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Pääkirjoitus

Yritykset määrittävät nykyisin huolelli-

sesti omat arvonsa. Tarkoituksena on 

kiteyttää yhtiön toimintatavat ja peri-

aatteet muutamaan helposti viestittä-

vään avainsanaan. Arvot liittyvät oleel-

lisesti yhteiskuntavastuuseen, siihen 

miten yhtiö toimii suhteessa sidosryh-

miinsä. 

 Kantaverkkoyhtiö Fingrid nojaa toi-

minnassaan avoimuuteen, tasapuo-

lisuuteen, tehokkuuteen ja vastuulli-

suuteen. Työt pyritään tekemään si-

ten, että kaikki sidosryhmät voivat 

luottaa yhtiön toimivan paitsi kustan-

nustehokkaasti, myös eettisiä tapoja 

noudattaen. Koska Fingrid on ”paljon 

vartijana” ja yhteiskuntamme on yhä 

riippuvaisempi sähköstä, yhteiskunta-

vastuun kanto on meille ensiarvoisen 

tärkeätä. 

 Fingrid kantaa vastuuta joka päivä 

hoitamalla perustehtäväänsä eli huo-

lehtimalla sähkön siirrosta voimalai-

toksilta alueellisille sähköyhtiöille tai 

teollisuuslaitoksille. Yhteiskuntamme 

on sähköistynyt ja siksi ”virtaa pitää 

riittää”. 

  Vastuullisuuteen liittyy kustannus-

tehokkuus ja investointien ennakoin-

ti. Pidämme verkon hyvässä kunnos-

sa ja suunnittelemme pitkäjänteises-

ti yhtiön taloutta ja investointeja. Tämä 

edistää paitsi käyttövarmuutta myös 

sähkömarkkinoiden toimintaa.

   Toimintamme on saanut kansain-

välisissä vertailututkimuksissa hyvät 

arvosanat yhtä hyvin palveluiden laa-

dusta kuin toiminnan tehokkuudesta. 

Kantaverkon käyttöhäiriöt ja keskey-

tykset ovat olleet maassamme todella 

harvinaisia. Korkea käyttövarmuus on 

onnistuttu säilyttämään edullisin kan-

taverkkomaksuin.

  Vastuullisuus tarkoittaa muutakin 

kuin vain varmaa toimintaa tai kustan-

nusten hallintaa. Energia-alan toimi-

jana meillä on oma selkeä vastuu ym-

päristöstämme. Olemmekin tehneet 

paljon yhteistyötä viranomaisten ja 

tutkimuslaitosten kanssa muun mu-

assa voimajohtoalueiden moninais-

käytön lisäämiseksi. Tässä lehdes-

sä (s. 20–21 ja 23–24) esitellään kah-

den ympäristötutkimushankkeen tu-

loksia. 

  Kannamme vastuuta myös sähkö-

tekniikan osaamisen varmistamisesta 

ja tuemme eri tavoin alan tutkimusta 

ja opetusta. Yksi käytännön esimerk-

ki tästä on Teknillisen korkeakoulun 

lahjoitusprofessuuri. Tuemme vuo-

sittain merkittävällä panoksella myös 

Hämeenlinnassa sijaitsevaa sähkö-

museo Elektraa, joka tekee tiivistä 

yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten 

kanssa.

  Yhteiskuntavastuuseen kuuluu eh-

dottomasti avoin ja kattava vuoropu-

Virtaa riittää

helu sidosryhmien kanssa. Olemme 

järjestäneet sidosryhmillemme kes-

kustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, ta-

paamme säännöllisesti asiakkaitam-

me sekä järjestämme kuulemisme-

nettelyitä voimajohtohankkeiden ym-

päristövaikutusten arvioimiseksi. Yksi 

keskeinen sidosryhmä, johon voimme 

tuskin koskaan pitää liikaa yhteyttä, 

ovat maanomistajat. 

  Fingridin voimajohtoja risteilee 

Suomessa noin 14 000 kilometriä. 

Siksi pyrimme mahdollisimman hy-

vään vuorovaikutukseen maanomista-

jien kanssa. Olemme jo useana kesä-

nä olleet mukana Farmari-messuilla. 

Osallistumalla messuille olemme lä-

hellä maanomistajia ja muita niin maa-

seudulla kuin kaupungeissa asuvia 

messukävijöitä. Tervetuloa tapaamaan 

meitä Fingridin osastolle Lahteen hei-

nä–elokuun vaihteessa. Lupaamme, 

että messuosastolla riittää virtaa ottaa 

vastaan palautetta niin maanomistajil-

ta kuin muiltakin sidosryhmiltä!

Tiina Miettinen on Fingrid Oyj:n

viestintäpäällikkö.
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V
ielä 2000-luvun alussa kan-

taverkkoon investoitiin vuo-

sittain noin 40 miljoonaa eu-

roa, nyt määrä on jo 100 mil-

joonaa euroa ja kasvaa yhä. Fingrid ra-

kentaa vuoteen 2013 mennessä yli tu-

hat kilometriä voimajohtoja ja noin 

kymmenen uutta sähköasemaa ny-

kyisten asemien laajennusten ja pe-

ruskorjausten lisäksi.

Suurinvestoinnit ovat tarpeen, kun 

sähkön käyttö kasvaa ja verkko ikään-

tyy. Myös sähkömarkkinoiden toimin-

taedellytykset vaativat lisäinvestoin-

teja. Vaikka Fingridin sähkönsiirtovar-

muus Suomen kantaverkossa on kan-

sainvälisesti vertailtuna huippuluok-

kaa, on alueita, joiden verkkoa on uu-

sittava viimeistään nyt. Esimerkik-

si Imatralta Turkuun 1920-luvulla ra-

Olemme yhä riippuvaisempia sähköstä. Fingrid 

vastaa Suomessa siitä, että sähköä saadaan käyttöön 

häiriöittä. Jotta sähkön siirto sujuu ongelmitta myös 

tulevaisuudessa, yhtiö investoi sähköverkkoihin 

seuraavien kymmenen vuoden aikana enemmän kuin 

koskaan ennen. 

Teksti: Maarit Kauniskangas   Kuvat: Päivi Bourdon ja Juhani Eskelinen

Sähköä ongelmitta
myös huomenna
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kennettua yhteyttä uusitaan parhail-

laan osa osalta.

Valtaosa kantaverkosta on kuitenkin 

huomattavasti uudempaa. Suuri osa 

pohjois-eteläsuuntaisesta verkosta on 

peräisin 1950- ja 1960-luvuilta, jolloin 

valmistuivat pohjoisen suuret vesivoi-

malat. Etelä-Suomen verkkoa raken-

nettiin edellisen kerran laajasti 1970-

luvulla samoihin aikoihin kuin ydinvoi-

malaitoksia. Tuolloin toteutettiin niin 

sanottu atomirengas uusien suurten 

voimalaitosten verkkoon liittämisek-

si. Myös näiden verkkojen uusimistyöt 

ovat alkaneet sähköasemien osalta. 

Siirtomatkat pidentyneet

Laitteiden ikääntyminen, rakenteiden 

rapautuminen ja ruostuminen vuosien 

saatossa eivät kuitenkaan ole ainoita 

syitä verkon uusimiseen. Ennen kuin 

sähkömarkkinat avautuivat kansain-

väliselle kilpailulle 1990-luvulla, säh-

köä tuotettiin pääasiassa paikallisis-

sa voimalaitoksissa ja sähkön siirto-

matkat olivat varsin lyhyitä. Myös säh-

köverkot oli rakennettu tähän tarkoi-

tukseen. Koska nykyään sähköä siir-

retään pitkiäkin matkoja, tämä vaatii 

enemmän verkolta ja vaikuttaa myös 

sähkön siirtovarmuuteen. 

”Emme välttämättä korvaa ikään-

tyvää kantaverkkoa samankaltaisella 

ratkaisulla, vaan varaudumme siihen, 

että verkko vastaa tulevaisuuden siir-

totarpeisiin mahdollisimman jousta-

vasti. Pohjanmaalla korvataankin as-

teittain 220 kilovoltin kantaverkko 400 

kilovoltin jännitteellä. Tämän uusi-

mistyön seuraava vaihe on Seinäjoki–

Tuovila 400 kilovoltin yhteys, joka val-

mistuu 2011. Esimerkiksi tuulivoiman 

laaja hyödyntäminen sekä ydinvoiman 

lisääminen energiantuotannossa vaa-

tivat verkolta joustavuutta”, huomaut-

taa Fingridin varatoimitusjohtaja Kari 

Kuusela.

Jotta sähkömarkkinat toimisivat 

Fingridin osuus sähkön kuluttajahin-

nasta on vain noin kaksi prosenttia. 

Siirtohintojen nousu ei Kari Kuuselan 

mukaan mainittavasti vaikuta sähkö-

laskuun.

mahdollisimman häiriöittä, Fingrid ja 

Svenska Kraftnät vahvistavat Suomen 

ja Ruotsin välistä sähkönsiirtokapasi-

teettia 300 miljoonan euron merikaa-

peli-investoinnilla. Fenno-Skan 2

-kaapeli kulkee merenpohjassa yli sa-

dan metrin syvyydessä lähes 200 ki-

lometrin matkan Raumalta Ruotsiin. 

Merikaapeliyhteyden arvioidaan val-

mistuvan vuonna 2011.

Alueellisia hankkeita

Sähkön kulutus on kasvanut Suo-

messa viime vuosina alueellisesti hy-

vin epätasaisesti, eikä kasvu ole koko-

naan painottunut Etelä-Suomen kas-

vukeskuksiin.

”Länsi-Lapin sähkönkulutus kas-

vaa noin kuuden prosentin vuosivauh-

tia, kun muualla kasvua on vain yhden 

kahden prosentin verran. Turismi on 

tärkein syy, sillä matkailukeskukset 

kasvavat voimakkaasti. Siten aiomme 

rakentaa uutta 220 kilovoltin kanta-

verkkoa noin 240 kilometriä”, Kuusela 

kertoo. Lapin siirtoyhteyksien vahvis-

taminen maksaa yli 50 miljoonaa eu-

roa. 

Muita alueellisia hankkeita ovat 

muun muassa uusien suurmuuntaji-

en lisäämishankkeet. Lähiaikoina ra-

kennetaan Länsi-Uudellemaalle Ko-

pulan muuntoasema. Muuntajia lisä-

tään verkkoon yhden kahden muunta-

jan vuosivauhdilla.

Varautumista lisäydinvoimaan

Varautumista tulevaisuuteen edustaa 

myös Olkiluodon kolmannen ydinvoi-

malaitosyksikön uusien kantaverkko-

”Emme välttämättä korvaa ikääntyvää kantaverkkoa 

samankaltaisella ratkaisulla, vaan varaudumme 

siihen, että verkko vastaa tulevaisuuden 

siirtotarpeisiin mahdollisimman joustavasti.”

liityntöjen valmistuminen vastikään 

Satakunnassa. Tähän rakennushank-

keeseen kuului useita osaprojekteja 

kuten Olkiluodon ja Huittisten välinen 

voimajohto sekä Olkiluodon ja Huittis-

ten uudet sähköasemat. Rakennustöi-

tä tehtiin vuosien 2005–2008 aikana. 

”Kyseessä oli yksi Fingridin suurim-

mista voimajohtohankkeista. Olkiluo-

dosta lähtee nyt aikaisemman kolmen 

400 kilovoltin johdon sijaan kuusi joh-

toa läheisille kantaverkon sähköase-

mille. Ydinvoimalaitoksen kolmannen 

yksikön valmistumiseen asti lisäjoh-

tojen avulla pienennetään sähkönsiir-

rossa syntyviä kantaverkon häviöitä”, 

Kuusela kuvailee. 
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näinkin paljon yhtaikaa käynnissä, toi-

mittajien kapasiteetista saattaa tul-

la pulaa. Lähivuosina jää eläkkeelle 

paljon ammattitaitoisia työntekijöitä. 

Kuuselan mielestä alan yrittäjien kan-

nattaakin palkata reilusti lisää uusia 

osaajia, sillä töitä on näköpiirissä aina 

koko ensi vuosikymmeneksi asti. 

Toisaalta tällaiset suuret rakennus-

hankkeet piristävät sijaintipaikkojen-

sa elinkeinoelämää. ”Fenno-Skan 2 

-merikaapelihankkeen osalta olem-

me tutkineet, minkälaisia kerrannais-

vaikutuksia hankkeesta syntyy. Vaiku-

tuksia arvioidaan sekä rakennusajal-

ta että kunnossapidon osalta. Tulok-

seksi olemme saaneet, että kokonais-

hyödyt ovat runsaat 20 miljoonaa eu-

roa vuodessa. Hyödystä kaksi kolmas-

osaa kohdistuu suoraan sähkö-

markkinoilla toimiville ja yksi 

kolmasosa on kantaverkkoyh-

tiöille tulevaa hyötyä”, Kuuse-

la sanoo.

Kuitenkin rakennusalan yli-

kuumeneminen ja hintojen 

nousu ovat vaikuttaneet myös 

Fingridin hankkeiden aikatau-

luihin. Paria hanketta onkin jo 

päätetty lykätä vuodella, jot-

Tärkeimmät syyt Fingridin lisäin-

vestointeihin ovat sähkömark-

kinoiden edistäminen uusilla 

ulkomaanyhteyksillä, sähkön kulutuk-

sen kasvu ja uusiin voimalaitoksiin va-

rautuminen sekä kantaverkon ikään-

tymisestä johtuva saneeraus-

tarpeen kasvu. Sähkömark-

kinoiden edistämiseksi teh-

tävät investoinnit herättävät 

aika ajoin kysymyksiä. 

Helsingin kauppa-

korkeakoulun kan-

santaloustieteen 

professori Matti 

Liski, mitä hyötyä 

on sähkömarkki-

noiden yhdenty-

misestä?

”Pitkällä aikavälil-

Verkkoinvestointien kansantaloudellinen vaikutus

lä integraatio kannattaa. Laajemmista 

markkinoista saamme suurten mark-

kinoiden edut, kuten tuotannon skaa-

laedut, tuotantojärjestelmien tehos-

tumisen ja kannustuksen uusiin in-

novaatioihin. Näistä syntyy talouskas-

vua, vaikka välittömät hyödyt eivät näy 

heti.”

Sähkömarkkinoiden yhdentymisen 

onkin arveltu nostavan sähkön hintaa. 

”Hinta voi pysyä suljetuilla markkinoil-

la alhaisempana kuin markkinahinta. 

Vaikka lyhyellä aikavälillä hinnan nou-

su kirpaisee, pitkällä aikavälillä se tar-

joaa terveen pohjan talouden rakenne-

muutokselle. Siten koko kansantalou-

den kannalta on järkevää, että sähkö-

markkinat integroituvat.” 

Liskin mukaan markkinaintegraati-

on pysäyttäminen poistaisi kannusti-

men kehittää energiantuotantosekto-

ria. Tuotantoteknologia maksaa kaik-

kialla saman eikä vaihtoehtoja käytän-

nössä ole.

”Laajemmat markkinat tehostavat 

toimintaa, kannustavat innovaatioihin 

ja tuottavat skaalaetuja. Tästä poh-

joismaiset markkinat ovat jo hyvä esi-

merkki. Esimerkiksi innovaatiot uu-

siutuvan energian tuotannossa saavat 

markkinaehtoista tukea laajan yhte-

näisen sähköverkon myötä. Suppeal-

la markkina-alueella myös kilpailuon-

gelmat mahdollisesti lisääntyisivät”, 

Liski kommentoi. 

Myös mahdollinen kuudennen ydin-

voimalaitosyksikön rakentaminen on 

otettu huomioon Fingridin pitkän ai-

kavälin verkkosuunnitelmissa. Kanta-

verkkoa vahvistetaan vaiheittain koko 

Suomessa, ja vasta uuden laitoksen 

sijoituspäätöksen jälkeen käynniste-

tään sijoituspaikan lähiverkon johto-

hankkeet.

Investointien vaikutuksia

Sähköverkon uusiminen tuo roimas-

ti töitä alan toimittajille seuraavien 

kymmenen vuoden aikana. 

”Fingrid tilaa kaikki työt toimittajil-

ta, mutta määrittelee itse hankkeet ja 

valvoo itse myös työn laatua”, Kuuse-

la kertoo. Kuitenkin, kun hankkeita on 

Fingridin lähiajan investointihankkeitaFingridin lähiajan investointihankkeita

•  Fenno-Skan 2, merikaapeliyhteys Suomen  

 ja Ruotsin välillä. Valmis 2011.

•  Pohjoisten 400 kilovoltin siirtoyhteyksien   

 vahvistaminen vuosina 2008–2009.

•  Tahkoluoto–Kristiinankaupunki 400 kV

 voimajohto. Suunnittelu 2008–2011.

•  Kolmas vaihtosähköyhdysjohto Ruotsiin.   

 Suunnittelu 2008–2010, toteutus 2011–.

•  Varavoimakapasiteetin lisääminen 250

 megawatilla. Toteutus 2010–.

Fingridin investointien

kokonaiskustannukset 2000–2013

ta kustannukset saataisiin paremmin 

pysymään kurissa.

Suurinvestointien rahoittamiseksi 

Fingrid joutuu tulevaisuudessa otta-

maan lainaa sekä nostamaan sähkön 

siirtohintoja. Vuoden alusta yhtiö jou-

tui jo nostamaan tariffeja neljä ja puo-

li prosenttia. 

