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4Sisällysluetteloon

Kantaverkon kehittäminen on Suomen sähkönsiirtojärjestelmästä vastaavan 

Fingrid Oyj:n keskeisiä perustehtäviä. Kehittämällä kantaverkkoa jatkuvasti var-

mistetaan, että sähkön siirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille asetetut 

laatuvaatimukset siirtotarpeiden muuttuessa. Tulevaisuudessa voimajärjestelmältä 

odotetaan yhä suurempaa luotettavuutta, jotta yhteiskunnan keskeiset toiminnot 

voidaan turvata. Samalla toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset luovat 

voimajärjestelmän toiminnalle uusia haasteita. Viime vuosina uuden tuotantoka-

pasiteetin rakentaminen on edellyttänyt kantaverkon merkittävää vahvistamista. 

Liittymiä kantaverkkoon on lisännyt jakeluverkon säävarmuuden parantaminen 

ja tuulivoiman rakentaminen. Sähkömarkkinoiden edistämiseksi on vahvistettu 

Suomen ja naapurimaiden välisiä rajasiirtoyhteyksiä rakentamalla uusia yhteyksiä 

ja kehittämällä jo olemassa olevia. Samanaikaisesti ikääntyvää verkkoa uusitaan, 

jotta myös sen tekninen toimintakyky pysyy korkealla tasolla ja koko sähköjärjes-

telmän käyttövarmuus voidaan taata mahdollisimman luotettavasti. 

Suuri haaste voimajärjestelmän kehittämiselle on eurooppalaisen yhteiskunnan 

pyrkimys vähäpäästöisempään sähköntuotantoon. Uusiutuvien energiamuotojen 

käyttöä lisätään voimakkaasti julkisella tuella, mikä häiritsee yhä enemmän 

sähkömarkkinoiden toimintaa. Tuetun uusiutuvan energian lisääntyminen painaa 

sähkön markkinahintoja alas, mistä on seurannut perinteisen lämpövoimatuotannon 

kannattavuuden heikkeneminen, olemassa olevien laitosten sulkeminen ja uusin-

vestointien pysähtyminen. Suomessa tämä kehitys vaarantaa sen, että sähkötehoa 

olisi riittävästi joka hetki yhteiskunnan käyttöön. Ongelmaa ei ratkaista pelkästään 

rajasiirtoyhteyksiä kehittämällä, sillä myös se laskee osaltaan sähkön markkina-

hintoja.

Lisäksi tuotantorakenteen muutos perinteisistä tahtikoneista tehoelektroniikka-

käyttöihin on pienentänyt voimajärjestelmän pyörivää massaa. Tämä on johtanut 

siihen, että pohjoismaisen voimajärjestelmän inertia eli luontainen kyky vastustaa 

taajuusmuutoksia on heikentynyt. Tästä syystä tulevaisuudessa voidaan joutua 

jopa rajoittamaan suurten voimalaitosyksiköiden ja tasasähköyhteyksien tehoa 

matalan inertian tilanteissa. 
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5Sisällysluetteloon

Siirtokykyinen, luotettava ja käyttövarma kantaverkko on pohjana sähkömarkki-

noiden kehittämiselle. Kehittyvät sähkömarkkinat yhdessä muuttuvan tuotantora-

kenteen kanssa tarvitsevat yhä lisää rajasiirtokapasiteettia. 

 

Fingrid on viime vuosikymmeninä kehittänyt päämäärätietoisesti sähkönsiirto-

yhteyksiä naapurimaihin. Viimeisimpänä valmistuivat 800 megawatin tehoinen 

tasasähköyhteys Suomen ja Ruotsin välille sekä 650 megawatin tehoinen tasa- 

sähköyhteys Suomen ja Viron välille. Fingridin näkemyksen mukaan Suomen  

ja Ruotsin välistä rajasiirtokapasiteettia olisi tulevaisuudessa lisättävä uudella 

400 kV vaihtosähköyhteydellä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välillä. Tämän 

investoinnin valmistumisajankohta olisi kuitenkin vasta vuonna 2025. Sähkö- 

markkinoiden tarpeita tukee myös Suomen sisäisen pohjois-eteläsuuntaisen sekä 

itä-länsisuuntaisen verkon kehittäminen. Suunnitelmissa on vahvistaa pohjois-

eteläsuuntaista siirtosuuntaa korvaamalla ikääntyneitä 220 kV johtoja 400 kV 

johdolla Oulujoelta Keski-Suomeen. 

Kantaverkon	kehittäminen	on	keskeinen	osa	voimajärjestelmän	kehittämistä 

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon kehitys-

tarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittä-

missuunnitelma perustuu Fingridin asiakkaidensa kanssa yhteistyössä laatimiin 

alueellisiin verkkosuunnitelmiin ja on sovitettu yhteen Itämeren alueen kehittä-

missuunnitelman ja koko Euroopan unionin alueen kattavan kymmenvuotisen 

verkkosuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) kanssa.

Kantaverkon kehittämissuunnitelman laatimisesta säädetään sähkömarkkinalaissa 

588/2013 pykälässä 41 §. Laissa on vaatimus kantaverkon kehittämissuunnitelman 

päivittämisestä kahden vuoden välein. Kantaverkon kehittämissuunnitelman 

keskeisenä sisältönä tulee olla kuvaus siitä, miten ja minkälaisin investoinnein 

kantaverkon kehittämisvelvollisuus ja kantaverkkotoiminnan laatuvaatimukset 

täytetään. 
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Fingrid kehittää kantaverkkoa eri tasoilla pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 huhtikuussa 

Fingrid julkaisi edellisen version kantaverkon kehittämissuunnitelmasta. Syyskuun 

alussa vuonna 2013 voimaan astuneessa sähkömarkkinalaissa täsmennettiin kanta- 

verkon kehittämissuunnitelmalta vaadittavaa sisältöä.

Suunnitelma perustuu keskeisesti sähkön kulutus- ja tuotantoennusteisiin, joihin 

pohjautuen sähkön siirtotarpeet suurelta osin määräytyvät. Viime vuosina lisään- 

tyneet ulkomaanyhteydet ja sähkömarkkinoiden kehittyminen ovat osaltaan lisän-

neet mitoittavien verkkotilanteiden kirjoa. Lisäksi tuotantokapasiteetissa tapahtu-

massa oleva murros on johtanut merkittäviin kantaverkon vahvistuksiin.

Kantaverkon	suunnitteluprosessi

Kantaverkon suunnittelu on luonteeltaan jatkuva prosessi, johon Fingrid kerää 

eri lähteistä lähtötietoja. Näitä tietoja analysoimalla selvitetään, millä tavoin 

kantaverkko voidaan siirtotarpeiden muuttuessa pitää sellaisena, että se täyttää 

tehtävänsä Suomen sähköjärjestelmän selkärankana. Verkon kehittämisprosessissa 

keskeisiä lähtötietoja ovat sähkön kulutus- ja tuotantoennusteet sekä verkon kun-

to. Keskeisessä roolissa verkon suunnitteluprosessissa on Fingridin ja asiakkaiden 

välinen luottamuksellinen vuoropuhelu, jossa käydään keskustelua asiakkaiden 

suunnitelmien vaikutuksesta sähkönkulutukseen tai tuotantoon sekä verkonke-

hittämistarpeista. Tämän vuoropuhelun kautta saatava informaatio on keskeistä 

verkon kehittämissuunnitelman lähtötietoa. Toisaalta sähkömarkkinoiden tarpeet 

määrittävät maiden ja alueiden väliset siirtotarpeet, minkä vuoksi myös ne ovat 

keskeisiä lähtötietoja verkonkehittämissuunnitelmassa.
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Kantaverkon suunnittelua tehdään nykyisin eri tasoilla. Fingrid kuuluu euroop-

palaisten siirtoverkko-operaattorien yhteistyöjärjestö ENTSO-E:hen, joka vastaa 

mm. koko Euroopan laajuisen sähkönsiirtoverkon 10-vuotisen kehittämissuunni-

telman laatimisesta. ENTSOssa verkkosuunnittelua tehdään yleiseurooppalaisella 

tasolla sekä alueellisissa suunnitteluryhmissä, joista Fingrid kuuluu Itämeren 

alueryhmään. Jokainen alueellinen suunnitteluryhmä julkaisee alueellisen verkon 

kehittämissuunnitelman. Kesällä 2015 julkaistavassa Itämeren aluesuunnitelmassa 

esitetään Itämeren ympärysvaltioiden tarkempaa arviointia edellyttävät verkko-

hankkeet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Suomen osalta eurooppalaiset suun-

nitelmat perustuvat Fingridin laatimaan kantaverkon kehittämissuunnitelmaan ja 

yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehtyyn verkkosuunnitteluun.

Kantaverkon suunnittelu on monitahoinen tehtävä jo suunniteltavan verkon laa-

juuden vuoksi. Suomen kantaverkko koostuu lähes 15 000 voimajohtokilometristä 

ja 116 sähköasemasta, joilla muut verkot, tuotantolaitokset ja suuret kulutuskoh-

teet liittyvät Fingridin omistamaan kantaverkkoon. Kantaverkon suunnittelu on 

tyypillisesti jaettava osatehtäviin. Fingrid tekee Suomessa alueellista verkko- 

suunnittelua 12 suunnittelualueella. Suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti 

selvittämään alueen sähkönkulutus- ja tuotantoennusteet sekä verkon peruspa-

rannustarpeet. Nykyisin sähköntuotantoon eri tilanteissa vaikuttaa merkittävästi 

sähkön hinta, johon puolestaan vaikuttavat monet eri tekijät kuten vesivarastojen 

tilanne Pohjoismaissa, tuulisuus, lämpötila, tuotantokoneistojen revisiot jne.  

Tästä seuraa se, että kantaverkon suunnittelun apuna käytetään useita simuloin-

tityökaluja, joiden avulla voidaan analysoida sähköverkon siirtotarpeita ja käyt-

täytymistä eri näkökulmista. Analyysien aikajänne voi olla sekunnin osista useisiin 

kymmeniin vuosiin. 
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Fingridin	investoinnit	vuosille	2015–2025

Tässä esitettävä Fingridin investointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2025 saakka. 

Suunnitelma koostuu investoinneista, joiden avulla kantaverkko pysyy sellaisena, 

että sen kapasiteetti ja käyttövarmuus ovat riittäviä tulevaisuuden tarpeisiin. 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Fingrid aikoo investoida kantaverkkoon 

yhteensä noin 1,2 miljardia euroa eli keskimäärin 110 miljoonaa euroa vuosittain. 

Investointitasot tulevat laskemaan vuosikymmenen lopulla, kun Pohjanmaan  

rannikkoalueen 400 kV verkkovahvistukset ovat valmistuneet ja 1920-luvulta  

peräisin oleva 110 kV ”Rautarouva”-voimajohtoyhteys Imatralta Turkuun on  

uusittu kokonaisuudessaan. Vuosittaiset toteutuneet ja suunnitellut investointitasot 

on esitetty kuvassa 1.

Kuluvan vuosikymmenen loppupuolella ja 2020-luvun alussa verkkoinvestoinnit 

koostuvat suurelta osin ikääntyneiden voimajohtojen ja sähköasemien uusimisesta. 

Merkittävimpänä yksittäisenä uutena investointina on Helsingin alueen verkon 

vahvistaminen 400 kV kaapeliyhteydellä. 2020-luvun alkupuolella rakennetaan 

suunnitelman mukaan Keski-Suomesta aina Pohjois-Ruotsiin saakka uusi 400 kV 

voimajohtoyhteys, jonka on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 

2025. Viidennen Ruotsin yhteyden lisäksi suunnitteilla ei ole muita rajasiirto- 

yhteyksiä suunnittelujakson aikana; Fenno-Skan 1 -yhteyden uusimisesta  

Kuva 1.  
Fingridin  
investoinnit  
kantaverkkoon  
vuosina 
2000–2025.
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keskustellaan, mutta se ei todennäköisesti ajoitu suunnitteluajanjaksolle. Fingrid  

ei suunnittele hankkivansa uusia varavoimalaitoksia tarkastelujaksolla. Toteutu- 

essaan Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen verkkoon liittäminen 

edellyttää myös 400 ja 110 kV verkon vahvistamista voimalaitoksen lähialueella.

Asemalaajennuksia tullaan oletettavasti toteuttamaan suunniteltua enemmän vielä 

asiakkaiden tunnistamattomien tarpeiden vuoksi. Vaikka investointitasot laskevat 

nykyisestä, hankkeiden määrä tulee olemaan edelleen korkea, sillä 1980-luvulla 

rakennetuille sähköasemille on tehtävä perusparannuksia. Suurin osa 1980-luvulla 

rakennetuista 110 kV kytkinlaitoksista on rakennettu siten, että niiden käyttöä 

voidaan jatkaa, kunhan teknisen käyttöiän saavuttaneet laitteet vaihdetaan. Ikään-

tyneet 400 kV kytkinlaitokset uusitaan pääsääntöisesti duplex- eli kaksoiskatkaisija- 

järjestelmiksi paremman käyttövarmuuden saavuttamiseksi.

Voimajohtojen osalta suunnitelmassa esitetään, että kaikki 1920–30-luvuilla raken- 

netut johdot tullaan purkamaan ja pääosin korvaamaan uusilla voimajohdoilla. 

1920-luvulla rakennettu, alun perin Imatran ja Turun välinen 110 kV ”Rautarouva” 

-kaksoisjohto tullaan korvaamaan uusilla johdoilla vuoteen 2020 mennessä. Poh-

janmaalla uusi 400 kV johto Kokkolasta Muhokselle rakennetaan pääosin vanhan 

110 kV johdon paikalle. 

 

Vuonna 2023 valmistuvaksi suunniteltu 400 kV voimajohto Keski-Suomesta 

Muhokselle rakennetaan suurelta osin ikääntyneen 220 kV voimajohdon paikalle. 

Tyypillistä on, että korvattaessa vanha 110 kV voimajohto uudella rakenteella 

saavutetaan noin kolminkertainen siirtokyky. Jos siirrytään 400 kV voimajohdon 

käyttöön 110 kV:n sijasta, uuden johdon siirtokyky on jopa 20-kertainen vanhaan 

110 kV johtoon verrattuna. 

Euromääräisesti laskettuna noin kaksi kolmasosaa Fingridin investoinneista on 

uusinvestointeja. Kuitenkin kahdessa kolmanneksessa näistä hankkeista kunto on 

yhtenä investointiperusteista. Uusinvestointien suuri osuus johtuu siitä, että vanha 

rakenne korvataan useimmiten uudella, paremmalla rakenteella. Esimerkiksi kevyt-

rakenteinen 110 kV puupylväsjohto voidaan korvata teräsrakenteisella 400 + 110 kV

voimajohdolla.
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2.1  Dokumentin sisältö ja tavoitteet

Kantaverkon kehittäminen on Suomen sähkönsiirtojärjestelmästä vastaavan Fin-

grid Oyj:n keskeisiä perustehtäviä. Kantaverkon kehittämisellä varmistetaan, että 

sähkön siirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille asetetut laatuvaatimuk-

set nyt ja tulevaisuudessa.

Fingrid kehittää kantaverkkoa eri tasoilla pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 huhtikuussa 

Fingrid julkaisi edellisen version kantaverkon kehittämissuunnitelmasta, joten 

tämä on järjestyksessä toinen kehittämissuunnitelma. Vuoden 2013 syyskuussa 

voimaan astuneessa sähkömarkkinalaissa asetetaan tarkemmat vaatimukset kanta-

verkon kehittämissuunnitelman sisällöstä.

