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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.

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 382 miljoonaa euroa.

  Taseen loppusumma 1 562 miljoonaa euroa.

  Fingrid omistaa 20 prosenttia sähköpörssi   
 Nord Pool AS:stä.

  Henkilöstö vuoden lopussa 249 (vakinaisessa  
 työsuhteessa 237).
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Toimitusjohtajan katsaus

P
äätöksenteko energia-asioissa on 
enenevässä määrin siirtymässä 
Euroopan unionin vetovastuul-

le. Konkreettinen esimerkki tästä saatiin 
vuoden lopulla, kun EU:n energia- ja il-
mastopaketista päästiin sopuun. EU otti 
konkreettisesti päästökaupan ohjauk-
seensa ja asetti uusiutuvalle energial-
le sitovat kansalliset tavoitteet. Toimen-
piteet uusiutuvan energian tavoitteiden 
saavuttamisessa jätettiin kuitenkin vielä 
toistaiseksi kansalliselle tasolle. 

EU:n ilmasto- ja energiastrategialla on 
merkittävä vaikutus Fingridin toimin-
taan, sillä strategian toteuttaminen pe-
rustuu keskeisesti luotettavaan ja tehok-
kaaseen eurooppalaiseen kantaverkko-
infrastruktuuriin. Kantaverkon kehittä-
minen onkin noussut hyvin merkittä-
vään rooliin EU:n strategiassa. Toimi-
va eurooppalainen kantaverkko on vält-
tämätön edellytys sille, että EU:ssa voi-
daan hyödyntää alueen synergioita säh-
kömarkkinoilla täysimääräisesti. Se on 
välttämätön edellytys myös EU:n kun-
nianhimoisille uusiutuvan energian li-
säämisen tavoitteille. Suomen kannalta 
verkon kehittäminen tarkoittaa jatkos-
sa Pohjoismaiden sijaan Itämeren alueen 
verkon kehittämistä. 

Toinen Fingridin toimintaan merkittä-
västi vaikuttava lakikokonaisuus on kä-
sittelyssä oleva EU:n kolmas sähkömark-
kinalakipaketti, jonka käsittely on jäänyt 
selvästi energia- ja ilmastopaketin jal-
koihin. Päätöksiä odotetaan mahdolli-
sesti keväällä 2009. Sähkömarkkinalaki-
paketti toisi muutoksia kantaverkkoyh-
tiöiden omistukseen – Fingrid mukaan 

lukien. Paketti määrittelisi nykyistä sel-
keämmän rakenteen EU-tason kanta-
verkkojen markkina- ja teknisten sään-
töjen laadintaan: komission, viran-
omaisten ja kantaverkko-organisaatioi-
den roolit selkeytyisivät. Tämä olisi huo-
mattava parannus esimerkiksi nykyiseen 
pohjoismaiseen malliin, jossa yhteistyö 
perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen 
ja eri toimijoiden roolit alueellisen tason 
päätöksenteossa perustuvat kansallisen 
tason lainsäädäntöön. 

Eurooppalaisen energia-alan historiaa 
kirjoitettaessa päivämäärä 19.12.2008 
muistetaan vielä merkittävänä virstan-
pylväänä. Tuolloin Euroopan kantaverk-
koyhtiöt perustivat Brysselissä yhteis-
työjärjestön ENTSO-E:n (European Net-
work of Transmission System Operators 
– Electricity). Kaikkiaan 42 kantaverkko-
yhtiötä 34 maasta allekirjoittivat järjes-
tön perustamisasiakirjat. Järjestö aloit-
taa toimintansa huhtikuussa 2009. 

Järjestön perustaminen liittyy EU:n kol-
manteen sähkömarkkinalakipakettiin 
sekä EU:n energia- ja ilmastopakettiin, 
joissa kantaverkkoyhtiöiltä edellytetään 
aktiivista yhteistyötä. Järjestön tehtä-
vänä on edistää EU:n sähkömarkkinoi-
den integroitumista ja luoda kantaverk-
koihin liittyviä markkina- ja toimitusvar-
muussääntöjä yhteistyössä EU:n komis-
sion ja sähkömarkkinaviranomaisten yh-
teistyöelimen ACERin kanssa. Tehtävänä 
on myös laatia kymmenvuotissuunni-
telmat verkkojen kehittämiseksi, seura-
ta toimitusvarmuuden kehittymistä sekä 
laatia käyttötoiminnan tueksi yhteisiä 
menettelyjä. 
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Aiemmat yhteistyöorganisaatiot sulautu-
vat ENTSO-E:hen vuoden 2009 aikana. 
Pohjoismaissa tämä tarkoittaa sitä, että 
Nordelin viimeinen vuosikokous pide-
tään kesäkuussa 2009 Helsingissä. Käy-
tännössä pohjoismainen yhteistyö jat-
kuu alueellisina ryhminä uudessa ENT-
SO-E-organisaatiossa.

Fingrid on ollut ENTSO-E:n rakentami-
sessa aktiivisesti mukana alusta lähtien. 
Kuten ulkoministerimmekin on toden-
nut: "EU:ssa ei ole pöytiintarjoilua." Pa-
ras tapa tuoda esille suomalaisia ja poh-
joismaisia näkökulmia on toimia aktii-
visesti uudessa järjestössä. Suomalaisille 
järjestön perustaminen merkitsee yleis-
eurooppalaisten näkökulmien laajempaa 
huomioonottamista sähkömarkkinoiden 
sekä sähköverkon suunnittelun ja käy-
tön kehittämisessä. Pohjoismaita ajatel-
len järjestön perustaminen tulee erin-
omaiseen aikaan: olemme saaneet vii-
meisten vuosien aikana huomata, että 
Pohjoismaat on liian pieni alue silloin, 
kun tehdään alueellisia kantaverkon ke-
hittämissuunnitelmia ja kehitetään kan-
sainvälisiä sähkömarkkinoita. 

Suomessa hallitus julkisti oman ilmas-
to- ja energiastrategiansa loppuvuodes-
ta. Keskeinen tavoite on saavuttaa oma-
varaisuus sähköenergian ja -tehon suh-
teen. Kantaverkon kannalta keskeiset 
tuotantoinvestoinnit ovat lisäydinvoi-
man ja 2 000 megawatin tuulivoima-
kapasiteetin liittäminen kantaverkkoon.
Fingridin näkökulmasta strategiassa on 
paljon positiivisia elementtejä. Fingridin 
keskeinen huoli on tehon riittävyys tule-
vaisuudessa: sähköä kun on tuotettava 

joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulute-
taan. Hallitus on todennut itsekin, että 
markkinaehtoisesti ei maassamme tuo-
teta huippuvoimaa riittävästi.

Fingrid toimii omalta osaltaan vastuul-
lisesti, jotta strategiassa määritellyt ta-
voitteet voidaan Suomessa toteuttaa. 
Yhtiön pitkän aikavälin strategian mu-
kaiset 1,6 miljardin euron investoin-
nit verkkoon ja varavoimaan seuraavi-
en kymmenen vuoden aikana mahdollis-
tavat ilmasto- ja energiastrategian tuo-
tantoinvestoinnit. Seuraavat kymmenen 
vuotta muodostavat uuden luvun Suo-
men sähköverkon kehitystarinassa: 1,6 
miljardin investointiohjelma vastaa lähes 
puolta Fingridin nykyisen voimajärjestel-
män jälleenhankinta-arvosta! Tämä työ 
on jo tänään täydessä käynnissä.

Strategia vaatii meiltä myös käyttötoi-
minnan kehittämistä uutta toimintaym-
päristöä vastaavaksi. Tässä työssä Olki-
luoto 3:n verkkoon kytkeminen on mer-
kittävä virstanpylväs. Lisäämme myös re-
servejä toisaalta rakentamalla omaa va-
ravoimakapasiteettia sekä toisaalta sopi-
malla tuotanto- ja kulutuspuolen ratkai-
suja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Sähkömarkkinoiden kehittämisen osal-
ta keskeistä on yhteispohjoismaisten El-
bas- ja säätösähkömarkkinoiden kehit-
täminen. Myös markkinaehtoisen kysyn-
täjouston edistäminen on tärkeällä si-
jalla. On hyvä muistaa, että esimerkik-
si tuulivoima tarvitsee tuekseen toimivat 
sähkömarkkinat.

Ohjauskeinoihin liittyen olemme aloitta-
neet valmistautumisen syöttötariffi jär-

jestelmän hoitamiseen ja tukien läpinä-
kyvään raportointiin. Fingrid pitää täs-
säkin asiassa läpinäkyvyyttä tärkeänä. 
Tällä tavoin edistämme tehokkuutta ja 
toimimme parhaalla mahdollisella taval-
la asiakkaiden eduksi.

Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on toi-
minut erinomaisesti. Olemme kehittä-
neet asiakasyhteistyötä Fingridin neu-
vottelukunnan avustuksella, minkä seu-
rauksena perustimme toimintavuon-
na kolme asiakastoimikuntaa pääteh-
täviemme mukaisesti: verkkotoimikun-
nan, käyttötoimikunnan ja markkina-
toimikunnan. Vastaavalla rakenteel-
la toteutimme kolme asiakaspäivää, jot-
ka saivat erinomaisen vastaanoton. Täl-
tä pohjalta on hyvä kehittää ennakoivaa 
toimintaa, olivatpa sitten kyseessä Suo-
men, Pohjoismaiden tai Euroopan ta-
son asiat.

