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[Etunimi Sukunimi]

Kokouksen avaaminen
Katja Virkkunen

3.5.2021

Kokouksen teemat:
• Liityntävalmiuksien kehittäminen
• Viestintä

Kokouksen tavoitteet:
• Saada toimikunnalta palautetta ja
näkemyksiä liityntävalmiuksien
kehittämishankkeeseen ja
viestinnän kehittämiseen

Voin suositella Fingridin tapaa toimia
asiakastoimikunnassa

Viime kokouksen palaute
Mikä sujui hyvin

Avoin palaute

Vuorovaikutteisuus

Aikataulutus

100,0 %

33,3 %

Ajankohtaisuus

66,7 %

Sisältö

66,7 %

0,0 %

50,0 %

100,0 %

Kaikki vastaajat (KA:2.38, Hajonta:1.22) (Vastauksia:6)

•

Hyvä ja avoin keskusteluilmapiiri.

•

Pienryhmäkeskustelut hyviä, niissä kaikki ehtii saada
äänensä kuuluville.

•

Tosi hyvää settiä. Esittelyt oli vain pidempiä kuin oli
ehkä ajateltu. Pahoittelen omaltakin osalta sitä :) Hyvä
paketti, hyvät ennakkotehtävät ja hyvää keskustelua!

•

Hyvin vedetty kokous ja tuntui, että keskustelu oli
avointa ja vuorovaikutteista

•

Teams toimi hyvin ja kokous oli sopivan pituinen.

•

Hyvä mahdollisuus tulla kuulluksi. Pikkuisen tuli
aikataulupainetta, esittelyt venyivät. asiat hyvät. :)
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”Kantaverkkoliityntöjä ja
nopeasti, kiitos” –
liityntävalmiuksia kehitetään
Jarno Sederlund, Fingrid Oyj

3.5.2021

4.5.2021

Jarno Sederlund

"Kantaverkkoliityntöjä ja
nopeasti, kiitos"

- Liityntävalmiuksia
kehitetään
Taustatietoa ja sparrausta Fingridillä
käynnissä olevasta kehityshankkeesta

Lähde: Iltasanomat

Liityntöjen rakentaminen kuin
renkaanvaihtoa vai...?
•

Miten kauan sinulla menee, kun alat vaihtamaan kotipihassasi
räntäsateessa autonrenkaita? Keskimäärin tunti?

•

Liitynnän rakentamista voidaan nopeuttaa kuten formulakisojen
renkaanvaihtoa, mutta mitäs jos FG:n "varikkopilttuussa"...
•

ei tiedetä minkä tallin auto on seuraavaksi renkaanvaihtoon...

•

useampi auto on tulossa samanaikaisesti...

•

kuski viime hetkellä päättää, että ei haluakaan vaihtaa renkaita...

•

joku kuskeista haluaa ennen lähtöä varata jo renkaanvaihtoajan...

•

ei ole tiedossa mitkä renkaat vaihdetaan...

•

kisan kestosta ja osallistuvista autoista ei ole tarkkaa tietoa...

•

vaihdettavien renkaiden määrä on rajallinen...

•

joku kuskeista voi tehdä myös omia ratkaisuja...

Paljon tuulihankkeita rakenteilla, suunnitteilla ja
kyselyssä Fingridiltä
Lähde:

Fingrid 28.4.2021
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Kehityshanke: Liityntävalmiuksien kehittäminen
Kehityshankkeessa (– Q2/2021) tavoitteena
1. Fingridillä ja asiakkailla on yhtenäinen tieto liityntätarpeista

2. Asiakkaalla on tieto kantaverkon liittymismahdollisuuksista ja
tulevaisuuden näkymistä
3. Saadaan kantaverkon liitynnät toteutettua tehokkaammin ja
verkkoa kehitettyä ennakoivasti
Verkkovisio:
Yleiskuva tunnistetuista
verkkovahvistustarpeista vuodelle 2035

=> 2021 - 2030

Julkiset tuulihankkeet

1. Fingridillä ja asiakkailla on yhtenäinen tieto liityntätarpeista
Mitä näkyy asiakkaille?
▪

Yhteistyötä toimijoiden kanssa on tehostettu liittyen liityntäkyselyihin ja hankkeiden seurannan
etenemiseen
1.

Uudet liityntäkyselyt lähetetään Fingridille julkisen karttapalautejärjestelmän kautta (ks. ohjesivu)
=> sisäinen käsittely ja vastausten koordinointi kootusti yhdestä paikasta

2.

Hankeseurantaa ylläpidetään aktiivisesti mm. kahdenkeskisillä palavereilla ja seurantataulukoin

3.

Asiakashankkeiden tiedot ovat kootusti Fingridin tietojärjestelmissä hyödynnettävissä
jatkotoimenpiteitä varten ja verkon kehittämisen lähtötietona

Mitä vielä tulossa?
▪

Asiakkaiden hankeaihioiden seuranta toteutetaan jatkossa yhteistyössä Oma Fingridissä

▪

Karttapalautejärjestelmän uudistus käynnissä. Helpotetaan uusien liityntähanketietojen syöttämistä

▪

Liityntätarpeista myös sisäinen ennuste kehitteillä, kun työstetään suunnitelmia tarkemmiksi
investointitarpeiksi (2024, 2027 ja 2030). Ennusteparametrina voisivat olla mm. hankkeen kaavavaihe,
asiakkaan antama aikatauluarvio, prioriteetti, hankkeen suuruus, liittymisen jännitetaso, liittymisjohdon
pituus, hankkeen korkeus...

Kysymys 1: Mitä muuta voisimme vielä kehittää, jotta liityntätarpeet, niiden
aikataulut ja muutokset olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tiedossa?
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2. Asiakkaalla on tieto kantaverkon liittymismahdollisuuksista ja
tulevaisuuden näkymistä
•

Ajatuksena ulkoinen tilannekuva liittymismahdollisuuksista sekä kulutukselle että tuotannolle (2021-2030).
•
•

Kantaverkon kapasiteetit esitettäisiin asemittain (ja mahdollisesti johdoittain), koko Suomi heat-map-tyylisesti
Viedään julkiseen karttapohjaan, joka perustuisi joko Verkkokartalle tai Karttapalautejärjestelmään.

