
Kantaverkko kehittyy
Fenno-Skan 2 -tasasähköyhteys



Sähkömarkkinoiden toimivuus edellyttää, että 
sähkön siirtomahdollisuudet maasta toiseen ovat 
riittävät. Siirtorajoitukset synnyttävät sähkömarkki- 
noille niiden toimivuutta haittaavia erillisiä hinta- 
alueita.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat osa euroop-
palaisten sähkömarkkinoiden Itämeren markkina- 
aluetta. Näillä maailman suurimmilla sähkömark-
kinoilla jokaisen osa-alueen toimivuudella on 
laajakantoinen merkitys.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat yhteistyössä 
pyrkineet tehostamaan markkinoidensa toiminta-
edellytyksiä muun muassa määrittämällä keskeiset 
sähkönsiirron pullonkaulat, jotka tulisi poistaa 
markkinoiden edistämiseksi ja käyttövarmuuden 
parantamiseksi. Fenno-Skan 2 on yksi tärkeimmistä
tarvittavista siirtoyhteyksistä.
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Merikaapelin rakenne

Itämeren alueen sähkömarkkinat

1. Johdin

2. Johdinsuoja

3. (Öljypaperi)eristys

4. Hohtosuoja

5. Kangasnauha

6. Lyijyvaippa

7. PE-vaippa (polyeteenivaippa)

8. Alustakerros

9. Teräsvannevahvisteet

10. Armeerausalusta - nylonteippi

11. Teräsnauha-armeeraus

12. Armeerausalusta - nylonteippi

13. Teräsnauha-armeeraus

14. Ulkoinen suojakerros 

(polypropeeninauhat ja bitumi)

Yli 50 vuotta
pohjoismaista yhteistyötä

Suomen ja Ruotsin sähkönsiirtoverkot kyt-
kettiin ensi kerran yhteen 1950-luvun lopulla. 
1970-luvulla rakennettiin kaksi 400 kilovoltin 
vaihtosähköyhteyttä Pohjois-Suomesta Ruotsiin.

Ensimmäinen Suomen ja Ruotsin välinen me-
rikaapeliyhteys, 500 megawatin tasasähkölinkki 
Fenno-Skan 1, otettiin kaupalliseen käyttöön 
joulukuussa 1989. Pohjanlahteen laskettu me-
rikaapeli oli tuolloin maailman pisin sekä myös 
suurijännitteisin ja -tehoisin.

Sähkömarkkinoiden vapauduttua vahvat yhtey-
det ovat mahdollistaneet nopean siirtymisen toi-
miviin pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Sähkön 
käytön kasvun myötä Fenno-Skan 1 -yhteyden 
kapasiteetti on ollut täysimääräisesti käytössä.

Fenno-Skan 2 -yhteys
edistää sähkömarkkinoita 
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Kaapelin lastaus laivaan
Nexansin tehtaalla
Haldenissa Norjassa kesti
kymmenen päivää.
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Reilut 40 prosenttia 
lisää siirtokapasiteettia

Helmikuussa 2005 Suomen ja Ruotsin kantaverk-
koyhtiöt Fingrid ja Svenska Kraftnät allekirjoittivat
sopimuksen Fenno-Skan 2 -tasasähköyhteyden 
rakentamisesta. Investoinnin perusteet olivat 
selkeät:

 lisätä Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirto-
kapasiteettia 40 prosenttia ja liittää markkinat 
tiiviisti yhteen

 vähentää hinta-alue-erojen muodostumista 
maiden välille

 pienentää siirtoverkon häviöitä ja
 parantaa voimajärjestelmän siirtovarmuutta.

Omistus ja kustannukset
jaetaan tasan

Teholtaan 800 megawatin Fenno Skan 2 
-tasasähköyhteys valmistuu vuoden 2011 lopulla. 
Fingrid ja Svenska Kraftnät jakavat tasan kaapelin 
omistuksen ja noin 315 miljoonan euron inves-
tointikustannukset. 

Yhteyden kokonaispituus on noin 300 kilomet-
riä. Sen molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, 
joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja 
päinvastoin.

Suomessa uusi yhteys liittyy kantaverkkoon 
Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta 
maan kantaverkkoon on Tukholman pohjoispuo-
lelle rakennettu Finnbölen asema. Fenno-Skan 1- 
ja 2 -yhteyksiä tullaan käyttämään yhdessä.

