
Vuosikertomus 2009





Sisällys

Fingrid lyhyesti 4

Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 5 

Toimitusjohtajan katsaus 6  

Voimajärjestelmän käyttö 8  

Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen 10  

Verkon kehittäminen ja ylläpito 12  

Asiakkaat ja sidosryhmät 14  

Henkilöstö ja osaaminen 16  

Tutkimus ja kehitys 18  

Ympäristö 20  

Yhtiön talous ja rahoitus 22  

Hallitus 24 

Johtoryhmä 26

Neuvottelukunta 28

Tapahtumia vuoden varrelta 30 



Fingridin perustehtävä
Fingridin tehtävä kantaverkkoyhtiönä on 

 kehittää voimajärjestelmää
 siirtää toimintavarmasti sähköä
 edistää sähkömarkkinoita.

Fingridin arvot
 avoimuus
 tasapuolisuus
 tehokkuus
 vastuullisuus

Fingridin visio 
Fingridin tavoitteena on olla
kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva.

Fingrid Oyj lyhyesti
  Fingrid on yritys, joka vastaa Suomen kantaverkon 
riittävyydestä ja toimivuudesta.

  Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon 
ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä 
alueelliset jakeluverkot.

  Kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voi-
majohtoja noin 14 000 kilometriä sekä yli sata sähkö-
asemaa.

  Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. 
Lähivuosina rakennetaan lähes 3 000 kilometriä uusia 
voimajohtoja ja kolmisenkymmentä sähköasemaa.

  Yhtiö on perustettu 29.11.1996.

  Operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.

  Liikevaihto 359 miljoonaa euroa.

  Taseen loppusumma 1 649 miljoonaa euroa.

  Fingrid omistaa 20 prosenttia sähköpörssi Nord Pool 
Spot AS:stä.

  Henkilöstö vuoden lopussa 260 (vakinaisessa
 työsuhteessa 245).
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Toimitusjohtajan katsaus

den henkilöiden ajatuksia menneestä, 
nykyhetkestä ja tulevasta on koottu tä-
män vuosikertomuksen aukeamille ker-
tomaan pitkäjänteisestä, tuloksekkaas-
ta työstä. 

Fingrid juhlisti suomalaisen kantaver-
kon juhlavuotta työntäyteisissä merkeis-
sä. Yhtiöllä on käynnissä ennätysmää-
rä rakennus- ja kunnossapitohankkeita. 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana in-
vestoimme yhteensä 1,6 miljardin euron 
edestä kantaverkkoon ja varavoimaan.

Investointiohjelmassa valmistaudutaan 
rakentamaan 2 700 kilometriä voima-
johtoja ja 30 sähköasemaa seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Länsiranni-
kon 220 kilovoltin kantaverkon vahvis-
taminen 400 kilovoltin jännitteelle pie-
nentää Suomen sisäisten siirtorajoitus-
ten esiintymisriskiä ja toisaalta mahdol-
listaa tuulivoiman laajamittaisen liittä-
misen kantaverkkoon. Häiriötilanteiden 
hallintaan rakennetaan tämänhetkisten 
suunnitelmien mukaan 300 megawattia 
varavoimaa.

Siirtoyhteyksiä naapurimaihin ollaan 
myös lisäämässä. Fenno-Skan 2 -yhte-
ys lisää merkittävästi Suomen ja Ruot-
sin välistä rajakapasiteettia ja auttaa pi-
tämään maiden väliset aluehinnat mah-
dollisimman yhtenäisinä lisäten näin te-
hokkuutta sähkömarkkinoilla. EstLink 2 
-siirtoyhteyden rakennuttaminen Suo-
men ja Viron välille liittää Pohjoismaiden 

Toimintavuosi käynnistyi kantaver-
kon 80-vuotispäivän merkeissä. 
Suomen voimansiirtojärjestelmän 

selkäranka sai alkunsa 16.1.1929, kun 
ensimmäinen 110 kilovoltin voimajoh-
to-osuus koko maan kattavasta sähkön 
kantaverkosta otettiin käyttöön Imat-
ran ja Turun välillä. Tästä alkoi kanta-
verkon kehitys, joka on johtanut maail-
man parhaimpiin ja tehokkaimpiin kuu-
luvan sähkönsiirtojärjestelmän muodos-
tumiseen.

Kantaverkkoa rakensivat ensi alkuun 
teollisuuden eri toimijat. Rakentami-
nen kulki käsi kädessä Suomen teollistu-
miskehityksen kanssa. Vuosikymmenien 
eri rakentamisvaiheiden jälkeen kanta-
verkon omistus siirtyi valtakunnalliselle 
kantaverkkoyhtiölle vuonna 1997. Nyky-
ään Fingridin omistuksessa on Suomen 
kantaverkko ja kaikki merkittävät ulko-
maanyhteydet. Voimajohtoja on yhteen-
sä noin 14 000 kilometriä ja sähköase-
mia yli sata.

Oivallus siirtää sähköä pidempiä matkoja 
syntyi Keski-Euroopassa 1800-luvun lo-
pulla. Aikaa myöten myös Suomessa il-
maa siipiensä alle saanut ajatus sai kan-
taverkon rakentajat ja kunnalliset päät-
täjät oivaltamaan sähköistämisen mer-
kityksen yhteiskunnalle. Sähköstä ja sen 
siirrosta on tullut yhteiskunnan perus-
infrastruktuuri, jota ilman ei tulla toi-
meen. Suomi toimii sähköllä. Kantaver-
kon kehitykseen keskeisesti vaikuttanei-
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ja Baltian sähkömarkkinat paremmin yh-
teen. Tämän hankkeen aikataulu on si-
doksissa sähkömarkkinoiden avaamiseen 
Baltian alueella. 

Itämeren alue on yksi EU:n strategian 
fokusalueista, ja EstLink 2 tulee olemaan 
suomalaisten ja virolaisten yhteinen pa-
nos Itämeren alueen sähkömarkkinoiden 
kehittämiseksi. Sähkömarkkinoiden laa-
jenemisen ohella Baltian maiden integ-
roinnilla pohjoismaisiin markkinoihin on 
suuri merkitys Baltian maiden toimitus-
varmuudelle.

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisessa 
yhteistyössä saavutettiin todellinen lä-
pimurto, kun yhtiöiden uusi yhteistyö-
järjestö ENTSO-E (European Network 
of Transmission System Operators for 
Electricity) näki päivänvalon 1.7.2009. 
ENTSO-E:n myötä Euroopan laajuinen 
yhteistyö kattaa kaikki kolme kantaverk-
koyhtiöiden perustehtävää: tehokkaan 
käyttötoiminnan, sähkömarkkinoiden 
toiminnan edistämisen ja yhteisen eu-
rooppalaisen kantaverkon kehittämisen. 

ENTSO-E toimii yhteistyössä EU:n ko-
mission, sähkömarkkinaviranomaisten ja 
sähkömarkkinaosapuolten kanssa. Jär-
jestön tehtävänä on edistää EU:n sisä-
markkinoiden integroitumista ja luo-
da kantaverkkoihin liittyviä toimitusvar-
muus- ja markkinasääntöjä. Matka koh-
ti maailman suurimpia sähkömarkkinoi-
ta jatkuu.  

Suomalaisesta näkökulmasta uuden jär-
jestön alueellinen yhteistyö tarjoaa erin-
omaisen foorumin kehittää koko Itäme-
ren alueen sähköverkkoja ja sähkömark-
kinoita. ENTSO-E:n perustamiseen liitty-
en pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt lak-
kauttivatkin kesäkuussa pitkäaikaisen 
yhteistyöjärjestönsä Nordelin. 

Euroopan unionissa tehtiin myös päätös, 
että sähkön tuottajat ja myyjät eivät saa 
omistaa sähkönsiirtoyhtiöitä 3.3.2012 
jälkeen. Fingridin omistajista Fortum Oyj 
ja Pohjolan Voima Oy ilmoittivat selvit-
tävänsä Fingrid Oyj:n omistuksesta luo-
pumista.

Vuonna 2009 tapahtui merkittävä muu-
tos ilmasto- ja energiapoliittisessa ajat-
telussa. Euroopan unioni asetti aikanaan 
omat tavoitteensa vuodelle 2020, ja täs-
tä vuodesta tuli monessa mielessä pit-
kän aikavälin strategian aikahorisontti. 
Vuonna 2009 tarkastelun lähtökohdak-
si otettiin hiilineutraaliuden tavoite säh-
kön ja kaukolämmön tuotannossa, jol-
loin pitkän aikavälin strategian aikahori-
sontti siirtyi luonnostaan vuoteen 2050.

Vuosi 2020 on tässä strategiassa hyvä 
välietappi, mutta todellisen muutoksen 
aikaansaaminen kestää usean vuosikym-
menen ajan. Vuosi 2050 oli tarkastelun 
aikahorisonttina sekä valtioneuvoston 
tulevaisuusselonteossa että Energiateol-
lisuus ry:n energiavisiossa. Molemmis-
sa visioissa päädyttiin samaan positiivi-

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja

seen lopputulokseen: hiilineutraaliuden 
saavuttaminen on todellakin mahdollis-
ta vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuu-
den trendi on myös hyvin selvä: hiilidi-
oksidipäästöjen vähentäminen merkit-
see sitä, että sähkön osuus loppuenergi-
asta kasvaa.

Kantaverkkoyhtiön näkökulmasta hii-
lineutraali tulevaisuus on erittäin mie-
lenkiintoinen. Tulevina vuosikymme-
ninä tulemme näkemään merkittä-
viä muutoksia sekä sähkön tuotannos-
sa että kulutuksessa. Sähkö siirtyy jat-
kossakin tuotannosta kulutukseen verk-
koja pitkin, mutta tulevaisuuden verkoil-
le kehitys asettaa lisävaatimuksia. Maa-
ilmanlaajuisesti puhutaan paljon super-
verkoista, joissa sähköä siirretään pitkiä 
etäisyyksiä, ja toisaalta älyverkoista, jois-
sa hyödynnetään uuttaa teknologiaa tuo-
tannon ja kulutuksen tasapainottami-
seen.

Verkkoja käyttävien organisaatioiden, 
kantaverkko- ja jakeluverkkoyhtiöiden, 
on kyettävä kehittymään vaatimusten 
mukaisesti ja toimimaan saumattomas-
ti yhteistyössä, jotta asiakkaamme saa-
vat tulevaisuudessakin parasta mahdol-
lista palvelua. Suomessa on tälle yhteis-
työlle erinomaiset lähtökohdat. 

FINGRID OYJ Vuosikertomus 2009

 7



Toimintamme painopisteitä ja haasteita 

  Säätävän voimantuotannon vähentyminen tulevaisuudessa lisää käyttövarmuuden 
ylläpidon haasteellisuutta. Tähän varaudutaan huolehtimalla reservikapasiteetin 
riittävyydestä ja monipuolisuudesta sekä kehittämällä säätösähkömarkkinoita. 