•

Mahdollisesti myös Fingridin kehittämis- ja investointisuunnitelma samalle karttapohjalle

•

Ulkoista tilannekuvaa jatkokehitetään asiakkaiden ja sidosryhminen palautteen perusteella.
hankkeen status
eri värillä
Aikaikkuna
valittavissa

Fingridin tiedossa
olevat julkiset
tuotantohankkeet
nähtävissä ja niiden
status (tuotannossa,
rakenteilla, kaava
lainvoimainen...)

Aseman vapaa
kapasiteetti nyt ja
tulevaisuudessa
haettavissa
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Kysymys 2: Mitä hyötyä tilannekuvasta olisi teille?
Kysymys 3: Mitä muuta tilannekuvan tulisi sisältää?

3. Saadaan kantaverkon liitynnät toteutettua tehokkaammin ja
verkkoa kehitettyä ennakoivasti
Kuluvalla vuosikymmenellä rakennamme 3500 km uutta voimajohtoa ja 100 sähköasemaa, jotta myös
ilmastoneutraali Suomi pysyy yhtenä hinta-alueena.
Miten näkyy asiakkaille?
▪

Uusia liittymismahdollisuuksia kantaverkkoon rakentuu paljon ja pyrimme myös ennakoimaan tulevia liityntätarpeita.

▪

Hyvä yhteistyö ja tilannekuva asiakkaiden kanssa on entistä tärkeämpää. Käynnissä oleva työmäärältään kaikkien aikojen
rakennusbuumi haastaa Fingridin ja asiakkaiden lisäksi myös verkkoa rakentavat yhtiöt.

▪

Pystymme toteuttamaan haastavan investointiohjelman kustannustehokkaasti ja aikataulussa, kun viritämme prosessin huippuunsa
•

Suunnittelemme ja rakennamme verkkoa mahdollisimman joustavasti ja ennakoiden useisiin tulevaisuudenkuviin sopivilla
ratkaisuilla. Priorisoimme investointiohjelman hankkeita ja tasaamme työmäärää ajallisesti mahdollisuuksien mukaan.

•

Kustannustehokkuutta ja projektien läpimenoaikoja parantavat mm. tyyppisuunnitelmat ja optioiden hyödyntäminen
investoinneissa. Optioiden hyödyntäminen antaa mahdollisuuksia reagoida muuttuviin asiakastarpeisiin.

•

Rakennamme tuulivoimalle "keruuasemia" ja toteutamme ympäröivälle verkolle sen vaatimat vahvistukset

Mitä tehdään vielä?
▪

Yleisiä liittymisehdot (YLE) päivityksen alla ja pyritään helpottamaan liittymistä etenkin voimajohtoliittymisen osalta

▪

Käynnissä sisäinen kehityshanke verkon suunnitteluprosessin kehittämisestä

▪

Joustavaa liittymissopimusperiaatetta työstetään OneNet-hankkeen osana.

Kysymys 4: Onko ideoita miten tätä rakentamisprosessia voisi vielä kehittää lisää?
12

Vielä kaivataan ideoida!
Kysymys 5: Mitä muuta voisimme vielä kehittää liityntävalmiuksien osalta?

Mahdollistetaan ilmastoneutraalin Suomen
vaatima päästötön sähköntuotanto ja
lisääntynyt sähkön kysyntä.
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Suomi tuulivoimatoimijan
näkökulmasta
Erik Trast, CPC Finland Oy

3.5.2021

People Power Future

Tuulivoiman liitäntä valtakunnan verkkoon –
Kokemuksia Suomesta
Kantaverkkotoimikunta 04.5.21

Sisällysluettelo

●

Esitys CPC Ryhmä

●

Suomi tuulivoimatoimijan näkökulmasta

●

Esimerkkitapaus (case study) – Lappfjädin ja Lakiakankaan tuulipuistojen verkkoliitynnät

●

Benchmarking – kokemuksia muualta Euroopasta

Kantaverkkotoimikunta – 4.5.21

2

Yhtiön pitkä historia

Franz Tacke KG
Tekstiilikoneiden
valmistus, perustettu
1886

Tacke KupplungsTechnik (teollinen

Meri- ja teollisuus
voimansiirto
perustettu 1917
Tehtaiden
tuhoutuminen 2.
maailmansodassa
1944

Tacke Windtechnik
(tänään GE Wind)
perustettu 1990

Ensimmäinen oma
energiantuotanto
IPP Aiolos GbR 1998

Ensimmäiset Tacke
Tuulivoimalat
15x150kW, USA 1985

Perustettu 1993

Hüselitz tuulipuisto
(145 MW) - IPP
2015 / 2016

MAN - Tacke
fuusioituminen
1986

Utgast wind farm 1996
(Euroopan suurin tuulipuisto) 46x600kW 1996

CPC Finland Oy
perustettu 2011
V. 2021 143MW

kytkin- teknologia)

perustettu 1959
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Utgast tuulipuisto, Eastern Frisia, GER.
Käyttöönotto 1996
46 x Tacke 600kW (27,6 MW)

Ensimmäiset Tacke tuulivoimalat
Tehachapi, Kalifornia, USA.
Käyttöönotto 1985,
15 x Tacke 150kW (2,25 MW)

Lakiakangas II, Isojoki, FIN
Käyttöönotto 2019
12 x Vestas 4.2 MW (50,4 MW)
Ensimmäinen Google PPA ja
markkinaehtoinen projektirahoitus Suomessa
4

CPC Germania on johtava Euroopalainen tuulivoimakehittäjä, omistaja
(IPP) ja operaattori yli 25 vuoden track record.

Yleiskuva CPC ryhmä - Liiketoimintamalli

Kehitys
(2000+ MW)

●
●
●
●
●
●

Rakentaminen
(650 MW)

IPP Omistus
(220 MW)

Asset
Management
(750 MW)

Perustettu 1993, jakautuminen entisestä Tacke Windtechnik:istä (tänään GE Wind). CPC Germania on
suunnitellut ja/tai luvittanut yli 2000+ MW tuulivoimaprojekteja Saksassa ja Euroopassa.
Päämarkkinat Saksa, Suomi, UK, Espanja, Italia, Bulgaria, Turkki.
Vuodesta 2011 Suomessa tytäryhtiö CPC Finland Oy:n kautta
Tämän hetken omistus IPP portfolio on n. 220 MW Saksassa ja Suomessa ja tämän lisäksi 750+ MW
teknisen ja kaupallisen operoinnin (asset management) alla
Suomessa CPC Finland Oy on rakentanut (tai rakenteilla) yhteensä 143 MW ja tämän lisäksi n. 300 MW
on luvitettu ns. ready to build.
CPC Finlandila on myös 350 MW projekteja hankekehityksen alla (kaavoituksessa).
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Tuulivoimaloiden verkkoliityntä Suomessa

Yleinen reitti tuulipuiston verkkoliityntään

Verkkoliitynnän
mahdollisuus

•
•
•
•
•

Onko liityntä
mahdollista?
Missä, milloin?
Millä kapasiteetilla?
Millä kustannuksella
(kuka maksaa)?
Onko rajoitteita?

