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Vuosi 2021…



Erinomaisia suorituksia!

Käynnissä 50 sähköasema- ja 

voimajohtohanketta - rakenteilla 600 

kilometriä uusia voimajohtoja. 

Siirtovarmuus: 99,99992%

Kova sähköntuonti Ruotsista jatkui -

Fingridin rajasiirtoyhteyksillä erittäin 

hyvä käytettävyys.

Fingridin siirtomaksut toiseksi 

edullisimmat Euroopassa noin 20 maan 

vertailuryhmässä

Yhteinen tilannekuva sidosryhmille 

kantaverkon liityntämahdollisuuksista

Yritysvastuun ESG-rakenne 

integroitiin päivittäiseen 

johtamiseen

Markkinat kehittyivät: pohjoismainen 

tasehallintahanke, varttitase, 

yksitasemalli käyttöön, datahub

käyttöön helmikuussa 2022

Koronapandemian vaikutus 

vähäinen: yhtiö varautunut hyvin 

erilaisiin poikkeustilanteisiin. 

Employee Net Promoter Score 67. 

Customer Net Promoter Score 41.



Vahva taloudellinen tulos
”Fingrid-konsernin liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa historiassa yli miljardin euron, mikä johtui pääosin 

tasesähkön korkeasta hinnasta. Sähkön korkea hinta Pohjoismaissa lisäsi Venäjän tuontia merkittävästi. 
Taloudellinen tulos vuodelta 2021 oli suunniteltua parempi. Merkittävimmät tekijät olivat kylmän sään 

aiheuttama sähkön kulutuksen kasvu ja kustannusten nousun hillitseminen.” 



Suomen kantaverkkoon investoidaan tällä 

vuosikymmenellä yli kaksi miljardia euroa 

” Fingridin investointisalkku 
oli suurempi kuin koskaan 

aiemmin. Yhtiössä oli 
meneillään yli 50 

sähköasemahanketta ja 
lukuisia voimajohtohankkeita. 

Nämä investoinnit 
mahdollistavat jopa 4 500 

megawatin edestä 
tuulivoimaliityntöjä. 

Katsauskaudella tehtiin myös 
useita merkittäviä 

investointipäätöksiä.”



• Kokonaisinvestoinnit 199 (170) miljoonaa euroa

• sähköverkko 166 (137) miljoonaa euroa, varavoima 2 

(10) miljoonaa euroa, tietojärjestelmät 29 (21) 

miljoonaa euroa 

• Käynnissä viisikymmentä sähköasema- ja 

voimajohtohanketta.

• Suuret siirtoyhteydet: Metsälinja, Järvilinja II ja Aurora 

Line – yhteensä 450 miljoonaa euroa. Aurora Linelle 127 

miljoonan euron EU-tuki tammikuussa 2022.

• Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys 

yleissuunnittelussa – 100 miljoonaa euroa.

• Datahub onnistuneesti käyttöön helmikuussa 2022 –

yhteensä 60 miljoonaa euroa vuodesta 2015.

Investoinnit



…ja 2022



Datahub onnistuneesti käyttöön 21.2.2022!
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Kantaverkkoyhtiöiden pohjoismainen strategia 

hyväksytty



Suomen sähköntuotanto kattaa kulutuksen vuositasolla 

vuonna 2023
Sähköntuotannon kehitys 2020-2023 • Vuoden aikana tuotetun ja kulutetun sähkön 

määrä on likimain tasapainossa

• Tuulettomina päivinä sähköä tuodaan, 

tuulisina päivinä sitä viedään

• Rajasiirtoyhteyksien rooli järjestelmän 

tasapainotuksessa korostuu entisestään

Vuosina 2020-2022 valmistuu 

noin 3000 megawattia uutta 

tuulivoimaaOlkiluoto 3 kaupallisessa 

käytössä koko vuoden
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