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Maailman parasta verkko-
omaisuuden hallintaa
Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta 
kantaverkossa. Fingrid hallinnoi paikkatiedon avulla koko kantaverkko-
omaisuuttaan, jonka arvo on noin 2,5 miljardia euroa ja johon kuuluu yli 
14.000 km voimajohtoja sekä yli sata sähköasemaa. Fingrid hyödyntää 
paikkatietoa kaikissa kantaverkon hallintaan liittyvissä tehtävissä, kuten 
suunnittelussa, kunnossapidossa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

 
Lähtötilanne
Sähkönsiirto yli 14 000 kilometriä pitkässä kantaverkossa on valtava tehtävä, 
joka vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä sähköverkon toiminnoista, ylläpidosta 
ja turvallisuudesta. Fingrid halusi kehittää toimintaansa eteenpäin ja löytää 
uusia tapoja parantaa luotettavuutta ja palvelutasoa, hallita kuluja sekä tarjota 
aiempaa parempaa tukea liiketoiminnan päätöksenteolle. Saavuttaakseen nämä 
tavoitteet yhtiö tarvitsi entistä kattavamman ja reaaliaikaisen tilannekuvan verkko-
omaisuudestaan, mitä monet erilliset käytössä olleet järjestelmät eivät pystyneet 
tarjoamaan.

Ratkaisu
Omaisuudenhallintaa ja toiminnanohjausta varten haluttiin uudenaikainen ja ehyt 
tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka eri ohjelmistoilla olisi pitkä elinkaari sekä kyky 
kommunikoida keskenään. Vuosina 2012–2016 Fingrid toteutti laajuudessaan 
ainutkertaisen toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän uudistusprojektin, jossa 
integroitiin yhteen kaikki kantaverkko-omaisuuden elinkaaren hallintaan tarvittavat 
tietojärjestelmät. ELVIS-nimeä kantava omaisuudenhallintajärjestelmä rakennettiin 
yhteensä kahdeksasta alansa parhaasta valmistuotteesta, jotka on integroitu 
toisiinsa joustavasti integrointi- ja tietomallien standardeja noudattaen, millä 
varmistetaan järjestelmässä liikkuvan tiedon eheys.

Asiakas
Fingrid Oyj

Haaste
Aikaansaada kattava 
reaaliaikainen tilannekuva 
koko verkko-omaisuudesta 
sekä kokonaisjärjestelmä 
tukemaan omaisuuden hoitoa 
koko sen elinkaaren ajan 
(visiointi, skenaariot, suunnittelu, 
rakentaminen, ylläpito, käyttö).

Ratkaisu
Paikkatieto-osuus: ArcGIS-alusta 
(server, desktop, laajennokset)

Hyödyt
Parantunut ennakoitavuus, 
tuottavuus sekä kantaverkon 
yleinen luotettavuus; nopeampi 
ja entistä parempi päätöksenteko; 
parempi tiedon saatavuus ja 
käytettävyys eri sidosryhmille.
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Liiketoimintakriittiset ydintiedot eli master data hallitaan ELVIS-järjestelmässä 
yhdessä paikassa, jolloin yhteen sovellukseen syötetty tieto on saatavilla kaikissa 
muissakin järjestelmän sovelluksissa. ELVIS-kokonaisuus on vahvasti integroitu 
myös Fingridin muihin järjestelmiin, kuten taloushallintaan.

ELVIS-järjestelmässä keskeinen sähköverkkomalli on dokumentoitu Esrin ArcGIS-
alustalla. Omaisuusrekisteri, kunnonhallinta ja kytkentöjen suunnittelu tehdään IBM 
Maximo Asset Management -ohjelmistolla, johon paikkatiedot ja kartat tuodaan 
ArcGIS-alustasta.

Paikkatietoalustalla on keskeinen rooli monissa Fingridin liiketoimintaprosesseissa, 
kuten omaisuustietojen hallinnassa ja analysoinnissa, sähköverkkosuunnittelussa, 
rakentamisessa ja ylläpidossa, ympäristövaikutusten ja häiriötilanteiden hallinnassa 
sekä raportoinnissa. IBM Maximon ja ArcGISin integrointi takaa optimoidun 
verkkosuunnittelun ja ylläpitoprosessit sekä varmistaa datan yhdenmukaisuuden 
koko omaisuuden elinkaaren ajan. 

ELVIS-projektin päävastuullisena järjestelmäintegraattorina toimi IBM. Esri Finland 
vastasi hankkeen ArcGIS-alustaan liittyvästä osuudesta käsittäen muun muassa 
ratkaisukuvaukset, tietomallinnuksen, integraatiot, räätälöinnit sekä koulutus-, tuki- 
ja ylläpitopalvelut.

Hyödyt
ELVIS-ratkaisun avulla Fingridin ydinliiketoimintatiedot pystytään kytkemään 
paikkaan ja analysoimaan dataa sekä esittämään sitä entistä enemmän kartalla, 
mikä helpottaa ja tehostaa päätöksentekoa. Järjestelmä auttaa sekä ennakoimaan 
että todentamaan ongelmatilanteet nopeasti sekä optimoimaan ylläpidon hallinnan 
ja aikataulutuksen. Kun verkon tiedot on yhdistetty sijainti- ja taloustietoihin, Fingrid 
voi hyödyntää kehittynyttä graafista visualisointia saadakseen paremman käsityksen 
ylläpidosta ja käyttökustannuksista.

Kokonaisuudessaan ELVIS-järjestelmä parantaa Fingridin tuottavuutta sekä 
kantaverkon yleistä luotettavuutta, mikä aikaansaa kustannussäästöjä. Ajantasaisen 
tilannekuvan ja edistyksellisten analyysien ansiosta päätöksenteko nopeutuu ja 
paranee. Myös viestintä eri sidosryhmille tehostuu, kun tieto on helposti ja nopeasti 
saatavilla. 

Katso video: Fingrid’s new data system ELVIS

“Aika- ja tekijätiedot 
ovat perustietoja, 
mitä löytyy kaikista 
tietojärjestelmistä, mutta 
ELVIS-järjestelmäratkaisujen 
myötä olemme 
lisänneet paikkatiedot 
kantaverkkotoiminnan 
perustietoihin.

Ratkaisun avulla pystymme 
kytkemään Fingridin 
ydinliiketoimintatiedot 
paikkaan ja siten esittämään 
entistä enemmän tietoja 
kartalla, mikä helpottaa ja 
tehostaa päätöksentekoa.”

Marcus Stenstrand 
Digitalisation Manager, Fingrid Oyj
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