”Meidän osuutemme sähkön kulut-

tajahinnassa on kuitenkin hyvin pieni, 

joten siirtohintojen nousu ei tule pal-

jonkaan näkymään kuluttajien sähkö-

laskussa”, Kuusela huomauttaa. 

Teksti: Maarit Kauniskangas

Kuva: Eija Eskelinen
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U
usia kantaverkkohankkei-

ta on paljon käynnissä ja 

käynnistymässä. ”Vuoteen 

2013 mennessä tarkoituk-

sena on rakentaa noin 1 000 kilomet-

riä voimajohtoja. Rakentamisen nou-

susuhdanne johtuu verkon vahvis-

tustarpeista. Nykyinen verkko myös 

ikääntyy, ja sitä pitää sen vuoksi uu-

sia”, Ilkka Alm kertoo.

Voimansiirtoverkon suunnittelu on 

pitkä prosessi. Se tapahtuu noin 20–

30 vuoden aikajänteellä. Verkkosuun-

nitelmia laaditaan yhteistyössä poh-

joiseurooppalaisten kantaverkko-ope-

raattorien sekä nykyisten ja tulevi-

en kantaverkkoasiakkaiden kanssa. 

Verkkosuunnittelussa otetaan huo-

mioon ennusteet sähkön kulutukses-

ta, tuotannosta sekä sähkön tuonnin 

ja vientitarpeiden kehittymisestä. Näi-

den suunnitelmien pohjalta määritty-

vät tulevaisuuden sähkönsiirtotarpeet 

ja voimajohdot, joilla tarpeisiin vasta-

taan. 

Reitit merkitään 

maakuntakaavoihin

Kun pitkän aikavälin verkostosuun-

nitelmat ovat tiedossa, reitit merki-

tään maakuntakaavoihin. Kunnat ot-

tavat huomioon johtovarausmerkin-

nät esimerkiksi yleiskaavoja laaditta-

essa. Osassa nyt maakuntakaavoissa 

olevista voimajohtovarauksista tarve 

johdon rakentamiselle on vasta noin 

vuonna 2020–2025. Kaavavaraukset 

selkeyttävät ja ohjaavat Ilkka Almin 

mukaan johtoreitin tarkempaa suun-

nittelua. 

Omat haasteensa aiheuttaa valtio-

neuvoston päätös valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista, koska sa-

mojen maanomistajien maille tulee 

entistä enemmän johtorakenteita. Sii-

nä edellytetään, että voimajohtolinja-

uksissa on ensisijaisesti hyödynnettä-

vä olemassa olevia johtokäytäviä. 

”Maankäytöllisesti tämä on edul-

lista, mutta vastaan tulee myös pal-

jon yllättäviä esteitä, kuten asuin- ym. 

rakennuksia sekä ympäristöllisesti tai 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 

alueita. Näissä tilanteissa on vain py-

rittävä löytämään yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävin ratkaisu. Luonnollises-

ti se ei aina ole kaikkien mieleen”, Alm 

toteaa.

Ympäristöasiat tärkeä osa 

suunnittelua

Yli 20 vuotta maankäyttöpäällikön teh-

tävää hoitaneena Ilkka Alm näkee sel-

keän eron menneiden ja nykyisten joh-

toreitin suunnitteluprosessien välillä. 

”Vuosien varrella yhteiskunnan ta-

holta on tullut paljon uusia paineita ja 

rajoituksia, kuten ympäristönäkökoh-

tien entistä tarkempi huomioon otta-

minen, mikä onkin tänä päivänä mää-

räävimpiä tekijöitä voimajohtohank-

keiden suunnittelussa.” 

Jokaisesta johtohankkeesta laa-

ditaan vähintään ympäristöselvitys, 

mutta suurempiin hankkeisiin sovel-

letaan lakiin perustuvaa ympäristö-

vaikutusten arviontimenettelyä eli 

YVA-menettelyä. Se on monivaiheinen 

ja monia osapuolia koskettava käsitte-

lyjen sarja, jolla hankkeiden ympäris-

tövaikutuksia selvitetään. 

Tavoitteena on saada ympäristöasi-

Kantaverkon voimajohtoja rakennetaan nyt tavallista 

vilkkaampaan tahtiin. Niinpä yhä useampi maanomistaja 

joutuu jälleen tilanteeseen, jossa voimajohto nousee hänen 

naapurikseen. Millä perusteilla näin tapahtuu? Fingridin 

maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm kertoo, että johtokadun 

lopullinen sijainti maastossa määräytyy monen vaiheen kautta.

Voimajohto nousee tarpeeseen –
mutta miksi juuri meidän maille? 

Teksti: Pirjo Rautanen Kuvat: Juhani Eskelinen
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tellä, vaikka usein näin kuvitellaan”, 

Alm painottaa. 

Vasta maastotutkimuksiin ryhdyt-

täessä tilat ja niiden omistajat selvi-

tetään perusteellisesti. Maanomis-

tajia informoidaan tutkimuksesta vä-

hintään seitsemän vuorokautta ennen 

sen aloittamista. Maastotutkimusten 

perusteella suunnitellaan lopullinen 

johtoreitti sekä pylväspaikkojen sijain-

nit ja ne merkitään maastoon.

Oikeus alueisiin 

lunastusmenettelyllä

Ilkka Alm vastaa mm. siitä, että Fin-

gridillä on oikeus rakentaa voimajoh-

to suunnitelmien mukaisesti. Siihen 

tarvitaan lunastus- ja ennakkohal-

tuunottolupa. Johtoalueen lunastus-

luvan myöntämisen tärkein edellytys 

on se, että luvan hakijalla, Fingridillä, 

on esittää johdolle yleinen tarve. Tä-

hän ottaa kantaa Energiamarkkinavi-

rasto rakentamisluvassaan. 

Lunastuslupahakemuksen käsitte-

lee työ- ja elinkeinoministeriö ja lu-

van myöntää valtioneuvosto. Joissa-

kin tapauksissa myös maanmittaus-

toimisto toimii lupaviranomaisena. 

Lupapäätöstä edeltää viranomaisten 

ja maanomistajien kuuleminen. Tässä 

vaiheessa saattaa tulla ratkaistavak-

si hyvinkin paljon vaatimuksia ja esi-

tyksiä. 

Maanomistajien toiveita kuullaan 

”Maanomistajat haluavat vaikuttaa 

usein johtoreitin sijaintiin tai pylväiden 

sijoitteluun. Otamme toiveet huomi-

oon niin pitkälle kuin se on mahdollis-

ta”, Ilkka Alm sanoo. 

Ongelmana pylväspaikkojen siir-

roissa hänen mukaansa on, että yksi 

muutos saattaa aiheuttaa tarpeita siir-

tää muitakin pylväitä. Johtoreitin siir-

to on aina tarkkaan mitoitettua hieno-

säätöä. Rinnakkaista johtoa suunni-

teltaessa vaaditaan usein, että uusi 

johto pitää sijoittaa samaan rakentee-

seen vanhan johdon kanssa. 

”Tämä olisi maanomistajan kannal-

ta hyvä asia, sillä tällöin ei tarvitsisi le-

ventää johtokatua. Vanhaan pylvää-

Ilkka Alm osoittaa kartalta Petäjäs-

kosken sähköasemaa, josta käsin län-

nen suuntaan on rakenteilla 400 kilo-

voltin voimajohto Keminmaa–Petäjäs-

koski välille ja pohjoiseen 220 kilovol-

tin johtohanke Petäjäskoski–Isonie-

mi–Vajukoski välille. 

at mukaan suunnitteluun tasavertai-

sina taloudellisten, teknisten ja sosi-

aalisten näkökohtien rinnalle. Samal-

la YVA-menettely lisää mm. maan-

omistajien mahdollisuuksia saada tie-

toa, osallistua ja vaikuttaa heille tär-

keisiin asioihin jo hankkeen suunnit-

teluvaiheessa. YVA-menettelyä valvoo 

hankkeen vaikutusalueen ympäristö-

keskus, joka toimii asiassa yhteysvi-

ranomaisena.

YVA-prosessin ensimmäisessä vai-

heessa laaditaan arviointiohjelma eli 

työsuunnitelma siitä, mitä vaikutuk-

sia sekä vaihtoehtoja selvitetään ja 

miten. Arviointiohjelma esitellään vi-

ranomaisille ja yleisölle eli hankkeen 

vaikutusalueella niille tahoille, joiden 

oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-

kuttaa. 

”Yleisöllä ei tarkoiteta tässä vai-

heessa vielä nimettyjä maanomista-

jia”, Alm tarkentaa. Yleisöä tilaisuuk-

sissa käy hänen mukaansa vaihtele-

vasti paikkakunnasta ja sen tai asuk-

kaiden aktiivisuudesta riippuen. An-

nettujen huomautusten ja lausunto-

jen perusteella ympäristökeskus an-

taa lausuntonsa arviointiselostuksen 

laatimiseksi.

Arviointiselostuksessa selvitetään 

hankkeen ympäristövaikutukset. Se 

esitellään julkisuudessa samalla ta-

voin kuin arviointiohjelmakin. Annet-

tujen huomautusten ja muistutusten 

perusteella ympäristökeskus antaa 

jälleen lausuntonsa ja näkemyksensä 

mahdollisista eri vaihtoehdoista, suo-

sittelematta kuitenkaan mitään niistä. 

Fingrid ratkaisee YVA-menettelyn jäl-

keen, millaista vaihtoehtoa se ryhtyy 

viemään eteenpäin. 

Reitti suunnitellaan 

maastotutkimusten perusteella

Seuraavaksi haetaan tutkimuslupa 

lääninhallitukselta, joka antaa haki-

jalle oikeuden mennä maanomistajan 

maille tutkimaan suunniteltua joh-

toreittiä. Esisuunnittelu- ja YVA-vai-

heessa Fingridillä ei ole täsmällisiä 

tietoja maanomistajista. 

”Ketään ei suosita eikä ketään väl-
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seen ei kuitenkaan voida ripustaa li-

sää virtajohtimia. Siksi vanha johto pi-

täisi ensin purkaa ja tilalle rakentaa 

uusi johto kaksi siirtoyhteyttä kannat-

tavilla pylväsrakenteilla. Mutta kun jo 

alunperinkin on ollut kyse verkon säh-

könsiirron vahvistamisesta uudella 

johdolla, on harvoin mahdollista hei-

kentää verkon siirtokykyä entisestään 

poistamalla käytöstä nykyinen johto 

useiksi kuukausiksi uuden johdon ra-

kentamisen alta”, Alm selventää. 

Korvausasiat johtoalueen käyttöoi-

keudesta käsitellään lunastustoimi-

tuksessa.

Lunastustoimikunta määrää maa-

alueista saatavan korvauksen suu-

ruuden. Toimikuntaa johtaa Maan-

mittauslaitoksen palveluksessa ole-

va toimitusinsinööri. Muina jäseninä 

on kaksi kunnanvaltuuston nimeämää 

uskottua miestä. 

”Fingrid ei ole mukana päättämässä 

korvauksista”, Ilkka Alm huomauttaa. 

Korvaukset määräytyvät muun mu-

assa maa- ja metsätalousmaan hin-

nan tai tulevaisuuden käyttöarvojen 

mukaan. Lisäksi pylväistä saa vilje-

lysalueella nk. pylväshaittakorvausta. 

Metsän ennenaikaisesta puiden kaa-

dosta, josta syntyy kasvutappio, saa 

ennenaikaisen hakkuun vahingonkor-

vauksen. Taimikoiden menetys tulee 

myös korvattavaksi.

Johtoalueen käyttö

Lunastustoimituksessa maanomista-

ja saa alueesta kertakaikkisen korva-

uksen. Mikäli hänelle syntyy myöhem-

min voimajohdon kunnossapidon yh-

teydessä haittaa tai vahinkoja, niistä 

sovitaan haitan tai vahingon kärsijän 

kanssa tapauskohtaisesti erikseen. 

Fingrid ei omista voimajohtojen alla 

olevia maa-alueita eikä johtoalueel-

la olevaa puustoa. Ne kuuluvat maan-

omistajalle. Lunastuksella Fingrid on 

hankkinut vain oikeuksia käyttää joh-

toaluetta, ja maanomistajille se aihe-

uttaa tiettyjä käyttörajoituksia.

”Fingrid raivaa johtoalueiden puus-

ton viiden–seitsemän vuoden välein. 

Mikäli maanomistaja haluaa käyttää 

johtoaluetta vaikkapa joulukuusien 

M
aatalouden jokakesäinen yk-

köstapahtuma Farmari 2008 

-näyttely järjestetään tänä 

vuonna 31.7.–3.8. Lahdessa urheilu- 

ja messukeskuksen alueella. Näyt-

tely kerää vuosittain 75 000–90 000 

kävijää. Fingrid on yksi tapahtuman 

pääyhteistyökumppaneista.

Suomen suurimmassa raskasko-

nealan ammatti- ja myyntinäyttelys-

sä FinnMETKO 2008:ssa 28.–30.8. 

Jämsänkoskella esittäytyy lähes 300 

alan piirissä toimivaa näytteilleaset-

tajaa. Tapahtumaan odotetaan noin 

35 000:ta näyttelyvierasta. 

Fingrid toivottaa molempien suur-

kasvattamiseen, tehdään näistä alu-

eista erillinen sopimus. Siinä kasvat-

taja sitoutuu kaatamaan puut, ennen 

kuin ne kasvavat häiritsevän pitkiksi”, 

Ilkka Alm kertoo.

Voimajohto nousee

huolellisen harkinnan tuloksena

Uusi voimajohto on monen osatekijän 

summa. Sitä suunniteltaessa on huo-

mioitava yhteiskunnalliset rajoitteet ja 

pakotteet, minkä lisäksi kaikkia muita 

näkemyksiä ja toiveita pyritään Almin 

mukaan ottamaan huomioon mahdol-

lisuuksien mukaan. Toisinaan on pak-

ko tehdä kompromisseja. 

”Maanomistajan näkökulmasta voi-

majohtohankkeen toteutus saattaa 

välillä tuntua yksityisiä oikeuksia pol-

kevalta mielivallalta. Se on ymmärret-

tävää, koska yksityiseen omaisuuteen 

kajoaminen koetaan usein raskaas-

ti, vaikka yhteiskunnallinen etu olisi 

kuinka suuri tahansa. Voin vakuuttaa, 

että kenenkään kiusaksi johtoja ei ra-

kenneta, vaan jokaisen hankkeen tar-

ve ja paikka harkitaan erittäin huolel-

la”, Alm painottaa. 

”Maanomistajat ovat Fingridille tär-

keä ja arvostettu sidosryhmä, sil-

lä olemmehan johtoinemme heidän 

maillaan. Olemme naapureita, ja ha-

luamme pitää naapuruussuhteet kun-

nossa. Yritämme jatkuvasti kehittää 

toimintaamme, ja uskon, että olemme 

siinä onnistuneetkin, vaikka paranta-

mista toki löytyy aina. Siksi teemme 

kaikkemme, että asiat sujuisivat kaik-

kien osapuolien kannalta aina vain pa-

remmin. Fingrid tuntee vastuunsa,” 

Ilkka Alm vakuuttaa. 

tapahtumien vierailijat tervetulleik-

si osastolleen, jossa on mahdollisuus 

keskustella asiantuntijoiden kanssa 

mm. johtoalueiden moninaiskäytöstä 

ja meneillään tai käynnistymässä ole-

vista johdonrakennushankkeista. Tar-

jolla on myös tuoreinta tietoa ja vasta-

uksia mieltä askarruttaviin kysymyk-

siin, joita voimajohdon naapuruus ja 

voimajohtoalueella toimiminen saat-

taa herättää.

Fingridin voimajohtojen yhteispituus 

on noin 14 000 kilometriä. Valtaosa joh-

doista risteilee yksityisten maanomis-

tajien mailla, kaikkiaan noin 70 000 ti-

lan alueilla. 

Fingrid mukana kesän suurnäyttelyissä
Fingrid on mukana kahdessa kesän suurtapahtumassa: Farmari 2008- ja 

FinnMETKO 2008 -näyttelyissä. Molemmissa tapahtumissa yhtiö haluaa ta-

vata tärkeää sidosryhmäänsä maanomistajia. Myös johtoalueiden lähipiiris-

sä asuville tai työskenteleville on tarjolla hyödyllistä tietoa yhteiselosta ja 

naapuruudesta voimajohtojen kanssa. 
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K
antaverkkoyhtiö Fingridin 

omistamia voimajohtoja ris-

teilee noin 14 000 kilomet-

rin verran ympäri Suomen. 

Johtoja kulkee niin pelloilla, metsissä, 

teiden varsilla kuin taajamissakin. 

Johdot eivät estä maanviljelyä. Voi-

majohtoalueilla voi edelleenkin viljel-

lä ja laiduntaa, ja siellä voi liikkua esi-

merkiksi tavanomaisilla maatalous-

koneilla. 

Johtoaukeaa voidaan käyttää kasvi-

maana ja sinne saa istuttaa myös esi-

merkiksi marjapensaita. Voimajoh-

tojen läheisyydessä on kuitenkin tär-

keä noudattaa tiettyä varovaisuutta ja 

ottaa huomioon Fingridin antamat toi-

minta- ja turvallisuusohjeet. 

