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Häiriöt

• Fingridin Inkoo-Karjaa 110 kV voimajohdolla häiriö 27.9 klo 12:47, pysyvä johtovika. Sähköt saatiin 

palautettua voimajohtoon liittyneelle asiakkaalle kytkentäjärjestelyin klo 13:25. Raaseporin alueella häiriön 

vaikutuspiirissä oli noin 8600 taloutta. Eristinketju vika.

• Suomen ja Ruotsin välinen 400 kV yhdysjohto Letsi - Petäjäskoski laukesi verkosta 29.10. kello 15.05. 

Johdolla oli pysyvä vika Ruotsin puolella, johdinliitos pettänyt. Korjaus valmistui 31.10. klo 17.45. Häiriön 

hallintaan 29.10. käynnistettiin varavoimalaitoksia sekä käytettiin säätösähkömarkkinoiden tarjouksia ja 

pyydettiin osapuolilta myös lisää tarjouksia. Tukea myös Virosta ja Venäjältä.

• Vika Suomen ja Viron välisellä Estlink1-yhteydellä 4.11.2018 klo 19.54 Suomen ja Viron välinen Estlink1-

yhteys vikaantui ja jäi pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Vika on Fingridin Espoon asemalla jossa 

suuntaaja-aseman vaihtosähköreaktori vikaantui, korjaustyöt käynnissä. Estlink 1-yhteys on pois 

sähkömarkkinoiden käytöstä 16.11. saakka. Yhteys on tämänhetkisen tiedon mukaan jälleen käytettävissä 

27.11. alkaen.

• Kainuun alueella tapahtunut häiriö johtui Fingridin kantaverkossa voimajohdolla sattuneesta maasulusta 

13.11.2018 kello 10:23. Sen seurauksena Fingridin Tihisenniemen 110 kV:n sähköasemalta ja sen alueelta 

aukesi useita katkaisijoita aiheuttaen sähkönjakelun keskeytyksen. Häiriön aikana verkossa oli 

poikkeuksellinen kytkentätilanne, johtuen alueella tehtävistä kunnossapitotöistä. Häiriö oli alueellisesti laaja 

ja kesti kantaverkon osalta yhden minuutin ajan.

• Fingridin asiakkaan voimajohdolla Kokkolassa tapahtui työvirhe 8.11. klo 15.20. Häiriö aiheutti Pohjanmaan 

alueella laajalti jännitepoikkeaman 110 kV verkossa sekä vaikutti tuotantoon ja kulutukseen alueella.
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Varautumista
Harjoituksissa ja seminaareissa

Käytännössä
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Sidosryhmäyhteistyötä
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Markkinat kehittyvät
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Kantaverkko kehittyy

Fingrid tehnyt investointipäätöksen metsälinjasta 

Muhokselta Petäjävedelle

• Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä vaatii kantaverkolta 

vahvoja siirtoyhteyksiä toimiakseen parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

• Metsälinja lisää huomattavasti pohjois-eteläsuuntaista 

sähkönsiirtokapasiteettia. Noin 300 kilometrin pituinen Metsälinja 

rakennetaan nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle, ja sen 

reitti kulkee Petäjävedeltä Haapaveden kautta Muhokselle.

• Lisäksi rakennetaan Kivijärvelle Hoikansalmeen uusi sähköasema 

sekä laajennetaan Pyhänselän, Petäjäveden ja Toivilan 

sähköasemia ja puretaan Jämsän sähköasema. 

• Metsälinjan hankkeet valmistuvat vuoteen 2022 mennessä, ja 

niiden investointikustannukset ovat noin 111 miljoonaa euroa. 

Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 600 henkilötyövuotta. 
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Tariffikehitys

Fingrid laskee vuoden 2019 kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksan prosenttia

• Fingrid laskee vuoden 2019 alusta sähkön siirtomaksuja kantaverkossa. Siirtomaksut ovat 

Suomessa eurooppalaisesti vertaillen hyvin edullisia. Fingridin toiminta on vakaalla pohjalla 

ja näin ollen kantaverkkohinnoittelun odotetaan pysyvän tulevaisuudessakin vakaana.

• Maksujen alentamisen ensi vuodelle mahdollistavat alkuvuoden 2018 positiivinen 

tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, maltillinen investointitahti ja ennakoitu lievä 

sähkön kulutuksen kasvu. Loistehomaksujen osalta noudatetaan aiemmin sovittua 

asteittain nousevaa hintatasoa, jonka tavoitteena on vähentää loissähkön siirtoa 

kantaverkossa.

• Lisätietoja: https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2018/fingrid-laskee-vuoden-

2019-kantaverkkomaksuja-keskimaarin-kahdeksan-prosenttia/
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