Tekninen
suunnittelu/
toteutus

Varaus /
Liityntäsopimus

•
•

Jos kyllä, varmennus
mahdollisimman
aikaisin (hinta vs. riski)
Suomessa
varaus/sopimus
mahdollista
ainoastaan
lainvoimaisella kaavalla

•

•
•

Konsultaatio &
kooperaatio
kehittäjän ja
kantaverkkoyhtiön
välillä.
Verkkoliitynnän
rakentaminen/
toteutus
Rajapinta vaihtelee
(esim. kytkinkenttä
tai johtovarren
johtimet)

Testit/ validointi

•

•

Testaus,
verkkoliitynnän
ohjeidenmukaisuus
(compliance)
VJV 2018 Suomessa
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Tuulivoimaloiden verkkoliityntä Suomessa

Verkkoliityntä Suomessa tuulivoimatoimijan näkökulmasta - positiiviset
ü
ü
ü
ü
ü

Läpinäkyvä toimintatapa (perustuen kolmeen kytkentäjännitteeseen)
Tasapuolinen/oikeudenmukainen liityntä prioriteetti (tuulivoimakaava tulee olla lainvoimainen)
Vahva kantaverkko joka tekee suuret ja kustannustehokkaat tuulipuistot mahdolliseksi
Kohtuullinen liitäntämaksu projekteille/kehittäjille
Fingridin vakaa omistajaperustus (Fingrid) auttaa projektirahoituksen saamisessa, luotettava sopimusosapuoli
rahoittajille.

ü

Fingrid on toteuttanut viime vuosina etukenoista investointipolitiikkaa uusiin johtolinjoihin ja muuntaja-asemiiin,
joka tukee Suomen valtion hiilineutraalisuus tavoitetta ja mahdollistaa useiden suurien tuulipuistojen realisoinnin
Suomeen

ü

Fingridillä ylläpitää avointa keskusteluvalmiutta eri verkkoliityntäratkaisuista (vaikkakin neuvottelu tasapaino
puuttuu)

ü

Korkea digitalisaatio taso (esim. nettipohjainen karttapalvelu, informaation vaihto portaalin kautta tai digitaaliset
sopimusallekirjoitukset).

ü

Pätevä ja korkeasti koulutettu henkilökunta

Päätelmä: Suomella on yksi Euroopan parhaimmista toimenpidemalleista miten
tuulivoimapuistojen verkkoliityntää hallitaan (Tämä pätee varsinkin Fingridin verkossa):

.
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Tuulivoimaloiden verkkoliityntä Suomessa

Verkkoliityntä Suomessa tuulivoimatoimijan näkökulmasta - Negatiiviset

●

Jouston puute – kiinteät ja standardisoidut ratkaisut “by the book”

●

Muilla alueverkkoyhtiöillä osittain eri liitäntä- ja kustannusproseduurit (uusi
Energiaviraston ohje auttaa)

●

Korkeat kantaverkkomaksut ja epävarmuus tulevaisuuden hintatasosta. Tällä hetkellä
kantaverkkomaksut ovat yksi suurimmista yksittäisistä käyttökustannuksista (opex).

●

Kantaverkkoyhtiöiden neuvottelu valta on erittäin korkea – saneluvalta – “take it or
leave it”
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Case study: Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistojen verkkoliitynnät

Lappfjärd
Construction planned
2021/22

Lakiakangas 1&2
in operation under
FiT / Google PPA

Completed
(construction status
30.4.21)

Lakiakangas 3
Under Construction
2020/21

Approx. position of the new Fingrid Arkkukallio substation
(commissioning in summer/autumn 2023)
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Tuulivoimaloiden verkkoliityntä Suomessa

Benchmarking : Suomi vs. Manner-Eurooppa

●

Yleisesti Manner-Euroopassa eritäin byrokraattiset ja kaikin puolin jäykät toimenpidemallit
verkkoliityntää varten, ehkä hankalimmat mallit ovat ns. “black box” rakenteet, jossa olet
paikallisen kantaverkko yhtiön armoilla eikä informaatiota jaeta läpinäkyvin keinoin. Näistä
kokemuksia tietyissä Itä-Euroopan maissa.

●

Monissa Euroopan valtioissa “verkkoviidakko” eri jännitteillä 11, 20, 33, 45, 63, 110, 220, 330…kV

●

Useissa varsinkin Itä-Euroopan maissa vaaditaan laajamittaisia verkkolaskelmia-/tutkimuksia
määrittämään verkon liityntämahdollisuudet. Kyseiset tutkimukset kestävät useasti pitkälti yli puoli
vuotta ja nämä tehdään täysin kehittäjän kustannuksella.

●

Joissain Euroopan maissa on syntynyt jälkimarkkinat verkkoliityntäkapasiteetille, koska
kapasiteetin varaaminen on/oli mahdollista rahalla ilman että suunnitetuilla projekteilla oli edes
lupia, jolloin jo heikot kantaverkkosysteemit ovat vuosia tukossa haamu projektien takia.

●

Useissa Euroopan maissa on uusiutuville energiatuotantomuodoille (kuten tuuli) etuajo-oikeus
verkkoliityntään, joka tekee verkkoliitynnän teoriassa mahdolliseksi, mutta liitäntä kustannukset sekä
mahdolliset verkon vahvistuksen päätyy usein täysin hankekehittäjien koordinoitavaksi ja maksettavaksi.
10

Erik Trast
Toimitusjohtaja
Managing Director

CPC Finland Oy
Unioninkatu 22
00130 Helsinki - Finland
T (Fin): +358 50 530 3705
T (D): +49 173 288 9012
etrast@cpc-germania.com
www.cpc-germania.com
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Viestintä asiakkaillemme
Marjaana Kivioja, Fingrid Oyj

3.5.2021

3.5.2021

Viestintä
asiakkaillemme

3.5.2021

Kiitos
palautteesta!