  Tinkimättömästi hoidettu työturvallisuus, jännitetöiden hallittu lisääminen ja ajoituksen 
optimointi minimoivat sähkömarkkinoille verkon investointeja ja kunnonhallintaa 
varten tehtävistä suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuvan haitan. 

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Yhtiön toiminta 
vaikuttaa suoraan yhteiskunnan toimivuuteen, eli jokaisen suomalaisen arkeen ja hyvinvointiin. 

Fingridin yhteiskuntavastuun erityispiirteenä on sähkömarkkinalakiin perustuva järjestelmävastuu.
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Suomessa kulutettiin vuonna 2009 
sähköä 7,0 prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2008, yhteensä 81,1 

terawattituntia (87,2 terawattituntia 
vuonna 2008). Talouden taantuma pie-
nensi etenkin teollisuuden sähköntarvet-
ta. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 
62,8 terawattituntia (65,4), joka vastasi 
77 prosenttia Suomen kulutuksesta.

Sähkön kulutushuippu 13 900 mega-
wattia saavutettiin loppuvuonna, 
17.12.2009 (Energiateollisuus ry:n mu-
kaan 13 763 megawattia vuonna 2008). 
Vuoden 2009 kulutushuippu jäi kuiten-
kin talouden taantuman vuoksi huomat-
tavasti tähänastisesta suurimmasta huip-
putehosta (14 914 megawattia vuon-
na 2007). Suomen sähkönkulutus oli ju-
hannuksena alimmillaan 4 400 mega-
wattia, mikä on noin 1 500 megawattia 
alle kolmen aikaisemman vuoden kulu-
tusminimin.

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiir-
to oli pääasiassa vientiä alkukesää ja syk-
syä lukuun ottamatta. Pohjoisen rajajoh-
tojen ukkosköysien vaihtotyöt ja etelän 
tasasähköyhteyden Fenno-Skanin inves-
tointityöt rajoittivat markkinoille tarjot-
tavaa siirtokapasiteettia useiden viikko-
jen ajan. Sähköä tuotiin Ruotsista Suo-
meen vuoden 2009 aikana 2,7 terawatti-
tuntia (3,7 terawattituntia vuonna 2008) 
ja vietiin Suomesta Ruotsiin 4,1 terawat-
tituntia (4,2 terawattituntia).

Sähkön siirto Viron Estlink-yhteydellä oli 
tuontia Baltiasta Suomeen kesän lyhytai-
kaisia vientijaksoja lukuun ottamatta. Vi-
ron sisäinen kantaverkko rajoitti ajoittain 
Viron suuntaan tarjottavaa siirtokapasi-
teettia. Fingrid huolehti Estlink-yhtey-
den käytöstä yhdessä Viron kantaverkko-
yhtiön Eleringin kanssa. Suomeen tuotiin 
Estlink-yhteyden kautta sähköä 1,8 tera-
wattituntia (2,3 terawattituntia) ja Suo-
mesta vietiin sähköä 0,1 terawattituntia.

Sähkön tuonti Venäjältä oli 11,7 tera-
wattituntia vuonna 2009 (10,9 terawat-
tituntia). Siirtokapasiteetti oli käytös-
sä lähes täysimääräisesti elokuun huolto-
keskeytystä lukuun ottamatta.

Suomen sähköjärjestelmän mitoitusvikaa 
jouduttiin tilapäisesti nostamaan tammi–
toukokuussa aikaisemmasta vajaasta 900 
megawatista 1 300 megawattiin. Koro-
tus liittyi Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla 
tehtyihin muutoksiin ydinturvallisuuden 
varmistamiseksi. Tilanteen hallitsemisek-
si tuontikapasiteettia Ruotsista pienen-
nettiin tilapäisesti toukokuuhun saak-
ka 100–300 megawattia. Mitoitusvika 
palautui 900 megawatin tasolle touko-
kuussa Olkiluodon vuosihuollossa tehty-
jen muutosten jälkeen.

Kantaverkon häiriöiden määrä oli pitkän 
ajan keskiarvoa alhaisempi. Kantaver-
kon häiriökeskeytyksistä aiheutui kuiten-
kin yhteiskunnalle hieman 2000-luvun 
keskiarvoa enemmän laskennallista hait-
taa vuonna 2009. Pohjois-Suomessa ta-
pahtui laaja, noin 60 000:ta ihmistä kos-
kenut sähkökatkos syyskuun puolivälissä. 
Katkos sai alkunsa vikaantuneesta suo-
jareleestä Petäjäskosken sähköasemalla, 
jossa oli käynnissä laaja aseman uusimis-
projekti ja sen vuoksi poikkeuksellinen 
kytkentätilanne. Pisimmillään sähkökat-
kos kesti 45 minuuttia.

Fingridin voimajohtopylväs Tammelas-
sa kaatui ristiharuksen kiinnikkeen pet-
tämisen vuoksi heinäkuussa. Vika sai ai-
kaan usean tunnin sähkökatkoksen                
Kanta-Hämeen alueella. Häiriö tapahtui 
Forssan ja Hikiän välisellä voimajohdol-
la, joka kuuluu kantaverkon vanhimpaan 
osaan, niin sanottuun "Rautarouvaan". 
Fingridillä on käynnissä tämän ikäänty-
neen Imatralta Turkuun kulkevan voima-
johdon uusiminen.

Sähköjärjestelmän kannalta merkittävä  
tapahtuma oli Suomen eroaminen muis-
ta Pohjoismaista omaksi taajuusalueek-
seen elokuussa ukkosmyrskyn aiheutta-

man rajajohtohäiriön seurauksena. Häi-
riöstä ei kuitenkaan aiheutunut merkit-
täviä toimituskeskeytyksiä eikä voimalai-
tosten irtikytkeytymisiä. Edellisen kerran 
Suomen sähköjärjestelmä on ollut erossa 
muista Pohjoismaista joulukuussa 1983 
Ruotsin Hamrasta alkaneen suurhäiriön 
seurauksena.

Käyttötoiminnan kansainvälinen yhteis-
työ käynnistyi ENTSO-E:ssä eurooppa-
laisella tasolla, ja sitä jatkettiin ENTSO-
E:n alla myös perinteisesti pohjoismai-
sella alueellisella tasolla. Eurooppalais-
ten käyttösääntöjen valmistelutyö käyn-
nistettiin ja samalla syvennettiin Pohjois-
maiden ja Keski-Euroopan verkkojen vä-
listä yhteistyötä.

Tehoreservin ylläpidon jatkosta laadit-
tiin sopimukset tehoreservilain loppu-
ajalle 1.3.2009–28.2.2011 Fingridin jär-
jestämän tarjouskyselyn perusteella. Te-
horeservijärjestelyn toinen sopimuskausi 
sisältää samat voimalaitokset kuin edelli-
sellä kaudella: Nokian Lämpövoima Oy:n 
voimalaitos Mussalo 2, PVO-Huippuvoi-
ma Oy:n voimalaitos Vaskiluoto 3 sekä 
PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitos Kris-
tiina 1. Voimalaitokset ovat yhteistehol-
taan 600 MW. Tehoreservi aktivoitui en-
simmäistä kertaa sähköpörssin tarjousten 
perusteella joulukuun pakkaskaudella.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottivat 
vuoden aikana käyttöön yhteispohjoismai-
sen käytön tietojärjestelmän, joka tukee 
voimajärjestelmäkeskusten päivittäistoi-
mintoja. Hanke on kansainvälisesti ainut-
laatuinen ja kertoo pohjoismaisten kan-
taverkkoyhtiöiden konkreettisesta yhteis-
työstä. Järjestelmän keskeisiä toiminto-
ja ovat pohjoismaisen taajuuden hallinta, 
säätösähkömarkkinoiden ylläpito, siirtoka-
pasiteettien hallinta ja reservien ylläpito. 

Voimajärjestelmän käyttö
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Keskimääräinen häiriökeskeytysaika   

Voimajärjestelmän käyttö 2009 2008 2007 2006

Sähkön kulutus Suomessa TWh 81,1 87,2 90,3 90,0
Fingridin siirtovolyymi TWh 62,8 65,4 68,2 67,3
Sähkön siirto Suomi–Ruotsi
vienti Ruotsiin TWh 4,1 4,2 3,7 3,8
tuonti Ruotsista TWh 2,7 3,7 4,0 3,4
Sähkön siirto Suomi–Viro  
vienti Viroon TWh 0,1
tuonti Virosta TWh 1,8 2,3 1,9
Sähkön siirto Suomi–Venäjä
tuonti Venäjältä TWh 11,7 10,9 10,2 11,5
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"Suomen kantaverkosta tulee ensimmäisenä mieleen sen luotettavuus. Kantaverkko 
on luotettava siitä huolimatta, että meillä harvaan asutussa maassa on pitkät linjat ja 
verkon kannalta ankarat talviolosuhteet." 

Tapani Jokinen, professori emeritus, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu 



Fingrid kehittää sähkömarkkinoiden toimintaa yhteistyössä asiakkaiden, sähkömarkkinatoimijoiden 
sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa ennakoiden tulevat siirtotarpeet ja kehittäen 

markkinaehtoisia toimintamalleja. Yhtiön tavoitteena on minimoida markkinoita haittaavat verkon 
siirtorajoitukset sekä mahdollistaa sähkömarkkinoiden tehokas toiminta ja toiminnan läpinäkyvyys.

 10

Etelä-Skandinavian siirtoverkon 
pullonkaulat hankaloittivat norja-
laisen vesivoiman pääsyä pohjois-

maisille markkinoille. Sähkön aluehinnat 
eriytyivät usein, joskaan hintaerot ei-
vät olleet yleensä kovin suuria. Pohjois-
maisilla sähkömarkkinoilla oli yhtenäi-
nen spot-hinta vain 25 prosenttia ajasta. 
Suomen ja Ruotsin välillä luku oli kui-
tenkin 95 prosenttia.

Spot-markkinoiden hintataso oli edel-
lisvuotista alempi. Systeemihinnan kes-
kiarvo oli 35 euroa megawattitunnilta      
(45 €/MWh vuonna 2008) ja Suomen 
aluehinta lähellä sitä eli 37 euroa mega-
wattitunnilta (51 €/MWh).

Nord Pool Spot on noteerannut jou-
lukuun alusta saakka myös negatiivi-
sia hintoja. Negatiivisen hinnan aika-
na myyjä joutuu maksamaan voidakseen 
myydä ja sähkön ostaja saa vastaavas-
ti rahaa. Joulukuussa näin kävikin Jyl-
lannissa, jossa spot-hinta oli alimmillaan 
noin -120 euroa megawattitunnilta. 
Joulukuussa koettiin toisaalta huomat-
tava hintapiikki hinnan noustessa suu-
ressa osassa markkinaa noin 1 400 eu-
roon megawattitunnilta.

Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan 
markkinaintegraatiossa edettiin. Marras-
kuusta lähtien Saksan ja Tanskan väli-
nen siirtokapasiteetti on jaettu markki-
noille ns. implisiittisen huutokaupan pe-
riaatteella. European Market Coupling 
Company (EMCC) hallinnoi järjestelmää 
yhteistyössä pörssien kanssa. Menette-
ly takaa, että siirtokapasiteetti käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti.

Sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyttä pa-
rannettiin vuoden aikana julkaisemal-
la lisäinformaatiota Elbas-kapasiteeteis-
ta ja tasepalvelusta. Lokakuussa Fingrid 
julkaisi internetsivuillaan siirtokapasitee-
tin määrittämisen lähtökohdat ja kritee-
rit Suomen voimajärjestelmässä. Periaat-
teet kuvaavat myös sitä, miten sähkö-
markkinoiden käytettävissä oleva siirto-
kapasiteetti muodostuu.

Fingrid selvitti vuoden aikana työ- ja 
elinkeinoministeriölle Suomen mahdol-
lista jakamista kahteen hinta- tai tar-
jousalueeseen. Marraskuussa julkaistus-
sa selvityksessä Fingrid ei nähnyt jakoa 
tarpeelliseksi ainakaan tässä vaiheessa. 
Maan sisäisten siirtorajoitusten hallitse-
minen riippuu vahvasti uuden tuotanto-
kapasiteetin sijoittumisesta ja vaatii ny-
kyistä laajempaa vastakauppaa ja säh-
köntuottajilta aktiivisuutta osallistua sii-
hen. Toimintavuoden aikana Fingrid 
käytti vastakauppaan 0,7 miljoonaa eu-
roa (0,1 milj. euroa vuonna 2008).

Ruotsissa ja Suomessa otettiin käyttöön 
yhtenäiset periaatteet tehoreservien ak-
tivoinnista Elspot-markkinoille. Reser-
vit tulevat käyttöön, mikäli kysynnän ja 
tarjonnan tasapainoa ei saavuteta käy-
tettävissä olevilla markkinaehtoisilla tar-
jouksilla. Tehoreservejä aktivoitiin en-
simmäisen kerran joulukuun kulutuspii-
kin aikana.

ENTSO-E käynnisti työnsä eurooppalais-
ten markkinapelisääntöjen valmistelus-
sa. Joulukuussa ENTSO-E hyväksyi läpi-
siirtokorvausjärjestelmän vuodelle 2010. 
Järjestelmä korvaa verkkoyhtiöille kus-
tannuksia, joita sähkön siirto maiden 
läpi aiheuttaa. Korvausjärjestelmän ansi-
osta on voitu poistaa rajamaksut maiden 
väliseltä sähkön siirrolta.

Läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismai-
den kaksitoista kantaverkkoyhtiötä sopi-
vat lokakuussa sähkömarkkinoiden yh-
distämisperiaatteista EU:n sähkömark-
kinakehityksen tukemiseksi. Osapuo-
let tavoittelevat yhteistyössä sähköpörs-
sien kanssa market coupling -menette-
lyä, jossa lasketaan kerralla koko alueen 
spot-hinnat ja jaetaan siirtokapasiteetit.

Kahdeksan Itämeren alueen EU-valtio-
ta allekirjoitti kesäkuun puolivälissä Itä-
meren alueen energiayhteyksiä koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan. Sen mukaan 
Baltian sähkömarkkinat avataan kilpai-
lulle ja integroidaan vaiheittain pohjois-
maisiin sähkömarkkinoihin. Viron halli-
tus onkin päättänyt maan tukkumarkki-
noiden avaamisesta. Tuottajayhtiöiden 
omistaman Estlink 1 -kaapelin sääntö-
jä on muutettu siten, että pohjoismai-
nen sähköpörssi voi aloittaa toimintansa 
Virossa huhtikuussa 2010. Suunnitelman 
toteutuminen luo edellytykset kanta-
verkkoyhtiöiden EstLink 2 -kaapelin to-
teutukselle nopeutetulla aikataululla.

Suomen ja Venäjän välistä sähkökaup-
paa on pyritty kehittämään markkinaeh-
toisempaan suuntaan. Kehitystyötä on 
viivästyttänyt EU:n ja Venäjän sähkö-
markkinarakenteen erilaisuus sekä toi-
mijoiden erilaiset roolit. 

Vuoden alusta otettiin Suomessa, Ruot-
sissa ja Tanskassa käyttöön uusi pohjois-
mainen tasepalvelumalli, jonka myötä ta-
sesähkökaupan pelisäännöt Pohjoismais-
sa yhdenmukaistuivat. Norjassa malli tuli 
käyttöön syyskuussa. Uusi malli edellyt-
ti merkittäviä toimenpiteitä sekä sähkö-
markkinatoimijoiden että Fingridin käy-
täntöihin ja tietojärjestelmiin.

EU:n komissio antoi kesäkuussa kaikille 
jäsenmaille huomautukset sähkömarkki-
nasäädöksiä koskevista laiminlyönneistä. 
Suomen osalta huomautukset koskivat 
pääosin viranomaistoimintaa ja muuta-
milta osin myös Fingridiä. Vastaukses-
saan Suomen hallitus kiisti laiminlyön-
nit. Huomautukset olivat monilta osin 
epärelevantteja, ja mahdolliset aiemmat 
puutteet on jo korjattu. 

Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen

Toimintamme painopisteitä ja haasteita 

 Verkkosuunnittelu kansainvälistyy, maiden välinen rajakapasiteetti kasvaa 
ja markkina-alue laajenee, mikä varmistaa sähköenergian saatavuuden ja 
markkinoiden tehokkaan toiminnan tulevaisuudessa.

  Tulevaisuuden haasteena on varman sähköntoimituksen, toimivien sähkö-
markkinoiden ja ympäristöystävällisen sähköntuotannon yhdistäminen.
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”Kantaverkon kehityksen merkittävin käännekohta teollisuuden kannalta on ollut 
Fingridin perustaminen. Nyt kantaverkkoa käytetään kilpailun edistämiseen. Tämä on 
se suuri muutos, joka syntyi Fingridin myötä.”

Magnus Buchert, diplomi-insinööri 

Pohjoismaiset pullonkaulatulot, ja pullonkaulatulot Suomen ja Ruotsin välillä 

 Pohjoismaissa      Suomen ja Ruotsin välillä 

Sähkömarkkinat 2009 2008 2007 2006 2005
Nord Pool Spot systeemihinta,
keskihinta €/MWh 35,02 44,74 27,93 48,59 29,33
Suomen aluehinta, keskihinta €/MWh 36,98 51,02 30,01 48,57 30,53
Pullonkaulatulot Pohjoismaissa M€ 79,5 244,1 173,6 104,0 117,0
Pullonkaulatulot Suomen ja
Ruotsin välillä M€ 1,1 1,3 2,7 9,1 9,9
Pullonkaulatunnit Suomen ja
Ruotsin välillä % 4,6 2,5  4,9  6,8  9,3  
Fingridin osuus pullonkaulatuloista
Pohjoismaissa M€ 4,9 23,2 22,6 11,9 15,4

M€



Fingrid ylläpitää ja kehittää Suomen voimajärjestelmää osana eurooppalaista infrastruktuuria 
ja pitää kantaverkon kaikki osat toimintavarmoina. Kehitetyt toimintamallit mahdollistavat 

joustavan ja kustannustehokkaan kantaverkkotoiminnan muuttuvissa olosuhteissa. Turvallisuudesta 
huolehtiminen, ympäristövastuu, hyvän hallintotavan noudattaminen sekä toiminnan avoimuus 
ja tasapuolisuus kuuluvat Fingridin toimintaperiaatteisiin, ja niinpä yhtiö edellyttää myös palvelu-
toimittajiltaan eettisesti vastuullista toimintaa.
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Fingridin kokonaisinvestoinnit 
vuonna 2009 olivat 136 miljoo-
naa euroa. Investointitahti jatkuu 

kiivaana tulevinakin vuosina, sillä yhtiö 
on panostamassa kantaverkkoon ja va-
ravoimaan seuraavan kymmenen vuoden 
aikana yhteensä 1,6 miljardia euroa.

Vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä 
investointipäätöksiä. Yllikkälän ja Huu-
tokosken välille rakennetaan toinen 400 
kilovoltin yhteys. Myös uuden, noin 200 
megawatin varavoimalaitoksen rakenta-
misesta tehtiin päätös.

Vuoden aikana valmistui kahdeksan 
suurta sähköasemaa ja noin 270 kilo-
metriä uutta voimajohtoa. Syksy olikin 
Fingridin historian kiireisintä käyttöön-
ottojen aikaa. Keminmaan ja Petäjäs-
kosken välille valmistui vuoden lopulla 
uusi 400 kilovoltin yhteys. Keväällä otet-
tiin käyttöön Kangasalan sähköasema ja 
SVC-laitos (staattinen loistehon säätä-
jä), joka toi verkkoon lisää uutta älykäs-
tä teknologiaa parantamaan voimajär-
jestelmän vakautta. Lokakuun lopussa 
otettiin käyttöön nykyisen verkon siir-
tokapasiteettia lisäävät kompensointi-
laitokset: Asmuntin sarjakondensaatto-
riasema Ranualla ja Tuomelan sarjakon-
densaattoriasema Yli-Olhavalla.

Marraskuussa valmistuivat myös 220 ki-
lovoltin voimajohdot Rovaniemen Petä-
jäskoskelta Valajaskoskelle ja sieltä edel-
leen Kittilän Isoniemeen, jonne raken-
nettiin myös uusi sähköasema. Nämä 
hankkeet ovat osa Lapin kantaverkon 
vahvistamisprojektia, joka valmistuu ko-
konaisuudessaan vuoden 2010 aikana. 
Hankkeiden taustalla on koko 2000-lu-
vun kestänyt Lapin sähkönkulutuksen 
vahva kasvu. Kulutuksen kasvu oli syy-
nä myös Länsi-Uudellemaalle rakenne-
tun uuden 400/110 kilovoltin Kopulan 
muuntoaseman rakentamiseen.

Toimintavuonna Fingrid sai päätökseen 
usean vuoden projektin, 400 kilovoltin 
alumiinipylväiden vaihtotyön. Yhteensä 

1 300 alumiinipylvästä vaihdettiin kes-
tävämpiin teräksisiin voimajohtopylväi-
siin 750 kilometrin matkalla. Vuoden ai-
kana uusittiin myös kolme 110 kilovoltin 
voimajohtoa sekä tehtiin lukuisia voima-
johtojen ja sähköasemien perusparan-
nus- ja laajentamishankkeita.

Fingrid käynnisti keväällä mittavan in-
vestointihankkeen suunnittelun yhdessä 
Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin kans-
sa: Suomen ja Viron välille on suunnit-
teilla 650 megawatin siirtoyhteys, jonka 
kustannukset ovat noin 300 miljoonaa 
euroa. Noin 140 kilometriä pitkän, tasa-
sähkötekniikkaan perustuvan yhteyden 
on tarkoitus valmistua nopeutetulla ai-
kataululla vuonna 2014 tai jopa vuoden 
2013 lopussa. Valmistumisajankohtaan 
vaikuttavat ennen kaikkea Baltian mai-
den sähkömarkkinoiden avautuminen 
sekä EU:n mahdollinen investointituki.