Yhtiöllä on takanaan hieno vuosi. Pää-
valmentajana haluan lausua Fingrid-
joukkueelle lämpimät kiitokset erin-
omaisesta työpanoksesta. Olemme yh-
dessä määritelleet pitkäjänteisen ja mie-
lenkiintoisen tien, joka kulkee suoma-
laisen yhteiskunnan ytimessä ja samal-
la osana kansainvälistä kehitystä. Tällä 
tiellä tekemisiämme ohjaavat vahva yh-
teinen arvopohja ja tavoitteemme ylläpi-
tää hyvä käyttövarmuustaso sekä toimi-
vat sähkömarkkinat – suomalaisen yh-
teiskunnan hyväksi.

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja
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 Helsingin kauppatori 
ja tuomiokirkko 
iltavalaistuksessa.

Voimajärjestelmän käyttö 2008 2007 2006 2005
Sähkön kulutus Suomessa TWh 86,9 90,3 90,0 84,7

Fingridin siirtovolyymi TWh 65,4 68,2 67,3 62,3

Sähkön siirto Suomi–Ruotsi
vienti Ruotsiin TWh 4,2 3,7 3,8 1,4

tuonti Ruotsista TWh 3,7 4,0 3,4 7,0

Sähkön siirto Suomi–Viro
tuonti Virosta TWh 2,3 1,9

Sähkönsiirto Suomi–Venäjä
tuonti Venäjältä TWh 10,9 10,2 11,5 11,3
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S
uomessa kulutettiin sähköä toi-
mintavuonna edellisvuotta 3,8 
prosenttia vähemmän, 86,9 tera-

wattituntia (90,3 terawattituntia vuonna 
2007). Poikkeuksellisen leuto talvi vähen-
si kulutusta. Myös talouden taantuma 
syksyllä pienensi teollisuuden sähköntar-
vetta. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 
65,4 terawattituntia (68,2), joka vastasi 
75:tä prosenttia Suomen kulutuksesta. 

Leudon talven vuoksi sähkön kulutus-
huippu 13 770 megawattia jäi 10 pro-
senttia edellisten vuosien huippukulu-
tusta alhaisemmaksi (14 914 megawattia 
vuonna 2007). Tehoreservilain mukainen 
huippuvoima ei käynnistynyt kertaakaan.

Olkiluodon toinen ydinvoimayksikkö 
kytkeytyi irti verkosta 5.1.2008, minkä 
seurauksena tuonti Ruotsista kasvoi täy-
teen siirtokapasiteettiin. Sähkönkulutus 
ei tapahtumapäivänä ollut merkittävän 
korkea (huipussaan noin 13 000 me-
gawatin tasolla). Tästä huolimatta Fin-
grid antoi ilmoituksen kiristyneestä te-
hotilanteesta illalla, kun Olkiluodon uu-
delleenkäynnistys viivästyi eikä täyden 
tuonnin tilanteessa kotimaisia säätötar-
jouksia ollut tarjolla kattamaan yösäh-
kökuormien kulutuksen kasvua. Ilmoi-
tuksen seurauksena käyttöön saatiin li-
sää tuotantokapasiteettia, eikä tilanne 
johtanut tehopulaan.

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto 
oli alkuvuonna pääosin tuontia Ruotsis-
ta Suomeen. Huhtikuun puolivälistä läh-
tien siirtosuunta vaihteli ollen loppuke-
sästä vuoden loppuun jälleen vientipai-
notteista. Verkon huolto- ja investointi-
työt eivät juuri pienentäneet markkinoil-
le tarjottavaa siirtokapasiteettia. Sähköä 
tuotiin Ruotsista Suomeen vuoden aika-
na 3,7 terawattituntia (4 terawattituntia 
vuonna 2007) ja Suomesta vietiin säh-
köä Ruotsiin 4,2 terawattituntia (3,7 te-
rawattituntia). 

Sähkön siirto Baltiasta Viron Estlink-
yhteydellä oli vuoden aikana pääosin 
tuontia Suomeen. Suomeen tuotiin Est-
link-yhteyden kautta sähköä 2,3 tera-
wattituntia (1,9 terawattituntia). Viron 
sisäinen kantaverkko rajoitti ajoittain Vi-
ron suuntaan tarjottavaa siirtokapasi-
teettia. Fingrid huolehti Estlink-yhtey-
den käytöstä yhdessä Viron kantaverk-
koyhtiön Põhivõrkin kanssa.

Sähkön tuonti Venäjältä oli 10,9 tera-
wattituntia vuonna 2008 (10,2 terawat-
tituntia). Venäjän yhteyden tuontikapa-
siteettia rajoittivat huoltotyöt Venäjän 
puolella maaliskuun loppuun asti.

Kantaverkossa ei ollut merkittäviä laajo-
ja häiriöitä. Venäjän yhteydellä oli alku-
syksystä muutamia lyhytaikaisia Venä-
jän verkosta aiheutuneita häiriöitä, jot-
ka enimmillään pienensivät tuontia 900 
megawattia. Voimajohtopylvään kaatu-
minen helmikuun puolivälissä haruskor-
roosion vuoksi Paimiossa aiheutti parin 
viikon siirtokeskeytyksen Lieto–Salo 400 
kilovoltin voimajohdolla. Tapahtumas-
ta ei aiheutunut vahinkoja ympäristölle 
eikä katkoksia sähköntoimitukseen.

Fingrid varautuu lähivuosina lisäämään 
nopeaa häiriöreserviä. Nopealla häiriö-
reservillä turvataan sähköjärjestelmän 
toimivuus muun muassa voimalaitos-
ten häiriötilanteissa ja palautetaan säh-
köjärjestelmä mahdollisimman nopeasti 
normaalitilaan. Toimintavuonna Fingrid 
teki käyttöoikeussopimuksen Hinkismäen 
40 megawatin kaasuturbiinin käyttämi-
sestä varavoimalaitoksena. 

Sähkön siirrossa syntyy aina häviöitä. 
Kantaverkon häviöiden määrä on ollut 
vuodessa hiukan yli yksi terawattitunti, 
mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suo-
men sähkönkäytöstä. Poistojen jälkeen 
häviösähkön hankinta on Fingridin suu-
rin yksittäinen kustannuserä, toiminta-

vuonna 50 miljoonaa euroa. Fingrid teki 
toukokuussa kolmivuotisen sopimuksen 
häviösähkön hankinnan salkunhallinta-
palveluista.

Käyttövarmuuden hallintaan liittyy oleel-
lisesti myös valmiussuunnittelu. Voimata-
louspooli jatkoi toimintaansa Fingridin ja 
valtion välisellä sopimuksella huolehtien 
voimahuoltoalan valmiudesta. Voimata-
louspooli on yksi 24 poolista, jotka kaikki 
hoitavat public-private-partnership-peri-
aatteella elinkeinoelämän varautumista 
kriisitilanteisiin. Poolissa ovat edustettui-
na kantaverkkoyhtiön lisäksi voimantuot-
tajat ja -jakelijat.

Voimajärjestelmän käytön kansainväli-
nen yhteistyöympäristö muuttuu mer-
kittävästi eurooppalaisten järjestöjen pe-
rustaman uuden yhteistyöjärjestön ENT-
SO-E:n myötä. ENTSO linjaa jatkossa eu-
rooppalaista toimitusvarmuuden tasoa ja 
tiivistää käyttöyhteistyötä. Pohjoismaisen 
yhteiskäyttöverkon tiivis yhteistyö jatkuu 
edelleen, nyt ENTSOn alueellisen komite-
an ja työryhmien kautta. 

Fingrid järjesti marraskuussa käyttö-

varmuuspäivän asiakkailleen ja muil-

le sidosryhmille.
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Voimajärjestelmän käyttö

Kantaverkossa ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä 

häiriöitä. Ilmoitus kiristyneestä tehotilanteesta jouduttiin 

kuitenkin antamaan tammikuun 5. päivänä Olkiluoto 2:n 

häiriötä seuranneen tiukan käyttötilanteen vuoksi.

Tammikuussa saavutettiin talven kulutus-

huippu, joka kuitenkin jäi kymmenisen pro-

senttia edellisvuosien huippukulutuksesta.
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Pullonkaulatulot

M
€

 Pohjoismaissa  Suomen ja Ruotsin välillä 

 1
0

 92 000 asukkaan Kuopio on 
Suomen yhdeksänneksi suurin 
kaupunki. Vuonna 2008 Kuopion 
Energian sähköverkon alueella 
kulutettiin sähköä noin
570 gigawattituntia. 
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P
ohjoismaisilla sähkön tukku-
markkinoilla aluehinnat eriy-
tyivät toisistaan merkittävästi. 

Sähkön spot-hinta oli alkuvuonna Suo-
messa ajoittain jopa nelinkertainen ver-
rattuna vastaavaan hintaan Etelä-Nor-
jassa, kun teknisistä vioista aiheutuneet 
siirtoverkon pullonkaulat Etelä-Skandi-
naviassa hankaloittivat norjalaisen vesi-
sähkön pääsyä pohjoismaisille markki-
noille. Koko pohjoismaisella sähkömark-
kina-alueella oli yhtenäinen hinta aino-
astaan 9 prosenttia vuoden tunneista. 