Valitse kuva, joka mielestäsi kuvaa parhaiten Fingridin viestintää
Kuva tuo mieleen asiallisuuden ja uskottavuuden, minkä vuoksi se kuvaa mielestäni hyvin myös
Fingridin viestintää.
Fingridin viestintä on mielestäni ammattitaitoista ja yllä olevista kuvista tämä oli paras.
Vaikka FG näyttäytyy suurelta osin kehittävänä ja avoimena osapuolena, kuitenkin (end of the day)
Fingridin viestinnässäkin lyö läpi monopoli ja tietty auktoriteetti suhteessa toimijoihin. lopputulos n
52% jäykkä (mieli)kuva 48% joustava.
Mielestäni viestintä on kehittynyt ajan saatossa ja kasvupotentiaalia on. Uskon, että viestintää on
mahdollista kehittää vieläkin asiakaskohtaisemmaksi mobiilia ja digiä hyödyntäen.

Orastavaa. Fingridillä on orastavaa halua viestiä laajemmin kuin vain alan sisälle asioista. Ja todella
hyvä niin. Minulla on myös orastava huoli että kaiken tuulihypen (joka sinänsä on hyvä asia) että
unohdetaan että sähköjärjestelmä toimii parhaiten monimuotoisena. Eikä yhden "polttoaineen"
varassa. Vetyviestiä on alkanut kuulua samaan aikaan joka tuutista. Joten onko siinä orastamassa
seuraava tuuli, josta kaikki puhuu? :)

3.5.2021

Valitse kuva, joka mielestäsi kuvaa parhaiten Fingridin viestintää
Tiedottaminen on ollut laajaalaista, missä on huomioitu tekniikka, asiakkaat, sidosryhmät,
käyttövarmuus myöskin tulevaisuus.

Kuvastaa Fingridin käyttämiä termejä viestinnässä kuten: "Fingrid välittää varmasti" ja "valot päällä
valtakunnassa" Vastuullisuus toiminnassa, sitoutuneisuus toimia yhdessä asiakkaiden ja
kumppaneiden kanssa
Valitsin tämän pallon, koska se toi mieleen jotenkin yhteisvastuun maapallosta ja tavallaan
vastuulisen toiminnan kuvan. Tasavertaisena vaihtoehtona oli tämä kuva, jossa kädet ovat
päällekkäin, joka antaa kuvan yhdessä tekemisestä sekä joukkuepelaamisen tunnun.
Nykyaikaista, näyttävää, mukana somessa, asiapitoista ja vastuullisuus näkökulma esillä

3.5.2021

Strategiset viestimme

Me:Persoona

Luotettava ja vastuuntuntoinen
Fingrid on luotettava ja vastuuntuntoinen
energia-alan ammattilainen, josta välittyy
yhteistyökyky sekä halu palvella tasapuolisesti
asiakkaitaan ja koko yhteiskuntaa.

Avoin ja helposti lähestyttävä

Vaikka sävy on
asiantunteva, on se
sympaattinen, ei
koskaan ylimielinen.

Yhtiö on avoin ja helposti lähestyttävä.
Arvostettu vaikuttaja, joka tietää mitä ja miksi on
tekemässä.

Dynaaminen ja tehokas
Fingrid kantaa suurta vastuuta yhteiskunnan
toimivuudesta. Se on myös rohkea,
kantaaottava ja innostuva. Ja tapahtuipa mitä
tahansa, Fingrid selviää tilanteessa kuin
3.5.2021
tilanteessa.

Fingridin strategia
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3.5.2021

Strategiset viestintäteemat ja pääviestit
Yleinen teema

Viestejä

Ilmastoneutraali Suomi 2035

• Fingridin keskeisin vastuullisuusteko on toiminta ilmastonmuutoksen torjumiseksi: kantaverkko toimii
alustana puhtaalle sähköjärjestelmälle.
• Puhdas sähköjärjestelmä perustuu ydinvoimaan, tuulivoimaan, vesivoimaan, aurinkovoimaan sekä
yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon sekä kansainväliseen sähkökauppaan.
• Uuden tuotannon liittäminen edellyttää kantaverkon vahvistamista: tarvitaan lisää sähköasemia,
voimajohtoja sekä riittäviä ulkomaanyhteyksiä.
• Puhdas sähköntuotanto on usein riippuvainen säätilasta, siksi koko sähköjärjestelmän on joustettava.
• Joustoa sähköjärjestelmään tuovat sähkön käytön kasvu liikenteessä ja lämmityksessä.
• Sähköjärjestelmän murros haastaa Fingridiä uudistamaan toimintatapojaan.

Sähköjärjestelmän murros edellyttää suuria
muutoksia sähköntuotannon, sähköverkkojen
ja sähkömarkkinoiden rakenteisiin. Fingrid
vie näitä muutoksia eteenpäin ja kehittää
kantaverkkoa yhteistyössä asiakkaidensa
kanssa.

Kustannustehokas toimija
Tuotamme laatua tuloksellisesti yhdistämällä
oman ydinosaamisemme maailman
parhaiden toimijoiden kanssa. Edistämme
markkinaehtoisia ratkaisuja
sähkömarkkinoille ja varmistamme
eurooppalaisittain edullisen siirtohinnoittelun
kantaverkossa.

Toimintavarma kantaverkko
Fingridin toiminnan perustana on
yhteiskunnan etu. Turvaamme varman
sähkönsaannin ja toimivat sähkömarkkinat
suomalaisille. Rakennamme ja kunnostamme
kantaverkkoa turvallisesti ja joustavasti
vastaamaan sähköntuotannon ja -kulutuksen
tarpeita. Digitalisaatio tuo uutta teknologiaa
ja innovaatioita myös kantaverkkoon.