Fingrid ei omista käytössään olevia 

voimajohtoalueita, sillä maa-alueet ja 

puusto kuuluvat aina maanomistajille. 

Yhtiö on lunastanut johtoalueisiin ra-

joitetun käyttöoikeuden, jonka perus-

teella se voi pitää voimajohdon alueel-

la sekä rakentaa ja huoltaa sitä. Yhti-

öllä on oikeus myös johtoaukean rai-

vaukseen, ylipitkien reunavyöhyke-

puiden käsittelyyn, kulkuun johtoalu-

eella sekä sinne vievien teiden käyttä-

miseen. Voimajohto asettaa samalla 

myös maanomistajille tiettyjä alueen 

käyttörajoituksia.

Turvallisuus ennen kaikkea

Käyttörajoituksia ja lupakäytäntöjä ei 

laadita ihmisten harmiksi, vaan niillä 

varmistetaan, että toiminta voimajoh-

don läheisyydessä on turvallista. Täs-

tä syystä eri hankkeiden toteuttami-

seen johtoalueella tarvitaan Fingridin 

lupa tai lausunto sekä ohjeistus tur-

vallisesta toiminnasta johdon lähei-

syydessä. 

Fingridin kanssa on hyvä sopia myös 

esimerkiksi marjatarhoista tai vastaa-

vista, jotta ne voidaan ottaa huomi-

oon johtoaukeita raivattaessa. Johto-

alueella toteutettavia hankkeita voivat 

olla esimerkiksi erilaisten rakentei-

den, kuten katosten, aitojen, lipputan-

kojen, metsästystornien, sähkö-, pu-

helin- ja vesijohtojen, viemäreiden ja 

ojien rakentaminen tai maa-aineksen 

otto, läjitys ja moottorikelkkailu. 

Myös tien rakentamiseen voimajoh-

Ympäri Suomea risteilevien voimajohtojen 

läheisyydessä voi harjoittaa monenmoista 

toimintaa. Marjapensaiden kasvatus tai 

vaikkapa tien rakentaminen vaatii kuitenkin 

useimmiten luvan.

ToimintaToiminta
voimajohtoalueillavoimajohtoalueilla
vaatii usein luvanvaatii usein luvan

Kasvimaa, marjapensaat,

viljely, kelkkailu?

Teksti: Max Isaksson   Kuvat: Sami Kuitunen

Taimistojen peiteharsot on kiinni-

tettävä huolellisesti (kuva alla).

Työskenneltäessä voima-

johtojen läheisyydessä on varmis-

tuttava riittävistä turva-

etäisyyksistä (kuva yllä).
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Luvanvaraiset hankkeet ja lausunnotLuvanvaraiset hankkeet ja lausunnot

Lupia ja lausuntoja varten tarvitaan Lupia ja lausuntoja varten tarvitaan

°°  kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen  kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen

 ja voimajohdon sijaintija voimajohdon sijainti

°° asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen  asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen

 tarkka sijainti voimajohtoon nähdentarkka sijainti voimajohtoon nähden

°  ° hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero,hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero,

 josta Fingrid saa tarvittaessa lisätietoja.josta Fingrid saa tarvittaessa lisätietoja.

Lausuntopyyntö lähetetään osoitteeseenLausuntopyyntö lähetetään osoitteeseen

Fingrid Oyj, lupahakemus, PL 530,Fingrid Oyj, lupahakemus, PL 530,

00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen

risteamalausunnot@firisteamalausunnot@fi ngrid.fingrid.fi . .

Lisätietoja ja neuvontaa:Lisätietoja ja neuvontaa:

°  ° Max Isaksson, puhelin 030 395 5123Max Isaksson, puhelin 030 395 5123

°  ° Heidi Oja, puhelin 030 395 5138. Heidi Oja, puhelin 030 395 5138.

°  ° Naapurina voimajohto -esite.Naapurina voimajohto -esite.

toalueelle tarvitaan maanomistajan 

luvan lisäksi Fingridin lausunto. Tie 

voi kulkea voimajohdon alitse tai sen 

rinnalla. Fingridin lausunnossa anne-

taan ohjeet tien pinnan suurimmasta 

sallitusta korkeudesta voimajohdon 

alituskohdassa sekä turvaetäisyydet 

voimajohtoon, pylväisiin ja pylväiden 

haruksiin. 

Sähkö voi ”hypätä”

Työskenneltäessä voimajohtojen lä-

heisyydessä on varmistuttava työs-

kentelyn turvallisuudesta. 

Vuosittain aiheutuu sähkötapatur-

mia, kun metsätraktorin kuormain 

osuu ilmajohtoon. Johtoon ei välttä-

Työskentely voimajohdon läheisyydessä, vähimmäisetäisyydetTyöskentely voimajohdon läheisyydessä, vähimmäisetäisyydet

Voimajohdon  Työkoneen ja kuorman Työkoneen ja kuormanVoimajohdon  Työkoneen ja kuorman Työkoneen ja kuorman

jännitetaso vähimmäisetäisyys   vähimmäisetäisyysjännitetaso vähimmäisetäisyys   vähimmäisetäisyys

 virtajohtimien alla  virtajohtimien sivuillavirtajohtimien alla  virtajohtimien sivuilla

110 kV 3 metriä  5 metriä110 kV 3 metriä  5 metriä

220 kV 4 metriä  5 metriä220 kV 4 metriä  5 metriä

400 kV 5 metriä  5 metriä400 kV 5 metriä  5 metriä

mättä tarvita edes kosketusta, sillä 

sähkö ”hyppää” ilmavälin yli. 

Voimajohtoihin on säilytettävä riit-

tävät etäisyydet ja kuljetusreitit on 

suunniteltava etukäteen. Varastot ja 

lastauspaikat on sijoitettava johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Voimajohtopylväillä on kolmen met-

rin päähän maanpäällisistä pylväs- ja 

harusrakenteista ulottuva suoja-alue, 

jolla ei saa kaivaa tai läjittää maata. 

Siellä ei myöskään ole turvallista liik-

kua työkoneilla. Kaikkia voimajohto-

jen läheisyydessä työskenteleviä on 

opastettava toimimaan voimajohdon 

läheisyydessä turvallisesti ja vaaditta-

va turvaetäisyyksien noudattamista. 

Fingrid yksi tehokkaimmista 
kantaverkkoyhtiöistä

Fingrid sai erinomaiset arvosanat 

toimintansa tehokkuudesta ja palve-

luidensa laadusta kansainvälisessä 

kantaverkkoyhtiöiden vertailututki-

muksessa. Korkea tuottavuus näkyy 

muun muassa alhaisina sähkön 

siirtohintoina. Yhtiön haasteena on 

korkean käyttövarmuuden ylläpito 

kantaverkon ikääntyessä.

Fingrid osallistui kantaverkkoyhtiöi-

den kansainväliseen ITOMS (Inter-

national Transmission Operations 

and Maintenance Study) -vertailu-

tutkimukseen jo seitsemättä kertaa 

ja oli jälleen yksi parhaimmista kan-

taverkkoyhtiöistä, kun mittareina oli 

sähkönsiirron käyttövarmuus ja kus-

tannustehokkuus. 

Fingridin menestymisen avaimet 

ovat verkon rakentamisen ja kunnos-

sapidon toimintamalli ja pitkälle ke-

hittyneiden tietojärjestelmien teho-

kas hyödyntäminen. Yhtiön palvelui-

den laatu on korkea, sillä käyttöhäiri-

öiden ja keskeytysten määrä on Suo-

messa vähäinen.

Kansainvälisen vertailututkimuk-

sen on toteuttanut UMS Group Inc. 

Tutkimuksessa on vertailtu kymme-

nien kantaverkkoyhtiöiden verkon 

kunnossapidon laatua ja kustannuk-

sia. Vertailu on toteutettu lähes joka 

toinen vuosi vuodesta 1994 lähtien, 

ja sitä pidetään yhtenä alan arvoste-

tuimmista vertailututkimuksista. 

Vuoden 2007 vertailuun osallistui 

29 yhtiötä ympäri maailman. Tutkit-

tavista operaattoreista 11 oli Euroo-

pasta, 8 Pohjois-Amerikasta, 6 Aust-

raliasta/Uudesta-Seelannista ja 4 

Aasiasta/Afrikasta. 

Tietoja analysoitiin 19 eri osa-alu-

eella; lähes kaikissa Fingrid kuu-

lui parhaaseen neljännekseen. Yhti-

ön käyttövarmuus oli huipputasoa ja 

kustannukset selvästi alle keskiar-

von. Fingrid olikin näin yksi kolmesta 

”Top Performer”-yhtiöstä. 

 Johtoalueella voi vapaasti

laiduntaa, marjastaa ja sienestää.
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TURVALLISUUS
RATKAISEE
TURVALLISUUS
RATKAISEE

F
ingridin hoitovastuulla olevi-

en johtoalueiden pinta-ala on 

kaikkiaan noin 33 000 hehtaa-

ria. Piha-alueita voimajohtojen alla tai 

läheisyydessä on varsin vähän. Koko-

naisalasta niiden osuus on ehkä pa-

risen prosenttia, arvioi yhtiön Länsi-

Suomen aluepäällikkö Ari Levula. 

Se, että kantaverkkoon kuuluvan jä-

reän 110, 220 tai 400 kilovoltin voima-

johdon reitti ylipäätään paikoin kulkee 

pihapiirien tuntumassa, on hänen mu-

kaansa tulosta vuosikymmenien kehi-

tyksestä, jossa pihat ovat vallanneet 

alaa lähiympäristöstään. 

”Johdothan on alun perin rakennet-

tu etäälle asutuksesta ja piha-alueis-

ta, suurimmalta osin metsiin ja asu-

mattomaan maastoon. Vuosikymme-

nien mittaan on vain käynyt niin, että 

talojen ja kesämökkien pihapiirit ovat 

laajentuneet ja levittäytyneet pikku- 

hiljaa voimajohdon reuna-alueelle tai 

jopa johdon alle”, voimajohtoasian-

tuntija Ossi Muuronen selvittää.

”Levittäytyminen on saattanut alkaa 

parkkipaikan rakentamisella, sitten 

on kaivattu lisätilaa istutuksille, pys-

tytetty uusia rakennelmia. On tärke-

ää muistaa, että kaikenlainen raken-

taminen johtoalueella vaatii aina voi-

majohdon omistajan luvan”, hän täh-

dentää.

Huonot naapurukset

Voimajohto ja korkeiksi kasvavat puut 

ovat tunnetusti huonosti yhteen so-

pivat naapurukset. Mitä pidemmäksi 

puu venähtää, sitä suuremmaksi kas-

vaa turvallisuusriski. 

”Liian lähelle virtajohdinta kasva-

nut – tai kaatunut – puu aiheuttaa oi-

kosulun virtajohtimen ja maan välille. 

Tällainen maaoikosulku synnyttää va-

lokaaren ja voimakkaan ‘sähköiskun’ 

virtajohtimesta maahan”, Ari Levula 

selvittää. 

Maasulussa purkautuva sähköener-

gia ja sen aikaansaama valokaari voi-

vat hänen mukaansa aiheuttaa vahin-

koja useiden metrien etäisyydelle vi-

kapaikasta. ”Johtoaukealle maahan 

kaivetut kaapelit ja muut johdon alla 

olevat sähköä johtavat rakenteet voi-

Pihapuiden humina merkitsee suomalaiselle ikiaikaista, tuttua 
turvallisuutta. Mutta jos kotikuusen tai -koivun kasvupaikka on 
voimajohdon läheisyydessä, kannattaa olla tarkkana. Liian lähelle 
virtajohdinta ulottuva puu on turvallisuusriski, josta voi aiheutua 
vakavia vahinkoja.

Teksti: Maria Hallila   Kuvat: FutureImageBank ja Ari Levula

pihapuiden käsittelyn
voimajohtojen läheisyydessä

Voimajohtojen tuntumassa sijaitsevien 

piha-alueiden puuston säännöllisellä, 

asianmukaisella käsittelyllä Fingrid haluaa 

varmistaa ihmisten turvallisuuden sekä myös 

voimajohdon käyttövarmuuden. 
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vat toimia ‘johtimina’, joiden kautta 

‘sähköisku’ voi levitä vaarallisen voi-

makkaana myös lähellä oleviin asuin-

rakennuksiin”, hän opastaa.

Pihapuiden aiheuttamien vaarati-

lanteiden eliminoimiseksi Fingrid tar-

kastaa ja käsittelee voimajohtojensa 

lähialueilla sijaitsevien pihojen puus-

ton säännöllisin välein. Silti joskus 

saattaa sattua ikäviä yllätyksiä. Tuo-

rein pihapuun aiheuttama vaaratilan-

ne on viime kesältä.

”Järven niemekkeessä sijaitsevan 

mökin pihapiirissä nopeasti venähtä-

nyt haapa oli päässyt kasvamaan liian 

lähelle voimajohtoa. Sen synnyttämän 

maasulun seurauksena syttyi veneva-

jassa uhkaava tulipalo ja muun mu-

assa sisällä asuinrakennuksessa ole-

va sähkötaulu rikkoutui”, Ossi Muuro-

nen kertoo.

Tapahtuman vaikutukset ulottuivat 

myös naapurustoon, jossa ilmeni vi-

koja mm. elektroniikkalaitteissa.

Pihapiirin tuntumassa kulkeva voi-

majohto on Muurosen mukaan peräi-

sin 1960-luvulta, ja mökki piharaken-

nuksineen on rakennettu alueelle jäl-

keenpäin.

Iso puu – iso riski

Piha-alueiden puuston käsittely näh-

dään Fingridissä tärkeänä tehtävänä, 

josta halutaan huolehtia mahdollisim-

man hyvin. 

”Pihapuustoon voimajohtojen lähei-

syydessä liittyvä henkilövahinkoriski 

on merkittävästi suurempi kuin met-

sässä tai muilla asutuksesta etääl-

lä sijaitsevilla johtokaduilla ja reuna-

alueilla”, Ari Levula sanoo.

Tavoitteena on, että pihapuiden rai-

vauksessa päästäisiin samanlaiseen 

kiertoon – 5–8 vuoden välein toistuviin 

raivauksiin – jota noudatetaan muilla-

kin johto- ja reuna-alueilla.

Piha-alueiden puut kaadetaan 

yleensä juuresta, mutta poikkeukselli-

sesti voidaan pihapuita lyhentää myös 

latvomalla, mikäli turvaetäisyys virta-

johtimiin sen sallii. Johtoaukealle voi-

daan jättää matalakasvuista puustoa 

ja pensaita siten, ettei niistä aiheudu 

vaaraa ennen seuraavaa raivausta.

Maisema voi voimajohtoalueella-

kin olla monimuotoinen, Ari Levu-

la (vasemmalla) ja Ossi Muuronen 

selvittävät. 

tärkeänä mahdollisimman hyvää yh-

teistoimintaa kiinteistöjen omistajien 

ja pihapiirin asukkaiden kanssa. 

”Tärkeää olisi saada ihmiset ym-

märtämään, että meidän toimintaam-

me voimajohtojen lähialueiden puus-

ton käsittelyssä ei ohjaa vain oikeus 

vaan myös voimajohdon haltijan vel-

vollisuus pitää puusto määräysten 

mukaisessa kunnossa”, Ari Levula ja 

Ossi Muuronen painottavat.

Pihapuiden käsittely on olennai-

nen osa Fingridin voimajohtoaukeita 

ja voimajohtojen reuna-alueita koske-

vaa hoito-ohjelmaa, jota viime vuosi-

na on yhtiössä kehitetty ja tarkennet-

tu mm. useiden ympäristötutkimus-

ten pohjalta. 

Fingrid tarjoaa pihapuita koskevis-

sa asioissa neuvontaa ja maksutonta 

kaatoapua. Voimajohdon läheisyydes-

sä kasvavan puun kaato onkin Levulan 

ja Muurosen mukaan aina syytä jättää 

ammattilaisen tehtäväksi. Sanojensa 

vakuudeksi he esittelevät joukon va-

lokuvia tilanteista, joissa puu kaadet-

taessa on osunut suoraan johtimen 

päälle. 

Äskettäin on ilmestynyt esite ”Voi-

majohto ja pihapuut”, joka on tilatta-

vissa Fingridistä ja nähtävissä myös 

yhtiön verkkosivuilla www.fi ngrid.fi . 

Puutarha- ja pihaistutuksia tehtä-

essä kannattaa Ari Levulan mukaan jo 

suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon 

johtoalueen sijainti.

”Valitsemalla matalakasvuisia puita 

ja pensaita voidaan raivaustarve vält-

tää jopa kokonaan. Lisäksi puuston 

hoitamisella, esimerkiksi säännölli-

sellä oksien ja latvan leikkaamisella, 

voidaan välttyä suuremmilta toimen-

piteiltä”, Levula muistuttaa.

Lehtipuista voimajohtojen lähei-

syyteen sopii Ossi Muurosen mukaan 

huonoimmin haapa, joka saattaa kas-

vaa jopa metrin vuodessa. Myös piha-

puuna suosittu koivu kuuluu nopea-

kasvuisena puuna tässä mielessä ris-

kiryhmään.

Havupuista kuusi ja mänty venäh-

tävät nekin puolisen metriä vuodes-

sa, joten vaikkapa kuuden vuoden rai-

vausvälin aikana niiden latva kohoaa 

peräti kolme metriä.

