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FINGRID OYJ LYHYESTI

Yhtiö perustettu 29.11.1996.

Operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.

Yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko

ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet.

Voimajohtoja on yhteensä noin 14 000

kilometriä ja sähköasemia 106.

Asiakkaina sähköntuottajia, sähkömarkkina-

toimijoita, suurteollisuusyrityksiä sekä alue-

 ja jakeluverkonhaltijoita.

Liikevaihto 335 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma 1 565 miljoonaa euroa.

Fingrid omistaa 20 prosenttia sähköpörssi

Nord Pool Spot AS:stä.

Henkilöstö vuoden lopussa 248

(vakinaisessa työsuhteessa 238).

Fingrid Oyj 
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 

Siirtokapasiteetin
varmistaminen

Käyttövarmuuden
hallinta

Markkina-
kehitys

Talous ja
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Teknologia
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järjestelmän
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suhteet

Verkko-
palvelu

Sähkömarkkinoiden
toiminnan
edistäminen

FINGRIDIN PERUSTEHTÄVÄ

Fingridin tehtävä kantaverkkoyhtiönä on 

 kehittää voimansiirtojärjestelmää

 siirtää toimintavarmasti sähköä

 edistää sähkömarkkinoita.

   Fingridin arvot

 avoimuus

 tasapuolisuus

 tehokkuus

 vastuullisuus

   Fingridin visio 

Fingridin tavoitteena on olla kantaverkkotoiminnan 

kansainvälinen esikuva.
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TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS

Kymmenen vuoden iän saavutettuaan Fingrid on siir-

tymässä uuteen aikakauteen. Energia-alalla on käyn-

nissä valtava muutosprosessi, jossa pyritään saman-

aikaisesti torjumaan ilmastonmuutosta, pitämään 

sähkön hinta kohtuullisella tasolla ja kaiken tämän  

lisäksi varmistamaan entistä parempi sähkön saata-

vuus. Näihin samoihin tavoitteisiin pyritään kaikkialla 

maailmassa. Käytössämme on samat energiavarat ja 

voimajärjestelmän kehittämiseen tarvittavat resurssit, 

ja siksi myös kantaverkkoyhtiöön kohdistuvat haas-

teet ovat eurooppalaisia ja tietyltä osin globaaleja.

Fingridin tärkein tehtävä on ylläpitää korkea käyt-

tövarmuustaso – pitää "valot päällä valtakunnassa". 

Tämän tehtävän hoitamiseen yhtiön on helppo moti-

voida itsensä, sillä yhteiskunta edellyttää jatkossa yhä 

varmempaa sähköntoimitusta.

Tehtävä ei ole yksinkertainen, sillä näköpiirissä on 

toimintavarmuuteen kohdistuvia uhkia. Venäjän-tuon-

nin epävarmuus kasvaa, kun Pietarin alueen teho-

tasapaino kiristyy ja venäläiset tarvitsevat tuotta-

mansa sähkön omiin tarpeisiinsa. Ilmastonmuutoksen 

torjunta tuo sekin haasteita käyttövarmuudelle. Vähän 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat tuotantomuodot ovat 

vesivoimaa lukuun ottamatta luonteeltaan sellaisia, 

että niitä ei voi juurikaan säätää sähkön kysynnän 

vaihteluiden mukaan.

Sähkön kysyntä vaihtelee vuodenajan ja säätilo-

jen mukaan jatkossakin. Toisaalta tuotantopuolella on 

hyväksyttävä se tosiseikka, että voimalaitoksissa voi 

esiintyä teknisiä vikoja. Tämä koskee myös maiden 

välisiä siirtoyhteyksiä. Tätä taustaa vasten on vaikea 

nähdä, että voimajärjestelmän korkea käyttövarmuus 

voitaisiin hoitaa ilman säädettävää joko kotimaista tai 

maan rajojen ulkopuolelta hankittua lauhdetuotantoa. 

Tulevaisuudessa sen on kuitenkin oltava entistä puh-

taampaa, ja syntyneet hiilidioksidipäästöt on otettava 

talteen. Tämä edellyttää voimakasta panostusta tekno-

logian kehittämiseen. 

Tuulivoimalla on varmasti oma roolinsa ilmas-

tonmuutoksen torjunnassa, mutta käyttövarmuuden 



kannalta tämä tuotantomuoto ei etenkään Suomen 

oloissa ole ongelmaton. Huippukulutustilanteet eivät 

yleensä osu samaan aikaan hyvien tuuliolosuhtei-

den kanssa. Valitettavasti sähköä ei voi varastoida, 

vaan sitä on joka hetki tuotettava yhtä paljon kuin 

sitä kulutetaan.

Fingridin toisena päätehtävänä on sähkömark-

kinoiden toiminnan edistäminen. Rooli on yhtiölle 

hyvin luonnollinen, sillä sähkön tukkumarkkinoi-

den kehittämisessä nimenomaan kantaverkkoyhtiöt 

yhdessä sähköpörssien kanssa ovat avainasemassa. 

Tämä näkyy myös Euroopan komission syyskuussa 

2007 julkaistussa lakipakettiehdotuksessa, jolla pyri-

tään vauhdittamaan eurooppalaisten sähkömarkki-

noiden yhdentymistä.

Jatkossa markkinat vaativat kantaverkkoyhtiöiltä 

yhä enemmän. Meiltä odotetaan mittavia investoin-

teja pullonkaulojen poistamiseksi, tehokkuutta ja var-

muutta voimajärjestelmän käytössä sekä avointa ja 

läpinäkyvää toimintaa. Toimintavuonna Fingrid kehitti 

aktiivisesti markkinoita paitsi Euroopan tasolla myös 

Pohjoismaissa ja Baltian suunnalla. Nordelin puheen- 

johtajuus edesauttoi mahdollisuuksiamme tässä

tehtävässä. Fingridin aloitteesta käynnistettiin myös 

markkinaehtoisen toimintamallin kehittäminen 

Venäjän ja Suomen välisessä sähkönsiirrossa. 

Korkean käyttövarmuuden ylläpitäminen ja säh-

kömarkkinoiden toiminnan edistäminen edellyttävät 

jatkossa merkittäviä investointeja kantaverkkoon ja 

järjestelmäreserveihin. Yhtiön investoinnit nousevat 

viime vuosien investointitasoon verrattuna kaksin-, 

jopa kolminkertaisiksi. 

Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalai-

toksen edellyttämät verkkotäydennykset valmistu-

vat vuonna 2008. Merkittävä hanke on myös Lapin 

alueen vaihtosähköyhteyksien vahvistaminen tule-

vien vuosien aikana. Fingrid varautuu kuudennen 

ydinvoimayksikön verkkoon liittämiseen käynnis-

tämällä tarvittavat ympäristövaikutusten arvioinnit.

Yhtiömme historian suurin investointihanke, Suomen 

ja Ruotsin välinen merikaapeliyhteys Fenno-Skan 2, 

lykkääntyy vuodella kaapelivalmistajien toimitus-

aikataulujen vuoksi. Yhteys saadaan kaupalliseen 

käyttöön vuonna 2011. Lisäksi yhtiö aikoo rakentaa 

noin 200 megawattia lisää varavoimakapasiteettia. 

Investointiohjelmamme toteuttaminen on paitsi 

merkittävä taloudellinen panostus myös vaativa

tehtävä omalle organisaatiollemme sekä yhteistyö-

kumppaneillemme. Tulevat vuodet mittaavat kou-

riintuntuvasti joukkuepelimme toimivuutta.

Kohoava investointitaso yhdessä muun kustan-

nustason nousun kanssa aiheuttaa korotuspainetta 

kantaverkkomaksuihin. Yksin päästökaupan aiheut-

tama sähkön hinnannousu tuo yhtiölle häviösähkön 

hankintakustannusten kautta lisäkulun, joka vastaa 

noin kymmentä prosenttia yhtiön vuosittaisista kan-

taverkkotuloista. Strategiansa mukaisesti yhtiö pyrkii 

silti jatkossakin pitämään kantaverkkomaksut mah-

dollisimman edullisella tasolla. Tuottotason kotimai-

seen sääntelyyn yhtiö pyrkii vaikuttamaan niin, että 

kehitettävät valvontamallit eivät muodostaisi uhkaa 

kantaverkkotoiminnan järkevän hoitamisen edelly-

tyksille.

Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen vaatii 

selkeän strategian. Fingridissä tehtiin vuoden 2007 

aikana merkittävä strategiatyö, jonka pohjana ovat 

seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana näh-

tävissä olevat toimintaympäristön muutokset. Kes-

keisellä sijalla strategiassamme ovat yhtiön arvot: 

avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. 

Vahva yhteinen arvopohjamme muodostaa perustan 

ja toimintamallin, jonka avulla saavutamme visi-

omme olla "kantaverkkotoiminnan kansainvälinen 

esikuva". Suomi voi luottaa siihen, että Fingrid tar-

joaa asiakkailleen maailman parhaat palvelut kan-

taverkkotoiminnassa: varman sähkön, hyvät siirto-

yhteydet ja aktiivisen toiminnan sähkömarkkinoiden 

edistämisessä.

Jukka Ruusunen
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Helmikuussa 2007 
saavutettiin sähkön 

kulutuksessa uusi 

kaikkien aikojen ennätys, 

14 914 megawattia.

Antinportti, H
ämeenlinna
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Suomen sähkönkulutus vuonna 2007 oli 90,3 terawattituntia (90 terawattituntia
vuonna 2006), kasvu edellisestä vuodesta oli 0,3 prosenttia. Lämpötila- ja kalenteri-
korjattuna sähkön käyttö kasvoi yhden prosentin. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin
68,4 terawattituntia (67,3). Kasvua edellisvuoteen oli 1,4 prosenttia.

Helmikuussa 2007 saavutettiin sähkön kulutuksessa uusi kaikkien aikojen ennä-
tys, 14 914 megawattia. Sähköntuotantokapasiteetti Suomessa oli lähes kokonaan
käytössä ilman merkittäviä ongelmia. Fingridin verkko tukijärjestelmineen toimi
huippukulutuksen aikaan kaikilta osin suunnitellusti. Fingrid solmi sopimukset
yhteensä 600 megawatin tehoreservistä. Huippukulutusjaksolla tehoreserviä käynnis-
tettiin kerran varmistamaan tehotasapainon ylläpitoa.

Suomen ja Ruotsin välinen siirto oli alkuvuonna pääosin tuontia Ruotsista
Suomeen. Syksyllä siirto kääntyi vientipainotteiseksi. Alumiinipylväiden vaihtotyöt
Huutokosken ja Vuolijoen 400 kilovoltin sähköasemien välillä sekä Olkiluodon uuden
ydinvoimalan kantaverkkoliitynnän vaatimien vahvistusinvestointien edellyttämät
johtokeskeytykset rajoittivat alkuvuonna markkinoille tarjottavaa siirtokapasiteettia.
Vuoden 2006 lopulla tapahtunut Fenno-Skan-merikaapelin vikaantuminen rajoitti
siirtokapasiteettia Ruotsin ja Suomen välillä seuraavan vuoden helmikuulle saakka.
Huolimatta maiden välisistä siirtokapasiteetin rajoituksista Suomi oli eriytyneenä
omaksi hinta-alueeksi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vain 5 prosenttia ajasta.

Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat yhdistävä Viron ja Suomen välinen
Estlink-yhteys otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden 2007 alussa. Kaapeliyhteyden
teho on 350 megawattia. Vuonna 2007 kaapeliyhteyden kautta siirrettiin Suomeen
sähköä 1,9 terawattituntia ja Viroon vietiin 0,02 terawattituntia. Fingrid huolehti
yhteyden käytöstä yhdessä Viron kantaverkkoyhtiön Põhivõrkin kanssa.

Sähkön tuonti Venäjältä oli 10,2 terawattituntia vuonna 2007. Siirtokapasiteet-
tia rajoittivat Viipurin tasasähköaseman vuosihuollon lisäksi koko loppuvuoden jat-
kuneet huoltotyöt Pietarin luoteisvoimalaitoksella. Kapasiteetin käyttöaste oli 82 pro-
senttia.

Vika Venäjän verkossa Moskovan lähellä syyskuussa johti 900 megawatin rajoi-
tukseen sähkön tuonnissa. Pietarin alueen tehotasapainon ylläpitämiseksi venäläiset
käyttivät sähkönsiirron rajoitusta Suomeen Venäjän voimajärjestelmän häiriöreser-
vinä. Fingridin sekä venäläisen siirto- ja järjestelmäoperaattorin väliset uudistetut
sopimukset yhteyden käytöstä tulivat voimaan vuoden 2008 alusta. Uusissa sopimuk-
sissa täsmennetään myös sähkönsiirron poikkeustilanteiden hallintaa.

Kantaverkossa oli määrällisesti aiempiin vuosiin verrattuna keskimääräistä
vähemmän häiriöitä. Verkon investointitöiden yhteydessä tapahtuneista inhimillisistä
virheistä aiheutuivat kuitenkin lyhytaikaiset häiriöt elokuussa Lahden ja lokakuussa
Oulun seudulla.

Olkiluotoon vuoden lopulla valmistunut uusi kaasuturbiinilaitos lisäsi Fingri-
din käytössä olevaa nopean häiriöreservin määrää. Fingridin sähköasemille keski-
tetty tehonvajaussuojausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä. Järjestelmän tarkoitus
on vakavissa häiriöissä viimeisenä suojausportaana estää taajuuden liiallinen lasku ja
voimalaitosten irtikytkeytyminen verkosta.

Kantaverkon käytönvalvontajärjestelmän noin kahdeksan miljoonan euron
arvoinen päivitysprojekti saatiin päätökseen lokakuussa. Järjestelmä on nyt entistä
käyttäjäystävällisempi ja luo mahdollisuuksia monipuolisempaan verkkotietojen hyö-
dyntämiseen. Uusi järjestelmärakenne parantaa entisestään myös käytönvalvonnan
toimintavarmuutta.

Fingrid hankkii sähkönsiirrossa syntyvän häviösähkön pohjoismaisilta sähkö-
markkinoilta. Häviöiden kattamiseen tarvitaan vuosittain sähköenergiaa keskimää-
rin noin yksi terawattitunti, joka vastaa suuren kaupungin vuotuista tarvetta. Sähkön
markkinahintojen nousu heijastui myös häviösähkön hankintakustannuksiin, jotka
olivat 46 miljoonaa euroa.

VOIMAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Olkiluodon kaasuturbiinilaitos 
vihittiin käyttöön marraskuun 19. 
päivänä. Teholtaan 100 megawa-
tin laitos kasvatti Fingridin omien 
varavoimalaitosten yhteistehon 615 
megawattiin. Rakennushanke toteu-
tettiin yhteistyössä TVO:n kanssa. 

Suomen sähkönkulutuksen kivu-
tessa helmikuussa ennätysluke-
miin Fingrid käynnistytti ongelmien 
varalta tehoreservijärjestelmään 
kuuluvan Mussalo 2 -laitoksen. 
Sähkön siirtojärjestelmä toimi 
häiriöittä pakkasjakson ajan.



Suomen ja Ruotsin välisessä 
sähkönsiirrossa ei juuri ollut 

pullonkauloja; maissa oli sama 

markkinahinta 95 prosenttia ajasta.

Liimapuupylväs, 
Jyväskylä
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SÄHKÖMARKKINOIDEN 
TOIMINNAN EDISTÄMINEN

Pohjoismaiset sähkömarkkinat reagoivat markkinoiden perustekijöissä tapahtu-
neisiin muutoksiin. Edellisvuoden huomattava vesivarastojen niukkuus kääntyi
nopeasti runsaudeksi, mikä alensi markkinahinnan tasoa. Samaan suuntaan vai-
kutti myös päästöoikeuksien hinnan romahtaminen. Vuoden 2007 sähkön kes-
kimääräinen spot-hinta (systeemihinta) oli 28 euroa megawattitunnilta, kun se
edellisvuonna oli 49 euroa megawattitunnilta.