Tässä suunnitelmassa esitetään Fingridin keskeiset kantaverkon kehittämistoimenpi-

teet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin 

asiakkaidensa kanssa yhteistyössä laatimiin aluesuunnitelmiin ja on yhteneväinen 

Itämeren alueen kehittämissuunnitelman ja koko EU:n alueen kattavan kymmen-

vuotisen verkkosuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) kanssa. 

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitelma investoinneista, joil-

la kantaverkon kehittämisvelvollisuus ja kantaverkon toiminnan laatuvaatimukset 

täyttyvät seuraavalla kymmenvuotiskaudella. 

Suunnitelma perustuu keskeisesti sähkön kulutus- ja tuotantoennusteisiin, joihin 

pohjautuen sähkön siirtotarpeet suurelta osin määräytyvät. Viime vuosina lisään- 

tyneet ulkomaanyhteydet ja sähkömarkkinoiden kehittyminen ovat osaltaan 

lisänneet mitoittavien verkkotilanteiden kirjoa. Tässä dokumentissa taustoitetaan 

verkon kehittämisessä käytettäviä menetelmiä.
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2.2  Kehittämissuunnitelman lainsäädännöllinen perusta

Kantaverkon kehittämissuunnitelman laatimisesta säädetään sähkömarkkinalaissa 

588/2013. Lähtökohtaisesti kantaverkon kehittäminen nähdään jatkuvana pitkä-

jänteisenä prosessina, minkä vuoksi sähkömarkkinalaissakin on vaatimus kanta-

verkon kehittämissuunnitelman päivittämisestä kahden vuoden välein. 

Suunnitelman keskeisenä sisältönä tulee olla se, miten ja millä investoinneilla 

kantaverkon kehittämisvelvollisuus ja kantaverkkotoiminnan laatuvaatimukset 

täytetään. Kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitellut investoinnit ja niiden 

arvioidut kustannusvaikutukset. 

Kantaverkon kehittämissuunnitelmaa käytetään pohjana Euroopan laajuisen 

kehittämissuunnitelman laatimiseen. Keskeisenä kohtana tässä kehittämissuunni-

telmassa esitetään suunnitelma Suomen ja naapurimaiden välisille rajajohtoinves-

toinneille, joita tehokkaasti toimivat sähkömarkkinat edellyttävät. 

Sähkömarkkinalain kantaverkon kehittämissuunnitelmaa koskevan kolmannen 

keskeisen määräyksen mukaan kehittämissuunnitelmassa tulee selvittää sen laati-

misessa käytettyjä menetelmiä ja suunnitelman lähtökohtia.

2  Johdanto
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Sähkömarkkinalain 588/2013 41 §:ssä säädetään Kantaverkon kehittämissuunni-

telmasta seuraavaa:

Kantaverkonhaltijan on laadittava kantaverkkoansa ja sen yhteyksiä toi-

siin sähköverkkoihin koskeva kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma.  

Kantaverkonhaltijan on käytettävä kehittämissuunnitelmaa pohjana 

sähkökauppa-asetuksessa säädetyn unionin laajuisen verkon kehittämis-

suunnitelman laatimisessa. Kehittämissuunnitelmalla ei ole muita oikeus-

vaikutuksia kantaverkonhaltijalle, verkon käyttäjille tai kantaverkonhaltijaa 

valvoville viranomaisille. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden 

vuoden välein.

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.

Kehittämissuunnitelma on julkaistava. Kantaverkonhaltijan on ennen 

kehittämissuunnitelman julkaisemista varattava verkkonsa käyttäjille sekä 

asiaan liittyville viranomaisille ja muille sidosryhmille tilaisuus lausua 

mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta.

2  Johdanto
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Kantaverkon kehittämissuunnitelman tulee täyttää Verkon kehittämisvelvollisuu-

delle sähkömarkkinalain (588/2013) 19 §:ssä asetetut vaatimukset:

Verkonhaltijan tulee riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi 

verkkonsa käyttäjille ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä 

yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen vaati-

musten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti.

Sähköverkko on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, 

että:

1) sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkön-

siirron sekä -jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä;

2) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat luotettavasti ja varmasti 

silloin, kun niihin kohdistuu normaaleja odotettavissa olevia ilmastollisia, 

mekaanisia ja muita ulkoisia häiriöitä;

3) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotetta-

vasti normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoi-

tetuissa poikkeusoloissa;

4) sähköverkko toimii yhteensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja se voi-

daan tarvittaessa liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa;

5) sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja 

voimalaitoksia;

6) verkonhaltija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tämän 

lain nojalla asetetut velvollisuudet.

Sähköverkkojen sähköturvallisuudesta säädetään erikseen.

2  Johdanto
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3.1  Fingridin kantaverkko ja Suomen sähkönsiirtojärjestelmä

Suomen voimajärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännit-

teisistä jakeluverkoista ja jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Käytännössä 

sähkö siirretään kantaverkossa voimalaitoksilta kulutusalueille ja suurkäyttäjille. 

Suomen voimajärjestelmä on osa yhteispohjoismaista voimajärjestelmää Ruotsin, 

Norjan ja Itä-Tanskan järjestelmien kanssa. Lisäksi Suomi on yhdistetty tasa-

sähköyhteyksin Venäjän ja Viron järjestelmiin. Vastaavasti yhteispohjoismainen 

järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin.

Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kV sekä 

voimansiirron kannalta keskeisimmät 110 kV johdot ja sähköasemat.  Paikallinen 

siirto pienkäyttäjille tapahtuu jakeluverkoissa. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 

on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2.  
Fingrid Oyj:n  
voimansiirtoverkko.
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Fingridin hallitsemaan Suomen kantaverkkoon kuuluu

 •  4 600 kilometriä 400 kV voimajohtoa

 •  2 200 kilometriä 220 kV voimajohtoa

 •  7 600 kilometriä 110 kV voimajohtoa

 •  300 kilometriä merikaapeleita

 •  116 sähköasemaa.

Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja kuluttajia mahdollistaen toimivan sähkö-

markkinan koko maassa sekä myös valtakunnan rajat ylittävän kaupan. Valtaosa 

Suomessa kulutetusta sähköstä siirretään kantaverkon kautta. Fingrid Oyj:n vas-

tuulla on kantaverkon valvonta, käytön suunnittelu, tasepalvelu, verkon ylläpito, 

rakentaminen ja kehittäminen sekä sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen.

Kantaverkossa käytetään suuria jännitetasoja pitkien siirtoetäisyyksien vuoksi ja 

suurilla siirtotehoilla sähkönsiirrossa syntyvien häviöiden pienentämiseksi. Suurin 

Suomen kantaverkossa käytössä oleva vaihtosähköjännitetaso on 400 kilovolttia. 

Tarvetta tätä suurempien jännitteiden käyttöön Suomessa ei ole näköpiirissä.

Suomen kantaverkko on rakennettu pääasiassa ilmaeristeisenä, eli sähköasemat 

ovat ulosasennettuja avokytkinlaitoksia ja voimajohdot avojohtoja. Viime vuosina 

kantaverkossa on kuitenkin alettu käyttää yhä enemmän kaasueristeisiä (GIS)  

kytkinlaitosratkaisuja. Kaapeleiden käyttö on kantaverkossa vähäistä, koska ne 

ovat Suomessa tyypillisillä pitkillä siirtoetäisyyksillä teknisesti haastavia ja epä- 

taloudellisia. 

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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3.1.1  Suomen kantaverkon historia

Suomen kantaverkon varsinainen alkuhetki ulottuu 1920-luvulle, jolloin Imatran-

kosken vesivoimalaitos ja sen Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin yhdistävä Suomen 

ensimmäisen 110 kV suurjännitteinen voimajohto otettiin käyttöön (kuva 3). Yksi-

tyisen teollisuuden rakentamia 70 kV voimajohtoja oli tuolloin yhteensä 157 kilo-

metriä. Sittemmin kantaverkko on laajentunut koko maan kattavaksi verkostoksi, 

jonka kautta kulkee valtaosa Suomen sähköstä. 

Sähkönkulutus kasvoi Suomessa nopeasti, ja vuonna 1930 sähköä käytettiin  

1 181 gigawattituntia eli lähes kuusi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta 

aiemmin. Vuonna 1938 sähkön kulutus oli noussut yli kolmeen terawattituntiin, 

josta teollisuus käytti yli 75 prosenttia.

Jatkosodassa Suomi menetti noin kolmanneksen rakennetusta ja rakenteilla ol-

leesta vesivoimalakapasiteetistaan. 110 kV voimajohtoja oli vuonna 1945 käytössä 

1 680 kilometriä. Sotien jälkeen alkoi kantaverkon rakentamisen toinen aalto, 

jolloin jälleenrakennuksen tärkeimpiä tehtäviä oli turvata maan sähköhuolto, 

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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IMATRA

HIKIÄ

HELSINKI

Kuva 3.  
Suomen kantaverkko  
vuonna 1932.

minkä vuoksi keskityttiin rakentamaan uusia vesivoimalaitoksia Pohjois-Suomen 

jokiin. Vuosi 1949 oli jälleenrakennuskauden käännekohta, jolloin sodanjälkeinen 

sähkönkäytön säännöstely lopetettiin, ensimmäiset uudet suurvoimalaitokset val-

mistuivat ja Oulu- sekä Kemijoen voimaloilta lähtevät voimajohdot alkoivat siirtää 

sähköä Etelä-Suomeen. 

Imatran Voima Oy:n johto kulki Pyhäkoskelta Keski-Suomen halki kohti etelää, 

kun taas teollisuuden omistama johto lähti Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran 

voimalasta ja ulottui rannikkoa seuraten Kyminlinnaan asti. Aina 1950-luvulle 

saakka näiden kahden valtakunnallisen verkon välillä oli vain yksi suora yhteys 

Korialla, Kymijoen varrella. Tosin epäsuoria yhteyksiä niiden välillä oli yhteisten 

asiakkaiden verkkojen kautta. 

Vuosina 1945–1965 vesivoimaloiden yhteisteho ja voimajohtojen pituus 4,5-kertais-

tuivat. Pitkillä pohjois-eteläsuuntaisilla linjoilla otettiin käyttöön 220 kV jännitetaso 

vuonna 1951. Ensimmäinen 400 kV johto valmistui Petäjäskosken, Pikkaralan ja 

Alajärven välille vuonna 1957, mutta johtoa käytettiin edelleen 220 kV käyttöjän-

nitteellä. 400 kV siirtojännite otettiin käyttöön vuonna 1960, kun Alajärveltä Kan-

gasalan ja Hikiän kautta Hyvinkäälle rakennettu johto oli valmistunut. Voimajohto-

yhteys Ruotsin Kalixiin otettiin käyttöön vuonna 1959 ja kahta vuotta myöhemmin 

yhteys Neuvostoliittoon. Suomen kantaverkko vuonna 1960 on esitetty kuvassa 4.

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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Kuva 4.  
Suomen kantaverkko  
vuonna 1960.

Leimallista Suomen kantaverkolle vuonna 1960 olivat pitkät 220 ja 400 kV voi-

mansiirtolinjat Pohjois-Suomen vesivoimalaitoksilta Etelä-Suomen kaupunkeihin 

ja teollisuuskeskuksiin. Sähkön kulutus yli kaksinkertaistui 1960-luvun aikana ja 

ylitti 20 terawattitunnin rajan vuonna 1970.

Kantaverkon rakentamisen kolmas aalto alkoi 1970-luvulla, jolloin ydinvoima-

laitosten käyttöönotto edellytti voimansiirtoverkon täydentämistä Etelä-Suomen 

kiertävällä 400 kV ”atomirenkaalla”, joka yhdistää suurimmat voimalaitokset mer-

kittäviin kulutuskeskuksiin ja muuntoasemiin. Vuonna 1970 Ruotsin ja Suomen 

välille otettiin käyttöön uusi 400 kV siirtoyhteys Petäjäskoskelta Vuennonkosken 

kautta Ruotsin Letsiin. Myös Yllikkälästä Neuvostoliiton rajalle johtavat kaksi  

400 kV johtoa valmistuivat 1970-luvun loppuun mennessä. 

Vuonna 1979 voimaan tulleen sähkölain myötä 1980-luvun alussa käynnistyi säh-

köhuollon runko- ja aluesuunnitelmien laatiminen. Sähköhuollon turvaamiseksi 
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ja kehittämiseksi laadittiin vuosittain kymmenvuotiskaudeksi koko maan alueelle 

yhtenäinen suunnitelma valtakunnallisesti merkittävästä sähköntuotannosta ja 

-siirrosta sekä muusta valtakunnallisesti merkittävästä sähköhuollosta (sähköhuol-

lon runkosuunnitelma).

Sähkön kulutuksessa ylitettiin 40 terawattitunnin raja vuonna 1981, ja vuonna 

1990 sähköä kului yli 60 terawattituntia. Teollisuus käytti 1970-luvun alussa 

sähköstä runsaat 60 prosenttia, mutta 1980-luvun lopulla enää vain hieman yli 

50 prosenttia.

1970- ja 1980-luvuilla rakennettiin liki puolet kantaverkon nykyisestä lähes 15 000 

johtokilometristä. 1970- ja 1980-luvuilla sähkön kulutuksen kasvu oli merkittävää. 

1960-luvun lopulta 1990-luvun alkuun mennessä sähkön kulutus kolminkertaistui. 

2000-luvun alussa sähkön kulutus oli noin 80 terawattituntia, kun se nykyään on 

noin 85 terawattituntia vuodessa.

Sähkön kulutuksen kehitystä 1960-luvulta 2000-luvulle on kuvattu alla olevassa 

kuvassa.

Kantaverkon neljäs rakennusaalto on parhaillaan käynnissä. Fingrid Oyj vastaa 

osaltaan ilmastonmuutoksen haasteeseen laajentamalla verkkoa uutta ympäristöl-

lisesti kestävää sähköntuotantoa, kuten tuulivoimaa varten.

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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Sähkön kulutuksen  
kehitys Suomessa  
1960-luvulta  
2000-luvulle. 
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3.1.2  Fingridin historia

Valtion voimayhtiöiden lisäksi kantaverkkoa rakensivat myös teollisuuden eri 

toimijat, kuten Nokia Oy, Kolsi Oy, Pohjolan Voima Oy, Rouhialan Voimansiirto Oy 

ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy. Sähkön siirtoverkon rakentaminen oli välttämätön 

edellytys Suomen teollisuuden kehittymiselle.

Teollisuuden voimayhtiöt yhdistivät verkkonsa perustamalla sähkön siirtoon, 

myyntiin ja hankintaan sekä siirtoverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon 

erikoistuneen Teollisuuden Voimansiirto Oy:n vuonna 1988. Imatran Voima 

vastaavasti eriytti Suomen sisäiset kantaverkkopalvelunsa omaksi yhtiökseen, ja 

IVO Voimansiirto Oy aloitti toimintansa 1.7.1992. IVO Voimansiirto Oy:n avattua 

verkkonsa vuonna 1993 vapaasti kaikkien käyttöön sähkökauppa kehittyi vapaan 

markkinakilpailun suuntaan. Marraskuussa 1994 IVO Voimansiirto Oy ja Teolli-

suuden Voimansiirto Oy sopivat verkkojen rinnakkaiskäytöstä ja siitä syntyvän 

hyödyn jakamisesta.

Sähkömarkkinalaki, jolla Suomen sähkömarkkinat avattiin asteittain kilpailulle, 

tuli voimaan 1.6.1995. Laki merkitsi sähkön siirron erottamista sähkön tuotannos-

ta ja myynnistä. Tämän seurauksena vuonna 1996 Imatran Voima Oy, Pohjolan 

Voima Oy ja Suomen valtio perustivat Suomen Kantaverkko Oyj:n. 