Hankkeen tärkeimmät
osakokonaisuudet

 Rauman ja Rihtniemen välisen 33 kilometrin 
tasasähköjohdon vahvistaminen Suomessa

 Pyhämaan merielektrodin muutostyö  
Suomessa

 Rihtniemi–Dannebo 196 kilometrin  
merikaapeli

 Dannebo–Finnböle 70 kilometrin  
tasasähköjohto Ruotsissa

 Finnbölen uusi sähköasema Ruotsissa

Fenno-Skan 2

 Teho 800 MW vastaanottavassa päässä
 Jännite 500 kV DC
 Virta 1663 A
 Linkin pituus 299 km, josta avojohtoa 
103 km ja merikaapelia 196 km

 Verkkokommutoitu tasasähkölinkki (LCC)
 Konvertteriasemat Rauma (Suomi)  
ja Finnböle (Ruotsi)

 Yhteistyöprojekti Fingrid–Svenska Kraftnät
 Konvertteritoimittaja ABB AB / Ruotsi
 Projektibudjetti 315 miljoonaa euroa
 Käyttöönotto vuoden 2011 lopulla

Merikaapeli

 Tyyppi NOVA-L 500 kV 1 x 2 000 mm2 Cu
 Johdin 2 000 mm2 kuparia
 Öljypaperieristys (MIND) – ei liukenevia 
ainesosia

 Jännite 500 kV
 Halkaisija 132,2 mm
 Paino ilmassa 58,1 kg/m kaksoisarmeerattu
 Teho 800 MW
 Valmistaja Nexans Norway AS 
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Rauman suuntaaja-aseman 
venttiilit. Suuntaaja- 
asemalla tasasähkö  
muutetaan vaihtosähköksi  
ja päinvastoin.
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Turvallinen ratkaisu
ihmisen ja ympäristön kannalta

Maisema
Fenno-Skan 2 -kaapeli on asennettu meren- 
pohjaan Fenno-Skan 1 -kaapelin läheisyyteen 
Rihtniemen ulkopuolella. Ajoittain esiintyvien
ahtojäiden takia kaapeli on kaivettu lähellä rantaa 
meren pohjaan, kunnes veden syvyys on noin 12 
metriä.

Suomen aluevesillä kaapeli on haudattu meren 
pohjaan noin metrin syvyydelle Fenno-Skan 1 
-kaapelin eteläpuolelle. Kaapelien välinen etäisyys 
on valtaosan matkaa 1–2 kilometriä.

Elektrodin ja tasasähkökaapelin päällä on ank-
kurointikielto näiden rikkoontumisen estämiseksi.

Merikaapeli
Merikaapeli ei aiheuta ympäristöongelmaa. 
Kaapeli ei sisällä vapaata öljyä. Eristeen vesieris-
tyksenä toimii lyijyvaippa ja sen päällä on vielä 
useita suojakerroksia, kuten muovia, juuttinauhaa, 
kaksinkertainen teräslanka-armeeraus ja bitumi. 
Nämä aineet eivät liukene mereen.

Magneettikenttä
Merikaapelin, elektrodin ja avojohtojen välittö-
mässä läheisyydessä esiintyy maan geomagneet-
tista kenttää voimakkaampi magneettikenttä. 
Syntyvä magneettikenttä on tasasähkökenttä 
samoin kuin maan magneettikenttäkin. Maan 
omaan geomagneettiseen kenttään verrattuna 
lisäys on paikallinen. Merellä se aiheuttaa mata-
lassa vedessä magneettikompasseissa paikallisen 
virheen samalla tavalla kuin esimerkiksi malmi- 
esiintymä meren pohjassa.

Sähkökenttä
Kaapeliosuudella sähkökenttä pysyy täysin 
kaapelin sisällä. Avojohto-osuudella sähkökenttä 
vaimenee nopeasti johdolta poispäin mentäessä.

Korroosio
Elektrodin läheisyydessä esiintyy maassa hajavir-
toja, jotka aiheuttavat metallirakenteissa korroo-
siota. Fingrid on seurannut näitä vaikutuksia ja 
tehnyt tarvittavia toimenpiteitä haittojen estä-
miseksi. Korroosion seuranta jatkuu, ja tarvitta-
essa yhtiö ryhtyy toimiin mahdollisten haittojen 
estämiseksi. Bipolaarikäyttö vähentää korroosion 
noin viidesosaan nykyisestä.

Kloori
Anodikäytössä elektrodissa muodostuu elektrolyy-
sin seurauksena jonkin verran klooria. Määrä on 
niin pieni, ettei sillä meriveteen sekoittuneena ole 
merkitystä. Tällaisia elektrodeja on ollut käytössä 
Itämeren alueella jo 50 vuotta ilman havaittavia 
vaikutuksia veden laatuun tai kalojen käyttäyty- 
miseen. Kun elektrodivirta yhteyden bipolaari-
käytössä pienenee enimmilläänkin viidesosaan 
nykyisestä, myös kloorin eritys vähenee samassa 
suhteessa.

Melu
Suuntaaja- eli konvertteriaseman suunnittelussa 
on panostettu rakenteelliseen meluntorjuntaan. 
Konvertterimuuntajat on koteloitu kokonaan. 
Siloituskuristimet on vahvistettu värinöiden ja 
melun ehkäisemiseksi. AC- ja DC-suodattimien 
osat ovat myös mekaanisesti vahvistettuja.
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Fingrid välittää.
Varmasti.