Merkittävimmät rajoitukset sähkön siir-
tokapasiteetissa olivat Oslovuonon alit-
tavissa kaapeleissa sekä Etelä-Norjan ja 
Jyllannin välisessä Skagerrak-yhteydes-
sä. Sen sijaan Suomen ja Ruotsin välillä 
ei ollut ongelmia siirtoyhteyksissä. Maat 
muodostivatkin käytännössä yhtenäi-
sen sähkön tukkumarkkina-alueen, jossa 
oli sama spot-hinta 98 prosenttia ajasta. 
Maiden rajalta kertyi vain 0,5 prosenttia 
niin sanotuista pullonkaulatuloista, jot-
ka nousivat Pohjoismaissa kaikkiaan yli 
240 miljoonaan euroon.

Spot-markkinoiden keskihinta oli vuo-
den aikana keskimäärin 45 euroa mega-
wattitunnilta (28 €/MWh vuonna 2007), 
kun taas pullonkaulat nostivat Suomen 
aluehinnan tasoon 51 euroa megawatti-
tunnilta (30 €/MWh).

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden yh-
dentyminen etenee merkittävästi uuden 
eurooppalaisen järjestön ENTSO-E:n (Eu-
ropean Network of Transmission Sys-
tem Operators – Electricity) perustami-
sen myötä. Uusi järjestö edellyttää kan-
taverkkoyhtiöiltä aiempaa suurempaa 
panostusta markkinoiden ja niiden pe-
lisääntöjen kehittämiseen Euroopas-
sa. Yhteistyötoiminta saa virallisemman 
luonteen ja myös enemmän resursse-
ja. ENTSO-E jatkaa alueellisten markki-

noiden kehittämistä, mutta edesauttaa 
myös pelisääntöjen kehittämistä aluei-
den välillä. 

Markkinoiden läpinäkyvyyttä parannet-
tiin merkittävästi. Fingrid lisäsi internet-
sivustollaan julkaistavan sähkömark-
kinatiedon määrää. Uutta tietoa ovat 
muun muassa pullonkaulatulot, sähkön 
tuotantoennuste sekä tase- ja säätösäh-
kön määrät ja hinnat. Nord Pool Spot 
julkaisi myös lisätietoja, samoin kanta-
verkkoyhtiöiden eurooppalainen ETSO-
Vista-palvelu. 

Pohjoismaiset energiaministerit päätti-
vät syyskuussa toimista sähkömarkkinoi-
den kehittämiseksi. Ministerit pyysivät 
pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä ryhty-
mään toimiin yhteispohjoismaisen säh-
köpörssialueen jakamiseksi nykyistä use-
ampaan hinta- ja/tai tarjousalueeseen. 
Tämän perusteella Fingrid käynnisti 
osaltaan selvityksen, jossa analysoidaan 
Suomen mahdollista jakamista kahteen 
alueeseen.

Tasepalvelun harmonisoinnista sovittiin 
Pohjoismaiden välillä ja uusi menette-
ly otettiin käyttöön vuoden 2009 alus-
ta. Keskeisiä muutoksia ovat sähkötasei-
den käsittely kahdessa eri taseessa, tuo-
tanto- ja kulutustaseessa, sekä tasepal-
veluun sisältyvien kustannusten harmo-
nisointi. Tuotantotaseen tasepoikkea-
malle kohdistetaan ns. kaksihintamal-
li ja kulutustaseen tasepoikkeamalle ns. 
yksihintamalli. Keskeinen malliin liitty-
vä muutos on myös tuotantosuunnitel-
mien ja säätösähkötarjousten jättäminen 

45 minuuttia ennen kunkin käyttötun-
nin alkua. Valtakunnalliseen taseselvi-
tykseen otettiin lisäksi käyttöön uusi tie-
tojärjestelmä.

Pohjoiseurooppalaiset sähkön tukku-
markkinat integroituvat, kun pohjois-
maisen ja saksalaisen sähkön spot-pörs-
sialueen yhdistävä European Market 
Coupling Company aloittaa operatiivi-
sen toiminnan. EMCC yhdistää Pohjois-
maiden ja Saksan pörssialueiden tarjous-
kirjat ja optimoi pörssialueiden välisen 
sähkön siirron. Siirtokapasiteetti tulee 
tehokkaampaan käyttöön ja kaupat to-
teutuvat aina halvemman markkinahin-
nan alueelta kalliimman markkinahin-
nan alueelle. Tekniset ongelmat siirsivät 
toiminnan käynnistymistä kuitenkin syk-
systä 2008 seuraavan vuoden puolelle.

Yhdessä Venäjän ja Viron organisaatioi-
den kanssa selvitettiin mahdollisuuksia 
nykyistä markkinaehtoisemman sähkö-
pörssiä hyödyntävän sähkökaupan käyt-
töönottoon rajan ylittävässä sähkön-
siirrossa. Venäläiset ovat olleet kiinnos-
tuneita tuomaan sähköä Suomesta, ja 
kantaverkkoyhtiöt selvittivätkin alusta-
vasti, millä tavoin nykyinen yhteys voi-
taisiin muuttaa osittain kaksisuuntaisek-
si. Naapurimaiden valmiudet eivät kui-
tenkaan ole mahdollistaneet etenemis-
tä asiassa. 

Tehoreservilain mukaisen huippuvoiman 
markkinoille tarjoamiseen neuvoteltiin 
yhdessä Svenska Kraftnätin ja Nord Pool 
Spotin kanssa uudet, Nordelin suosituk-
sia vastaavat toimintamallit. 

Sähkömarkkinoiden

toiminnan edistäminen

Sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyttä parannettiin vuoden 

aikana, ja Fingrid lisäsi internet-sivustollaan julkaistavan 

sähkömarkkinatiedon määrää.

Sähkömarkkinat 2008 2007 2006 2005

Nord Pool systeemihinta, keskihinta €/MWh 44,74 27,93 48,59 29,33

Suomen aluehinta, keskihinta €/MWh 51,02 30,01 48,57 30,53
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Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt perusti-

vat joulukuussa uuden yhteistoimintajärjes-

tön ENTSO-E:n edistämään sähkömarkki-

noiden yhdentymistä ja kantaverkkotoimin-

nan muuta yhteistyötä.
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 Kotkan satama on yksi Suomen 
vilkkaimmista vientisatamista. 
Vuonna 2008 sen kautta kulki 
tavaraa lähes 11,6 miljoonaa 
tonnia.

 Rakennetut voimajohtokilometrit   Suunnitellut voimajohtokilometrit 

k
m

Suomen kantaverkon rakentaminen

 1
2
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FINGRID OYJ Vuosikertomus 2008

V
erkon rakentaminen jatkui aktiivi-
sena koko vuoden. Fingridin ko-
konaisinvestoinnit vuonna 2008 

olivat 88 miljoonaa euroa (79 M€ vuon-
na 2007). Investointitahti jatkuu kiivaa-
na tulevinakin vuosina, sillä Fingrid on 
investoimassa kantaverkkoon ja varavoi-
maan seuraavien kymmenen vuoden ai-
kana yhteensä 1,6 miljardia euroa. Tämä 
mahdollistaa yhden suuren ydinvoima-
yksikön ja 2 000 megawatin maantie-
teellisesti hajautetun tuulivoimaka-
pasiteetin liittämisen Suomen kanta-
verkkoon vuoteen 2020 mennessä sekä 
ikääntyvien verkonosien uusimisen.

Yksi toimintavuoden merkittävimmis-
tä hankkeista oli 400 kilovoltin siirtoyh-
teyden käyttöönotto Ulvilasta Kangasal-
le. Yhteys vahvistaa sähkön siirtoyhteyt-
tä länsirannikolta Pirkanmaalle. Lisäk-
si uusittiin Kankaanpään ja Lålbyn väli-
nen 110 kilovoltin voimajohto. Kaikkiaan 
käynnissä oli noin 40 kantaverkon in-
vestointihanketta.

Vuoden aikana solmittiin useita merkit-
täviä hankintasopimuksia. Suomen ja 
Ruotsin välisen uuden tasasähköyhtey-
den (Fenno-Skan 2) merikaapelin toi-
mittaa Nexans Norway AS ja suuntaaja-
asemat rakentaa ABB Ab. Näiden toimi-
tusten yhteisarvo on noin 260 miljoonaa 
euroa, josta Fingridin kustannusosuus 
on puolet. Fenno-Skan 2 -yhteyden ra-
kentaminen käynnistyi vuoden aikana, 
ja sen on suunniteltu valmistuvan vuo-
den 2011 lopulla.

Muita merkittäviä hankintoja, joista toi-
mintavuonna päätettiin, olivat muun 
muassa Isoniemen 220/110/20 kilovol-
tin sähköasema, Isoniemen ja Vajukos-
ken välinen 220 kilovoltin voimajoh-
to, Asmuntin ja Tuomelan 400 kilovol-
tin sarjakondensaattoriasemat, Kopu-

lan 400/110 kilovoltin sähköasema, Pe-
täjäskosken 400 kilovoltin ja Valajaskos-
ken 220 kilovoltin sähköasemat, Kemin-
maan sähköaseman laajennus sekä Ka-
terman ja Kuhmon välinen 110 kilovol-
tin voimajohto.

