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Fingrid Oyj
Aki Laurila
PL 530
00101 Helsinki

Fingrid Oyj:n 21.6.2017 julkaisema luonnos kantaverkon kehittämissuunnitelmasta vuosille
2017 - 2027

Energiaviraston lausunto kantaverkon kehittämissuunnitelmasta
Sähkömarkkinalain 588/2013 41 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on laadittava
kantaverkkoansa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskeva kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma. Kantaverkonhaltijan on käytettävä kehittämissuunnitelmaa pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn unionin laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laatimisessa. Kehittämissuunnitelmalla ei ole muita oikeusvaikutuksia kantaverkonhaltijalle, verkon käyttäjille tai kantaverkonhaltijaa valvoville viranomaisille. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein.
Edelleen 41 §:n mukaisesti kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä:
1) suunnitelma investoinneista, joiden toteuttaminen johtaa 19 §:n 1 momentissa
tarkoitetun verkon kehittämisvelvollisuuden ja kantaverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseen;
2) suunnitelma rajayhdysjohtoja koskevista investoinneista, jotka ovat tarpeen tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan
unionin sähkön sisämarkkinoille;
3) selvitys kehittämissuunnitelman laatimisessa käytetyistä menetelmistä sekä
suunnitelman perustana olevista, sähkön kulutuksen ja tuotannon kehitystä koskevista ennusteista ja muista oletuksista.
41 §:n mukaisesti kehittämissuunnitelma on julkaistava. Kantaverkonhaltijan on
ennen kehittämissuunnitelman julkaisemista varattava verkkonsa käyttäjille sekä
asiaan liittyville viranomaisille ja muille sidosryhmille tilaisuus lausua mielipiteensä
kehittämissuunnitelmasta.

Fingrid Oyj on sähkömarkkinalain 41 §:n mukaisesti julkaissut 21.6.2017 kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksen ja varannut sidosryhmille tilaisuuden
lausua mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta.
Energiavirasto on arvioinut kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnosta etenkin
sähkömarkkinalain 41 §:n mukaisten vaatimusten, 19 §:n mukaisen verkon kehittämisvelvollisuuden sekä 40 §:n mukaisten kantaverkon toiminnan laatuvaatimusten näkökulmasta. Energiavirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:
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Kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksessa on huomioitu asianmukaisesti
unioninlaajuinen kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma TYNDP sekä Itämeren
alueen kehittämissuunnitelma ja niissä esitetyt investointisuunnitelmat vaikuttavat
yhteneviltä. Edelleen 41 §:n vaatimusten mukaisesti kehittämissuunnitelmassa on
esitetty sellaiset verkkoinvestoinnit ja rajayhdysjohtoja koskevat investoinnit, joiden toteuttaminen tämän hetkisen tiedon perusteella vaikuttavat johtavan sähkömarkkinalain 19 §:n ja 40 §:n vaatimusten täyttymiseen. Myös kehittämissuunnitelman laatimisessa käytetyt menetelmät ja suunnittelun taustalla olevat perusteet
kuten kantaverkon nykytila sekä kulutus- ja tuotantoennusteet on selkeästi ja riittävästi tuotu suunnitelmassa esille.
Energiavirasto toteaa, että kantaverkon suunnittelussa on huomioitava myös sähkömarkkinalain 31 §:n mukainen kantaverkon määritelmä ja sen mukainen kantaverkon tasapuolisuus. Sähkömarkkinalain 41 §:ssä todetusti kantaverkon kehittämissuunnitelmalla ei kuitenkaan tältä osin ole oikeusvaikutuksia, joten kantaverkon
kriteerien täyttymistä ja kantaverkon kehittämisen alueellista tasapuolisuutta Energiavirasto arvioi sähkömarkkinalain 31 §:n mukaisten kantaverkon nimeämispäätösten perusteella eikä ota siihen tässä lausunnossa kantaa.
Energiavirasto kuitenkin huomauttaa, että kehittämissuunnitelmassa on edelleen
merkitty Meri-Lapin suunnittelualueella oleva 400 kV Keminmaa – Sellee -voimajohto sekä Selleen 400/110 kV muuntoasema osaksi kantaverkkoa, vaikka se on
vuonna 2015 tehdyssä kantaverkon nimeämispäätöksessä rajattu kantaverkkoon
kuulumattomaksi.
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Fingrid Oyj

