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2 ILMOITUSLIITE 

Fingridin kolme päätehtävää

Mikä Fingrid?
ingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa 

sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Suomessa. 

Suomen kantaverkkoon kuuluu noin 14 600 kilometriä 

voimajohtoja sekä yli sata sähköasemaa. Kantaverk-

koon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset 

jakeluverkot. Fingridin asiakkaita ovat sähköverkkoyhtiöt, sähkön 

tuottajat, suuret sähkönkäyttäjät, kuten teollisuusyritykset, sekä 

sähkömarkkinatoimijat.

Suomi oli 1990-luvulla Euroopan ensimmäisiä maita, jossa sähkö-

markkinat vapautettiin avoimelle kilpailulle. Tuolloin sähkön tuotanto 

ja siirto erotettiin toisistaan. Fingrid syntyi, kun kantaverkosta siihen 

asti vastanneet Imatran Voima ja Pohjolan Voima sekä Suomen valtio 

allekirjoittivat kantaverkkoyhtiön perustamisasiakirjat marraskuussa 

1996. Fingridin operatiivinen toiminta käynnistyi syyskuussa 1997. 

Yhtiön suurin omistaja on valtio.

Kantaverkon  
kehittäminen
FINGRID YLLÄPITÄÄ kantaverkkoa, uusii ikääntyneitä johtoja ja 

rakentaa tarpeen mukaan uusia siirtoyhteyksiä. Tällä hetkellä kanta-

verkkoa vahvistetaan uusien energiaratkaisujen mukaisesti, esimer-

kiksi tuulivoimaloiden liittämiseksi valtakunnan verkkoon. Seuraavien 

kymmenen vuoden aikana rakennetaan noin 1  700 kilometriä uusia 

voimajohtoja ja parikymmentä uutta sähköasemaa.

Kun Fingrid suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää sähköverk-

koaan, yhtenä keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että toiminnasta 

aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Luotettava  
sähkönsiirto
KANTAVERKON VOIMAJOHDOISSA siirretään sähköä voimalaitok-

sista paikallisille sähköasemille ja suuriin teollisuuslaitoksiin. Kanta-

verkon johdot ovat 110, 220 ja 400 kilovoltin suurjännitejohtoja, joissa 

sähköä voidaan siirtää pitkiä etäisyyksiä. Suoraan pienkuluttajien luo 

Fingridin johdot eivät ulotu, vaan paikalliset jakeluverkkoyhtiöt siirtävät 

sähkön kuluttajille omissa keski- ja pienjänniteverkoissaan.

Fingridin kantaverkkokeskus valvoo voimajärjestelmän tilaa 

ympäri vuorokauden. Mahdollisissa sähköjärjestelmän häiriötilanteissa 

tieto häiriöstä tulee välittömästi kantaverkkokeskukseen, joka selvit-

tää vian syyn. Suurin osa häiriöistä on ukkosesta tai muusta syystä 

aiheutuneita hetkellisiä katkoksia, jotka korjaantuvat automaattisesti 

eivätkä ehdi vaikuttaa sähkönkuluttajaan. Vuonna 2015 kantaverkon 

siirtovarmuus oli 99,999 prosenttia.

Sähkömarkkinoiden 
edistäminen
FINGRID PYRKII VARMISTAMAAN, että suomalaiset saavat  

jatkossakin mahdollisimman edullista sähköä. Eurooppalaiset sähkö-

markkinat toimivat tehokkaasti, kun maiden välillä on riittävän vahvat 

siirtoyhteydet eli sähkö pääsee virtaamaan vapaasti muihin maihin 

sieltä, missä sitä kulloinkin on halvinta tuottaa. Suomesta on siirtoyh-

teydet Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Viroon. Myös Suomen sisäisten 

siirtoyhteyksien riittävyys on tärkeää markkinoiden toiminnan kan-

nalta. Fingrid ylläpitää siirtoyhteyksiä ja vahvistaa niitä tarvittaessa.

1. 2.

3.

TIESITKÖ?
Suomi on vuodesta 2014 lähtien ollut osa maail-

man suurimpia sähkömarkkinoita. Länsi-Euroopan 

spot-markkinat kattavat 75 % EU:n sähkönkulutuk-

sesta. Markkina-alueeseen kuuluvat Pohjoismaat, 

Baltia, läntinen Keski-Eurooppa, Iso-Britannia, 

Espanja ja Portugali.

TIESITKÖ?
Fingridin toiminnan kustannustehokkuus 

ja verkon käyttövarmuus ovat kansain-

välisten vertailututkimusten mukaan alan 

kärkitasoa.

TIESITKÖ?
Fingridin voimajohtoaukeat voivat tarjota  

elin ympäristön kasvi- ja hyönteislajeille, 

joiden elinpiirit ovat kärsineet niittyjen 

vähenemisestä.
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Siirretään Suomi tulevaisuuteen!
ähkön tuotantorakenne on muuttumassa 

kovaa vauhtia vähäpäästöisemmäksi, 

jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin 

kuriin. Kukin Euroopan maa etenee kohti 

yhteisiä ilmastotavoitteita omine keinoineen – jossain 

sataa, paistaa tai tuulee enemmän kuin toisaalla. Suomi 

on osa yhteiseurooppalaista sähkömarkkinaa, jolloin 

myös naapurimaiden ilmastotoimet vaikuttavat meihin 

rajat ylittävien sähkönsiirtoyhteyksien myötä. Tämä on 

näkynyt sähkön tuonnin lisääntymisenä, kun tuettua 

ja siten ylivoimaisen edullista tuuli- ja aurinkosähköä 

on ollut saatavilla rajojen takaa. Sähkömarkkinoiden 

nivoutuessa yhä eurooppalaisemmiksi Fingrid onkin 

käynnistämässä uuden sähkönsiirtoyhteyden raken-

tamisen Pohjois-Ruotsista Kemin seudulle ja sieltä 

aina Keski-Suomeen saakka. Lisäksi suunnitelmissa 

on yhteys Vaasan seudulta Merenkurkun yli Ruotsiin. 

Näistä yhteyksistä hyötyy koko Suomi edullisemman ja 

varmemman sähkön muodossa.

Sähkön edullisuus ja riittävyys eivät kuitenkaan ole 

itsestäänselvyyksiä. Kun yhä suurempi osa tuotannosta 

vaihtelee säätilan mukaan, kasvaa samalla myös se riski, 

että sähköä ei jollain hetkellä olekaan riittävästi vastaa-

maan kulutustarvetta. Tuotantorakenteen muutoksen 

lisäksi meidän on muutettava sähkön kulutustottu-

muksia. Tulevaisuudessa sähkön hinnalla on vaikutusta 

siihen, kuinka paljon sähköä kulutetaan, ja erityisesti, 

milloin sähköä kulutetaan. Jatkossakin sähköä on 

pystyttävä siirtämään paikasta toiseen, välillä pitkiäkin 

matkoja – sieltä, missä kulloinkin tuulee tai paistaa. 

Tulevaisuudenkin sähköjärjestelmässä tarvitaan 

voimajohtoja, jotta sähkö saadaan riittämään joka hetki. 

Me Fingridissä suunnittelemme näitä johtoja yhteiskun-

nan tarpeisiin. Arvioimme voimajohtojen kansantalou-

dellista kannattavuutta. Uusi johto toteutetaan, mikäli 

hyödyt ylittävät kustannukset. Hyödyillä tarkoitetaan 

varmaa sähköä ja toimivia markkinoita sähköriippuvai-

sen yhteiskunnan tarpeisiin, ei voittojen maksimoimista. 

Voimajohdot sijaitsevat maanomistajien mailla ja 

osana maisemaa. Paikallisesti, omalla kotipihalla voi olla 

joskus vaikeaa nähdä voimajohdon tuomaa kokonais-

hyötyä. Maanomistaja voi kuitenkin olla varma siitä, että 

johto on tehty aina tarpeeseen. Haluamme varmistaa 

sujuvan yhteistyön hankkeen eri vaiheissa, koska johto 

on maisemassaan kymmeniä, ellei jopa sata vuotta. 

Tämä tarkoittaa jatkuvaa vuoropuhelua maanomistajien 

kanssa johtoreittejä suunniteltaessa sekä johtoja raken-

nettaessa ja huollettaessa. Kuuntelemme herkin korvin 

saamaamme palautetta, koska toimintamme hyväk-

syttävyys on meille elinehto siirtäessämme Suomea 

tulevaisuuteen. 

Jussi Jyrinsalo
Johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Fingrid Oyj

Kuuntelemme herkin 
korvin palautetta, 
koska toimintamme 
hyväksyttävyys on 
meille elinehto.



4 ILMOITUSLIITE 

Voimajohtoalueista 
hyötyä ihmisille ja 
luonnolle
Maanomistaja voi hyödyntää voimajohtoalueita monin tavoin. Kiinnostaisivatko 

lisäansiot joulukuusien viljelystä tai ovatko luontoarvot lähellä sydäntä? Vinkit 

maankäytön erilaisiin toteutuksiin löytyvät uusista maanomistajan ideakorteista.

TEKSTI | KATI SÄRKELÄ

KUVAT | FINGRID

Voimajohtoalueita on pitkien välimatkojen Suomessa paljon. 

Kuntien ja kaupunkien alueiden lisäksi ne halkovat kym-

menientuhansien yksityisten maanomistajien maita. Maat 

voimajohtojen alla kuuluvat maanomistajalle, kantaverkko-

yhtiöllä on niihin pysyvä rajoitettu käyttöoikeus. 

Maanomistajalla on monipuoliset mahdollisuudet  

hyödyntää aluetta voimajohdoista huolimatta. Erilaisia 

ratkaisuja on toteutettu ympäri Suomea, ja nyt Fingrid on 

kerännyt turvalliset ja toimivat ideat maanomistajan idea-

korteiksi. Ideakortteihin on tiivistetty uuden käyttötarkoi-

tuksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavat tiedot. 

Fingridin asiantuntijoilta saa 
neuvoja voimajohtoalueiden 
hyötykäyttöön.