”Jopa hidaskasvuisia pylväskatajia 

joudutaan vanhimpien voimajohtojen 

alla jo kaatamaan”, Muuronen kertoo.

”Nyrkkisääntö on, että voimajohto-

jen läheisyydessä ei saa kasvaa mi-

tään neljää metriä pidempää”, hän tii-

vistää.

Tunteita ja tarinoita

Pihapuut ovat suomalaisille osa tu-

tuinta ja ominta maisemaa. Niihin liit-

tyy useimmiten paljon tunteita, muis-

toja, tarinoita ja perinteitä. Tämä seik-

ka tiedostetaan ja ymmärretään Fin-

gridissä hyvin. Siksi yhtiössä pidetään 

Reunametsien

hoitosuositukset löytyvät

METSÄTIETOKORTISTA

Metsätalouden kehittämiskeskus

TAPIO on yhteistyössä Fingridin kans-

sa laatinut metsänhoitosuositukset 

voimajohtoalueiden reunavyöhykkeil-

le. Metsätietokortti (nro 04-006) löytyy 

molempien yhtiöiden verkkosivuilta. 

Painettua korttia voi tiedustella yhti-

öistä.

Fingrid jakaa met-

sätietokorttia kesän 

aikana myös osas-

toillaan Farma-

ri 2008- ja Finn-

METKO 2008 -

näyttelyissä.

K
u

va
: 
V
e

li
-M

a
tt

i A
. 
P

it
k

ä
n

e
n

FINGRID 2/2008 | 13 



Pihapuut heijastavat
PITKÄÄ PERINNETTÄ

Puut tuovat pihapiiriin viihtyisyyttä ja elämää. Usein niillä 

on kerrottavanaan tarinoita, jotka liittyvät suvun historiaan. 

Pihapuuperinteessä voi nähdä heijastumia myös vuosisatojen 

takaisilta ajoilta, jolloin puilla ja metsällä oli keskeinen rooli esi-

isiemme elämässä ja uskonnossa. 

Teksti: Maria Hallila

Kuvat: Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon kirjasta ”Puiden kansa” (2006). 

S
uomalaisten tavallisimpia, 

perinteisiä pihapuita ovat koi-

vu, kuusi, pihlaja ja tuomi.

”Myös muita puita näkee 

pihoilla, etelässä myös jaloja lehtipui-

ta istutettuina”, sanoo suomalaisen 

puurakentamisen perinnettä ja puu-

lajien käyttöä tutkinut arkkitehti Har-
ri Metsälä.

Pihan mallia pappilasta 

Pihapuiden istuttaminen ei Metsälän 

mukaan ole kovin vanha ilmiö. Aiem-

min kysymys on lähinnä ollut luon-

nonpuiden säästämisestä pihapiiris-

sä.

”Varsinkin Länsi- ja Lounais-Suo-

messa maisema oli 1800-luvun lo-

pulla kovin puuton; pitäjästä oli kaik-

ki puut hakattu kotitarpeiksi ja teolli-

suuteen.”

Tämä on Metsälän mukaan hyvin 

nähtävissä vanhoissa valokuvissakin. 

Jopa polttopuuta jouduttiin ajamaan 

kymmenien kilometrien päästä. 

”Idässä ja pohjoisessa vuorostaan 

kaskeaminen verotti puustoa.” 

Istutetut puutarhat ja puistot levi-

sivät kartanoiden ja pappiloiden esi-

merkin avulla maaseudulle. 

”Myöhemmin Martat, 4H-liitto, maa-

talousseurat ja pellervolainen valistus 

sekä oppilaitokset innostivat kansaa 

istuttamaan puita ja kasveja pihapii-

riin sekä hoitamaan metsiään.”

Suojaa ja symboliikkaa  

Pihapuista on iloa silmälle, mutta 

myös käytännön hyötyä. 

”Ne tarjoavat tuulen- ja sateensuo-

jaa sekä varjoa ja saattavatpa toimia 
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la on ollut syvempi merkitys kuin ehkä 

osaamme ajatellakaan.

”Metsäsuhteemme juuret ulottuvat 

kauas myyttiseen aikaan. Tuolloin lä-

hes jokaisen talon pihassa on seisonut 

uhripuu, johon ihmisen kohtalo oli si-

dottu. Se mitä tapahtui puulle, tapah-

tui myös sitä kunnioittavalle suvul-

le. Puun välityksellä pidettiin yhteyttä 

vainajiin ja haltioihin. Puulle uhrattiin 

ja siltä pyydettiin apua sairauksiin.”

Puut luovat Ritva Kovalaisen mu-

kaan hohtoa elämäämme: kulttuu-

ria, perinnettä, suurenmoista ilmapii-

riä, jota ei synny kuin hitaasti, luonnon 

voimasta. 

”Vanhoja puita ei voi ostaa, siksi ne 

ovat osoitus todellisesta rikkaudesta”, 

hän muistuttaa.  

Nykypäivän ihmisten kertomukset 

suhteestaan puihin ja metsiin ovat pit-

kän perinteen heijastumia. ”Kannam-

me yhä mukanamme kaikuja vanhois-

ta uskomuksista.”

Pihapuut ovat omistajilleen Ritva 

Kovalaisen mukaan usein hyvin eri-

tyisiä. Niihin saattaa liittyä monenlai-

sia suvun tarinoita. Pihapuut on saa-

tettu myös istuttaa jonkin tapahtuman 

muistoksi. 

”Nimikkopuiksi sanotaan puita, jot-

ka on omistettu jollekin henkilöl-

le, usein lapselle hänen syntyessään. 

Joissain perheissä kaikilla lapsilla on 

omat nimikkopuunsa, joiden rinnalla 

he varttuvat – oman puunsa ‘suojeluk-

sessa’.” 

jopa ukkosenjohdattimina. Puut tuo-

vat pihapiiriin elämää – muun muas-

sa lintuja ja oravia”, Harri Metsälä lu-

ettelee.

Pihapuuperinteen taustalla voi hä-

nen mukaansa kuitenkin nähdä myös 

syvempää kunnioitusta puita ja met-

sää kohtaan.

”Puut ovat muinoin liittyneet usko-

muksiin talon ja metsän haltioista, ja 

niihin on liitetty myös kristillistä sym-

boliikkaa. Esimerkiksi pihlajan ja ka-

tajan marjojen ristikuvio on merk-

ki pyhästä kasvista; sillä on siunaus 

myötä.”

Kaukaisia kaikuja 

Ihmisen suhde ympäristöönsä on yksi 

valokuvaaja Ritva Kovalaisen töiden 

keskeisistä teemoista. Hän koros-

taa, että esi-isiemme elämässä puil-

Aaltion pihakoivun on istuttanut 

suvun ensimmäinen emäntä He-

lena Heikintytär Keuruulle tultu-

aan 1818. Koivu on edelleenkin 

Mäki-Kukkamon asukkaiden sil-

mäterä. Henna-Riikka ja Olli Aal-

tio pihakoivussa vuonna 1996. 

Kun Vähätalot muuttivat vuonna 

2005 uuteen kotiin, myös lasten ni-

mikkopuut muuttivat. 
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P
erinteiset pienet maatilat 

käyvät yhä harvinaisemmik-

si. Jäljelle jäävät tilat kasvat-

tavat kokoaan yhdistymällä 

pienempiin, lisäämällä sähköä käyttä-

vää teknologiaa ja kehittämällä tiloil-

le myös maataloudesta irrallaan ole-

vaa yritystoimintaa. Monialaisia tiloja 

Sähkön käyttövarmuus
on maatalouden elinehto

on jo kolmannes, ja niiden määrä kas-

vaa jatkuvasti.

”Vaikka maatilojen lukumäärä vä-

henee, navetoissa karjojen keskikoko 

kasvaa, ja automatiikka hoitaa esimer-

kiksi lypsämisen ja lypsykoneitten pe-

sun. Aamu- ja iltalypsyn sijaan robot-

ti lypsää pitkin päivää. Tiloilla käyte-

tään entistä enemmän sähköisiä lait-

teita esimerkiksi ilmastointiin, läm-

mitykseen, jäähdytykseen, ruokintaan 

ja lannan poistoon”, muistuttaa jaos-

topäällikkö Ilpo Mattila MTK:sta.

Erityisen tärkeää sähkön toimitus-

varmuus on broileritiloilla. Kasvatus-

hallien on pysyttävä tasalämpöisi-

nä kaiken aikaa, eikä ilmanvaihdossa 

tai kosteusoloissa saa tapahtua suu-

ria muutoksia. Monet kasvattajat ovat 

varautuneet sähkökatkoksiin poltto-

moottorikäyttöisillä aggregaateilla, sil-

lä muutaman minuutinkin sähkökat-

kos voisi aiheuttaa tuhansien lintujen 

menehtymisen. 

Yritystoiminta tiloilla lisääntyy

Maataloustuotanto käytti vuonna 2006 

sähköä 872 gigawattituntia. Maito-

tiloilla kulutus on ollut keskimää-

rin 92 megawattituntia, mutta vaihte-

lu on suurta tilan koon ja karjan mää-

rän mukaan. 

”Sähkönkulutus samankokoisilla lyp-

Teksti: Liisa Joensuu   Kuvat: Juhani Eskelinen ja Liisa Joensuu

Maatilojen määrä vähenee, mutta samalla tilakoot kasvavat ja 

maatalous käyttää yhä enemmän sähköllä käyvää teknologiaa. 

Keskeytymätön sähkönsaanti on elintärkeää, sillä tilojen 

toiminnat ovat yhä haavoittuvaisempia.
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voi olla vaikka tilitoimisto, tai maanvil-

jelijä tekee myös koneurakoita, kaivu-

töitä ja auraamisia. Kaikki tämä tarvit-

see suoraan tai välillisesti sähköä. Ko-

neet tarvitsevat lämmitettäviä huolto- 

ja varastohalleja”, Mattila luettelee.

Lukumääräisesti ja liikevaihdoltaan 

suurin yritystoimiala on koneurakoin-

ti. Toiseksi suurinta on maatilamat-

kailu. Lomamökit ovat entistä tasok-

kaampia ja kuluttavat entistä enem-

män sähköä. 

Kantaverkko syöttää

sähköä myrskylläkin

Koko sähköjärjestelmän toimivuus 

valtakunnan tasolla on lakisääteises-

ti Fingridin vastuulla. Fingridin verkko 

on rakennettu rengasverkoksi siten, 

ettei minkään yksittäisen johdon vioit-

tuminen keskeytä sähkönsiirtoa muu-

toin kuin kyseiseen johtoon liittyneel-

tä kuluttajalta. 

”Leveillä kantaverkon johtoalueilla ja 

puuston raivauksilla varmistetaan, et-

teivät puut pääse kaatumaan johtojen 

päälle. Pahatkaan  myrskyt eivät täs-

tä syystä aiheuta häiriöitä sähkön siir-

toon kantaverkossa. Suurin osa häiri-

öistä syntyy jakeluverkoissa, jotka ovat 

yleensä  20 kilovoltin avojohtoja”, ker-

too Fingridin käytönsuunnittelun pääl-

likkö Timo Kaukonen.

Fingridin 110 kilovoltin verkossa johto-

vikoja on sadalla kilometrillä vuositasol-

la noin 2,3. Kantaverkon häiriöistä aiheu-

tuu vuosittain keskimäärin vain noin 1–2 

minuutin keskeytys kuluttajille. Kaikki-

en verkkojen häiriöistä kuluttajille aiheu-

tuva keskimääräinen keskeytysaika on 

noin kaksi tuntia vuodessa. 

 Kantaverkon häiriöistä vajaa puo-

let on ukkosen aiheuttamia vikoja, jot-

ka automaattiset suojauslaitteet sel-

vittävät yleensä sekunnissa tai osassa 

tapauksista minuutin kuluessa. 

Työtä tehostavia koneita ja laitteita 

tulee maatiloille jatkuvasti lisää. Ne 

ovat hyviä renkejä, vaikka lisäävät-

kin sähkönkulutusta, jaostopäällik-

kö Ilpo Mattila sanoo. 

sykarjatiloilla voi vaihdella 20:n ja 200 

megawattitunnin välillä riippuen myös 

automatiikan määrästä. Esimerkiksi 

hakelämmitys vähentää myös sähkön-

kulutusta. Navettojen tarvitseman säh-

kön määrä tuskin kasvaa, sillä hevostal-

lit ovat ottamassa sijaa karjankasvatuk-

selta. Tällä hetkellä Suomessa on jo he-

vostalleja enemmän kuin navettoja, ei-

vätkä tallit tarvitse sähköä yhtä paljon 

kuin navetat tai sikalat.”

Maatalouden tuotantokustannuksis-

ta energian osuus on 5–10 prosenttia, 

suurimmilla maitotiloilla noin 20 pro-

senttia. Ilpo Mattila kertoo rehu-, sie-

men- ja lannoitelaskujen sekä poltto-

öljylaskujen olevan selvästi sähkölas-

kuja suurempia. 

”Maa- ja metsätaloussidonnaisilla ti-

loilla tehdään yhä useammin myös jat-

kojalostusta, vaikkapa valmistetaan 

juustoa tai sahataan lautoja. Täysin 

maa- ja metsätaloudesta irrallaan ole-

via toimintoja syntyy jatkuvasti. Tilalla 
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Olkiluoto 3:n kantaverkko-
liitynnät valmistuivat

 Olkiluodon uuteen sähköasemaan 

tutustumassa (vas.) Kari Kuusela 

Fingridistä, Simo Joki-Korpela TVO:

sta ja Mikko Niinivaara ABB:stä.

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalai-

tosyksikön uudet kantaverkkoliitynnät 

ovat valmistuneet. Rakennushankkee-

seen kuului useita osaprojekteja, kuten 

Olkiluodon ja Huittisten välinen voima-

johto, Olkiluodon uusi sähköasema ja 

nykyisen sähköaseman laajennus sekä 

Huittisten sähköasema.

Rakennustöitä tehtiin vuosien 2005–

2008 aikana. 400 kilovoltin siirtoyhteys 

Olkiluodon ja Huittisten välillä otettiin 

käyttöön viime vuoden lopulla. 

Kyseessä oli yksi Fingridin suurim-

mista voimajohtohankkeista. Olkiluo-

dosta lähtee nyt aikaisempien kolmen 

400 kilovoltin johdon asemesta kuu-

si johtoa läheisille kantaverkon säh-

köasemille. Kolmannen laitosyksikön 

valmistumiseen asti lisäjohtojen avul-

la pienennetään kantaverkon häviöitä.

Olkiluodon sähköasemalta lähtevät 

voimajohdot urakoi suomalainen Eltel 

Networks hyödyntäen kansainvälis-

tä osaamista. Pylväät tehtiin Kiinassa, 

eristimet Venäjällä, ripustusvarusteet 

Espanjassa, virtajohtimet Bahrainissa 

ja ukkosjohtimet Suomessa. 

Olkiluodon uuden sähköaseman 

rakentamisen ja vanhan sähköase-

man peruskunnostuksen urakoi For-

tum Service ja Huittisten sähköase-

man ABB. Projektien kokonaiskustan-

nukset olivat noin 36 miljoonaa euroa. 

Hankkeen yhteydessä valmistui lähes 

100 kilometriä uutta 400 kilovoltin voi-

majohtoa. 
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K
auppa- ja teollisuusministeriö 

asetti reilu vuosi sitten työryh-

män selvittämään sähkön ky-

syntäjoustoja. Työryhmä sai maalis-

kuussa ehdotuksensa valmiiksi. Fin–

gridiä ryhmässä edusti johtava asian-

tuntija Risto Lindroos.

Teksti:  Tiina Miettinen Kuvat: Vastavalo

Sähkön kulutuksessa on selkeitä huippuja. Tiettyinä kellonaikoina, kuten aikaisin aamulla tai illalla 

varaavien lämmityslaitteiden kytkeytyessä päälle, kulutus ponnahtaa ylös. Jos kulutukseen saadaan 

lisää ajallista joustoa, se palvelee kaikkia. Tasaisempi sähkönkäyttö vähentää huippuvoimantuotannon 

tarvetta, mikä pienentää kuluja ja koituu kuluttajankin eduksi. Tekniikka tähän alkaa löytyä, tarvitaan 

vielä uusia sähköpalveluita.

sähkön kulutukseen

perimmäisenä ajatuksena on se, että 

kuluttaja voisi hyötyä vähentämäl-

lä sähkön kulutustaan hinnan nous-

tessa. Kysyntäjousto helpottaa myös 

mahdollisia sähkön tehopulatilantei-

ta, joissa verkkoyhtiöt joutuisivat leik-

kaamaan kulutusta tasapainon saa-

vuttamiseksi tehopulassa.

”Näitä tehopulatilanteita ei ole tois-

taiseksi ollut. Mutta täytyy muistaa, 

että vaikka voimajärjestelmä elää 

tuntitasolla, hinta pienkuluttajalle on 

perinteisesti ollut aina sama kaikil-

”Olennainen kysymys on, kuin-

ka saamme sähkötehon riittämään 

maassamme kulutuspiikkien aikana. 

Sähkön kulutuksen siirtäminen pois 

suurimmista huipuista on huomatta-

vasti taloudellisempaa kuin se, että 

rakennettaisiin lisää tuotantolaitoksia 

vain näitä huippuja varten”, Lindroos 

valottaa asian taustaa.