Päävoimansiirtoverkon suunnittelussa 
keskityttiin ydin- ja tuulivoiman lisära-
kentamisen edellyttämien verkkovahvis-
tusten sekä kolmannen Ruotsin vaihto-
sähköyhteyden suunnitteluun. Asiakkai-
den kanssa yhteistyössä laadittuja alue-
suunnitelmia valmistui neljä kappaletta.

Itämeren alueen kantaverkko-organi-
saatiot saivat helmikuussa valmiiksi yh-
teisen sähköverkkosuunnitelman, jos-
sa tutkittiin Baltian maiden liittämistä 
pohjoismaisiin ja Manner-Euroopan säh-
kömarkkinoihin. Tuloksia hyödynnet-
tiin EU:n käynnistämässä Baltian alu-

een markkinaintegraatiosuunnitelmas-
sa, jonka mukaan Suomen ja Viron väli-
sen EstLink 2 -yhteyden lisäksi tulisi to-
teuttaa myös yhteydet Baltiasta Ruotsiin 
ja Puolaan.

ENTSO-E:n käynnistyminen vakiinnutti 
Itämeren alueen verkkosuunnittelun jat-
kuvaksi prosessiksi, jossa on mukana yh-
deksän kantaverkko-organisaatiota. Eu-
roopan tasolla alueelliset suunnitelmat 
yhdistyvät joka toinen vuosi päivitet-
täväksi kymmenvuotiseksi verkkosuun-
nitelmaksi (Ten Year Network Develop-
ment Plan). Ensimmäinen suunnitelma 
valmistuu kesällä 2010.

Uuden häiriöreservilaitoksen hankinnan 
käynnistämisen lisäksi Fingridin Vanajan 
ja Vaskiluodon nopeisiin häiriöreservilai-
toksiin tehtiin merkittäviä perusparan-
nuksia muun muassa laitosten automaa-
tio- ja sähkölaitteistoihin sekä polttoai-
neputkistoihin. Fingridin kaasuturbiini-
en peruskorjaukseen ja ylläpitoon käy-
tettiin 9 miljoonaa euroa (noin 7 milj. 
euroa vuonna 2008).

Vuoden alussa käyttöön otetut uudet 
kolmivuotiset kunnossapidon palvelu-
sopimukset ovat käynnistyneet hyvin, 
ja kunnossapitotyöt ovat toteutuneet 
suunnitellusti. Ikääntyvän kantaverkon 
kunnonhallintaan käytettiin 20 miljoo-
naa euroa (16 milj. euroa vuonna 2008). 
Yhtenä suurena kunnossapitohankkeena 
oli haruskorroosion ennaltaehkäisy, joka 
jatkuu myös tulevina vuosina.

Verkon kehittäminen ja ylläpito

Toimintamme painopisteitä ja haasteita 

  Meneillään oleva laaja investointiohjelmamme pohjautuu Suomen pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiastrategiaan. Pyrimme luomaan edellytykset tarvittavan 
perusvoiman ja uusiutuvan tuotannon rakentamiselle sekä takaamaan ikääntyvän 
kantaverkon käyttövarmuuden.

  Vikatilanteiden varalta järjestämme säännöllisesti kantaverkon viankorjaushar-
joituksia. 

  Osallistumme aktiivisesti Itämeren alueen verkkosuunnitteluun ja yhteistyöhön 
Baltian liittämiseksi eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin. 



 Os diat. Ullan henibh erci 
blan ero odolorem nullan.
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"Kantaverkon käyttövarmuuden kannalta verkon perusrakenne on yksi tärkeimmistä 
asioista. Tärkeää on myös relesuojauksen selektiivisyys: vian sattuessa verkosta 
häipyvät vain vioittuneet laitteet. Ja olennaista on tietenkin koko verkon ja sen 
siirtokyvyn tuntemus." 

Lauri Mäkelä, diplomi-insinööri



Yhtiö pyrkii aktiivisesti ja tehokkaasti edistämään vuorovaikutusta sähkömarkkinatoimijoiden, 
viranomaisten, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakkaiden näkemykset 

ja tarpeet ovat Fingridissä verkkosuunnittelun perusta. Johtoreittejä suunniteltaessa ja johtojen 
kunnossapitotöiden yhteydessä maanomistajille, voimajohdon naapureille sekä muille asianosaisille 
varmistetaan mahdollisuus näkemystensä esille tuomiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön 
hankesuunnitelmaan ja sen toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.
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Kantaverkkoyhtiön sidosryhmä-
kenttä on laaja, sillä yhtiön toi-
minta vaikuttaa välillisesti kaik-

kien suomalaisten elämään. Toiminta-
vuonna pidettiin tiivistä yhteyttä pait-
si yhtiön asiakkaisiin, myös sähkömarkki-
natoimijoihin, viranomaisiin, maanomis-
tajiin, tutkimus- ja koulutusmaailman 
sekä median edustajiin.

Fingrid oli vuoden aikana vahvasti esil-
lä eri tiedotusvälineissä liittyen yhtiön 
omistajuusjärjestelyihin ja sen kautta yh-
teiskunnalliseen keskusteluun keskeisestä 
kansallisesta omistuksesta. Toinen julki-
suudessa vahvasti esillä ollut asia oli joh-
toalueiden käyttöoikeuden lunastuskor-
vausten taso. Lunastuskorvausten suu-
ruudesta päättää Fingridistä riippumaton 
lunastustoimikunta. Fingrid on kuiten-
kin ollut aktiivisesti mukana kehittämäs-
sä lunastuskorvausmenettelyä.

Fingrid järjesti asiakkaille ja muille sidos-
ryhmille vuoden aikana kolme teema-
tilaisuutta. Huhtikuussa Sähkömarkki-
napäivässä tarkasteltiin eurooppalaisten 
sähkömarkkinoiden näkymiä ja hinta-
alueita, elokuussa Verkkopäivässä keski-
tyttiin 80 vuotta täyttäneen kantaverkon 
historiaan, verkkoinvestointeihin ja tu-
levaisuuden näkymiin sekä marraskuus-
sa Käyttövarmuuspäivässä Suomen voi-
majärjestelmän käyttövarmuuden ylläpi-
toon. Lisäksi Fingrid aloitti asiakas- ja si-
dosryhmäviestinnässään uuden käytän-
nön, kuukausittain eri sidosryhmille toi-
mitettavat uutiskirjeet. 

Teknologiafoorumissa tutkimusyhteisö-
jen kanssa käsiteltiin toimintaympäris-
tön muutoksia ja niiden vaikutuksia alan 
T K-tarpeisiin. Maanomistajia tavattiin 
paitsi eri hankkeiden esittelytilaisuuk-
sissa, myös Kokkolan Farmari-näyttelys-
sä. Fingrid oli mukana myös tukemassa 
kesän suurta harrastusliikuntatapahtu-
maa Jukolan viestiä Mikkelissä 13.–14.6. 
toimien Venlojen kolmannen osuuden 
osuusisäntänä.

Asiakastoimikunnat – käyttö-, markkina- 
ja verkkotoimikunta – ovat vakiinnutta-
neet toimintansa asiakaskunnan näke-
mysten kokoamiseksi ja vuorovaikutuk-
sen tehostamiseksi. Fingridin neuvottelu-
kunta on toiminut keskeisenä referenssi-
nä yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama, 
uusiutuvan energian syöttötariffia selvit-
tänyt työryhmä ehdotti syyskuussa lop-
puraportissaan, että Suomessa otettai-
siin käyttöön markkinaehtoinen takuu-
hintajärjestelmä tuulivoimalle ja biokaa-
sulla tuotetulle sähkölle. Fingridin omis-
tama yritys vastaisi syöttötariffien hallin-
noimisesta. Työryhmän esitys syöttötarif-
fien hallinnoimiseksi sai kuitenkin uuden 
käänteen lausuntokierroksella. Valtiova-
rainministeriö katsoi, että syöttötariffin 
rahoittaminen suoraan sähkön käyttäjil-
tä kerättävällä maksulla olisi ongelmal-
lista eikä Fingrid voisi siten vastata ve-
ronluonteisten tariffien hallinnoimises-
ta. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää 
nyt syöttötariffin rahoittamistapaa yh-
teistyössä valtiovarainministeriön kans-
sa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle keväällä 2010.

Fingrid toteutti marraskuussa asiakasky-
selyn kantaverkko-, tasepalvelu- ja raja-
siirtoasiakkaille sekä sähkömarkkinatoi-
mijoille palveluistaan ja toiminnastaan. 
Palaute oli hyvää, sillä yhtiö sai kouluar-
vosanan 8,7 toiminnastaan kokonaisuu-

tena. Fingridin toiminta nähdään vas-
tuullisena. Kustannustehokkuudessa ja 
tasapuolisuudessa yhtiö saa melko hyvän 
arvosanan. Eniten parantamisen varaa on 
vastaajien mielestä vielä avoimuudessa.

Vuonna 2009 toteutettiin sopimuskau-
den 2008–2011 mukainen 4,5 prosen-
tin kantaverkkotariffin korotus. Vuoden 
alusta nostettiin myös Venäjän rajasiir-
tomaksun tasoa vastaavalla korotuksella. 
Fingridin toteuttamat tariffikorotukset 
ovat selvästi muiden Pohjoismaiden kan-
taverkkotariffin korotuksia alhaisemmat. 
Nykyinen kantaverkkosopimuskausi jat-
kuu vuoden 2011 loppuun sovituilla eh-
doilla. Vuoden aikana aloitettiin valmis-
telu uuden kantaverkkosopimuksen ra-
kenteesta sekä myös käytiin keskusteluja 
kantaverkon rajauksesta.

Varsinaisen kantaverkkotoiminnan ul-
kopuolisina tehtävinä Fingrid on edel-
leen hoitanut sähkön tuotannon tehore-
servijärjestelmän ja turpeen syöttötarif-
fin hallinnointia. Turpeen syöttötariffin 
lisähintaa ei maksettu vuoden alkukuu-
kausilta turpeen ja hiilen hintasuhteiden 
johdosta. Sen sijaan loppuvuoden ajal-
ta turvetuotannolle maksettiin lisähin-
taa. Turpeen syöttötariffin raportointia 
kehitettiin yksityiskohtaisemmaksi yhtiön 
internetsivustolla. Tariffin hallinnointia 
hoitaa tytäryhtiö Finextra Oy (aiemmalta 
nimeltään Fingrid Verkko Oy).

Asiakkaat ja sidosryhmät

Toimintamme painopisteitä ja haasteita 

  Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden kannalta avainasioita ovat toimivat palvelut, 
oikea viestintä, hyvät vuorovaikutusmallit ja kattava informaatiotarjonta kaikille 
sidosryhmille.

  Laajan investointiohjelmamme perusasioita on toimiva maankäyttöpolitiikka. 
Sillä varmistamme toimintaedellytykset myös jatkossa.