– Olemme koonneet yhteen mahdollisimman monelle 

maanomistajalle soveltuvat vinkit. Korttien ohjeet ja tiedot 

tehtiin yhteistyössä ProAgrian maisema-asiantuntijoiden 

kanssa, ympäristö asiantuntija Tiina Seppänen Fingridistä 

kertoo.

MIKÄ SOPISI MINULLE?
Voimajohtoalueen hyödyntämisen mahdollisuuksiin 

vaikuttavat muun muassa maastonmuoto ja luontotyyppi. 

Lampaiden laidun tai hoidettu perinneympäristö voi sopia 

monelle johtoalueelle. 

Lisäksi lähes kaikki viljellyt lajit soveltuvat kasvatetta-

vaksi avoimella voimajohtoalueella. Jos voimajohdot ovat 

lähellä asuinalueita, voi johtoalueelle perustaa nykyisin hyvin 

suosittuja vuokrattavia viljelypalstoja.

Kosteikon rakentamisella voi parantaa luonnon moni - 

muotoisuutta. Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät ja vetty-

neet, matalat maa-alueet, matalat järvet ja merialueet, suot, 

tulvametsät ja virtaavat vedet. Alkuperäiset luonnonkostei-

kot ovat vähentyneet rakentamisen myötä, mikä on vaikut-

tanut kosteikoista riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksiin.

– Kosteikkojen rakentamisesta olemme saaneet jonkin 

verran kyselyjä. Kosteikko tukee erittäin monien lajien elin-

voimaisuutta, hyönteisten ja sammakkoeläinten ohella se 

houkuttelee myös vesilintuja, Tiina Seppänen kertoo.

Kosteikon perustamiselle voi hakea investointi tukea 

tai rahoitusta. Kosteikon tärkeä tehtävä on hidastaa veden 

virtausnopeutta maastossa ja näin kerätä veden mukana 

kulkevaa hienojakoista maa-ainesta ja siihen sitoutuneita 

ravinteita. Kosteikon pinta-alasta osan tulisi olla matalaa 

avovettä ja osan alueelle mosaiikkimaisesti jakautunutta 

kasvillisuutta. Rakentamisessa kannattaa suosia patoamis-

ta kaivun sijaan.

– Voimajohtoalueiden hyötykäyttö voi jossain tapauk-

sissa olla maanomistajalle lisätulon lähde. Riistaa houkutte-

levan kosteikon rakentaminen tai luonnon monimuotoisuu-
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Suurin osa 
voimajohdoista  
kulkee metsissä
• Suomen kantaverkkoon kuuluu yli  

14 600 kilometriä voimajohtoja. 

• Voimajohtoalueita on yli 63 000  

hehtaaria, joista 52 000 hehtaaria  

on metsää, 10 000 hehtaaria peltoja  

ja 1 000 hehtaaria vesistöjä.

• Uusia voimajohtolinjoja rakennetaan 

edelleen. Oulusta Petäjävedelle 

kulkevan Metsälinjaksi nimetyn 

yhteyden suunnittelu on alkanut, ja ra

kennustöihin päästään parin vuoden 

sisällä. Yhteyden pituus on noin 300 

kilometriä.

• Voimajohtoalueet kuuluvat maan

omistajalle, Fingrid on lunastanut 

alueille rajoitetun käyttöoikeuden.

Voimajohtoalue osana 
maankäytön suunnittelua

 Fingridin ohje kuntien ja kaupun

kien maankäytön suunnittelijoille on 

päivitetty. Ohjeeseen on koottu myös 

runsaasti voimajohtoalueiden huo

mioon ottamiseen ja hyödyntämiseen 

liittyviä tietoja ja neuvoja. 

Ohjeessa kerrataan muun muassa 

perustiedot voimajohtoihin liittyvästä 

lainsäädännöstä, ja siitä löytyvät myös 

asema ja yleiskaavoituksessa suosi

teltavat kantaverkon voimajohtojen 

merkintätavat ja kaavamerkinnät. Kun 

voimajohdon lähialueella käynniste

tään kaavan laadinta, kaavoittajan on 

hyvä olla asiasta yhteydessä Fingridiin 

jo osallis tumis ja arviointisuunnitelma

vaiheessa. 

Voimajohtoalueita voidaan hyö

dyntää monin tavoin kuntien maankäy

tön suunnittelussa. Nauhamainen alue 

voi sovittua laajemman viherverkoston 

luontevaksi osaksi tai virkistysverkos

ton reitiksi. Voimajohtoalueelle sopivat 

hyvin esimerkiksi pyöräily ja hiihto

reitti, luontopolku, frisbeegolfkenttä, 

pysäköintialue sekä erilaiset asukkai

den käyttöön tarkoitetut viljelmät.  

Johtoalueet kannattaa ottaa 

viheralueiden hoitoluokituksen piiriin. 

Hyvin tehty maisemointi tai alueen 

hyötykäyttö tarjoaa asukkaille ja 

ohikulkijoille useita mahdollisuuksia 

virkistäytyä ja harrastaa.

Päivitetty kaavaohje löytyy pdf-muo-

dossa Fingridin verkkosivuilta: www.

fingrid.fi > Verkkohankkeet > Luvat ja 

lausunnot > Ohjeita kaavoittajalle

Valitse kiinnostavimmat 
ja tulosta ideakortit 
Fingridin verkkosivuilta:
1. Laiduntajat maiseman hoitajina

2. Joulukuusen viljely

3. Kosteikoilla monimuotoisuutta

4. Pelastetaan pölyttäjät

5. Viljellen herkkuja tai silmäniloa

6. Riistaeläimet tähtäimessä

7. Perinneympäristö, maiseman aarre

www.fingrid.fi > Verkkohankkeet  

> Voimajohtoalueiden hyödyntäminen

den lisääminen voi monelle olla se vielä merkityksellisempi 

käyttötapa, Tiina Seppänen korostaa.

TURVALLISUUS OTETAAN HUOMIOON
Voimajohtoalueen käyttöä rajoittaa muutama perusohje. 

Johtojen alla voi kasvaa enintään kolmen metrin korkuista 

kasvustoa. Alueelle ei saa rakentaa tai varastoida tavaraa, 

mutta pienet, siirrettävät elementit, kuten viljelylaatikot tai 

tarhamehiläisten pöntöt sopivat johtoalueelle mainiosti. 

Fingridin asiantuntijoilta saa ohjeita ja neuvoja kunkin 

toiminnan käynnistämiseen.

Voimajohtoalueen käytön suunnitelmista tehdään 

ilmoitus Fingridille. Tiedon saatuaan Fingrid antaa maan

omistajalle ohjeet siitä, miten voimajohto on suunnitelmissa 

huomioitava. Viljelystä, laiduntamisesta tai muusta toimin

nasta on hyvä olla tieto, jottei maanomistajan toimintaa 

häiritä voimajohtojen kunnossapitotoimissa. Samoin ohjeet 

aitauksissa kulkemiseen tarvitaan. Fingrid huolehtii voima

johtoalueiden säännöllisestä raivauksesta noin 5–8 vuoden 

välein. Reunavyöhykkeet käsitellään 10–25 vuoden välein. 

Turvallisuudesta on tärkeää huolehtia alueen muutos

töissä. Erityistä huolellisuutta on noudatettava, kun linjojen 

läheisyydessä kaadetaan puita tai työskennellään kaivurilla 

tai nosturilla. Varsinaisella pylväsalalla työkoneella ei saa 

liikkua. Fingridiltä saa neuvoja alueen muutostöihin sekä 

puunkaatoapua tarvittaessa. •
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Perinnemaisemia 
voi jäljitellä 
voimajohtoalueilla

TEKSTI | PÄIVI BRINK

KUVAT | TIMO VIITANEN/VASTAVALO, JAAKKO VÄHÄMÄKI/VASTAVALO

Perinteisen maatalouden murroksen myötä niityt, kedot ja laitumet ovat häviämässä maisemastamme. Niillä viihtyvät 

kasvit ja eläimet etsivät uusia asuinalueita, ja johtoaukeille on mahdollista luoda näille lajeille sopivia olosuhteita.

Fingrid innostaa maanomistajia hyödyntämään voimajohto-

alueita ihmisten ja luonnon hyväksi. Erilaisista vaihtoehdois-

ta kerrotaan muun muassa maanomistajille suunnatuissa 

ideakorteissa, joissa annetaan myös ohjeita esimerkiksi 

kosteikon tai perhosniityn perustamiseen. Viimeisen 50 

vuoden aikana perinnebiotooppien eli maatalouden perin-

teisten maankäyttötapojen muovaama biotooppien määrä 

on vähentynyt kiihtyvää tahtia, ja niillä viihtyneet lajit alkavat 

olla uhanalaisia. 

– Perinnemaisemaan kuuluneet niityt, kedot ja laitumet 

ovat katoamassa. Niittämisen ja laiduntamisen vuoksi 

Perinneympäristön 
ominaisuuksia:
• alue voi olla vanhaa laidunmaata

• paahteisia kallioita tai lämpimiä, avoimia rinteitä

• monimuotoista niittylajistoa

• harvinaista kasvi- tai hyönteislajistoa

• lahoa maapuuta

• kosteikkopainanteita

• katajia 

niille oli tyypillistä avoimuus, lajirunsaus ja ravinneköyhyys. 

Voimajohtoalue raivataan joka viides vuosi, mikä jo sinänsä 

estää rehevöitymistä, umpeenkasvua ja metsittymistä. 

Maanomistajat voisivat lisäksi vahvistaa luonnon monimuo-

toisuutta sopivilla johtoalueilla ja mukailla näin niin sanottuja 

perinnebiotooppeja, kertoo Fingridin erikoisasiantuntija 

Tiina Seppänen.   

Niityn ja kedon olosuhteiden mukaileminen on helppoa.

