktiivisesti ja arvioidaan, mitä niistä voidaan soveltaa kantaverkon
rakentamisessa ja kunnossapidossa.
Suuri osa metsien uhanalaisesta lajistosta on
riippuvainen lahopuusta. Fingrid on selvittänyt
mahdollisuuksia lisätä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta voimajohtojen
reunametsien hakkuiden yhteydessä. Mallin
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koulutukset ovat nostaneet henkilökunnan
tietoisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Asiakkaiden yhteystietoja hallinnoidaan keskitetysti
CRM-järjestelmässä GDPR:n edellyttämällä
tavalla. Lisäksi on nimetty tietosuojavastaava,
joka yhdessä tietosuojaryhmän kanssa seuraa ja
ohjeistaa henkilötietojen käsittelyä.
Uutena tehtävänä Fingrissä valmistellaan
Datahubin käyttöönottoa. Datahubiin tullaan
tallentamaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta
sähkönkäyttöpaikasta ja siten myös suuri määrä
sähkönkäyttäjiä koskevia henkilötietoja. Alusta
alkaen on huomioitu tällaisen suuren henkilötietomassan käsittelyyn liittyvät tietoturvaa ja
yksityisyyden suojaa koskevat vaatimukset.
KANTAVERKKOSIIRTOHINTA ALENEE,
VEROEUROT JÄÄVÄT SUOMEEN

Fingridin vastuullisuus tulee esiin myös hyvässä
taloudenpidossa, jonka myötä Suomessa
pystytään takaamaan varma sähkönsaanti
alhaisilla siirtohinnoilla. Tämän vuoden (2019)
osalta yhtiö alensi kantaverkkosiirron hintaa
8 %, jolloin sähkön kuluttajahinnasta vain
noin 2,5 % on kantaverkon osuutta. Fingrid onkin
jo pitkään pysynyt edullisimpien eurooppalaisten
kantaverkkoyhtiöiden joukossa.
Tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja vastuullisuuteen kuuluu myös vahva kehittyminen ja
halu olla kantaverkkotoiminnan esikuva kansainvälisesti. Mittavat investoinnit kantaverkkoon
mahdollistavat siirtymisen puhtaaseen sähköjärjestelmään ja vaikuttavat näin osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisessa.
Fingrid on merkittävä veronmaksaja, ja
maksaa veronsa ja osinkonsa Suomeen. Vuonna
2018 se maksoi veroja yli 33 miljoonaa euroa.
Suomen yhteisöveronmaksajien listalla yhtiö on
20 suurimman joukossa.

Verot 32%

Myynti 35%

Kotitalouskuluttajan
sähkön hinta

19,4%
28,4%
12,4%
6,9%

2,5%
30,4%

Siirto 33%

(kulutus 5000 kWh/vuosi)

hankinta
myynti
jakeluverkko
kantaverkko
sähkövero
alv
Lähde: Energiavirasto 14.1.2019.
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ASIAKKAIDEN LIITYNNÄT EHTOJEN MUKAAN

Asiakkaiden liityntöjä varten Fingrid on määrittänyt teknisiä ehtoja, joiden vaatimukset ja valvonta
ovat yhteiskunnallista vastuunkantoa – näin
taataan sähköjärjestelmän vakaa toiminta.
Liityntäehtojen avulla varmistetaan, että
asiakkaan sähkölaitteisto:
• kestää sähköjärjestelmässä esiintyvät taajuusja jännitevaihtelut.
• tukee teknisen kykynsä mukaan toimintaa häiriötilanteissa, sekä toimii luotettavasti niiden
aikana ja jälkeen.
• ei verkossa ollessaan aiheuta haittaa muille.
Lisäksi varmistetaan, että Fingridillä on tarvittavat tiedot asiakkaan sähkölaitteistosta.
Tyypillisiä asiakasliityntöjä ovat sähköasemalle tai voimajohdolle liittyvät voimalaitokset,
teollisuusasiakkaat tai jakeluverkkoliitynnät.
Liitynnän käytön aloittamisen jälkeen vaatimustenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti.
Keväällä 2019 saadaan käyttöön Oma
Fingrid -palvelu, joka entisestään helpottaa
yhteydenpitoa. Oma Fingridissä asiakas voi seurata liityntöjensä siirto- ja laskutustietoja sekä
tarkastella häiriö- ja keskeytystietoja. Jatkossa
sen kautta voidaan hoitaa myös voimalaitos- ja
kulutusliityntähankkeiden vaatima tiedonvaihto.
TYÖTURVALLISUUSKAMPANJA:
”AJATTELE ITSE, ILMOITA ITSE”

Viime vuoden laaja turvallisuushavaintokampanja
yllytti sekä Fingridin työmailla työskenteleviä että
omaa henkilökuntaa tekemään mahdollisimman
monta havaintoa. Samalla muistutettiin konkreettisen teeman myötä, että työturvallisuus on
jokaisen asia: ”Ajattele itse, ilmoita itse”.
Kampanjan aikana 130 eri henkilöä teki yhteensä yli 250 turvallisuuteen liittyvää havaintoa.
Havaintojen tekemistä helpotettiin, ja ilmoituksia
voi tehdä tekstiviestillä ja WhatsAppin kautta.
Kampanja tuotti paljon turvallisuushavaintoja liukastumiseen, kompurointiin tai matalalta
putoamisiin liittyvistä vaaroista. Myös sähkötöihin, maadoituksiin sekä henkilökohtaisten
suojavarusteiden puutteisiin liittyvät havainnot
tulivat esiin.
Havainnon tekemisen jälkeen tärkeintä on
vaaran välitön poistaminen. Jälkeenpäin havainnot käsitellään yhdessä työmaan toimittajan
kanssa ja korjaavat toimenpiteet määritetään ja
niiden toteutumista seurataan. Olennaista on,
että havainnoista myös opitaan!
Lue lisää: Turvallisilla Linjoilla -liitteestä, s. 7. •

EU-SUUNTAVIIVAT

Potkua Pohjolasta

Reservisäätöenergian pohjoismainen kauppapaikkamalli
laajenee koko Euroopan kattavaksi.
TEKSTI | SAMI ANTEROINEN
KUVAT | ISTOCK
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E

uroopassa otetaan käyttöön yhteiset
markkinapaikat reservisäätöenergialle.
Tasehallinnan suuntaviivojen mukainen
käyttöönoton takaraja on vuoden 2022
alussa.
Reservitoimittajan näkökulmasta yhteinen säätöenergian markkina-alue laajenee pohjoismaisesta eurooppalaiseksi, toteaa kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Fingridistä.
– Suomalainen toimija, jolla itsellään on joustavaa
kapasiteettia, voi myydä sitä eurooppalaisessa markkinapaikassa. Samalla itse markkina tietenkin laajenee ja kysyntää voi tulla lisää, Uusitalo toteaa ja arvioi, että yhteisen
euroopanlaajuisen markkinapaikan luominen kiristänee
myös kilpailua eri toimijoiden kesken.
Kansallinen kantaverkonhaltija säilyy rajapintana
säätösähkömarkkinatoimijoille, joten Suomen osalta Fingrid
hoitaa jatkossakin tarjoukset ja aktivointipyynnöt.
Johtava asiantuntija Jarno Lamponen Energiavirastosta toteaa, että on luontevaa laajentaa reservimarkkinoita
koko Euroopan kattaviksi.
– Eurooppalaisilla platformeilla sekä joustava tuotanto
että kulutus hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti,
Lamponen toteaa ja lisää kuitenkin, että kokonaan uusia
teknologisia ratkaisuja tarvitaan tämän mahdollistamiseksi.
KAUPANKÄYNTIÄ MANUAALISESTI TAI
AUTOMAATTISESTI

Eurooppalaisten markkinapaikkojen toteutusprojektit ovat
jo käynnissä. Manuaalituotteen kauppapaikka on nimeltään
MARI ja automaattisen PICASSO. Jyrki Uusitalo kertoo,
että MARIssa kantaverkkoyhtiön operaattori tekee tarvittavat säätöpäätökset, kun PICASSOssa ne on annettu
tietokoneiden kontolle.
– Vielä tänä päivänä pääasiallinen tuote on manuaalinen, mutta automaattista kohti ollaan menossa.
Digitalisaatio onkin jo vahvasti muokannut kauppapaikkoja: jos vielä viisi vuotta sitten aktivointeja toteutettiin
puhelimen välityksellä, niin nyt samat toimet hoidetaan
elektronisella aktivoinnilla hiirtä klikkaamalla, Uusitalo
toteaa.
Automaattinen tuote tuli Pohjoismaiden energiakauppapaikalle 2013, ja sen käyttö on rajoittunut tiettyihin
aamun ja illan tunteihin.
– Kun sähköjärjestelmässä on ollut paljon muutoksia,
automaattinen tuote on ollut tukena noina aikoina. Jatkossa
käyttöä tullaan laajentamaan, Uusitalo kertoo.
YHTEISET PELISÄÄNNÖT