Suomen Kantaverkko Oyj osti vuonna 1997 kantaverkkoliiketoiminnan Imatran  

Voima Oy:ltä ja Pohjolan Voima Oy:ltä. Suomen Kantaverkko Oyj:n hallinnassa 

oli 97 prosenttia Suomen kantaverkoista ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. 

Kemijoki Oy:n omistama kantaverkko siirtyi Suomen Kantaverkko Oyj:n omistuk-

seen vuonna 1998. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Suomen Kantaverkko 

Oyj omisti tällöin koko kantaverkon. Suomen Kantaverkko Oyj:stä tuli Fingrid Oyj 

1.1.1999.

Vuonna 2011 voimaan tullut EU:n kolmas lakipaketti edellytti, että sähkön tuotta-

jat eivät saaneet omistaa sähkön siirtoyhtiöitä, jolloin Fortum ja Pohjolan Voima 

joutuivat luopumaan omistuksestaan ja Fingridin suurimmaksi omistajaksi tuli 

Suomen valtio.

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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3.2  Verkon kehittämisprosessi

Fingridin verkon kehittämisen peruslähtökohdan muodostavat kantaverkkoyhtiön 

velvollisuudet sekä olemassa oleva verkko. Lisäksi on paljon erilaisia reunaehtoja, 

jotka vaikuttavat verkon kehittämiseen. 

Verkon kehittämisen periaatteet on määritelty Fingridin verkon kehittämisen ja 

kunnonhallinnan periaatteissa, joka löytyvät Fingridin internetsivuilta1. Kantaver-

kon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteiden mukaisesti Fingrid hoitaa kan-

taverkon investoinnit sekä kunnonhallinnan turvallisesti ja tehokkaasti. Keskeisinä 

tavoitteina on varmistaa, että

 •   siirtokapasiteetti riittää asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin

 •   toiminta on kustannustehokasta

 •   laatu on oikein mitoitettu.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Fingrid toimii vuorovaikutteisesti asiakkaiden, 

muiden kantaverkkoyhtiöiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa 

sekä varmistaa alan palvelujen saatavuuden. Yhtiön osaava ja innovatiivinen 

henkilöstö hallitsee alan erityiskysymykset. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti 

ottamalla oppia muista toimijoista ja omista kokemuksista.

Työturvallisuus-, ympäristö- ja maankäyttökysymykset otetaan pitkäjänteisesti 

huomioon kaikissa kantaverkon elinkaarenhallinnan vaiheissa. Sidosryhmien ja 

yhtiön oman sekä palvelutoimittajien henkilöstön yleistä turvallisuutta, työturval-

lisuutta ja ympäristöturvallisuutta edistetään aktiivisesti uusilla toimintatavoilla, 

koulutuksella ja ohjeistuksella sekä toiminnan valvonnalla.

1 www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/voimajohtoliitteet/Kantaverko%20kehitt%C3%A4misen%20
ja%20kunnonhallinnan%20periaatteet_20140429pdf.pdf
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3.2.1  Verkon kehittämisperiaatteet

Verkon kehittämisen lähtökohtina ovat asiakkaiden tulevat tarpeet, Itämeren 

alueen sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, käyttövarmuustason säilyt-

täminen, kustannustehokkuus sekä verkon ikääntymisen hallinta. Fingridin verkon 

kehittäminen perustuu laajaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön lukuisien 

sidosryhmien kanssa. Fingrid hankkii tietoa asiakkaidensa tarpeista ja suunnitel-

mista luottamuksellisella sekä suunnitelmallisella yhteistyöllä. Sähkömarkkinoiden 

kehittämistarpeita analysoidaan yhteistyössä eri markkinaosapuolten kanssa. 

Yhteistyössä naapurimaiden kantaverkko-organisaatioiden kanssa luodaan suun-

nittelussa tarvittavia ennusteita ja analyysejä. 

Verkon kehittämisessä Fingrid pyrkii hallitsemaan toimintansa ympäristö- ja tur-

vallisuusvaikutuksia. Tavoitteena on minimoida haittavaikutukset yleisen edun ja 

teknistaloudellisten reunaehtojen rajoissa. Kantaverkon rakentamisesta, käytöstä 

ja ylläpidosta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten 

minimointi ja hallinta on tärkeä osa Fingridin käytännön toimintatapoja. Lain-

säädännön velvoitteiden ja ohjeistuksen noudattaminen sekä ajantasaisten suun-

nitelmien ylläpitäminen poikkeustilanteiden varalle toimivat ympäristönhoidon ja 

ympäristöriskien hallinnan kulmakivinä. Fingrid osallistuu aktiivisesti maankäy-

tön suunnitteluun, jotta verkon kehittämiseen tarvittavat maankäytön varaukset 

ja niihin liittyvät vaikutukset ympäristöön huomioidaan alueiden kaavoituksessa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-

kaisesti voimajohtoja suunniteltaessa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia 

voimajohtoreittejä. Lisää voimajohtohankkeen etenemisestä voi lukea Näin etenee 

voimajohtohanke-esitteestä, joka löytyy Fingridin internetsivuilta2.

Verkon kehittämistä ohjaavat pohjoismaiset ja eurooppalaiset verkkosäädökset. 

Mitoitussääntöjen soveltamista ja siirtokapasiteetin määrittämistä ohjaa Fingridin 

sisäinen ohjeistus. Näihin periaatteisiin Fingrid on sitoutunut kantaverkkosopi-

muksissa. Erityisen haitallisten vikojen riskejä Fingrid voi omalla päätöksellään 

2 http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/Ajankohtaista%20liitteet/Esitteet/YVA_esite.pdf
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vähentää tavanomaista käytäntöä varmemmalla mitoituksella. Fingrid huolehtii 

asettamiensa järjestelmäteknisten vaatimusten ja liittymisehtojen kautta siitä, että 

voimajärjestelmä mitoitetaan häiriöiden sietokyvyltään riittäväksi. 

Fingridin verkkoa kehitetään pitkällä aikavälillä teknistaloudellisesti optimoiden, 

mutta samalla kuitenkin tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistaen. Tätä 

varten Fingrid laatii ja ylläpitää kantaverkon kehittämissuunnitelmaa, jota koordi-

noidaan Itämeren alueen ja koko Euroopan kattavien verkkosuunnitelmien kanssa. 

Verkon kehittämissuunnitelma ja investointiohjelma perustuvat tulevaisuuden siir-

toennusteisiin ja verkon uusimistarpeiden pohjalta tehtyihin verkkosuunnitelmiin. 

Verkon vahvistustarpeet pyritään sovittamaan yhteen kunnossapito-, peruspa-

rannus- ja uusimistarpeisiin. Toteutettavat investoinnit ovat kansantaloudellisesti 

kannattavia tai mitoitusperiaatteiden täyttämiseksi välttämättömiä. Lisäksi toteu-

tukseen valittujen hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita ja ne tulee sovittaa 

yhtiön taloudenpitoon.

Verkon kehittämisen onnistumista mitataan kapasiteetin riittävyyttä, käyttövar-

muutta, hankkeiden laatua ja kustannuksia analysoimalla sekä seuraamalla kehitys-

hankkeiden toteutumista. 

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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3.2.2  Kantaverkon kehittämisen kansainvälinen yhteistyö 

Fingrid tekee kansainvälistä yhteistyötä verkon kehittämisessä muiden kantaverk-

koyhtiöiden kanssa ENTSO-E-järjestössä. EU-maiden ja EU:n kanssa sähkömark-

kinoista sopimuksen tehneiden maiden kantaverkkoyhtiöiden perustama ENTSO-E 

(European Network of Transmission System Operators – Electricity) aloitti toimin-

tansa vuonna 2009 ja korvasi aiemman järjestön ETSOn (European Transmission 

System Operators) ja alueelliset yhteistyöjärjestöt (mm. NORDEL, UCTE, AKTSO). 

Perustavina jäseninä ENTSO-E:ssä on 42 kantaverkkoyhtiötä 34 maasta. Järjestön 

tehtävänä on kehittää sähkömarkkinoita ja tehostaa kantaverkkoyhtiöiden yhteis-

työtä. Taustana ENTSOn perustamiselle on EU:n kolmas sähkömarkkinapaketti, 

joka edellyttää kantaverkkoyhtiöiltä aktiivista yhteistyötä.

ENTSO-E:n tehtävänä on edistää EU:n sähkömarkkinoiden integroitumista ja 

luoda kantaverkkoihin liittyviä markkina- ja teknisiä sääntöjä yhteistyössä EU:n 

komission ja sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöelimen ACERin (Agency for 

the Cooperation of Energy Regulators) kanssa. Tehtävänä on myös laatia kym-

menvuotissuunnitelmat (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) verkkojen 

kehittämiseksi, seurata toimitusvarmuuden kehittymistä sekä laatia käyttötoi-

minnan tueksi yhteisiä menettelyjä. Ennen ENTSO-E:n perustamista Fingrid teki 

vastaavanlaista yhteistyötä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa 

Nordel-järjestössä. ENTSO-E:n perustamisen myötä Nordel ja muut alueelliset jär-

jestöt on lakkautettu ja sulautettu osaksi uutta järjestöä.
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Kuva 6.  
ENTSO-E:n alueellisen 
verkkosuunnittelun  
ryhmäjako. 
[Lähde: ENTSO-E.]

ENTSO-E:ssa verkkosuunnittelua tehdään sekä yleiseurooppalaisella että alueelli-

sella tasolla. Kuvassa 6 esitetään ENTSO-maiden jakautuminen alueellisiin ryhmiin. 

Suomi kuuluu Itämeren alueen suunnitteluryhmään, jossa mukana ovat Viro, Lat-

via, Liettua, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa ja Puola.

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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3.2.3  Kansalliset verkon kehittämismenetelmät

Voimajärjestelmä koostuu tuotannosta, kulutuksesta ja niitä yhdistävästä siirto- ja 

jakeluverkosta. Siirtoverkon suunnittelun lähtökohtana on, että sekä tuotanto- että 

kulutuslaitteistot täyttävät niille asetetut tekniset vaatimukset. Siirtoverkon suun-

nittelussa tarkistetaan verkon riittävyys suunnittelujakson arvioituihin siirtotarpei-

siin nähden. Tuotanto- ja kulutuslaitteistojen vaatimukset ja sovellettavat tekniset 

standardit on esitetty Fingridin Voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa 

(VJV 2013) ja yleisissä liittymisehdoissa (YLE 2013) sekä liittymissopimuksissa. 

Järjestelmätekniset vaatimukset pohjaavat yhteispohjoismaisiin mitoitusvaatimuk-

siin (Nordic Grid Code 2007). Eurooppalaiset vaatimukset niin voimalaitoksille 

kuin kulutuslaitteistoille ovat valmistumassa. 

Kantaverkkosuunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan:

 1.   Päävoimansiirtoverkon suunnittelu 

 2.   Alueellinen verkkosuunnittelu

Yleisellä tasolla päävoimansiirtoverkon suunnitelulla tarkoitetaan suunnittelua, 

joka kohdistuu lähinnä 400 ja 220 kV verkkoon. Vastaavasti alueellisessa verk-

kosuunnittelussa arvioidaan lähinnä 110 kV verkon kehittämistarpeita. Muunto-

tarpeiden arviointi rajautuu näin alueelliseen verkkosuunnitteluun. Luonnollisesti 

kantaverkkoa on kuitenkin suunniteltava kokonaisuutena ja yllä esitetty jako on 

vain suuntaa antava.
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3.2.3.1  Päävoimansiirtoverkon suunnittelu 

Päävoimansiirtoverkko mahdollistaa suurten voimalaitosten ja tuotantokeskit-

tymien verkkoon liittämisen sekä palvelee maiden ja alueiden välisiä voiman-

siirtotarpeita ja kytkee suurjännitteisiä jakeluverkkoja syöttävät muuntoasemat 

voimajärjestelmään.

Päävoimansiirtoverkon suunnitteluun vaikuttavat:

 • Lähtökohdat

  - Asetetut vaatimukset

  - Olemassa oleva järjestelmä

 • Muutokset sähkön tuotannossa

  - Konkreettiset investointipäätökset

  - Ennustettu tuotantokapasiteetin kehittyminen

 • Muutokset sähkön kulutuksessa

  - Konkreettiset investointipäätökset

  - Ennustettu kulutuksen kehittyminen

 • Analysoitavat tapahtumat annetuissa puitteissa  

  (ts. millaisiin vika- ja keskeytystilanteisiin varaudutaan)

 • Sallitut seuraukset analysoitaville tapahtumille

Päävoimansiirtoverkon suunnittelussa otetaan huomioon sekä siirtoverkon vah-

vistustarpeet että järjestelmäpalveluiden tarpeet. Nimensä mukaisesti päävoiman-

siirtoverkon suunnittelu kohdistuu 400 ja 220 kV verkkoihin, joilla voidaan katsoa 

olevan merkitystä yhteenkytketyn pohjoismaisen synkronijärjestelmän kannalta.

3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat
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Prosessia on havainnollistettu kuvassa 7. Järjestelmätekniset analyysit suoritetaan 

vuorovaikutteisena prosessina, jossa tulokset teho- ja energiataseanalyyseistä 

muodostavat lähtötiedon verkkoanalyyseihin ja päinvastoin.  

Kuva 7.  
Päävoimansiirtoverkon  
vahvistustarpeiden  
arviointimenetelmä.

Teho- ja 
energia-

taseanalyysit

Järjestelmätekniset
analyysit

Verkko-
analyysit

Lähtökohdat
(Suunnitteluperusteet)

Teknis-taloudellinen
yhteenveto (Verkon 

kehityssuunnitelma)
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Käytetty päävoimansiirtoverkon nykyisten ja tulevien vahvistustarpeiden analy-

sointimenetelmä sisältää:

 • lähtökohtien selvittämisen mukaan lukien kyseeseen tulevat  
  kehitysskenaariot

 • järjestelmätekniset analyysit sisältäen teho- ja energiataseanalyysit   
  sekä verkkoanalyysit

 • teknis-taloudellisen vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailun ja arvioinnin.   
  Taloudellinen arviointi perustuu kansantaloudellisiin teorioihin.
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Suunnittelun tavoitteena on ylläpitää niin suurta siirtokapasiteettia, ettei merkit-

täviä Suomen sisäisiä siirtorajoituksia synny ja Suomi voidaan säilyttää yhtenä 

hinta-alueena. Päävoimansiirtoverkossa siirtokapasiteettia rajoittavina tekijöinä 

voi termisen kapasiteetin lisäksi olla myös jännite- ja kulmastabiilius, jotka on 

myös otettava suunnittelussa huomioon.

Käyttövarmuus otetaan silmukoidun 400 kV päävoimansiirtoverkon mitoituksessa 

huomioon niin sanotulla n–1-säännöllä. Tämä tarkoittaa varautumista mahdolli-

siksi katsotuissa suunnittelutilanteissa mihin tahansa yksittäiseen pääsiirtoverkon 

komponentin tai voimalaitoksen vikaan niin, ettei tästä aiheudu muille kuluttajille 

tai tuottajille sähkön siirron keskeytystä. 

Siirtokapasiteetin riittävyyttä arvioidaan tuotanto-, kulutus- ja verkkoinvestointi-

suunnitelmiin perustuvien tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen pohjalta teknis- 

taloudellisin siirtokapasiteetti- ja markkinasimulaatioin sekä kustannus–hyöty- 

analyysein.