– Tärkeimmät keinot ovat raivaaminen, niittäminen, 

raivaus- ja niittojätteen pois kerääminen ja niittykasvien kyl-

väminen. Voimajohdot kulkevat paikoin jo valmiiksi alueilla, 

jotka ovat joskus olleet niittyjä ja laitumia, joten niissä muhii 

siemenpankki, joka aktivoituu, jos aluetta hoidetaan. Niitty-

kukkien lisäksi niitylle kuuluvat perinteisesti katajat, jotka 

sopivat matala- ja hidaskasvuisina johtoalueelle. Fingrid 

harjoittaa valikoivaa raivausta ja jättää katajat kasvamaan. 

Myös perinnemaisemayhdistyksiltä voi kysyä vinkkejä 

maiseman hoitoon.

Laiduntavia eläimiä ei aina tarvitse olla omasta takaa.

– Johtoalue sopii usein hyvin laitumeksi. Jos maan-

omistajalla ei itsellään ole eläimiä, hän voi saada laiduntajia 

verkkopalvelu Laidunpankin kautta. Se välittää laidunmaata 

ja laiduntajia niitä tarvitseville. Toivomme ilmoituksia laidun-

tajista ja mahdollisista aidoista, mehiläispesistä, taimistois-

ta ynnä muista, jotta osaamme varautua niihin kunnossa-

pitotöiden yhteydessä.

Niitty ja keto houkuttelevat puoleensa esimerkiksi 

perhosia ja pölyttäjiä ja tarjoavat elinolosuhteita vaikkapa 

ahomansikoille, virnoille, kaunokeille ja kissankelloille.

– Harvinaisetkin lajit leviävät johtoalueita pitkin kuin 

kiitotietä eteenpäin. Esimerkiksi Tampereen seudulla on 

johtoalueilla havaittu harvinaisia tummaverkkoperhosia, 

Seppänen kertoo. 

Lue lisää: 

perinnemaisemat.fi

www.laidunpankki.fi
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Lahopuiden pökkelöverkko  
auttaa lajeja leviämään

Fingridin uusi tuki 
perinneympäristöjen 
hoidolle
• Tuen tärkein tavoite on lisätä ja elvyttää 

perinneympäristökohteita ja innostaa maan-

omistajia ylläpitämään ja hoitamaan alueen 

maisema- ja luontoarvoja. Voimajohto-

alueista voidaan kehittää luonnon monimuo-

toisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita 

perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla.

• Perinneympäristön hoitoon suunnattu tuki on 

tarkoitettu alueille, jotka ovat maisemallisesti 

ja luonnon kannalta arvokkaita perinne-

ympäristöjä ja sijaitsevat voimajohtoalueella.

• Tuki käsittää kertakorvauksen kolmelle 

vuodelle 300 euroa/ha sekä asiantuntijan 

laatiman hoitosuunnitelman. 

• Aluetta tulee hoitaa suunnitelman mukai-

sesti, niin että määriteltyjen kriteerien kautta 

arvotetut asiat säilyvät ja paranevat.

• Lue lisää: www.fingrid.fi > Verkkohankkeet >  

Voimajohtoalueiden hyödyntäminen

altaosa Suomen metsistä on 

talouskäytössä. Metsään jää vain 

vähän lahoainesta, josta neljäs

osa metsälajeista on kuitenkin 

riippuvaisia. Suomen hallitus pyrkii entisestään 

tehostamaan puutuotantoa, ja samalla halutaan 

huomioida ympäristöarvot. MTK ja Energiateol

lisuus kannustavat maanomistajia jättämään 

metsiin pökkelöiksi sahattuja lahopuita juuri 

sähkölinjojen varsille.

– Fingrid hoitaa johtolinjan reunapuiden 

puunkorjuun ja jättää mielellään pökkelöitä, 

jos maanomistaja tähän suostuu. Pökkelö on 

puu, joka sahataan 2–4 metrin korkeudesta 

poikki. Latva kaadetaan poispäin johtolinjasta ja 

jätetään maahan lahoamaan. Pystyyn jäänyt osa 

tarjoaa muun muassa pesimismahdollisuuksia 

linnuille. Lahopuu muuttuu lahotessaan, ja se 

tarjoaa tietylle lajille elinympäristön vain rajal

liseksi ajaksi. Kun lahopuita jätetään tasaisen 

välimatkan päähän toisistaan, lähiympäristöstä 

löytyy uusi korvaava elinympäristö, kun entinen 

muuttuu soveltumattomaksi. Voimajohtolinjat 

voivat tarjota lahopuiden verkoston, jota pitkin 

eliöt voivat levitä, Fingridin asiantuntija Mikko 

Nykänen kertoo.

Sopiva määrä on esimerkiksi kaksi pökkelöä 

hehtaaria tai tilaa kohti. 

– Jos maanomistaja sallii pökkelöiden jättä

misen, hänen pitää vain täyttää valtakirja, jossa 

hän sallii sen. Pilottikohteiksi valituista alueista 

lähetetään kirje maanomistajille. Pökkelöiksi 

jätettyjä puita ei korvata. Taloudellinen menetys 

on kuitenkin hyvin vähäinen. Valitsemme tähän 

tarkoitukseen puita, jotka ovat valmiiksi huono

kuntoisempia tai vähempiarvoisia kuin muut.

Lue lisää MTK:n sivuilta:  

www.mtk.fi/metsa/Metsanhoito/fi_FI/ 

tekopokkelo/

Häntälän notkoja Somerolla.

Tehokkaan metsänhoidon myötä metsiin jää vähän lahopuuta, joka tarjoaisi  

elinolosuhteet tuhansille eliölle, kuten hyönteisille ja sienille. Fingrid testaa 

kahdella voimajohdon reunavyöhykkeen puunkorjuun työkohteella pökkelöiden 

jättämistä laholajeille, jos maanomistaja antaa tähän luvan.

Lahopuuntuottoa hakkuualalla.
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Sähköä suomalaisille 
nyt ja tulevaisuudessa

TEKSTI  | MATTI VÄLIMÄKI

Fingrid rakentaa uusia yhteyksiä varmistaakseen 

sujuvan sähkönsiirron. Linjauksia suunniteltaessa 

kuullaan myös maanomistajia, asukkaita ja 

kesämökkiläisiä.

ähköverkkojen rakentamisessa on käynnissä 

buumi. Verkoston siirtoyhteyksiä on vahvis

tettava varsinkin, koska sähköntuotannon 

rakenne muuttuu voimakkaasti. 

– Verkossa on varauduttava siihen, että uusiutuvan ja 

säävaihteluille alttiin energian osuus on kasvanut. Sähköä 

joudutaan siirtämään usein entistä kauempaa, Fingridin 

maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm kertoo.

Toisaalta monet jo elinkaarensa päähän tulleet linjat 

vaativat uusimista ja samalla kapasiteettinsa kasvattamista. 

Uusia yhteyksiä tarvitaan myös esimerkiksi teollisuuden 

investointien takia.

HANHIKIVI SAI VUODEN YVA-PALKINNON
Linjausten suunnittelu tehdään aina huolella; sen yhteydes

sä selvitetään tarkoin hankkeen ympäristövaikutukset sekä 

kuullaan asianosaisia. Liikkeellä on oltava etupainotteisesti. 

Selvitykset vievät aikansa, ja niiden yhteydessä voi tulla 

esille uusia selvitystarpeita. 

Vuoden 2016 loppupuolella päättyi ympäristövaiku

tusten arvioinnin selvitys (YVA) Hanhikivi 1:n ydinvoima

laitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavista voima

johdoista – mikäli laitoshanke toteutuu. Fingrid sai työstä 

vuoden YVApalkinnon.

– Kehitimme siinä ennen kaikkea osallistamistoimintaa. 

Esimerkiksi lain vaatiman lehtikuulutuksen lisäksi kutsuim

me YVA:sta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin johtoreittien 

läheisyydessä olevat asuin ja lomakiinteistöjen omistajat, 

jotta kuulisimme heidän kantojaan. Lisäksi monisataasivui

sesta YVA:sta pyrittiin tekemään mahdollisimman helppo

lukuinen ja visuaalinen.

Alm kertoo, että sama osallistamisperiaate koskee 

suunnittelua yleisemminkin.

– Mitä aikaisemmin saamme tietoon näkemyksiä ja 

toiveita, sitä paremmat mahdollisuudet niitä on huomioida.

Jos kyseessä on 400 kilovoltin linja, hankkeelta vaadi

taan pääsääntöisesti laajaa YVAselvitystä, 110 kilovoltin 

linjan osalta pärjätään yleensä suppeammalla ympäristö

selvityksellä.

YHDYSJOHTO RUOTSIIN  
JA ESITYÖTÄ JÄRVILINJALLE
Vuonna 2017 on alkamassa kaksi uutta YVAselvitystä:  

RAC 3 sekä Pyhänselkä–Nuojua.

RAC 3 on kolmas 400 kV:n ilmajohtoyhteys Suomen ja 

Ruotsin välillä. Oulun seudulta Keminmaan kautta Tornion 

pohjoispuolelle kulkevaksi suunniteltu linja vahvistaa poh

joismaiden välisiä siirtoyhteyksiä. Lisäksi sähkön edelleen 

siirtämiseksi tarvitaan Metsälinja, jonka rakentaminen on 

alkamassa KeskiSuomesta pohjoiseen.

Pyhänselkä–Nuojua 400 kV:n johtohanke on puoles

taan osa tulevaisuudessa vahvistettavaa 400 kV:n Järvi

linjaa ItäSuomen suuntaan.

Suurimpia lähivuosien 110 kV:n voimajohtohankkeita 

ovat Jyväskylän Hämeenlahdesta Joroisten Hännilään 

uusittava johto, Kontiolahti–Pamilo–Uimaharju–Kontiolah

tikolmio sekä yhteys Imatralta Joroisten Huutokoskelle.

Lisäksi tulee joukko asiakaslähtöisiä hankkeita, jotka 

liittyvät esimerkiksi suunniteltuihin tuulivoimapuistoihin tai 

suurteollisuuteen. Suunnitteilla on myös uusi merikaapeli

yhteys Vaasan seudulta Ruotsiin.