• Fingridissä vastuullisuus tarkoittaa tapaa toimia oikein ja kustannuksissa säästäen.
• Suomalainen Fingrid onkin tunnettu kustannustehokkuudestaan: kantaverkkomaksut ovat
edullisimpien joukossa Euroopassa ja silti kantaverkkomme on erittäin toimintavarma.
• Tuotamme asiakkaille arvoa: luotettavan ja tarpeita vastaavan sähkönsiirron kantaverkossa,
yhtenäisen sähkökaupan tarjousalueen Suomessa ja hyödyt avoimista eurooppalaisista
sähkömarkkinoista.
• Toimimme markkinaehtoisten sähkömarkkinoiden puolestapuhujana Euroopassa ja Pohjoismaissa.
• Fingridin perustehtävä – sähköjärjestelmän valvonta joka hetki - on vastuunkantoa siitä, että kaikki
saavat sähköä häiriöttä.
• Toimintavarma kantaverkko on Suomen selkäranka ja toimivan yhteiskunnan edellytys. Siirrämme
luotettavasti ja varmasti sähköä ja pidämme huolta sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainosta.
• Rakennamme ja kunnostamme kantaverkkoa turvallisesti ja joustavasti vastaamaan sähköistyvän
yhteiskunnan tarpeita.
• Investoimme pitkäjänteisesti suunnitellen, aina kustannustehokkaasti ja tarpeeseen.
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Roolimme yhteiskunnallisessa keskustelussa
Aihealue
Energiapolitiikasta viestiminen: Toimintaympäristössä on tapahtunut ja
tapahtumassa muutoksia. Fingrid on ottanut järjestelmävastaavana kantaa
muutoksen suunnan tavoitetilasta. Viestintämme on avointa ja ajantasaista
kohdentuen erityisesti poliittisiin päättäjiin. Otamme kantaa energiapolitiikkaan
silloin, kun liittyy selkeästi sähkömarkkinoiden tai sähköjärjestelmän toimivuuteen.
Miksi: Mahdollistetaan järkeviin päätöksiin perustuva moderni
energiajärjestelmä.

Keinot
Blogit, asiakaslehti, suora
yhteydenpito päättäjiin,
mediatiedotus, päättäjille kohdennettu
viestintä

Sähköjärjestelmästä perustietämyksen lisääminen:
Internet-sivut, sosiaalinen media,
Olemme avoin ja tiedotamme ajantasaisesti. Lisäämme aktiivisuutta ja viestinnän suurelle yleisölle kohdennettu
ennakoitavuutta erityisesti kuluttajien suuntaan. Tämä voi näkyä esimerkiksi alueen viestintä.
asukkaille ja maanomistajille viestinnän lisäämisenä.
Miksi: Ajan tasainen viestintä lisää yhtiön läpinäkyvyyttä ja kertoo toiminnan
vastuullisuudesta.
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Roolimme yhteiskunnallisessa keskustelussa
Aihealue

Keinot

Sähkömarkkinoista viestiminen: Mielipidejohtaja sähkömarkkinoilla.
Sähkömarkkinat ovat muuttumassa. Suomi on yhä kiinteämmin osa
eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Avoin ja ajantasainen viestintä näkyy
muun muassa viestinnän kansainvälistymisenä ja kahdensuuntaisena
viestintänä EU:sta meille, mutta myös meiltä EU:n suuntaan.
Sähkönkuluttajan roolin muuttuessa kuluttajasta myös tuottajaksi
vaaditaan lisääntynyttä selkokielistä viestintää sähkömarkkinoista.
Miksi: Lisätään tietoa oikeista vaihtoehdoista ja mahdollistetaan
markkinaperusteinen sähköjärjestelmä.

Julkilausumat, keskustelupaperit,
internet-sivut, Fingrid Current,
mediatiedotus, asiakkaille
kohdennettu viestintä

Fingridin talousasioista viestiminen: Olemme avoin ja ajantasainen.
Kerromme kohdennetusti niistä Fingridin talousasiosta, joista sijoittajat
tarvitsevat tietoa. Viestimme aiempaa aktiivisemmin yhtiön taloudellisesta
tilanteesta henkilöstölle.
Miksi: Vahvistetaan luottamusta yhtiön kykyyn hoitaa vastuullisesti
talousasiat.

Internet-sivut, mediatiedotus,
taloudelliset julkaisut, sijoittajille
kohdennettu viestintä
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Roolimme yhteiskunnallisessa keskustelussa
Aihealue
Työnantajamaineen vahvistaminen: Varmistaaksemme laadukkaan
työnantajamaineen tavoittelemme avointa ja ajantasaista työnantajaviestintää kohdennetusti erityisesti teknisten alan opiskelijoille.
Miksi: Hyvä maine työnantajana ja onnistuneet rekrytoinnit.

Keinot
Rekrytointitapahtumat ja messut,
opiskelijajulkaisussa mainonta, videot,
työantajamainejulkaisut, opiskelijoille
ja suurelle yleisölle kohdettu viestintä

Kriisiviestintä: Kriisiviestintään varautuminen on hyvällä tasolla erityisesti
Internet-sivut, mediatiedotus,
häiriöviestinnän ja poikkeuksellisiin oloihin varautumisen osalta. Kriisiviestintä sosiaalinen media, suurelle yleisölle
näkyy aktiivisena viestimisenä tavallisten kuluttajien suuntaan erilaisissa
kohdennettu viestintä
sähkönjakelun häiriötilanteissa. Luomme kumppanuusverkoston auttamaan
laajoissa kriiseissä.
Miksi: Vahinkojen minimoiminen, yhtiön maineen säilyttäminen ja kuva
vastuullisesta toimijasta.
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Roolimme yhteiskunnallisessa keskustelussa
Aihealue

Keinot

Henkilöstölle viestiminen: Henkilöstöllä on oikeus avoimeen, ajantasaiseen, aktiiviseen
ja arjessa mukana olevaan viestintään. Kasvatamme laadukkaalla viestinnällä henkilöstön
tietoisuutta yhtiön arvoista ja tavoitteista. Sitoutamme hyvällä viestinnällä henkilöstönä
yhtiöön, parannamme tiedonkulkua ja tehostamme siten työsuorituksia. Pyrimme
saamaan henkilöstön edustajia yhtiön mainelähettiläiksi etenkin sosiaalisessa mediassa.
Henkilöstöviestintään mahtuu mukaan viestinnän kaikki sävyt informatiivisesta aina
leikkisään sanailuun.
Miksi: Avoimen yrityskulttuurin tukeminen, työhyvinvoinnin varmistaminen.
Läpinäkyvä ja ajan tasainen viestintä tasapuolisesti koko henkilöstölle.

Videot, intranet, blogit,
henkilöstötapahtumat,
henkilöstölle
kohdennettu viestintä.

Vastuullisuusviestintä: Vastuullisuusviestintä sisältää kaikki yhtiön vastuullisiin
toimintatapoihin liittyvät osa-alueet. Viestimme yhtiön vastuullisuuden osa-alueista
läpinäkyvästi ja selkokielisesti riittävällä tasolla. Sävyltään vastuullisuudesta kertominen
voi olla myös ”arkista” tarinallisuutta vastuullisuudesta perusraportoinnin rinnalla.
Miksi: Oikeutus toimia. Luottamuksen synnyttäminen. Maineen parantaminen.