Uusien johtojen rakentamisen ohella pääsiirtoverkon kapasiteettia voidaan lisätä 

erilaisin säädöin ja loistehon kompensointiratkaisuin. Tämä johtuu siitä, että  

stabiilisuus rajoittaa usein ennen termistä kapasiteettia.
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Mahdolliset investoinnit arvioidaan kustannusten ja hyötyjen perusteella. Hyöty-

arviointi tehdään kansantaloudellisin perustein. Päävoimansiirtoverkon suunnitte-

lussa tärkeitä arviointikriteereitä ovat:

 1. Hyöty sähkömarkkinaosapuolille

 2. Sähköenergian säännöstelyn riskin pienentyminen

 3. Tehopulan riskin pienentyminen

 4. Muutokset siirtohäviöissä

 5. Järjestelmäpalveluiden kauppa

 6. Sähkömarkkinoiden toimivuus

 7. Riittävä siirtokapasiteetti
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11.

8.

9. 10.

7.
6.

5.

4.

3.

2.

1.

12.

3.2.3.2  Alueellisen voimansiirtoverkon suunnittelu 

Alueellista verkkosuunnittelua on tehty kantaverkkoyhtiössä jo 1980-luvulta 

lähtien. Nykymuodossa alueellista verkkosuunnittelua on tehty vuodesta 2003 asti. 

Suomi on jaettu 12 suunnittelualueeseen, jotka on muodostettu maantieteellisin ja 

sähköteknisin perustein. Aluejako on esitetty kuvassa 8. Jokaisen alueen siirtoky-

vyn riittävyys varmistetaan aluesuunnitelmalla 3–5 vuoden välein. Aluesuunnitte-

lussa tarkastelu kohdistuu erityisesti 110 ja 220 kV kantaverkkoon ja sitä tukevaan 

400 kV päävoimansiirtoverkkoon. Suunnittelussa huomioidaan kantaverkon lisäksi 

Fingridin ja muiden yhtiöiden omistamat suurjännitteiset jakeluverkot sekä niiden 

kehityssuunnitelmat ja -tarpeet.

1.  Lappi

2.  Meri-Lappi

3.  Oulu

4.  Kainuu

5.  Pohjanmaa

6.  Keski-Suomi

7.  Savo-Karjala

8.  Porin ja Rauman seutu

9.  Häme

10.  Kaakkois-Suomi

11.  Varsinais-Suomi

12.  Uusimaa

Kuva 8.  
Verkon 
suunnittelualueet.
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Alueellisen	verkkosuunnittelun	lähtökohdat

Suunnittelun lähtökohtana ovat mitoitusperiaatteet. 110 ja 220 kV kantaverkko 

mitoitetaan niin, että verkon on kestettävä yksittäinen vika ilman, että vian seu-

rauksena verkko ylikuormittuu, jännitteet laskevat sallittujen rajojen alapuolelle 

tai vika laajenee muualle verkkoon. 110 ja 220 kV verkon mitoitus tapahtuu lähin-

nä termisen siirtokyvyn, oikosulkuvirtojen sekä sallitun jännitealeneman ehdoilla. 

Lapissa pitkien etäisyyksien vuoksi myös verkon stabiilius rajoittaa siirtoja. 110 kV 

verkon mitoituksessa sallitaan yksittäisestä viasta aiheutuva alueellinen toimitus-

keskeytys. Toisin kuin useimmissa muissa maissa, Suomessa on sallittu 110 kV 

verkossa niin sanottu voimajohtoliityntä. Tällä tavoin on kustannustehokkaasti 

voitu rakentaa 110 kV syöttöpisteitä alempijännitteiseen jakeluverkkoon. Tästä on 

kuitenkin seurauksena se, että kun voimajohdolla tapahtuu vika, niin kaikki kysei-

seen voimajohtoon suoraan liittyneet liittyjät kokevat toimituskeskeytyksen.

Verkon mitoittavat tilanteet vaihtelevat suunnittelualueittain. Tietyillä alueilla 

myös päävoimansiirtoverkon (400 kV) siirrot vaikuttavat voimakkaasti 110 kV 

rengasverkon kuormittumiseen ja mm. häviöihin. Erityistilanteissa on huomioitava 

myös verkon poikkeukselliset kytkennät tai pitkäkestoiset verkon keskeytykset. 

Pääsääntöisesti verkko kuitenkin mitoitetaan kestämään minkä tahansa verkko-

komponentin vika tai keskeytys ja kunnossapidon sekä rakentamisen edellyttämät 

keskeytykset pyritään ajoittamaan kevyempien siirtojen aikaan.

Alueellisen 110 kV verkon kannalta mitoittavia suunnittelutilanteita voivat olla 

esimerkiksi talvipäivän huippukuorma, talviyön yösähköpiikit vesivoiman tuotan-

non ollessa pientä, suuri tuotantoylijäämä tulva-aikaan keväällä tai suuri alijäämä 

kesäpäivänä, kun paikalliset voimalaitokset ovat vuosihuollossa. Lisäksi lisäänty-

vällä tuulivoimatuotannolla voi olla alueellisesti merkittävä vaikutus mitoittaviin 

tilanteisiin.
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Perinteisesti Suomen sähkönkulutus on huipussaan talvella pitkän kylmän kauden 

aikaan. Toisaalta talvella on käytössä enemmän sähkön tuotantokapasiteettia. 

Kesällä lämmityskuorma on pienempi, mutta jäähdytyskuorma on kasvamassa. 

Kesällä lauhde- ja vastapainetuotantoa on vähemmän käytössä, lisäksi yleensä 

kesällä suoritetaan voimalaitosten reviisiot, jolloin pitkälläkin käyttöajalla toimi-

vat tuotantolaitokset ovat poissa käytöstä. Näin ollen verkon suuret siirrot voivat 

tapahtua kesäaikaan, jolloin myös näissä tilanteissa verkon siirtokyvyn on oltava 

riittävä. Kesällä verkon terminen siirtokyky on matalimmillaan, sillä ulkolämpö-

tilalla on erittäin suuri vaikutus etenkin voimajohtojen ja muuntajien termiseen 

kuormitettavuuteen.

Verkon siirtokykylaskennassa voimalaitosten käyttö pyritään mallintamaan mah-

dollisimman todenmukaisesti. Vesivoimantuotanto saattaa vaihdella hyvinkin voi-

makkaasti riippuen vesitilanteesta ja sähkön hinnasta sekä käytettävissä olevasta 

varastointikapasiteetista. Teollisuuden vastapainevoima ajaa sen teollisuuspro-

sessin ehdoilla, johon se liittyy. Sähköä ja lämpöä tuottavien kaukolämpövoima-

laitosten osalta lähtökohtana verkkosuunnittelussa on, että ne ovat ajossa talven 

huippukuormitustilanteissa. Osa vastapainelaitoksista on suunniteltu siten, että 

ne voivat ajaa myös lauhdevoimalaitoksina. Tällöin on mahdollista, että laitokset 

ajavat kevyenkin kuorman tilanteessa. Jatkuvaan käyttöön suunniteltujen voima-

laitosten keskeytykset käsitellään pääosin poikkeustilanteina. 

Tuulivoima, tulevaisuudessa mahdollisesti myös aurinkovoima, asettaa erityisiä ja 

uudenlaisia haasteita kantaverkon mitoitukselle. Tuulivoiman tuotanto vaihtelee 

tuulesta riippuen ja voi muuttua nopeastikin nollatehon ja nimellistehon välillä, 

mikä edellyttää, että verkko mitoitetaan suurimman ja pienimmän tuotantotehon 

mukaan. Tuulivoimalle määritettyjä yleisiä todennäköisyyslukuja tuotannon 

määrästä eri hetkinä ei voida käyttää alueellisessa verkkosuunnittelussa, koska 

sääolosuhteiden vaihtelu alueen sisällä voi olla huomattavasti pienempää kuin 

koko Suomen mittakaavassa. 
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Aluesuunnitelman	eteneminen

Verkkosuunnittelu edellyttää ryhmätyötä, jossa eri osa-alueiden asiantuntijat 

osallistuvat suunnittelun reunaehtojen määrittelyyn ja ideointiin. Kuvassa 9 on 

esitetty yksinkertaistettu kaavio aluesuunnitelman edistymisestä. 

Alueellisen verkkosuunnitelman lähtökohtana ovat luottamukselliset sähkön 

tuotanto- ja kulutusennusteet, joita saadaan suoraan sähkön tuottajilta, suurteol-

lisuudelta ja verkkoyhtiöiltä, sekä näkemykset sähköverkon kehittämistarpeista 

kyseisellä alueella. Ennusteet kattavat tavallisesti seuraavat 10–15 vuotta. Luot-

tamuksellinen ja avoin keskusteluyhteys alan toimijoiden kanssa on olennaisen 

tärkeää verkon suunnittelun kannalta, sillä on mahdollista, että suurikin teolli-

suuslaitos pystytään rakentamaan nopeammin kuin sen tarvitsema sähköverk-

koliityntä. Siirtoverkon rakentamisen lisäksi on varattava aikaa ympäristö- ja 

maankäyttöasioiden selvittämiseksi ja tarvittavien lupien saamiseksi. Teollisuuden 

ja voimantuottajien ennusteissa pyritään huomioimaan mahdolliset kapasiteetin 

muutokset ja prosessien tehostamisten vaikutukset kulutukseen tai tuotantoon. 

Kuva 9.  
Verkkosuunnittelu-
prosessin eteneminen. Ennusteiden  

kerääminen

Verkkoratkaisujen
ideointi

Ratkaisujen  
tarkistaminen 

laskelmin

Verkon kuntotietojen 
kerääminen

Kehittämistarpeiden 
tunnistaminen

Verkkomallin 
rakentaminen

Vikatilanteiden 
simulointi

Ratkaisujen  
toteutettavuuden

tarkistaminen

Johtojen ja
asemien

esisuunnittelu
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Alue- ja jakeluverkkojen sähkönkulutus- ja verkonkuormaennusteisiin vaikuttaa 

tarkastelualueen asuinalueiden, palvelukeskittymien ja pk-teollisuuden kehitty-

minen. Suunnittelussa tehdään lisäksi herkkyystarkasteluja kuormien ja tuotan-

non kehittymisen suhteen. Kuormien toteutuneita tehoja ja tehonsiirtoja sekä 

voimantuotannon ajotapaa pystytään arvioimaan historiatietokannan mittauksia 

analysoimalla. Teollisuuden laajennukset ja supistukset voivat tapahtua nopeassa 

aikataulussa, mutta päätöksiä voidaan toisinaan joutua odottamaan hyvinkin 

pitkiä aikoja. Tämän vuoksi kantaverkkosuunnittelussa on pyrittävä joustaviin 

verkonkehittämisratkaisuihin, jolloin sähkön kuluttajien ja tuottajien siirtotarpeet 

voidaan kattaa, mutta toisaalta ei tehdä yli-investointeja. 

Varsinainen verkkosuunnitteluprosessi aloitetaan kehittämistarpeiden kartoituk-

sella. Kehittämistarpeita ovat muun muassa verkon ikääntymisen hallinta, verkon 

siirtokyky, oikosulkuvirtojen hallinta, sähkönlaatuongelma (mm. jännitevaihtelut) 

sekä kytkentä- ja keskeytystarpeisiin liittyvät ongelmat.

Alueellisessa verkkosuunnittelussa tehdään tehonjakolaskentaa siihen soveltuvalla 

simulointiohjelmistolla. Ennusteiden ja mittausten pohjalta sähköisen simulointioh-

jelmiston verkkomalliin lisätään kulutukset ja tuotannot kullekin sähköasemalle. 

Verkon riittävyyttä voidaan arvioida tehonjako-ohjelmistolla simuloimalla erilaisia 

vika- ja poikkeuskytkentätilanteita. Jos verkko ei ole sellaisenaan siirtokyvyltään 

riittävä, ideoidaan joukko verkkoratkaisuja, joiden riittävyyttä tarkastellaan verkos-

tolaskennalla. 110 ja 220 kV verkon suunnittelussa riittävät useimmiten tehonjako- 

ja oikosulkuvirtalaskelmat. Erityistapauksissa tehdään dynamiikkalaskentaa, jolla 

pystytään arvioimaan verkon kulma- ja jännitestabiiliutta.
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Tehonjakolaskelmilla selvitetään verkon kuormittumista ja jännitteitä vian jälkei-

sessä tilanteessa sekä häviöitä. Laskennassa huomioidaan myös korvauskytkennät 

vian jälkeen. Tarvittaessa esimerkiksi Lapissa joudutaan tekemään lisäksi dyna-

miikkatarkasteluja myös 220 ja 110 kV verkossa johtuen pitkistä siirtoetäisyyksistä. 

Pääkaupunkiseudulla 110 kV jännitteinen verkko on tiheästi silmukoitu ja siihen 

liittyy useita voimantuotantolaitoksia, joten ongelmaksi muodostuu helposti liian 

suuri oikosulkuvirtataso, jota on rajoitettava esimerkiksi jakamalla verkkoa osiin. 

Toisaalla oikosulkuteho voi olla myös liian pieni, jolloin nopeasti muuttuvat tai 

epäsymmetriset kuormat aiheuttavat liiallisia jännitemuutoksia. 

Aluesuunnittelussa tehonjakolaskelmia tehdään tulevaisuuden verkkomallilla 

tavallisesti 5, 10 ja 15 vuoden päähän nykyhetkestä. Tämän lisäksi pyritään ar-

vioimaan mahdollisia kehityssuuntia vielä kauemmas tulevaisuuteen. Toisinaan 

kaukana tulevaisuudessa esiintyvät verkon kehittämistarpeet ohjaavat verkon 

suunnittelua ja rakentamista jo lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi asemien sijoittelu- 

ja johtoreittisuunnitelmissa tulee ottaa huomioon kaikki realistiset tulevaisuuden 

skenaariot.

Jos verkko ei ole sellaisenaan siirtokyvyltään riittävä, luodaan joukko verkkorat-

kaisuja, joiden pätevyys todennetaan verkostolaskennalla. Tavallisesti parhaiden 

verkkoratkaisujen löytäminen vaatii aikaa ja ryhmätyötä. Verkkoratkaisuissa 

pyritään optimoimaan mm. investointikustannukset, siirtohäviöt ja ympäris-

tövaikutukset. Suunnittelun tavoitteena on löytää kansantaloudellisesti paras 

verkkoratkaisu. Verkkoratkaisuissa pyritään käyttämään olemassa olevaa verkkoa 

mahdollisimman tehokkaasti. Johtojen risteyspaikkaan voidaan lisätä kytkinlaitos 

tai muuntoasema alueen siirtojen hallitsemiseksi. Vian jälkeisiin alijännitteisiin 

voidaan taas vaikuttaa lisäämällä sähköasemalle rinnakkaiskondensaattori. Kun 

siirtokyvyn kasvattamiseksi ei löydy ratkaisua olemassa olevasta verkkoraken-

teesta, on siirtokykyä vahvistettava rakentamalla uusi voimajohto tai korvaamalla 

vanha voimajohto uudella. Tietyissä tapauksissa voimajohdon johtimet voidaan 

vaihtaa poikkipinnaltaan suuremmiksi tai 1-osajohtimisista 2-osajohtimisiksi, 

mikä edellyttää, että voimajohdon pylväsrakenteet on mitoitettu raskaammille 

johtimille. Usein voimajohto on kuitenkin uusittava kokonaan sen kunnon vuoksi. 
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Aluesuunnitelman yhteydessä on huomioitava uusien sähköasemien ja voimajoh-

tojen maankäyttötarpeet. Jos hankkeet eivät ole mahdollisia maankäytön kannal-

ta, on kehitettävä uusi suunnitelma.

Verkon investointeja ei kannata tehdä etupainotteisesti, jos ei ole erityistä syytä 

nopeuttaa aikataulua (mm. keskeytysten saantiongelmat tulevaisuudessa). Mitä lä-

hempänä tarvetta verkkoinvestointi tehdään, sitä paremmin nähdään, minkälaisia 

siirtotarpeita tulevaisuudessa esiintyy ja suuremmalla todennäköisyydellä osataan 

tehdä juuri oikea verkkoinvestointi. Tulevaisuuden ennustaminen on erittäin vai-

keaa, joten verkkosuunnitelmien on oltava mahdollisimman joustavia.