RAUTAROUVA PÄÄSEE PIAN ELÄKKEELLE
Parhaillaankin verkkoa rakennetaan eri puolilla Suomea.

Rakentamispäällikkö Keijo Välimaa kertoo, että Liedon 

ja Forssan välille tehdään sekä 400 kV:n että 110 kV:n linjo

ja. Tämä urakka – samoin kuin Kouvolan Korian ja Lappeen

rannan Yllikkälän välinen työmaa – liittyvät jo 1920luvulla 

rakennetun runkolinjan eli Rautarouvan uusimiseen.

Vanaja–Tikinmaavälillä uusitaan 1930luvulla raken

nettu 110 kV:n linja. Jyväskylän pohjoispuolinen 110 kV:n 

Vihtavuori–Koivistolinja palvelee ennen kaikkea Äänekos

kelle tulevan biotuotetehtaan tarpeita.  Vuoksen suunnalla 

uuden 110 kV:n linjan rakentamista on aikaistettu Kemiran 

investointien takia.

Tämä vuonna käynnistynevät vielä työt esimerkiksi 

Hikiän ja Orimattilan välillä, jonne tulee sekä 400 kV:n että 

110 kV:n yhteys.

PELTOPYLVÄITÄ EI TARVITSE KIERTÄÄ
Keijo Välimaa kertoo, että maanomistajien tarpeita pyritään 

huomioimaan myös rakentamisvaiheessa, esimerkiksi sopi

malla etukäteen, miten pelloilla ja mailla liikutaan. Fingrid on 

ottanut käyttöön muun muassa uusia peltopylväitä.

– Peltopylväiden ali pystyy ajamaan työkoneilla, eikä 

niitä tarvitse kiertää samalla tavoin kuin perinteisiä pylväitä, 

Välimaa tarkentaa. •

  Suunnitteilla  

  Rakenteilla

RAC_3 400 kV+110kV

Metsälinja 400 kV+110 kV

VihtavuoriKoivisto 110 kV

ElovaaraPinsiö 110 kV

Lavianvuoren sisäänvedot 110 kV

Olkiluodon johtojärjestelyt

VanajaTikinmaa 110 kV

LietoForssa 400 kV+110kV

Länsisalmen johtojärjestelyt

KoriaYllikkälä 110 kV

LempiäläVuoksi 400 kV+110 kV

VuoksiOnnela 110kV

ImatraHuutokoski 110kV

HänniläHämeenlinna 110kV

KontionlahtiPamilo 110kV

PamiloUimaharju 110kV

KontiolahtiUimaharju 110kV

PyhänselkäNuojua 400 kV+110kV

HikiäOrimattila 400 kV+110kV

Maanomistajien 
tarpeita pyritään 
huomioimaan 
esimerkiksi sopimalla 
etukäteen, miten 
pelloilla ja mailla 
liikutaan.
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Fingridin jätetonnit 
kiertävät 
uusiokäyttöön
Fingrid huolehtii kantaverkon koko elinkaaresta sen rakentamises-

ta aina purkamiseen asti. Viime vuoden aikana tästä työstä syntyi 

yli 9 600 tonnia jätettä. Jätteestä kierrätettiin, uusiokäytettiin tai 

muuten hyödynnettiin lähes sata prosenttia. 

TEKSTI | SAARA SELKÄMAA

KUVITUS | OTAVAMEDIA OMA

11 %

5 %

29 %

Johtimet eli feral 
520 tonnia  
(5 % jätteestä) 
•  voimajohtotyömailla ja sähköasemilla
•  feral sisältää terästä ja alumiinia
•  alumiinin lisäksi purkujätteet sisältävät 

myös toista arvometallia, kuparia 
•  alumiini ja kupari päätyvät uusiokäyttöön 

usein Aasiaan, jossa metallien markkina  
on suuri

•  metalliromua hyödynnetään  
muun muassa valimoteollisuudessa

Muita jäte-
jakeita: 

Betoni, 2 800 tonnia  
(29 % jätteestä)
•  vanhoissa perustuksissa
•  betoni pulveroidaan uusiokäyttöä varten 
•  käytetään kotimaassa maanrakennuksessa,  

eli muun muassa teiden, kenttien ja katujen rakentamisessa
•  säästää luonnonvaroja eli neitseellisen kiviaineksen käyttöä

Teräs 1 100 tonnia  
(11 % jätteestä)
•  sähköasemalaitteissa ja -rakenteissa
•  voimajohtopylväissä
•  kierrätetään ja hyödynnetään  

sekä kotimaassa että Euroopassa
•  varsinkin autoteollisuus käyttää erilaisten 

komponenttien valmistamiseen

Puu
•  voimajohtopylväissä kyllästettyä puuta
•  laitteiden kuljetuspakkauksissa puhdasta puuta
•  kyllästetty ja puhdas puu haketetaan  

ja hyödynnetään energiana

Öljy
•  sähköasemien muuntajissa ja  

muissa öljyeristeisissä laitteissa
•  uusiokäytetään muun muassa teräketjuöljyinä
•  öljyistä jätettä syntyy myös varavoima- 

laitosten kunnossapidossa
•  poltetaan energiaksi vaarallisten jätteiden  

käsittelyssä 

Lasi ja posliini
•  muun muassa eristimissä ja mittamuuntajissa
•  pyritään kierrättämään mahdollisimman  

tehokkaasti käytetään myös teollisessa  
muotoilussa, jolloin materiaali saa uuden  
käyttötarkoituksen 

ingrid on suuri jätteentuottaja, joskin tuotettu 

jätemäärä vaihtelee vuosittain. Fingridillä on 

velvollisuus huolehtia siitä, että sen tuottamat 

jätteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn. 

– Viime vuoden suurin purkukohde oli 1920-luvulla raken-

netun voimajohdon eli Rautarouvan purku, kertoo Fingridin 

kehityspäällikkö Maria Joki-Pesola.

Fingridin työmailla syntyvästä jätteestä kierrätetään  

kaikki mikä voidaan. Metallijäte kierrätetään jo nyt sata-

prosenttisesti, ja metallit kiertävätkin eri teollisuudenalojen 

materiaalivirroissa loputtomasti. • 



10 ILMOITUSLIITE 

Mikä on voimajohtoristeämä?
Voimajohtoristeämä on yhteisnimitys niille hankkeille, joissa jotakin risteää voimajohdon kanssa. 

Voimajohdon kanssa ristiin voi mennä tie, katu, rautatie, veneväylä, oja, kaapeli, meluvalli jne. Myös 

lähietäisyydellä olevat rakennukset lasketaan risteämän piiriin. Yleisesti risteämällä tarkoitetaan 

mitä tahansa voimajohdon ympäristöön sijoittuvaa rakennetta tai toimintaa.

TEKSTI | ANNELI FRANTTI

KUVA |  PÄIVI RÜCKER

MITÄ TEEN, JOS TYÖMAANI NÄYTTÄISI 
RISTEÄVÄN VOIMAJOHDON KANSSA?
– Kun rakennetaan esimerkiksi tietä tai mietitään 

rakennusten paikkoja lähellä voimajohtoaluetta, 

kannattaa ottaa yhteyttä Fingridiin jo työn suunnit-

teluvaiheessa. Fingrid antaa maankäyttöön liittyen 

maksuttoman kirjallisen lausunnon, josta selviää, 

miten hanke voidaan voimajohdon läheisyydessä 

toteuttaa. Lausunnossa on aina mukana myös kartta, 

sanoo Fingridin asiantuntija Heidi Oja.

– Lausunnon voi pyytää verkkosivujemme kart-

tapalvelun kautta. Meille voi myös soittaa, ja voimme 

antaa neuvoja puhelimessakin. Jokaisesta voimajoh-

toristeämästä annetaan aina kirjallinen lausunto.

OLISIKO NYRKKISÄÄNTÖÄ, KUINKA LÄHELLÄ  
VOIMAJOHTOA USKALTAA TOIMIA?
– Nyrkkisääntö on, ettei työskenneltäessä tulisi  

mennä viittä metriä lähemmäksi voimajohdon virta-

johtimia. Silloin on riittävä etäisyys virtajohtimiin.  

Perusristeämää ei kuitenkaan ole olemassakaan, 

vaan jokainen risteämä vaatii oman erillisen tarkas-

telunsa. Vuosittain meiltä lähtee noin 400 risteämä-

lausuntoa.

– Joskus voimajohtoalueelle ajaudutaan huo-

maamatta, kun työmaa laajenee. Tällöin kannattaa 

soittaa Fingridille saman tien, ja varmistaa turvalliset 

työskentelyetäisyydet voimajohtoon. 

Samoin työmailla on välttämätöntä viestittää 

kaikille mahdollisista voimajohtoon liittyvistä vaaran 

paikoista. Kun työmaalla toimii useita urakoitsijoita, ei 

riitä, että tieto on vain yhdellä toimijalla.

MIKSI MAANKAIVUUTA OHJEISTETAAN?  
TAI VESILLÄLIIKKUJIA?
– Voimajohtoristeämä voi olla myös maan alla, kun 

esimerkiksi maakaapeli kaivetaan voimajohdon alitse. 

Voimajohdolla on myös maanalaisia rakenteita, maa-

doituksia. Maadoitukset lähtevät pylväältä ja voivat 

kulkea pylväältä toiselle, tai vain vähän muutamia 

kymmeniä metrejä.  Esimerkiksi tästä syystä maan-

kaivuuta ohjeistetaan.

– Vesillä veneväylien yli kulkevien voimajohtojen 

korkeus on merkitty maastoon ja vesistökarttaan. 

Näin tiedotetaan veneilijöille, kuinka korkea veneen 

masto voi olla, jotta linjan alta mahtuu turvallisesti 

navigoimaan. •

Mihin otan yhteyttä?

Risteämälausuntopyyntö lähetetään sähköpostilla:  

risteamalausunnot@fingrid.fi  

Fingridin verkkosivuston karttapalvelun kautta.