Siirtoverkon pullonkaulat Pohjoismaiden eteläosissa rajoittivat runsaan vesi-
voimasähkön siirtoa pohjoismaisessa järjestelmässä, mikä johti paikoin suuriin
hintaeroihin markkinoiden eri alueiden välillä. Esimerkiksi Etelä-Norjan ja muun
markkina-alueen välillä vallitsi kesällä ja alkusyksystä keskimäärin 10–20 euron
ero sähkön spot-hinnoissa. Sitä vastoin Suomen ja Ruotsin välillä ei juuri ollut
pullonkauloja, ja maissa oli sama markkinahinta 95 prosenttia ajasta.

Baltian ja Pohjoismaiden markkinat saivat ensituntumaa toisistaan uuden
Estlink-kaapelin välityksellä. Vallitseva siirron suunta oli odotetusti Baltiasta
Suomeen päin, tosin vientiäkin esiintyi ajoittain.

Kantaverkkoyhtiöiden (TSO, Transmission System Operator) yhteistyönä
vauhditettiin markkinoiden kehitystyötä, jonka on julkisuudessa arvosteltu hidas-
tuneen viime vuosina. TSO:iden pohjoismainen yhteistyöjärjestö Nordel julkaisi
strategiansa lähivuosille ja nosti etusijalle useita keskeisiä toimenpiteitä. Muun
muassa siirtoverkon suunnitteluun ja investointeihin panostetaan entistä enem-
män. Pohjoismaiden markkinoita integroidaan Manner-Eurooppaan. Samalla lisä-
tään markkinatiedon läpinäkyvyyttä ja harmonisoidaan sähkön tuotannon ja
kulutuksen tasapainottamisessa tarvittavia tasepalvelun menettelytapoja.

Julkisessa keskustelussa esitettiin yhteispohjoismaista kantaverkkoyhtiötä tai
järjestelmäoperaattoria ratkaisuksi alueellisen markkinakehityksen vauhdittami-
seen. Fingridin näkemyksen mukaan markkinakehitys on jo tällä hetkellä laajen-
tunut Pohjoismaiden ulkopuolelle eikä pohjoismainen kantaverkko-organisaatio
toisi tähän kehitykseen mitään uutta.

Euroopan markkinoilla kantaverkkoyhtiöt sopivat läpisiirron kustannus-
ten korvausmekanismista vuosille 2008–2009. Sen ansiosta alue, jonka sisällä ei
ole rajatariffeja, laajeni kattamaan ensi kertaa EU:n koko sisämarkkina-alueen ja
lisäksi Balkanin maat. Kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestö ETSO kehitti malleja
muun muassa tasemarkkinoiden ja intraday-markkinoiden harmonisoimiseksi.
Se käynnisti myös ETSOVista-palvelun markkinatiedon julkaisuna internetissä.

EU:n komission esitys sisämarkkinoiden niin sanotuksi kolmanneksi laki-
paketiksi sisältää paljon TSO-toimintaan vaikuttavaa säädäntöä. Vapaaehtoinen
ETSO-yhteistyö muuttuisi sen myötä yksityiskohtiin meneväksi sitovaksi sopimi-
seksi niin markkinoiden kuin teknistenkin pelisääntöjen osalta. Vaatimus tuotan-
non ja verkkotoiminnan omistukselliseksi eriyttämiseksi on paketin poliittisesti
vaikein kohta, joka vaikuttaisi toteutuessaan myös Fingridin omistusrakenteeseen.

Baltian suunnassa selvitettiin integroimismahdollisuuksia pohjoismaisiin
markkinoihin. Ensiaskeleena on tarkoitus toteuttaa Estlinkin vapaan kapasiteetin
kanavoiminen Nord Pool Spotin Elspot-markkinapaikalle kesällä 2008.

Venäjän sähkömarkkinat ovat avautumassa asteittain. Tämä laaja reformi
vaikuttaa siihen, miten sähkökauppaa Venäjän ja Suomen välillä käydään jat-
kossa. Fingrid ja venäläinen kantaverkkoyhtiö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa
maiden välisen sähkönsiirron pelisääntöjä kehitetään markkinaehtoisempaan
suuntaan.

Sähköpörssi Nord Pool Spot AS, josta Fingrid omistaa viidenneksen, on
pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa aktiivisesti edistänyt markkinoiden
integroitumista Manner-Eurooppaan päin. Spot-markkinoiden kytkemistä Sak-
saan ja Hollantiin on valmisteltu. Edellinen toteutunee kesällä 2008 ja jälkim-
mäinen näillä näkymin seuraavana vuonna.

Pohjoismaiden ja Baltian sähkö-
markkinat saivat ensituntumaa 
toisistaan Viron ja Suomen välisen 
Estlink-kaapeliyhteyden välityk-
sellä. Sähkön pääasiallinen siirto-
suunta oli Virosta Suomeen, 
mutta kesällä virta kulki kaapelissa 
myös vastakkaiseen suuntaan.



Fingridin investoinnit olivat 79 miljoonaa euroa. 

Investointitaso on nousemassa lähivuosina jopa 

reilusti yli sadan miljoonan euron.

Pirkanpylväs, Lempäälä
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INVESTOINNIT JA VERKON YLLÄPITO

Pohjoismaisten markkinoiden toimintaa merkittävästi edistävän ja viisi erillistä verkkohan-
ketta käsittävän Nordelin investointiohjelman on määrä valmistua vuosikymmenen vaih-
teen jälkeen. Tämän investointiohjelman jälkeiseen tilanteeseen liittyen jatkettiin yhteis-
pohjoismaista hanketta, jossa selvitetään siirtoyhteyksien kehittämistä Pohjoismaiden ja 
niiden naapurialueiden välillä. Selvitys valmistuu keväällä 2008.

Pohjoismaisen selvityksen rinnalla käynnistettiin suunnitteluyhteistyö Baltian alueen 
ja Puolan sekä Baltian ja Nordelin välillä. Tässä yhteissuunnittelussa on tarkoitus sovittaa 
yhteen Baltian alueen verkon kehittämissuunnitelma Puolan ja Nordelin vastaaviin suun-
nitelmiin. Hanke on hyvä esimerkki siitä, miten pohjoismainen markkina-alue on laajene-
massa ja yhdistymässä yhä kiinteämmin naapurialueiden kanssa. 

Venäjän-tuonnin uusista hankkeista on viime vuosina keskusteltu runsaasti. Keskus-
telu on kulminoitunut Luoteis-Venäjän sähköntuotannon kapasiteetin riittävyyteen. Lop-
puvuodesta käynnistettiin selvitys Viipurin tasasähkömuuttaja-aseman yhden suuntaus-
sillan muuttamisesta kaksisuuntaiseksi, mikä mahdollistaisi myös viennin Venäjän suun-
taan noin 300 megawatin teholla.

Fingridin kokonaisinvestoinnit vuonna 2007 olivat 79 miljoonaa euroa. Investointi-
taso on nousemassa lähivuosina jopa reilusti yli sadan miljoonan euron tasolle. Tärkeim-
mät syyt investointien kasvuun ovat sähkömarkkinoiden toimintaedellytysten varmista-
miseksi tehtävät ulkomaanyhteyksien vahvistukset, varavoimakapasiteetin lisäämistarve ja 
kantaverkon ikääntymisestä johtuva saneeraustarpeen kasvu. Merkittävä raaka-aineiden ja 
työkustannusten kallistuminen luo kustannuspaineita investointeihin.

Toimintavuonna investointiohjelma eteni suunnitellusti ja useita hankkeita saatiin 
päätökseen. Länsi-Suomessa otettiin lokakuun lopulla käyttöön 400 kilovoltin siirtoyhteys 
Olkiluodosta Huittisiin. Yhteys vahvistaa kantaverkkoa mahdollistaen Olkiluodon uuden 
voimalaitosyksikön liittämisen verkkoon ja tuotetun sähkön siirtämisen voimalaitokselta 
kulutukseen. Yhteensä noin 36 miljoonaa euroa maksaneen hankkeen aikana uutta voi-
majohtoa rakennettiin eri johtojärjestelyineen lähes sata kilometriä. Samassa yhteydessä 
Eurajoelle rakennettiin kaksi maisemapylvästä.