Kun alueellisen verkkosuunnitelman ratkaisut ovat selvillä, suunnitelma esitellään 

alueen asiakkaille. Asiakkaat voivat ottaa kantaa ehdotettuihin ratkaisuihin ja 

verkkosuunnitelmaa voidaan kehittää heidän kommenttiensa perusteella. Lisäksi 

asiakas voi nähdä aluesuunnitelmat asiakasextranetissä. 

Todennäköisimmän tulevaisuuden skenaarion mukainen verkkosuunnitelma vie-

dään Fingridin kantaverkon investointisuunnitelmaan. Skenaarioiden täsmentyes-

sä verkkosuunnitelmia ja kehittämissuunnitelmaa päivitetään.

3.2.3.3  Fingridin investointisuunnitelman muodostaminen

Kantaverkon investointisuunnitelmassa ylläpidetään suunnitelmaa kantaverkkoon 

tehtävistä investoinneista. Investointisuunnitelma kattaa kantaverkon uus- ja 

korvausinvestoinnit seuraavalle 10 vuodelle. Hankkeet päätyvät investointisuunni-

telmaan verkkosuunnitelmissa ja kunnonhallintasuunnitelmissa määriteltyjen tar-

peiden perusteella. Investointisuunnitelmassa on määritelty investointihankkeiden 

laajuudet ja niiden arvioidut vuosittaiset kustannukset. Fingridin investointisuun-

nitelmaa arvioidaan ja päivitetään useamman kerran vuodessa. Jos toimintaympä- 

ristössä tapahtuu muutoksia, investointisuunnitelmaa päivitetään vastaamaan 

muuttunutta tilannetta.
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3.3  Verkon iän kehittyminen 

Kantaverkko muodostuu voimajohdoista ja sähköasemista, jotka puolestaan koos-

tuvat monista erilaisista komponenteista ja rakenneosista. Näillä osilla on erilaiset 

elinkaaret erilaisine huolto- ja kunnossapitotarpeineen sekä eripituiset eliniät, 

joiden päätyttyä ne viimeistään on korvattava uusilla. Kantaverkko-omaisuudesta 

vain tontit ja johtokatujen käyttöoikeudet ovat ikääntymätöntä omaisuutta.

Sähköasemalla on luontaisesti eri-ikäisiä komponentteja, sillä sähköasemia 

harvoin rakennetaan heti lopulliseen laajuuteen. Laajennuksille varataan tilaa ja 

niitä tehdään tarvittaessa, minkä vuoksi sähköaseman ikää on tarkasteltava kom-

ponenteittain. Voimajohdon ikä on yksikäsitteisempi, vaikka sitäkin hämärtävät 

myöhemmin esimerkiksi johtimien vaihdot ja lisäykset. Voimajohto on yleisesti ot-

taen selvästi pitkäikäisempi kuin sähköasema. Voimajohdon osien pitoaikaodotteet 

ovat 35 ja 80 vuoden välillä; lyhimmät maahan upotetuilla puupylväillä, pisimmät 

teräspylväillä. Asemakomponenttien pitoaikaodotteet ovat selvästi lyhemmät, 35 

ja 40 vuoden välillä. Alla olevissa taulukoissa on esitetty valvontamallin mukaiset 

verkonosien tekniset eliniät.

Muuntajat 60 v Ylijännitesuojat 40 v

Katkaisijat 40 v Kondensaattorit 40 v

Erottimet 40 v Öljyreaktorit 45 v

Mittamuuntajat 35 v Kuivareaktorit 35 v

Vapaasti seisovat teräspylväät 80 v

Harustetut teräspylväät 65 v

Harustetut alumiinipylväät 65 v

Harustetut puupylväät 50 v

Maahan upotetut puupylväät 35 v

Johtimet 70 v

Ukkosjohtimet 50 v

Optiset ukkosjohtimet 40 v
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Suomen kantaverkko on saavuttanut nykyisen muotonsa yli 80 vuoden aikana. 

Vanhimmat käytössä olevat 110 kV voimajohdot rakennettiin jo 1920-luvulla. 

Suurin osa kantaverkon vanhimmista osista on jo perusparannettu tai korvattu 

uusilla. Hyvin iäkkäitä voimajohtoja on kuitenkin vielä käytössä. Sähköasemilla 

sen sijaan vanhimmat laitekannat on jo kauan sitten korvattu uusilla. Tällä hetkel-

lä kantaverkon keski-ikä on noin 27 vuotta. Johtojen keski-ikä on 30 vuotta, mikä 

on yli kymmenen vuotta suurempi kuin asemien suurjännitekomponenttien 20 

vuoden keski-ikä. Johtojen kokonaispituudesta noin neljännes on yli 50 vuoden 

ikäistä, kun asemalaitteista vain alle 5 prosenttia on yli 40 vuoden ikäistä. Voima-

johtojen vuotuinen ikääntymisnopeus on ollut viime aikoina luokkaa 0,7 vuotta 

ja asemalaitteiden vain 0,3 vuotta. Kuvissa 10 ja 11 on havainnoitu kantaverkon 

400 ja 220 kV katkaisijoiden ikäjakaumaa. Lisäksi kuvista näkyy seuraavan 10 

vuoden aikana käytöstä poistuvat ja uusittavat katkaisijat. 

Komponentin elinkaaren lähestyessä loppuaan sen korvaaminen uudella pyritään 

tekemään oikea-aikaisesti, ennen kuin vaurioista ja lisääntyvistä vioista koituu 

haittaa. Oikeaan ajankohtaan vaikuttavat kunnon lisäksi monet muutkin seikat, 

kuten käyttökeskeytysten saamismahdollisuudet ja sopivat uusimiskokonaisuudet. 

Joskus voidaan tietoisesti myöhästyttää korvausinvestointia. Elinkaaria voidaan 

pidentää korjauksilla ja perusparannuksilla. Näin voidaan saada nopeimmin 

ikääntyvät osat kestämään sopivan kokonaisuuden mielekkääseen uusimisajan-

kohtaan. Lykkäämisestä johtuva verkon käyttövarmuuden vähäinen heikentymi-

nen sallitaan. Käyttö- ja henkilöturvallisuuden tasosta ei kuitenkaan tingitä.
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400 kV 
kytkinlaitteiden 
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kytkinlaitteet.
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3  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat

Kuva 11.  
220 kV 
kytkinlaitteiden 
ikäjakauma ja 
uusittavat/käytöstä 
poistettavat 
kytkinlaitteet.

Kaikki verkon komponentit eivät yllä normaaliin elinkaareen kunnossapidosta 

huolimatta, vaan joskus huonoja yksilöitä ja komponenttityyppejä joudutaan 

uusimaan ennenaikaisesti. Ulkoisista syistä vioissa vaurioituneet komponentit 

täytyy korvata välittömästi. Kuormituksen kasvaessa, teknisiltä ominaisuuksiltaan 

riittämättömäksi käyneen verkon osan tilalle voidaan joutua vaihtamaan vahvem-

pi. Vanha laite voidaan korvata uudella ylivertaisten teknisten ominaisuuksien tai 

häviöiden pienenemisen vuoksi. Tarpeettomaksi käynyt komponentti tai verkon 

osa voidaan siirtää uuteen paikkaan tai poistaa käytöstä kokonaan. Myös turvalli-

suus- ja ympäristösyistä voidaan tehdä ennenaikaisia korvausinvestointeja.

Elinkaarien optimoinnissa tärkeä työkalu on komponenttien historiatiedot sisältä-

vä kattava ja ajantasainen verkkotietojärjestelmä. Sen avulla voidaan elinkaarien 

suunnittelussa ottaa huomioon kaikki hankinnassa, käytössä, tarkastuksissa ja 

kunnossapidossa syntyneet tiedot. Lisää päätöksenteossa tarvittavaa taustatietoa 

tuo verkkoyhtiöiden kansainvälinen yhteistyö, jonka ansiosta saadaan muun 

muassa muutoin hitaasti kertyvää kokemusperäistä tietoa komponenttien käytöstä 

ja vioista.
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Kantaverkon käyttövarmuus pyritään pitämään hyvällä tasolla ikääntymisestä 

huolimatta. Ikääntyvän verkon saneeraus-, komponenttien korjaus-, elinkaarien 

jatkamis- ja korvausinvestointien ajoittamispäätökset ovat keskeisen tärkeitä 

kantaverkko-omaisuuden kustannustehokkaassa ja laadukkaassa hallinnassa. 

Kantaverkon kehittämissuunnitelman ylläpidon tärkeä osa on kunnonhallinnan 

ja verkkosuunnittelun tiivis yhteistyö. Kuntoselvityksillä ja muilla tavoin kerätyt 

kantaverkon kunnossapito- ja perusparannustarpeet kerätään hankepankkiin. 

Näistä tarpeista muodostetaan toteutettavia kokonaisuuksia, jotka toteutetaan in-

vestointihankkeiden yhteydessä tai erillisenä isompana perusparannushankkeena. 

Tavoitteena on, ettei samassa kohteessa tarvitse tehdä kunnossapito- tai peruspa-

rannuksia moneen vuoteen.
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3.4  Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden näkymät 

3.4.1  Sähkömarkkinat 

Sähkömarkkinoilla sähköenergian hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan 

tasapainon perusteella. Kysynnän ja tarjonnan tasapainoon pohjoismaisilla 

sähkömarkkinoilla vaikuttavat monet seikat, kuten globaali taloustilanne, poh-

joismainen vesitilanne, lämpötila, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinta sekä 

siirtoyhteyksien käytettävyys. Sähkökauppa avoimilla sähkömarkkinoilla voidaan 

jakaa pörssikauppaan ja kahdenväliseen kauppaan eli OTC-kauppaan (Over The 

Counter). Pörssikauppaa käydään nimensä mukaisesti jollakin sähköpörssissä 

standardoidulla tuotteella. OTC-kauppaa on kaikki muu kuin pörssissä käytävä 

kauppa: erilaiset kahdenkeskiset sopimukset sekä meklariyhtiöiden välityksellä 

käytävä kauppa. Sähkön toimitukseen johtavan eli fyysisen sähkökaupan lisäksi 

sähkömarkkinoilla käydään myös finanssikauppaa, joka ei johda sähkön toimi-

tukseen. Fyysinen sähkö on tällöin hankittava erikseen esimerkiksi vuorokau-

simarkkinoilta. Finanssimarkkinoita voidaan käyttää sähkön markkinahinnan 

heilahteluilta suojautumiseen. 

Nord Pool Spot AS vastaa fyysisen sähkön markkinoista, eli Elspot- ja Elbas- 

markkinoista, ainoana Itämeren alueen markkinapaikkana. Nord Pool Spot hoitaa 

kantaverkkoyhtiöille hinta-alueiden rajoilla tapahtuvaa siirtojen hallintaa ja siir-

tokapasiteettien allokointia edelleen markkinoille. Nord Pool Spotin markkinaan 

kuuluvat Itämeren alueen valtioista Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia 

ja Liettua. NASDAQ OMX ylläpitää finanssimarkkinoiden kauppapaikkaa, jossa 

toimijat voivat käydä kauppaa sähkön johdannaistuotteilla.
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Vuoden 2014 helmikuussa otettiin käyttöön eurooppalainen vuorokausimarkkinoi-

den markkinakytkentä. Mekanismissa lasketaan samanaikaisesti sähkön markkina-

hinnat ja siirrot rajojen yli koko alueella, mikä tuottaa mahdollisimman tehokkaan 

hinnanmuodostuksen ja siirtoverkon käytön. Nykyisin markkinakytkentä kattaa 

19 EU-maata, sisältäen Pohjoismaat, läntisen Manner-Euroopan, Iberian niemi-

maan, Englannin sekä Italian. Sähköpörssit ja kantaverkkoyhtiöt valmistelevat 

myös vuorokauden sisäisten markkinoiden yhdistämistä EU-tasolla.

Venäjällä sähkömarkkinoiden rakenne poikkeaa olennaisesti eurooppalaisista 

käytännöistä. Venäjän markkinamallissa sähköntuotantokapasiteetin käytöstä ja 

sähköenergiasta käydään kauppaa erikseen. Venäjällä on käytössä ns. pistehin-

noittelumenettely, mikä tarkoittaa, että sähkö hinnoitellaan erikseen kussakin 

verkon toimituspisteessä. Suomen ja Venäjän välillä ei ole käytössä ns. market 

coupling -menettelyä, mutta Suomen puolella kaikki maiden välinen kauppa 

tapahtuu sähköpörssissä. Venäjän kapasiteettimarkkinoilla määrittyvä kapasiteet-

tihinta rasittaa myös Suomeen tuotavaa sähköä, mikä on merkittävästi vähentänyt 

sähkön tuontia Venäjältä Suomeen. 
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3.4.2  Suomen energia- ja ilmastopolitiikka 

Suomen energia- ja ilmastopolitiikan pitkän aikavälin tavoite on hiilineutraali yh-

teiskunta3. Lyhyemmän tähtäimen tavoite on varmistaa vuodelle 2020 asetettujen 

kansallisten tavoitteiden saavuttaminen4. 

Sähkön kulutus Suomessa kasvoi verrattain vakaasti vuoteen 2007 asti, jolloin vuo-

sikulutus oli ennätykselliset 90,4 terawattituntia. Finanssikriisin puhjettua sähkön 

kulutus putosi 81,3 terawattituntiin vuonna 2009 ja on sittemmin noussut noin 83–85 

terawattitunnin tasolle. Erityisesti metsäteollisuuden sähkönkulutus on selvästi, noin 

8 terawattituntia, pienempi kuin ennen finanssikriisiä. Toisaalta eräät sektorit, kuten 

kemianteollisuuden ja palvelusektorin sähkönkulutus, ovat jo ylittäneet kriisiä edeltä-

vän tason. Työ- ja elinkeinoministeriö on vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian 

arviossaan lähtenyt siitä, että sähkön kulutus kasvaa tulevana vuosikymmenenä. 

Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaan ovat viime vuosina vaikuttaneet uusiutuvan 

energian lisäämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpi-

teet sekä keskustelu uusien ydinvoimalaitoksien tarpeellisuudesta. Valtioneuvosto 

teki vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen Teollisuuden Voiman Olkiluoto 4 

-hankkeesta sekä Fennovoiman hankkeesta, jonka laitospaikaksi valikoitui Pyhäjoen 

Hanhikivi. 

Teollisuuden Voima Oyj:n yhtiökokous tiedotti 24.6.2015, ettei Olkiluoto 4 -ydin-

voimalaitosyksikölle haeta rakentamislupaa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen 

voimassaoloaikana. Fennovoima Oy jätti rakentamislupahakemuksen 30.6.2015.

Vuonna 2010 päätettiin myös uusiutuvan energian tukemisesta syöttötariffilla; 

syöttötariffijärjestelmässä merkittävimmin on ollut esillä tuulivoiman syöttötariffi, 

jolla tähdätään Suomen tuulivoimakapasiteetin kasvattamiseen 2 500 megavolt-

tiampeeriin (MVA) vuoteen 2020 mennessä. 
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Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomi on ollut sähkön nettotuoja. Vuoteen 

2011 asti Suomeen tuotiin tasaisesti noin 11 terawattituntia sähköä Venäjältä. 