Postilla:

Fingrid Oyj / Risteämälausunnot 

PL 530 , 00101 Helsinki

Lausuntopyyntöön tarvitaan kartta tai asemapiirros  

hankkeen sijainnista sekä hakijan nimi osoite ja  

puhelinnumero, josta voi saada lisätietoja.
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Voimajohtojen alla Euroopassa  
on kosteikkoja ja hedelmätarhoja
Kantaverkon voimajohtojen alla olevia maita hyödynnetään jo nyt monin tavoin, mutta 

alueiden hyötykäyttö voisi olla vielä yleisempää. Voimajohtoalueilla voidaan tukea luonnon 

monimuotoisuutta, ja niitä hyödynnetään myös virkistyskäytössä. Eurooppalaisissa 

kantaverkkoyhtiöissä voimajohtoaukeilla on eri käyttötarkoituksia. Myös Fingrid on 

mukana tässä työssä.

TEKSTI | PÄIVI BRINK   

KUVAT | KATRI PAANANEN, VASTAVALO

uomen etu on, että maamme on har-

vaan asuttu, ja pääosa voimajohtoalu-

eista on metsissä. Keski-Euroopassa on 

toisin, ja joissain maissa lainsäädäntö 

salliikin esimerkiksi rakentamisen lähes johtojen alle.

– Paine maankäytölle on taajaan asutuissa maissa 

huomattavasti kovempi kuin meillä. Myös voimajohto-

pylväiden rakenne on erilainen eri maissa, ja paikoin 

johtojen alle jää enemmän tilaa kuin Suomessa. Tämä 

ja erilainen lainsäädäntö mahdollistavat esimerkiksi 

rakentamisen ja hedelmäpuiden kasvattamisen johto-

jen alla, Fingridin erikoisasiantuntija Tiina Seppänen 

kertoo.

Euroopan unionin Life Elia -hanke on vuodesta 

2011 alkaen hakenut parhaita käytäntöjä voimajoh - 

tojen alla olevan maan käyttöön erityisesti luonnon  

monimuotoisuutta silmällä pitäen. Belgia ja Ranska 

ovat hankkeen kohdemaita, mutta ideoita on haettu  

eri puolilta Eurooppaa.

– Fingrid on tehnyt yhteistyötä Life Elian kanssa. 

Hyötykäyttömahdollisuuksista ovat nousseet erityises-

ti marja- ja hedelmätarhat, lammaslaiduntajat, lammet  

ja kosteikot sekä ympäristökasvatus. Erityisesti kos-

teikkoja on lisätty niin kohdemaissa Belgiassa ja  

Ranskassa kuin Suomessakin. Riista kosteikkojen 

perustamisesta kysytään meiltä usein, ja niiden 

perustaminen on sallittua, kunhan sähköturvallisuus 

huomioidaan.

EROT LIITTYVÄT MAANTIETEESEEN  
JA VÄESTÖMÄÄRIIN
Fingrid on tehnyt selvityksiä voimajohtoaluiden  

maankäytöstä ja myös kansainvälistä vertailua  

aiheesta. Viimeisin selvitys 2015–2016 tutki voima-

johtoalueiden hyötykäyttöä Ruotsissa, Norjassa,  

Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. 

– Ruotsissa ja Norjassa korostuu eläimistön  

ja kasvillisuuden monimuotoisuuden lisääminen,  

ja Norjassa vuoret rajoittivat maankäyttöä. Yhdys - 

valloissa haettiin ihmisten virkistyskäyttöön uusia  

mahdollisuuksia, ja Isossa-Britanniassa voimajohto-

alueiden maa oli joko viljelykäytössä tai tiiviisti 

rakennettu kaupungeissa. Myös Life Elia -hankkeessa 

Ranskan ja Belgian metsäluonnon monimuotoisuus 

korostuu, Seppänen toteaa. •

www.life-elia.eu/en/

Fingrid on työstänyt toimintamalleja voimajohto

aluiden hyötykäytön lisäämiseksi. Huomioon on 

otettu niin yksityinen maanomistaja kuin vaikkapa 

kunnan maankäytön suunnittelija.

Voimajohtoalueita kannattaa hyödyntää 

mahdollisimman monipuolisesti ihmisten ja luonnon 

hyväksi. Keskeisiä vaikuttajia alueiden hyödyn

tämisessä ovat maanomistajat. Monipuolisen 

ja laajamittaisen hyötykäytön varmistamiseksi 

tarvitaan yhteistyötä ja eri toimijoiden osaamista. 

Maanomistajien lisäksi iso rooli on kuntien maan

käytön suunnittelijoilla sekä  puutarha ja viheralan 

ammattilaisilla. 

Maanomistajat vastustavat joskus voimajohto

ja, koska he eivät koe voivansa hyödyntää sen alle 

jäävää maata. Kukaan ei kuitenkaan hyödy siitä,  

että maat jäävät joutomaaksi. 

– Fingridillä on meneillään mittava investoin ti

ohjelma, ja uusien voimajohtohankkeiden yhtey   
dessä on tunnistettu kehitysmahdollisuuksia voima

johtoalueiden hyödyntämiseen. Uutta pontta asian 

edistämiseen on tullut muun muassa voimajohto

hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien 

yhteydessä, kun uusille voimajohdoille haetaan 

ympäristöön parhaiten sopivaa reittiä yhteistyössä 

maanomistajien, viranomaisten ja muiden sidos

ryhmien kanssa. Sähkö on siirrettävä häiriöttömästi, 

ja kehi tämme toimintamallejamme voimajohtohank

keiden hyväksyttävyyden edistämiseksi, yritysvas

tuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski kertoo.

Voimajohtohankkeet halutaan toteuttaa niin 

ihmisten kuin ympäristön kannalta mahdollisimman 

vähin haitoin. Fingrid on sitoutunut vastuullisiin 

toimintatapoihin ja kehittää niitä jatkuvasti.

Vinkit maankäytön erilaisiin toteutuksiin on koottu 

Maanomistajan ideakortteiksi. Luet lisää tämän 

lehden sivuita 4–5.

Vinkkejä maanomistajille 
ja kaavoittajille

KeskiEuroopassa voimajohtojen alla kasvaa muun muassa viiniköynnöksiä ja hedelmäpuita. Euroopan unionin Life 
Elia hanke on vuodesta 2011 alkaen hakenut parhaita käytäntöjä voimajohtojen alla olevan maan käyttöön.

Voimajohtojen alle voidaan sijoittaa esimerkiksi mehiläistar
hoja tai  joulukuusiviljelmiä.
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Elokuussa 2016 Rauli-myrsky teki tuhojaan ja kaatoi puita 
sähkölinjoille erityisesti Keski-Suomessa ja Savossa. Jopa 
200 000 taloutta oli ilman sähköjä. Voimakas myrsky jäi 
erikoisen pitkäksi aikaa paikalleen pyörimään – jopa 18 
tunniksi. Korjaustöihin päästiin paikoin turvallisesti vasta 
yötä myöten. Puita kaatui paljon, koska maa oli syyskesällä 
märkää ja pehmeää ja lehtipuissa oli painavat lehdet. Fingri-
din kantaverkossa ei esiintynyt häiriöitä.
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Kantaverkko kestää 
useimmat sääilmiöt
Myrskytuulet, salamat, tykkylumi, kuura ja jäätävä sade uhkaavat voimalinjoja, 

mutta Fingrid on valmistautunut hyvin sään aiheuttamiin ongelmatilanteisiin. 

TEKSTI | PÄIVI BRINK

KUVA |  KARI SANTALA / OTAVAMEDIA

Ilmatieteen laitoksen ja Fingridin yhteistyö on monimuotois-

ta. Fingrid tarvitsee erityisesti havainto- ja ennustetietoa 

tuulesta, salamoista, tykkylumesta ja kuurasta.

– Myrskytuuli on ilmastollinen uhka kantaverkolle, vaik-

ka häiriöitä tämän vuoksi syntyykin harvoin. Jos myrskytuuli 

ylittää jatkuvasti yli 20 m/s maa-alueella, Fingrid nostaa val-

miutta. Ennakoivaan työhön tartutaan myös silloin, kun tyk-

kylunta kertyy voimajohtorakenteeseen. Silloin partioimme 

maalla ja ilmassa tutkimassa voimajohtoja ja pudotamme 

kiinnittyneen tykkylumen rakenteesta, Fingridin valvomo-

päällikkö Arto Pahkin kertoo.  

Myrskytuuliin sekä tykkylumi- ja jääkuormiin varaudu-

taan ennakolta puuvarmalla voimajohtolinjalla.

– Kantaverkon johtoaukea raivataan kahdeksan vuo-

den välein, ja sen vieressä on vielä molemmin puolin kym-

menen metrin reunavyöhyke, jossa puut eivät saa olla liian 

korkeita. Näin verkon toiminta ei häiriinny sähköjohtojen 

päälle kaatuvista puista. Ongelmia aiheuttavat myrskytuu-

len ja tykkylumen lisäksi myös salamat, ja ukkosrintamien 

liikkeitä seuraamme salamatutkalla, Pahkin jatkaa. 

Ilmatieteen laitoksen tuottama ajantasainen säätieto 

on aina Fingridin saatavilla ekstranet-palvelu Ilmanetissä. 

Ilmatieteen laitos tuottaa myös Krivat-järjestelmään viikoit-

tain meteorologin pitämän säätilannekatsauksen, jossa voi 

esittää myös tarkentavia kysymyksiä säätilasta. Ilmatieteen 

laitos viestii kriittiseen infrastruktuuriin vaikuttavista asiois-

ta myös Luova-tiedotteella, joka juontaa nimensä luonno-

nonnettomuuksiin varautumisesta.

– Meteorologi laatii Luova-tiedotteen silloin, kun hän 

ennakoi säätilanteen aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia 

esimerkiksi sähköjakeluun. Luova-tiedote sisältää en-

nusteen sääilmiön voimakkuudesta, liikkeestä ja vaiku-

tusalueesta. Siinä arvioidaan myös ilmiön vaikuttavuutta, 

ja sitä päivitetään tarvittaessa. Toinen varautumistuote, 

Luova-seuranta, laaditaan joka päivä. Siinä ennustetaan yh-

Miksi Fingrid ei kaapeloi?