Vielä toistaiseksi manuaalituote MARI on kuitenkin vahvoilla. MARIn ohjausryhmän puheenjohtajana neljän vuoden
ajan toiminut tanskalainen Martin Høgh Møller toteaa,
että mantereenlaajuisen allianssin luominen ei aina ole ollut
helppoa, mutta pikkuhiljaa Pohjois-Euroopasta käynnisty-
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nyt hanke on lassonnut mukaan 30 kantaverkkoyhtiötä.
Työn keskeinen hedelmä, eli 50-sivuinen MARI-sääntökirja, luovutettiin EU-maiden regulaattoreille 18. joulukuuta
2018.
– Nyt haluamme siirtyä suunnittelusta toimeenpanoon,
Møller sanoo.
Ennen kuin täytäntöönpanoon päästään, täytyy kunkin
maan energiaviraston tai vastaavan tahon lyödä sinettinsä
hankkeelle.
– Kullakin regulaattorilla on kuusi kuukautta aikaa antaa hyväksyntänsä, lisää Møller, jonka leipätyö on kansainvälisten asioiden neuvonantajana Tanskan kantaverkkoyhtiössä Energinetissä.
Itse toimeenpanoon liittyy siihenkin kysymysmerkkejä,
kuten millaiseksi MARI-organisaatio halutaan rakentaa.
Hallinnollisen ja laillisen puolen lisäksi edessä on myös kova
tietotekninen savotta:
– Kun mukana on 30 maata, on selvää, että tämä on
paitsi erittäin iso IT-projekti, myös kova diplomaattinen koitos. Ja vaikka käyttöönoton takaraja on vuoden 2022 alussa, Møllerin mukaan tilanne voi elää vielä tämän jälkeenkin.

Kun mukana on 30 maata,
tämä on myös kova
diplomaattinen koitos.
MARIn ohjausryhmän puheenjohtaja Martin Høgh Møller

– Kaikkiaan voi viedä 4–5 vuotta, ennen kuin kaikki
kantaverkkoyhtiöt on yhdistetty platformiin.
TUOTEMÄÄRITTELYT UUSIKSI

Uusien markkinapaikkojen seurauksena myös tuotemäärittelyt muuttuvat. Näillä näkymin vaatimus tulee olemaan,
että manuaalisen säädön (mFRR) on oltava täysin aktivoitunut 12,5 minuutissa ja automaattisen (aFRR) 5 minuutissa. Viimeistään tässä vaiheessa tulee säätösähkömarkkinoille 15 minuutin tuote.
– Koska jokaisessa maassa on aiemmin ollut käytössä
omat tuotemäärittelyt, harmonisaatiota on vaadittu paljon,
kuvailee Jyrki Uusitalo.
Uusien markkinapaikkojen tullessa käyttöön säätöenergiatarjoukset tulee jättää paikalliselle kantaverkkoyhtiölle viimeistään 25 minuuttia ennen kaupankäyntijakson
alkua, kun vielä nykyisessä systeemissä tuo aikaraja on 45
minuuttia.
– Vastaavasti nykyisellään pienin mahdollinen tarjouskoko on viisi megawattia, mutta se tulee laskemaan yhteen,
jolloin pienelläkin tarjouksella voi osallistua. •

Energia-alan työpaikkoihin
tullaan eri koulutusreittejä
Energia-alan yritysten rekrytoinneissa näkyy alan murros. Fingridissä tarvitaan edelleen sähkötekniikan
asiantuntijoita, mutta myös moni muu koulutustausta sopii kantaverkkoyhtiön työntekijälle.
TEKSTI | PÄIVI BRINK
KUVA | JUUSO SORJONEN

F

ingridissä tarvitaan edelleen perinteisen sähkötekniikan
osaajia, mutta sen rinnalla arvostamme esimerkiksi sähkömarkkinaosaamista. Tekniikan ja talouden yhdistelmä
antaa hyvät valmiudet alalle. Energiamurroksen ohella
alalle on tullut paljon sääntelyä ja lainsäädännön valmistelua EU:n tasolla. Viestintäteknologia on tullut vahvasti mukaan, joten
ICT-osaajia tarvitaan myös. Lisäksi Fingridissä on tehtäviä esimerkiksi
viestinnässä sekä HR-, talous-, turvallisuus- ja ympäristöpuolella, Fingridin henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava johtaja Tiina Miettinen kertoo.
Tutkinnon lisäksi alan työnantajat arvostavat työelämätaitoja, joihin
kuuluvat ennen muuta markkinointi-, viestintä-, asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, neuvottelu-, esiintymis- ja tiimityötaidot. Tietotekniikan osaamisesta ja kielitaidosta on niin ikään hyötyä.

– Työskentely monialaisessa tiimissä edellyttää, että työntekijä kykenee kommunikoimaan sujuvasti muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.
Pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Yksi tärkeimmistä työntekijän ominaisuuksista on halu kehittää jatkuvasti osaamistaan. Joustavuus on myös
hyvä ominaisuus, Miettinen toteaa.
Valmistuttuaan energia-alan opiskelijat ovat erittäin kysyttyjä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi suunnittelutoimistoissa, voimalaitoksissa,
energiayhtiöissä, sähkö- ja verkkoyhtiöissä, ydinvoimalaitoksissa, teknologiaa kehittävän teollisuuden palveluksessa ja energiavirastossa.
Fingridissä on noin 360 työntekijää, ja uusia vakituisia työntekijöitä
palkataan noin 10–20 vuodessa. Kesä- ja diplomitöitä yhtiö tarjoaa kymmenille opiskelijoille. •

Energia-alan murros näkyy koulutustarjonnassa
Monet korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut tarjoavat nimenomaan energiamarkkinoiden murrokseen
linkittyviä koulutusohjelmia. Tässä esimerkkejä.
AALTO-YLIOPISTO
Asiantuntija: Sanna Syri, energiatekniikan ja
-talouden professori, Fingridin hallituksen jäsen.

Aalto-yliopistossa energian tutkimusalat ovat
kestävä energiantuotanto, energian varastointi ja muuntaminen, voimatekniikka, energia
rakennetussa ympäristössä sekä energiajärjestelmät ja resurssitalous. Energia-alan opinnot
alkavat Energia- ja ympäristötekniikka -nimisillä
kandiopinnoilla, minkä jälkeen maisteriopinnot
ovat englanniksi.
Vuonna 2017 perustetussa Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmassa voi opiskella
neljää eri alaa, joista yksi on Sustainable Energy
Systems and Markets. Maisteriohjelmaan otetaan vuodessa noin 120 opiskelijaa, joista noin
40 tulee muista korkeakouluista ja ulkomailta.
Aallon Energy Platform kokoaa yhteen energiaan liittyvää monialaista tutkimusta.

Nyt tarvitaan
tekijöitä, jotka
on koulutettu
ymmärtämään
ilmastonmuutoksen
seurauksia ja
kehittämään
toimenpiteitä sen
torjumiseksi.
Energiatekniikan ja -talouden professori
Sanna Syri, Aalto-yliopisto
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TAMPEREEN YLIOPISTO
Asiantuntija: Pertti Järventausta,
sähkötekniikan professori

Perinteisissä sähkötekniikan opinnoissa huomioidaan uusiutuvat energiamuodot, sähköenergian varastointi, sähköverkot ja sähkömarkkinat
sekä niihin liittyvät ICT-järjestelmät. Vuosittain
sähkötekniikan diplomitöitä tehdään noin 50.
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka yhdistää
luonnontieteitä insinööritieteisiin. Energiapolitiikka ja energialainsäädäntö ovat vahvasti esillä
opinnoissa yhteistyössä Johtamisen ja talouden
tiedekunnan kanssa. Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu järjestävät yhdessä monialaisen sivuainekokonaisuuden nimeltä ”Uusiutuva
energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa”, jossa yhdistellään tekniikkaa, taloutta ja
yhteiskuntatieteitä. Yliopiston Energia-ryhmä
kokoaa yhteen asiantuntijoita poikkitieteelliseen
keskusteluun. Keskeistä sekä opetuksessa että
tutkimuksessa on vastata ilmastonmuutoksen
aiheuttamiin haasteisiin.

LUT-YLIOPISTO
Asiantuntija: Jarmo Partanen,
energiatekniikan professori

Koko LUT-yliopiston tärkein vahvuus on energiaala, ja sitä voi opiskella hyvin laaja-alaisesti. LUTyliopiston tavoite on olla viemässä eteenpäin
energiamurrosta yhdessä alan yritysten kanssa,
ei vain yrittää ymmärtää sitä.
LUT School of Energy Systemsin osastoja ovat energiatekniikka, sähkötekniikka,
kestävyystutkimus ja konetekniikka. Vaikka
fysikaaliset perusasiat ovat pysyneet ennallaan,
uusiutuvat energiamuodot, ydinenergiatekniikka,
synteettiset polttoaineet, energiavarastot ja
ilmastonmuutoksen torjunta kokonaisuudessaan
ovat tulleet keskeiseksi osaksi opintoja. Energiamarkkinoiden ja digitalisaation ymmärtäminen
on myös tärkeää. Tohtorikoulut tekevät tiivistä
yhteistyötä alan yritysten kanssa kehittääkseen
energiajärjestelmiä.
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
Asiantuntija: Tomi Hämäläinen,
energia- ja ympäristötekniikan lehtori

Energia- ja ympäristötekniikan tutkintoohjelmaan valitaan vuosittain opiskelemaan
noin 60 opiskelijaa. Yhteisissä opinnoissa on
insinööritieteisiin kuuluvia luonnontieteellisiä
perusopintoja, viestintää ja kieliä, minkä jälkeen
valitaan pääaineeksi joko ympäristötekniikka tai
energiantuotantomenetelmät. Suosittu tutkintoohjelma alkoi vuonna 2014.
Monet valitsevat tutkinnon vapaisiin opintoihin muun muassa liiketalouden ja kestävän
kehityksen opintoja. Metropoliassa voi opiskella
myös tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kone-,
sähkö- ja automaatiotekniikkaa, jotka soveltuvat
energia-alalle. Toteutuksiin voivat osallistua eri
alojen opiskelijat, jotka oppivat monialaiseen
tiimityöskentelyyn.
Lue lisää: www.fingridlehti.fi
Maria Joki-Pesolan urapolku – Miten maantieteilijä päätyi projektipäälliköksi varttitaseeseen.