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt jatkoi-
vat työtään pullonkaulojen poistamiseksi 
verkosta. Nordelin aikaisemmin ehdotta-
mista viidestä hankkeesta neljä on tekni-
sessä suunnittelu- tai rakennusvaiheessa 
ja viidennestä on tehty aiesopimus. Ke-
väällä 2008 Nordel esitti suunnitelman 
uusista hankkeista, jotka ajoittuvat vuo-
den 2015 jälkeiseen aikaan. Uusi verkko-
suunnitelma yhdessä kansallisten inves-
tointihankkeiden kanssa kaksinkertaistaa 
pohjoismaiset investoinnit nostaen ne 
600–800 miljoonan euron vuositasolle. 

Pohjoismaisen selvityksen rinnalla tut-
kittiin Baltian alueen ja Puolan sekä 
Pohjoismaiden välillä kolmen siirtoyh-
teyden kannattavuutta. Selvityksen en-
simmäinen vaihe valmistui vuodenvaih-
teessa 2008/2009. Tarkastelussa olivat 
mukana Suomen ja Viron välinen Estlink 
2 -siirtoyhteys, Ruotsin ja Baltian mai-
den välinen yhteys sekä Liettuan ja Puo-
lan välinen yhteys. Baltian alueen säh-
kön toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
EU asetti loppuvuonna Itämeren alueen 
jäsenmaista koostuvan ryhmän pohti-
maan alueen sähkömarkkinoiden ja siir-
toyhteyksien pitkäjänteistä kehittämis-
tä (Baltic Interconnection Plan). Fingrid 
osallistuu aktiivisesti myös tämän ryh-
män työhön.

Verkkosuunnitteluyhteistyö laajenee 
ENTSO-E:n myötä kattamaan koko Eu-
roopan alueen. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä tulevaisuutta koskevien skenaari-
oiden laatimista ja siirtotarpeiden mää-
rittämistä yhä laajemmalla maantieteel-

lisellä alueella. Samalla se mahdollistaa 
pohjoismaisen markkinalähtöisen verk-
kosuunnittelun laajamittaisen sovelta-
misen. Fingridin näkökulmasta keskei-
sintä on Itämerta ympäröivän verkon 
kehittäminen.

Fingrid varautuu lähivuosina lisäämään 
nopeaa häiriöreserviä 100–400 megawa-
tilla. Yhtiö selvittää, onko Suomen ny-
kyisessä tuotantokapasiteetissa vara-
voimakäyttöön soveltuvia laitosyksiköi-
tä tai teollisuuden irtikytkettävää kuor-
maa, joilla voidaan pienentää rakenta-
mistarvetta. Hankkeeseen liittyen käyn-
nistettiin loppukesästä uusien varavoi-
malaitosten ympäristövaikutusten arvi-
ointi kuudella paikkakunnalla.

Vuoden aikana kilpailutettiin ja solmit-
tiin sähköasemien, voimajohtojen ja va-
ravoiman kunnonhallinnan kolmivuo-
tissopimukset. Ikääntyvän kantaverkon 
kunnonhallintaan käytettiin 16 miljoo-
naa euroa (16 M€ vuonna 2007). Fin-
gridin kaasuturbiinien peruskorjaukseen 
ja ylläpitoon käytettiin noin 7 miljoonaa 
euroa (6 M€). 

Verkon kehittäminen ja ylläpito

Fingrid kertoi suunnitelmistaan vahvistaa Suomen 

kantaverkkoa. Kantaverkko- ja varavoimainvestoinnit ovat 

yhteensä 1,6 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä.

Fingrid julkaisi verkkopäivässä 9.9. 

tuulivoimaselvityksen, jossa tarkastel-

tiin tuulivoiman lisäämisen vaikutuk-

sia kantaverkkoon käyttövarmuuden, 

siirtokapasiteetin riittävyyden ja säh-

kömarkkinoiden kannalta.
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Sähköverkkoa on rakennettu useassa 

aallossa – uusi luku sähköverkon kehitys-

tarinassa käynnistyi. Fingrid rakentaa vuo-

teen 2018 mennessä yli 2 700 km voima-

johtoja ja noin 30 uutta sähköasemaa.
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 Jyväskylästä tuli vuoden 2009 
alussa kuntaliitosten myötä 
Suomen seitsemänneksi suurin 
kaupunki. Kuvassa Ylistön silta 
iltavalaistuksessa.

Fingrid oli jälleen mukana Farmari- 

ja Metko-messuilla. Molemmat ta-

pahtumat ovat tärkeitä, koska näyt-

telyt tarjoavat mahdollisuuden tava-

ta kasvokkain maanomistajia ja mui-

ta sidosryhmiä sekä käydä keskus-

teluja esimerkiksi johtoalueiden mo-

ninaiskäytöstä ja käynnistymässä 

olevista rakennushankkeista.

 1
4
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FINGRID OYJ Vuosikertomus 2008

Asiakkaat ja sidosryhmät

Fingrid uudisti toimintavuonna asiakastoimikuntaraken-

teensa. Käyttö-, verkko- ja markkinatoimikunnat tarjoavat 

mahdollisuuden tiiviiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaiku-

tusta lisättiin myös muiden sidosryhmien keskuudessa.

K
antaverkkoyhtiön sidosryhmä-
kenttä on laaja, sillä yhtiön toi-
minta vaikuttaa välillisesti kaik-

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

Teknologiafoorumi kokoontui kaksi ker-
taa keskittyen osapuolten väliseen tie-
donvaihtoon ja Fingridissä ideoitujen 
tutkimus- ja kehityshankkeiden jatko-
jalostamiseen. Voimajohdot ja luonto 
-foorumissa käytiin läpi voimajohtojen 
linnusto- ja maisemakysymyksiä. Voima-
johdot ja ympäristölainsäädäntö -fooru-
missa käsiteltiin yhtiön häiriöreservejä ja 
lähitulevaisuuden voimajohtohankkeita. 
Maanomistajia tavattiin paitsi eri hank-
keiden esittelytilaisuuksissa, myös kaksil-
la erikoismessuilla.

Yhtiö selvitti toimintavuoden lopulla si-
dosryhmiensä käsityksiä Fingridin toi-
minnasta. Palaute oli rohkaisevaa. Fin-
gridin toiminnan koettiin olevan vas-
tuullista, avointa ja kustannustehokasta. 
Yhtiön toimintaa arvostettiin laajalti eri 
ryhmissä. Maanomistajat toivoivat voi-
vansa vaikuttaa enemmän voimajohto-
ja koskeviin päätöksiin. Heistäkin enem-
mistö katsoi saaneensa tarpeeksi tietoa 
uuden voimajohdon rakentamisesta, eikä 
enemmistölle tullut rakennusaikana esille 
merkittäviä haittoja. 

Asiakkailleen yhtiö tarjoaa siirtopalve-
luita ja sähkömarkkinapalveluita. Siirto-
palveluihin kuuluvat verkkoon liittymi-
nen, sähkönsiirto ja verkon kehittämi-
nen. Sähkömarkkinapalvelut puolestaan 
sisältävät sähkömarkkinainfrastruktuu-
rin, sähkömarkkinainformaation ja tase-
palvelut.

Vuoden 2008 alussa käynnistyi sähkön-
siirtopalvelun uusi nelivuotinen sopi-
muskausi. Siirtopalvelun hintatasoa nos-
tettiin keskimäärin 4,5 prosenttia. Kes-
keisin syy korotukseen on yhtiön mitta-
va investointiohjelma ja yleinen kustan-
nustason nousu. Kantaverkkopalvelun 
ehtoja täsmennettiin molemminpuoli-
sesti vahingonkorvausvastuiden osalta. 
Vahingonkorvausvastuuta laajennettiin 
kattamaan alueverkkoon liittyneet säh-
könkäyttäjät esine- ja henkilövahinko-
jen osalta. 

Energiamarkkinavirasto valvoo sähkö-
verkkoliiketoiminnan tuoton kohtuulli-
suutta. Vuosien 2005–2007 valvonta-
jakson aikana Fingridin toiminnan tuot-
to oli noin 100 miljoonaa euroa alle 
valvonnassa sallitun tuoton. Meneil-
lään oleva valvontajakso kattaa vuodet 
2008–2011.

Energiamarkkinavirasto vahvisti toimin-
tavuonna päivitetyt kantaverkon yleiset 
liittymisehdot ja liityntöjen hinnoittelu-
periaatteet sekä voimalaitosten järjestel-
mätekniset vaatimukset. 

Uutta, vuoden 2009 alusta voimaan tu-
levaa tasepalvelumallia esiteltiin tase-
vastaaville. Aiheen tiimoilta järjestettiin 
Finlandia-talossa seminaari tasepalvelu-
asiakkaille. Vuoden aikana järjestettiin 
lisäksi asiakkaille ja sidosryhmille kolme 
seminaaripäivää: sähkömarkkinapäivä, 
verkkopäivä ja käyttövarmuuspäivä. Ti-
laisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia tee-
moja markkinoiden toimintaan, inves-
tointeihin ja käyttövarmuuteen liittyen.

Venäjän tuontisopimukset vahvistettiin 
vuoden pituisina vuodelle 2009. Venä-
jän sähköntuonnin siirtoehtoja pyritään 
muuttamaan sähkömarkkinoita parem-
min palveleviksi. Kehitystyö on meneil-
lään, ja uudet, markkinaehtoisemmat 
tuontiehdot on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2009 alussa.