Ovatko syyt kaapeloinnin välttämiseen  
teknisiä vai taloudellisia?
Molempia. Sähköverkoissa käytetään normaalisti 

vaihtosähkötekniikkaa, joka on yhteensopiva voima-

laitoksilla tuotetun vaihtosähkön kanssa. Vaihtosäh-

kökaapelin rakentaminen on noin kymmenen kertaa 

avojohtoa kalliimpi ratkaisu, ja lisäksi sen elinkaari 

on lyhyempi kuin avojohdon. Vaihtosähkökaapeli ei 

teknisesti sovellu suurjännitteiseen tehonsiirtoon 

pitkällä matkalla. Avojohto sen sijaan on varma ja 

kustannustehokas ratkaisu. On vain huolehdittava 

voimajohtolinjan puuvarmuudesta. Kaapelivikojen 

paikallistaminen ja korjaaminen on huomattavasti 

hitaampaa ja vaatii enemmän kalustoa kuin avojoh-

tojen vikojen korjaaminen. 

Onko kaapeli huomaamaton maisemassa?
Yleensä ei. Maakaapelin tunnelointi on kallista. Jos 

kaapelia ei tunneloida, se vaatii maan pinnalle puu-

vapaan kaapelialueen, jonka käyttöoikeutta rajoite-

taan. Kaapelin asentaminen 1–1,5 metrin syvyyteen 

vaatii maa-aineksen muokkaamista. Kaapeliyhteys 

on usein pidempi kuin avojohtoyhteys, koska asen-

nus vaatii maaston esteiden kiertämistä.

Kantaverkossa on kuitenkin  
noin 320 km kaapelia. Miksi?
Suomen noin 14 600 kilometrin kantaverkossa 

tuo 320 kilometriä on tosiaan vähäinen, mutta 

merkittävä osa. Kaapelit kulkevat nimittäin meren 

alla Ruotsiin ja Viroon. Merikaapeleina toteutetut 

ulkomaanyhteydet ovatkin tasasähköyhteyksiä, 

joihin kaapelit sopivat paremmin. Kummallakin ran-

nalla on muuttaja-asema, joka muuttaa tasasähkön 

vaihtosähköksi ja päinvastoin. Ratkaisu on toimiva, 

mutta kallis. •

Lisätietoja antavat:  

Fingridin erikoisasiantuntija Max Isaksson sekä 

johtava asiantuntija Liisa Haarla. 

Fingrid on todennut, että kantaverkon sähkönsiirrossa kaapelointi ei ole oikea ratkaisu. 

teiskunnalle haitallisten sääilmiöiden todennäköisyyttä noin 

viikon ajalle, Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Marja 
Aarnio-Frisk kertoo. 

LUOTETTAVAN ENNUSTEEN  
AJOITUS RIIPPUU ILMIÖSTÄ
Lämpötila voidaan ennustaa luotettavasti noin seitsemän 

vuorokautta aiemmin, saderintamien reitit 3–5 vuorokautta 

aiemmin. Matalapaineet ja tuulet ovat selvillä 2–3 vuoro-

kautta etukäteen ja ukkoset ja sademäärät 0–2 vuorokaut-

ta aiemmin. 

– Erityisesti trombeja, syöksyvirtauksia ja kovia 

ukonilmoja on vaikea ennustaa ja paikantaa etu käteen, 

Aarnio-Frisk toteaa. 

Talvella on haasteellista ennustaa, onko sade jäätävää 

ja paljonko lunta kertyy.

– Olemme tehneet Ilmatieteen laitoksen kanssa 

yhteistyötä esimerkiksi parantaaksemme voimajohtoihin 

kertyvien tykkylumikuormien ennustettavuutta ja paikallis-

tamista. Olemme myös tutkineet jäätyvän sateen vaikutuk-

sia sähkölinjoihin, Pahkin kertoo.

VALMIUSTILAN NOSTO TAPAHTUU SUUNNITELLUSTI
Valmiustilan nosto liittyy ennusteeseen tai tapahtumaan, 

jonka vuoksi pitää varata omaa tai palveluntuottajien 

henkilökuntaa häiriöiden hallintaan tai vikojen korjaamiseen. 

Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi vakavan häiriön 

uhka kantaverkossa, käytönvalvontajärjestelmän osan tai 

tietoliikenneyhteyksien osan menettäminen tai ennuste 

merkittävästä ilmastollisesta uhasta. 

– Tarvittaessa valvomon yhteyteen perustetaan krii-

sikeskus, joka hoitaa tehostetusti häiriön aikaisen ulkoisen 

ja sisäisen viestinnän. Oikea-aikainen viestintä yhteistyö-

kumppanien, viranomaisten ja median kesken on tärkeää, 

Pahkin kertoo

Sähkömarkkinalaki edellyttää verkkoyhtiöitä laatimaan 

varautumissuunnitelman. Fingridin varautumissuunnitel-

massa kootaan yhteen Fingridin varautumista ja häiriön-

hallintaa koskevat ohjeistot ja tiedot varautumisesta. 

Varautumissuunnitelmaan kuuluva valmiussuunnitelma  

luo ohjesäännön Fingridin toimimiseen poikkeusoloissa. 

– Suunnitelmissa uhat ennakoidaan ja häiriöt minimoi-

daan, Pahkin vakuuttaa. •
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Maanomistajat toivovat tarkkaa ja 
ajankohtaista viestintää

TEKSTI | PÄIVI BRINK

Maanomistajakyselyissä toivotaan toistuvasti ajantasaista, täsmällistä ja ennakoivaa viestintää voimajohdon 

rakentamisen aikana. Fingrid kehittää viestintäänsä toiveiden mukaiseksi, myös uusia välineitä käyttäen.

ingridillä on aito tahto kehittää toimintaansa 

maanomistajakyselyjen mukaan. Siksihän 

me kyselyjä teemme. Maanomistajat ovat 

keskenään hyvin erilaisia, ja toiset haluavat 

enemmän tietoa rakennustöistä maillaan ja liikenteestä 

töiden aikana kuin toiset. Kyselyjen tulokset ovat olleet 

pääsääntöisesti positiivisia: viestintä on ollut oikea-ai-

kaista ja sitä on ollut tarpeeksi suurimman osan mielestä. 

Tyytyväisyyskin on meille tärkeä viesti, koska ilman kyselyjä 

kuulemme vain tapauksista, joissa kaikki asiat eivät ole 

kunnossa, kertoo maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm.

Kyselyjä on tehty viimeiset kolme vuotta aina voima-

johdon valmistuttua, kun jäljet on korjattu ja korvaukset 

mahdollisista haitoista maksettu. Viimeisimmät kyselyt  

on tehnyt puhelimella ulkopuolinen tutkimustoimisto  

IRO Research Oy. Vastausprosentti on ollut 54.

– Korvausasiat ovat puolueettoman lunastustoimikun-

nan käsissä, ja päätökset korvauksista saattavat tulla jopa 

pari vuotta johdon valmistumisen jälkeen. Tämä hidastaa 

kyselyjen tekemistä, ja siksi moni jo unohtaa asioita. Mutta 

toisaalta kyselyä on turha tehdä, ennen kuin korvaukset on 

saatu. Toistuvasti meiltä on toivottu täsmällisempää tietoa 

siitä, mitä juuri kyseisen maanomistajan mailla tehdään ja 

milloin sinne tullaan. 

Fingridin verkkosivulla on karttapalvelu, josta tietyn 

rakennushankkeen reitin voi hakea kartalta. Palvelun kautta 

voi myös antaa palautetta ja merkitä karttaan juuri sen koh-

dan, johon toivoo huomion kiinnittyvän. Ennen rakennus-

töiden alkua lunastustoimikunta järjestää alkukokouksen, 

jossa myös Fingridin edustajat kertovat maanomistajille 

hankekokonaisuudesta. Tärkeä viestintäkeino Fingridille 

on maanomistajille postitettu kirje, joka lähetetään, kun 

urakoitsija on valittu ja työt työmaalla ovat käynnistymässä.

– Kerromme kirjeessä urakoitsijan ja Fingridin vastuu-

henkilöiden yhteystiedot. Sen jälkeen urakoitsija suunnit-

telee hankkeen aikataulun ja ottaa tarvittaessa ennakkoon 

yhteyttä maanomistajaan kertoakseen hänen maillaan 

tapahtuvista töistä. Tarvittaessa lähetämme välitiedotteen. 

Kun johto on valmis, tiedotamme siitäkin ja pyydämme 

maanomistajia kertomaan mahdollisista ongelmista tai 

keskeneräisyyksistä, Alm kertoo.

VALITUKSISTA OTETAAN OPIKSI
Tyytymättömyyttä ja yhteydenottoja aiheuttavat yksityis-

teille ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot, korjaa-

mattomat työmaajäljet sekä puutteellinen viestintä.

– Annamme palautteen eteenpäin urakoitsijoille ja 

keskustelemme heidän kanssaan siitä, miten vastaavan  

Pilottihankkeessa käytössä Facebook, 
sähköposti ja tekstiviestit 

tilanteen toistuminen saadaan estettyä jatkossa. Esimerkik-

si yksityisteiden käytöstä on sovittava etukäteen paikallis-

ten kanssa liikenteen sujumiseksi. Etukäteen sopiminen on 

kaikessa rakennustyössä tärkeintä, kun toimitaan toisten 

omistamilla mailla. Toisaalta meiltä toivotaan muistutusta, 

kun työt todella alkavat.

Rakennushanke etenee usein vaihe kerrallaan niin, että 

vaiheiden väliin voi jäädä paljonkin aikaa. 

– Perustusten rakentamisen ja pylväiden pystyttä-

misen välissä voi olla viikkojen ja jopa kuukausien tauko. 