Sähkön kysyntäjoustolla tarkoite-

taan siten kulutuksen siirtoa toiseen 

ajankohtaan, pois kysynnän huippu-

tunneilta ja -hinnoista. Kysyntäjouston 

Risto Lindroos odottaa 

markkinoille uusia pal-

veluita, joilla esimerkiksi

suoraa sähkölämmitys-

tä voitaisiin ohjata hinta-

tason mukaan.

Teksti: Tiina Miettinen   Kuvat: Vastavalo ja Juhani Eskelinen
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la tunneilla. Jos huippukulutustun-

tien hinta olisi kuluttajalle korkeam-

pi ja kulutusta leikattaisiin kovan ky-

synnän ja korkeiden hintojen aikana, 

säästäisimme huippuvoiman kuluis-

sa, mikä hyödyttäisi lopulta myös ku-

luttajia”, Lindroos kertoo. 

Sähkön kulutus vaihtelee vuorokau-

denajan mukaan merkittävästi. Aamul-

la kulutus kasvaa nopeasti ja huippu 

saavutetaan yleensä klo 7–8:n paik-

keilla, minkä jälkeen kulutus piene-

nee puoliltapäivin. Päivän pimetes-

sä ja ihmisten palatessa koteihinsa 

kulutus alkaa jälleen nousta laskien 

uudelleen noin kahdeksan aikaan il-

lalla. Kolmas piikki saavutetaan, kun 

yösähkökuormat kytkeytyvät päälle 

klo 22 lähtien.

Etäluettavat mittarit edellytyksenä

Työryhmä selvitti perusteellisesti etä-

luettavien tuntimittaavien sähkömitta-

reiden käyttöönottoa ja siihen liittyvää 

sähkömarkkinoiden ja säännösten so-

vittamista, vaikka etäluettavat mittarit 

eivät yksistään lisää sähkön kysyntä-

joustoa. Ne ovat kuitenkin edellytyk-

senä, jos sähkön kysyntäjoustoa halu-

taan laajentaa sähkön pienkäyttäjiin.

Uudenlainen sähkömittarointi ete-

nee Suomessa ripeästi. Vuoden 2007 

lopulla etäluettavia pienkäyttäjien 

mittareita oli noin 616 000 kappaletta, 

mikä on noin 20 prosenttia pienkäyt-

täjien mittareista. Tehdyn selvityksen 

mukaan niiden määrä olisi vuoden 

2010 lopulla jo noin 1,4 miljoonaa, eli 

noin 44 prosenttia pienkäyttäjien mit-

tareista olisi tuolloin etäluettavissa.

Kysyntäjouston kannalta sähkön-

käyttäjät voidaan jakaa kolmeen ryh-

mään: suurteollisuuteen, keskisuu-

riin käyttäjiin ja pienkäyttäjiin kuten 

sähkölämmittäjiin ja muihin pienku-

luttajiin. Suurteollisuus joustaa jo nyt 

sähkömarkkinoilla tilanteen mukaan. 

Sähkölämmittäjät ovat kysyntäjous-

ton suhteen selkeä ja tasainen ryh-

mä, jonka yö-päivä-sähkön käyttötot-

tumus on hyvä pohja laajennettaessa 

kysyntäjoustoa tähän ryhmään. 

”Potentiaalia sähkön joustoihin on 

kyllä vielä teollisuudessakin. Joiden-

kin uusiutuvien energiamuotojen, ku-

ten nopeasti vaihtelevan tuulivoiman, 

lisääminen kasvattaa joustotarpeita. 

Nähdäkseni joustoja tarvitaan väis-

tämättä entistä enemmän”, Lindroos 

kommentoi. 

Työryhmä arvioi, että teollisuuden 

kysyntäjoustopotentiaali on noin 500 

megawattia ja sähkölämmityksen 

noin 300 megawattia. Teollisuuden 

potentiaali riippuu sähkön hintatasos-

ta ja teollisuuden tuotantotilanteesta.                                    

Sähkölämmityksen joustopotentiaalin 

arviointi on haastavaa, sillä se riippuu 

muun muassa ohjattavien kohteiden 

määrästä, ohjattavasta tehosta, vuo-

rokaudenajasta ja ulkolämpötilasta.

Uusia sähkötuotteita

Työryhmä ehdottaa tuntipohjaisen 

etäluettavan mittaroinnin laajenta-

mista siten, että jokaisessa jakeluver-

kossa tulisi vuoden 2014 alussa olla 

vähintään 80 prosenttia käyttöpaikois-

ta tuntimittaavia. Samalla tulisi kiin-

nittää huomiota mittausjärjestelmän 

tiedonsiirron nopeuteen. Sähkön ta-

seselvityksissä tulee siirtyä kulutusta 

arvioivista tyyppikäyristä tuntimitat-

tuun tietoon.

Markkinoille tarvitaan myös lisää 

kysyntäjouston mahdollistavia tuot-

teita. Sähköpörssissä näitä tuotteita 

voidaan entisestään lisätä. Pienkäyt-

täjäryhmässä tuntimittaus ja tasesel-

vityksen perustaminen sille mahdol-

listaa sähkön tuntihinnoittelun ja siten 

kalleimman sähkön välttämisen. Voi-

daan puhua yö-päivä-sähkön hinnoit-

telun ja siihen liittyvän lämmityskuor-

mien ohjauksen muuttumisesta dy-

naamisemmaksi.

”Sähkönmyyjien pitäisi myydä tuot-

teita, joilla kulutusta voisi kytkeä pois 

korkean hinnan aikana. Nythän kulut-

tajat saavat sähköä sataprosenttisesti 

koko ajan, mutta olisi kenties kehitet-

tävissä palveluita, joissa esimerkiksi 

suoraa sähkölämmitystä ohjattaisiin 

hintatason mukaan.”

Lindroos korostaakin, että tekniik-

ka alkaa mahdollistaa kysyntäjoustot, 

mutta sähkönmyyjiltä vaaditaan aktii-

vista otetta tuotteiden kehittämisessä. 

Kuluttajien sähkölaitteiden on myös 

oltava ryhmiteltyjä, jotta ne soveltuisi-

vat kuormanohjaukseen.

”Etäluettavat tuntipohjaiset mittarit 

avaavat mahdollisuudet laajamittai-

selle tuotekehitykselle pienkuluttaja-

ryhmässä”, Lindroos arvioi.

Yökuormien porrastus 

parantaa käyttövarmuutta 

Suomessa on perinteisesti sovellet-

tu sähköenergian kaksiaikahinnoitte-

lua, jonka tarkoituksena on ollut siir-

tää kulutusta yöajaksi eli synnyttää 

kysynnän joustoa. Työryhmän mukaan 

tästä kaksiaikahinnoittelusta on pi-

dettävä kiinni, mutta yösähkökuormi-

en päällekytkeminen on porrastetta-

va nykyistä paremmin. Mikäli yösäh-

kökuormat, kuten omakotitalojen va-

raavat sähkölämmitykset, kytkeyty-

vät maassamme päälle lähes saman-

aikaisesti iltakymmenen aikaan, säh-

kön tuotannolla on vaikeuksia seura-

ta muutoksessa.

Yösähkökuormien yhtäaikainen kyt-

keytyminen lisää sähkön kulutus-

ta jopa yli 1 000 megawattia. Suomen 

mittakaavassa tällainen tehomuutos 

on erittäin suuri; se vastaa yhden suu-

ren sähköntuotantoyksikön tuotantoa 

tai kolme kertaa Tampereen kokoisen 

kaupungin kokonaiskulutusta. 

Kuormien yhtaikainen kytkeytymi-

nen vaikeuttaa kantaverkon käyttö-

varmuuden ylläpitoa sekä lisää säh-

köjärjestelmän säätötarvetta. Tämän 

vuoksi Fingrid on suosittanut jakelu-

verkkoyhtiöille näiden yösähkökuor-

mien kytkennän porrastusta iltayh-

deksän ja puolenyön välille. Tällä ta-

voin kuormituksen muutosta voidaan 

tasoittaa. 

”Sähkönmyyjien pitäisi 

myydä tuotteita, joilla 

kulutusta voisi kytkeä pois 

korkean hinnan aikana.”
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T
uulihaukka on varista vähän pienempi, solak-

ka haukka, jolla on pitkä pyrstö sekä pitkät ja 

teräväkärkiset siivet. Punaruskea selkä erot-

taa sen muista pienistä petolinnuista.

Tuulihaukka elää viljelyseuduilla ja on erikoistu-

nut saalistamaan myyriä, hiiriä ja muita pikkueläi-

miä. Saalistustapa on parhaita tuntomerkkejä: lintu 

räpyttelee paikallaan eli lekuttelee kuin lankaan ri-

pustettuna, ja huomattuaan saaliin se syöksyy päis-

tikkaa peltoon.

Tuulihaukka pesii koko Suomessa. Se oli vielä 

1900-luvun puolivälissä runsaslukuisin haukkala-

jimme. Peltojen salaojitus, torjunta-aineet ja muut 

maatalouden tehostamistoimet kuitenkin huononsi-

vat saalistusympäristöjä ja saaliintarjontaa. 

Voimajohtopylvääseen kiinnitetty pönttö soveltuu pesimis–

paikaksi harvinaistuneelle tuulihaukalle. Pylväspönttöjä on 

asennettu ja niiden soveltuvuutta tutkittu Fingridin aloitteesta 

kuudella tutkimusalueella Etelä-Suomessa keväästä 2004 alkaen. 

Tuulihaukka pesii
voimajohtopylväässä

Tuulihaukka on maanviljelijälle 

hyödyllinen lintu – onhan se lentä-

vä myyräloukku. Haukkaperhe syö 

pesimäkauden aikaan huhti-heinä-

kuussa satoja myyriä. Vaikka hauk-

ka ei olekaan kovin ihmisarka, ei 

pesän lähellä tulisi oleskella pi-

tempään, jotta emo saisi hautoa ja 

hoitaa poikasiaan rauhassa.

Teksti ja kuvat: Pertti Koskimies
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Lintututkimuksia voimajohtolinjoillaLintututkimuksia voimajohtolinjoilla

Fingridissä on tehty viime vuosina useita lintututkimuksia. Etelä-Suomen voi-Fingridissä on tehty viime vuosina useita lintututkimuksia. Etelä-Suomen voi-

majohtoaukeiden lintulaskennat osoittivat, että voimalinjoilla pesii useita uhan-majohtoaukeiden lintulaskennat osoittivat, että voimalinjoilla pesii useita uhan-

alaisia ja harvinaisia lintulajeja, kuten pikkulepinkäisiä ja kangaskiuruja. alaisia ja harvinaisia lintulajeja, kuten pikkulepinkäisiä ja kangaskiuruja.

Tänä vuonna käynnistyy uusi tutkimus, jossa selvitetään Perämeren rannik-Tänä vuonna käynnistyy uusi tutkimus, jossa selvitetään Perämeren rannik-

koseudulle suunnitellun uuden linjan arvokkaita lintu- ja luontoalueita. Hy-koseudulle suunnitellun uuden linjan arvokkaita lintu- ja luontoalueita. Hy-

vinkään Ridasjärvensuolla tutkitaan lintujen lentoreittejä tulevan voimalinjan vinkään Ridasjärvensuolla tutkitaan lintujen lentoreittejä tulevan voimalinjan

alueella.alueella.

Vähentymisensä vuoksi tuulihauk-

ka on luokiteltu silmälläpidettäväk-

si lajiksi, joka voi joutua taantuman 

mahdollisesti jatkuessa uhanalai-

seksi. Pesivä kanta vaihtelee myyrä-

kantojen vahvuuden mukaan. Pääosa 

tuulihaukoista ei ole kotipaikkauskol-

lisia, vaan asettuu keväisin pesimään 

niille seuduille, joilla myyriä on vähin-

tään kohtalaisesti. Koko maassa tuu-

lihaukkoja pesii viitisen tuhatta paria.

Haukat muuttivat pönttöihin

Yksi syy tuulihaukkakannan ahdin-

koon on näädän runsastuminen. Tuu-

lihaukka ei rakenna itse pesää, vaan 

pesii perinteisesti vanhoissa varik-

sen, harakan tai oravan risupesissä. 

Näätä tuhoaa suuren joukon pellon-

laidoissa olevista pesistä.

Tuulihaukka hyväksyy pesäpaikak-

seen myös edestä avoimen pöntön. 

Linturengastajat ovat viime vuosi-

kymmeninä ripustaneet yli viisi tuhat-

ta pönttöä latojen seiniin. Niissä pe-

sinnät onnistuvat hyvin, koska näätä 

ei saalista peltojen keskellä. Pönttö-

jen ansiosta tuulihaukan parimäärät 

ovat elpyneet eri puolilla Etelä-Suo-

mea.

Ladot ovat kuitenkin tarpeettomina 

katoamassa viljelyaukeilta, mikä tie-

tää pulaa turvallisista pesäpaikois-

ta. Peltoaukeilta ei juuri löydy yksinäi-

siä puitakaan, jotka olisivat lähes yhtä 

turvallisia pöntön ripustuspaikkoja. 

Etelämpänä Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa monet petolinnut ovat 

oppineet pesimään voimajohto- ja 

sähköpylväissä, jotka Suomessa voi-

sivat tarjota turvallisen paikan tuuli-

haukkojen pöntöille. 

Pylväiden soveltuvuutta tuulihau-

kan pesäpaikoiksi on tutkittu Fingri-

din aloitteesta keväästä 2004 alka-

en. Yhteensä sata pönttöä ripustet-

tiin kuudelle tutkimusalueelle Etelä-

Suomessa. Alueet sijaitsevat Varsi-

nais-Suomessa, Lounais-Hämeessä, 

Länsi- ja Itä-Uudellamaalla, Kymen-

laaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Näistä Kymenlaakson alueella pesi 

ennestään runsas tuulihaukkakanta 

linturengastajien ladonseiniin ripus-

tamissa pöntöissä, mutta muilta alu-

eilta laji puuttui miltei tyystin. Tutki-

musvuosista 2004 ja 2007 olivat Etelä-

Suomessa huonoja, 2005 ja 2006 hyviä 

myyrävuosia.

Voimajohtopylväs

turvallinen pesäpaikka

Vuonna 2004 tuulihaukkoja ei pesi-

nyt lainkaan pylväspöntöissä, mutta 

jo vuonna 2005 niissä pesi yhdeksän, 

2006 kuusi ja 2007 viisi paria. Lisäk-

si useilla pöntöillä oleskeli pesimät-

tömiä, luultavasti yksinäisiä haukko-

ja. Pylväspöntöissä oli yhtä suuria poi-

kueita kuin latopöntöissä. 

Tutkimus osoitti voimajohtopylväi-

den soveltuvan tuulihaukan pesäpai-

koiksi. Pylväspönttöihin asettuvien 

haukkaparien määrä kasvaa toden-

näköisesti lähitulevaisuudessa. Kes-

tää nimittäin aikansa, ennen kuin lin-

nut oppivat uudentyyppisen pesäpai-

kan; latopönttöjenkin hyväksyminen 

vei vuosikymmenestä kahteen. Emo-

haukat elävät keskimäärin vain muu-

taman vuoden ja vaihtavat pesimä-

seutujaan myyräkantojen mukaan, 

mikä hidastaa uuden pesäpaikkatyy-

pin omaksumista. 

Tuulihaukkatutkimus jatkuu myös 

tänä vuonna. 

Fingridin alkuvuoden
tulos parani hieman 

Fingrid-konsernin liikevaihto oli 

tammi-maaliskuussa 115 miljoonaa 

euroa (101 milj. euroa vuonna 2007). 

Liikevaihto kasvoi tasesähkön myyn-

nin lisäyksen johdosta. Liikevoitto oli 

ilman johdannaisten arvonmuutoksia 

40 miljoonaa euroa (35 milj. euroa). 

Liikevoitto parani lähinnä kunnonhal-

linnan ja häviösähkökulujen alenemi-

sesta johtuen.

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 38 

miljoonaa euroa (33 milj. euroa), 

joka sisältää sähköjohdannaisten 

negatiivisia arvonmuutoksia 2 mil-

joonaa euroa (-2 milj.euroa). IFRS:n 

mukainen voitto ennen veroja oli 29 

miljoonaa euroa (25 milj.euroa). Oma-

varaisuusaste oli tarkastelukauden 

lopussa 27,9 prosenttia (26,2 %).

Konsernin rahoitustilanne säilyi 

hyvänä. Konsernin nettorahoitusku-

lut olivat tarkastelukauden aikana 8 

miljoonaa euroa (8 milj. euroa). Käy-

pään arvoon tulosvaikutteisesti kir-

jattavat rahoitusvarat ja rahavarat 

31. maaliskuuta 2008 olivat 223 mil-

joonaa euroa (211 milj. euroa). Ko-

rolliset velat sisältäen johdannais-

velat olivat 952 miljoonaa euroa (965 

milj. euroa), joista pitkäaikaisia oli 

732 miljoonaa euroa (750 milj. euroa) 

ja lyhytaikaisia 220 milj. euroa (214 

milj. euroa).

Rahoitukseen liittyvissä johdan-

naissopimuksissa oli vastapuoliin liit-

tyvää riskiä 9 miljoonaa euroa (6 milj. 

euroa). Yhtiöllä on 250 miljoonan eu-

ron nostamaton valmiusluotto.

