Kohti puhdasta
sähköjärjestelmää

VALOT PÄÄLLÄ VALTAKUNNASSA

Fingrid vastaa Suomen
sähkönsiirron kantaverkosta
Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskuntamme
toimii sähköllä.
Fingrid Oyj vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa ja koko maamme
sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta.
Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voima
laitokset, tehtaat ja jakeluverkot. Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu
400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 600 kilometriä, lähes 120 sähkö
asemaa sekä vakavissa häiriötilanteissa tarvittavia varavoimalaitoksia.
Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää, joka
on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Pohjoismaiden
lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.
Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava jatkuvasti tasapainossa. Vuosina
2017–2026 Fingrid on rakentamassa noin 2 500 kilometriä uusia voimajohtoja
ja kahdeksan sähköasemaa.
Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja
sähkömarkkinatoimijat.
Toimivat sähkömarkkinat ovat kaikkien, myös kuluttajien etu. Fingrid pyrkii
toiminnallaan edistämään sähkömarkkinoiden toimivuutta, tehokkuutta ja luo
tettavuutta.
Häiriötön sähkön saanti nyt ja tulevaisuudessa kuuluu Fingridin vastuulle.
Kantaverkkoa vahvistetaan uusien energiaratkaisujen mukaisesti. Näin edis
tämme osaltamme EU:n yhteisiä ilmasto- ja energiatavoitteita.
Valtio ja Huoltovarmuuskeskus omistavat yhdessä Fingridistä yli puolet.
Muina omistajina ovat eri työeläke- ja vakuutusyhtiöt sekä muut institutionaa
liset sijoittajat.
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Yhteiskunta
toimii sähköllä.
Huolehdimme
siitä, että
sähkönsiirtojärjestelmämme
toimii.
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Arki pyörii sähköllä
Luotettava sähkönsaanti on yhteiskunnan toiminnan perusedellytyksiä ja takaa
elinkeinoelämän kilpailukyvyn. Arkemme ei pyörisi ilman sähköä.
Sähkön käyttäjä, myös pienkuluttaja voi hankkia tarvitsemansa sähkön keneltä
sähkönmyyjältä tahansa.
Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan perusteella.
Avoimet sähkömarkkinat varmistavat sähkön hintatason kohtuullisuuden.
Markkinamekanismi on tarkoitettu varmistamaan myös sähkön riittävyys.
Sähköpörssin osuus pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kulutetusta sähköstä
on noin 70 prosenttia; muu osa kaupasta on kahdenvälistä.
Sähkön siirto on sähkökaupasta eroteltua, säänneltyä toimintaa. Sitä hoitavat
viranomaisen valvomat verkkoyhtiöt. Verkkoyhtiöiden toiminta ratkaisee, kuinka
hyvälaatuista ja häiriötöntä sähköä käyttäjä saa.
Sähkön siirtojärjestelmä koostuu kantaverkosta, jakeluverkosta sekä yhteyk
sistä naapurimaihin.

Sähkön
siirtojärjestelmän
perusosat:
kantaverkko,
jakeluverkot
sekä yhteydet
naapurimaihin.

Kantaverkko on koko maan kattava suurjänniteverkko, johon
ovat liittyneet suuret voimalaitokset, tehtaat sekä jakeluverkot.
Jakeluverkot ovat alueellisia ja paikallisia verkkoja, joiden kautta
sähkö siirretään kuluttajille. Niihin on liitetty myös paikallisia
voimalaitoksia. Maassamme on noin sata jakeluverkkoyritystä.
Ulkomaanyhteyksien kautta yhdistetään naapurimaiden kanta
verkot toisiinsa. Pohjoismaiden kantaverkot ja niiden väliset yh
teydet muodostavat yhteen kytkeytyneen siirtojärjestelmän, joka
on perusta pohjoismaisille sähkömarkkinoille.
Fingrid omistaa koko Suomen kantaverkon sekä kaikki merkit
tävät ulkomaanyhteydet Suomesta muihin Pohjoismaihin, Viroon
ja Venäjälle.
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Kantaverkko ei saa horjua
Kantaverkko ja sen yhdistämä koko maan kattava sähköjärjestelmä on laajin ja
vaikutuksiltaan merkittävin infrastruktuuri maassamme. Verkon käyttövarmuuden
on oltava erinomainen, sillä häiriöt verkossa tuntuisivat pahimmillaan koko maassa.
Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito kuuluvat Fingridin perustehtäviin. Työ vaatii
vahvaa teknistä osaamista ja kaukonäköisyyttä verkonrakentamisessa.
Kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä
sähköstä. Fingrid siirtää sähköä tuottajilta ympärivuorokautisesti suoraan jake
luverkko- ja teollisuusyrityksille, jotka ovat liittyneet kantaverkkoon. Näitä suoria
asiakkaita on noin sata.
Fingridin on pidettävä kantaverkko hyvässä kunnossa sekä osattava ennakoida ja
kasvattaa verkkoa asiakkaidensa tulevia tarpeita varten. Tulevan vuosikymmenen
aikana rakennutamme noin 2 500 kilometriä uutta voimajohtoa sekä toistakym
mentä uutta sähköasemaa eri puolille Suomea.
Fingridin verkon käyttövarmuus ja toiminnan kustannustehokkuus ovat kansainvä
listen vertailututkimusten mukaan maailman kantaverkkoyhtiöiden parhaimmistoa.