Työporukoita saattaa olla tekemässä eri paikoissa eri 

työvaiheita, ja esimerkiksi vuodenaika ja maasto-olosuhteet 

vaikuttavat siihen, missä tiettyyn aikaan on hyvä työsken-

nellä. Raskaan kaluston liikuttelu pehmeissä ja märissä 

olosuhteissa on hankalaa, mutta aina senkään välttäminen 

ei ole mahdollista. Kaikesta liikenteestä pelloille ja pihoille 

on kuitenkin sovittava etukäteen maanomistajan kanssa. 

Tiedottamista on vaikea hoitaa reaaliaikaisesti, mutta py-

rimme siihen, että maanomistaja on tekemisestä tietoinen, 

Alm toteaa. •

ingrid kokeilee vuoden 2017 

aikana uusia viestintävälineitä 

Vanaja–Tikinmaan-voima-

johtotyömaan viestinnässä. 

Kyseessä on Hämeenlinnasta Valkeakoskelle 

kulkevan vanhan voimajohdon uusiminen, 

johon liittyvät samat toimenpiteet kuin uuden 

rakentamiseen. 

– Maanomistajat ovat pyytäneet meiltä 

tekstiviestien ja sähköpostin lähettämistä, ja 

nyt otamme nämä viestintävälineet käyttöön. 

Toivomme, että kaikki maanomistajat vas-

taavat kyselyymme ja ilmoittavat meille oman 

puhelinnumeronsa ja sähköpostiososoitteen-

sa, jotta ajantasainen viestintä on mahdollista. 

Kiitokset yhteistietonsa jo toimittaneille.  

Sähköisten viestien rinnalla lähetämme toki 

edelleen kirjeitä, maankäyttöpäällikkö Ilkka 
Alm toteaa.

Fingridin sähköpostilla lähetettyyn 

uutiskirjeeseen voi myös vastata, mutta 

tekstiviestiin ei. Pilottihankkeella on oma 

Facebook-ryhmä nimeltä ”vanajatikinmaa”, 

jossa hankkeen etenemisestä tiedotetaan. 

Hankkeen koordinaattori Pia Ojala Fingridin 

viestinnästä pitää Facebookin parhaana 

puolena vuorovaikutteisuutta.

– Facebookista näkee, miten työmaa 

etenee ja missä nyt työskennellään. Toivom-

me maanomistajien myös kommentoivan 

Facebookissa viestejämme ja kysyvän 

kaikesta, mikä ihmetyttää. Olisi oikein hyvä, 

jos hankkeesta syntyisi keskustelua. Pyrimme 

Facebookissa ennakoimaan tilannetta ja 

kertomaan hankkeesta ajankohtaisia asioita 

sanoin ja kuvin. Sähköposti, tekstiviestit ja 

Facebook kulkevat ihmisten mukana näp-

pärästi, ja tieto tavoittaa heidät keskellä 

arkea. Viestintämme pyrkii olemaan helposti 

lähestyttävää ja ymmärrettävää, ja toivomme 

kuulevamme ongelmista mahdollisimman 

pian, Ojala korostaa.

Fingridin juuri julkaisema esite ”Mailleni 

tulee voimajohto” selventää, milloin ja missä 

asioissa maanomistajan kannattaa itse olla 

aktiivinen. Esitteeseen on koottu kaikki tyypil-

liset kysymykset, joita maanomistajilla on ollut 

Fingridille voimajohdon rakennusvaiheessa, ja 

vastaukset niihin. Esite lähetetään ensimmäi-

sen maanomistajakirjeen mukana, ja se löytyy 

myös Fingridin verkkosivuilta suomeksi ja 

ruotsiksi.  

Lisätietoa: 
www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/hankkeet/

voimajohtohankkeet/Vanaja-Tikinmaa

Anna yhteystietosi täällä:  
www.lyyti.fi/reg/Vanaja-Tikinmaa



  Länsirannikon hankekokonaisuuden  
 myötä rakennettu uusi 400 kV siirtoyhteys  
  220 kV voimajohto  
  110 kV voimajohto   
  400 kV voimajohto
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Tuulivoimaa verkkoon

Suunniteltujen ydinvoimaloiden 
palveleminen
Länsirannikollle on tulossa uutta ydinvoimaa

• Olkiluoto 3 noin 1 600 MW.

• Fennovoiman Hanhikiven hankesuunnitelma 1 200 MW.

Historian mittavin 
investointi
Länsi-Suomen investointiohjelma on kooltaan 

260 miljoonaa euroa, ja se on Fingridin kaikkien 

aikojen suurin investointi. 

Suuri työllistäjä
HANKKEEN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS OLI 

1 000 
HENKILÖTYÖVUOTTA.

Yksi neljästä
Länsirannikon projektikokonaisuuden valmistumisen 

myötä Suomessa on nyt neljä etelä-pohjoissuuntaista 

400 kilovoltin siirtoyhteyttä.

Siirtohäviöiden pieneneminen

YVA-ympäristö- 
vaikutusselvitykset
Kattava YVA-menettely on tehty voimajoh-

tohankkeista Seinäjoki–Tuovila, Ulvila–

Kristinestad ja Hirvisuo–Pyhänselkä. 

Viimeksi mainittu selvitys sai  

valta kun nallisen YVA-palkinnon.

Länsirannikolle on rakenteilla  

noin 1 000 megawattia 

tuulivoimaa, joka voidaan 

liittää verkkoon. Tuulivoimaa 

palvelevat erityisesti Jylkän ja 

Siikajoen muuntoasemat.

Suuremman jännitteen ansiosta siirto- 

häviöt pienevät vuodessa määrällä, 

joka vastaa 2 500 sähkölämmitteisen 

omakotitalon sähkönkulutusta.

Uuden ajan voimaa
Fingridin kaikkien aikojen suurin investointi, Porista Ouluun kulkeva 

400 kilovoltin siirtoyhteys valmistui vuoden 2016 lopussa. Fingridin 

varatoimitusjohtajan Kari Kuuselan mukaan uudella Länsi-Suomen 

siirtoyhteydellä vastataan uuden ajan haasteisiin.

TEKSTI | MATTI VÄLIMÄKI

KUVITUS | OTAVAMEDIA OMA

Länsirannikon siirtoyhteys 2007–2016 
•  380 KM 400 KV-VOIMAJOHTOA
•  9 UUTTA SÄHKÖASEMAA, LISÄKSI SUPPEAMPIA ASEMALAAJENNUKSIA 
•  UUTTA SIIRTOKYKYÄ 600–800 MEGAWATTIA

iirtoyhteys palvelee tuulivoimaa, 

jota Pohjanmaalle on rakennettu ja 

rakennetaan paljon tulevaisuudes-

sakin. Sen läheisyydessä ovat myös 

olemassa olevat ja suunnitellut ydinvoimalaitokset.

Siirtoyhteys auttaa myös, mikäli riittävästi 

sähköä ei löydykään totuttuun tapaan läheltä, kun 

esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitok-

sia on ajettu alas, Kuusela sanoo.

Uudet rakenteet korvaavat alueen vanhat pie-

nempikapasiteettiset ja elinkaareensa päähän tul-

leet voimajohdot ja tehostavat pohjoisen ja etelän 

välisiä siirtoyhteyksiä. Se edesauttaa sitä, että koko 

Suomi on sähkön siirrossa yhtä hintavyöhykettä. 

Suurempaan jännitteeseen siirtyminen pienentää 

myös siirtohäviöitä.

Rakentamispäällikkö Keijo Välimaa kuvailee, 

että projekti on ollut lukuisine osahankkeineen kuin 

iso palapeli.

– Paljon mietittävää on riittänyt esimerkiksi 

eri urakoiden eri työvaiheiden yhteensovittamises-

sa ja siirtokeskeytysten ajoittamisessa niin, että 

niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa, hän 

kertoo.

– Vuosia kestänyt projekti on ollut koko Fingri-

din väelle ja palvelutoimittajille iso haaste. Urakasta 

on suoriuduttu erinomaisesti. •
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Huoltoteiden käytöstä 
korvaus tienhaltijoille

TEKSTI | KATI SÄRKELÄ

KUVAT | PETRI JAUHIAINEN

Eira Suhonen hoitaa yksityisteiden käyttömaksuja koskevat sopimukset  

tiekuntien ja maanomistajien kanssa vuosien kokemuksella ja positiivisella asenteella. 

Fingridiltä lähtee tienhaltijoille sopimuskausittain tuhansia sopimuskirjeitä.

Voimajohtojen  
kunnossapitotyössä 
tarvittavat yksityistiet
• Fingrid Oyj on saanut oikeudet liikkumiseen  

yksityisteiden kautta voimajohtoalueille maiden 

lunastuksen yhteydessä. 

• Käyttömaksu tarkoittaa korvausta tästä käytöstä, 

korvaus on verovapaa.

• Korvauskäytäntö yksityisille tienhaltijoille aloitettiin 

vuonna 1997, kolmas kymmenvuotinen sopimuskausi 

alkoi 1.1.2017.

• Suosituksen yksityisteiden käyttömaksuista ovat  

tehneet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 

MTK r.y, Svenska lantbruksproducenternas central-

förbund SLC r.f., Fingrid Oyj ja Suomen Tieyhdistys ry.

– Kun maat siirtyvät uusille suku polville tai tiekuntien puheenjohtajat vaihtuvat, ajantasaisten yhteystietojen selvittäminen ja tilinumerojen tarkistaminen on joskus melkein salapoliisityötä, 
Eira Suhonen sanoo. 
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Suomen Tieyhdistys ry myönsi vuonna 2016 Eira Suhoselle 
hopeisen ansiomerkin tie-, katu- ja liikenneolojen hyväksi 
tehdystä ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä. Perus-
teena oli myös Suhosen positiivinen ja iloinen asenne, jolla 
hän saa asiat sujumaan tiekuntien edustajien kanssa.

Huoltotiet Fingridin voimajohtoalueille ovat harvoin käy

tössä. Vuositarkistuksissa tai vikatilanteissa niitä kuitenkin 

tarvitaan, ja tieto parhaasta voimajohtopylväälle johtavasta 

huoltoreitistä on tärkeä. 