Asiakkaiden ja markkinatoimijoiden ääni 
on kuulunut kantaverkkoyhtiössä sen 
perustamisesta lähtien. Kuluneen vuo-
den aikana uudistettiin asiakastoimi-
kuntien ja neuvottelukunnan kokoon-
panoa ja tehtäväalueita. Neuvottelu-
kunta muodostaa yhtiön toimitusjohta-
jan strategisen vuoropuhelukanavan asi-
akaskunnan edustajien kanssa. Syksyn 
aikana toimintansa käynnistivät myös 
verkko-, käyttö- ja markkinatoimikun-
nat, jotka keskittyvät nimensä mukaises-
ti oman toiminta-alueensa ajankohtai-
siin kysymyksiin ja operatiivisiin käytän-
töihin. 

 15

Fingrid varmistaa vuoropuhelun sidos-

ryhmiensä kanssa uudella toimikuntara-

kenteella. Yhtiöllä on kolme toimikuntaa, 

neuvottelukunta ja yhteistyöfoorumeita, 

joiden työhön osallistuu yli 60 asiakkaiden 

ja sidosryhmien edustajaa.
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 Helsingin asukasluku lähestyy 
jo 575 000:ta. Vuonna 2008 
helsinkiläiset kuluttivat sähköä 
noin 4,67 terawattituntia.

 1
6

Työturvallisuus on Fingridissä kes-

keinen tavoite. Vuonna 2008 yh-

tiö palvelutoimittajineen on kiinnit-

tänyt erityistä huomiota järjestel-

mälliseen henkilösuojainten käyt-

töön. Työmaa-alueilla tai kytkinken-

tillä liikuttaessa on käytettävä kypä-

rän ohella myös huomioväristä asua 

tai huomioliiviä.
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Henkilöstö ja osaaminen

Toimintavuonna Fingridissä käynnistettiin räätälöidyt joh-

tamisen ja esimiestyön valmennusohjelmat. Samanaikai-

sesti järjestettiin koko henkilöstölle työyhteisövalmennusta, 

sisäistä teknistä koulutusta, kielikoulutusta ja tuettiin työn-

tekijöiden ammatillista täydennyskoulutusta.

F
ingridin henkilöstöpolitiikka no-
jaa yhtiön arvoihin: avoimuuteen, 
tasapuolisuuteen, tehokkuuteen 

ja vastuullisuuteen. Yhtiön johtamises-
sa korostuu työntekijöiden hyvinvoin-
ti. Laajeneva ja monipuolistuva tehtävä-
kenttä sekä jatkossa monella tavoin ai-
empaa vaativampi toimintaympäristö 
haastavat muutokseen. Henkilöstömotto 
"Virtaa riittää" edellyttää hyvin toimivaa 
työyhteisöä, jossa panostetaan kestäväs-
ti henkilöstövoimavarojen ja osaamisen 
kehittämiseen sekä hyvään johtamiseen.

Perusta hyvälle työilmapiirille ja tehok-
kaalle toiminnalle luodaan riittävällä 
henkilöstön koulutuksella sekä erilaisilla 
työhyvinvointia edistävillä palveluilla ja 
seurannalla. Muutoksia työilmapiirissä ja 
työn kuormittavuudessa selvitetään joka 
vuosi kyselytutkimuksin. Henkilöstön 
palaute on ollut viime vuosina rohkai-
sevan myönteistä, mistä on hyvä jatkaa 
toiminnan kehittämistä. Fin grid sai toi-
mintavuonna Työterveyslaitoksen ilma-
piiritutkimuksessa kouluasteikolla yleis-

arvosanaksi työnantajana 8,5. Kaikki-
aan ilmapiirikyselyn tulokset olivat erit-
täin hyviä; osin yhtiö sai jopa huippuar-
vosanoja verrattaessa muihin suomalai-
siin yrityksiin.

Henkilöstön valmennuksessa lähtökoh-
tana on jokaisen vastuu työhyvinvoin-
nista ja toiminnan tuloksista. Vuoden 
2008 aikana henkilöstön kehittämispro-
sessissa toteutettiin räätälöidyt valmen-
nusohjelmat niin hallitus- ja johtoryh-
mätyön kuin esimiestoiminnan paran-
tamiseksi. Koko henkilöstölle suunnat-
tu työyhteisövalmennus käynnistettiin 
kevään henkilöstöpäivillä, ja sitä jatke-
taan tulevina vuosina järjestelmällisesti 
pienemmissä ryhmissä. Vastaavasti esi-
mieskunnan valmennusta jatketaan kak-
sivuotisen Fingridille räätälöidyn ohjel-
man mukaisesti. Asiantuntijoille valmen-
nukset ovat niin ikään Fingridin lähtö-
kohdista rakennettuja kokonaisuuksia. 
Yhtiössä käytössä olevan asiantuntija-
uran kriteerit päivitettiin toimintavuo-
den aikana. Tavoitteena on mahdollistaa 

jatkuva kehittyminen asiantuntijana lä-
pinäkyvin ja yhtäläisin kriteerein.

Yhtiön tehokkaan ja tuloksellisen toi-
minnan takana on henkilöstön yhteinen 
näkemys ja ymmärrys toimintaa ohjaa-
vista arvoista, strategiasta ja tavoitteis-
ta. Tämä edellyttää tehokasta viestin-
tää ja vuoropuhelua. Fingridissä järjes-
tetään vuosittain kolme henkilöstöpäi-
vää. Henkilöstötilaisuuksissa käsitellään 
muun muassa tulos- ja tavoitekeskus-
teluja, toiminnansuunnittelua ja yhtiön 
operatiivista toimintaa.

Henkilöstön määrä pysyi toimintavuon-
na edellisvuoden tasolla. Vuoden päät-
tyessä Fingridissä työskenteli 249 hen-
kilöä, joista vakinaisia oli 237. Fingri-
din henkilömäärä vastaa hyvin yhtiön 
nykyisen toiminnan laajuuden tarpeita. 
Osa yhtiön henkilöstöstä saavuttaa lähi-
vuosina eläkkeelle jääntiin oikeuttavan 
iän tai lähestyy sitä. Yhtiö panostaa yhä 
enemmän näiden ikäluokkien asiantun-
temuksen siirtämiseen nuoremmille. 

 17

Fingridissä työskenteli vuoden lopussa

249 henkilöä, joista vakinaisia oli 237.

Henkilömäärä vastaa hyvin yhtiön

toiminnan tarpeita.
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 Näkymä Tornionjoen yli. Tornion 
suurimman työnantajan Outokumpu 
Stainless Oy:n sähkönkulutus on 
lähes kymmenkertainen Tornion 
muuhun sähkönkulutukseen 
verrattuna. Outokummun Tornion 
tehtaat kuluttavat vuosittain reilut 
2,1 terawattituntia sähköä.

 1
8
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Tutkimus ja kehitys

Fingridin tutkimus- ja kehitystyön keskeisenä tavoitteena on 

kehittää uusia menetelmiä kantaverkon korkean käyttövar-

muuden ylläpitämiseen ja hyödyntää samalla verkon täysi 

siirtokyky. Lisäksi toiminnalla pyritään kehittämään säh-

kömarkkinoita, sovittamaan kantaverkko ympäristöönsä ja 

edistämään osaamista yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

F
ingridissä oli käynnissä noin 55 
tutkimus- ja kehityshanketta, jois-
ta muodostuu yhtiön noin mil-

joonan euron T&K-panostus. Lisäksi ra-
hoitettiin Teknillisen korkeakoulun säh-
könsiirtojärjestelmien professuuria sekä 
sähkötutkimus- ja ympäristöpoolien toi-
mintaa. Hankkeet tukivat Fingridin kes-
keisiä liiketoimintaprosesseja eli siirto-
kapasiteetin varmistamista, käyttövar-
muuden hallintaa ja sähkömarkkinoi-
den toiminnan edistämistä. Kuten aikai-
sempinakin vuosina, useaan hankkee-
seen liittyi joko yhtiössä tai yhtiön ra-
hoituksella tehty diplomi- tai väitöskir-
jatyö. Usean opinnäytetyön ohjaukses-
sa hyödynnettiin lahjoitusprofessuuria. 
Monia hankkeita toteutettiin myös kan-
taverkkoyhtiöiden välisenä pohjoismai-
sena yhteistyönä.

Merkittävä T&K-panostus käytettiin 
edellisiltä vuosilta jatkuneiden tehohei-
lahteluiden seurantaan ja niiden hallin-
taan liittyviin hankkeisiin. Verkon siir-
tokykyä on saatu lisättyä merkittäväs-
ti näiden hankkeiden avulla. Parhaillaan 
aiheesta on tekeillä väitöskirja sekä yh-
teispohjoismainen projekti, jossa hyö-
dynnetään eri puolille Nordel-verkkoa 
asennettuja synkronoituja mittalaitteita.

Käyttövarmuuden tarkempaan määritte-
lyyn, käyttövarmuuden parantamiseen ja 
tuulivoiman järjestelmävaikutusten sel-
vittämiseen tähtäävät projektit etenivät 
opinnäytetöiden avulla. Aiheista on te-
keillä kaksi väitöskirjatyötä. Aiemmin ke-
hitettyjä laskentamenetelmiä sovellettiin 
myös käytännön verkkosuunnittelussa.