Yhtiön tarinoiden
kerronta internetissä,
verkkolehdessä,
vuosikertomus, suurelle
yleisölle kohdennettu
viestintä
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Kysyimme teiltä:
Miten Fingridin tulisi kehittää viestintää?
•

Mielestäni Fingridin viestintä on selkeää, enkä näe siinä
suuria puutteita. Viestintä voisi olla ehkä vielä enemmän
kohdennettu oikeille kohderyhmille.

juonipaljastuksia. Ne on tärkeitä ja hyvin alaa kokoavia
tilaisuuksia itsessään.
•

•

Asiakkaat tulisi innostaa uusiin kanaviin.

•

Kaikki keinot millä yhteydenoton (puolin ja toisin) kynnystä
voidaan madaltaa, pitäisi ottaa käyttöön

•

on jo hyvä, matalan kynnyksen suunnattua
ajankohtaisviestintää voisi harkita vahvistettavaksi

•

Viestit, mitkä vaativat toimenpiteitä kohderyhmiltä, erottuisivat
selkeästi. Kuvata konkreettisesti, mitä toimenpiteitä vaaditaan •
ja keneltä.

•

Syy miksi en valinnut asiakaslehteä enkä uutiskirjettä on se
että niitä mainostetaan hyvin myös somessa. Pidän myös itse •
jotenkin työläinä uutiskirjeitä joissa useita asioita samalla
kertaa. En ehkä halua myöskään useampaa uutiskirjettä,
mutta hivenen mietin että mikä on sen tarve sellaisena mihin
kootaan laajasti asioita monesta eri näkökannasta. Olisiko
tietyn teeman ympärille rakentuva uutiskirje parempi? Tai voisi
tilata uutiskirjeen jossa asiasanat mitkä itseä kiinnostaa / ei
kiinnosta rakentaa kirjeen omiin tarpeisiin. En valinnut
myöskään Currentia koska niissä harvoin mitään suuria

Viestinnässä soisin että fokusta siirrettäisiin (tai ehkä en ole
sitä huomannut) poliitikkojen ja kansan suuntaan. Huoleni
on että meille käy kuin ruotsissa jossa vasta kun ongelmat
näkyvät kansalle korkeina sähkön hintoina tai siirto-ongelmina
aletaan keskustella asioista. Toivon että Fingrid hyvissä ajoin
ottaa asiakseen alan kanssa viestiä mitä Suomelle /
kilpailukyvylle, vihreälle sähkölle / sähköjärjestelmälle tapahtuu
jos esim. ajetaan yhtäkkiä tiettyjen tuotantomuotojen alasajoa.
Teamsit on ollut hyvä lisä Currentin korvaavaksi foorumiksi
nyt. Mutta ei itse Current tilaisuuksia voi kokonaankaan
unohtaa jatkossa.
Parasta Fingridin toiminnassa on mielestäni runsaat, usein
toistuvat, avoimet ja laadukkaan seminaarit eri aiheista,
joilla Fg kokoaa asiantuntijoita monipuolisesti yhteen ja niissä
kuulee suuntaviivoja Suomen, pohjoismaiden ja Euroopankin
muuttuvista energiamarkkinoista. Jatkakaa ihmeessä niitä.
Internet ja Fg lehdet sisältävät myös mielenkiintoista asiaa.
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Vastauksia Fingridiltä
•

Tuulivoimasta on välttämätöntä viestiä
• Hankeviestinnällä iso rooli jatkossakin - se miten niistä viestimme vaatii pohdintaa
• OL3:n tulo verkkoon – mitä siitä kerromme
• Tasapuolisuus: Muita tuotantomuotoja yhtään väheksymättä

•

Häiriötiedottaminen valvomolähtöistä. Tiedotteiden sisällöllinen kehittäminen ja jatkotiedotteet

•

”Kaikki” päätyy www-sivulle
• esim. Fingridlehti linkittyy www-sivuille
• Oma Fingrid = www?
• somejutuista pääsee myös www-sivuille

•

Keskustelu verkkoasiakaslehdessä on lisääntynyt = arkikielisiä tolkunjuttuja kaivataan

•

Sähkömarkkinasivut käydyimpien asioiden kokonaisuus pl. sähköjärjestelmän tila

•

Osa yhteissivustoja eri toimijoiden kanssa mm. NBM, eSett oma tytäryhtiönsä jne. Näiden suhde
Fingridin sivuihin. Pohdinnan paikka, mutta ei täysin Fingridin päätettävissä.
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Vietintäkanavamme

Mitkä Fingridin viestinnän kanavat ovat sinulle
tärkeimpiä?
I nt ernet -si v ut www. f i ngri d. f i
Asi akasl eht i
Uut i ski rj e
Som ekanav at (T wi t t er, Li nkedI n,
F acebook, I nst agram t ai …

80, 0 %

20, 0 %
30, 0 %
20, 0 %

Asi akast i l ai suudet , esi m . F i ngri d
Current
T apaam i set
O m aF i ngri d
Henki l ökoht ai nen yht eydenpi t o
sähköpost i t se t ai puhel i m i t se

70, 0 %
40, 0 %
30, 0 %

70, 0 %

Asi akast oi m i kunnat

90, 0 %

0, 0 % 20, 0 % 40, 0 % 60, 0 % 80, 0 %100, 0 %
Kai kki v ast aaj at (KA: 5. 47, Haj ont a: 2. 88) (Vast auksi a: 10)
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Kuinka tyytyväinen olet Fingridin internetsivuihin?
100, 0 %

80, 0 %
70, 0 %

60, 0 %

40, 0 %

20, 0 %

20, 0 %
10, 0 %
0, 0 %

0, 0 %

1

2

0, 0 %
3

4

Kai kki v ast aaj at (KA: 4. 1, Haj ont a: 0. 54) (Vast auksi a: 10)
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Mitä tietoja yleensä haet Fingridin internetsivuilta?
•

Voimajärjestelmän tila, ajankohtaiset uutiset ja käyttöhäiriöt.