Sittemmin kapasiteettimaksut sekä nouseva maakaasun kotimarkkinahinta Ve-

näjällä ja samanaikaisesti tapahtunut päästöoikeuksien hinnan romahdus sekä 

tuulivoiman voimakas lisääntyminen EU:ssa ja Itämeren alueella ovat pudottaneet 

sähkön tuonnin Venäjältä noin 3–5 terawattituntiin. Samaan aikaan Olkiluoto 

3 -ydinvoimalaitoksen käyttöönotto on toistuvasti viivästynyt. Yhdessä nämä 

tekijät ovat johtaneet siihen, että historiallisesti tasapainossa ollut sähkön siirto 

Suomen ja Ruotsin välillä on muuttunut likimain täydeksi sähkön tuonniksi Ruot-

sista Suomeen. Toisaalta pohjoismaisten sähkön tukkuhintojen voimakas lasku on 

kaventanut suomalaisen hiililauhdetuotannon elintilaa markkinoilla; esimerkiksi 

Inkoon hiilivoimalaitos siirrettiin pitkäaikaiseen säilöntään vuonna 2014. Lauhde-

voimalaitosten sulkeminen lisää osaltaan riskiä siitä, että käytettävissä oleva teho 

ei kaikkina hetkinä riitä kattamaan kulutusta. Viime vuosina rajasiirtokapasiteetti 

Suomen ja naapurimaiden välillä on myös merkittävästi kasvanut Fenno-Skan 2- 

(800 MW) ja EstLink 2 (650 MW) -merikaapeleiden käyttöönoton myötä. 
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3.4.3  Sähkön tuotanto- ja kulutusnäkymät

Suurien ydinvoimalaitosyksiköiden toteutumisella on merkittävä vaikutus koko 

Suomen voimajärjestelmään ja kantaverkon kehittämistarpeisiin. Fingrid on suun-

nittelussa varautunut liittämään myönteisen periaatepäätöksen saaneet Hanhikivi 

1- ja Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksiköt kantaverkkoon niiden ilmoitettuna val-

mistumisaikana, mutta on toisaalta varautunut myös tilanteeseen, jossa laitokset 

myöhästyvät tai eivät toteudu. Uusien ydinvoimayksiköiden verkkoon liittämistä 

käsitellään tarkemmin luvussa 4.4.1.

Tuulivoiman osalta kantaverkon kehittämissuunnitelmassa lähdetään oletuksesta, että 

syöttötariffilaissa määritelty 2 500 MVA:n tuulivoimatavoite saavutetaan vuoteen 

2020 mennessä. Kesäkuussa 2015 hallitus jätti lausunnoille luonnoksen syöttöta-

riffilain muutoksesta, jonka saattaa toteutuessaan leikata toteutuvaa tuulivoimaka-

pasiteetia 2 500 MVA:n alle. Vuoden 2020 jälkeen tukimekanismien mahdollisesta 

jatkamisesta tai uusien tukimekanismien asettamisesta ei ole tietoa, joten suunnit-

telussa varaudutaan erilaisiin kehityskulkuihin. Kantaverkon kehittämisen näkökul-

masta on olennaista paitsi tuulivoiman kokonaismäärä, myös sen maantieteellinen 

sijoittuminen Suomessa. Tuulivoiman verkkoon liittämistä käsitellään tarkemmin 

luvussa 4.4.2. Kehityssuunnitelmassa on oletettu, että Suomessa tai muualla pohjois-

maissa ei oteta tarkastelujaksolla käyttöön laajamittaista kapasiteettimekanismia, eli 

sähkön tuotantotehon käytettävyydestä maksettavaa korvausta. 

Tuulivoiman osuuden lisääntyessä kokonaistuotannosta on tullut esiin myös kysy-

mys pohjoismaisen voimajärjestelmän taajuuden laadusta ja käyttövarmuudesta. 

Tuulivoimalaitoksen turpiinin käyttövoima vaihtelee satunnaisesti. Tällöin tuuli-

voimalaitoksesta saatava teho sekä tuuliturpiinin pyörimisnopeus vaihtelevat. Täl-

laisen voimalaitoksen liittäminen vakionopeudella pyörivään synkroniseen vaih-

tosähköverkkoon on useimmiten ratkaistu tasasuuntaus-vaihtosuuntauslaitteiston 

avulla. Synkronisen kytkennän puuttuessa vaihtosähköverkon taajuutta tukeva 

pyörivän huimamassan hyöty jää myös saamatta. Mitä pienempi synkroniverkossa 

pyörivien voimalaitosten turpiinigeneraattoreiden huimamassa on, sitä suurempia 

ovat järjestelmän taajuusmuutokset tehomuutosten seurauksena. Äärikäyttötilan-

teissa, joissa suuri tuulivoimatuotanto johtaa markkinatilanteen seurauksena tahti- 
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generaattoreihin perustuvien lämpö- ja vesivoimalaitosten tuotantoseisokkeihin, 

voidaan jopa joutua rajoittamaan sallittua suurinta tehomuutosta voimajärjestel-

mässä verkon taajuuden ja voimajärjestelmän käyttövarmuuden turvaamiseksi.

Sähkön kulutuksen kehityksestä Suomessa on tehty ja esitetty monenlaisia arvi-

oita. Useissa selvityksissä arvioidaan kulutuksen kasvavan maltillisesti tulevina 

vuosina. Kulutusta kasvattavat parantuva taloustilanne, uudenlainen teollisuus-

kulutus, erityisesti biojalostamot ja konesalit (palvelinkeskukset) sekä uudenlainen 

pienkulutus, erityisesti lämpöpumppujen ja sähköautojen yleistyminen. Toisaalta 

kulutuksen kasvua rajoittaa energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen yleistyminen. Kokonaiskulutuksen määrän ohella 

kantaverkon kehittämiselle olennaista on kulutuksen alueellinen jakautuminen. 

Sähkön vuosikulutuksen ohella huipputehon tarve on kantaverkon kehittämisen 

kannalta kiinnostava tekijä. Kylmän talvipäivän huippukulutus on Suomessa noin 

15 000 MWh/h, kun talvella 2015 käytettävissä olevaa voimalaitoskapasiteettia 

oli noin 12 500 MW. Kokonaiskysynnän kasvaessa ja lämpöpumppujen yleistyessä 

huippukulutus kasvaa, mikä johtaa entistä suurempaan alijäämään erityisesti 

ennen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön valmistumista. Rajasiirtokapasiteetin 

lisääminen rakentamalla uusia rajasiirtoyhteyksiä huipputehon suhteen ylijäämäi-

sille alueille parantaa tehon riittävyyttä lyhyellä tähtäimellä. Kuitenkin sääriip-

puvan tuotannon kuten tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä ei ole varmaa, että 

tuulettomana ajankohtana naapurimaassa on sähköä tarjolla. Rajasiirtokapasitee-

tin kehitysnäkymiä on käsitelty luvussa 4.2. Kun sähkön tuotantorakenne muuttuu 

heikommin säädettäväksi tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä ja säätökykyisen 

lämpövoiman määrän vähentyessä, Fingrid näkee joustavan kulutuksen yleisty-

misen olennaisena osana tulevaisuuden voimajärjestelmää. Kysynnän joustolla 

kuluttaja auttaa pitämään sähköjärjestelmän tasapainossa, parantaa sähkötehon 

riittävyyttä sekä pienentää omaa sähkölaskuaan. 
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Kokonaisuutena suunnitelman perustana on arvio, että Suomi säilyy huipputehon 

suhteen alijäämäisenä sekä vuosienergian suhteen sähkön nettotuojana koko seu-

raavan kymmenvuotiskauden ajan. 

3.4.4  Teknologia 

Sähkönsiirtotekniikan perusratkaisut ovat pysyneet muuttumattomina vuosikym-

meniä eikä näköpiirissä ole tekniikoita, jotka tulisivat muuttamaan ratkaisuja. 

Kantaverkossa on edelleen käytössä voimajohtoja 1920-luvulta ja sähköasemia 

1970-luvulta. Nyt rakennettavien johtojen voidaan odottaa olevan käytössä  

vähintään 60–80 vuotta. Vaikka sähkönsiirtotekniikan perusratkaisut eivät ole 

muuttuneet, teknologian kehittymisen myötä verkkoa pystytään käyttämään  

nykyään entistä turvallisemmin, tehokkaammin ja käyttövarmemmin. Kantaverkon 

kannalta energian varastotekniikoiden kehittyminen on keskeisessä roolissa. 

Tulevina vuosikymmeninä teknologiset innovaatiot tulevat näkymään vahvemmin 

jakeluverkoissa. Käyttövarmuutta ja sähkönjakelun keskeytymättömyyttä arvoste-

taan entistä enemmän. Teknologian hinnan laskiessa myös jakeluverkossa voidaan 

ottaa käyttöön entistä kehittyneempiä tekniikoita. 

 

Kantaverkossa käytetään jo kehittyneitä ICT-ratkaisuja, mutta jakeluverkon älyk-

käät ratkaisut ovat vasta tulossa. Esimerkiksi etäluettavat energiamittarit ovat 

mahdollistaneet jakeluverkon vikojen tarkemman paikallistamisen. Kantaverkon 

kehittyneet suojausjärjestelmät ovat jo pitkään pystyneet paikallistamaan vika-

paikat muutamien kymmenien metrien tarkkuudella. Kantaverkossa järjestelmän 

vikasuojauksen on oltava parhaalla mahdollisella tasolla, sillä vikojen vaikutukset 

voivat olla hyvin laajoja ja suojattavien laitteiden arvo voi olla miljoonia euroja.
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3.4.4.1  Sähkönsiirtotekniikan teknologiat

Suomen kantaverkko perustuu avojohtoihin ja vaihtosähköön. Fingridin omis-

tamassa kantaverkossa sähkönsiirto tapahtuu 400, 220 ja 110 kV jännitetasoilla. 

Jännitetasojen välillä sähköä siirretään muuntajien kautta. Fingridillä käytössä 

olevien 400/220 ja 400/110 kV muuntajien teho on tyypillisesti 400 MVA ja 

220/110 kV muuntajien teho 100–250 MVA. 

Suomen kantaverkolle ominaista ovat pitkät siirtoetäisyydet. Suurjännitteisten 

vaihtosähkökaapelien käyttö kantaverkossa rajoittuu lähinnä sähköasemien lä-

heisyyteen, ja kaapelien pituudet ovat tavallisesti korkeintaan muutamia satoja 

metrejä. Kaapelien käyttö laajemmin ei ole kannattavaa kustannusten ja sähkötek-

nisten rajoitteiden vuoksi. Vaihtosähköä käytettäessä sähköä ei pystytä tehokkaasti 

siirtämään kaapeleilla pitkiä etäisyyksiä etenkään 110–400 kV verkossa. 400 kV 

avojohtojen siirtokapasiteetti on 2–3-kertainen parhaisiin kaapeleihin nähden, 

joten avojohdon korvaamiseksi joudutaan käyttämään useampia rinnakkaisia 

kaapeleita. Itämeren rajasiirtoyhteydet Suomesta Ruotsiin ja Viroon on toteu-

tettu tasasähköteknologialla, joka mahdollistaa pitkienkin kaapeliyhteyksien 
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rakentamisen. Haittapuolina tasasähköyhteyksissä on kuitenkin erittäin korkeat 

rakentamiskustannukset sekä monimutkaisemmasta tekniikasta johtuva heikompi 

käyttövarmuus. Fingrid tekee jatkuvaa kehitystyötä tasasähköyhteyksien käyt-

tövarmuuden parantamiseksi, mutta käytettävyys on silti olennaisesti heikompi 

kuin avojohdoilla toteutetuilla vaihtosähköyhteyksillä. Sähkömarkkinat pystyvät 

sopeutumaan rajasiirtoyhteyksien keskeytyksiin, mutta sähkön kulutus ei pysty 

joustamaan vastaavalla tavalla. Lisäksi tasasähköyhteyksiin väliasemien lisäämi-

nen on teknisesti hankalaa ja kallista. Näiden syiden vuoksi tasasähköyhteydet 

eivät sovellu laajemmin käytettäväksi Suomen sisäisessä kantaverkossa. 

Sähkönsiirron komponenteilla termistä kapasiteettia rajoittaa virtalämpöhäviöistä 

johtuva komponentin kuumeneminen. Päävoimansiirtoverkossa siirtokykyä 

rajoittavat usein muut sähkötekniset ilmiöt, kuten verkon vikojen jälkeiset voi-

malaitosten vaimenemattomat tehoheilahtelut ja verkon jännitestabiilius. Näihin 

rajoitteisiin pystytään pureutumaan kehittyneemmällä teknologialla. Esimerkiksi 

pitkien 400 kV voimajohtojen sarjakompensointi ja Kangasalle rakennettu ohjat-

tava loistehon kompensointijärjestelmä (SVC) ovat kasvattaneet päävoimansiirto-

verkon siirtokykyä ja käyttövarmuutta merkittävästi ilman uusien voimajohtojen 

rakentamista. Isojen voimalaitosten lisästabilointijärjestelmät mahdollistavat niin 

ikään suuremmat siirtotehot kantaverkossa. Pohjoismaisen voimansiirtoverkon 

eri osiin asennetuilla erittäin tarkoilla mittalaitteilla (PMU) pystytään jatkuvasti 

seuraamaan voimajärjestelmän tilaa (WAMS-järjestelmä) ja analysoimaan tarkasti 

erilaisia verkossa esiintyviä ilmiöitä. Voimajärjestelmän tilaa kuvaavan tiedon 

lisääntyessä verkkoa pystytään käyttämään entistä tehokkaammin käyttövarmuu-

desta tinkimättä.
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3.4.4.2  Muun teknologian kehittyminen

Suuren haasteen tulevaisuuden sähköjärjestelmälle luo säätämättömän tuotantoka-

pasiteetin kasvu ja samalla tapahtuva säätävän tuotantokapasiteetin poistuminen. 

Tulevaisuudessa näyttäisi olevan suuri tarve erityisesti järjestelmille, joiden avulla 

voitaisiin varastoida päästöttömästi tuotettua sähköenergiaa. Tällaisia laitteistoja 

voisivat olla esimerkiksi akut tai pumppuvoimalaitokset.

Myös Suomeen on suunniteltu muutamia akkupohjaisia varavoimalaitoksia 

sekä ideoitu akkupohjaisia sähkövarastoja. Helsingin Kalasatamaan on päätetty 

toteuttaa 1,2 MW:n sähkövarasto. Tällaisten voimalaitosten kustannukset ovat 

kuitenkin vielä korkeat tehoon ja energiavaraston kokoon nähden. Tulevaisuudessa 

sähköautojen yleistyessä autojen akut muodostavat valtavan potentiaalisen 

energiavaraston. Fingrid on vahvasti mukana sähköautojen ja niiden ympärille 

rakennettavan oheisjärjestelmän kehitys- ja standardointityössä. Fingrid on sopi-

nut useiden teollisuuslaitosten kanssa irti kytkettävistä kuormista. Irti kytkettävät 

kuormat toimivat varavoimalaitosten tavoin järjestelmän häiriötilanteissa. Kuormat 

on usein valittu siten, että niiden hetkellinen irtikytkentä ei häiritse tehtaan muuta 

tuotantoprosessia. Myös kuluttajille on tulossa yhä enemmän laitteita, jotka säätävät 

kulutusta verkon taajuuden tai sähkön hinnan mukaan.

Sähkön tuotannon, teollisuuden, liikenteen, rakentamisen ja kuluttajahyödykkeiden 

tuotekehitystyö on aktiivista, ja uusia energian tuotannon ja käytön tehostamiseen 

tähtääviä innovaatioita syntyy jatkuvasti. Tulevaisuus näyttää, mitkä uudet tekno-

logiat tulevat kaupalliseen käyttöön.
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3.4.5  Tuulivoima

Viimeisten 10 vuoden aikana kantaverkon kehittämistarpeet ovat muuttuneet 

radikaalisti. Ennen metsäteollisuuden rakennemuutosta ja vuonna 2008 alkanutta 

taantumaa sähkön kulutus nousi vuosi vuodelta ja verkkoon investointiin tasai-

sesti kulutuksen aiheuttamien siirtotarpeiden kasvaessa. Tällä hetkellä sähköä 

kulutetaan vähemmän kuin ennen vuonna 2008 alkanutta taantumaa. 110 ja 220 kV 

jännitteisen kantaverkon investoinnit keskittyvät tällä hetkellä ikääntyneen verkon 

korvaamiseen sekä uuden tuotannon – lähinnä tuulivoiman – verkkoon liittämiseen. 