Loppusyksyllä kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi rajajohtoluvan Suomen ja Ruot-
sin välisen merikaapeliyhteyden laajennukselle, Fenno-Skan 2:lle. Länsi-Suomen ympä-
ristölupavirasto puolestaan myönsi hankkeelle vesitalousluvan tammikuussa 2008. Kaa-
pelivalmistajien toimitusaikataulujen vuoksi hankkeen valmistuminen viivästyy vuodella.   
Yhteys saadaan kaupalliseen käyttöön marraskuun 2011 lopulla.

Vuoden lopulla otettiin käyttöön Fingridin ja Teollisuuden Voiman yhteishankkeena 
rakentama Olkiluodon kaasuturbiinivoimalaitos, joka toimii verkon nopeana reservinä. 
Hanke lisäsi Fingridin omien varavoimalaitosten yhteistehoa 100 megawatilla, 615 mega-
wattiin. Suunnitteilla on jatkossa rakentaa lisää kapasiteettia noin 200 megawattia.

Vuoden aikana tehtiin päätös eräiden 400 kilovoltin johto-osuuksien teräksisten 
ukkosjohtimien vaihtamisesta rakenteeltaan teräsalumiinisiksi. Hanke toteutetaan vaiheit-
tain vuosina 2008–2012, jolloin ukkosköydet vaihdetaan yhteensä noin 1 500 kilometrin 
johto-osuuksilta.

Viime vuosina käynnissä ollut 400 kilovoltin alumiinipylväiden vaihto teräsraken-
teisiksi eteni Vuolijoelle, ja nyt kaikki alumiinipylväät Vuolijoen pohjoispuolella on vaih-
dettu. Vaihtotyö jatkuu vuonna 2008 Vuolijoelta etelään Varkauden seudulle asti.

Pohjoisen vaihtosähköyhteyksien vahvistamiseksi käynnistettiin Keminmaan ja Petäjäs-
kosken välisen 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisprojekti sekä hankittiin siirtokapa-
siteettia varmistava loistehon kompensointilaitos Kangasalan muuntoasemalle. Laitos ote-
taan käyttöön talvella 2009, ja sillä voidaan vaimentaa kantaverkossa tapahtuvia teho-
heilahteluja.

Kantaverkon kunnossapitoon ja paikalliskäyttöön käytettiin vuoden 2007 aikana yh-
teensä noin 16 miljoonaa euroa, josta yli kolmen miljoonan euron osuuden muodosti Suo-
men ja Ruotsin välisen Fenno-Skan-tasasähköyhteyden korjaus. Fingridin kaasuturbiinilai-
tosten peruskorjauksiin ja ylläpitoon käytettiin noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävä varavoi-
man käytettävyyttä lisäävä hanke oli Tolkkisten varavoimalaitoksen perusparannus.

Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian, 
Liettuan ja Puolan kantaverkkoyri-
tysten edustajat istuutuivat mar-
raskuussa Helsingissä ensi kerran 
saman pöydän ääreen pohtimaan 
Itämeren alueen verkonsuunnitte-
lun yhteisiä kysymyksiä. Päämää-
ränä on saada aikaan optimaalisesti 
toimiva pelikenttä lähitulevaisuuden 
yhteisille sähkömarkkinoille.

Fingrid, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK, Svenska 
lantbruksproducenternas central-
förbund SLC ja Suomen Tieyhdistys 
hyväksyivät suosituksen voimajoh-
tojen huoltoteinä käytettävien yksi-
tyisteiden käyttömaksusta vuosille 
2007–2016. Edellisellä sopimuskau-
della Fingrid teki yli 6 000 huoltotei-
den käyttömaksusopimusta ja mak-
soi niissä sovitut korvaukset. Huol-
totien käyttömaksu kattaa normaa-
lissa voimajohtojen tarkastus- ja 
kunnossapitotoiminnassa tarpeelli-
sen kulkemisen. 



Uutta sopimuskautta valmisteltaessa 

käytiin perinteiseen tapaan 

keskusteluja muun muassa 

asiakasneuvotteluissa ja 

-tilaisuuksissa sekä yhtiön 

neuvottelukunnassa. 
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ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT

Kantaverkkopalvelun kolmivuotinen sopimuskausi päättyi, ja vuoden 2008 alussa 
käynnistyi uusi nelivuotinen sopimuskausi. Yleisen kustannustason nousun myötä 
ja kantaverkon mittavan investointiohjelman käynnistyttyä on välttämätöntä nostaa 
siirtopalvelun hintatasoa alkaneella sopimuskaudella.

Kantaverkkopalvelun ehtoja täsmennettiin ja rajattiin molemminpuolisesti vahin-
gonkorvausvastuiden osalta. Samoin vahingonkorvausvastuuta laajennettiin katta-
maan alueverkkoon liittyneet sähkönkäyttäjät esine- ja henkilövahinkojen osalta. 
Sopimusvalmistelussa hyödynnettiin perinteiseen tapaan suoria asiakasneuvotteluita 
sekä eri asiakastilaisuuksissa ja yhtiön neuvottelukunnassa käytyjä keskusteluja. 

Kantaverkon kehittämistä ja asiakkaiden liittämisratkaisuja palvelevien alueellis-
ten verkkosuunnitelmien päivityskierros käynnistettiin kiinteässä yhteistyössä asiak-
kaiden kanssa. Vuoden aikana selvitettiin Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjan-
maan sekä Keski-Suomen alueellisia kehittämistarpeita parinkymmenen vuoden aika-
jänteellä. Näihin liittyvät yksityiskohtaiset asiakaskeskustelut jatkuvat vielä talven 
2008 aikana. Tavoitteena on käydä läpi kaikki 110 kilovoltin verkkosuunnitelmat noin 
viiden vuoden välein, jotta mahdollisiin verkon kehittämistarpeisiin pystytään varau-
tumaan riittävän ajoissa.

Vuoden kuluessa keskustelu kuudennesta ydinvoimalaitosyksiköstä vahvistui, ja 
hankevaihtoehtojen edellyttämiä teknisiä verkkoonliityntäselvityksiä jatkettiin.

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV2007) mukaan lukien tuuli-
voimalaitosten liittäminen ja yleiset liittymisehdot (YLE2007) ajanmukaistettiin. Uudet 
ohjeet selkeyttävät monin tavoin kantaverkkoliityntöjen suunnittelukäytäntöjä sekä 
liitynnän teknisiä periaatteita ja ohjeistusta. 

Tasepalvelusopimuksia jatkettiin vuodella. Tasevastaavien kanssa käytiin keskus-
telut vuoden 2009 alussa käyttöön otettavasta pohjoismaisesta tasepalvelun harmoni-
sointimallista.

Asiakkaiden ekstranet-palvelua laajennettiin. Palvelu sisältää nyt entistä enem-
män asiakaskohtaisia sopimus- ja laskutustietoja sekä teknisiä raportointitietoja. 
Yhtiön kantaverkkolaskutus- ja taseselvitysjärjestelmän uusiminen käynnistettiin. 
Asiakkaiden tarpeita paremmin palveleva järjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2008 
keväällä.

Venäjän-siirtoyhteyden järjestelmäsopimus päättyi vuoden lopussa. Toiminta-
vuonna neuvoteltiin uusi sopimusrakenne, joka muodostuu pitkäaikaisesta liittymis-
sopimuksesta sekä lyhytaikaisemmista käyttö- ja kapasiteettisopimuksista. Venäjän- 
tuontisopimukset vahvistettiin vuoden pituisina vuodelle 2008. Venäjän-sähköntuon-
nin siirtoehtoja pyritään muuttamaan sähkömarkkinoita paremmin palveleviksi. Kehi-
tystyö on meneillään venäläisten osapuolten kanssa, ja uudet markkinaehtoisemmat 
tuontiehdot on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2009 alussa. 

Asiakkaisiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin liittyvä toiminta on Fingridin koko 
historian ajan perustunut asiantuntijoiden ja asiantuntemuksesta lähtevän toimintata-
van varaan. Kantaverkkoasiakkaista ja markkinatoimijoiden edustajista koostuva neu-
vottelukunta on jatkanut yhtiön kannalta arvokasta työtään. Tätä on tukenut moni-
puolinen operatiivisiin käytäntöihin liittyvä valmisteluyhteistyö voimajärjestelmän 
ja verkonkäytön kehittämistä tukevissa toimikunnissa. Loppuvuodesta käynnistettiin 
neuvottelukunnan johdolla selvitystyö siitä, miten muuttuvassa toimintakentässä voi-
daan entisestään tehostaa vuoropuhelua eri asiakasryhmien kanssa. 

Asiakasfoorumeiden lisäksi sidosryhmäfoorumitoiminta jatkui vilkkaana. Tekno-
logiafoorumi kokoontui kahdesti keskittyen osapuolten väliseen tiedonvaihtoon ja 
Fingridissä ideoitujen tutkimus- ja kehityshankkeiden jatkojalostamiseen. Voimajoh-
dot ja luonto -foorumissa käytiin läpi siirtojohtojen luontovaikutuksia selvittelevien 
hankkeiden tuloksia ja vierailtiin Tampereen seudun luontokohteissa. Voimajohdot ja 
ympäristölainsäädäntö -foorumissa käsiteltiin voimajohtojen vaikutuksia maankäyt-
töön ja maisemaan tutustumalla muun muassa esimerkkinä tilanteeseen Hyvinkään 
kaupungissa.

Kantaverkkopalvelun tariffi -
rakenne ja alustava, vuoden 2008 
alusta voimaan tuleva hintataso 
olivat keskeisenä aiheena Fingri-
din asiakkailleen ja sidosryhmil-
leen maaliskuussa järjestämässä 
TEEMA-päivässä.  

Fingrid oli edellisten vuosien 
tapaan mukana Farmari Suomen 
Maatalousnäyttely -tapahtumassa 
Kuopiossa heinäkuun viimeisenä  
viikonloppuna. Yhtiö oli yksi tapah-
tuman pääyhteistyökumppaneista 
teemalla "Valot päällä valtakun-
nassa". 



Sinikurjet
Espoo

Lähivuosien muuttuva ja taloudellisesti 

kiristyvä toimintaympäristö sekä suurten 

ikäluokkien poistuminen työelämästä 

asettavat yhtiölle haasteita.
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HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 

Yhtiön uutta strategiaa toteutetaan kolmea pääprosessia eli siirtokapasiteetin var-
mistamista, käyttövarmuuden hallintaa ja sähkömarkkinoiden toiminnan edistä-
mistä tukevalla organisaatiolla. Matriisirakenne edellyttää uudenlaista johtamista-
paa ja tehokasta henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Lähivuosien muuttuva
ja taloudellisesti kiristyvä toimintaympäristö sekä suurten ikäluokkien poistumi-
nen työelämästä asettavat haasteita koko yhtiölle. Osaamisen varmistaminen sekä
esimiestaitojen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen ovat keskeisessä asemassa
Fingridin vastatessa näihin haasteisiin. Yhtiö panostaa voimakkaasti henkilös-
tön monipuoliseen kehittämiseen sekä sisäisellä perehdyttämisellä että hyödyntä-
mällä valikoidusti ulkopuolisia valmennusresursseja. Kehitystyö ja uuden oppimi-
nen pyritään saattamaan entistä kiinteämmäksi osaksi yhtiön jokaisen asiantunti-
jan toimenkuvaa.

Tavoitteena on luoda koulutuskokonaisuus, joka kestävästi tukee vankan
kantaverkko-osaamisen jatkuvuutta Suomessa. Oman kokonaisuuden tässä muo-
dostaa alan oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Mittavin tämän alueen hank-
keista on Fingridin Teknilliselle korkeakoululle myöntämän lahjoitusprofessuurin
myötä syventynyt tutkimus- ja opetusyhteistyö.

Tärkeä osa Fingridin henkilöstöstrategiaa on erityisesti kokemuksen kautta
hankitun osaamisen siirtäminen nuoremmille. Tämä näkyy muun muassa vaki-
naisen henkilöstön määrän lievässä kasvussa. Vuoden päättyessä Fingridissä työs-
kenteli 238 vakinaista työntekijää. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 228.

Kesän ja alkusyksyn aikana täy-
sin remontoidussa Fingridin voima-  
järjestelmän valvomossa on nyt 
aikaisempaa tuntuvasti toimivam-
mat työtilat. Valvomossa huolehdi-
taan voimajärjestelmän toiminnasta 
ympäri vuorokauden. Uudistukseen 
liittyi myös käytönvalvontajärjes-
telmän päivitys.



Fingrid Oyj:n perustamisesta tuli marraskuussa 
kuluneeksi 10 vuotta. Yhtiö järjesti kymmen-
vuotisjuhlaseminaarin keskeisten sidosryhmien 
edustajille. Kantaverkkoon liittyvän aihepiirin  
lisäksi seminaarin teemana oli Borstön edustalle 
vuonna 1747 haaksirikkoutuneen S:t Mikael       
-aluksen tarina. Fingridin kustantama englannin-
kielinen teos "St. Michel" julkistettiin juhlasemi-
naarin yhteydessä. 

Useita yhtiön tutkimushankkeita 
toteutetaan pohjoismaisten 

kantaverkkoyhtiöiden välisenä 

yhteistyönä.

Teräspylväs, Oulun Kaakkuri
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TUTKIMUS JA KEHITYS

Fingrid rahoitti toimintavuonna noin 50 tutkimus- ja kehityshanketta, joihin  
käytettiin yhteensä runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeisiin liittyi usein opin-
näytetyön tekeminen, ja yhtiön palveluksessa tai rahoituksella työskenteli vuoden 
aikana kymmenkunta yliopisto- tai korkeakoulutason lopputyön tekijää.

Rahallisesti suurimmat hankkeet liittyivät verkon tehoheilahteluiden reaali-
aikaiseen seurantaan, sähkömarkkinamallin kehittämiseen, voimajohtopylväiden 
harusvartaiden korroosiovaurioiden tutkimiseen, voimajohtoliitosten kunnon tut-
kimiseen sekä sähkö- ja magneettikenttien mittaamiseen ja rajoittamiseen. Useaa 
hanketta toteutettiin pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden välisenä yhteistyönä.

Verkon tehoheilahteluita tutkittiin vuoden aikana hankitun WAMS-järjes-
telmän (Wide Area Monitoring System) avulla. Järjestelmä perustuu eri puo-
lelle verkkoa asennettuihin synkronoituihin mittalaitteisiin. Tavoitteena on luoda 
kaikki Pohjoismaat kattava seurantajärjestelmä, ja vuoden aikana käynnistettiin-
kin tiedonvaihto norjalaisten kanssa. Hankkeeseen liittyen käynnistettiin myös 
väitöskirjatyö ja sovittiin laskentamenetelmän jatkokehityksestä järjestelmän    
toimittajan kanssa.

Sähkömarkkinamallin yhteispohjoismaisessa kehitystyössä pyrittiin paranta-
maan lämpövoimalaitosten ja kulutuksen mallinnusta sekä kehittämään tuulivoi-
malaitosten mallinnusta.

Harusvartaiden korroosiota selvitettiin tekemällä kaivututkimuksia ja tutki-
malla aiheesta saatavilla olevaa aineistoa. Lisäksi hankkeessa selvitettiin menetel-
miä harusvartaiden kunnon mittaamiseen ilman kaivamista. Jatkossa kaikille kan-
taverkon harustetuille pylväspaikoille tehdään korroosioriskikartoitus ja testataan 
tarkemmin potentiaalisia mittausmenetelmiä.

Voimajohtoliitosten tutkiminen on useampivuotinen yhteispohjoismainen 
projekti, jossa tehtiin vuonna 2007 lämpökuvauskokeita. Tämä todettiin kustan-
nustehokkaimmaksi tarkistusmenetelmäksi. Vaikka kuvauksen onnistuminen riip-
puu ympäristöolosuhteista, sen avulla viat voidaan havaita nykyistä aikaisem-
massa vaiheessa.

