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Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunto Fingrid Oyj:n kantaverkon
päätösehdotuksesta 23.1.2015

1 Lausunto

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n mielestä Fingridin päätösehdotus on
vastoin sähkömarkkinalainsäädäntöä ja Energiaviraston ohjetta
17.12.2014, kun se ehdottaa, että Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa
palveleva kantaverkkoon kuuluva 110 kV:n johtoyhteys (sisältää mm. välin
Hytti –Raippo) kuuluisi kantaverkon ulkopuolelle.

2 Perustelut

2.1. Käyttötarkoitus

Hallituksen esityksen 20/2013 mukaan ensimmäinen kantaverkkoa
määrittävä kriteeri olisi käyttötarkoitus. Verkon osat, jotka palvelevat
kantaverkon tehtävää liittää yhteen valtakunnallisesti merkittävät tuotanto-
ja kulutuskeskittymät, kuuluisivat kantaverkkoon.

Määriteltäessä kulutus- ja tuotantokeskittymän merkittävyyttä, olisi
kriteerinä mahdollista käyttää joko nykyisen kulutuksen ja tuotannon tehoa
tai tulevan kulutuksen ja tuotannon tehoa, siirtotarvetta tai muuta
yhteiskunnallista merkittävyyttä. Näiltä osin hallituksen esityksen
mukaisesti on selvää, että kaikkien kriteerien ei tarvitse täyttyä
samanaikaisesti vaan riittää, että yksi yllä mainituista kriteereistä täyttyy,
jolloin verkonosa käytännössä täyttää ”Käyttötarkoitus” kriteerin.

2.2 Valtakunnallinen kattavuus

Hallituksen esityksen mukaan tavoitteena olisi, että kantaverkon
määritelmä olisi toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista laajin mahdollinen,
jolloin kantaverkko palvelisi mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa.

Sisämarkkinapakettia valmistelleen työryhmän mukaan kantaverkon
määrittelyn ja rajauksen yhtenä tavoitteena tulisi olla sellainen
kehityssuunta, jossa kantaverkkopalvelun maantieteellinen kattavuus
jatkossa edelleen paranisi Fingridin verkon kehittämistyön kautta kuin että
kantaverkon laajuutta supistettaisiin nykyiseen verrattuna.



Vastaavalla tavalla asiaa on lähestynyt Energiavirasto antamassaan
ohjeessa kantaverkon nimeämisestä. Energiaviraston mukaan
valtakunnallinen kattavuus -kriteeri ensisijaisesti lisäisi verkon osia osaksi
kantaverkkoa eikä rajaisi osia kantaverkosta pois.

Lappeenrannan Energiaverkkojen mielestä Fingridin päätösehdotus on
vastoin sähkömarkkinalainsäädännön esitöitä, sisämarkkinatyöryhmän
esitystä sekä Energiaviraston linjauksia kantaverkon kattavuudesta.

2.3 Käyttövarmuus

Ennen nykyisen sähkömarkkinalain voimaantuloa kantaverkonhaltijan
kehittämisvastuu oli määritelty sähkömarkkinalain 16 §:n mukaan
seuraavasti:

”Järjestelmävastuussa olevan kantaverkonhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää
järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan sekä
ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan ja muita järjestelmävastuun
hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten,
että edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille voidaan turvata.”

Fingrid on päätösluonnoksessaan maininnut, että tässä kyseessä olevat
johtoyhteydet eivät täytä n-1 –kriteeriä, jolloin ne eivät voi olla
kantaverkkoa. Edellä tässä luvussa siteerattu sähkömarkkinalain 16 § olisi
Lappeenrannan Energiaverkkojen käsityksen mukaan velvoittanut Fingridiä
kehittämään myös nyt kyseessä olevia johtoyhteyksiä siten, että ko. kriteeri
täyttyisi. Kehittämisvelvoitteen laiminlyönti näiltä osin ei voi koitua
Lappeenrannan Energiaverkkojen vahingoksi.

Verkon kehittämisvelvollisuus ja verkkojen toiminnan laatuvaatimukset
muodostavat sähköverkkojen suunnittelu- ja mitoitusperusteen myös
olemassa oleville johtoyhteyksille. Näiltä osin siis Fingrid tosiasiallisesti
laiminlyö kehittämisvelvoitteen täyttämisen jo voimassaolevan lain
puitteissa määrittelemällä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson johtoyhteyksiä
kantaverkon ulkopuolelle.
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