LUT:n energiatekniikka on ykkösvalinta
Vuosi sitten näihin aikoihin Sanni Tapola ja Daniel Ader suunnittelivat yhteishaun
valintoja ja laittoivat ykkössijalle LUT:n energiatekniikan opinnot. Kaikki meni nappiin,
ja toiveiden opiskelupaikka avautui molemmille.
– Alun perin tänne hakiessa kiinnostivat energia-alan tulevaisuuden mahdollisuudet ja monipuoliset työpaikat. Opiskelu on osoittautunut tosi mielenkiintoiseksi,
opetus laadukkaaksi ja motivaatio on vain kasvanut, he sanovat.
Heti ensimmäisenä vuonna opiskellaan energia-alan kursseja matematiikan ja
fysiikan rinnalla. Sanni Tapola sanoo, että hän on innostunut ydinenergiasta, ja esimerkiksi reaktiolaskenta kiehtoo kovasti. Daniel Ader puolestaan oli jo opiskelemaan
tullessaan kiinnostunut fysiikasta, ja on päässyt kehittämään laskutaitojaan kunnon
haasteiden parissa. Hänelle läheisin aihealue on uusiutuva bioenergia.
– Ajatuksena on, että tulevissa töissä olisi mahdollisuus vaikuttaa maapallon
tilaan ja päästä toteuttamaan kestävän kehityksen ratkaisuja, sanovat Tapola ja Ader.
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Vihreästi energiamarkkinoilla
Monipuolinen palveluntarjoaja Markedskraft käy asiakkailleen myös alkuperätakuukauppaa.
TEKSTI | KATI SÄRKELÄ
KUVITUS | PÄIVI RÜCKER

M

arkedskraft on asiakkaan
kumppani ja täyden palvelun
talo energiamarkkinoilla. Tyypillisiä asiakkaita ovat sähkön
myyntiyhtiöt, sähkön tuottajat
ja suurteollisuus. Palveluihin kuuluu sähkön fyysisen hankinnan ja tuotannon palveluiden sekä
salkunhoidon ohella korkealuokkainen lyhyen ja
pitkän aikavälin markkina-analyysi sekä alkuperätakuusertifikaatit ja päästökauppa. Markkinaanalyyseistä vastaa sisaryritys Wattsight.
Markedskraftin vahvuutena on toimiminen
kaikissa Pohjoismaissa. Maantieteellinen ulottu-

vuus sai merkittävän lisäyksen vuonna 2018, kun
Markedskraft osti suomalaisten energiayhtiöiden
omistaman Energiameklarit Oy:n. Tavoitteena on
kasvattaa markkinaosuutta edelleen.
Toimipisteet ovat Suomen lisäksi Norjassa,
Ruotsissa ja Tanskassa, ja toimintaa on myös
Saksan tuulivoimamarkkinoilla. Omistajayrityksen, Arendals Fossekompanin – samoin kuin
Markedskraftin – pääkonttori on Arendalissa
Etelä-Norjassa. Henkilöstöä Markedskraftilla on
yhteensä noin 50, joista 6 työntekijää Suomessa.
– Meillä on MiFID-lisenssi kaikissa Pohjoismaissa. Olemme riippumaton toimija, eikä
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meillä ole omaa positiota markkinalla, maajohtaja
Markku Vaitomaa kertoo.
– Asiakkaan hinnanmuodostus on palvelussamme täysin läpinäkyvää, asiakas maksaa
meille vain konsultointi- tai salkunhoitopalkkion,
ja itse tuotteen hinta menee suoraan läpilaskutuksena. Filosofiamme on, että asiakkaalle tulee
pitkällä aikavälillä edullisemmaksi hallinnoida
itse riskinsä markkinoilta saatavilla tuotteilla kuin
maksaa siitä tuotteen marginaalissa.
Tyypillisesti etenkin pienemmät ja keskisuuret sähköyhtiöt ulkoistavat sähkösalkunhoidon
ja riskienhallinnan. Markedskraftin asiakkaina on

Markedskraft
• Norjalaisomisteinen Markedskraft
perustettiin vuonna 1992, suomalainen
Energiameklarit ostettiin osaksi yritystä
vuonna 2018. Pääomistaja Arendals
Fossekompani.
• Fokusalueena Pohjoismaat, konttorit
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
• MiFID-lisenssi kaikissa Pohjoismaissa
• Sisaryritys Wattsight vastaa markkinaanalyyseistä
• Läpinäkyvät ratkaisut ja hinnoittelu,
riippumaton, ei omaa positiota sähkömarkkinoilla
• Ei kaupankäyntiä omaan lukuun, ei kilpaile asiakkaidensa (sähkömyyntiyhtiöt)
kanssa.

myös suuria prosessiteollisuusyrityksiä, jotka ovat
itsekin sähkömarkkinatoimijoita.
– Kannustamme myös asiakkaitamme markkinatoimijoiksi ja jaamme osaamistamme. Markkinat
kehittyvät, kun mukaan tulee useita ja erilaisia
toimijoita. Tästä on lopulta kaikille etua.
RISKIENHALLINTATAITOA
ALKUPERÄTAKUUKAUPASSA

Alkuperätakuuasioinnin hoitaminen on osa Markedskraftin palvelukokonaisuutta. Asiakaskunta on
laaja, niin sähköntuottajat kuin merkittävät sähkönkäyttäjät tarvitsevat alkuperätakuusertifikaatteja.

Yhä useampi yritys lupaa asiakkailleen käyttää tuotannossa uusiutuvaa energiaa ja trendi on edelleen
kasvussa. Alkuperärekisterin termein yritys peruuttaa tietyn määrän sertifikaatteja, jotta se vahvistaa
lupauksensa toimia ympäristöystävällisesti.
– Myös tässä kaupassa on kyse riskienhallinnasta. On yrityksen etu, että alkuperätakuut
hankitaan tai myydään suunnitellusti, sopivina
ajankohtina. Hyvä salkunhoitaja seuraa tietenkin
hintojen kehitystä pitkin vuotta. Hinta vaihtelee siinä,
missä muidenkin tuotteiden. Loppuvuodesta 2018
alkuperätakuiden hinta nousi ja monille tuli lisälaskua, Vaitomaa kertoo.
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Fingrid vastaa alkuperätakuurekisteristä
• Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä
tai tehokkaalla yhteistuotannolla.
• Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin
sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan
ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä,
on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus.
• Varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita.
• Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin
palvelusta. Fingrid on eriyttänyt tämän tehtävän tytäryhtiölleen
Finextra Oy:lle. Finextra on eurooppalaisen AIB:n (Association of
Issuing Bodies) jäsen.
• Rekisterinpito on viranomaistehtävä, jota valvoo Energiavirasto.
Lisätietoja ja neuvoja:
fingrid.fi/palvelut/alkuperatakuun-sertifikaatti

Markedskraft ei tee kauppaa alkuperätakuilla
omaan lukuunsa, vaan toimii aina asiakkaidensa
toimeksiannosta. Se hoitaa asioinnin alkuperätakuurekisterissä asiakasyritysten puolesta ja
rekisterin tilinhaltijuus on Markedskraftin nimissä.
Markedskraft voi käydä kauppaa myös asiakkaille,
joilla on oma alkuperätakuutili.

Loppuvuodesta 2018
alkuperätakuiden
hinta nousi ja monille
tuli lisälaskua.
Maajohtaja Markku Vaitomaa, Markedskraft

– Tyypillisesti hoidamme esimerkiksi uuden
voimalaitoksen tietojen kirjaamisen alkuperätakuurekisteriin. Hoidamme Fingridille tarvittavat
selvitykset ja todistukset siitä, että laitos täyttää

vihreän energiantuotannon vaatimukset, salkunhoitaja Janne Savolainen Markedskraftista kertoo.
– Asioiminen alkuperätakuuasioissa on sujuvaa
ja Fingridin asiakaspalvelu vastaa nopeasti. Suurin
osa ostoista ja myynneistä tapahtuu sähköisesti,
mutta viikoittain tulee myös henkilökohtaista asiointia puhelimitse tai sähköpostilla. Annan Fingridille
täydet pisteet rekisterinhoitajana, Savolainen
peukuttaa.
Savolainen oli aikanaan mukana rekisterin
valmistelun referenssityöryhmässä.
– Fingrid on kehittänyt toimintaa hyvään suuntaan ja läpinäkyvästi. Rekisteri on myös looginen ja
helppokäyttöinen – vastaa hyvin niihin tilanteisiin,
joita arjessa tulee vastaan.
Millaisia alkuperätakuusertifikaatteja tulevaisuudessa kysellään? Tulevatko biokaasuun tai
vetyyn liittyvät takuut mukaan markkinaan?
– Aina on edelläkävijöitä, ja ehkä uusia tuotteita
tulee. Jos kiinnostus tällaisia kohtaan alkaa herätä
asiakaskunnassamme, niin sitten tietenkin meitäkin
alkaa kiinnostaa, Savolainen sanoo. •
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KÄYTÄNNÖN KYSYMYS

Millaisia ovat
sähköjärjestelmän
haasteet kesäisin?