Sähkömagneettisia kenttiä koskeva tutkimus oli jatkoa edellisten vuosien tut-
kimukseen. Vuonna 2007 keskityttiin mittauksiin sähköasemien reaktorikytkinlai-
toksilla.

Liiketoimintaprosessien kehittämisen yhteydessä tarkistettiin myös tutkimuk-
sen ja kehityksen painopistealueet. Kullekin kolmesta prosessista määriteltiin kol-
mesta viiteen painopistettä, jotka kuvaavat kehitystoiminnan tavoitteita ja joille 
toimintaa pyritään jatkossa suuntaamaan.

Sähkömagneettisten kenttien vai-
kutusten selvittäminen on tärkeä 
osa Fingridin tutkimusohjelmaa. 
Sähkökenttämittauksissa on tutkittu 
altistumisen vaikutuksia muun 
muassa voimajohtojen läheisyy-
dessä asuviin sekä niiden huolto- 
ja kunnossapitotehtävissä toimiviin 
henkilöihin. 

Fingridin Hämeenlinnan toimi-  
paikan yhteydessä olevan Sähkö-
museo Elektran tiloissa oli mah-
dollisuus tutustua sähkötekniikan 
pioneeriin ja yleisneroon Nikolai       
Teslaan. Tesla-näyttelyssä oli nähtä-
villä muun muassa yli puolen metrin 
valokaaripurkauksia tuottava tesla-
muuntaja. Museossa oli myös lap-
sille ja lapsenmielisille osasto, jossa 
sähköjänis Voltti opasti turvallisiin 
kokeiluihin sähkön parissa.



Yhteiskuntavastuun toteutumista 
seurataan säännöllisesti eri 

osa-alueille laadittujen 

mittareiden avulla.

Teräspylväitä, 
Oulun Kaakkuri
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YHTEISKUNTAVASTUU JA YMPÄRISTÖ

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

Yhteiskuntavastuu kuuluu Fingridin keskeisiin liiketoimintaperiaatteisiin. 
Yhtiön yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat vastuu sähköjärjestelmän toimivuu-
desta valtakunnan tasolla, taloudellinen vastuu, vastuu ympäristöstä ja sosiaa-
linen vastuu. Yhteiskuntavastuun toteutumista seurataan säännöllisesti eri osa- 
alueille laadittujen mittareiden avulla.

Yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös avoin ja kattava vuoropuhelu eri sidos-
ryhmien kanssa. Tämä toteutuu osana yhtiön käytännön toimintaa ja myös vuo-
ropuhelua tehostavissa sidosryhmäfoorumeissa.

Toimintavuonna saatiin päätökseen ympäristövaikutusten arviointimenettely 
(YVA) 400 kilovoltin voimajohtohankkeesta Seinäjoen ja Tuovilan välillä ja kuu-
lutettiin ympäristövaikutusten arviointiselostukset 400 kilovoltin voimajohdoista 
Hyvinkään ja Hikiän sekä Länsisalmen ja Vuosaaren välillä. Yllikkälän ja Huuto-
kosken välille suunnitellun toisen 400 kilovoltin yhteyden vuonna 1998 tehdyn 
ympäristövaikutusten arvioinnin ajantasaistaminen aloitettiin. Lisäksi 110 kilo-
voltin voimajohtojen ympäristöselvityksiä valmistui viidestä eri johtohankkeesta. 

Suunniteltujen voimajohtoreittien saattamiseksi maakuntakaavoihin laadit-
tiin kuusi taustaselvitystä maakuntaliitoille. Lisäksi yhtiössä käynnistettiin selvi-
tykset uusien suurvoimalaitosten ja tuulivoiman vaatimista verkkovahvistuksista 
ja johtoreiteistä.

Espoon "Sinikurjet"-maisemapylväikkö sai auringon haalistaman pintansa 
kirkasteeksi uuden sinisen maalikerroksen. Satakunnan ja Pirkanmaan aluei-
den päävoimansiirtoverkkoa vahvistavalle 400 kilovoltin voimajohdolle Ulvila–    
Kangasala pystytetty Lempäälän "Pirkanpylväs" valaistiin. Petäjäveden toimi- 
paikan viereen pystytettiin punaiset "Virkkala"-malliset maisemapylväät. 

Ympäristötutkimustoiminnassa jatkuivat monivuotiset tutkimustyöt, joissa 
selvitetään muun muassa voimajohtoaukeiden merkitystä luonnon monimuotoi-
suudelle ja biologista vesakontorjuntaa purppuranahakkasienen avulla. Fingridin 
ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhanke niittylajistolle arvokkaiden voima-
johtoalueiden tunnistamisesta kaukokartoitusaineistoa hyödyntämällä eteni sadan 
kohteen maastotöillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. 

Voimajohtopylväisiin asennettujen pesäpönttöjen soveltuvuutta tuulihaukko-
jen pesimiseen selvittänyt projekti päättyi. Nelivuotinen projekti osoitti, että pön-
töt voivat tarjota tuulihaukoille näädiltä ja muilta pesärosvoilta turvallisen pesä-
paikan.

Fingridin yhteiskuntavastuu on kuvattu tarkemmin sähköisessä julkaisussa 
internetissä (www.fi ngrid.fi  -> yritysinfo -> yhteiskuntavastuu).

Johtoaukeat voivat tarjota häviä-
vien niittyjen perinteiselle lajistolle 
osittain korvaavia, ominaisuuksil-
taan paljolti niittyjen kaltaisia elin-
ympäristöjä. Fingridin ja Suomen 
ympäristökeskuksen yhteishanke 
selvittää niittylajistolle arvokkaiden 
voimajohtoalueiden tunnistamista 
kaukokartoitusaineistoa hyödyntä-
mällä.

Fingrid tuotti maamme antikvaari-
sesti arvokkaimpiin hylkyihin kuulu-
vasta kolmimastokaljuutti S:t Mikae-
lista pienoisnäyttelyn Kansallis-
museoon. Näyttelyssä esiteltiin 
sukellettuja löytöjä, joista kuului-
simpia ovat kultaiset ja hopeiset 
nuuskarasiat sekä taskukellot ja 
harvinaiset Meissen-posliiniastiat 
ja pienoispatsaat.



Fingridin päätöksentekoa säätelee osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakien 

sekä muiden yleisten sääntöjen lisäksi sähkömarkkinalaki.

Sinikurjet, Espoo
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HALLINTOTAPA

Fingrid Oyj noudattaa toiminnassaan listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjes-
telmistä annettua suositusta (Corporate Governance, joulukuu 2003).

Yhtiön hallitus päättää merkittävistä strategisista linjauksista ja hyväksyy 
yhtiön liiketoimintaa ohjaavat johtamisjärjestelmän toimintaperiaatteet. Hallitus 
hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä käy vuosittain läpi yhtiön 
toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi yhtiön hallitus valitsee 
yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän 
kokoonpanon. Hallituksen työjärjestyksessä on tarkemmin määritetty edellä mai-
nittujen asioiden käsittelyjärjestys.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- 
ja nimitysvaliokunta. Valiokunnilla on hallituksen vahvistamat työjärjestykset.   
Hallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. Varsinaisten jäsenten läsnäolo-  
prosentti oli 95.

Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat vuonna 2007 Arto Lepistö (pj), Ritva 
Nirkkonen, Anja Silvennoinen ja Jorma Tammenaho. Valiokunta kokoontui vuo-
den aikana kolme kertaa. Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja sitä 
avustava. Valiokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi sisäistä valvontaa, tilintarkas-
tusta, riskienhallintaa ja taloudellista raportointia. Suosituksen mukaan tarkas-
tusvaliokunnan jäsenten tulisi olla yhtiöstä riippumattomia. Hallitus katsoo, että 
tarkastustyöryhmän työssä tulee olla edustettuna myös energia-alan käytännön 
osaamista, ja tämän johdosta on katsottu tarpeelliseksi, että Anja Silvennoinen
on tarkastusvaliokunnan jäsen.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseninä toimivat Tapio Kuula (pj), Arto 
Lepistö ja Timo Rajala. Valiokunta on hallituksen nimeämä ja sitä avustava. 
Valiokunnan tehtävänä on hyväksyä hallituksen määrittelemien periaatteiden 
pohjalta toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaus. Työryh-
män tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön 
johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seu-
raajiensa kartoittaminen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Suosituksesta poikkeaminen: suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjaus-
järjestelmistä edellyttää, että hallituksen jäsenistä yli puolet on yhtiöstä riippu-
mattomia. Hallitus on katsonut, että sen seitsemästä jäsenestä yhtiöstä riippumat-
tomia ovat Arto Lepistö, Ritva Nirkkonen ja Jorma Tammenaho. Hallitus katsoo, 
että asioiden objektiivinen ja ammattitaitoinen käsittely hallituksessa on turvattu.   

