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Vuosi 2020: Paljon onnistumisia 

poikkeusoloissa!

Kaikkien aikojen "rakennusbuumi": 

Metsälinja, RAC3, Pohjois-Karjalan 

verkkovahvistukset. 

Sähköasemahankkeita valmistui 12, 

rakenteilla oli 22.

Kaikkien aikojen paras 

siirtovarmuus: 99,99995 % !

Kova sähköntuonti Ruotsista jatkui -

Fingridin tasasähköyhteyksillä erittäin 

hyvä käytettävyys: 99,68 %.

Markkinat kehittyvät: pohjoismainen 

tasehallintahanke, varttitase, 

yksitasemalli, sähköpörssien kilpailu, 

Datahub

Edelleen Euroopan 

kolmanneksi halvin 

sähkönsiirtäjä

Customer Net Promoter Score

45

Suomen sähköjärjestelmä toimi 

kokonaisuudessaan

normaalisti koronapandemiasta 

huolimatta.

Koronapandemian vaikutus vähäinen: 

yhtiö varautunut hyvin erilaisiin 

poikkeustilanteisiin. Fingrid toimi 

aktiivisesti osana suomalaista 

huoltovarmuusorganisaatiota. 

Employee Net Promoter Score 

71
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Ajankohtaista asiakasrintamalta

Fingrid: Isohaaran sähköasema (12 milj €)
Fingrid: OX2 liittyy Alajärven 

sähköasemalle (20,5 milj. €)
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Teollisuuden Voima on pyytänyt 

Energiavirastolta lausuntoa koskien 

Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaa. Suoja 

kytkee laitoksen vikaantuessa 

välittömästi irti valittuja teollisuuskuormia 

ja sen avulla OL3:n on mahdollista 

tuottaa sähköä yli kantaverkon 

liittymisehdoissa määritellyn 1300 MW 

enimmäistehon. Osapuolten välisen 

sopimuksen perusteella valtaosasta 

suojan kustannuksia vastaa TVO. 

Lausuntopyynnössään TVO kuitenkin 

katsoo, että suojan kaikkien 

kustannusten tulisi kuulua 

järjestelmävastaavan Fingridin

kannettavaksi. 



Fingridin ajankohtaisia

• Fingrid on Energiateollisuus ry:n jäsen. Koska kantaverkkoyhtiön on oltava tasapuolinen suhteessa 

kaikkiin markkinaosapuoliin, on ET:ssä luotu periaatteet kantaverkkoyhtiöiden toiminnalle järjestössä:

• Kantaverkkoyhtiöt eivät osallistu tuotanto- tai markkinavaliokunnan toimintaan, vaan niille varataan 

paikka ET:n hallituksessa ja verkkovaliokunnassa (lisäksi mahdollisuus olla mukana työelämävaliokunnassa). 

Näissäkin ne pidättäytyvät päätöksenteosta ja lausuntoihin osallistumisesta, jos käsiteltävä asia niin vaatii.

• Kantaverkkoyhtiöillä on omia teknisiä, taloudellisia tai muita vaatimuksia suhteessa markkinaosapuoliin. Näistä 

kantaverkkoyhtiö kuulee asiakkaitaan. Tällaisiin asioihin ET ei ota kantaa.
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• Ruotsiin suunnitteilla oleva uusi yhdysjohto on uudelta 

nimeltään Aurora Line. Hankkeen toteutukseen ollaan 

hakemassa EU-rahoitusta. Tätä varten hanketta tehdään 

parhaillaan tunnetuksi sekä suomalaisten että EU-tason 

vaikuttajien parissa. 

• FennoSkan1 -yhteyden osalta on tehty puitesopimus sen 

eliniän jatkamisesta ainakin vuoteen 2040. Tämä ei 

kuitenkaan sulje pois uusien yhteyksien toteuttamista, 

vaan niidenkin tarvetta selvitetään.



Muuta 

ajankohtaista
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