Kesä ei aina tarkoita vain leppeän suvituulen puhaltelua sähköjärjestelmän kannalta. Millaisia haasteita sähköverkossa ja sähköntuotannossa kesäisin esiintyy, voimajärjestelmän käytön kehityspäällikkö Jonne Jäppinen?
TEKSTI | ANNA HAIKARAINEN
KUVA | ISTOCK

MILLAISTA HAITTAA SÄHKÖVERKOLLE ON
HELTEESTÄ JA UKKOSISTA?

MILLÄ TAVALLA KUUMA SÄÄ
VAIKUTTAA SÄHKÖNTUOTANTOON?

Kantaverkossa esiintyy noin 300 häiriötä
vuosittain, joista puolet on ukkosen aiheuttamia kesäisin. Kun valot välähtävät kotona
ukkosella, voimajohto on ollut hetken poissa
toiminnasta, mutta automatiikka on hoitanut
häiriön kuntoon.
Voimajohdot ovat teräsalumiinia, joka
laajenee pitkäkestoisella helteellä. Kesällä
myös voimajohdon sisällä kulkeva kuormitus
lämmittää johtoa. Tämän vuoksi johdot voivat
alkaa riippua alempana, mikä tuo rajoituksia
siirrettävään tehoon. Jos voimajohdot kuumenevat liikaa, riippumat eivät enää palaudu
ennalleen.
Kuivuus nostaa maastopalojen riskiä.
Maastopalojen tai riskin takia voidaan voimajohtoja joutua kytkemään pois käytöstä.
Myrskyt puolestaan saattavat kaataa puita ja
vahingoittaa voimajohtorakenteita.

Lämpövoimalaitokset käyttävät esimerkiksi merivettä jäähdytysvetenä. Voimalaitosten jäähdytysveden lämmetessä liikaa
voidaan laitosten tehoa joutua rajoittamaan. Näin kävi muun muassa Loviisassa
viime kesänä.
Kuivuus voi rajoittaa vesivoiman tuotantoa.
Helteellä on usein tyyntä, jolloin ei myöskään synny tuulivoimaa.
Varavoimalaitoksista saatava teho on
lämpötilariippuvainen ja helteellä pienempi
kovemman jäähdytystarpeen takia.
MITÄ HAASTEITA KESÄN PIENENEVÄ
SÄHKÖNKULUTUS AIHEUTTAA?

Verkon ja voimalaitosten vuosihuollot ajoittuvat kesään, kun kuormituksen taso on
karkeasti kaksi kolmannesta talven kuormituksesta. Kun voimalaitoksia on vähän
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kytkettynä verkkoon, voi sähkötehosta tulla
yllättävä pula muun muassa vikatilanteissa.
Pienen sähkönkulutuksen aikana jännitteet nousevat sähköverkossa varsinkin
kesäöisin. Sähkölaitteet on suunniteltu tietylle
toimintajännitteelle, ja sitä korkeampi jännite
voi rikkoa niitä.
Sähköjärjestelmän inertiaa seurataan tarkasti. Kesäisin inertiaa on vähän, koska myös
voimalaitoksia on vähän kytkettynä verkkoon.
Inertia tarkoittaa kykyä vastustaa muutosta
ja jarruttaa häiriötilanteita sähköjärjestelmässä. Kun inertia on vähäistä, viat tulevat esiin
herkemmin. •

Uudet mittausjärjestelmät –
parempi toimintavarmuus
Uudistettu sähkön laadun mittausjärjestelmä ja uusi kulkuaaltovianpaikannus parantavat Fingridin
kantaverkon sähkön laadun seurantaa ja häiriöiden selvitystä. Investoinnit uusiin mittalaitteisiin
mahdollistavat kantaverkkoa uhkaavien vikojen tehokkaamman ennakoinnin, paikannuksen ja jälkiselvitykset. Myös kantaverkon sähköturvallisuus paranee.
TEKSTI | OLLI MANNINEN
KUVA | ISTOCK

Laitevaurioista myrskytuhoihin
Keräsimme muutaman esimerkin laajoista kantaverkkotason häiriöistä 1970-luvulla ja myrskyjen aiheuttamista häiriöistä 2010-luvulla.
Ennen puoli Suomea saattoi pimentyä laitevaurion tai työvirheen vuoksi. Nykyään sähkönsiirron haittana ovat rajut myrskyt.
21.6.1971

7.1.1974

3.6.1974

30.8.1974

13.1.1975

Petäjäskoski–Pikkarala
400 kV. Etelä-Suomi saarekkeeksi 42,5 Hz:iin. Ukkoshäiriö.

Alajärvi 400 kV. Häiriö koski
Seinäjoki-Jyväskylä-Varkaus
-linjan eteläpuolista aluetta.
Kesto puoli tuntia. Syynä
työvirhe.

Alajärvi 400 kV. Jännite oli vain
Itä- ja Kaakkois-Suomessa,
suurimmassa osassa Helsinkiä,
Harjavallan ympäristössä sekä
Emäjoen ja Iijoen alueilla. Kesto
puolesta tunnista tuntiin. Syynä
laitevaurio.

Ruotsin vuoksi Suomi Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta
jännitteetön. Kesto puoli tuntia.

Alajärvi 400kV. Kemijoki jäi
syöttämään Pohjois-Suomea
ja Ruotsia, maa oli jakaantunut
kahtia Oulujoelta etelään. Kesto yksi tunti. Syynä laitevaurio.
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ääilmiöt ja kantaverkon vikaantumiset aiheuttavat vuosittain
noin 4–8 miljoonan euron kansantaloudelliset kustannukset.
Uusien mittalaitteiden avulla
Fingridin kantaverkon toimintavarmuutta saadaan parannettua ja vikaantumisten korjauksia
nopeutettua.
Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin
arvioi, että reilun kolmen miljoonan euron investoinnit 67 sähkön laadun mittauslaitteiseen ja
94 kulkuaaltomittariin maksavat itsensä takaisin
noin kymmenessä vuodessa.
– Uusien mittalaitteiden avulla kantaverkon
häiriöiden paikallistaminen nopeutuu huomattavasti. Verkko voidaan jakaa tehokkaammin osiin
ja sähköä palauttaa ehjille alueille joustavammin,
Pahkin sanoo.
Kulkuaaltovianpaikannuksen avulla häiriöt
voidaan paikallistaa jopa 200 metrin tarkkuudella, kun tähän asti partioimalla vikoja on jouduttu
kartoittamaan jopa 10 kilometrin alueelta.
– Kulkuaaltovianpaikannuksen ansiosta
vikapartiointien kustannukset pienenevät ja
korjaustöihin päästään nopeammin. Myös
sähköturvallisuus paranee, kun vian paikantaminen tehostuu ja ympäristö saadaan palautettua
nopeammin turvalliseksi, Pahkin sanoo.
ASIAKKAILLE TÄSMÄTIETOA
SÄHKÖN LAADUSTA

Fingrid asentaa tämän ja ensi vuoden aikana
noin 40 sähköasemalle 67 uutta Unipower AB:n
toimittamaa sähkön laadun mittauslaitetta.
Uudistus palvelee asiakkaita entistä paremmin
antamalla täsmätietoa sähkön laadusta.
– Mittauslaitteita asennetaan asiakkaiden
liittymispisteiden lähelle. Mikäli mittauspisteen
sähkön laadussa tapahtuu äkillinen, kertaluontoinen poikkeama, siitä saadaan varmuudella
tiedot talteen. Mittalaitteiden lisäksi uudistus
kattaa valvontajärjestelmäsovelluksen, jossa on

erilaisia työkaluja sähkön laadun valvontaan ja
raportointiin, sanoo Fingridin sähkön laadun mittauksesta ja järjestelmän hankinnasta vastaava
suunnittelija Onni Härmä.
Sähkön laatua voidaan arvioida esimerkiksi
jännitteen yliaaltojen, jännite-epäsymmetrian ja
jännitetason vaihteluiden arvojen perusteella.
Lisäksi laitteet keräävät tapahtumatallenteita
ja tilastoa jännitekuopista, keskeytyksistä ja
transienteista mittauspisteessä.