Toimintavuonna aloitettiin energia-
markkinaviraston kanssa yhteinen T&K-
hanke, jossa päivitetään sähkönsiirron 
keskeytysten kansantaloudelle aiheut-
tamien haittojen laskemisessa tarvitta-
vat kulutustyyppikohtaiset parametrit. 
Projekti saadaan päätökseen alkuvuon-
na 2009.

Vuoden aikana selvitettiin yhteistyössä 
projektitoimittajien kanssa uusien mene-
telmien, muun muassa maatutkauksen, 
soveltuvuutta voimajohtopylväiden pe-
rustusten tutkimiseen. Tulosten perus-
teella todettiin uusien tutkimusmenetel-
mien kuitenkin sopivan paremmin säh-
köasemien maaperätutkimuksiin.

Sähkömarkkinoiden toiminnan edistä-
miseen liittyen Fingrid osallistui useiden 
suomalaisten osapuolten yhteishank-
keeseen "Suomalaisen energiateknologi-

an tulevaisuus", jossa selvitetään muun 
muassa sähkön kysynnän ja tarjonnan 
kehittymistä Suomessa ja naapurimaissa.

Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvää tut-
kimusta jatkettiin useassa eri projektissa. 
Kenttien teoreettiseen laskemiseen sopi-
via laskentaohjelmia kartoittanut hanke 
saatiin päätökseen alkuvuonna, ja työn 
perusteella päädyttiin hankkimaan uusi 
työkalu sähkö- ja magneettikenttien arvi-
oimiseen. Kesällä tutkittiin johtoaukeilla 
oleviin sähköpaimeniin indusoituvia jän-
nitteitä. Lisäksi Fingridin edustaja osal-
listui kansainväliseen työryhmään, jos-
sa tehdään työntekijöiden kenttäaltistuk-
seen liittyvää standardia. 

Sähkömuseo Elektrassa vietettiin 

koko perheen puuhapäivää elokuun 

alussa. Viikonlopun teemana olivat 

sähköiset keksinnöt ja niiden keksi-

jät. Mielikuvitusta ruokkivassa kilpai-

lussa lapset saivat suunnitella oman 

sähköä käyttävän keksinnön. Jos it-

selle ei tullut uusi keksintö mieleen, 

mallia saattoi hakea museon näytte-

lystä "Meripihkasta teknologiaksi".
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Fingridin T&K-panostus oli noin miljoona 

euroa. Tutkimus- ja kehityshankkeet tukivat 

yhtiön keskeisiä liiketoimintaprosesseja.
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 58 600 asukkaan Vaasassa 
vuosittainen sähkönkulutus on
noin 579 gigawattituntia.

Jyväskylän yliopiston toteuttama monivuotinen 

tutkimus osoitti perhosten hyötyvän johtoaukeis-

ta luonnonsoita korvaavina elinympäristöinä. Per-

hosten määrään voidaan vaikuttaa raivaamalla 

suoalueiden johtoaukeita yhtä usein kuin metsä-

mailla sijaitsevia aukeita. Tutkimustuloksen pe-

rusteella Fingrid päätti lyhentää raivauskiertoai-

kaansa soilla.
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Ympäristö

Fingrid kantaa kaikessa toiminnassaan vastuuta ympäris-

töstä. Lainsäädännön velvoitteiden ja ohjeistuksen noudatta-

minen sekä sidosryhmäkeskustelu ja tutkimustoiminta ovat 

ympäristön hoidon kulmakiviä.

T
oimintavuonna saatiin päätökseen 
ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyt (YVA) 400 kilovoltin voi-

majohtohankkeista Vantaan Länsisal-
men ja Helsingin Vuosaaren sekä Haus-
järven Hikiän ja Hyvinkään välillä. Li-
säksi Lappeenrannan Yllikkälän ja Jo-
roisten Huutokosken välille suunnitellun 
toisen 400 kilovoltin yhteyden vuonna 
1998 valmistunut ympäristövaikutusten 
arviointiselostus ajantasaistettiin ennen 
hankkeen varsinaisten lupamenettelyjen 
käynnistämistä. 

Uusia YVA-menettelyjä käynnistet-
tiin Porin Tahkoluodon ja Kristiinan-
kaupungin väliseen 400 kilovoltin voi-
majohtohankkeeseen ja Hausjärven Hi-
kiän ja Forssan väliseen 400 + 110 kilo-
voltin voimajohtohankkeeseen liittyen. 
Molempien hankkeiden ympäristövaiku-
tusten arviointiselostukset kuulutettiin 
loppuvuodesta 2008. Myös varavoima-
laitoskapasiteetin lisäämisestä käynnis-
tettiin ympäristövaikutusten arviointi-
menettely kuudella mahdollisella laitos-
paikkakunnalla. 110 kilovoltin voimajoh-
tojen ympäristöselvityksiä valmistui kol-
mesta eri voimajohtohankkeesta.

Suunniteltujen voimajohtoreittien saat-
tamiseksi maakuntakaavoihin laadittiin 
kymmenkunta taustaselvitystä maakun-

taliitoille. Lisäksi annettiin kunnille noin 
140 yleis- ja asemakaavoitusta koskevaa 
lausuntoa. 

Vuoden aikana valmistui Jyväskylän yli-
opiston toteuttama monivuotinen tutki-
mus johtoaukeista luonnonsoita korvaa-
vina elinympäristöinä, mikä johti myös 
käytännön toimiin. Fingrid päätti lyhen-
tää raivauskiertoaikaansa soilla 5–7 vuo-
teen. Toimintavuonna valmistuivat li-
säksi selvitykset linnuston törmäysriskin 
seurannasta Hyvinkäällä, Fingridin voi-
majohtojen läheisyydessä olevien liito-
oravakohteiden seurannasta, niittymäis-
ten johtoaukeiden tunnistamisesta kau-
kokartoitusmenetelmillä ja voimajohto-
jen vaikutuksista maatalousmaiseman 
arvoon. 

 21
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 Näkymä Malminkartanon 
täyttömäen huipulta Pohjois-Haagan 
suuntaan. Täyttömäki on Helsingin 
korkein maastokohta.

 2
2
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Yhtiön talous ja rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi tyydyttävänä rahoitus-

markkinoiden kansainvälisestä kriisistä huolimatta.

K
onsernin liikevaihto oli tilikauden 
aikana 382 miljoonaa euroa (335 
milj. euroa vuonna 2007). Kan-

taverkkotulot alenivat hieman tilikauden 
alusta toteutetusta 4,5 prosentin tarif-
fi korotuksesta huolimatta. Tämä johtui 
pääosin maailmantalouden voimakkaas-
ta hidastumisesta, minkä vuoksi Suomen 
teollisuuden sähkönkulutus aleni voi-
makkaasti loppuvuotta kohden. 

Konsernin IFRS-liikevoitto oli 68 mil-
joonaa euroa (91 milj. euroa). Yhtiö siir-
tyi konserniraportoinnissa sähköjoh-
dannaisten osalta suojauslaskentaan 
1.7.2007. Konsernin tilikauden voit-
to oli 28 miljoonaa euroa (42 milj. eu-
roa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 
prosenttia (7,3 prosenttia) ja oman pää-
oman tuotto 6,6 prosenttia (10,3 pro-
senttia). Omavaraisuusaste oli tarkaste-
lukauden lopussa 26,7 prosenttia (27,5 
prosenttia).

Konsernin rahoitustilanne säilyi tyydyt-
tävänä. Rahoitusmarkkinoiden kansain-
välinen kriisi on nostanut yritysten va-
rainhankinnan marginaaleja merkittä-
västi. Yhtiö ei laskenut liikkeeseen uu-
sia joukkovelkakirjalainoja eikä nostanut 
pitkäaikaisia lainoja. Globaalin taantu-
man seurauksena sekä lyhyet että pitkät 
korot ovat laskeneet tilikauden viimei-
sellä neljänneksellä. Raha- ja pääoma-
markkinoiden epävarma tilanne jatkuu 
edelleen, ja sen kestoa on vaikea arvi-
oida. Nettorahoituskulut ilman johdan-
naisten käyvän arvon muutoksia alenivat 
tarkastelukauden aikana 29 miljoonaan 
euroon (31 milj. euroa).

Yhtiö hankki rahoituksensa kansainvä-
lisiltä ja kotimaisilta raha- ja pääoma-
markkinoilta. Lyhytaikainen varainhan-

kinta toteutetaan kansainvälisen yritys-
todistusohjelman avulla ja pitkäaikainen 
varainhankinta kansainvälisen joukko-
velkakirjalainaohjelman avulla. 
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Suomen teollisuuden sähkönkulutus väheni 

huomattavasti loppuvuotta kohden maa-

ilmantalouden voimakkaan hidastumisen 

vuoksi.
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Hallitus

Puheenjohtaja
Teollisuusneuvos,
Energiamarkkinat-ryhmän päällikkö, 
työ- ja elinkeinoministeriö

Ollut mukana energiamarkkinoiden ja 
niitä koskevan säädännön kehittämises-
sä eri tehtävissä. Osallistunut erilaisten 
toimikuntien ja työryhmien työhön pu-
heenjohtajana ja jäsenenä sekä toiminut 
Suomen edustajana EU:n ja IEA:n orga-
nisaatioissa.