  Toimialan kehityksen myötä sidosryhmäkenttämme laajenee. Tehtävänämme on 
huolehtia palvelumme ja vuorovaikutteisen toimintamallimme kehittämisestä 
vastaamaan yhä moninaisempia tarpeita ja toiveita.
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"Kilpailu sähkön toimittamiseksi asiakkaille mahdollisimman edullisesti on 
pitänyt suomalaiset varpaillaan. Ja insinöörinä sanon mielelläni, että meillä oli 
kantaverkon rakentamisessa erittäin pätevät suunnittelijat. Kaiken taustalla on vahva 
insinööriosaaminen." 

Kalervo Nurmimäki, energianeuvos 
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F ingridin henkilöstöpolitiikan ta-
voitteena on kehittää johtamis-
ta, esimiestyötä sekä koko työyh-

teisön kattavaa osaamista ja toimintata-
poja. Toimintavuoden aikana henkilös-
tötoimintojen organisointia kehitettiin 
kattavammaksi ja niiden näkyvyyttä li-
sättiin organisaation eri osissa. Motivoi-
tuneen ja hyvinvoivan työyhteisön pohja 
rakennetaan hyvällä johtamisella, avoi-
mella toimintakulttuurilla, henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämisellä, laaduk-
kailla työhyvinvointia edistävillä palve-
luilla sekä toiminnan säännöllisellä seu-
rannalla ja arvioinnilla.

Henkilöstönäkökulma sidottiin entistä 
tiiviimmin strategiatyöhön. Yhtiön hen-
kilöstösuunnitelman tavoitteena on var-
mistaa henkilöstön ja osaamisen riittä-
vyys tulevaisuudessa. Keskeisiä painopis-
teitä ovat myös liiketoimintatiedon te-
hokas hallinta ja hyödyntäminen sekä 
strategiaa tukeva johtaminen. Fingrid 
tukee työntekijöidensä yksilöllistä kehit-
tymistä ja osaamisen laajentamista eri 
osa-alueilla.

Kantaverkkotoimintaan liittyvän erityis-
koulutuksen lisäksi yhtiössä jatkettiin 
toimintavuoden aikana strategiaa tuke-
via valmennusohjelmia johtamisen eri 
tasoilla. Liiketoimintatiedon tehokkaam-
man hallinnan kehittämiseksi sekä kan-
sainvälistymiseen tarjottiin koko työyh-
teisön kattavaa tietojärjestelmäkoulu-
tusta sekä kielikoulutusta. Lisäksi hen-
kilöstöllä oli mahdollisuus osallistua yk-
sittäisiin koulutustilaisuuksiin ja -ohjel-
miin. Vuoden 2009 aikana Fingridissä 
käytettiin koulutukseen keskimäärin 59 
tuntia/henkilö.

Koko organisaation kattavia henkilöstö-
tapahtumia sekä erilaisia henkilöstöin-
foja järjestettiin toimintavuoden aikana 

säännöllisesti osana strategian viestin-
tää ja sen seurantaa sekä organisaatiora-
jat ylittävää verkostoitumisen lisäämistä. 
Yhtiö seuraa strategian toteutumista ja 
kehittää toimintaansa osallistavan stra-
tegiatyön, kehityskeskustelujen, strate-
giaan perustuvan mittaroinnin sekä toi-
mintasuunnitelmien keinoin.

Toimintavuoden aikana jatkettiin johta-
mismallin selkiyttämistä esimiesten val-
mennusohjelman sekä vertaistoiminnan 
kehittämisen avulla. 

Kantaverkkotoimintaan liittyvän osaa-
misen varmistaminen teknologian ja toi-
mintaympäristön muuttuessa sekä si-
dosryhmäkentän laajentuessa vaatii pit-
käjänteistä työtä. Tämä edellyttää orga-
nisaatiolta jatkuvaa toiminnan kehittä-
mistä, osaamisen ja asiantuntijuuden ja-
kamista sekä vuorovaikutustaitoja yli or-
ganisaatiorajojen.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi kehi-
tettiin toimintavuoden aikana toimin-
tamalli, jonka tavoitteena on kehit-
tää strategista ajattelua ja yhteistyö-
taitoja asiantuntijatyössä sekä tunnis-
taa parhaita toimintatapoja. Tämä koko 
työyhteisön kattava Minun strategiani 
-valmen nusprojekti käynnistyy vuoden 
2010 alussa ja on merkittävä jatkumo 
pitkäjänteiselle strategiselle henkilöstön 
kehittämiselle.

Osana sisäisen tarkastuksen vuosisuun-
nitelmaa toteutettiin toimintavuoden 
aikana henkilöstötoimintojen tarkastus 
tavoitteena varmistaa henkilöstöproses-
sien toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus 
sekä varmistaa että ne osaltaan tukevat 
liiketoimintastrategian toteuttamista. 

Työterveyslaitoksen ilmapiiritutkimuk-
sessa Fingrid sai työnantajana yleisar-
vosanaksi 8,6 (kouluasteikolla). Kaikki-
aan ilmapiirikyselyn tulokset olivat erit-
täin hyviä; kuormituksen ja stressin ko-
kemukset on saatu laskusuuntaan ja 
vastaavasti työn ilon kokemukset nou-
suun. Vuoden 2010 alussa yhtiössä ote-
taan käyttöön toimintavuoden aikana 
kehitetty henkilöstöindeksi, joka on joh-
dettu henkilöstöstrategisista tavoitteista. 
Indeksin tavoitteena on seurata edelleen 
työtyytyväisyyttä ja löytää sekä organi-
saation yhteisiä että yksikkökohtaisia ke-
hityskohteita yhtiön strategiaan nojaten.

Henkilöstön määrä pysyi toimintavuon-
na edellisvuoden tasolla. Vuoden päätty-
essä Fingridissä työskenteli 260 henkilöä, 
joista vakinaisia 245. Fingridin henkilös-
tömäärä vastaa hyvin yhtiön nykyisen 
toiminnan laajuuden tarpeita. Henkilös-
tön ikäjakauma on varsin tasainen, mutta 
työelämästä poistuvien ikäluokkien asi-
antuntemuksen siirtäminen nuoremmille 
osaajille on otettava lähivuosina tärkeäksi 
osaksi henkilöstöjohtamista.

Henkilöstö ja osaaminen

Fingrid tukee aktiivisesti henkilöstönsä ammattitaidon ja yhteistyötaitojen kehittämistä. Yhtiön arvot 
– avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus – luovat edellytykset hyvälle työmotivaatiolle 

ja -ilmapiirille. Työhyvinvointi ja työturvallisuus varmistetaan noudattamalla yhteisesti sovittuja 
henkilöstö- ja tasa-arvoperiaatteita sekä työsuojelun toimintaohjelmaa ja keräämällä säännöllisesti 
palautetta. Pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelu on lähtökohta yhtiön strategian toteuttamiselle.

Toimintamme painopisteitä ja haasteita 

 Uusinta tietotekniikkaa hyödyntämällä voidaan tehostaa työskentelyä sekä 
säästää aikaa ja kustannuksia. Onnistunut uudistus on ollut muun muassa 
videoneuvottelujärjestelmän käyttöönotto.

  Pitkäjänteinen strategian mukainen henkilöstön kehittäminen jatkuu johtamisen 
eri tasoilta koko työyhteisön kattavaan Minun strategiani -valmennukseen. 

  Työtapaturmien ehkäisyssä tavoitteena on varmistaa jokaiselle työntekijälle 
täysin turvallinen työympäristö. Vuonna 2009 ei Fingridissä ollut yhtään 
työtapaturmasta johtunutta sairauspoissaoloa, mikä on 2000-luvun tilastojen 
valossa ennätyksellistä.



 Helsingin kauppatori 
ja tuomiokirkko 
iltavalaistuksessa.
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"Fingridin henkilöstö oli – ja on varmasti vieläkin – erittäin motivoitunut. Organisaatio 
oli rakennettu melko puhtaalta pöydältä. Siinä ei ollut sellaista painolastia, jota helposti 
kertyy vanhoihin organisaatioihin. Aika pian syntyi sellainen tilanne, että yhtiöön tultiin 
hyvin mieluusti töihin, ja näin saatiin hyvää väkeä." 

Timo Toivonen, energianeuvos 
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F ingridissä oli toimintavuonna 
käynnissä noin 50 tutkimus- ja 
kehityshanketta, joista muodos-

tuu noin 1,3 miljoonan euron T K-pa-
nostus. Lisäksi yhtiö tuki alan tutkimus-
ta ja koulutusta Teknilliseen korkea-
kouluun lahjoittamansa sähkönsiirtojär-
jestelmien professuurin kautta ja teetti 
useita opinnäytetöitä.

Kesällä käynnistyneessä ENTSO-E:ssä 
tehtiin kantaverkko-organisaatioiden 
yhteinen T K-suunnitelma. Eurooppa-
lainen yhteistyö tarjoaa jatkossa mah-
dollisuuden toteuttaa laajempia hank-
keita, joihin haetaan myös ulkopuolista 
rahoitusta. Kotimaassa Fingrid osallistui 
Sähkötutkimuspoolin toimintaan ja sen 
rahoittamien hankkeiden ohjaukseen 
sekä energia- ja ympäristöalan strate-
gisen huippuosaamisen keskittymän 
CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien käyn-
nistämiseen. Varsinkin säätämättömän 
tuotannon mukanaan tuoma tarve ohja-
ta kuormitusta tarjoaa mahdollisuuksia 
yhteisiin kehityshankkeisiin asiakkaiden 
ja tutkimuslaitosten kanssa.

T K-hankkeena selvitettiin kantaverkko-
asiakkaille aiheutuvien keskeytyshaittojen 
suuruutta. Haitta-arvot määriteltiin säh-
kön eri kulutustyypeille, kuten paperite-
ollisuudelle, liikenteelle ja kemianteolli-
suudelle. Päivitettyjä arvoja tullaan hyö-

dyntämään mm. verkon suunnittelussa ja 
käytössä, sisäisessä seurannassa ja Fingri-
din tehokkuusvalvonnassa.

Käyttövarmuuden hallintaan liittyen 
tutkittiin Fingridin keskeisten tietojär-
jestelmien ja muiden toimintojen vaati-
mien tietoliikenneyhteyksien toiminta-
varmuutta sähkökatkostilanteissa. Sel-
vityksen perusteella on käynnistetty toi-
menpiteitä, joiden avulla voidaan var-
mistaa käytön palautus myös pidemmän 
sähkökatkoksen aikana.

Nopean häiriöreservin ylläpitoon liit- 
tyen selvitettiin pienten varavoimalaitos-
ten yhdistämistä suuremmaksi, Fingridin 
ohjattavissa olevaksi kokonaisuudeksi. 
Pilottihankkeen kokemusten perusteella 
harkitaan kehitettyjen aggregointimene-
telmien soveltamista myös sähkön kulu-
tuksen ohjaamiseen.