Kulkuaaltovianpaikannus osaa
ennakoida ja löytää
vian nopeasti.
Sähköasemille kiinteästi asennettavat
laitteet mittaavat sähköaseman mittamuuntajilta
vaihejännitteitä ja -virtoja ja prosessoivat mittausta, minkä jälkeen mittaustieto siirtyy Fingridin
tietokantaan. Erilaisten sovellusten avulla tietoja
voidaan analysoida ja visualisoida.
– Kehitämme nykyistä asiakasraportointia
Oma Fingrid -palveluun siten, että asiakkaat
voivat entistä itsenäisemmin seurata omien liittymispisteidensä mittaustietoja, Härmä sanoo.
Uuden mittausjärjestelmän lisähyötynä Härmä pitää myös sen joustavuutta. Järjestelmään
voidaan jatkossa integroida myös muita uusia
mittalaitteita.
75 UUTTA KULKUAALTOMITTARIA

Fingrid käynnisti vuonna 2016 kulkuaaltovianpaikannushankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa
110 ja 220 kilovoltin siirtojohtojen vianpaikannusta ja ennalta paikallistaa verkon tulevia vikoja.

Pilottiprojekti tehtiin Pohjois-Suomeen Fingridin 220/110 kilovoltin verkkoon. Pilottiprojektissa
Fingridin 18 sähköasemalle asennettiin 19 Qualitrolin toimittamaa kulkuaaltomittaria. Suunnittelun
ja asennuksen toteutti Siemens. 10 kuukauden
ajalta kertyneiden hyvien kokemusten perusteella
kulkuaaltovianpaikannusta hyödynnetään jatkossa
koko Fingridin verkossa.
– Vianpaikannus 200 metrin tarkkuudella
vastaa noin yhden pylväsvälin tarkkuutta, mikä
on todella erinomainen saavutus, sanoo Fingridin
omaisuuden hallinnan verkkojärjestelmät -yksikössä työskentelevä suojaus- ja vianpaikannusasiantuntija Antti Vainionpää.
Fingridin 59 sähköasemalle asennetaan 75
uutta kulkuaaltomittaria tämän vuoden aikana.
Hankkeen laajuuteen kuuluvat myös Fingridin
rajasiirtojohdot Norjaan ja Ruotsiin sekä pilotit
110 kilovoltin asiakasjohtojen vianpaikannukseen
muutaman pilottiasiakkaan kanssa.
Kulkuaaltoihin perustuva vianpaikannus toimii
siten, että molempien sähköasemien päissä olevien
kulkuaaltomittarien anturit mittaavat johtimien
korkeataajuisia virta- tai jännitetransientteja ja
reagoivat poikkeamiin, jotka ylittävät sallitun virran
tai jännitteen raja-arvon. Vikapaikka paikallistetaan ohjelmasovelluksella, joka laskee vikapaikan
johtopituuden kahden kulkuaaltomittarin antaman
aikaleiman ja kulkuaallon nopeuden perusteella.
Vainionpään mukaan kulkuaaltovianpaikannuksen ehdottomia hyötyjä ovat vikapaikan löytämisen
nopeutuminen sekä vikapaikan ennakoitavuus.
Uuden kulkuaaltovianpaikannuksen avulla
voidaan seurata verkossa syntyviä virta- ja jännitetransientteja ja näin ollen ennakoida esimerkiksi
kuuran aiheuttamia häiriöitä tai vikoja, jotka eivät
ole välittömiä, kuten salaman aiheuttamat viat.
Muita ennakkoon todennettavia vikoja ovat
esimerkiksi pylväseristimien vanhenemisiin tai lintualueisiin liittyvät viat. Kulkuaaltomittauksen avulla
näihin tilanteisiin voidaan reagoida ennen kuin ne
aiheuttavat todellisen vian sähköverkkoon. •

26.12.2011

17.11.2013

13.12.2013

27.8.2016

12.8.2017

2.1.2019

Tapani-myrsky
Tuuli 32 m/s.
Sähköttä yli 300 000
taloutta / asiakasta.

Eino-myrsky
Tuuli 27 m/s.
Sähköttä 230 000.

Seija-myrsky
Tuuli 31 m/s.
Sähköttä yli 200 000.

Rauli-myrsky
Tuuli 25 m/s.
Sähköttä yli 200 000.

Kiira-myrsky
Tuuli 29 m/s.
Sähköttä 50 000.

Aapeli-myrsky
Sähköttä 120 000.

25

FINGRID NYT

Varttiin siirrytään
samanaikaisesti Pohjoismaissa
Varttitase koskee koko energia-alaa ja kaikkia markkinaosapuolia. Vartin taseselvitysjaksoon siirrytään
samanaikaisesti koko pohjoismaisen markkina-alueen kanssa, tämän hetken aikataulun mukaisesti
joulukuussa 2020.
TEKSTI | PÄIVI LEINONEN
KUVAT | YRITYKSILTÄ

F

ingridissä on vuoden ajan tehty
aktiivisesti suunnitelmia 15
minuutin taseselvitysjakson
toteuttamiseksi. Nykyistä
lyhyempi mittausjakso arvottaa
sähköenergian hintaa tarkemmin, edistää investointeja uuteen teknologiaan, lisää kustannustehokuutta ja mahdollistaa kohtuuhintaisen sähkön
tarjonnan.
Uuteen malliin siirtyminen koskettaa hyvin
erilaisia toimijoita, joista kukin katsoo tilannetta
oman toimintansa lähtökohdista. Toteutettavasta mallista on keskusteltu lukuisissa tilaisuuksissa markkinaosapuolien kanssa.
– Siirtymämallia on ollut laatimassa toimialasta koostuva referenssiryhmä sekä varttitasetiimi. Sen lisäksi tapasimme vuoden aikana yli
40 yritystä. Esittelimme heille ehdotuksemme

hankkeen toteutuksesta, ja se otettiin pääosin
hyvin vastaan, kertoo Fingridin varttitasehankkeen projektipäällikkö Maria Joki-Pesola.
Yksi keskeisimmistä keskustelun aiheista on
ollut energiamittauksen siirtyminen varttiin.
– Yhdenmukainen taseselvitysjakso ja
energiamittaus on edellytys sille, että markkinatoimijoiden vartin markkinoilla käymä kauppa
kohdentuu oikealle vartille taseselvityksessä.
Energiamittauksen pohdinnassa on otettu
huomioon muun muassa sähkömarkkinatoimijoiden mahdollisuudet osallistua vartin markkinoille,
jakeluverkkojen investointitarpeet, datahubin
rooli ja aikataulu, sähkön vähittäismyyjien näkökulma yhtenäisestä siirtymästä sekä kuluttajien
kulutusjoustoon kohdennetut investoinnit ja
innovaatiot. •

Lue lisää varttitaseesta: www.fingrid.fi/varttitase
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• Varttitase tarkoittaa siirtymistä
nykyisestä tunnin jaksosta
15 minuutin taseselvitysjaksoon.
• Varttitaseeseen siirrytään vaiheittain.
Ensi vaiheessa tasevastaavien
taseselvitys siirtyy varttiin. Tuolloin
kaikki rajapistemittaukset ja yli
1 MVA:n tuotanto mitataan vartin
resoluutiossa. Datahubin myötä
jakeluverkkojen taseselvitys siirtyy
varttiin ja tuolloin myös kulutusta
mitataan laajemmin vartissa.
• Varttitase otetaan käyttöön kaikissa
EU-maissa, ja muutos pohjautuu
EU-lainsäädäntöön.

”Hyvä asia, kunhan toteutetaan oikein”
Kysyimme eri osapuolilta, miten varttitase vaikuttaa heidän toimintaansa.

MINNAKAISA AHONEN
toimitusjohtaja,
eSett

HEIKKI RANTAMÄKI
liiketoimintajohtaja,
Pohjois-Karjalan Sähkö

TERO KARHUMÄKI
toimitusjohtaja,
Kuoreveden Sähkö

Olemme aloittaneet muutoksen
suunnittelun hyvissä ajoin. Yrityksemme toiminta käynnistyi vuonna 2017,
ja olemme alusta asti ennakoineet
tulevaa. On tärkeää, että Pohjoismaat kehittävät mallia yhdessä. Markkina hyötyy siitä,
että toiminta ja järjestelmät ovat yhtenäisiä ja
muutokset tehdään kaikkialla samaan aikaan.
Toimimme yhdistävänä linkkinä Pohjoismaiden
välillä ja olemme iloisia siitä, että vuoropuhelu
hankkeessa on ollut kaikkien kanssa avointa ja
ennakoivaa.”

Varttitaseen myötä hinnan vaihtelu
lisääntyy ja kysyntäjoustopalvelut
korostuvat. Vartin mittausjakso tuo
muutoksia kaikkiin spot-hinnoiteltuihin
tuotteisiin. Varttitase on hyvä asia, kunhan se
toteutetaan oikein.
Myyjän kannalta reaaliaikaisen taseen
ja tasesähkön hintojen seuraamisesta tulee
kriittisen tärkeää. Taseen saattaminen tasapainoon on taloudellisesti merkittävää. Väärät
ennusteet voivat tulla sähkönmyyjälle kalliiksi.”

Muutos edellyttää monenlaisia valmisteluja, esimerkiksi tietojärjestelmien
ja mittauslaitteiden päivittämistä.
Meillä muutos onnistuu suureksi osaksi
etäpäivityksillä. Kompaktina toimijana saamme
muutokset tehtyä toivotussa aikataulussa. On
tärkeää, että alan lukuisat toimijat tulkitsevat
asioita samalla tavalla ja tekevät samoja asioita. Viestinnän tässä asiassa täytyy olla erittäin
selkeää.”