Energialiiketoiminnasta vastaava johtaja,
UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj:n energiajohtaja 
vuodesta 2004 ja vuodesta 2008 Ener-
gialiiketoiminnasta vastaava johtaja. Ai-
kaisempi työura eri tehtävissä energia-
teollisuuden palveluksessa Suomessa ja 
ulkomailla, liikkeenjohdon konsultoin-
nissa ja kauppa- ja teollisuusministeri-
össä. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston 
ja Pohjolan Voima Oy:n eräiden tytäryh-
tiöiden hallituksen jäsen. Puolustusta-
loudellisen suunnittelukunnan energia-
sektorin jäsen. Valtioneuvoston vuonna 
2008 perustaman Huoltovarmuusneu-
voston jäsen, Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK:n energiapoliittisen valiokun-
nan jäsen, Metsäteollisuus ry:n energia-
valiokunnan puheenjohtaja sekä CEPI:n 
(Confederation of European Paper In-
dustries) energiakomitean varapuheen-
johtaja.

 Timo
Rajala

1. varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja,
Pohjolan Voima Oy

Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen va-
rapuheenjohtaja. Oy Alholmens Kraft 
Ab:n ja Pohjolan Voima Oy:n tytäryhti-
öiden hallituksen puheenjohtaja. Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:n energiapoliit-
tisen valiokunnan puheenjohtaja, Puo-
lustustaloudellisen suunnittelukunnan ja 
sen keskusjaoston jäsen, Kansainvälisen 
Kauppakamarin (ICC) Suomen osaston 
hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin 
talouspoliittisen valiokunnan jäsen, Sa-
von Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

 Anja
Silvennoinen 2

4

 Arto
Lepistö
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 Timo
Karttinen

 Ritva
Nirkkonen

 Jorma
Tammenaho

2. varapuheenjohtaja
Kehitysjohtaja, Fortum Oyj,
päävastuualueina lämpöliiketoiminta, 
tutkimus ja kehitys sekä ostotoiminta

AB Fortum Värme Holding samägt med 
Stockholms stad hallituksen puheenjoh-
taja, Energiateollisuus ry:n hallituksen 
varapuheenjohtaja, Gasum Oy:n hallin-
toneuvoston jäsen, AS Eesti Gaasin hal-
lintoneuvoston jäsen, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n kauppapoliittisen ja 
energiavaliokunnan jäsen, Kansainväli-
sen kauppakamarin (ICC) Suomen osas-
ton valtuuskunnan jäsen, Energiafooru-
min hallituksen jäsen.

Toimitusjohtaja,
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

Toiminut vuodesta 1995 Jyväskylän 
seudun elinkeinojohtajana ja elinkeino-
yhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtajana. Ai-
kaisempi tehtävä kauppa- ja teollisuus-
ministeriössä kaupallisena neuvokse-
na vastuualueena yritysten kansainvä-
listyminen. Saksan Liittotasavallan kun-
niakonsuli Keski-Suomessa, EURADA:n 
(European Association of Development 
Agencies) hallituksen ja työvaliokun-
nan jäsen, Matkailun edistämiskeskuk-
sen johtokunnan jäsen, Fingridin tarkas-
tusvaliokunnan puheenjohtaja, Jyväsky-
län yliopiston ja Invest in Finland -sää-
tiön hallituksen varajäsen, Keski-Suo-
men kauppakamarin teollisuusvaliokun-
nan jäsen. 

Salkunhoitaja,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
pääomarahastosijoitukset ja sijoitukset 
listaamattomiin yhtiöihin, sijoittajaosak-
kaiden nimeämä hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen Enfo Oyj, Osuuskun-
ta KPY ja Leverator Oy, hallituksen vara-
jäsen Tornator Oy. Toiminut aikaisem-
min muun muassa Teollisen yhteistyön 
rahasto Oy:n (Finnfund) investointitoi-
minnan johtajana ja toimitusjohtajan 
varamiehenä.

 Ari
Koponen

Toimitusjohtaja,
Fortum Sähkönsiirto Oy

Fortum Sähkönsiirto Oy:n ja Fortum Es-
poo Distribution Oy:n toimitusjohtaja ja 
hallituksen jäsen. Fortum Elekter AS:n 
hallintoneuvoston puheenjohtaja. For-
tumin Suomen maajohtaja ja vastuus-
sa verkosto-omaisuudesta Pohjoismais-
sa ja Virossa.

 Tarmo
Rantalankila

Hallituksen sihteeri
Konsernilakimies,
Fingrid Oyj

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
Pääomasijoitusjohtaja Risto Autio, sijoittajaosakkaiden nimeämä
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Johtoryhmä

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

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodes-
ta 2005. Sitä ennen työskennellyt erilai-
sissa kantaverkon käytön ja kunnossapi-
don tehtävissä Fingridissä, IVO Voiman-
siirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä 
vuodesta 1983 alkaen.

Luottamustehtäviä: Fingridin käyttötoi-
mikunnan puheenjohtaja 2008–, Nord-
elin käyttökomitean jäsen 2005–, Voi-
matalouspoolin puheenjohtaja 2009.

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

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodes-
ta 2003. Sitä ennen työskennellyt IVO 
Voimansiirto Oy:ssä ja Imatran Voima 
Oy:ssä sekä verkon käyttö- ja suunnitte-
lutehtävissä Fingridissä.

Luottamustehtäviä: Nordelin suunnitte-
lukomitean jäsen 2000–, Porvoon Alue-
verkko Oy:n hallituksen jäsen.

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

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodes-
ta 2001. Sitä ennen työskennellyt Fin-
gridissä rahoituspäällikkönä ja rahoitus-
johtajana 1999–2001, vuosina 1990–
1994 Postipankin investointipankissa si-
joitustutkijana ja projektirahoituksessa 
rahoituspäällikkönä sekä vuosina 1994–
1998 Lontoossa Euroopan jälleenraken-
nus- ja kehityspankissa (EBRD) Principal 
Evaluation Offi cerina.

Luottamustehtäviä: Nord Pool Spot AS:n 
hallituksen varajäsen.

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

Vastannut Fingridin omaisuuden hallin-
nasta vuodesta 1999. Sitä ennen työs-
kennellyt Fingridissä teknisenä johtajana 
ja rakennuttamispäällikkönä, suunnit-
telupäällikkönä IVO Voimansiirto Oy:ssä 
1993–1997 ja IVO International Oy:ssä 
1991–1993, pääsuunnittelijana IVO 
Transmission Engineering Oy:ssä 1988–
1991, relesuojaus- ja kaapeliasiantunti-
jana Imatran Voima Oy:ssä 1983–1987 

 2
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 MARKKINAKEHITYS
Juha Kekkonen

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

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodes-
ta 1997. Sitä ennen työskennellyt kaup-
pa- ja teollisuusministeriön energiaosas-
tolla asiantuntijatehtävissä ja toimisto-
päällikkönä 1975–1988, Suomen pysy-
vässä OECD-edustustossa teollisuusneu-
voksena 1988–1990 sekä ryhmän joh-
tajana kauppa- ja teollisuusministeriön 
energiaosastolla 1990–1996.

Luottamustehtäviä: Kemijoki Oy:n halli-
tuksen jäsen 1992–1997, Nord Pool Spot 
AS:n hallituksen jäsen 2002–, hallituk-
sen puheenjohtaja 2006–2008, Nord-
elin markkinakomitean jäsen 2001–, pu-
heenjohtaja 2004–2006, hallituksen pu-
heenjohtaja 2006–2007, ETSO Steering 
Committeen jäsen 1999–, puheenjohtaja 
2001–2003, Voimatalouspoolin puheen-
johtaja 2001–2008, Entso-E:n markkina-
komitean puheenjohtaja 2009–.

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

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 
2007. Sitä ennen työskennellyt Fingridis-
sä asiakas- ja sidosryhmäprosessien 

kehittämis- ja johtotehtävissä sekä 
1981–1997 Imatran Voima Oy:ssä asian-
tuntijana ja projektinjohtajana kansain-
välisissä voimayhtiöiden käytönvalvon-
tahankkeissa.

Luottamustehtäviä: ETSO Steering Com-
mitteen jäsen 2001–2003, UNIPEDE/
Eurelectric Network Regulation/Issues 
-työryhmän jäsen 1995–1999, Fingridin 
neuvottelukunnan sihteeri 1997–.

 JÄRJESTELMÄKEHITYS
Jussi Jyrinsalo
Johtaja, vastuualueena järjestelmäkehitys,
tekniikan lisensiaatti, s. 1964

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodes-
ta 2005. Sitä ennen työskennellyt Fin-
gridissä teknologiapäällikkönä, suun-
nittelupäällikkönä ja myyntipäällikkö-
nä, IVO Voimansiirto Oy:ssä myyntipääl-
likkönä, projektipäällikkönä ja suunnit-
teluinsinöörinä, Lappeenrannan teknil-
lisen korkeakoulun vt. apulaisprofesso-
rina sekä Tampereen teknillisen korkea-
koulun vs. yliassistenttina ja tutkijana.

Luottamustehtäviä: Nordelin suunnitte-
lukomitean puheenjohtaja 2008–, Suo-
men edustaja Cigren tutkimuskomite-
assa B4 2002– ja sen strategiaryhmäs-
sä 2005–, Fingridin teknologiafoorumin 
puheenjohtaja 2006–.

sekä kehitysinsinöörinä Nokia Metallite-
ollisuudessa (Kaapeli) 1981–1983.