2010-luku tullaan muistamaan tuulivoiman tulemisesta. Suomessa on useita satoja 

suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita. Hankkeet sijoittuvat harvaan asutuille 

alueille olemassa olevan sähköverkon läheisyyteen. Painopisteet ovat länsiranni-

kolla Porin ja Vaasan, Kalajoen ja Raahen sekä Oulun ja Tornion alueilla. Myös Si-

sä-Suomessa on käynnissä suuri määrä hankkeita. Ainakin tällä hetkellä näyttäisi 

siltä, että aikaisemmat huolet tuulivoiman liiallisesta maantieteellisestä keskittymi-

sestä ovat osoittautuneet turhiksi, ja tämän hetkisen syöttötariffin määrittelemä 

2 500 MVA:n tuulivoimatuotanto levittäytyy varsin laajalle alueelle Suomessa. 
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Lukuisista suunnitelmista huolimatta tuulivoiman rakentaminen on käynnistynyt 

oletettua hitaammin. Pääasiallinen syy viivästyksiin on ollut erilaisten lupaproses-

sien hitaus. Monet luvituksen ongelmista on saatu ratkaistua ja näyttää vahvasti 

siltä, että tulevina vuosina tuulivoiman rakentaminen tulee kiihtymään. 

Fingridin tavoitteena on mahdollistaa Suomen ilmasto- ja energiastrategian mu-

kaisesti tuulivoimatuotannon liittyminen sähköverkkoon. Tuotantotukilaissa on 

määritelty, että tuotantotukea maksetaan 12 vuoden ajan 2 500 MVA tuulivoimalle. 

Lakia säädettäessä Suomen tavoitteena oli tuulivoimatuotannon kasvattaminen 

6 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä.  

Valtion myöntämä tuulivoiman tuotantotuki on käynnistänyt tuulivoiman rakenta-

misbuumin  ja on ollut nähtävissä, että 2 500 MVA:n tavoite tullaan saavuttamaan. 

Kesäkuussa 2015 hallituksen lausunnoille jättämän syöttötariffilain muutos  saattaa 

leikata toteutuvaa tuulivoimakapasiteetia 2 500 MVA:n alle. Johtuen uusista tehok-

kaammista tuulivoimaturbiineista, tavoitteeksi asetettu vuotuinen energiamäärä  

6 TWh/vuosi tultaneen ylittämään selvästi. Vuoden 2025 tavoitteeksi on asetettu  

9 TWh. Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy kehittämään tuulivoiman ja muiden uu-

siutuvien energiamuotojen mahdollisia tulevia tukimekanismeja syksyllä 2015. 

Käytännössä tuulivoiman liittäminen verkkoon edellyttää paikallisia investointeja 

110 kV voimajohtoihin sekä uusiin 110 kV sähköasemiin ja 400/110 kV muunto-

asemiin, mutta myös päävoimansiirtoverkkoon. Ulvilasta Oulujoelle ulottuva uusi 

länsirannikon 400 kV voimajohto tulee tarjoamaan vahvan rungon tuulivoiman 

liittämiseksi sähköverkkoon. 

Verkkosuunnittelun kannalta tuulivoiman suunnittelu- ja rakentamisbuumi on 

osoittautunut haastavaksi, koska tuulivoimahankkeen suunniteluun ja luvituk- 

seen kuluva aika on pitkä verrattuna varsinaiseen tuulivoimalan ja -puiston 

rakentamisaikaan. Tuulivoiman, kuten muunkin uuden sähköntuotannon verkkoon 

liittäminen edellyttää investointeja. Tuulivoiman osalta verkon kehittämisen tekee 

erityisen haasteelliseksi se, että hankkeiden toteutusaikatauluja ja järjestystä ei 

pitkien lupaprosessien ja niihin liittyvien valitusmenettelyjen vuoksi voida var-

muudella tietää. Tämän epävarmuuden vuoksi myös kantaverkkoon tarvittavien 

investointien ajoittaminen ja laajuuden määrittely on ollut erityisen haastavaa. 
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3.5  Skenaariot

Osana kantaverkon pitkän tähtäimen suunnittelua Fingrid laatii skenaarioita 

hahmottaakseen erilaisten kehityskulkujen vaikutuksia kantaverkkoon ja siihen 

kohdistuviin tarpeisiin. Edellisen kerran Fingrid teki kantaverkkoskenaarioita vuon-

na 2013. Skenaariotyössä tunnistetut keskeisimmät ajurit olivat EU:n ilmastotavoit-

teiden saavuttaminen, energiamarkkinoiden ja -politiikan integraation taso sekä 

hajautetun sähköntuotannon kehittyminen. 

 

Lisäksi Fingrid toimittaa omalta osaltaan lähtötietoja ENTSO-E:n kymmenvuotista 

verkkosuunnitelmaa (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) ja pitkän 

tähtäimen tehonriittävyystarkasteluja (System Outlook and Adequacy Forecast, 

SO&AF) varten perustuen ENTSO-E:n määrittämiin skenaariokuvauksiin ja  

ohjeistuksiin. Kymmenvuotisen verkkosuunnitelman tuoreimpiin skenaarioihin  

voi tutustua ENTSO-E:n internetsivuilla5. 

Skenaarioilla on ensisijaisesti tarkoitus kartoittaa investointitarpeita 10–25 vuoden 

aikajänteellä, eikä niitä siksi käsitellä tarkemmin tässä suunnitelmassa. 

5 entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202016/150521_TYNDP2016_Scenario_   
Development_Report_for_consultationv2.pdf
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  Rakentaminen

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 kV rakenteen kantaverkko 
400 kV rakenteilla 
kantaverkon perusratkaisut 

Yllikkälä 

Ulvila 

Forssa 

Hirvisuo 
 

Lieto 

Keminmaa 

Hikiä 

Huutokoski 
 

Kristinestad 

Tuovila 

Pyhänselkä 

Koria 

Petäjävesi 

Fenno-Skan 2
Forssan varavoimalaitos
YlliYY kkälä - Huutokoski
Hyvinkää - Hikiä
EstLink 2
Ulvila - Kristinestad

4.1  Päävoimansiirtoverkon kehittäminen 

Fingridin 400 kV verkkoon kohdistuvat keskeiset suunnitelmat voimansiirtoyhte-

yksien vahvistamisista on esitetty kootusti seuraavassa kuvassa.

Pyrittäessä pitämään Suomi yhtenä hinta-alueena kohdistuu suurin siirtokapa-

siteetin lisäystarve pohjois–eteläsuuntaiseen siirtokapasiteettiin (niin kutsuttu 

P1-leikkaus). 

 

P1-siirtokapasiteettiin lisätarvetta aiheuttavat myös Fennovoiman ydinvoima-

laitoksen valmistuminen Pyhäjoelle, Pohjois-Suomeen rakennettava tuulivoima 

sekä Ruotsin sähkön tuonnin kasvu. Lähivuosina pohjois–eteläsuuntaista siir-

tokapasiteettitarvetta lisää myös suurimman tuotantoyksikön kasvu Olkiluoto 

3:n verkkoon tulon myötä, mutta myös läpisiirtomahdollisuuden lisääntyminen. 

Mahdollisuus tuontiin Pohjois–Ruotsista kasvaa kolmannen 400 kV vaihtosäh-

köyhteyden valmistuessa. Samalla Fenno-Skan 2, EstLink 2 ja Venäjän yhteyden 

kaksisuuntaisuus mahdollistavat entistä suuremman viennin Etelä-Suomesta. 

Kuva 13.   
Fingridin 400 kV verkkoon 
kohdistuvat keskeiset  
suunnitelmat.
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Pohjanmaan rannikon 400 kV verkon rakentaminen Hirvisuolta (Kokkola) Pyhän-

selkään (Muhos) palauttaa suurimman tuotantoyksikön aiheuttaman siirtokyvyn 

menetyksen ja tuo jonkin verran lisää siirtokapasiteettia pohjois-eteläsuuntaiseen 

siirtoon. Fennovoiman ydinvoimalaitos, Perämeren rannikon ja muun Pohjois- 

Suomen tuulivoimatuotannon lisääntyminen sekä Ruotsin tuonnin kasvu edellyt-

tävät viidettä 400 kV johtoa P1-leikkaukseen. Toteutussuunnitteluun on valittu 

vaihtoehto rakentaa uusi johto nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle Pyhänse-

lästä Petäjävedelle.

Hanhikiven ydinvoimalaitos on liitettävä muuhun voimajärjestelmään siten, että 

verkkoliityntä mahdollistaa ydinvoimalaitoksen turvallisen toiminnan ja että laitos 

pystyy syöttämään tuottamansa sähköenergian verkkoon suunnitellulla tavalla 

kaikissa tilanteissa. Kantaverkon kannalta tämä tarkoittaa, että uuden ydinvoima-

laitoksen verkkoliityntää varten varaudutaan rakentamaan kaksi 400 kV voima-

johtoa Hanhikiven niemen ydinvoimalaitokselta Raahen Lumijärvelle. 

 

Kaksi voimajohtoa tarvitaan myös, jotta voimajohtojen ja sähköasemalaitteiden 

huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan toteuttaa ilman pitkiä tuotantokatkoksia. 

Ydinvoimalaitoksen varasähkönsyötön varmistamiseksi tarvitaan lisäksi erillinen, 

kahden 110 kV voimajohdon sähkönsiirtoyhteys ydinvoimalaitokselta Valkeuteen 

(Pyhäjoki) ja edelleen Valkeudesta Jylkkään (Kalajoki). 

 

Uuden voimalaitosyksikön vaikutus sähkön siirtokapasiteetin vahvistamiseen ei ole 

yksittäinen, erillinen asia, vaan kantaverkon siirtotarve riippuu suurelta osalta poh-

joismaisten sähkömarkkinoiden ja muiden maiden tuotantorakenteen kehittymisestä 

koko pohjoismaisessa voimajärjestelmässä. Siirtotarpeeseen vaikuttavat myös yhte-

yksien kehittyminen pohjoismaisesta järjestelmästä muihin voimajärjestelmiin. 

Forssan ja Liedon välinen voimajohtohanke on tarpeellinen sekä ikääntyneiden 

voimajohtojen uudistamisen että kantaverkon vahvistamisen takia. Suomen kanta-

verkon ensimmäiseen runkolinjaan kuuluneen niin sanotun Rautarouvan tekninen 

käyttöikä on loppumassa, minkä takia voimajohdot on uudistettava. Lisäksi Fors-

san ja Liedon välille tarvitaan korkeamman jännitetason eli 400 kV voimajohto 

vahvistamaan Lounais-Suomen kantaverkkoa itä-länsisuunnassa. Jännitetasoltaan 

400 kV voimajohto parantaa verkon käyttövarmuutta vikatilanteissa ja mahdol-
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listaa sähkönsiirron keskeytysten hallinnan myös tulevaisuudessa. Suunniteltu 

voimajohtohanke palvelee myös alueellisia sähkönsiirtotarpeita. Uuden 110 kV 

voimajohdon siirtokyky on nykyistä suurempi ja mahdollistaa sähkön siirtotarpei-

den kasvun Forssan ja Liedon alueella.

Hikiän ja Orimattilan välinen voimajohtohanke on tarpeellinen sekä ikääntyneen 

voimajohdon uudistamiseksi että kantaverkon vahvistamisen takia. Myös tämän 

hankkeen yksi peruslähtökohta on nykyisen voimajohdon teknisen käyttöiän 

päättyminen. Lisäksi Hikiän ja Orimattilan välillä on tarpeen varautua raken-

tamaan 400 kilovoltin voimajohto, joka vahvistaa Etelä-Suomen kantaverkkoa 

länsi-itäsuunnassa mahdollistaen Venäjän yhteyden kaksisuuntaisuuden. Uusi 

voimajohto suunnitellaan siten, että se mahdollistaa sekä 400 että 110 kilovoltin 

jännitteiset siirtoyhteydet Hikiän ja Orimattilan välillä.

Hikiän ja Orimattilan välisellä uudella voimajohtoyhteydellä varaudutaan osaltaan 

myös sähkönsiirtotarpeisiin, joita sähkömarkkinoiden kehittyminen sekä sähkön 

kulutuksessa ja tuotannossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat. Sähkönsiirto-

tarvetta lisää länsirannikolle keskittyvä uusi sähköntuotanto ja osaltaan myös 

uudet tilanteet, joissa sähköä siirretään Suomesta Baltiaan ja Venäjälle. Nykyinen, 

ikääntynyt voimajohto muodostaa tarkasteltavalla alueella kasvavan käyttövar-

muusriskin. Uusi voimajohto parantaa verkon käyttövarmuutta vikatilanteissa ja 

mahdollistaa sähkönsiirron keskeytysten hallinnan myös tulevaisuudessa. Kanta-

verkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmassa on varauduttu 400 kV sähkön-

siirtoyhteyden jatkamiseen Orimattilasta Korian sähköasemalle Kouvolaan.

400 kV Keminmaa–Pyhänselkä-voimajohto on edellytys tuotantokapasiteetin 

lisäämiselle Lappiin sekä Suomen ja Ruotsin välisen rajakapasiteetin kasvatta-

miselle Pohjois-Suomessa. Keminmaa–Pyhänselkä-johto tarvitaan, jotta Lapissa 

tuotettu sähkö voidaan siirtää etelän kulutuskohteisiin ilman siirtorajoituksia.
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4.2  Rajasiirtokapasiteetin kehittäminen

Suomen sähköjärjestelmä on liittynyt suurjännitteisillä vaihtosähköyhteyksillä 

Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan sekä tasasähköyhteyksillä Keski-Ruotsiin, 

Viroon sekä Venäjälle. Mainituista siirtoyhteyksistä kaikki Norjan yhteyttä lukuun 

ottamatta ovat sähkömarkkinoiden käytössä. Vuoden 2015 alussa Fingridin hallin-

nassa olevien siirtoyhteyksien sähkömarkkinoille annetut kaupalliset siirtokapasi-

teetit6 vuoden 2015 alussa olivat seuraavat (Suomesta / Suomeen)

 • Ruotsi: 2 300 / 2 700 MW

 • Viro: 1 000 / 1 016 MW

 • Venäjä 320 / 1 300 MW

Rajasiirtokapasiteettia Suomesta ja Suomeen on kehitetty merkittävästi Fingridin 

perustamisen jälkeen. Rajajohtoihin tehdyt investoinnit ja niiden käyttöönottovuo-

det on esitetty kuvassa 14. 

6 Tuoreimmat tiedot saatavissa NordPoolSpotin internetsivuilta  
npspot.com/globalassets/download-center/tso/max-ntc.pdf

Kuva 14.   
Aiemmat verkkoinvestoinnit 
rajasiirtokapasiteetin  
kasvattamiseksi ja  
hyödyntämiseksi.
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1 Ruotsin yhdysjohtojen sarjakompensointi 1997
2 Fenno-Skan tasasähköyhteyden 

tehonnosto
1998

3 P1 sarjakompensointi 2001
4 Alajärven kytkinlaitoksen täydennys 2003
5 Ruotsin yhdysjohtojen tehonnosto 2004
6 Pikkaralan uusiminen 2004
7 P1 sarjakompensointiasteen nosto 2007
8 Kangasalan SVC-laitos 2008
9 Keminmaa – Petäjäskoski 400 kV yhteys ja 

Petäjäskosken kytkinlaitoksen uusiminen
2009

10 Pohjoisen siirtoyhteyksien 
sarjakompensointi 

2009

11 Fenno-Skan 2 2011
12 Estlink 1 (osto) 2013
13 Estlink 2 2014
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Rajasiirtokapasiteetin kehittyminen on esitetty kuvassa 15. Kuvassa on esitetty 

myös suunnitelma rajajohtokapasiteetin kehittymisestä tulevina vuosina. 