•

Sähkömarkkinoihin vaikuttavaa julkista informaatiota kuten rajasiirrot ja keskeytykset/häiriöt, sähköjärjestelmän
tilanne Suomessa ja pohjoismaissa ja venäjän tuontiin vaikuttavat seikat, tuulivoiman ja muunkin tuotannon tilanne ja
niiden ja kulutusennusteiden kehittyminen jne. Lisäksi asiakastilaisuuksien ja tapahtumien aineistoja silloin tällöin.
Alkuperätakuuasiat. Sopimusasioita esim. hinnoittelun osalta silloin tällöin. Markkinamallien muutosaikataulut ja niihin
liittyvät aineistot

•

Ajankohtaisia uutisia. Sähköverkon tilatietoa. Häiriötietoja.

•

Sähköjärjestelmän tila (>60%), tietoa toimikuntiin liittyvistä asioista,

•

Sähkömarkkinan tilannekuva, uutisia, tiedotteita ja dataa datapalvelun kautta

•

Sopimusehtoja, teknisiä vaatimuksia jne. Toivoisin että nämä asiat olisi niputettu selkeämmin. En osaa kyllä sanoa
suoraan että miten. Asiakastoimikunnan tietoja myös. Sekin on jotenkin piilotettu organisaation ja hallinnon alle.
Tilastotietoja haen myös, välillä myös avoimesta datasta. Nämä kaksi asiaa pitäisi yhdistää. Joko on avoin data, tai sitten
nettisivuilla dataa. Mutta nyt on hivenen sekamelskainen olo kun on kaksi alustaa mistä tietoja kaivella.

•

Tietoja kantaverkkopalveluista sopimusehdoista, hinnoittelusta sekä muista ajankohtaisista julkaisuista.
Myös Fingridin verkkokartta on hyvä sekä omat sivut

•

Ehtoja, vaatimuksia, maksuja

•

Risteämäluvat.
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Miten Fingridin internet-sivut palvelisivat sinua
paremmin?
•

Sivut on hyvä pitää selkeänä.

•

Nykyään löydän aika hyvin etsimäni vaikkakin materiaalia
ja sivustoja on hirmuinen määrä ja joskus vaikea arvata
löytyykö etsittävä sisältö sähkömarkkinat-valinnan alta
vaiko kantaverkkosiirron puolelta

•

Tarkemmat tiedot häiriöistä olisi mukava saada
mahdollisimman nopeasti nettisivuille tai jotakin kanavaa
pitkin tiedotukseen heti vian/ häiriön alettua.

•

Jos niitten kautta pääsisi helposti katsomaan ja
noutamaan historiallista markina- ym. dataa. Nykyään
tiedot ovat hajallaan eri toimijoilla, osin maksumuurien
takana ja hankalasti saatavissa, Mielestäni
sähkömarkkinadatan tulisi olla julkista ja jaettava esim
TSO:in kautta, vaikkapa 24 h viiveellä. Perusteena
avoimuus ja mahdollisuus tarkistaa tapahtumat
jälkikäteen.

•

Minusta aktiivinen kehittäminen ja sivujen muokkaus
siten, että asiakastoiveet tulevat otetuksi huomioon ovat
riittävä ja oikea kehittämistapa

•

3 pointtia:
1) päättäkää mikä on kanava jolla tietoa jaetaan ja
pitäkää se tieto siellä. Esimerkkeinä. Avoin data, mutta
nettisivuilla myös dataa. Nordic balancing model omat
verkkosivut, mutta tietoa myös Fingridin sivuilla. Kumpi on
pätevä? eSett ja Fingrid, tasevastaava ja taseselvitys,
tässäkin on päällekkäisyyksiä.
2) Selkeyttäkää edelleen asiakasta koskevat asiat.
Tasevastaavan sopimukset ja vaatimukset.
Verkkoliityntään liittyvät asiat. Selkeiksi kokonaisuuksiksi.
3) oma.fingrid.fi Sen roolia voisi edelleen vahvistaa.
Erittäin hyvä alusta jonka alle voisi rakentaa edelleen.
esim. vanhojen sopimusten / vaatimusten arkisto.

•

Asioiden ryhmittely on parantunut ja löytäminen
helpottunut, joten ei tällä hetkellä parannusideoita.

•

Ehkä täppäys karttakohtaan mihin lausuntoa haen..
Helpottaisiko lausunnon antajaakin.
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www.fingrid.fi
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Analytiikkapohjaista tietoa sivuston käytöstä
•

Vakituisista käyttäjistä on eniten:
•

•

Asiakkaat, asiantuntijat

Käyttäjät tuntuvat palaavan sivustolle usein, mutta analytiikan perusteella noin 1 käyttäjä

kolmesta on palaava käyttäjä
•

Yleensä etsitään vain omaan tehtävään liittyvää tietoa, joten vierailut kohdistuvat

samoihin sisältösivuihin
•

Sivustolle saavutaan myös usein Google-haun kautta

•

Moni asiakkaista on oppinut mistä sisällöt löytyvät tai vähintään tietää niiden löytyvän Fingridin
sivuilta
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Kehityskohteita
•

Ns. Hoover-bannerin järjestely uudelleen

•

Joidenkin sisältösivujen keventäminen: varsin täynnä ja linkkejä toisaalle on paljon

•

Asiakkaalle, sähkömarkkinat, kantaverkko –ymmärrettävyyden parantaminen: mitä on missäkin

•

Ns. kultainen keskitie: kaikille kaikkea
•

Kysymme säännöllisesti www-sivujen toiminnallisuuksista asiakastutkimuksissa

•

Käytettävyystutkimus samoin kuin Fingrid Online –sivustolle tehtiin?

•

Kehitystä palautteen perusteella
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Missä muualla
viestimme

Ulkoinen tiedote

3.5.2021

Asiakaslehti (paperi/sähköinen)

3.5.2021

Uutiskirje ja Newsletter

3.5.2021

Blogit

3.5.2021

Videot

3.5.2021

Advertoriaalit
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Some

•

Twitter: 3 100

•

LinkedIn: 10 000

•

Facebook: 1 300

•

Instagram: 900

•

YouTube: 500
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Fingrid Current
•

Teams-aikakaudella löydettävä uusia tapoja
innostaa kuulijakunta

•

Mitä piditte viimeisimmästä Currentista?

•

Seuraavan Currentin teema?
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Pidetään yhteyttä –
kiitos!
Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
FI-00620 Helsinki
P.O.Box 530
FI-00101 Helsinki, Finland

Tel. +358 30 395 5000
Fax. +358 30 395 5196
www.fingrid.fi
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[Etunimi Sukunimi]

Fingridin ajankohtaiset
Jussi Jyrinsalo ja Petri Parviainen,
Fingrid Oyj
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Jussi Jyrinsalo

Fingridin
ajankohtaiset

Kantaverkkotoimikunnan kokous 4.5.2021

Fingrid Euroopan toiseksi edullisin sähkönsiirtäjä
Vuoden 2020 ENTSO-E kantaverkkohinnoittelu-vertailun mukaan
siirtohinnat ovat keskimäärin 11,93 EUR/MWh. Hinnoittelu on noussut
vuodessa keskimäärin 6,63 %.