Sähköasematekniikkaan liittyen tutkit-
tiin muuntajan kosteudenseurantame-
netelmiä ja asennettiin analysaattorei-
ta niiden vertailua varten. Lisäksi tutkit-
tiin asemaväylästandardin IEC61850 so-
veltamisen haasteita ja mahdollisuuk-
sia. Väylän kautta on saatavissa runsaas-
ti tietoa asemakomponenttien kunnos-
sapidon tueksi.

Voimajohdoilla keskeinen tutkimuskoh-
de oli harusvartaiden korroosio, jota on 
ilmennyt kantaverkon pylväiden tukira-
kenteissa. Korroosioasteen mittausme-
netelmän kehittämisen lisäksi suunnitel-
tiin korroosiokestoiset betoniset harus-
perustukset, joista myös tehtiin koekap-
paleet pilottiasennuksia varten.

Tutkimus ja kehitys

Fingrid panostaa sähkön siirtoon liittyvien tekniikoiden ja toimintatapojen kehittämiseen ja ylläpitää 
kantaverkkotoimintaan liittyvää erityisosaamista Suomessa. Kehityshankkeiden avulla parannetaan 

sähköjärjestelmän kustannustehokkuutta ja käyttövarmuutta sekä mahdollistetaan uuden teknologian 
hallittu käyttöönotto. Kehitysprojektit tukevat osaltaan myös toimialalla työskentelevän henkilöstön 
osaamisen varmistamista ja jatkuvaa kehittymistä. 

Toimintamme painopisteitä ja haasteita

 Voimajärjestelmä muuttuu vuorovaikutteisemmaksi ja älykkäämmäksi, kun 
myös jakeluverkoissa alkaa olla aiempaa enemmän ohjattavaa tuotantoa ja 
kulutusta. 

  Älykäs voimajärjestelmä lisää tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä ja reaaliaikaista 
tiedonsiirtoa sekä asettaa uusia vaatimuksia myös henkilöstön osaamiselle.

  Tuotannon vaihtelevuus, maiden välisten yhteyksien lisääntyminen ja markkina-
alueen laajeneminen asettavat haasteita järjestelmän käyttövarmuuden 
hallinnalle ja markkinoiden toimivuudelle. 
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"Toisen maailmansodan jälkeen satsattiin paljon kehitystoimintaan. Myös yhteistyö 
suomalaisen teollisuuden kanssa oli merkittävää. Vastuu voimajohtojen suunnittelusta, 
rakentamisesta ja kunnossapidosta oli omissa käsissä; rakennettiin itselle." 

Jaakko J. Laine, diplomi-insinööri 
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Toimintavuonna saatiin päätökseen 
voimajohtojen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyt (YVA) 400 

kilovoltin voimajohtohankkeista Haus-
järven Hikiän ja Forssan sekä Porin Tah-
koluodon, Ulvilan ja Kristiinankaupun-
gin sähköasemien välillä.

Syksyllä 2008 käynnistetty YVA-menet-
tely varavoimalaitoskapasiteetin lisäämi-
sestä päättyi, ja laitoksen jatkotarkaste-
luun jäi neljä sijoituspaikkavaihtoehtoa. 
EstLink 2 -hankkeesta laadittiin meri-
alueen vesistö- ja kalatalousselvitykset 
ja maa-alueella merikaapelin päätease-
man ja Porvoon Anttilan sähköaseman 
välisen tasasähköilmajohdon luonto- ja 
kulttuuriperintöarvojen selvitykset en-
nen hankkeen varsinaisten lupamenette-
lyjen käynnistämistä.

Uusi 400 kilovoltin voimajohdon YVA-
menettely käynnistyi Kokkolan Ventus-
nevan ja Muhoksen Pyhänselän säh-
köasemien välille osana Länsi-Suomen 
kantaverkon pitkän aikavälin kehittä-
missuunnitelmaa. Voimajohtohankkeel-
la varaudutaan myös mahdollisen uuden 
alueelle sijoittuvan perusvoimantuotan-
tokapasiteetin ja tuulivoiman liittämi-
seen. Hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta saatiin yhteysviran-
omaisen lausunto loppuvuodesta.

Suunniteltujen voimajohtoreittien saat-
tamiseksi maakuntakaavoihin laadittiin 
kaksi taustaselvitystä maakuntaliitoille. 
Fingridissä käsiteltiin noin 230 kaavoi-
tusta koskevaa lausuntoa. Vaskiluodon, 
Kristiinan, Tolkkisen ja Loviisan varavoi-
malaitosten ympäristölupakäsittelyt saa-

tiin valmiiksi vuoden loppuun mennes-
sä. Muinaismuistolain mukaisia inven-
tointeja teetettiin neljässä voimajohto- 
ja sähköasemahankkeessa.

Selvityksessä arvokkaista linnustoalueis-
ta ja lintujen törmäysriskistä voimajoh-
toihin arvioitiin noin 50 aluetta. Työs-
sä kehitettyä arviointimenetelmää voi-
daan jatkossa käyttää uusia voimajoh-
tohankkeita sekä nykyisten voimajoh-
tojen varoitusmerkintöjä suunniteltaes-
sa. Toimintavuonna valmistui myös kuu-
sivuotinen tuulihaukan seurantatutki-
mus. Lisäksi ProAgria Pirkanmaan kanssa 
on jatkettu johtoalueen hoitosopimuk-
siin perustuvan toimintamallin kehittä-
mistä, jossa on laadittu käyttö- ja hoi-
tosuunnitelmat kahdelle johtoaukealla 
olevalle arvokkaalle luontokohteelle No-
kialla sekä tummaverkkoperhoskohteil-
le Kangasalla.

Tammikuun 16. päivänä tuli kuluneek-
si 80 vuotta Imatran ja Turun välisen 110 
kilovoltin voimajohdon käyttöönotos-
ta. Tätä tapahtumaa voidaan pitää kan-
taverkkotoiminnan lähtökohtana Suo-
messa. Fingrid juhli suomalaisen kanta-
verkon 80-vuotista taivalta julkaisemal-
la kirjan "Muotoa ja väriä maisemassa – 

suomalaisen maisemapylvään historia". 
Runsaasti kuvitetussa teoksessa kerro-
taan maisemapylväiden kaksikymmen-
vuotisen historian lisäksi työprosesseista 
sekä pylväiden teknisiä tietoja.

Vuoden aikana valmistui Jyväskylän yli-
opistossa pro gradu -työ voimajohto-
hankkeen sosiaalisista vaikutuksista 
maanomistajien näkökulmasta. Johto-
päätöksenä oli, että maanomistajat ovat 
pääosin tyytyväisiä voimajohtohankkeen 
toteutukseen, mutta tiedotusta ja yh-
teydenpitoa on hyvä edelleen lisätä. Li-
säksi Tampereen teknillisessä yliopistos-
sa laadittiin toimintavuonna sidosryhmi-
en käyttöön kaksi tilannekatsausta säh-
kö- ja magneettikenttiin liittyvistä lää-
ketieteellispainotteisista tutkimuksista ja 
kysymyksistä.

Fingrid julkaisi kansalaisille suunnatun 
karttapohjaisen palaute- ja lausunto-
pyyntöpalvelun internetsivuillaan. Palve-
lun avulla esimerkiksi maanomistajat ja 
voimajohtojen läheisyydessä asuvat voi-
vat jättää kartalle kohdennettuja toimen-
pidepyyntöjä, antaa palautetta Fingridin 
omistaman kantaverkon voimajohdois-
ta tai pyytää lausuntoa luvanvaraiseen 
hankkeeseen johdon ympäristössä.

Ympäristö

Fingrid lieventää ympäristösuunnittelulla sekä teknisillä ja maisemallisilla ratkaisuilla kantaverkon 
maankäyttö- ja maisemavaikutuksia. Yhtiö huolehtii tarkasti laitteistojensa ympäristövaatimusten 

mukaisuudesta. Fingrid tukee voimajohtoalueen hyötykäyttöön ja luonnonoloihin liittyvää tutkimus-
työtä.

Toimintamme painopisteitä ja haasteita

 Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen on yhä keskeisempi tekijä 
voimajohtohankkeiden suunnittelussa sekä rakentamisen eri vaiheissa.

 Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus viranomaisten, maanomistajien sekä johdon 
lähistöllä asuvien kanssa edistävät hankkeiden sujumista ja tyytyväisyyttä 
lopputulokseen. 
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"Kantaverkon käyttövarmuus tulee yhä tärkeämmäksi; ihmiset sietävät yhä vähemmän 
sähkökatkoksia. Pitäisi osata ajatella, että jos me haluamme sähköä luotettavasti, 
niiden pylväiden on siellä maastossa oltava. Keskustelu näistä asioista ei aina ole ihan 
älyllisesti rehellistä." 

Liisa Haarla, professori, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu



 Näkymä Malminkartanon 
täyttömäen huipulta Pohjois-Haagan 
suuntaan. Täyttömäki on Helsingin 
korkein maastokohta.

Fingridin strategian perustana on 
yhtiön taloudellisten tavoittei-
den täyttyminen. Nämä tavoit-

teet muodostuvat kustannustehokkuu-
desta, omistajien kohtuullisesta tuotos-
ta ja korkean luottoluokituksen ylläpitä-
misestä. Fingridin kaikki taloudelliset ta-
voitteet eivät täyttyneet tarkasteluvuon-
na. Omistajien yhtiölle asettamat keskei-
set strategiset mittarit mittaavat sähkö-
markkinoiden toimivuutta, kantaverkon 
käyttövarmuutta ja Fingridin toiminnan 
kustannustehokkuutta. Strategisille mit-
tareille asetetut tavoitteet täyttyivät 80-
prosenttisesti.

Yhtiön toiminta on hyvin pääomaval-
taista. Fingrid pyrkii toiminnassaan kus-
tannustehokkuuteen ja kustannusten 
ennustettavuuteen yritystaloutta pitkäl-
lä aikavälillä tukevilla liiketoimintarat-
kaisuilla esim. kilpailuttamalla verkon 
rakentamiseen ja kunnossapitoon liitty-
vät hankkeet, käyttämällä suojausinstru-
metteja hyödyke- ja rahoitusriskien hal-
linnassa ja hyödyntämällä tehokkaasti 
raha- ja pääomamarkkinoita. Kantaverk-
kotoiminnan keskeisimmät tulot muo-
dostuvat kantaverkko- ja rajasiirtopal-
veluista. 

Talouden taantumasta johtuva 7 prosen-
tin lasku Suomen sähkönkulutuksessa 
alensi Fingridin kantaverkkotuloja vuon-
na 2009, vaikka kantaverkkotariffeja nos-
tettiin vuoden 2009 alussa 4,5 prosenttia. 
Yhtiö etenee suunnitellusti noin 1,6 mil-
jardin euron investointiohjelmalla. Inves-
tointiohjelma perustuu kansalliseen ener-
gia- ja ilmastostrategiaan sekä sähkön 
tuotannon ja kulutuksen sijoittumisen-
nusteisiin pitkällä aikavälillä.