Fingrid maksaa korvauksia yksityisten teiden käytöstä 

voimajohtojen kunnossapitotyössä. Valtioneuvoston lunas

tuslupapäätös antaa Fingridille oikeuden käyttää voima

johtoalueelle johtavia yksityisteitä normaaliin huoltoajoon. 

Käyttömaksusopimus kattaa tästä käyttökorvauksen.  

Jos ajoa näyttäisi tulevan runsaammin, asiasta ja käyttökor

vauksen muutoksesta sovitaan tienhaltijan kanssa erikseen.

Tyypillisesti yksityisten tienhaltijoiden teiden kautta 

voimajohtoalueille kuljetaan kuntotarkastuksen takia joka 

Jos jokin reitti ei syystä tai 
toisesta sovellu huolto käyttöön, 
maanomistajien avulla etsimme 
uuden kulun voimajohtoalueelle.

ETSITÄÄN SOPURATKAISU KAIKILLE OSAPUOLILLE
Yleensä sopimusasiat tien haltijoiden kanssa hoituvat 

sujuvasti, mutta joskus selvitettävää riittää. 

– Pyrimme aina kaikkia tyydyttävään sovintoratkaisuun 

neuvottelemalla ja sopimalla, Eira Suhonen kertoo. 

– Jos jokin reitti ei syystä tai toisesta sovellu huolto
käyttöön, maanomistajien avulla etsimme uuden kulun 

voimajohtoalueelle, Suhonen kertoo. 

Joskus tienhaltijoilla ei ole tietoa siitä, kenen hallin

nassa läheiset sähkölinjat ovat. Fingrid kuitenkin maksaa 

käyttökorvausta vain Fingridin hallinnoiman kantaverkon 

voimajohtolinjojen huoltoteistä. 

Eira Suhonen on työskennellyt Fingridin ja sen edeltäji

en, muun muassa Imatran Voiman, palveluksessa pitkään.

– Pidän tästä työstä, vaihtelua on tarpeeksi ja saan olla 

paljon yhteydessä asiakkaisiin. Ja tietenkin on mukavaa, kun 

saan hyvää palautetta. On minulle kiitosrunokin lähetetty, ja 

sen olenkin laittanut työhuoneen seinälle.  •

toinen vuosi. Lisäksi pylväille tehdään satunnaisia tarkas

tus ja korjauskäyntejä. Suurempien perusparannustöiden 

väli on yli 20 vuotta. Autokalustona käytetään henkilö ja 

maastoautoja, ja korjauskäynneillä joskus myös kuorma 

autoja.

Voimajohtoalueilla käydään tietyin aikavälein myös 

raivaamassa kasvillisuutta johtoalueen käyttöturvallisuuden 

varmistamiseksi. Johtoaukeat raivataan 5–8 vuoden välein 

ja reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden 

välein.

Fingrid korvaa teiden huoltokäytön vaatimat kun

nos tustyöt – tienhaltijoille ei koidu velvollisuuksia huolto

käytöstä. Voimajohtojen määräaikaiset huoltotyöt Fingrid 

tekee yleensä lumettomana aikana, joten esimerkiksi teiden 

aurausta tarvitaan vain harvoin.

KORVAUS MAKSETAAN  10 VUODEKSI KERRALLAAN
Tienhaltijoille korvataan käyttömaksusuositusten mukainen 

kertakorvaus kymmenvuotiselle sopimuskaudelle. Korvaus

määriä on tarkistettu ylöspäin 1.1.2017 alkaneelle uudelle 

kaudelle. 

Huoltotiesopimuksiin liittyviä asioita hoitaa Fingri

dissä assistentti Eira Suhonen rautaisella kokemuksella. 

Vastuualue on laaja, Suhonen käy läpi Fingridin voimajoh

tolinjoille kulkevat huoltotiet koko Suomen alueella. Aikaa 

meneekin useita vuosia, koska huoltotiekäyttökorvausten 

piirin kuuluu jopa 17  000 kilometriä yksityisteitä. Korvauk

set tienhaltijoille maksetaan takautuvasti sopimuskauden 

alusta alkaen.

– Aloitin Utsjoelta ja etenen etelään päin tie kerrallaan, 

Eira Suhonen kertoo. 

– Olen laskenut, että tähän menee neljä vuotta.

Eira Suhosen tehtäväkenttään kuuluu uusien teiden 

ja metsäteiden piirtäminen, maanomistajien ja tiekuntien 

yhteystietojen tarkistaminen sekä huoltoteiden käyttö

sopimuksiin liittyvät asiat. Sopimusehdotuksia yksityis

teiden käyttömaksuista lähetetään tiekunnille ja maan

omistajille noin 7 500 kappaletta. 

– Lähetän sopimusehdotukset kirjeitse tienhaltijoille. 

Yhteystietojen etsiminen voi olla välillä salapoliisityötä,  

ja kerään tietoja muun muassa Maanmittauslaitokselta.  

Sopimuksia päivitetään, kun maat siirtyvät uusille suku

polville ja tiekuntien puheenjohtajat vaihtuvat. Tilinumerot 

on tärkeä pitää ajan tasalla.

Vaivaa nähdään, jotta korvausasiat saadaan järjestyk

seen ja maksut oikeille tienhaltijoille. Fingrid haluaa hoitaa 

velvollisuutensa korvata tienhaltijoille sovitun summan 

huoltoteiden käytöstä.
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Fingridin 
kesäristikko
Ratkaise ristikko ja lähetä ristikon vihreille linjoille syntyvät lauseet 30.6.2017 

mennessä osoitteella Fingrid Oyj, PL 530, 00101 Helsinki. Merkitse kuoreen 

tunnus ”Kesäristikko”. Voit lähettää ristikon ratkaisun meille myös sähköpostilla 

viestinta@fingrid.fi. Liitä vastaukseen mukaan yhteystietosi.

Oikein ratkaisseiden kesken arvomme kolme kesäistä pyyhesettiä.



Fingrid Online -mobiilisovellus tuo tiedon  
voimajärjestelmän tilasta ja häiriöistä suoraan  
puhelimeesi.

 
Sovelluksessa on kolme toimintoa: 

 Voimajärjestelmän tila

 Käyttöhäiriöt 

 Häiriötiedotteet

Sovellus esittää Fingridin verkkosivuillakin julkaistavat tiedot helposti selattavassa muodossa. 
Sinulle, joka tarvitset työssäsi sähkömarkkinatietoa tai olet muuten vain kiinnostunut voima- 
järjestelmän tilasta. 

Voimajärjestelmän tila kertoo yhdellä silmäyksellä 
sähköjärjestelmän tilanteen. 

Rajasiirrot-välilehdellä näkyy reaaliaikainen tuonti-  
ja vientitilanne.
 
Kulutus ja tuotanto -välilehti näyttää sähkön kulutuk-
sen ja tuotannon eriteltynä eri tuotantomuotoihin.  
Sivulla näkyy myös tehotasapainon tilanne sekä säh-
kön markkinahinta Suomessa.

Käyttöhäiriöt esittää kantaverkossa tapahtuneet 
häiriöt karttapohjalla: 

• tapahtuma-aika ja -paikka 
• kohteen tyyppi
• vian luonne
• arvioitu päättymisaika.

Häiriötiedotteet ovat lyhyitä kuvauksia kantaverkossa 
sattuneista häiriöistä. 

Voimajärjestelmän tila ja 
häiriötiedotteet suoraan  
puhelimeesi

Lataa ilmainen sovellus
fingrid.fi/online

Sähkön pörssihinta puhelimeesi 
Sähkön markkinahinta lasketaan sähköpörssissä joka 
päivä seuraavalle vuorokaudelle, ja hinta vaihtelee 
joka tunti. Tuntihinta-sovelluksen hintatietojen avulla 
voit ajoittaa omaa sähkönkulutustasi hintapiikkien 
ulkopuolelle.

Sovelluksen näyttämään hintaan voi sisällyttää halu-
tessaan pörssihinnan lisäksi myös jakeluverkkoyhtiön 
laskuttaman siirtomaksun tai sähköenergian myyjän 
marginaalin.

Sovelluksesta näet kuluvan päivän ja seuraavan  
päivän tuntihinnat selkeästi taulukkona ja graafina.

Kenelle?
Hyödyt sovelluksesta, jos olet tehnyt sähkön-
myyjäsi kanssa pörssihinnoitellun sopimuksen, 
jossa on tuntikohtainen laskutus.

Edellytyksenä on, että paikallinen jakeluverkko-
yhtiösi tarjoaa mahdollisuuden sähkön tuntikoh-
taiseen mittaukseen.

Määritä itse hintarajat
Voit määrittää sovellukseen hintarajat, joiden 
ylittyessä tai alittuessa puhelin hälyttää.

Voit valita, haluatko hälytyksen seuraavan vuoro- 
kauden sähkönhinnoista edellisenä päivänä vai 
hieman ennen kyseistä tuntia.

Jos hälytysrajan ylittäviä tunteja on useita, sovel-
lus hälyttää vain ensimmäisestä tunnista.

Sinä päätät, säästätkö sähköä
Voit vähentää sähkönkäyttöäsi silloin, kun sähkö 
on kallista, ja hyödyntää ne tunnit, jolloin hinta 
on alimmillaan.

Fingrid voi myös tiedottaa sovelluksen kautta 
sähköjärjestelmän häiriö- ja poikkeustilanteista.

Optimoi sähkönkäyttösi 
Tuntihinta-sovelluksella!

Lataa ilmainen sovellus
fingrid.fi/tuntihinta



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

Tavataan Farmari-messuilla
Fingrid on mukana Farmari 2017 messuilla  

Seinäjoella 14. – 17.6.2017. 

Tervetuloa keskustelemaan voimajohdoista ja  
niiden vaikutuksesta ympäristössämme.  

Asiantuntijamme ovat paikalla sinua varten.

Fingrid välittää. Varmasti.