Fingridin päätöksenteosta on voimassa osakeyhtiölainsäädännön, arvopape-
rimarkkinalain ja vastaavien yleisten sääntöjen lisäksi erityisesti sähkömarkki-
nalaista johtuvia velvoitteita asiakkaiden puolueettomaan kohteluun ja velvoite 
kehittää markkinoita kokonaisuuden edun lähtökohdasta.

Fingridin asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät asiat valmistellaan yhtiön neu-
vottelukunnassa. Asioiden puolueettoman käsittelyn varmistavat lisäksi Fingridin 
yhtiöjärjestys, osakassopimukset ja hallituksen työskentelystä laaditut periaatteet. 



Tariffi alennus ja sähkön 
kulutuksen kasvun vähäisyys 

supistivat kantaverkkotuloja.  

Rahoitustilanne säilyi hyvänä.
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YHTIÖN TALOUS JA RAHOITUS

Konsernin liikevaihto oli 335 miljoonaa euroa (351 milj. euroa vuonna 2006). 
Tilikauden alusta toteutetusta 5 prosentin tariffi alennuksesta ja sähkön kulutuk-
sen vähäisestä kasvusta johtuen kantaverkkotulot vähenivät edellisestä vuodesta. 
Tasesähkön myynnin liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 64 milj. 
euroa (95 milj. euroa). Poistot, reservi- ja häviösähkönhankinnan kulut kasvoivat. 
Lisäksi Suomen ja Ruotsin välisen merikaapelin korjaus lisäsi kustannuksia. 

Konsernin liikevoitto oli 91 miljoonaa euroa (80 milj. euroa), joka sisältää 
sähköjohdannaisten positiivisia arvonmuutoksia 12 miljoonaa euroa (-18 milj.
euroa). Konsernin tilikauden voitto oli 42 miljoonaa euroa (38 milj. euroa). Sijoi-
tetun pääoman tuotto oli 7,3 prosenttia (6,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 
10,3 prosenttia (10,4 prosenttia). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 
27,5 prosenttia (25,5 prosenttia).

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä. Nettorahoituskulut ilman johdan-
naisten käyvän arvon muutoksia alenivat tarkastelukauden aikana hieman ja oli-
vat 31 miljoonaa euroa (32 milj. euroa). 

Yhtiö hankki rahoituksensa kansainvälisiltä ja kotimaisilta raha- ja pääoma-
markkinoilta. Lyhytaikainen varainhankinta toteutetaan kansainvälisen yritys-
todistusohjelman avulla ja pitkäaikainen varainhankinta kansainvälisen joukko-
velkakirjalainaohjelman avulla.

Sähkön kulutus kasvoi vain 
0,3 prosenttia edellisvuodesta, 
90,3 terawattituntiin. Merkittävänä 
syynä kasvun hidastumiseen oli 
lämmin sää, joka vähensi lämmityksen 
tarvetta.



HALLITUS
Timo Rajala
2. varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja,
Pohjolan Voima Oy

Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen puheen-
johtaja. Oy Alholmens Kraft Ab:n ja Pohjolan 
Voima Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen puheen-
johtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ener-
giapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, Puo-
lustustaloudellisen suunnittelukunnan ja sen 
keskusjaoston jäsen, Kansainvälisen Kauppaka-
marin (ICC) Suomen osaston jäsen, Keskuskaup-
pakamarin talouspoliittisen valiokunnan jäsen, 
Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

Tapio Kuula
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, 
Fortum Power and Heat Oy

Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Teolli-
suuden Voima Oyj:n ja JSC Territorial Generating 
Company 1:n (TGC-1) hallituksen varapuheenjoh-
taja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Var-
man hallitusneuvoston jäsen, Puolustustaloudel-
lisen suunnittelukunnan jäsen, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n energiavaliokunnan jäsen.

Arto Lepistö
1. varapuheenjohtaja
Teollisuusneuvos,
energiamarkkinaryhmän päällikkö,
työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto

Ollut mukana energiamarkkinoiden ja niitä kos-
kevan säädännön kehittämisessä eri tehtävissä. 
Osallistunut erilaisten toimikuntien ja työryh-
mien työhön puheenjohtajana ja jäsenenä sekä 
toiminut Suomen edustajana EU:n ja IEA:n orga-
nisaatioissa.

Timo Karttinen
Kehitysjohtaja,
Fortum Oyj,
vastuualueena liiketoiminnan kehittäminen

AB Fortum Värme Holding samägt med Stock-
holms stad hallituksen puheenjohtaja, Energia-
teollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, 
Gasum Oy:n hallintoneuvoston jäsen, AS Eesti 
Gaasin hallintoneuvoston jäsen, Fortum Wroc-
law S.A:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kauppapoliit-
tisen valiokunnan jäsen.



HALLITUKSEN 
VARAJÄSENET 

Talousjohtaja Juha Laaksonen, 
Fortum Oyj

Yli-insinööri Timo Ritonummi, 
työ- ja elinkeinoministeriö

Johtaja Jussi Hintikka, 
Pohjolan Voima Oy

Aluejohtaja Ari Koponen, 
Fortum Sähkönsiirto Oy

Erityisasiantuntija Pekka Kettunen, 
Valtioneuvoston kanslia, 
omistajaohjaus

Energiajohtaja Timo Koivuniemi, 
Stora Enso Oyj

Pääomasijoitusjohtaja Risto Autio, 
sijoittajaosakkaiden nimeämä

Tarmo Rantalankila
Hallituksen sihteeri
Konsernilakimies,
Fingrid Oyj
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Jorma Tammenaho  
Salkunhoitaja, sijoittajaosakkaiden nimeämä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
Pääomarahastosijoitukset ja listaamattomien 
yhtiöiden osakesijoitukset

Hallituksen jäsen Enfo Oyj, Osuuskunta KPY ja 
Leverator Oy, hallituksen varajäsen Tornator Oy. 
Toiminut aikaisemmin mm. Teollisen yhteistyön 
rahasto Oy:n (Finnfund) investointitoiminnan 
johtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä ja No-
kia Oyj:n Kaapelikoneet-yksikön laadunohjaus-
päällikkönä.

Anja Silvennoinen
Energiajohtaja,
UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj:n energiajohtaja vuodesta 
2004. Aikaisempi työura eri tehtävissä energia-
teollisuuden palveluksessa, liikkeenjohdon kon-
sultoinnissa ja kauppa- ja teollisuusministeriös-
sä. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston ja Pohjolan 
Voima Oy:n eräiden tytäryhtiöiden hallituksen 
jäsen. Puolustustaloudellisen suunnittelukun-
nan energiasektorin jäsen. Metsäteollisuus ry:n 
energiavaliokunnan puheenjohtaja sekä CEPI:n 
energiakomitean varapuheenjohtaja.

Ritva Nirkkonen
Toimitusjohtaja,
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

Toiminut vuodesta 1995 Jyväskylän seudun elin-
keinojohtajana ja vuonna 1996 perustetun Jy-
kes Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisempi tehtävä 
kauppa- ja teollisuusministeriössä kaupallisena 
neuvoksena vastuualueena yritysten kansainvä-
listyminen. Saksan Liittotasavallan kunniakon-
suli Keski-Suomessa, Nordean neuvottelukun-
nan varapj., EURADA:n (European Association 
of Development Agencies) hallituksen ja työva-
liokunnan jäsen, Jyväskylän yliopiston ja Invest 
in Finland -säätiön hallituksen varajäsen, Keski-
Suomen kauppakamarin teollisuusvaliokunnan 
jäsen. Lukuisia asiantuntijajäsenyyksiä elinkei-
nopoliittisissa yhtiöissä/organisaatioissa Keski-
Suomessa.