Yhtiö altistuu liiketoiminnassaan moniin 
riskeihin, joita se pyrkii rajaamaan stra-
tegiassaan ja toimintasuunnitelmissaan 
erilaisin toimenpitein. Fingridin kannal-
ta keskeisimmät liiketoimintariskit ovat 
suurhäiriö tai tehopula, väärät tai en-
nakoimattomat investoinnit, sääntelyn 
epäsuotuisa kehitys, markkinaehtoisten 

Yhtiön talous ja rahoitus
kustannusten jyrkät vaihtelut sekä hen-
kilöstöriskit. Osana yhteiskuntavastuu-
ta Fingrid on tunnistanut riskit, joilla on 
suuri vaikutus yhteiskunnalle. Näitä ovat 
suurhäiriö tai laaja pitkäkestoinen häi-
riö, luottamuksen väheneminen sähkö-
markkinoiden toimintaan, rajainvestoin-
tien lykkääntyminen, runkoverkon vah-
vistusohjelman myöhästyminen sekä yl-
lättävät pitkäaikaiset siirtokapasiteetin 
rajoitukset. 

Konsernin liikevaihto oli tilikauden aika-
na 359 miljoonaa euroa (382 milj. eu-
roa vuonna 2008). Konsernin IFRS-lii-
kevoitto oli 51 miljoonaa euroa (68 
milj. euroa). Konsernin tilikauden voit-
to oli 25 miljoonaa euroa (28 milj. eu-
roa). Konsernin IFRS-taseen mukainen 
loppusumma oli 1 649 miljoonaa euroa 
(1 562 milj. euroa). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 3,9 prosenttia (5,8 prosenttia) 
ja oman pääoman tuotto 5,7 prosent-
tia (6,6 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 
tarkastelukauden lopussa 27,2 prosent-
tia (26,7 prosenttia).

IFRS:n mukaiset nettorahoituskulut ale-
nivat merkittävästi ja olivat 18 miljoo-
naa euroa (31 milj. euroa), joihin sisälty-
vä käyvän arvon muutos oli 3 miljoonaa 
euroa positiivinen (-2 milj. euroa).

Rahavarat olivat 31.12.2009 yhteensä 204 
miljoonaa euroa (206 milj. euroa). Korolli-
set lainat, johdannaisvelat sisältäen, olivat 
1 001 miljoonaa euroa (933 milj. euroa).

Kansainväliset luottoluokituslaitok-
set päivittivät yhtiön luottoluokituk-
set. Fitch Ratings antoi 15.4.2009 Fin-
grid Oyj:lle pitkäaikaisen luottoluokituk-

sen AA-  ja lyhytaikaisen luottoluokituk-
sen F-1+ sekä Fingridin kansainvälisel-
le joukkovelkakirjalainaohjelmalle luo-
kituksen AA. Fitch Ratings arvioi yhti-
ön tulevaisuuden näkymän negatiivisek-
si (Negative Outlook). Standard  Poor's 
Rating Services (S P) päivitti yhtiön 
luottoluokituksen 17.7.2009. Standard 

 Poor'sin antama pitkäaikainen luoki-
tus on A+ ja lyhytaikainen A-1. S P ar-
vioi yhtiön tulevaisuuden näkymän va-
kaaksi (Stable Outlook). Moody's Inves-
tors Service alensi 9.10.2009 yhtiön pit-
käaikaisen luottoluokituksen Aa3:sta ta-
solle A1. Moody'sin lyhytaikainen luo-
kitus yhtiölle säilyi tasolla P-1. Moody's 
arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymän 
negatiiviseksi (Negative Outlook).

Energiamarkkinavirasto valvoo verkko-
yhtiöiden tuoton kohtuullisuutta. Ener-
giamarkkinaviraston vahvistama alituot-
to vuosilta 2005–2007 oli noin 100 mil-
joonaa euroa. Fingridin alustava alituotto 
Energiamarkkinaviraston mukaan vuon-
na 2008 oli noin 64 miljoonaa euroa, joka 
on ennen veroja noin 40 prosenttia yhtiön 
noin 220 miljoonan euron kantaverkko-  
ja rajasiirtoliiketoiminnan liikevaihdosta. 

Fingrid menestyi erinomaisesti euroop-
palaisten energia-alan viranomaisten 
yhteistyöjärjestön CEERin (Council of 
European Energy Regulators) teettämäs-
sä tutkimuksessa, jossa mitattiin kanta-
verkkotoiminnan kokonaistehokkuut-
ta. Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuk-
sessa oli mukana 22 eurooppalaista kan-
taverkkoyhtiötä 19 eri maasta. Fin grid 
sekä kaksi muuta kantaverkkoyhtiötä ar-
vioitiin poikkeuksellisen tehokkaiksi. 

Toimintamme painopisteitä ja haasteita

 Talousohjauksen kehittäminen tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi.

  Sijoittajien ja rahoittajien kanssa läpinäkyvän vuorovaikutuksen ylläpitäminen.

  Konsernin kassavirran kääntäminen positiiviseksi pitkällä aikajänteellä mittavasta 
1,6 miljardin investointiohjelmasta huolimatta.
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Fingrid varmistaa palvelujensa vakaan hintakehityksen suunnittelemalla pitkäjänteisesti yhtiön 
taloutta, riskienhallintaa, rahoitusta ja investointeja. Talousohjauksen keskeinen tavoite on 

liiketoimintaprosessien kustannusten hallinta ja suorituskyvyn tehostaminen. 
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"Kun Fingridin toiminta lähti käyntiin, yhtiölle asetettiin tiettyjä taloudellisia tavoitteita 
kuten hintojen pudottaminen 15 prosentilla. Tämä tavoite pystyttiin saavuttamaan 
selvästi ennustettua nopeammin. Hintojen alentamista mahdollistavia säästöjä pystyt-
tiin tekemään erityisesti investointi- ja kunnossapitotoiminnassa, jossa käyttöön otettu 
hankkeiden kilpailutusmalli toimi hyvin. Mallin menestyksellinen toiminta johtui pitkälti 
siitä, että yhtiöllä itsellään oli voimaa määrittellä tarkasti mitä se halusi ja että toimitta-
jat luottivat yhtiön tasapuolisuuteen."

Timo Toivonen, energianeuvos
FINGRID OYJ Vuosikertomus 2009



 Arto Lepistö
Puheenjohtaja
Teollisuusneuvos, 
Energiamarkkinat-ryhmän 
päällikkö, työ- ja elinkeino-
ministeriö,
s. 1952

Ollut mukana energiamarkki-
noiden ja niitä koskevan sää-
dännön kehittämisessä eri teh-
tävissä. Osallistunut erilais-
ten toimikuntien ja työryhmien 
työhön puheenjohtajana ja jä-
senenä sekä toiminut Suomen 
edustajana EU:n ja IEA:n orga-
nisaatioissa.

 Timo Rajala
Toimitusjohtaja,
Pohjolan Voima Oy,
s. 1947

Teollisuuden Voima Oyj:n hal-
lituksen puheenjohtaja. Oy Al-
holmens Kraft Ab:n hallituksen 
puheenjohtaja ja Pohjolan Voi-
ma Oy:n tytäryhtiöiden halli-
tuksen puheenjohtaja tai jäsen. 
Huoltovarmuuskeskuksen huol-
tovarmuusneuvoston jäsen, 
Kansainvälisen Kauppakama-
rin (ICC) Suomen osaston jä-
sen, Keskuskauppakamarin ta-
louspoliittisen valiokunnan jä-
sen, Savon Voima Oyj:n halli-
tuksen jäsen.

 Timo Karttinen
Johtaja,
Fortum Oyj,
Sähköratkaisut ja sähkönsiirto 
-divisioona,
s. 1965

Energiateollisuus ry:n hallituk-
sen varapuheenjohtaja, Gasum 
Oy:n hallintoneuvoston jä-
sen, AS Eesti Gaasin hallinto-
neuvoston jäsen, Elinkeinoelä-
män keskusliitto EK:n kauppa-
poliittisen ja energiavaliokun-
nan jäsen.

 Ari Koponen
Johtaja,
Fortum Sähkönsiirto Oy,
s. 1964

Vastaa Fortumin sähkönjakelu-
liiketoiminnasta Pohjoismaissa 
ja Virossa. Fortum Sähkönsiir-
to Oy:n, Fortum Espoo Distri-
bution Oy:n, Fortum Distributi-
on AB:n ja Fortum Distribution 
AS:n hallitusten puheenjohtaja. 
Fortum Elekter AS:n hallinto-
neuvoston puheenjohtaja.

Hallitus
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 Ritva Nirkkonen
Varainhankintapäällikkö,
Jyväskylän yliopiston 
erityistehtävät,
s. 1946

1.1.2009 alkaen Jyväskylän yli-
opiston varainhankintapäällik-
kö. Toimi vuosina 1995–2009 
Jyväskylän seudun elinkeino-
johtajana ja elinkeinoyhtiö Jy-
kes Oy:n toimitusjohtajana. Ai-
kaisempi tehtävä kauppa- ja te-
ollisuusministeriössä kaupallise-
na neuvoksena vastuualueena 
yritysten kansainvälistyminen. 
Saksan Liittotasavallan kunnia-
konsuli Keski-Suomessa, MEK-
in (Matkailun edistämiskeskus) 
johtokunnan jäsen, Invest in 
Finland -säätiön hallituksen va-
rajäsen, työ- ja elinkeinominis-
teriön yritysten hallinnollisen 
taakan vähentäminen -ohjaus-
ryhmän jäsen, Nordean Jyväsky-
län konttorin valvoja. 

 Anja Silvennoinen
Energiajohtaja,
UPM-Kymmene Oyj,
s. 1960

UPM-Kymmene Oyj:n ener-
giajohtaja vuodesta 2004. Ai-
kaisempi työura eri tehtävis-
sä energiateollisuuden palve-
luksessa, liikkeenjohdon kon-
sultoinnissa ja kauppa- ja          
teollisuusministeriössä. Kemi-
joki Oy:n hallintoneuvoston     
jäsen. Puolustustaloudellisen 
suunnittelukunnan energiasek-
torin jäsen ja valtioneuvoston 
asettaman huoltovarmuusneu-
voston jäsen. Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n ja Metsäte-
ollisuus ry:n energiavaliokun-
nan puheenjohtaja sekä CEPI:n 
(Confederation of European   
Paper Industries) Energiakomi- 
tean varapuheenjohtaja. Cargo-
tec Oyj:n hallituksen jäsen.

 Risto Autio
Pääomasijoitusjohtaja,
Keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö Varma,
s. 1958

Varman pääomasijoitusjohta-
ja vuodesta 2005 lähtien. Teh-
täväkenttänä pääomarahastosi-
joitussalkun sekä noteeraamat-
tomien sijoitusten hallinnoin-
ti Varmassa alkaen 2002. Tätä 
ennen työskennellyt 15 vuot-
ta erilaisissa yritysrahoitukseen 
liittyvissä asiantuntijatehtävis-
sä Sampo Pankissa, mm. Cor-
porate Finance, Structured Fi-
nance and Corporate Banking 
-yksiköissä. Useiden kansain-
välisten pääomarahastojen In-
vestor Committee- tai Advisory 
Boardien jäsen, Leverator Oyj:n 
hallituksen jäsen sekä Tornator 
Oy:n hallituksen varajäsen.