Kansainvälinen luottoluokituslai-

tos Moody’s Investors Service päivitti 

Fingridin luottoluokituksen 29. tam-

mikuuta 2008. Luokitus säilyi ennal-

laan. Pitkäaikainen luokitus on Aa3 

ja lyhytaikainen luokitus P-1. Tule-

vaisuuden näkymät säilyvät vakaina 

(Stable Outlook).

Konsernin tulovirralle ovat ominai-

sia kausivaihtelut, joten kolmen kuu-

kauden tuloksesta ei suoraan voi-

da arvioida koko vuoden tulosta. Fin-

grid-konsernin koko vuoden tuloksen 

odotetaan ilman johdannaisten ar-

vonmuutoksia alenevan jonkin verran 

edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Turvevoiman syöttötariffi a 
maksettiin viime vuodelta 

runsaat 1,4 miljoonaa euroa

Turpeella tuotettua sähköä on tuettu 

Suomessa syöttötariffi en avulla tou-

kokuusta 2007 lähtien. Ensimmäisellä 

laskutuskaudella kotimaista poltto-

turvetta käyttäville sähköntuottajille 

maksettava syöttötariffin mukainen 

lisähinta lähenteli puoltatoista mil-

joonaa euroa.

Viime vuoden toukokuun alussa astui 

voimaan laki lauhdutusvoimalai-

toksissa turpeesta tuotetun sähkön 

syöttötariffista. Laki antaa Suomen 

sähköjärjestelmässä voimalaitosten 

ajojärjestyksessä etusijan kotimaista 

polttoturvetta polttoaineena käyttäville 

lauhdutusvoimalaitoksille kivihiiltä, 

maakaasua ja polttoöljyä käyttäviin voi-

malaitoksiin nähden. Laki on voimassa 

vuoden 2010 loppuun.

Samalla Fingridin tehtäväksi tuli 

hankkia syöttötariffi järjestelmän ra-

hoitus keräämällä syöttötariffi mak-

sua kantaverkkoon suoraan tai välil-

lisesti liittyneeltä sähkön kulutuksel-

ta. Fingridissä tehtävä on eriytetty yh-

tiön kokonaan omistaman tytäryhtiön 

Fingrid Verkko Oy:n hoidettavaksi.

Syöttötariffi n kulutusmaksu lasku-

tetaan kantaverkkoasiakkailta puoli-

vuosittain jälkikäteen. Ensimmäinen 

laskutuskausi oli kuitenkin poikkeuk-

sellisesti 1.5.–31.12.2007. 

Kun syöttötariffi n mukaiset kulu-

tusmaksut on saatu kantaverkkoasi-

akkailta, Fingrid maksaa kotimaista 

polttoturvetta käyttävien, generaatto-

riteholtaan vähintään 120 megavolt-

tiampeerin suuruisten lauhdutus- ja 

väliottolauhdutusvoimalaitosten verk-

koon syöttämälle sähkölle syöttöta-

rifffi n mukaista lisähintaa. 

Syöttötariffi järjestelmän piiriin kuu-

luvat voimalaitokset ovat Kanteleen 

Voiman Haapaveden voimalaitos, Al-

holmens Kraftin Pietarsaaren voima-

laitos, Vaskiluodon Voiman Seinäjoen 

voimalaitos sekä Oulun Energian Top-

pilan voimalaitos.

Ensimmäisen laskutuskauden koko-

naiskustannukset olivat yhteensä noin 

1,7 milj. euroa ja mainitun aikajakson 

sähkön kulutus noin 55 terawattituntia, 

jolloin kantaverkkoasiakkailta perit-

tiin kulutushintana 0,031 euroa/mega-

wattitunti. Ensimmäisen laskutuskau-

den tuottojen ja kustannusten erittely 

löytyy liitetiedostona Fingridin verkko-

sivuilta kohdasta ”palvelut ja turpeen 

syöttötariffi ”.

Viime joulukuusta alkaen kivihii-

len hinta on ollut niin korkealla, että 

tämän vuoden kolmen ensimmäisen 

kuukauden aikana lain mukaista tuot-

tajille maksettavaa lisähintaa ei ole 

muodostunut. 

Fingridin Rovaniemen
toimisto muutti

Fingridin Rovaniemen toimisto muutti 

huhtikuussa uusiin tiloihin kauppakes-

kus Revontulen neljänteen kerrokseen. 

Samassa kerroksessa ovat myös 

Energiapolarin, Rovakairan, Rovanie-

men Energian ja Rovaniemen Verkon 

toimistot. Uusi osoite on Koskikatu 27, 

96100 Rovaniemi.

Nexans toimittaa Ruotsin ja 
Suomen välisen merikaapelin

Fingrid ja Svenska Kraftnät ovat valin-

neet Suomen ja Ruotsin välisen uuden 

merikaapelin (Fenno-Skan 2) toimitta-

jaksi Nexans Norway AS:n. Toimituksen 

arvo on noin 150 miljoonaa euroa. Uusi 

kaapeliyhteys otetaan käyttöön vuoden 

2011 lopulla.

Kaapelin toimitussopimus allekirjoi-

tettiin huhtikuun alussa. Varsinainen 

kaapelinvalmistus käynnistyy vuoden 

Merikaapelin toimitussopimus allekirjoitettiin Helsingissä 10.4. Kuvassa (vasemmalta) johtaja 

Tom Martinsen (Nexans Norway AS), johtaja Ingela Hålling (Svenska Kraftnät), toimitusjohtaja 

Mikael Odenberg (Svenska Kraftnät), toimitusjohtaja Jukka Ruusunen (Fingrid), toimitusjohtaja 

Anne-Lise Aukner (Nexans Norway AS) ja varatoimitusjohtaja Kari Kuusela (Fingrid).

2009 syksyllä Nexansin tehtaalla Hal-

denissa Norjassa. Kaapelin asen-

nustyöt käynnistyvät keväällä 2011 ja 

kestävät kesän ylitse. 

Nexans valittiin tiukan kilpailun pe-

rusteella. Yhtiöllä on 90 vuoden koke-

mus sähkökaapelialalta maailman-

laajuisesti. Nexansilla on teollisuus-

toimintaa yli 30 maassa, ja se toimii 

globaaleilla markkinoilla työllistäen 

22 000 ihmistä. 

Merikaapelihanke etenee suunni-

telmien mukaisesti. Kaapelin toteu-

tusta varten tarvittavat tärkeimmät 

viranomaisluvat ovat kunnossa, kun 

Ruotsissa myönnettiin huhtikuussa 

hankkeelle rajajohtolupa. Suomessa 

rajajohtolupa saatiin jo loppusyksystä 

2007 ja vesitalouslupa tammikuussa. 

Fenno-Skanin laajennus on osa 

Nordelin yhteispohjoismaista miljar-

din euron investointiohjelmaa ja yksi 

viidestä uudesta rakennettavasta säh-

kön siirtoyhteydestä Pohjoismaiden 

välillä. Näiden kaikkien hankkeiden 

tarkoitus on valmistua vuoden 2010 

vaiheilla. Uusi kaapeliyhteys otetaan 

käyttöön vuoden 2011 lopulla. 
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Perinteisesti niityillä elävät kasvit ja perhoset ovat niittyjen 

vähetessä löytäneet uusia kasvupaikkoja teiden varsilta 

ja voimajohtoaukeilta. Fingrid ja Lapin ympäristökeskus 

toteuttavat yhteistyössä Lounais-Lapissa Keminmaa–Isohaara-

sähkölinjalla erittäin uhanalaisen ja luonnonsuojeluasetuksen 

mukaan erityisesti suojellun ketokatkeron hoitokokeilun ja 

seurannan.

Teksti ja kuvat:  Piia Juntunen

Voimajohtojen merkitystä luon-

non monimuotoisuuden kan-

nalta on tutkittu aikaisem-

min lähinnä Uudellamaalla. 

Uhanalaista ketokatkeroa kasvaa Ete-

lä- ja Länsi-Suomessa sekä Kemin-

maan ja Tornion seudulla. 

Ketokatkeron suosimat kasvupaikat 

ovat perinteisesti olleet niiton tai lai-

dunnuksen seurauksena matalakas-

vuisena pysyviä niittyjä ja ketoja, jotka 

ovat viime vuosikymmeninä maata-

louden muutosten vuoksi lähes hävin-

neet. Ketokatkero kasvaa lisäksi met-

sien aukkopaikoilla, teiden varsilla ja 

sähkölinjoilla seuduilla, joiden maa-

perässä on kalkkivaikutusta. 

Ketokatkeron Lounais-Lapin tunne-

tusta 46 havaintopaikasta neljä sijait-

see suurjännitelinjalla. Kaikista kas-

vupaikoista ylivoimaisesti suurin on 

Keminmaa–Isohaara-sähkölinjalla, 

missä kasvia on parhaimpina vuosina 

laskettu useita tuhansia yksilöitä. Ke-

tokatkeroa tavataan myös Taivalkos-

ki–Keminmaa- ja Isohaara–Taivalkos-

ki-linjoilla.

Ketokatkero hyötyy

linjojen raivauksista

Suurin uhka ketokatkeron Lounais-

Lapin esiintymille on kasvupaikkojen 

taimettuminen ja umpeenkasvu. Kas-

vi menestyy sähkölinjojen alla suurel-

ta osin niiden jatkuvan raivauksen an-

siosta. On oletettavaa, että raivausvä-

lin tihentäminen ja raivausjätteen ke-

rääminen sivuun kasvupaikalta lisää-

vät ketokatkeron hyvinvointia linjojen 

alla. 

Kasvupaikan avoimena pysymi-

sen lisäksi myös maanpinnan ajoit-

tainen rikkoutuminen on elinkierrol-

taan kaksivuotisen ketokatkeron tai-

mettumiselle välttämätöntä. Sen sie-

menet vaativat itääkseen paljasta ki-

vennäismaata, mutta eivät tiettävästi 

säily itämiskykyisinä muutamaa vuot-

ta pitempään. 

Keväällä ketokatkeron siemen itää, 

ja ensimmäisenä kesänä se kasvattaa 

pelkän huomaamattoman lehtiruu-

sukkeen. Talvehtineesta ruusukkees-

ta kasvaa seuraavana kesänä kukin-

Ketokatkero poikkeuksellisen runsaana 

kukintavuonna 2005. Kaikki kasviyksilöt 

eivät ole läheskään näin kookkaita, vaan 

joukossa saattaa usein olla myös muuta-

man senttimetrin korkuisia yksikukkai-

sia yksilöitä.

KetokatkeroaKetokatkeroa
hoidetaan

Lounais-Lapin

voimajohtoaukeilla

Ketokatkeron hoitokokeilu ja seuranta on perustettu ketomaista kasvillisuutta kas-

vavalle voimajohtolinjalle aivan Kallinkankaan luonnonsuojelualueen viereen.
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to, joka tuottaa syyskesästä siemeniä 

seuraavaa kasvisukupolvea varten. 

Lajin kannanvaihtelut riippuvat siis 

suoraan vuosittaisen kukinnan onnis-

tumisesta.

Lapin ympäristökeskus ja Fingrid 

Oyj ovat yhteistyössä Oulun yliopiston 

asiantuntijoiden kanssa suunnitelleet 

ketokatkeron hoitokokeilun Kemin-

maan laajimmalle kasvupaikalle Kal-

linkankaan luonnonsuojelualueen ku-

peeseen. Alue sijaitsee lähellä asu-

tusta, ja johtoaukealla risteilee lukui-

sia polkuja, joilla ketokatkero näyttää 

erityisesti viihtyvän. 

Hoitokokeilussa tihennetään linja-

alueen raivausväliä 200 metrin mat-

kalta. Linja raivataan kolmen vuoden 

välein ketokatkeron kukinta-ajan ul-

kopuolella ja raivausjäte kerätään syr-

jään. Myös linja-alueen seuraava 200 

metrin kaistale on seurannassa, mut-

ta sen kasvustoa käsitellään normaa-

listi eli raivataan 6–7 vuoden välein ja 

raivausjäte jätetään paikoilleen.

Hoitokokeiluun liittyvästä kasviseu-

rannasta on vastuussa Lapin ympäris-

tökeskus, jota Fingrid tukee. Seuran-

ta käynnistettiin elokuussa 2005, jol-

loin kasviyksilöt laskettiin kokeiluun 

valituilta pylväänväleiltä ensimmäisen 

kerran tarkasti. Syksyn 2005 ja kevään 

2006 aikana Fingrid teki Keminmaa–

Isohaara-sähkölinjalla normaaleja rai-

vaustöitä ja siirrätti koealaksi sovitulta 

pylväänväliltä raivausjätteen sivuun.

Alustavat tulokset hyviä

Seurannan aloitusvuosi oli ketokat-

keron menestykselle paras aikoihin. 

Koko kilometrin mittaisella kasvupai-

kalla arvioitiin kasvavan ennätyksel-

liset lähes 8 000 kasviyksilöä. Sen si-

jaan seuraava kesä oli poikkeuksel-

lisen kuiva. Kun ketokatkeroseuran-

nan aika koitti, ei Lounais-Lapissa ol-

lut satanut vettä seitsemään viikkoon. 

Kuivuus lienee pääsyy siihen, että 

seurantalinjoilta laskettiin yhteensä 

vain 51 ketokatkeroyksilöä. Ne nou-

dattivat kuitenkin, kuten ensimmäise-

nä seurantavuonna, tasaista jakautu-

mista koe- ja kontrollialalle.

Kolmas seurantakesä 2007 oli sää-

oloiltaan Keminmaalla hyvin vaihtele-

va, ja vettä satoi lähes viikoittain. Seu-

ranta-alalta laskettiin elokuussa 145 

hyvinvoivaa ketokatkeroa, ja ne jakau-

tuivat edellisvuotta epätasaisemmin 

koe- ja kontrollialalle. Koealalta, jol-

ta oli 2005–06 toteutetun raivauksen 

jäljiltä kerätty raivausjäte pois, lasket-

tiin huomattavasti enemmän kasviyk-

silöitä kuin kontrollialalta, jolla raiva-

usjätteet oli jätetty paikoilleen. Tähän-

astisen seurannan tulokset on esitetty 

oheisessa taulukossa.

Tässä vaiheessa seurantaa näyttää, 

että ketokatkero on menestynyt pa-

remmin seuranta-alalla, jolla raiva-

usjätteet on kerätty syrjään. Seuran-

ta on kuitenkin vasta alussa, ja sattu-

malla voi olla suuri osuus ketokatke-

ron menestyksessä. Mikäli ketokatke-

ro tulevinakin vuosina on selvästi run-

saampi koealana toimivalla pylvään-

välillä, voidaan kokeilua pitää onnistu-

neena ja käsittelytoimia laajentaa har-

kiten myös muihin ketokatkerokohtei-

siin.

Kolmen vuoden tarkan laskennan 

perusteella on selvää ainakin se, että 

lajin kannanvaihtelu on hyvin voima-

kasta. Koealana toimivan pylväänvä-

lin raivaus ja raivausjätteen poiskeruu 

tulevat ajankohtaiseksi jälleen kevääl-

lä 2009, jolloin tulee kuluneeksi kolme 

vuotta edellisestä raivauksesta. 

 Seurannan avulla arvioidaan hoi-

totoimien onnistumista. Saatua tietoa 

voidaan soveltaa muiden esiintymi-

en hoidon tarvetta arvioitaessa ja hoi-

tomenetelmiä suunniteltaessa. Seu-

rantaa jatketaan ainakin vuosina 2008, 

2009 ja 2010.

Ketokatkeron yksilömäärät koe- ja kontrollialoilla

Toimenpiteet 2005–06    2005 2006 2007 Jatkossa

Pylväänväli 12–13 Raivaus + jätteen

keräys (koe)

1744 26 118 3 v:n raivausväli

+ keräys

Pylväänväli 13–14 Pelkkä raivaus

(kontrolli)

1846 25 27 normaali

raivausväli

V
oimajohdot sulautuvat maas-

toon ja taustaansa varsinkin 

ilmasta katsottaessa niin, et-

tei niiden havaitseminen liik-

keessä ole aina helppoa. Näin ne voivat 

muodostua turvallisuusriskiksi ilma-

aluksille. 

Kansainvälinen ilmailulaki ja ilmai-

luhallinto määräävät lentoturvallisuut-

ta mahdollisesti haittaavien rakentei-

den sijoittamisesta sekä niiden mer-

kitsemisestä. Tämän vuoksi erityisesti 

lentokenttien läheisyydessä maalataan 

pylväitä muista korkeista mastoista tu-

tulla valko-punaisella värityksellä niin, 

että ne muistuttavat enemmän majak-

kaa kuin voimajohtopylvästä.

Pylväiden värityksen lisäksi turva-

toimiin kuuluu johtimien varustami-

nen paikka paikoin lentoestepalloilla. 

Pallot asennetaan voimajohdon ylim-

piin johtimiin, ukkosjohtimiin. Len-

toestepallot ovat halkaisijaltaan noin 

metrin kokoisia, muovista valmistet-

tuja punaisia tai valkoisia palloja. Pal-

lot asennetaan värejä vuorotellen 30–

40 metrin etäisyydelle toisistaan. 

Lentoestepallot ovat verraten ras-

kaita, joten niiden asentamiseksi tar-

vitaan nosturiauto. Lisäksi johto on 

työn ajaksi tehtävä jännitteettömäk-

Kantaverkon 
ABC
Kirjoitussarja esittelee kantaverkon 

keskeisiä toimintaperiaatteita, 

laitekokonaisuuksia ja komponentteja.