Kantaverkon
käyttövarmuus
ei saa horjua.
Fingrid valvoo,
että Suomi
saa sähkönsä
häiriöttä.

Valot päällä
valtakunnassa
Fingrid valvoo voimajärjestelmää ympäri vuorokauden, jotta Suomi saa
sähkönsä häiriöttä. Yhtiöllä on vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta
valtakunnan tasolla.
Järjestelmä on suunniteltu siten, että se kestää pahimman mahdollisen
yksittäisen vian millä tahansa hetkellä ilman laajaa sähkökatkosta.
Fingridin verkosta on aiheutunut viime vuosina vain parin minuutin sähkö
tön aika vuodessa. Koko maan pimentänyttä suurhäiriötä ei ole sattunut
yli 30 vuoteen.
Johtorakenteilla ja johtoalueiden puustonraivauksilla varmistetaan, ettei
vät puut pääse kaatumaan johtojen päälle. Tavoitteena on, että pahat
kaan myrskyt eivät näin aiheuta häiriöitä sähkön siirtoon kantaverkossa.
Fingridillä on lisäksi hallinnassaan nopeasti käynnistettävää varavoima
laitoskapasiteettia Suomen suurimman ydinvoimalaitosyksikön verran.
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Osa eurooppalaisia
sähkömarkkinoita
Sähkömarkkinoiden laajentumisen myötä Suomi on yhä kiinteämmin mukana
alan yleiseurooppalaisessa kehityksessä. Fingrid edistää sähkömarkkinoiden
toimintaa varmistaakseen, että suomalaiset saavat jatkossakin mahdollisimman
edullista sähköä.
Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden
kanssa. Toimimme aktiivisesti sekä Pohjoismaiden markkinoiden toimintamah
dollisuuksien että koko Euroopan sähkömarkkinoiden kehittämiseksi, kuitenkin
kansalliset edut turvaten.
Huolehdimme myös siitä, että Suomen ulkomaanyhteyksillä on riittävästi siirto
kapasiteettia markkinoiden tarpeisiin. Suomesta on neljä merikaapeliyhteyttä
ulkomaille: Fenno-Skan 1 ja 2 Ruotsiin sekä EstLink 1 ja 2 Viroon. Vuonna 2014
käyttöön otettu EstLink 2 liitti Baltian sähkömarkkinat entistä kiinteämmin poh
joismaisiin markkinoihin.

Fingrid siirtää
yhä ympäristöystävällisempää
sähköä.

Mukana torjumassa
ilmastonmuutosta
Kantaverkko on keskeisessä roolissa, kun Suomi pyrkii EU:n
energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti vähentämään hiili
dioksidipäästöjään ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden
osuutta sähköntuotannossaan.
Fingrid ottaa ympäristön ja maankäytön pitkäjänteisesti huo
mioon voimajohtojen, sähköasemien sekä varavoimalaitoksien
rakentamisessa ja kunnostuksessa.
Voimajohtohankkeissa hyödynnetään ensisijaisesti nykyisiä joh
toreittejä. Mikäli tarvitaan kokonaan uusi reitti, asutusta ja muita
tärkeitä kohteita pyritään välttämään.
Teemme voimajohtohankkeille aina joko ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA) tai ympäristöselvityksen. Tavoitteena
on johtojen mahdollisimman hyvä sijoittuminen ympäristöön
siten, että maanomistajien ja muiden sidosryhmien näkökulmat
on otettu huomioon.
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Tulevaisuuden sähköjärjestelmä
Tulevaisuuden
puhdas
sähköjärjestelmä
on monipuolinen,
joustava ja
kustannustehokas.

Fingridin visiossa tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä on monipuolinen,
joustava ja kustannustehokas.
Luomme edellytykset tarvittavan perusvoiman ja uusiutuviin energialähteisiin
perustuvan tuotannon rakentamiselle varmistamalla kantaverkon siirtokyvyn
riittävyyden myös tulevaisuudessa.
Haasteita kantaverkolle tuo esimerkiksi nopeasti etenevä Euroopan sähkö
markkinoiden yhdentyminen, joka edellyttää teknisesti vahvaa ja hyväkun
toista verkkoa. Energia- ja ilmastostrategia on tuonut muutoksia sähkön
tuotantorakenteeseen. Näiden lisäksi maamme ydinvoimatuotannon kasvu
aiheuttaa haasteita kantaverkon käyttövarmuudelle.
Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti kouluttamalla henkilöstöä ja
osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin. Nämä hankkeet liittyvät
esimerkiksi sähkömarkkinoiden kehittämiseen, tiedonvaihdon parantami
seen ja älyverkkoihin.

10

11

Fingrid välittää.
Varmasti.
Tarkempaa tietoa Fingridistä sekä eri toimintojen
yhteyshenkilöt löydät yhtiön verkkosivuilta
osoitteesta www.fingrid.fi

FINGRID OYJ
Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki |
PL 530, 00101 Helsinki
Puhelin 030 395 5000 | Faksi 030 395 5196

