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Kantaverkkopalvelut, ajankohtaista 1/2020
• Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen nyt ennätystahtia. Puistokoot ovat kasvaneet, ja 

liittymispaikat nykyverkkoon paikoin loppuvat. Tarvitaan investointeja, mikä puolestaan voi 

aiheuttaa lähinnä luvittamisesta aiheutuneita viiveitä. Fingrid reagoi haasteeseen 

ennakoivasti.

• Hiilineutraaliustavoitteet vaikeuttavat sähkön kulutuksen ennustamista ja tämä puolestaan 

vaikuttaa myös tuotannon kasvuennusteisiin. Fingrid laatii v. 2020 aikana päivitetyn 

verkkovision, joka toimii kantaverkon investointiohjelman pohjana. Lisäksi 

toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammin ja radikaalimmin uudistimme sisäistä 

suunnitteluprosessia, minkä tavoitteena on parantaa reagointikykyä ja kokonaishallintaa.

• Parhaillaan ollaan viimeistelemässä sähkövarastoiden järjestelmäteknisiä vaatimuksia 

(SJV 2020). Esittely ja julkinen kuuleminen on päättynyt. Ehdot ovat parhaillaan 

Energiavirastolla hyväksyttävänä.

• Oma Fingrid (sähköinen palvelu) on käytössä ja sen toiminnollisuuksia kehitetään 

jatkuvasti. Palvelun kautta asiakas pääsee helposti tarkastamaan laskuja ja sopimuksia, 

analysoimaan sähkön käyttöään P/Q, ilmoittamaan käyttökeskeytystarpeistaan, jne...  
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Tilannekuva Suomen tuulivoimakehityksestä alueittain

Tuotannossa olevien tuulipuistojen

kapasiteetti

Rakenteilla oleva tuulivoima

kapasiteetti
Hankkeet, joiden investointipäätöksestä on tiedoitettu tai 

jotka saivat hyväksyvän päätöksen EV:n uusiutuvan

energian tarjouskilpailussa.

Kaavoitettu tuulivoimakapasiteetti
Sisältää hankkeet, joilla on lainvoimainen kaava

Kaavoitusprosessissa olevien

hankkeiden suunniteltu

tuulivoimakapasiteetti
Sisältää hankkeet, joiden osalta on aloitettu

kaavoitusprosessi.

Luvut perustuvat Fingridin eri järjestelmistä sekä julkisista lähteistä koostettuihin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin. Fingrid ei

vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

noin 2200 

MW

noin 2000 

MW

noin 3500 

MW
noin 10000 

MW
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Kantaverkkovisio 2020 -projekti
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Siirtotarveanalyysit
Skenaariotarinat ja 

skenaarioiden mallinnus

Kantaverkkovisio

(siirtovahvistukset)

Tiedonkeruu ja näkemysten hakeminen: 

uudet kulutusmuodot, tuulivoiman eri 

kehittymispolut, sektorikytkennän 

vaikutus (lämmitys, datakeskukset, 

teollisuus)

ENTSO-skenaarioiden arviointi 

kesä-elokuu/2020 elo-syyskuu/2020 syys-marraskuu/2020

Markkinamallianalyysit

• Hiilineutraali Suomi 2035 mennessä

• P0-tarpeet

Verkostolaskenta-analyysit 

sekä raportointi

• Skenaarioiden mallinnus ja 

vaihtoehtojen tarkastelu 

verkkomallein. 

• Mallien rakentaminen, analyysit ja 

raportointi

Tavoitteena noin 4 

skenaariotarinaa Fingridin verkon 

vahvistusten analysoinnin pohjaksi

Kantaverkkovisio 2040Siirtotarpeet skenaarioissa



Oma Fingrid kaikkien asiakkaiden käytössä

• Oma Fingrid julkaistiin kaikille asiakkaille keväällä 

2019. Kunkin yhtiön pääkäyttäjä voi antaa 

käyttöoikeuksia omalle organisaatiolleen.

• Nykyisiä toiminnallisuuksia mm.:

• Sähkönsiirron mittaus, laskutus ja loissähkötiedot, 

loissähköilmoitusten tekeminen

• Laskutukseen vaikuttavat laitteistot: muuntajat, 

voimajohdot ja voimalaitokset ja näiden muutokset

• Häiriö- ja siirtokeskeytystiedot, siirtokeskeytystarpeiden 

ilmoittaminen

• Kantaverkkoon liittyminen - VJV- ja KJV-prosessit

• Sopimukset
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Oma Fingridin kehitys jatkuu

• Oma Fingridin kehitystä tehdään ketterillä 

menetelmillä, ja isompia ja pienempiä muutoksia 

järjestelmään tehdään jatkuvasti.

• Seuraavaksi tulossa olevia toiminnallisuuksia:

• Laskut pdf-muodossa

• Loissähköilmoitusten arkisto

• Netotusnäkymät (otto/anto, loissähkö)

• Vikavirtatiedot

• Koestuspöytäkirjat

• Sähkön laatumittaukset

➔ https://oma.fingrid.fi
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