TOMMI RISKI
salkunhoitaja,
S-Voima

TEIJA PELKONEN
tasevastaava,
UPM

RISTO LAPPI
toimitusjohtaja,
Vantaan Energia Sähköverkot

Sähkönkäyttäjille varttiin siirtyminen
tuo lisäkustannuksia järjestelmien
ja palvelusopimusten muutoksista. Palveluntarjoajille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikkien markkinapaikkojen
siirtyessä varttiin voi varttitase tarjota myös
kuluttajille mahdollisuuksia.
Kysynnän joustolla on jatkossa iso rooli
energiajärjestelmän vakauttajana. K
 uluttajilla
on oltava mahdollisuus osallistua markkinoille
ilman merkittäviä investointeja myös siirtymäaikana. Verkkoliiketoiminnan rooli sähkömarkkinoilla on tehokkaan infran tarjoaminen markkinaosapuolten käyttöön. Muutokset eivät saa
heikentää kilpailua sähkömarkkinoilla.”

Automaation ja digitalisaation tarve
lisääntyy. Tämä tuo mahdollisuuksia
toimijoille, joilla on joustavaa tuotantoa ja kulutusta, sekä kyky optimoida
omaa toimintaansa. UPM kehittää kaupankäynnin työkaluja tulevaisuuden markkinoille, ja
tarjoamme palvelujamme myös muille teollisille
sähkönkäyttäjille.
Olemme valmistautuneet muutokseen
analysoimalla Fingridin toteutussuunnitelman
vaikutukset UPM:n toimintaan niin tuottajana
kuin kuluttajanakin ja arvioineet mittareiden
ja järjestelmien päivitystarpeita. Olennaista
onnistumisessa on muutostarpeiden tunnistaminen ajoissa.”

Meillä on käyttöpaikkoja yli 120 000,
joiden kaikkien mittaus tulee muuttaa
15 minuutin jaksoihin. Tarve muutokseen on tullut hyvin nopealla aikataululla. Työtä ja kustannuksia on paljon, mutta
kehitystarve on ymmärrettävä.
Siirtymävaihe on haasteellinen, kun käsitellään samanaikaisesti varttitietoa ja tuntitietoa.
Järjestelmän on toimittava suurella varmuudella, jotta asiakkaita voidaan laskuttaa oikein.
Tietojärjestelmien ja mittalaitteiden toimittajilla
on erittäin tärkeä rooli muutoksessa.”

”

”

”

”
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Voimajohtoreitti
vaikuttaa maisemaan
Kun Fingrid suunnittelee voimajohtoreittiä, asiantuntijatiimi arvioi myös sen maisemavaikutuksia.
Maisemalliset arvot voivat liittyä luontoon tai rakennettuun maisemaan ja historiaan. Esimerkiksi
koski tai tehdasmiljöö voi olla arvokohde, jonka kohdalla reittivalintaa harkitaan tarkkaan.
TEKSTIT | PÄIVI BRINK
KUVAT | FINGRID

A

siantuntijat arvioivat maisemavaikutuksia osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Selvitys vaikuttaa
tarkempaan reittisuunnitteluun ja mahdollisesti pylväspaikkojen sijoitteluun.
– Fingridille lain vaatima YVA on hyvä työkalu ihmisille ja luonnolle sopivimman voimajohtoreitin etsimisessä. Kansallisesti tai paikallisesti
merkittävien arvokkaiden maisemien lisäksi
YVAn avulla saadaan tietoa jatkosuunnittelua
varten yksityishenkilöiden tärkeäksi kokemista näkymistä, kuten omalta pihalta näkyvistä
maisemista, Fingridin kehityspäällikkö Satu
Vuorikoski toteaa.
Maisemaa tarkastellaan käsiteparin lähi- ja
kaukomaisema avulla. Voimajohdon näkyvyyttä
tarkastellaan kolmella vyöhykkeellä pylvään
välittömästä ympäristöstä jopa viiden kilometrin
päähän saakka. Johtimet ovat sen verran ohuita,
että ne maastoutuvat helposti, mutta pylväs voi
näkyä kauas.

Esimerkki havainnekuvasta Pyhänselkä–Nuojua-linjalta. Kuva kohdasta, jossa
voimajohtoreitti ylittää Oulujoen: maisema ennen pylvästä ja havainnekuva siitä,
miltä voimajohto näyttäisi. Suunnitteluvaiheessa pohdittiin pitkään tätä maakunnallisesti tärkeää kohtaa.
–Tarjolla oli kaksi ylityskohtaa: joko nykyisen johdon pohjois- tai eteläpuolella.
Eteläpuolella on hieno niemi, jossa on arvokasta rakennuskantaa ja kauniit näkymät, ja joen vastarannalla on kaunis uimaranta. Ylhäältä voimajohtoa ei näkisi,
mutta vesirajasta kyllä. Samoin niemestä olisi näköyhteys voimajohdolle. Pohjoispuolella sen sijaan on asuinrakennus, josta voimajohto näkyisi. Maisemavaikutus
olisi siis hyvin erilainen, kun vaihtoehtoja vertaillaan. En tarjoa valmista valintaa,
vaan vertailen vaihtoehtoja, maisema-arkkitehti Riikka Ger kertoo.
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MAISEMA-ARKKITEHTI KÄY KOHTEESSA

Maisema-arkkitehti Riikka Ger on ollut mukana
jo monessa YVAssa. Viimeisin hanke, johon hän
osallistui, oli Pyhänselkä–Nuojua-voimajohtohankkeen YVA.
– Käymme YVA-työryhmän kanssa läpi
reiteillä olevat arvokohteet. Tarkastelemme myös
esimerkiksi laajoja peltoaukeita tai vesistöjen
ylityskohtia, koska siellä pylväät näkyvät kauas.
Teemme maastokäyntejä tällaisiin kohtiin mieluiten touko-lokakuussa ja otamme valokuvia ja
dokumentoimme muutenkin. Käytämme myös
ilmakuvia, ja teemme havainnekuvia avuksemme,
Ger kertoo.
Maastokäynnin jälkeen maisema-arkkitehti
analysoi maisema-arvoja.
– Arvioin eri vaihtoehtoja voimajohdon reitiksi ja toisinaan annan suosituksia pylväiden rytmityksestä, jotta maisema häiriytyisi mahdollisimman vähän. YVA-tiimissä kokoamme yhteen eri
asiantuntijoiden analyysit ja pohdimme yhdessä
sopivimpia reittejä kokonaisuuden kannalta.
HAVAINNEKUVA AUTTAA
HAHMOTTAMAAN MUUTOSTA

Fingrid esittää havainnekuvilla kaupunkien
edustajille, maanomistajille ja muille sidosryhmille
voimajohdon vaikutusta maisemaan.
– Teemme havainnekuvia maisema-analyysin
yhteydessä esiin nousseista arvokkaista kohteista. Asetamme rinnakkain kuvan ilman voimajohtoa ja havainnekuvan voimajohdon kanssa.
Usein katsojan reaktio on, että kuvissa ei ole
merkittävää eroa, varsinkaan kaukomaisemassa,
projektipäällikkö Mika Penttilä muistuttaa.
Pylvään näkyvyyttä tarkastellaan eri vuodenaikoina. Harustettu, sinkitty teräspylväs on
tyypillisin.
– Pylväiden maalaaminen on haasteellista
voimajohdon kunnossapidon kannalta, ja sitä
käytetäänkin Suomessa lähinnä lentoestemerkityksessä. Veistokselliset maisemapylväät
taas ovat näyttäviä maamerkkejä. Ne ovat eri
toimijoiden yhteistyöhankkeita, joita voidaan
toteuttaa esimerkiksi merkittävän liikenneväylän
läheisyydessä, Vuorikoski huomauttaa.
YVA-vaiheessa maanomistajilta ja muilta
sidosryhmiltä toivotaan täsmällisiä kommentteja.
– Konkreettiset kommentit on helpompi
huomioida johtoreitti- ja pylvässijoittelussa. Kun
meille kerrotaan, että juuri tämä kohta on tärkeä
näkymä, koetamme mahdollisuuksien mukaan
ottaa sen huomioon voimajohtorakentamisen
teknisten reunaehtojen rinnalla. Jatkosuunnittelussa maanomistajat voivat vielä kommentoida
ehdotusta, Vuorikoski sanoo. •

Maisemapylväät ovat tunnettuja maamerkkejä. Antti Nurmesniemen suunnittelemat Sinikurjet Turunväylällä Espoossa kohoavat autoilijoiden näköpiiriin jo kaukaa.

Lähi- ja kaukomaisemaa tarkastellaan kolmen vyöhykkeen avulla:
Vyöhyke 1: pylvään välitön ympäristö, jonka etäisyys voimajohdon keskilinjasta on enimmillään
noin 150 metriä. Vyöhyke 2: pylvään lähivaikutusalue 500 metriin asti.
Vyöhyke 3: pylvästä katsotaan osana kaukomaisemaa 3 kilometriin asti.
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AJANKOHTAISTA
TEKSTIT | MARJUT MÄÄTTÄNEN KUVAT | FINGRID

Säteilylain mukaiset raja-arvot
eivät ylity voimajohtojen lähellä

Tuomas Rauhalalle
Tampereen
yliopiston dosentuuri
Fingridin HVDC-yksikön päällikkö
Tuomas Rauhalalle on myönnetty
Tampereen yliopiston dosentuuri, jonka
alana on hajautetut resurssit sähkövoimajärjestelmässä.