Jukka Ruusunen
Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori, s. 1958 

Toiminut vuodesta 1982 alkaen eri tehtävissä Teknil-
lisessä korkeakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakou-
lussa. Vuosina 1996–1998 työskennellyt asiantuntijana 
Imatran Voima Oy:n strategisen suunnittelun osastolla 
ja vuodesta 1998 lähtien kehitysjohtajana Fortum Power 
and Heat Oy:ssä vuoteen 2006 asti. 

Luottamustehtäviä: Mukana useiden energia-alan jär-
jestöjen työssä Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa 
(Eurelectric, Nordenergi, Baltrel, Energiateollisuus ry). 
Nordelin hallituksen puheenjohtaja. Energiateollisuus 
ry:n hallituksen jäsen. Teknillisen korkeakoulun ja Hel-
singin kauppakorkeakoulun dosentti.  

Reima Päivinen 
Johtaja, vastuualueena käyttötoiminta, 
diplomi-insinööri, s. 1958 

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005. Sitä 
ennen työskennellyt erilaisissa kantaverkon käytön 
ja kunnossapidon tehtävissä Fingridissä, IVO Voiman-
siirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä vuodesta 1983 
alkaen.

Luottamustehtäviä: Fingridin voimajäjestelmätoimi-
kunnan puheenjohtaja, Nordelin käyttökomitean jäsen 
2005–.

Matti Tähtinen 
Johtaja, vastuualueena sidosryhmäsuhteet, 
insinööri, s. 1957

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007. Sitä 
ennen työskennellyt Fingridissä asiakas- ja sidosryh-
mäprosessien kehittämis- ja johtotehtävissä sekä 1981–
1997 Imatran Voima Oy:ssä asiantuntijana ja projek-
tinjohtajana kansainvälisissä voimayhtiöiden käytön-
valvontahankkeissa.

Luottamustehtäviä: ETSO Steering Committeen jäsen 
2001–2003, UNIPEDE/Eurelectric Network Regulation/
Issues -työryhmän jäsen 1995–1999, Fingridin neuvot-
telukunnan sihteeri 1997–.

Kari Kuusela 
Varatoimitusjohtaja, vastuualueena omaisuuden 
hallinta, diplomi-insinööri, s. 1955

Vastannut Fingridin omaisuuden hallinnasta vuodesta 
1999. Sitä ennen työskennellyt Fingridissä teknisenä 
johtajana ja rakennuttamispäällikkönä, suunnittelu-
päällikkönä IVO Voimansiirto Oy:ssä 1993–1997 ja IVO 
International Oy:ssä 1991–1993, pääsuunnittelijana IVO 
Transmission Engineering Oy:ssä 1988–1991, relesuo-
jaus- ja kaapeliasiantuntijana Imatran Voima Oy:ssä 
1983–1987 sekä kehitysinsinöörinä Nokia Metalliteol-
lisuudessa (Kaapeli) 1981–1983. 

Luottamustehtäviä: Suomen edustaja Cigren (Conseil 
International des Grands Réseaux Electriques) tutkimus-
komiteassa B3, sähköasemat 2000–2006, Cigren työryh-
män B3 WG 01 jäsen 1999–2005, Finergyn verkkovalio-
kunnan jäsen 2003, Sähköinsinööriliiton sähkövoima-
osaston (SIL-S) hallituksen jäsen 1990–1992.

TOIMITUSJOHTAJA
Jukka Ruusunen

SIDOSRYHMÄ-
SUHTEET

Matti
Tähtinen

OMAISUUDEN
HALLINTA

Kari 
Kuusela

TEKNOLOGIA
JA

YMPÄRISTÖ

Jussi
Jyrinsalo

VOIMA-
JÄRJESTELMÄN 

KÄYTTÖ

Reima 
Päivinen
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JOHTORYHMÄ

Jussi Jyrinsalo
Johtaja, vastuualueena teknologia ja ympäristö, 
tekniikan lisensiaatti, s. 1964

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005. Sitä 
ennen työskennellyt Fingridissä teknologiapäällikkönä, 
suunnittelupäällikkönä ja myyntipäällikkönä, IVO Voi-
mansiirto Oy:ssä myyntipäällikkönä, projektipäällikkönä 
ja suunnitteluinsinöörinä sekä Lappeenrannan teknilli-
sen korkeakoulun apulaisprofessorina ja Tampereen tek-
nillisen korkeakoulun vs. yliassistenttina ja tutkijana. 

Luottamustehtäviä: Suomen edustaja Cigren tutkimus-
komiteassa B4 ja sen viestintäryhmän vetäjä. 

Tom Pippingsköld
Talous- ja rahoitusjohtaja, 
luonnontieteiden kandidaatti, MBA, s. 1960

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2001. Sitä 
ennen työskennellyt Fingridissä rahoituspäällikkönä ja 
rahoitusjohtajana 1999–2001, vuosina 1990–1994 Pos-
tipankin investointipankissa sijoitustutkijana ja projek-
tirahoituksessa rahoituspäällikkönä sekä vuosina 1994–
1998 Lontoossa Euroopan jälleenrakennus- ja kehitys-
pankissa (EBRD) Principal Evaluation Offi cerina.

Luottamustehtäviä: Nord Pool Spot AS:n hallituksen 
varajäsen.

Juha Kekkonen
Varatoimitusjohtaja, vastuualueena markkinakehitys, 
diplomi-insinööri, s. 1950

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 1997. Sitä ennen 
työskennellyt kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosas-
tolla asiantuntijatehtävissä ja toimistopäällikkönä 1975–
1988, Suomen pysyvässä OECD-edustustossa teollisuus-
neuvoksena 1988–1990 sekä ryhmän johtajana kauppa- 
ja teollisuusministeriön energiaosastolla 1990–1996.

Luottamustehtäviä: Kemijoki Oy:n hallituksen jäsen 
1992–1997, Nord Pool Spot AS:n hallituksen jäsen 
2002–2006, hallituksen puheenjohtaja 2006–, Nord-
elin markkinakomitean jäsen 2001–, puheenjohtaja 
2004–2006, hallituksen puheenjohtaja 2006–2007, 
ETSO Steering Committeen jäsen 1999–, puheenjohtaja 
2001–2003, Voimatalouspoolin puheenjohtaja 2001–. 

Pertti Kuronen
Johtaja, vastuualueena verkkopalvelu, 
diplomi-insinööri, s. 1953 

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003. Sitä 
ennen työskennellyt IVO Voimansiirto Oy:ssä ja Imat-
ran Voima Oy:ssä sekä verkon käyttö- ja suunnittelu-
tehtävissä Fingridissä. 

Luottamustehtäviä: Nordelin suunnittelukomitean jäsen 
2000-, Porvoon Alueverkko Oy:n hallituksen jäsen. 

VERKKO-
PALVELU
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Alarivissä vasemmalta oikealle:

Manager Esa Hagman, Fortum Power and Heat Oy

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj 

Toimitusjohtaja Hannu Linna, Vaasan Sähkö Oy (puheenjohtaja)

Tuotantojohtaja Erik Mälkki, Vattenfall Oy

Matti Tähtinen, Fingrid Oyj (sihteeri)

Ylärivissä vasemmalta oikealle: 

Vice President, Energy, Ilkka Latvala, M-real Oyj

Johtaja Risto Vesala, Pohjolan Voima Oy

Toimitusjohtaja Aimo Takala, Kemijoki Oy

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, Korpelan Voima KL

Energiajohtaja Mikko Rintamäki, Outokumpu Oyj

Toimitusjohtaja Matti Rintanen, Pori Energia Oy

Toimitusjohtaja Pertti Leppänen, Leppäkosken Sähkö Oy

Toimitusjohtaja Jorma Korhonen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Voimalaitospäällikkö Matti Pihko, Stora Enso Oyj

NEUVOTTELUKUNTA





FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki

Puhelin 030 395 5000, fax 030 395 5196. www.fi ngrid.fi 