2.
50

ENTSO-E Eurooppalainen hintavertailu

Eri infrastruktuuri

Ei EU / ETA

07.04.2021

Joissakin maissa eri jännitetasoilla tariffihinnat ovat erilaiset. Painotettu keskiarvo laskettu verkon eri jännitetasojen kilometrimäärien perusteella (Esim. Viro, Ranska, Islanti)

Alkuvuoden käyttövarmuus erinomainen

51
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Maatuulivoima on Suomen valtti, tarvitseeko
sähköä hakea mereltä?
Tuulivoiman liityntäkyselyt

Itämeren
tuulivoimapotentiaali
93 GW!

2050?
52

Sähkö- ja vetyinfrastruktuuri tukevat toisiaan
•

Fingrid investoi sähkön kantaverkkoon seuraavan kymmenen vuoden
aikana noin 2 miljardia euroa – enemmän kuin koskaan aiemmin

•

Vetyinfrastruktuurin kehittyminen olisi eduksi myös sähköjärjestelmälle
•

Joustava vedyn tuotanto vaihtelevan tuulivoiman parina

•

Energian siirto vetynä – Suomen sisällä, mutta erityisesti vientiin
aina Keski-Eurooppaan asti

Sähkö- ja vetyinfrastruktuurin yhteispelillä on
mahdollista nopeuttaa energiamurrosta ja
hyödyntää täysimääräisesti Suomen kilpailuetu
tuulivoiman tuotannossa
53
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Aurora Line – Uusi Suomen ja Ruotsin välinen
sähkönsiirtoyhteys hyödyttää koko Itämeren aluetta
•

Aurora Linen suunnittelu etenee ja luvitus alkamassa:

•

Mahdollistaa uusiutuvan energian lisärakentamisen

•

Vähentää Suomen ja Ruotsin välistä sähkön hintaeroa

•

Parantaa sähkön toimitusvarmuutta Itämeren alueella ja erityisesti Suomessa

•

Vuonna 2025 valmistuva hanke on valittu EU:n yhteisen edun PCI-hankkeeksi

•

Fingrid ja Svenska kraftnät tulevat hakemaan hankkeelle Connecting Europe
Facility -rahoitusta

•

Mahdollinen tuki hyödyttäisi suoraan suomalaisia sähkökäyttäjiä, etenkin
teollisuutta

54

Muuta ajankohtaista
• Olkiluoto 3:n polttoaineen lataus alkoi
27.3.2021. TVO:n oman ilmoituksen mukaan
ensimmäiset testiajot ovat lokakuussa 2021
siten, että laitos tuottaisi 1-2 TWh sähköä
tämän vuoden viimeisen kvartaalin aikana ja
samoin 1-2 TWh ensi vuoden tammihelmikuussa, jonka jälkeen kaupallinen käyttö
alkaisi maaliskuun alusta.
• Svenska kraftnätilla ongelmia itälänsisuuntaisissa siirroissa, joista seurauksena
siirtorajoituksia.

• Baltiat maat irtautuvat Venäjän sähköverkosta
2025.
55
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Verkkovahvistukset 2030
Metsälinja 400 kV
Oulu – Petäjävesi (100 M€)

2022
Kolmas 400 kV AC yhdysjohto
Ruotsin ja Suomen välille (250 M€)

2025

Jylkkä – Alajärvi 400 kV (60 M€)

2027
Tuonti ja tuotanto
ylijäämäistä
Pohjois-Suomessa

Kristinestad – Melo 400 kV (70 M€)

2028
Aurora

Huittinen – Forssa 400 kV (30 M€)

2025

Alajärvi - Petäjävesi 400+110 kV
(30 M€)

2028

Pääkaupunkiseudun verkon
vahvistaminen (100 M€)

Metsälinjan jatkot 400+110 kV
Petäjävesi – Hikiä (60 M€)

2021-26

2028

Keski-Suomen poikkileikkaus
Metsälinja

Rannikkolinja
Jokilinja

Järvilinjan tuplaaminen 400 kV
Nuojuankangas – Huutokoski (140 M€)

Metsälinjan tuplaaminen 400+110 kV
Nuojuankangas – Petäjävesi (100 M€)

2026

2030

Kemi- ja Oulujoen -leikkauksen
vahvistus 400 kV (80 M€)

Nuojuankangas - Seitenoikea
400+110 kV (40 M€)

2027

2030

Alijäämää EteläSuomessa

Järvilinja

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia
Lieto - Forssa
Hikiä - Orimattila
Oulujoen verkkovahvistukset
Metsälinja
Huittinen - Forssa 400+110 kV
Auroralinja 400 kV
Helsingin seudun verkon kehittäminen
Järvilinjan tuplaaminen
Jylkkä - Alajärvi 400 kV
Kemi- ja Oulujoen -leikkauksen vahvistaminen
Kristinestad - Melo 400 kV
Alajärvi - Petäjävesi 400+110 kV
Petäjävesi - Hikiä 400+110 kV
Ydinvoiman verkkoon liittäminen
Metsälinjan tuplaaminen
Nuojuankangas - Seitenoikea 400+110 kV
Tuulivoiman verkkoon liittäminen

400 kV rakenteen kantaverkko
kantaverkon perusratkaisut

Pyhänselkä

2021 – 2030:
YVA-menettely / esisuunnittelu

400 kV voimajohtoja noin 2100 km
Alle 400 kV voimajohtoja noin 1400 km

Yli 100 uutta, laajentavaa tai
kunnossapitävää sähköasemahanketta
2 miljardia euroa

Yleissuunnittelu ja luvitus
Rakentaminen

Kiitos!

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196
www.fingrid.fi
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[Etunimi Sukunimi]

Kokouksen päättäminen
Katja Virkkunen

3.5.2021

Miten tämä
kokous sujui?
Anna palautetta.
https://q.surveypal.com/Kantaverkkotoimikunta2-2021

Seuraava kokous pidetään
23.-24.9. syyskuuta
(matkakokous).

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196
www.fingrid.fi