Voimajohtojen synnyttämiä sähkö-ja magneettikenttiä mitataan tieteellisesti. Mittauksissa on
todennettu, että väestölle asetettu magneettikenttäaltistuksen taso ei ylity edes johtojen alla.

Joulukuussa voimaan tulleessa säteilylaissa
määritellään sähkömagneettisten kenttien
raja-arvot. Raja-arvot eivät ylity kantaverkon
voimajohtojen osalta.
Nyky-yhteiskunnassa sähkömagneettisia
kenttiä on kaikkialla. Voimajohtojen ohella niitä
synnyttävät esimerkiksi maakaapelit, muuntamot ja sähkökeskukset, rakennusten sähköverkot, kotien sähkölaitteet, junien sähkömoottorit virransyöttöjärjestelmineen, kauppojen
tuotesuojaportit, tietokoneet, radioasemat ja
matkapuhelimet tukiasemineen sekä teollisuuden laitteet. Myös maapallon oma magneettikenttä, salamointi sekä aurinko synnyttävät
sähkömagneettisia kenttiä.
Voimajohtojen synnyttämiä sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy ainoastaan voimajohtojen
välittömässä läheisyydessä.
Voimajohdon magneettikenttä on verrannollinen voimajohdoissa kulkevaan virtaan, joka
on suurin 400 kilovoltin johdoissa. Väestölle
asetettu magneettikenttäaltistuksen toimenpidetaso 200 µT ei ylity edes suoraan johtojen
alla, jossa magneettikenttä on suurimmillaankin noin 20 µT. Kun etäisyys 400 kV johdon

keskilinjasta on 50–70 metriä ja 110 kV johdon
keskilinjasta 25–40 metriä, magneettikenttä
on enää alle puoli prosenttia väestölle asetetusta toimenpidetasosta.
Sähkökentän voimakkuus riippuu voimajohdon jännitteestä. Esimerkiksi 400 kilovoltin
voimajohdon alla sähkökentän voimakkuudet
ovat enimmillään 10 kV/m ja 110 kilovoltin
voimajohdon alla 2–3 kV/m. Siirryttäessä
kauemmaksi voimajohdon keskilinjasta sähkökenttä vaimenee nopeasti. Myös kasvillisuus
ja rakennelmat vaimentavat sähkökenttää
tehokkaasti.
Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin
uutta asetusta ei sovelleta, koska sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuksia, jotka rajoittavat sähkökentän voimakkuuden johtimien alla turvalliselle
tasolle.
Sähkömagneettisten kenttien raja-arvot
on vahvistettu joulukuussa voimaan tulleella
STM:n asetuksella. Valvontaviranomaisena
toimii Säteilyturvakeskus.
Lisätietoa: www.fingrid.fi/maankaytto
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–Toimin Tampereen yliopistossa tutkijana
2004–2007, ja väittelin siellä tekniikan tohtoriksi
loppuvuodesta 2014. Vuodesta 2007 alkaen,
jolloin aloitin työni Fingridissä, olen ollut mukana
yliopiston kanssa tehdyissä yhteistyöhankkeissa sekä osallistunut tutkijoiden ohjaamiseen.
Dosenttina tarkoitukseni on aluksi osallistua
etenkin hajautettuihin resursseihin liittyvien
opinnäytetöiden ohjaamiseen sekä opetuksen
kehittämiseen, Rauhala kertoo.
Hän tarjoaa laajaa näkemystä ja kokemusta erilaisten sähkönsiirtoverkkoihin liittyvien
tarkastelujen ja analyysien suorittamisesta
sekä erilaisten teknologioiden hyödyntämisestä
siirtoverkon teknisen toiminnan parantamiseksi
ja mittaamiseksi. •

Oma Fingrid
pilottikäytössä
Fingridin sähköisten palveluiden uudistustyö
etenee. Alkuvuonna Oma Fingridin käytön aloitti
viisi pilottiasiakasta. Tavoitteena on, että kaikki
asiakkaat koulutetaan Oma Fingridin käyttäjiksi
kuluvan kevään aikana. Ensi vaiheessa Oma
Fingrid sisältää mm. sähkönsiirron mittaus-,
loissähkö-, häiriö- ja siirtokeskeytys- sekä laskutustietoja. •

AJANKOHTAISTA

Kantaverkko nimetään
seuraavalle valvontajaksolle
Sähköverkkotoimintaa säätelevä uusi nelivuotinen valvontajakso alkaa ensi vuonna.
Sähkömarkkinalaki edellyttää, että Fingrid
nimeää ja julkaisee 9 kuukautta ennen
valvontajakson alkua kantaverkkoonsa
kuuluvat voimajohdot ja sähköasemat. Tätä
nimettyä kantaverkkoa pidetään yllä Fingridin sähkönsiirtomaksuilla saatavilla tuloilla.
Kantaverkon kriteerit on määritelty
laissa tarkkaan. Kantaverkko koostuu
valtakunnan sähköjärjestelmän kattavasta,
vähintään 110 kilovoltin rengaskäyttöisestä,
suurjännitteisestä sähköverkosta. Yksittäiset johtoviat eivät saa aiheuttaa siirron
keskeytymistä kantaverkon sähköasemille,
vaan siirrolle tulee löytyä korvaava reitti.
Kantaverkon käyttövarmuuden tulee siis
täyttää n - 1 -kriteeri.
Fingrid voi omistaa muutakin kuin
kantaverkon kriteerit täyttävää verkkoa.
Tällaisen verkon kustannuksia ei saa kattaa
kantaverkkotariffilla vaan sille tulee muodostaa oma, erillinen tariffi, joka perittäisiin
kyseisen verkon käyttäjiltä normaalin kantaverkkotariffin lisäksi. Tällaisia omistuksia
Fingridillä ei tätä nykyä ole, vaan asiakkaat
ovat ostaneet kyseiset kantaverkkoon
kuulumattomat verkonosat.
Kantaverkon valvontajakso ja nimeämispäätös tehdään aina neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Tarvittaessa kantaverkon
laajuuteen voidaan tehdä muutoksia valvontajakson aikanakin, mutta se edellyttää
erillistä muutospäätöstä voimassa olevaan
nimeämispäätökseen.
– Tällä valvontajaksolla on tehty yksi
muutospäätös kantaverkon omistukseen.
Muutospäätös koski yhtä voimajohtoa
Iijoella ja neljää voimajohtoa sekä yhtä
sähköasemaa pääkaupunkiseudulla. Nämä
osat myytiin, koska kantaverkkoon tehtyjen
investointien vuoksi niiden käyttötapa
muuttui, eikä niille ollut tarvetta kantaverkon
osana, yksikön päällikkö Petri Parviainen
sanoo. •

32 FINGRID 1/2019

Timo Kiiveri Fingridin
omaisuuden hallinnan johtajaksi

EU-tukea Fingridin
hankkeelle

Fingridin johtoryhmään on nimitetty johtajaksi DI, MBA Timo Kiiveri 1.7.2019 alkaen vastuualueenaan omaisuuden hallinta. Kiiveri siirtyy tehtävään Empower-konsernin johdosta, jossa
hän on vastannut Power-liiketoiminnasta ja Baltian toiminnoista. Tätä ennen hän työskenteli
Fingridin palveluksessa projektipäällikkönä.
Kiiveri ottaa vastaan johtaja Kari Kuuselan tehtävät hänen jäädessään eläkkeelle 1.7.2019.
Kuusela on tehnyt merkittävän elämäntyön Suomen kantaverkon kehittämisen parissa. •

Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteishanke
maiden väliseksi kolmanneksi sähkörajajohdoksi on saanut EU:lta 4,3 miljoonaa euroa
tukea tekniseen selvitysvaiheeseen. Yhteys on
tarkoitus rakentaa Pyhänselästä Keminmaan
kautta Ruotsin Messaureen ja sen on tarkoitus
valmistua 2025.
Suomen ja Ruotsin välille tarvitaan lisäkapasiteettia, jotta sähkömarkkinat voivat toimia
tehokkaasti, sähkön hinnat eivät eriydy eikä
sähkön riittävyydessä tule ongelmia poikkeustilanteissa. •

Fingridin uudistunut
uutiskirje pitää ajan
tasalla

Säätösähkömarkkinoiden
aggregaattoripilottia jatketaan
Fingrid jatkaa pilottia itsenäisen aggregaattorin toimintamallista säätösähkömarkkinoilla.
Pilottia jatketaan vielä kuluva vuosi Helenin ja ranskalaisen Voltaliksen kanssa, jotta mallista
saadaan riittävästi käytännön kokemuksia sen laajempaa käyttöönottoa varten. Aggregaattoripilotissa kokeillaan taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan osallistumista säätösähkömarkkinoille. Kokemusten perusteella voidaan tehdä tarkempia päätelmiä mallin yksityiskohdista
Suomessa.
Erilaisista aggregaattorimalleista on keskusteltu viime vuosina laajasti energia-alalla.
TEM:n älyverkkotyöryhmä suositteli loppuraportissaan itsenäisen aggregaattorin sallimista
kaikille sähkömarkkinapaikoille. Myös eurooppalainen puhtaan energian lakipaketti vaatii
itsenäisten aggregaattoreiden toimintamallien käyttöönottoa. •
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Fingridin uutiskirje on uudistunut. Yhdistimme eri palvelujen omat uutiskirjeet yhdeksi
kirjeeksi. Jatkossa asiakkaat, palvelutoimittajat
ja muut sidosryhmät saavat Fingridistä yhteisen
uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. Uutiskirjeestä löydät niin ajankohtaiset pääuutiset kuin
eri palvelujen uutiset. Jos et vielä saa uutiskirjettämme, tilaa se osoitteesta: www.fingrid.fi/
tilauslomake. •

SÄHKÖGADGET
Fingrid on keskustelun avaaja omaa alaansa koskevissa aiheissa.
Tässä juttusarjassa otamme osaa keskusteluun tuomalla esille
sähköisiä uutuuksia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Voit ehdottaa aihetta
tälle sivulle sähköpostilla: viestinta@fingrid.fi.