Sarjan tähän mennessä julkaistuihin 

kirjoituksiin voit tutustua 

verkkosivuillamme osoitteessa

www.fi ngrid.fi .
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jännitelamppuja varten. Käytettävät 

lamput ovat kylmäkatodisia matala-

paineisia neonpurkauslamppuja, jot-

ka tuottavat punaista valoa.

Toteutustapansa johdosta valot pa-

lavat aina kun voimajohdoissa kul-

kee sähkövirta, eli niissä ei ole erillis-

tä sytytys-/sammutusautomatiikkaa. 

Jos voimajohto esimerkiksi huoltotöi-

den vuoksi tehdään jännitteettömäk-

si, sammuvat johdoista varoitusva-

lot. Tällöin palamaan jäävät kuitenkin 

pylväisiin sijoitetut valot, jotka siis toi-

mivat normaalien valojen tapaan. Jos 

johdosta rikkoutuu useampia vierek-

käisiä valoja tai johto joudutaan huol-

totöiden vuoksi tekemään jännitteet-

tömäksi, siitä ilmoitetaan aina Ilmai-

lulaitokselle. Näin lentoliikenteelle ei 

aiheudu valojen puuttumisen johdos-

ta ennakolta arvaamattomia vaarati-

lanteita.

Lintupallot pienempiä

Kantaverkon voimajohtojen virtajohti-

met ovat usein ns. nippujohtimia, jol-

loin yhdessä vaiheessa on kahdesta 

kolmeen johdinta muutaman kymme-

nen senttimetrin päässä toisistaan. 

Yhden johtimen halkaisija on keski-

Voimajohdot sijaitsevat yleensä huomattavan korkeissa pylväissä 

ja nousevat usein ympäröivän kasvillisuuden ja rakenteiden 

yläpuolelle. Voimajohtojen havaitseminen ilmasta voi olla 

hankalaa niin lentäjille kuin linnuille. Siksi johtimet varustetaan 

joskus varoituspalloilla ja -valoilla tai pylväät saavat pintaansa 

huomiovärityksen. Varoituspalloja on kahdenlaisia: niin sanottuja 

lentoestepalloja ja lintupalloja.

määrin 15–35 mm, joten linnuilla ei 

ole suuria ongelmia havaita johtoja.

Sen sijaan voimajohtojen yksittäi-

set ukkosjohtimet ovat halkaisijal-

taan ainoastaan 10–20 mm, joten nii-

den havaitseminen ajoissa törmäyk-

sen välttämiseksi voi tuottaa linnuil-

le ongelmia. Fingrid onkin tarvittaes-

sa asentanut ukkosjohtimiin lintupal-

loja muuttolintujen reiteille tai pesi-

mispaikkojen yms. eristyskohteiden 

läheisyyteen. Tiedot havaituista tör-

mäyskohteista on hyvä kertoa Fingri-

dille, joka päättää lintupallojen asen-

nuksesta. 

Lintupallo on oranssista muovis-

ta valmistettu, halkaisijaltaan noin 20 

cm:n kokoinen ontto pallo, joka koos-

tuu kahdesta puolipallosta. Puoli-

pallot on saranoitu toisesta reunas-

taan, ja pallon sisällä on jousella toi-

miva mekanismi, joka lukitsee pal-

lon paikalleen, kun saranoimattomas-

ta suunnasta työnnetään johdin puoli-

pallojen väliin. 

Tämä rakenne mahdollistaa sen, 

että asennus voidaan tehdä jännittei-

seen johtoon jännitetyönä. Asennuk-

sessa pallon läpi pujotetaan jännite-

työhön hyväksytty köysi, jonka toinen 

pää heitetään maasta käsin ukkos-

johtimen yli. Tämän jälkeen pallo ve-

detään ylös ukkosjohtimeen, ja kun 

pallon saranoimaton suuaukko saa-

daan ukkosjohtimen ympärille, pallon 

sisällä oleva jousi laukeaa puristaen 

pallon kiinni johtimeen. Asennusköy-

den poisvedon jälkeen pallon asennus 

on valmis. Lintupalloja asennetaan 

yleensä toiseen ukkosjohtimeen noin 

20 metrin välein. 

si. Tyypillisiä pallojen asennuskohtei-

ta ovat lentokenttien lähialueet sekä 

pienkoneiden lentoreittien risteykset.

Varoitusvalot pimeällä

Johdot ja pylväät on pystyttävä ha-

vaitsemaan myös pimeällä erityises-

ti lentokenttien läheisyydessä. Tämän 

vuoksi rakenteet varustetaan varoi-

tusvaloin. Esimerkiksi pääkaupunki-

seudulla Kehä III:n varrella pylväisiin 

ja johtoihin on sijoitettu varoitusvalo-

ja.   Pylväiden päissä sijaitsevat valai-

simet toimivat normaalien valojen ta-

paan, eli ne saavat sähkönsä normaa-

listi sähköverkosta. Johdoissa oleville 

valoille ei luonnollisestikaan ole mah-

dollista viedä erillisiä johtoja niiden 

sähkönsyöttöä varten. Valot saavatkin 

käyttövoimansa johtimesta, johon ne 

ovat kiinnittyneinä.

Voimajohdot synnyttävät ympäril-

leen sähkökentän. Kun johdon jännite 

on riittävän korkea, muodostuu johdon 

säteen suunnassa hyvin lähellä joh-

dinta olevan pisteen ja johtimen välille 

selkeä potentiaaliero. Tästä on kapa-

sitiivisen kytkennän avulla mahdollis-

ta tietyin edellytyksin saada muodos-

tettua energiaa pienivirtaisia korkea-

Voimajohtojen varoituspallot ja -valot

Teksti: Marcus Stenstrand ja Mikko Jalonen   Kuvat: Juhani Eskelinen
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Maisemapylväät muotoutuivat
yritystunnukseksi

Suomen palkituimpiin graafi siin suunnitteli-

joihin ja muotoilijoihin kuuluva Ilmo Valtonen 

suunnitteli Fingridin liikemerkin ja logon vuonna 

1996. Yli kymmenen vuotta käytössä ollut yritys-

tunnus elää hienovaraisesti uudistettuna vah-

vasti tässä päivässä.

Teksti: Pirjo Rautanen   Kuvat: Tuija Sorsa

Graafi nen suunnittelija Ilmo 

Valtonen korostaa, että yrityk-

sen visuaalisen viitekehyksen 

pitää näkyä kaikkialla, missä 

yritys esiintyy.
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Ilmo Valtosen harrastuksiin kuuluu 

myös kaikenlainen käsillä tekemi-

nen. Kuvassa tietokoneen näytöllä 

hänen entisöimänsä Nuffi eld 4/65 

-traktori.

P
arin vuosikymmenen ai-

kana Ilmo Valtonen on 

suunnitellut satoja yritys-

tunnuksia ja tapahtumail-

meitä yrityksille, joiden 

visuaalinen viesti tavoittaa suomalai-

set päivittäin. Joukossa ovat mm. Pos-

ti, Veikkausliiga, Elisa, Rautaruukki, 

Valtra, Etera, Finlandia-talo ja Sinfo-

nia Lahti.

Fingridin yritystunnuksen visuaali-

sena kimmokkeena olivat Antti Nur-

mesniemen suunnittelemat voima-

johtopylväät. 

”Kysyin Nurmesniemeltä, voinko hyö-

dyntää maisemapylväiden muoto-

ja liikemerkin ja logon suunnittelus-

sa. Hän vastasi kysymykseeni aika yl-

lättävästi: ́ Järvessäkin on aaltoja, joi-

ta jokainen saa kuvata.´ Näin vastaten 

hän antoi luvan. Minusta oli kuitenkin 

tärkeää kysyä lupaa, sillä suunnitteli-

joiden oikeutta omiin töihinsä on kun-

nioitettava”, Valtonen painottaa.

Sähkön olemus ja hyöty

Fingridin yritystunnuksen muotojen, 

värien ja typografi an symboliikkaa 

Valtonen kuvailee näin: 

”Neljä väriä, sininen, punainen, kel-

tainen ja vihreä, symboloivat sähkön 

olemusta ja sen tarjoamaa hyötyä. Ne 

myös tuovat kokonaisilmeeseen erot-

tuvuutta ja raikkautta. Sininen on jo 

sinällään sähköinen väri. Se on myös 

hyvin suomalaista. Punainen ja keltai-

nen merkitsevät valoa, lämpöä ja toi-

mintaa, vihreä ekologisuutta.”

Logon pystymuoto kuvaa Valtosen 

mukaan sähköpylvästä ja liikemerkin 

kolme pylväskolmiota kantaverkkoa. 

”Kolme on sähkönsiirrossa muuten-

kin ´pyhä luku´ – sähkön kolme vai-

hetta.” 

Merkkiä vahvistava muutos

Äskettäin Fingridin yritystunnus koki 

pienimuotoisen uudistuksen. Merkki 

nostettiin uudelleen esille ja sitä vah-

vistettiin. Lähinnä kyse oli kosmeetti-

sesta päivityksestä. Muutostoive syn-

tyi ensisijaisesti tarpeesta monipuo-

listaa tunnuksen käyttöä erilaisissa 

mediasovelluksissa. Logo on nyt vaa-

ka-asennossa ja värejä on hienosää-

detty tähän päivään.

”Minimalistiset muutokset tuntuvat 

helpoilta, mutta koko merkki on kä-

siteltävä aivan kuin lähdettäisiin liki 

tyhjältä pöydältä”, Valtonen selvittää 

muutostyön kulkua.

Visuaalinen viitekehys kaikessa

Ilmo Valtonen on suunnitellut Fingri-

dille myös uuden tapahtumailmeen, 

joka konkretisoituu ensimmäisen ker-

ran elokuussa Farmari-näyttelyssä 

Fingridin messuosastolla.

Valtonen huomauttaa, että tapahtu-

mien ilmeitä suunnitellaan liian usein 

ilman kantavaa visuaalista ajatusta. 

”Yrityksen visuaalisen viitekehyk-

sen pitää näkyä kaikkialla, missä yri-

tys esiintyy. Tarvitaan selkeä konsep-

ti, jonka alle voi rakentaa erilaisia tee-

moja. On ilo nähdä messuilla osasto-

ja, jotka ovat selkeästi yrityksen nä-

köisiä ja tunnistettavia”, suunnittelija 

innostuu. 

Fingridin uudessa tapahtumail-

meessä pääosassa ovat liikemerk-

ki, logo ja voimajohtojen huomiopal-

lot, jotka nostetaan koko osaston ylä-

puolelle. Ne näkyvät kauas ja ohjaa-

vat messuvieraat osastolle. Ukkos-

johdoissa olevien pallojen oikea koko 

konkretisoituu katsojalle, joka nor-

maalisti näkee ne vain pieninä pistei-

nä taivasta vasten. 

”Kaikessa on pyritty näkyvyyteen ja 

identiteetin vahvistamiseen”, Valto-

nen tiivistää. 

Monessa mukana

Työn vastapainoa Ilmo Valtonen hakee 

yllättävästi muun muassa puurtamal-

la lukuisissa luottamus- ja opetusteh-

tävissä, mutta ehtii hän muutakin. 

Ulkoilmaan hänet vie pieni valkoi-

nen pallo, jonka perässä kulkiessaan 

hän nauttii viheriöiden kauneudesta 

ja luonnollisesti myös onnistuneista 

lyönneistä. 

Työsaavutuksistaan merkittävim-

mäksi Ilmo Valtonen nostaa vuonna 

2004 saamansa muotoilun valtionpal-

kinnon. Oman työnsä hän näkee poik-

keuksellisena etuoikeutena olla mo-

nessa mukana. 

”Kaikessa on 

pyritty näkyvyyteen 

ja identiteetin 

vahvistamiseen.”
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Sähkölaitteiden kanssa työskentelyyn liittyy aina riskejä. Siksi on 

ensiarvoisen tärkeätä noudattaa työturvallisuusohjeita. Fingridissä 

tehdään jatkuvasti töitä työturvallisuuden edistämiseksi. Tänä 

vuonna on panostettu mm. henkilösuojainten käyttöön.

H
yvä työturvallisuus on 

Fingridissä aina ollut 

keskeinen tavoite. Työ-

turvallisuuteen luetaan 

ammattimainen toimimi-

nen sähkölaitteistojen läheisyydessä 

sekä turvallisuussäädösten mukaisten 

työskentelytapojen noudattaminen.

Yhteistyö kantaverkon rakentajien ja 

huoltotöitä tekevien sekä myös maan-

omistajien kanssa on olennaista py-

rittäessä tasolle ”nolla tapaturmaa 

Olemme muun muassa panosta-

neet merkittävästi kiipeämisturvalli-

suuteen. Kaikki uudet voimajohtopyl-

väät suunnitellaan ja varustetaan si-

ten, että pystytyksen aikaiset ja putoa-

misesta aiheutuvat vaaratekijät on mi-

nimoitu. 

Henkilösuojaimet käyttöön 

Tämän vuoden alusta Fingridin ja toi-

mittajiemme henkilöstö on alkanut 

käyttää työmailla entistä järjestelmäl-

lisemmin henkilösuojaimia. Kypärän 

ohella myös huomioväristä asua tai 

huomioliiviä on käytettävä liikuttaessa 

työmaa-alueella tai kytkinkentillä.

Sama vaatimus koskee turvaken-

kien tai -saappaiden käyttöä työmaa-

alueilla. Tämä vuosi on toimittajiem-

me osalta vielä siirtymäkautta, mut-

ta uudet määräykset koskevat jo nyt 

fi ngridiläisiä. Ensi vuoden alusta kaik-

ki Fingridin sähkölaitteistojen parissa 

työskentelevät toimivat saman mallin 

mukaisesti. 

Lähitulevaisuudessa kehitämme 

tapahtumaseurantaa ja panostam-

Fingridin työmailla”. Sidosryhmil-

tä saatu palaute ja kehitysideat sekä 

sattuneista tapahtumista oppiminen 

ovat kaiken perusta työturvallisuuden 

edistämisessä. 

 Viime vuosien aikana olemme pa-

nostaneet ennakoivaan työturvalli-

suustyöhön järjestämällä koulutus-

ta ja tarkastuksia sekä kiinnittämäl-

lä erityistä huomiota yhteisten työ-

paikkojen työturvallisuuden kehittä-

miseen.

Työturvallisuus
on yhteistyötä

Huippuvoiman
kustannukset viime vuonna 
10,5 miljoonaa euroa

Sähkön kulutushuippuihin varautumi-

sen hinta oli viime vuonna 10,5 miljoo-

naa euroa. Vuoden 2007 alusta voimaan 

tulleen lain mukaan järjestelyn kus-

tannukset peritään siirtopalveluiden 

käyttäjiltä siirto- ja rajasiirtopalvelu-

maksujen yhteydessä.

Fingridin yhtenä tehtävänä on ylläpi-

tää järjestelmää, jolla turvataan säh-

kön tuotannon ja kulutuksen välinen 

tasapaino varmistamalla poistumis-

uhan alaisen lauhdevoimakapasitee-

tin käyttövalmius. 

Huippuvoiman ylläpidossa mukana 

olevat lauhdevoimalaitokset pidetään 

talvikaudella enintään 12 tunnin val-

miudessa. 

Järjestelmän ylläpito rahoitetaan 

erillisillä maksuilla, joita Fingrid on 

oikeutettu keräämään siirtopalvelui-

den käyttäjiltä siirto- ja rajasiirtopal-

velusta perittävien maksujen yhtey-

dessä. 

Kustannukset kohdistetaan puolik-

si sähkönsiirrolle Venäjältä ja Virosta 

sekä puoliksi kantaverkkotariffi n siir-

topalvelulle.

Keskimääräisen tuotannon (75 te-

rawattituntia, TWh) ja oletetun tuonnin 

(Venäjä 11 TWh ja Viro 2 TWh) perus-

teella arvioitiin vuodelle 2007 suoma-

laiselle tuotannolle energiaperustei-

seksi maksuksi 0,07 euroa/MWh sekä 

Venäjän ja Viron tuonnille 0,40 euroa/

MWh. Vuonna 2007 toteutunut suoma-

lainen tuotanto oli 75,4 TWh sekä Ve-

näjän tuonti 10,2 TWh ja Viron tuon-

ti 1,9 TWh. 

Suomalaisen tuotannon vuoden 

2007 vähäinen ylijäämä tasataan sopi-

muskauden lopussa. Koska tuonti jäi 

selkeästi oletettua pienemmäksi, oi-

kaistaan alijäämä vuoden 2007 tuojilta 

laskutettujen energioiden suhteessa.  

Vuoden 2008 huippuvoimamaksu-

jen perusteena olevat keskimääräiset 

tuotanto- ja tuontiarviot pidetään sa-

moina kuin vuonna 2007. Sähkön tuo-

tanto ja tuonti vaihtelevat pohjoismai-

sen sähkömarkkina- ja vesitilanteen 

mukaan, joten tarkat kustannukset 

ja tuotot on mahdollista laskea vas-

ta jälkikäteen. Vuoden 2008 lopullinen 

maksukertymä tasataan vuoden 2009 

alussa. 

 Vierailijoita isäntineen tutustumassa 

Olkiluodon uuteen sähköasemaan.