Luottamustehtäviä: Suomen edusta-
ja Cigren tutkimuskomiteassa B3, säh-
köasemat 2000–2006, Cigren työryh-
män B3 WG 01 jäsen 1999–2005, Fi-
nergyn verkkovaliokunnan jäsen 2003–, 
Sähköinsinööriliiton sähkövoimaosaston 
(SIL-S) hallituksen jäsen 1990–1992.

 TOIMITUSJOHTAJA
Jukka Ruusunen
Toimitusjohtaja,
tekniikan tohtori, s. 1958 

Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodes-
ta 2007. Sitä ennen työskennellyt vuo-
desta 1982 alkaen eri tehtävissä Tek-
nillisessä korkeakoulussa ja Helsingin 
kauppakorkeakoulussa. Vuosina 1996–
1998 työskennellyt asiantuntijana Imat-
ran Voima Oy:n strategisen suunnittelun 
osastolla ja vuodesta 1998 lähtien ke-
hitysjohtajana Fortum Power and Heat 
Oy:ssä vuoteen 2006 asti.

Luottamustehtäviä: Mukana useiden 
energia-alan järjestöjen työssä Euroo-
passa, Pohjoismaissa ja Suomessa (Nor-
del, Eurelectric, Nordenergi, Baltrel, 
Energiateollisuus ry). Entso-E:n varapre-
sidentti, Energiateollisuus ry:n hallituk-
sen jäsen. Teknillisen korkeakoulun ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun dosentti.
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Neuvottelukunta

 2
8

 Matti Rintanen
Toimitusjohtaja
Pori Energia Oy

 Risto Vesala
Johtaja
Pohjolan Voima Oy

 Esa Hagman
Manager
Fortum Power and Heat Oy 

 Karri Mäkelä
Johtaja
Nord Pool Finland Oy 

 Jukka Ruusunen 
Toimitusjohtaja
Fingrid Oyj 2
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Yhteiskuntavastuu

Vastuu sähköjärjestelmän
toimivuudesta
Fingrid huolehtii siitä, että kantaverkko toimii luotet-
tavasti. Yhtiö kehittää sähkömarkkinoiden toimintaa ja 
kantaverkkoa yhteistyössä asiakkaiden, sähkömarkki-
natoimijoiden ja muiden kantaverkkoyhtiöiden kans-
sa tulevat siirtotarpeet ennakoiden. Yhtiön tavoittee-
na on minimoida markkinoita haittaavat verkon siirto-
rajoitukset.

Fingrid panostaa alan kehittymiseen ja ylläpitää kanta-
verkkotoimintaan liittyvää erityisosaamista Suomessa. 
Yhteistyötahojen kanssa rakennetut palvelut ja toimin-
tamallit takaavat joustavan toiminnan eri olosuhteissa 
ja edistävät sähkömarkkinoiden toimintaa.

Taloudellinen vastuu
Fingrid varmistaa palvelujensa vakaan hintakehityksen 
suunnittelemalla pitkäjänteisesti yhtiön taloutta ja in-
vestointeja. Säänneltynä liiketoimintana yhtiön kes-
keinen taloudellinen vastuu on kustannusten hallinta. 
Yhtiön tavoitteena on säilyttää nykyinen korkea toi-
minnan tehokkuustaso ja sijoittua myös jatkossa kär-
kisijoille kansainvälisissä toiminnan tehokkuusvertai-
luissa. 

Vastuu ympäristöstä
Fingrid toimii vuorovaikutteisesti ympäristöviran-
omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Fingrid 
lieventää ympäristösuunnittelulla sekä teknisillä ja 
maisemallisilla ratkaisuilla kantaverkon maankäyttö- ja 
maisemavaikutuksia. Johtoreittejä suunniteltaessa ja 
johtoja kunnossapidettäessä varmistetaan asianosaisil-
le vuorovaikutus- ja yhteistyömahdollisuudet voima-
johdon naapurina. 

Yhtiö huolehtii tarkasti laitteistojensa turvallisuudesta.

Sosiaalinen vastuu
Fingrid tukee aktiivisesti henkilöstönsä ammattitaidon 
ja yhteistyövalmiuksien jatkuvaa kehittämistä. Yhtiön 
arvojen noudattaminen toiminnassa luo edellytykset 
korkeaan työmotivaatioon ja hyvään työilmapiiriin. 
Työhyvinvointi ja työturvallisuus varmistetaan nou-
dattamalla yhteisesti sovittuja henkilöstö- ja tasa-
arvoperiaatteita, työsuojelun toimintaohjelmaa sekä 
keräämällä säännöllisesti palautetta. 

Yhtiö noudattaa hyvään hallinnointitapaan liittyviä 
toimintaperiaatteita. Yhtiö edellyttää myös palvelutoi-
mittajiltaan eettisesti vastuullisia toimintaperiaatteita.

F
ingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Yhtiön toiminta vai-

kuttaa suoraan yhteiskunnan toimivuuteen, eli jokaisen suomalaisen arkeen ja hyvinvointiin. Fingridin 

yhteiskuntavastuun erityispiirteenä on toiminnan lakisääteisyys, sähkömarkkinalakiin perustuva jär-

jestelmävastuu.

Yhtiön yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla, toi-

minnan taloudellinen vastuu, vastuu ihmisistä ja ympäristöstä. Toiminnassa keskeisellä sijalla ovat yhtiön 

arvot: avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus.
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Käytännön esimerkkejä yhteiskuntavastuun hoidosta

 Fingrid sai erinomaiset arvosanat toimintansa te-
hokkuudesta ja palveluidensa laadusta kansainvälises-
sä kantaverkkoyhtiöiden vertailututkimuksessa. Tietoja 
analysoitiin 19 eri osa-alueella, ja Fingrid oli parhaas-
sa neljänneksessä lähes kaikissa osa-alueissa. Fingrid 
oli yksi kolmesta parhaimmin suoriutuneista yhtiöistä. 

 Markkinoiden läpinäkyvyyttä parannettiin lisäämäl-
lä internet-sivustolle sähkömarkkinatiedon määrää. 
Uutta tietoa ovat muun muassa pullonkaulatulot, säh-
kön tuotantoennuste sekä tase- ja säätösähkön mää-
rät ja hinnat.

 Fingrid sai asiakaskyselyssä kouluarvosanaksi 8,6. 

 Yhtiön käyttövarmuuden hallintaan liittyy oleelli-
sesti valmiussuunnittelu. Fingrid oli mukana julkaise-
massa puolustusministeriön ja turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitean kanssa "Näin selviät pitkästä säh-
kökatkosta" -kansalaisopasta. 

 Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus 
ry teki seurantatutkimuksen Ritassaarensuon vaikutus-
alueen pesimä- ja muutonaikaisesta linnustosta sekä 
lintujen lentoreiteistä. Lentotarkkailua tehtiin noin 
140 tuntia, joiden aikana havaittiin yhteensä noin 
kymmenentuhatta yksilöä. Tarkkailujaksojen aikana ei 
havaittu yhtään törmäystä voimajohtoon, ja kaikista 
havaituista yksilöistä välittömässä törmäysvaarassa oli 
vain 0,05 prosenttia.

 Vuolijoki–Alapitkä 400 kilovoltin voimajohdon alu-
miinipylväiden uusimisprojektin yhteydessä avustettiin 

Salmisentien tienhoitokunnan yksityistien sillan korja-
usta. Tietä käytetään alumiinipylväiden vaihtoprojek-
tin jälkeen normaalina huoltotienä.

 Henkilöstö antoi toimintavuonna Työterveys-
laitoksen ilmapiiritutkimuksessa Fingridille kouluastei-
kolla yleisarvosanaksi työnantajana 8,5. Yhtiö osallis-
tuu vuonna 2009 Paras työpaikka -vertailuun.

 Sähkön siirtovarmuus Fingridin verkossa on kan-
sainvälisestikin mitattuna korkealla tasolla. Merkittävä 
osa kantaverkon häiriöistä johtuu ilmastollisista syistä, 
kuten esimerkiksi ukkosesta. Häiriöistä aiheutuvia säh-
könsiirron keskeytyksiä oli asiakkaiden liittymispisteis-
sä vuonna 2008 keskimäärin 1,7 minuuttia.

 Yhteiskuntavastuuseen sisältyy avoin ja kattava 
vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa. Tämä toteutuu 
osana yhtiön käytännön toimintaa ja myös vuoropu-
helua tehostavissa sidosryhmäfoorumeissa.

 Osoituksena kansainvälisestä luottamuksesta 
Fingrid sai kaksi edustajaansa ENTSO-E:n korkeisiin 
luottamustehtäviin: Jukka Ruusunen toimii järjestön 
varapresidenttinä ja Juha Kekkonen markkinakomite-
an puheenjohtajana.

 Jokaisen fi ngridiläisen toimintaa mitataan käyttö-
varmuuden, sähkömarkkinoiden toiminnan ja kustan-
nustehokkuuden perusteella. Nämä laatupalkkioiden 
perustana olevat mittarit viestivät osaltaan vastuulli-
suudesta ja sitoutumisesta sähköjärjestelmän toimi-
vuuteen.
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