 Tarmo Rantalankila
Hallituksen sihteeri
Konsernilakimies,
Fingrid Oyj,
s. 1952

 Hallituksen varajäsenet
Yli-insinööri Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö
Johtaja Jussi Hintikka, Pohjolan Voima Oy
Talousjohtaja Juha Laaksonen, Fortum Oyj
Senior Adviser Kari Koivuranta, Fortum Sähkönsiirto Oy
Erityisasiantuntija Pekka Kettunen, Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjaus
Energiajohtaja Jukka Mikkonen, Stora Enso Oyj
Salkunhoitaja Jorma Tammenaho, sijoittajaosakkaiden nimeämä
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Johtoryhmä

 JÄRJESTELMÄKEHITYS
Jussi Jyrinsalo 
Johtaja,  
tekniikan lisensiaatti,
s. 1964

Toiminut nykyisessä tehtäväs-
sä vuodesta 2005. Sitä ennen 
työskennellyt Fingridissä tek-
nologiapäällikkönä, suunnitte-
lupäällikkönä ja myyntipäällik-
könä, IVO Voimansiirto Oy:ssä 
myyntipäällikkönä, projekti-
päällikkönä ja suunnitteluin-
sinöörinä sekä Lappeenran-
nan teknillisen korkeakoulun 
vt. apulaisprofessorina sekä 
Tampereen teknillisen korkea-
koulun vs. yliassistenttina ja 
tutkijana.

Luottamustehtäviä: ENTSO-E:n 
verkkosuunnittelukomitean jä-
sen 2009–, Suomen edustaja 
Cigren tutkimuskomiteassa B4 
(HVDC and power electronics) 
2002– ja sen strategiaryhmän 
jäsen 2005–.

 TOIMITUSJOHTAJA
Jukka Ruusunen 
tekniikan tohtori,    
s. 1958

Toimitusjohtajana vuodes-
ta 2007 alkaen. Sitä ennen eri 
tehtävissä teknillisessä korkea-
koulussa ja Helsingin kauppa-
korkeakoulussa vuodesta 1982 
alkaen, asiantuntijana Imat-
ran Voima Oy:ssä ja kehitysjoh-
tajana Fortum Power and Heat 
Oy:ssa 1996–2006.

Luottamustehtäviä: ENTSO-E:n 
varapresidentti 2009–, Energia-
teollisuus ry:n hallituksen jäsen 
2007– ja Aalto-yliopiston tek-
nillisen korkeakoulun 1995– ja 
kauppakorkeakoulun dosent-
ti 1996–.

 MARKKINAKEHITYS
Juha Kekkonen
Varatoimitusjohtaja,
diplomi-insinööri,       
s. 1950

Toiminut nykyisessä tehtäväs-
sä vuodesta 1997. Sitä ennen 
työskennellyt kauppa- ja teolli-
suusministeriön energiaosastol-
la ja Suomen pysyvässä OECD-
edustustossa 1975–1996.

Luottamustehtäviä: ENTSO-E:n 
markkinakomitean puheen-
johtaja 2009–, Nord Pool Spot 
AS:n hallituksen jäsen 2002–.

 TALOUS JA LIIKETOIMINNAN 
KEHITYS
Tom Pippingsköld
Talous- ja rahoitusjohtaja, 
luonnontieteiden kandidaatti, 
MBA, s. 1960

Toiminut nykyisessä tehtäväs-
sä vuodesta 2001. Sitä ennen 
työskennellyt Fingridissä ra-
hoituspäällikkönä ja rahoitus-
johtajana, Postipankin inves-
tointipankissa sijoitustutkija-
na ja projektirahoituksessa ra-
hoituspäällikkönä 1990–1994 
sekä Lontoossa Euroopan jäl-
leenrakennus- ja kehityspankis-
sa (EBRD) Principal Evaluation 
Officerina 1994–1998.

Luottamustehtäviä: Nord Pool 
Spot AS:n hallituksen varajäsen 
2007–.
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 OMAISUUDEN HALLINTA
Kari Kuusela 
Varatoimitusjohtaja,
diplomi-insinööri,    
s. 1955

Toiminut nykyisessä tehtä-
vässä vuodesta 1999. Sitä en-
nen työskennellyt Fingridis-
sä teknisenä johtajana ja ra-
kennuttamispäällikkönä, 
Nokia Metalliteollisuudes-
sa (Kaapeli) kehitysinsinöö-
rinä 1981–1983 sekä Imat-
ran Voima Oy:ssä asiantun-
tijana, IVO Transmission En-
gineering Oy:ssä pääsuun-
nittelijana, IVO Internatio-
nal Oy:ssä ja IVO Voimansiir-
to Oy:ssä suunnittelupäällik-
könä 1983–1997.

 SIDOSRYHMÄSUHTEET
Matti Tähtinen 
Johtaja,
insinööri,    
s. 1957

Toiminut nykyisessä tehtä-
vässä vuodesta 2007. Sitä en-
nen työskennellyt Fingridis-
sä asiakas- ja sidosryhmäpro-
sessien kehittämis- ja johto-
tehtävissä sekä Imatran Voi-
ma Oy:ssä asiantuntijana ja 
projektinjohtajana kansain-
välisissä voimayhtiöiden käy-
tönvalvontahankkeissa vuosi-
na 1981–1997.

Luottamustehtäviä: Fing ridin 
neuvottelukunnan sihtee-
ri 1997–.

 VERKKOPALVELU
Pertti Kuronen
Johtaja,
diplomi-insinööri, 
s. 1953   

Toiminut nykyisessä tehtä-
vässä vuodesta 2003. Sitä 
ennen työskennellyt verkon 
käyttö- ja suunnitteluteh-
tävissä Fingridissä, IVO Voi-
mansiirto Oy:ssä ja Imatran 
Voima Oy:ssä vuodesta 1978 
alkaen. 
  
Luottamustehtäviä: Porvoon 
Alueverkko Oy:n hallituksen jä-
sen, Energiateollisuuden verk-
kovaliokunnan jäsen 2008–.

 VOIMAJÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÖ
Reima Päivinen
Johtaja,
diplomi-insinööri,    
s. 1958
 
Toiminut nykyisessä tehtä-
vässä vuodesta 2005. Sitä 
ennen työskennellyt erilai-
sissa kantaverkon käytön ja 
kunnossapidon tehtävissä 
Fingridissä, IVO Voimansiir-
to Oy:ssä ja Imatran Voima 
Oy:ssä vuodesta 1983 alkaen.

Luottamustehtäviä: ENTSO-
E:n käyttökomitean ja poh-
joisen alueellisen käyttöko-
mitean jäsen 2009–, Voima-
talouspoolin puheenjohta-
ja 2009–, Fingridin käyttö-
toimikunnan puheenjohta-
ja 2008–.
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Neuvottelukunta

 Mikko Rintamäki
Energiajohtaja,
Outokumpu Oyj

 Karri Mäkelä
Johtaja,
Nord Pool Finland Oy 

 Markus Lehtonen
Kehitysjohtaja,
Helsingin Energia

 Matti Tähtinen
Johtaja,
Fingrid Oyj (sihteeri)

 Risto Vesala
Johtaja,
Pohjolan Voima Oy

 Tuula Loikkanen
Toimitusjohtaja,
Verkko Korpela Oy

 Jorma Korhonen 
Toimitusjohtaja,
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
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 Matti Rintanen
Toimitusjohtaja,
Pori Energia Oy

 Pertti Leppänen
Toimitusjohtaja,
Leppäkosken Sähkö Oy

 Pekka Tynkkynen
Johtaja, salkunhallinta,
UPM-Kymmene Oyj

 Kalle Ahlstedt
Vice President,
Corporate Strategy Development, 
Fortum Oyj

 Elina Engman
Energiajohtaja,
Kemira Oyj Energia

 Jukka Ruusunen 
Toimitusjohtaja,
Fingrid Oyj

 Hannu Linna
Toimitusjohtaja,
Vaasan Sähkö Oy (puheenjohtaja)
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  Fingrid oli vuoden mittaan 
mukana lukuisissa tuu-
livoimahankkeissa lausun-
nonantajana sekä verkko-
suunnitelmien laadinnassa. 

  Kangasalan sähköase-
malla otettiin käyttöön 
uutta älykästä teknologiaa 
edustava SVC-laitos (Static 
Var Compensator). Laitok-
sen ensisijainen tarkoitus 
on voimajärjestelmän 
vakauden ja sen myötä 
käyttövarmuuden paran-
taminen.

 Suomen kantaverkon 
80-vuotisjuhlan kunniaksi 
Fingrid julkaisi teoksen 
”Muotoa ja väriä maise-
massa – suomalaisen 
maisemapylvään historia”. 

  Farmari 2009 -näyttelyssä 
Kokkolassa Fingridin osas-
tolla vieraili monia maan-
omistajia ja voimajohdoista 
kiinnostuneita. Vuosittain 
järjestettävä Farmari-näyt-
tely on yhtiön sidosryhmä-
toiminnan kannalta merkit-
tävä foorumi. 

 Pohjois-Suomessa valmistui 
joulukuussa merkittävä 400 
kilovoltin voimajohtohanke 
Keminmaan ja Petäjäskos-
ken sähköasemien välille. 

  Kesän aikana saatiin 
valmiiksi EstLink 2 
-tasasähköyhteyshankkeen 
esisuunnitteluun liittyvät 
merenpohjatutkimukset 
sekä tarvittavat kenttä-
työt ympäristö-, luonto-, 
vesiekologia- ja kalatalous-
selvityksiä varten.

 Fingrid järjesti asiakkailleen 
ja yhteistyökumppaneilleen 
vuoden aikana kolme semi-
naaria, joiden teemoina 
olivat sähkömarkkinoiden 
sekä kantaverkon ylläpidon 
ja käytön ajankohtaiset 
kysymykset.

  Marraskuussa Fingrid 
järjesti Nokialla suuren 
voimajohtojen viankor-
jausharjoituksen yhdessä 
voimajohtourakoitsijoiden 
ja energiayhtiöiden kanssa. 
Kuvitteellisessa jäämyrs-
kytilanteessa testattiin 
eri toimijoiden yhteistyötä 
sähkönjakelun katkettua 
suuressa osassa Etelä-
Suomea.

Tapahtumia vuoden varrelta
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  Fingrid menestyi erin-
omaisesti eurooppalaisten 
energia-alan viranomaisten 
yhteistyöjärjestön teettä-
mässä tutkimuksessa, jossa 
mitattiin kantaverkkotoi-
minnan kokonaistehok-
kuutta.

  Usean vuoden suururakka, 
400 kilovoltin alumiinipyl-
väiden vaihtotyö, valmistui 
keväällä. Yhteensä 1 300 
alumiinipylvästä vaihdettiin 
teräksisiin voimajohto-
pylväisiin 750 kilometrin 
matkalla.
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