Teksti: Minnakaisa Ahonen    Kuva: Päivi Bourdon
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me vaaratekijöiden arviointiin sekä 

analysoimme sattuneita tapahtumia.                                               

Yhtenä uutena hankkeena on kehittää 

Fingridin tilaamien töiden työturval-

lisuustasoa kuvaava työturvallisuus-

mittaristo. Sen tunnuslukujen selvit-

tämiseksi pyydämme toimittajiltam-

me tapaturmien poissaolotunnit ja 

myös arvion työn tekemiseen käyte-

tyistä työtunneista koko urakointiket-

jun osalta. 

Tietoa tarjolla: www.fi ngrid.fi

Kehitämme jatkuvasti työturvallisuu-

teen liittyvää dokumentaatiota ja ta-

poja turvallisuuden parantamiseksi. 

Lisäksi ylläpidämme internet- ja eks-

tranet-sivustoja, joilta löytyy yksityis-

kohtaista tietoa sekä työturvallisuu-

desta että yleisestä turvallisuudesta 

verkkomme läheisyydessä toimitta-

essa. 

YVA  Mitä se on?

Tällä palstalla esitellään ja selvitetään sähkönsiirtoalan uutta terminologiaa. 

TT
EE

RR
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IIKK
SS

II

Menettelyssä ei tehdä päätöstä hank-

keen toteuttamisesta eikä myönnetä 

lupia, vaan sen tavoitteena on tuottaa 

tietoa päätöksentekoa varten. Arvioin-

tiselostus ja siitä annettu yhteysviran-

omaisen lausunto otetaan huomioon 

myöhemmässä päätöksenteossa ja 

lupaharkinnassa.

YVA-asetuksessa on lueteltu hank-

keet, joihin on aina sovellettava YVAa. 

Voimajohtohankkeissa arviointimenet-

telyn soveltamista edellytetään jännit-

teeltään vähintään 220 kilovoltin maan-

päällisille johdoille, joiden pituus on yli 

15 kilometriä. 110 kilovoltin voimajoh-

doille tehdään suppeampi ympäristö-

selvitys.

Ympäristövaikutukset käsitetään 

laajasti, ja arviointi käsittää sekä voi-

majohdon rakentamisen että käytön 

aikaiset vaikutukset maaperään, ve-

siin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuu-

teen, eliöihin ja luonnon monimuotoi-

suuteen, yhdyskuntarakenteeseen, ra-

kennuksiin, maisemaan, kaupunkiku-

vaan ja – kulttuuriperintöön sekä luon-

nonvarojen hyödyntämiseen. 

Myös vaikutukset ihmisten tervey-

teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on sel-

vitettävä. Tällaisia voimajohtohank-

keissa voivat olla sähkö- ja magneetti-

kenttien aiheuttamat mahdolliset ter-

veydelliset ja sosiaaliset vaikutukset 

sekä vaikutukset asumiseen ja virkis-

tykseen.

Arviointimenettely alkaa arvioin-

tiohjelman toimittamisella yhteysvi-

ranomaiselle. Siinä kuvataan hanke, 

esitetään sen vaihtoehdot ja selvitet-

Avoinna:
toukokuu ti-pe 11-16
kesä-elokuu ti-pe 11-18, la 10-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Liput: 2 - 3 euroa,
lapset alle 16v. ilmaiseksi!

Valvomotie 11, 13110 Hämeenlinna

Varaukset ja tiedustelut
030 3954326 tai 0400 205 361
Lisätietoja: www.elektra.fi

tävät ympäristövaikutukset sekä kuin-

ka tiedottaminen ja osallistuminen 

järjestetään.

Yhteysviranomainen tiedottaa ar-

viointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 

hankkeen vaikutusalueen kuntien il-

moitustauluilla. Kuulutus julkaistaan 

myös sähköisesti ja sanomalehdes-

sä. Kuulutuksesta käyvät ilmi tiedot 

hankkeesta, hankkeesta vastaavasta 

sekä siitä, miten kansalaiset ja muut 

tahot voivat esittää arviointiohjelmas-

ta kannanottonsa. Kuulutuksessa il-

moitetaan myös, missä arviointiohjel-

ma ja yhteysviranomaisen siitä myö-

hemmin antama lausunto ovat nähtä-

villä. Usein arviointiohjelmia ja -selos-

tuksia esitellään yleisötilaisuuksissa.

Yhteysviranomainen antaa arvioin-

tiohjelmasta lausuntonsa eli kertoo, 

miltä osin ohjelmaa on tarkistettava. 

Lausunnossa esitetään myös yhteen-

veto muiden kannanotoista. 

Ympäristövaikutusten arviointise-

lostuksessa esitetään selvitetyt hank-

keen ja sen vaihtoehtojen ympäristö-

vaikutukset siten, että vaihtoehtoja voi 

vertailla keskenään. Arviointiselostuk-

sessa esitetään myös haitallisten vai-

kutusten torjumiseksi tarvittavat toi-

met.

Arviointiselostuksen valmistuttua ta-

pahtuu kuuleminen samoin kuin arvioin-

tiohjelmavaiheessa. Ympäristövaikutus-

ten arviointimenettely päättyy yhteysvi-

ranomaisen arviointiselostuksesta ja sen 

riittävyydestä antamaan lausuntoon.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi /yva. 

YVA tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointia. Kyseessä on lakisääteinen 

menettely, jossa arvioidaan hankkeen – esimerkiksi voimalinjan tai moottori-

tien – toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutukset. 

Teksti: Tiina Seppänen
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Vuoteen 2013 mennessä Fingrid rakentaa 

uusia voimajohtoja noin

 700 kilometriä

 1 000 kilometriä

 1 400 kilometriä

Työskenneltäessä 400 kilovoltin voimajoh-

don virtajohtimien alla työkoneen ja kuor-

man vähimmäisetäisyyden johtimiin tu-

lee olla

 3 metriä

 4 metriä 

 5 metriä

Tuulihaukkakannan runsauteen ratkaise-

vasti vaikuttava saaliseläin on

 myyrä

 päästäinen

 sammakko

Suomessa on toukokuusta 2007 lähtien tu-

ettu syöttötariffein sähköntuotantoa, jossa 

energialähteenä on 

 tuuli 

 turve

 yhdyskuntajäte

Nimi

Osoite 

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Sähkönkulutuksessa on selkeitä huippuja. 

Yösähkökuormien yhtäaikainen kytkeyty-

minen lisää maamme sähkönkulutusta yli

 400 megawattia

 1 000 megawattia

 1 250 megawattia

Vastikään valmistuneen Olkiluodon ja 

Huittisten välisen 400 kilovoltin voimajoh-

don pylväät on valmistettu

 Kiinassa

 Japanissa

 Norjassa

Fingrid oli mukana kantaverkkotoiminnan 

laatua ja tehokkuutta mittaavassa kan-

sainvälisessä vertailututkimuksessa vii-

me vuonna

 toisen kerran

 viidennen kerran

 seitsemännen kerran

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto-

yhteys Fenno-Skan 2 -merikaapeli kul-

kee lähes 200 kilometrin matkan meren-

pohjassa yli

 50 metrin syvyydessä

70 metrin syvyydessä

 100 metrin syvyydessä

Kilpailu Fingrid-lehden lukijoille

VerkkoVisaVerkkoVisa
Vastaa kysymyksiin ja faksaa vastauksesi (numeroon 030 395 5196) tai lähetä postitseVastaa kysymyksiin ja faksaa vastauksesi (numeroon 030 395 5196) tai lähetä postitse

15.9.2008 mennessä. Osoite: Fingrid Oyj, PL 530, 00101 HELSINKI. Merkitse kuoreen15.9.2008 mennessä. Osoite: Fingrid Oyj, PL 530, 00101 HELSINKI. Merkitse kuoreen

tunnus ”Verkkovisa”.tunnus ”Verkkovisa”.

Arvomme kaikkien oikein vastanneiden kesken 10 kpl Sagaformin laadukkaita

ja tyylikkäitä hampurilaispuristimia. Voittajille ilmoitamme voitosta henkilökohtaisesti. 

Kysymysten vastaukset löytyvät tämän lehden jutuista. 

Fingrid-lehden edellisen (1/2008) Verkkovisan palkinnot ovat lähteneet seuraaville oikein 

vastanneille: Jukka Eronen, Reijola; Petteri Genas, Vaasa; Olle Hansson, Tukholma; Mark-

ku Hauta-aho, Lahti; Ari Hämäläinen, Durban; Arto Köykkä, Muhos; Seija Lohikoski, Espoo; 

Ossi Savolainen, Espoo; Martti Uppala, Rovaniemi; Mikko Vehniäinen, Vaala.

Arto Lepistöstä Fingridin 
hallituksen puheenjohtaja 

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 

pidettiin 18.3.2008 Helsingissä. Yhtiön 

hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 

valittiin työ- ja elinkeinoministeriön 

energiamarkkinaryhmän päällikkö, 

teollisuusneuvos Arto Lepistö.

Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen 

vuodelta 2007, vahvisti tuloslas-

kelman ja taseen sekä myönsi vas-

tuuvapauden hallituksen jäsenille ja 

toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsi 

vuodelle 2008 hallituksen puheenjoh-

tajan lisäksi myös varapuheenjohtajat 

ja muut hallituksen jäsenet sekä heille 

henkilökohtaiset varajäsenet.

Energiakolmiosta Fingridin 
uusi häviösähkön salkunhaltija 

Fingrid ja Energiakolmio Oy ovat alle-

kirjoittaneet kolmivuotisen sopimuk-

sen Fingridin häviösähkön salkunhal-

linnasta. Jyväskylässä toimiva energia-

alan asiantuntijayritys Energiakolmio 

valittiin salkunhaltijaksi kansainväli-

sen tarjouskilpailun pohjalta.

Energiakolmio toteuttaa Fingridin 

strategian mukaisesti hintasuoja-

uksen johdannaismarkkinoilla pyrkien 

Fingridin kannalta mahdollisimman 

edulliseen tulokseen. Palvelu sisältää 

lisäksi Fingridin varavoimalaitosten 

päästöoikeuksien kaupankäynnin ja 

salkunhallinnan raportoinnin.

Sähkön siirrossa syntyy aina hävi-

öitä. Kantaverkon häviöiden määrä on 

vuodessa hiukan yli 1 terawattituntia, 

mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suo-

men sähkönkäytöstä.

Häviösähkön hankinnan kustan-

nukset ovat merkittävä kustannus-

erä Fingridille (44 milj. euroa vuon-

na 2007). Fingridin salkunhallinnan 

tavoitteena on suojautua äkillisiltä 

markkinahintojen muutoksilta ja siten 

turvata kantaverkkotariffi n tasaisuus 

ja ennustettavuus. 

Häviösähkön hankinta suojataan 

täysimääräisesti etukäteen hajautta-

malla suojaus usealle vuodelle. ”Hin-

tasuojauksessa noudatamme siten 

varovaista ja konservatiivista strategi-

aa. Suojaustoimet ja niiden ajoituksen 

Energiakolmio toteuttaa itsenäises-

ti annetun strategian puitteissa. Mie-

lestämme tämä menettely sopii hy-

vin kantaverkkoyhtiölle sähkömarkki-

noilla”, toteaa johtaja Reima Päivinen 

Fingridistä. 
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Tuomas Nevanlinna on helsinkiläinen kirjailija, kolumnisti, kes-

kustelija ja suomentaja sekä osuuskunta Lektion jäsen. Hän on jul-

kaissut mm. teokset Antero joutuu luontoon (Teos 2004), Nurin oi-

kein (Teos 2006), Kuninkaista ja narreista (Kirjapaja 2006).

VERKON SILMÄSSÄ

Silloin tällöin huvilallamme Lohjan 

seudulla sähköt katkeavat. Jostain 

syystä sitä tapahtuu siellä useammin: 

en muista viimeisten kymmenen vuo-

den ajalta kertaa, jolloin sähköt olisi-

vat menneet kaupunkiasunnostani.

Muistan näitä tapauksia jo – varsin-

kin – lapsuusajalta. Illansuussa, äkisti, 

lamput sammuivat, ja kaivettiin tuvan 

vihreästä kaapista kynttilät esiin. Nii-

den himmeässä kajeessa jäätiin sitten 

odottelemaan tilanteen korjaantumis-

ta. Niihinkin aikoihin oli kai olemas-

sa palvelunumero, josta saattoi kysel-

lä ennustetta sähkön palautumisen 

ajankohdasta. En kuitenkaan muista 

kenenkään koskaan soittaneen siihen, 

saati että asiaan olisi kuunaan löytynyt 

mitään – sanoisimmeko – valaisua en-

nen kuin sitten kahden ja puolen tun-

nin päästä.

Valitanko tässä nyt sähköjakelun 

toimintahäiriöitä? En suinkaan. Pi-

kemminkin romantisoin niitä. Muis-

tan ikuisesti isosiskoni ensimmäisen 

reaktion valojen sammuttua: ”Ihanaa! 

Poikkeustila!”

Mistä moinen mieltymys arkea han-

kaloittavaan asiaan?

Yksi syy lienee se, että poikkeustila 

”yhdistää”. Perhe tiivistyy entisestään. 

Siitä tulee tosi TV-joukkue tai selviyty-

mistiimi. Arjessa useinkin kukin puu-

haa omiaan. Mutta se, että kaapis-

ta kaivetaan valojen sammuttua tas-

kulamppua, on taatusti yhteinen pro-

jekti. 

Poikkeustila on ”jännittävä”. Ei ole 

välttämätöntä, että arjessa on tylsää. 

Mutta määritelmän mukaan se ei voi 

olla hiuksianostattavan intensiivistä-

kään. Arki koostuu rutiineista, itses-

täänselvyyksistä, tavoista, toistosta, au-

tomaatioista. Poikkeustilanteessa kaik-

ki tämä muuttuu kertaheitolla. Mikään 

ei ole annettua eikä mikään selvää. Ku-

kaan ei voi suhtautua tilanteeseen välin-

pitämättömästi. Elämän infrastruktuu-

rin reistailu kohottaa tietoisuutta elossa 

olemisesta ja sen tärkeydestä.

Pyhä on asia, johon kukaan ei saa ka-

jota ja jota kukaan ei voi omia. Juuri 

tämä kielto tai raja, pikemminkin kuin 

positiiviset yhdistävät tekijät, yhdistää 

yhteisön. Pyhä on se, mistä yhteisön 

jäsenet ovat yhdessä erotettuja. 

Sähkökatkos tai poikkeustilanne yli-

päätään muistuttaa jossain mieles-

sä pyhää. Pyhän paikalla on (puuttu-

va) sähkö. Sitä kenelläkään ei ole eikä 

kukaan voi sitä siihen hätään hankkia. 

Tämä hitsaa perheen tai ystäväjoukon 

entistä tiiviimmin yhteen.

Pyhä on myös ”jännittävää” sikä-

li, että siihen sisältyy mysteerin aines-

osa. Pyhä ei tyhjene jo tiedettyyn. Sama 

koskee poikkeustilannetta: vaikka ti-

lanteen korjaantumisesta voidaan an-

taa ennuste, olemme perustavasti sen 

armoilla. Se on hallitsematon tila, jon-

ka kontrolloimiseen olemassa olevat 

tiedot ja taidot eivät riitä. Poikkeusti-

lanteessa, niin kuin pyhässäkin, jyllää-

vät meitä suuremmat voimat.

Jos pyhän saa aikaiseksi vain katkai-

semalla sähkönjakelun, miksi sitten 

olemme luterilaisia emmekä ”sähkö-

katkosuskovaisia”?

Pyhään liittyy aina kielto. Kulttiesi-

neeseen kukaan ei saa koskea tahi 

korkeintaan papit ankarien rituaali-

säädösten alaisuudessa. Sähkökatkos 

ei perustu tabuun, vaan kausaalisis-

ta syistä aiheutuneeseen katkoon. Py-

hän viettämiselle määritellään juhla-

päivät kalenterissa etukäteen, mutta 

tämä ei olisi mahdollista eikä miele-

kästä sähkökatkoksen kohdalla.

Sähkökatkoksen tarjoamat totuudet 

– rotta puri kaapelia tai vaiheeseen tuli 

häiriö – ovat luonteeltaan banaale-

ja. Sen sisältämä ”mysteeri” on pelk-

kää tiedon puutetta siitä, milloin kat-

kos loppuu. Tämä tekee siitä huonoa 

pyhää. Emme yhdessä tule minkään 

elämää suuremman, ratkaisematto-

man asian äärelle. Pyhässä on kysy-

mys metafysiikasta, sähkökatkokses-

sa fysiikasta.

Voimme siis panna jäihin orastaneen 

toiveikkuuden uuden uskonnon syn-

nyttämisestä. Sähkökatkoskirkkoa ei 

sittenkään ole näköpiirissä. Jakelu-

häiriöiden epätoivottavuudesta huo-

limatta olisi sääli, että ne tyystin lak-

kaisivat. Sähkökatkoksen kokeminen 

muutaman vuoden välein kuuluu pie-

nimuotoisiin ihmisoikeuksiin. Kysees-

sä on arjen keskelle äkisti ilmaantu-

va bonus, eräänlainen mini- tai vahin-

kopyhä, joka on terveempi ilmiö kuin 

se valhettelu ja vallankäyttö, jotka kyt-

keytyvät moniin vakiintuneisiin uskon-

nollisiin instituutioihin. 

Jakeluun tai ei

Tuomas Nevanlinna
K
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