Sähkölasku ei
karkaa pilviin
Pilvipohjainen OptiWatti on älykäs sähkölämmityksen
ohjausjärjestelmä. Hallittu energiankäyttö hillitsee
ympäristökuormitusta ja säästö tuntuu myös käyttäjän lompakossa.
TEKSTI | PÄIVI LEINONEN
KUVA | OPTIWATTI

A

lykäs energianhallinta on tehokas tapa vähentää kiinteistön
energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. OptiWatti soveltuu
koteihin, mökeille ja suuriin
kiinteistöihin. Kiinteistön käyttömukavuus paranee, kun lämpötilaa voidaan säätää ennakoivasti,
myös mobiililaitteilla. Tarpeen mukaan säätämällä voi energiakuluissa säästää parhaimmillaan
kymmeniä prosentteja.
– Säästön määrä riippuu kohteen käytöstä.
Tyypillisesti isoimmat säästöt saadaan kohteissa, joissa tilojen käyttö vaihtelee. Tällaisia ovat
esimerkiksi päiväkodit ja majoitustilat, kertoo
OptiWatin toimitusjohtaja Ari Tolonen.
Vanhakin kiinteistö saadaan nykyaikaiseksi,
kun se varustetaan älykkäällä energianhallintajärjestelmällä. Asentaminen onnistuu ilman
johdotuksia, ja rakenteiden avauksia ei tarvita.

Laitteiden välisessä kommunikaatiossa käytetään langatonta radiotekniikkaa. Anturit mittaavat jokaisen huoneen olosuhteet ja lämmitystä
säädetään tarpeen mukaan. Asennuksen hoitaa
OptiWatin valtuuttama sähköurakoitsija.
– Hallinta on käyttäjälle mahdollisimman
yksinkertainen, vaikka järjestelmä sisältää valtavan määrän tietoa. Käyttäjiltä saamme paljon
palautetta juuri käyttämisen helppoudesta.
Järjestelmää kehitetään jatkuvasti, ja käyttäjien kokemuksia kuunnellaan.
– Asiakkaat ovat toivoneet esimerkiksi
valaistuksen hallinnan mahdollisuutta, mikä ei
toistaiseksi kuulu kokonaisuuteen.
Järjestelmää hallitaan tietokoneella, tabletilla
tai älypuhelimella. OptiWatti toimii verkossa,
joten sen käyttöönotto edellyttää internetyhteyttä.
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– Jos yhteyttä ei ole valmiiksi, asennamme
järjestelmän mukana mobiilinettiliittymän.
OptiWatti hyödyntää myös paikallisia sääennusteita ja laskee lämmitystarvetta ennakoivasti.
Lisäksi järjestelmä huomioi pörssisähkön hintoja
ja pyrkii hyödyntämään edullisia tunteja lämmityksessä.
Energiatehokkuuden asiantuntija Päivi
Suur-Uski Motivasta näkee OptiWatin kaltaiset
energianhallintajärjestelmät tarpeellisina.
– Kaikkiin koteihin pitäisi lisätä energianhallinnan automaatiota. Toistaiseksi automaatiota
on käytössä melko vähän, mutta energiamarkkinan muuttuessa säätelystä tulee nykyistäkin
tärkeämpää. Uskon, että automaatio tulee
lisääntymään myös muissa kodin laitteissa, jolloin
esimerkiksi pesukoneet voisi käynnistää silloin,
kun energianhinta on matalalla. •

VERKKOVISA

VERKKOVISA:

Fingrid-lehden 3/2018
Verkkovisan voittaja on
Jorma Aho-Mantila, Espoosta.
Kube-tuikut on postitettu
voittajalle. Onnittelut!

Kilpailu Fingrid-lehden
lukijoille
Vastaa kysymyksiin ja lähetä vastauksesi 31.3.2019 mennessä osoitteella
Fingrid Oyj, PL 530, 00101 Helsinki. Merkitse kuoreen tunnus ”Verkkovisa”.
Voit osallistua verkkovisaan myös netissä, osoitteessa www.fingrid.fi/verkkovisa.
1. SUOMEN KANTAVERKKO TÄYTTÄÄ
90 VUOTTA. ALKUUNLÄHDÖKSI
KATSOTAAN

a. Tammikuu 1929, jolloin Rautarouvaksi
nimetty suurjännitejohto otettiin
käyttöön.
b. Toukokuu 1929, jolloin presidentti
Relander vihki Imatran voimalaitoksen.
c. Hetki, jolloin neljäsosassa Suomen
asunnoista oli sähköt.

4. SÄHKÖN ALKUPERÄTAKUU
TARKOITTAA

a. biokaasuun ja vetyyn liittyviä
sertifikaatteja.
b. sertifikaattia, joka varmentaa, että sähkö
on tuotettu uusiutuvista energialähteistä
tai tehokkaalla yhteistuotannolla.
c. uusilta voimalaitoksilta vaadittavia selvityksiä.
5. PICASSO ON

a. vuosittain noin 50 miljoonaa euroa.
b. vuosittain yli 100 miljoonaa euroa.
c. vaihtelevasti vuosittain 100–150
miljoonaa euroa.

a. säännöstö eurooppalaisten markkinapaikkojen käyttöön.
b. eurooppalainen reservisäätöenergian
automaattisten tuotteiden kauppapaikka.
c. säätöenergiamarkkinan harmonisointiprojekti.

3. FINGRIDIN NETTOVAIKUTUSLASKELMASSA TARKASTELTIIN

6. VARTIN TASESELVITYS TUO
TULLESSAAN

a. Fingridin merkitystä 20 suurimman yhteisöveron maksajan joukossa Suomessa.
b. Fingridin vaikuttavuutta verrattuna
kansainvälisiin kantaverkkotoimijoihin.
c. Fingridin liiketoiminnan vaikutuksia
yhteiskuntaan ja ympäristöön.

a. tietojärjestelmien ja mittauslaitteiden
laajaa päivittämistä.
b. kasvavaa sähkön hinnan vaihtelua.
c. EU-maiden käytäntöjen yhtenäistämistä.

2. FINGRID ON INVESTOINUT SUOMEN
KANTAVERKKOON VIIME VUOSINA

OPTIWATTI
Ohjaa muun muassa:
• sähkökäyttöisiä patteri-, katto- ja lattialämmityksiä, ilmalämpöpumppuja, lämminvesivaraajia ja
auton lämmitystä
Toimintoja
• Lämmityksen huonekohtainen optimointi
• Automaattinen pörssisähkön optimointi
• Lämpötilan ja ilmankosteuden hälytysrajat
Vaatii Internet-yhteyden
• Sovellukset eri puhelimille
• Hinnoitteluesimerkki kotitalouksille 2019: Perusmaksu 1050 – 1750 €, josta mahdollisuus saada
kotitalousvähennys. Kuukausimaksu 5 – 19,90 €

Verkkovisan 1/2019 palkintona
on yövalo, joka toimii myös matkapuhelimen ja tabletin laturina.
Arvomme yhden palkinnon.

riippuen perusmaksusta, sisältävät alv:n.
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Fingrid on mukana messuilla.
Tervetuloa tapaamaan meitä!

 Vaasa Wind & Renewable Energy 19.3. / Vaasa  Metsämme 27.–28.4. / Jyväskylä
 Suomi Areena 15.–19.7. / Pori

Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki • PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000 • Fax 030 395 5196
fingrid.fi • fingridlehti.fi

@fingrid_oyj • Fingrid Oyj • @fingridfi • @Fingridoyj

Hämeenlinna
Valvomotie 11
13110 Hämeenlinna
Puh. 030 395 5000
Fax 030 395 5336

Oulu
Lentokatu 2
90460 Oulunsalo
Puh. 030 395 5000
Fax 030 395 5711

Petäjävesi
Sähkötie 24
41900 Petäjävesi
Puh. 030 395 5000
Fax 030 395 5524

 ovaniemi
R
Teknotie 14
96930 Rovaniemi
Puh. 030 395 5000
Fax 0207 566301

Varkaus
Wredenkatu 2
PL 1, 78201 Varkaus
Puh. 030 395 5000
Fax 030 395 5611