Rajasiirtokapasiteetti on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden 

aikana Fenno-Skan 2- ja EstLink 2 -merikaapeleiden käyttöönoton sekä Venäjän 

yhteyden kaksisuuntaisuuden myötä. Keskeisin uusi rajasiirtoyhteyshanke tar-

kastelujaksolla on Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille suunniteltu kolmas 

vaihtosähköyhteys, jonka tavoiteaikatauluna on 2025. Tämän yhteyden arvioitu 

kaupallisen siirtokapasiteetin lisäys tulisi olemaan noin 500–800 megawattia. 

Lisäksi valmistuessaan uusi voimajohtoyhteys parantaa sähköjärjestelmän käyt-

tövarmuutta Suomessa, sekä yhdessä P1-leikkauksen vahvistusten kanssa edes-

auttaa Pohjois-Skandinavian vesi- ja tuulivoiman hyödyntämistä Etelä-Suomen 

ja Etelä-Ruotsin suurissa kulutuskeskittymissä. Lisäksi uusi yhteys parantaisi 

sähköjärjestelmän käyttövarmuutta keskeytyksiä vaativissa johtojen ja asemien 

huoltotilanteissa. Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät on priorisoinut 

Ruotsin sisäisiä voimajohtohankkeita kolmannen vaihtosähköyhteyden edelle, 

minkä johdosta hanke on viivästynyt alun perin suunnitellusta aikataulusta.

Kuva 15.  
Rajasiirtokapasiteetin  
kehitys 2006–2015  
sekä suunniteltu  
kehitys 2016–2025.
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Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöönoton yhteydessä käytettävissä ole-

va tuontikapasiteetti vaihtosähköyhteyksillä Pohjois-Ruotsista Pohjois-Suomeen 

supistuu 300 megawattia. Fenno-Skan 1 -tasasähkökaapelin siirtoteho on kaa-

pelin jännitekestoisuuden vuoksi rajoitettu 400 megawattiin. Lisäksi Fenno-Skan 

1 -kaapelin uusimista kokonaisuudessaan selvitetään, mutta toteutus ajoittuisi 

tarkastelujakson jälkeiseen aikaan. 

Fingrid ei suunnittele tarkastelujaksolla uusia voimajohtohankkeita muihin 

naapurimaihin. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan välillä on tarkasteltu mah-

dollisuutta kasvattaa nykyistä siirtokapasiteettia Pirttikosken ja Varangerbotnin 

välisellä voimajohdolla, mutta tarkastelut ovat toistaiseksi konseptitasolla. 

Viipurin tasasähköaseman uusiminen modernin teknologian mukaiseksi paran-

taisi Venäjän ja Suomen välisen sähkönsiirron teknisiä edellytyksiä ja tarjoaisi 

mahdollisuuden kasvattaa siirtokapasiteettia Suomesta Venäjälle. Fingridillä ei 

kuitenkaan ole roolia päätöksessä tai sen toteuttamisesta, sillä uusittava verkko- 

omaisuus sijaitsee Venäjällä.

EU käyttää niin kutsuttua Barcelona-indikaattoria jäsenmaiden rajasiirtokapasi-

teetin riittävyyden arviontiin. Indikaattorin mukaan kullakin jäsenmaalla tulee 

olla rajasiirtokapasiteettia vähintään 10 prosenttia asennetusta tuotantokapasi-

teetista vuonna 2020 ja 15 prosenttia vuonna 2030. Suunniteltu rajasiirtokapa-

siteetti Ruotsiin ja Viroon tarkastelujakson aikana on noin 20 prosenttia Suo-

men asennetusta tuotantokapasiteetista ja ylittää siten indikaattorin vaatiman 

tason.
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4.3  Alueellisen verkon kehittäminen 

Seuraavissa kappaleissa esitellään alueelliset kantaverkon kehittämissuunnitelmat. 

Raportissa käydään läpi suunnittelualueittain erityispiirteitä, viime vuosien inves-

tointeja sekä alueellinen kantaverkon kehittämissuunnitelma. Kappaleiden lopussa 

suunnitelmat on esitetty karttakuvana. Kartoissa Fingridin omistamat 400 kV 

voimajohdot ovat väriltään sinisiä, vastaavasti 220 kV voimajohdot vihreitä ja  

110 kV voimajohdot punaisia. Muiden yhtiöiden omistuksessa olevat voimajohdot 

ovat väriltään mustia.

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa keskeisenä tavoitteena on jous-

tavuus. Suunnitelmaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa useam-

min. Näin ollen tiedot suunnitelluista hankkeista ovat alustavia ja täsmentyvät 

lähempänä toteutusajankohtaa. Lopullinen toteutustapa ja aikataulu täsmentyvät 

investointipäätöksen yhteydessä. Tämä lähestymistapa on osoittautunut menes-

tyksekkääksi, koska näin Fingrid pystyy reagoimaan nopeasti toimintaympäristön 

muutoksista aiheutuviin verkon muutostarpeisiin.

Kantaverkon kehittämissuunnitelmaan ja sen aikatauluihin vaikuttavat monet 

tekijät, kuten

 • Fingridin nykyisten ja mahdollisten uusien asiakkaiden tarpeet

 • muutokset sähkömarkkinoilla

 • muutokset energiapolitiikassa

 • verkon kunto

 • mahdollisuudet hankkeen edellyttämien siirtokeskeytyksien järjestämiseksi

 • Fingridin ja palvelutoimittajien resurssit.

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetyt johtoreitit täsmentyvät suunnit-

telun edetessä reittisuunnittelun ja siihen liittyvän ympäristöselvityksen tai ym-

päristövaikutusten arvioinnin (YVA) tuloksena. Täsmentyneiden reitti- ja asemien 

sijoitussuunnitelmien pohjalta Fingrid varautuu maankäytön suunnittelussa uusiin 

sähkönsiirtoverkon aiheuttamiin maankäyttötarpeisiin.
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4.3.1  Lapin suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Lapin suunnittelualue kattaa yli neljänneksen Suomen pinta-alasta, mutta alueella 

on asukkaita vain noin 150 000. Suurimpia sähkön kuluttajia alueella ovat kai-

vokset, laskettelukeskukset ja suurimmat taajamat. Kemijokeen rakennetusta ve-

sivoimasta noin 800 MW sijoittuu tälle suunnittelualueelle. Tulva-aikana, tyypil-

lisesti toukokuussa, vesivoimalaitokset tuottavat sähköä täydellä teholla ja muina 

aikoina vesivoimaa pystytään säätämään markkinatilanteen mukaan. Alueelta on 

220 kV siirtoyhteys Norjaan Varangerbotniin. Ivaloon on liitetty 110 kV voimajoh-

dolla Venäjän puolella Paatsjoella sijaitsevaa vesivoimaa.

Lapin 220 ja 110 kV verkko liittyy 400 kV päävoimansiirtoverkkoon Pirttikosken ja 

Petäjäskosken 400/220 kV muuntoasemilla. 220/110 kV muuntoasemat sijaitsevat 

Valajaskoskella, Isoniemessä, Vajukoskella, Kokkosnivalla ja Ivalossa. Sähkö siirre-

tään alueella pääosin 220 kV rengasverkossa. Lisäksi Valajaskosken ja Vajukosken 

välillä on 110 kV rengasyhteys. 

Viime	vuosien	investoinnit	Lapin	verkkoon

Lapin verkkoon on investoitu voimakkaasti viime vuosina. Alueen sähkönkulutus 

on kasvanut tuntuvasti tällä vuosituhannella, mikä on lisännyt sähkönsiirtotarpeita 

verkossa. Alueen verkon käyttövarmuus ei ollut riittävällä tasolla, joten verkkoon 

rakennettiin uusi 220 kV rengasyhteys Petäjäskoski–Valajaskoski–Isoniemi–Vajukos-

ki. Vuonna 2011 valmistuneen johtoyhteyden pituus on noin 240 kilometriä. Samal-

la rakennettiin uusi 220/110 kV muuntoasema Isoniemeen, Kittilän Kaukosen kylään. 

Meltauksen 110 kV asemalle tehtiin kattava perusparannus vuonna 2014.
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Parhaillaan alueella on meneillään kaksi suurta sähköasemahanketta Pirttikoskella 

ja Petäjäskoskella. Molemmille Lapin keskeisimmille sähköasemille lisätään toiset 

400/220 kV muuntajat ja asemien kytkinlaitoksia kehitetään. Lisäksi Sodankylässä 

sijaitsevan Vajukosken aseman kytkinlaitoksen käytettävyyttä parannetaan ja ase-

malle lisätään toinen 220/110 kV muuntaja.

Sodankylän ja Kittilän välille on rakenteilla Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuisto, 

jonka kapasiteetti on 51 MW. Puiston verkkoon liittämiseksi rakennetaan uutta 

220 kV sähköasemaa Isoniemen ja Vajukosken väliselle 220 kV johdolle. 

Lapin	alueen	kehittämissuunnitelma

Lapin alueen verkkoon tehdyt investoinnit ovat luoneet hyvän pohjan uuden 

tuotannon ja kulutuksen verkkoon liittämiselle. Suunnitelmissa on edelleen lisätä  

alueen muuntokapasiteettia Isoniemen ja Valajaskosken asemilla, mikäli sähkön 

kulutuksen tai tuotannon kasvu sitä edellyttää. Lisäksi ollaan selvittämässä Rova-

niemen alueen käyttövarmuuden parantamista. 

Palkisvaara-Kannusvaaran tuulipuiston liittämiseksi on suunniteltu uusi Nuolivaa-

ran 220 kV asema Vajukosken ja Kokkosnivan väliselle 220 kV voimajohdolle. 

Lapin alueen kantaverkon sähköasemia on uusittu ja perusparannettu laajasti 

viime vuosina. Pirttikosken 220 kV kytkinlaitos on suunniteltu uusittavaksi ikään-

tymisen vuoksi noin vuonna 2025.

Ossauskosken asemalta on tällä hetkellä käytössä 220 kV voimajohtoyhteys Ruot-

siin Kalixiin. Tämä syöttöyhteys korvataan uudella 400/110 kV muuntoasemalla, 

joka on rakenteilla Ruotsin puolella. Ossauskoski–Kalix-rengasyhteys poistuu 

käytöstä, kun uusi muuntoasema on otettu käyttöön vuoden 2015 loppuun men-

nessä. Ossauskosken ja Tervolan Varevaaran välinen johto-osuus säilytetään, ja 

Varevaarassa sijaitseva tuulipuisto liittyy tällä johdolla edelleen Ossauskoskelle. 

Varevaara–Kukkolankoski välinen Kalixin johto sen sijaan puretaan.
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SELLEE 

TERVOLA 

NIVAVAARA 

KURSUNKI 

RANUA 

SODANKYLÄ 
KURTAKKO 

AUTIONMUKKA 
KÄTKÄ 

KEMIJÄRVI 
HONKAKERO HANHIKOSKI 

LUOSTO 

MATARAKOSKI 

MUONIO 

KUUSAMO 

VIIPUSJÄRVI 

SIRKKA 

LIAKKA 

SUURIKUUSIKKO 

RUKA 

LEVI 

AAVASAKSA 

PELLO 

POSIO 

KURKIAAPA 

PELKOSENNIEMI 

TURTOLA 

YLITORNIO 

YLLÄSJÄRVI 
KOTIVUOMA 

PIRKKIÖ 

ÄKÄSLOMPOLO 
KEVITSA 

SATTANEN 

SALLA 

SEITAKORVA 

KURKIKOSKI 

KURSU 

JUMISKO 

KAUKONEN SUUKANGAS 

LUOSTO 

KOLARI 

AHOLA 

MELLALAMPI 

KELUKOSKI 

KALIX 

PORTTIPAHTA 
PEURAPASO 

Ossauskoski - 
Kalix 220 kV 
poistetaan 
käytöstä 
(2015) 

Valajaskosken 
kolmas 220/110 kV  
muuntaja 
(2020-2025) 

Petäjäskosken 220 kV  
kytkinlaitoksen 
uusiminen ja toinen 
400/220 kV muuntaja  
(2016) 

* Isoniemen 220 kV  
kytkinlaitos ja toinen 
220/110 kV 
muuntaja (2020) 

Pirttikosken 
toinen 400/220 kV  
muuntaja (2015) 

Vajukosken toinen 
220/110 kV muuntaja 
(2016) 

RAC3 (2025) 

Meltauksen 110 kV 
sähköaseman 
perusparannus (2014) 

Kuolajärven asema 
tuulivoiman 
liittämiseksi (2015) 

*Nuolivaaran 
asema tuulivoiman 
liittämiseksi 

Taivalkosken 110 kV  ja 
220 kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2016) 

Ossauskosken 220 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2016) 

Vajukosken 
sähköaseman 
perusparannus 
(2025) 

Pirttikosken 220 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2025) 

LAPPI 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista 

OSSAUSKOSKI 

VALAJASKOSKI 

ASMUNTI 
TAIVALKOSKI 

MELTAUS 

PIRTTIKOSKI 
PETÄJÄSKOSKI 

VAJUKOSKI 

KOKKOSNIVA 

ISONIEMI 

VAJUKOSKI 

IVALO 

UTSJOKI 

VIRTANIEMI 

NELLIMÖ 

KEVITSA 

PEURAPASO 

PORTTIPAHTA 

Keminmaan 400 kV  
perusparannus (2018) 

ISOHAARA 
KEMINMAA *Kittilänjärven 110 kV 

kytkinlaitos ja Taivalkoski-
Kittilänjärvi 110 kV johto 

Isohaaran 110 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2024) 

ÄKÄSJOKI 

OIKARAINEN 

*Uusi Keminmaa – 
Taivalkoski 110 kV 
voimajohto (2017-18) 

Kuva 16.  
Lapin suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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SELLEE 

TERVOLA 

NIVAVAARA 

KURSUNKI 

RANUA 

SODANKYLÄ 
KURTAKKO 

AUTIONMUKKA 
KÄTKÄ 

KEMIJÄRVI 
HONKAKERO HANHIKOSKI 

LUOSTO 

MATARAKOSKI 

MUONIO 

KUUSAMO 

VIIPUSJÄRVI 

SIRKKA 

LIAKKA 

SUURIKUUSIKKO 

RUKA 

LEVI 

AAVASAKSA 

PELLO 

POSIO 

KURKIAAPA 

PELKOSENNIEMI 

TURTOLA 

YLITORNIO 

YLLÄSJÄRVI 
KOTIVUOMA 

PIRKKIÖ 

ÄKÄSLOMPOLO 
KEVITSA 

SATTANEN 

SALLA 

SEITAKORVA 

KURKIKOSKI 

KURSU 

JUMISKO 

KAUKONEN SUUKANGAS 

LUOSTO 

KOLARI 

AHOLA 

MELLALAMPI 

KELUKOSKI 

KALIX 

PORTTIPAHTA 
PEURAPASO 

Ossauskoski - 
Kalix 220 kV 
poistetaan 
käytöstä 
(2015) 

Valajaskosken 
kolmas 220/110 kV  
muuntaja 
(2020-2025) 

Petäjäskosken 220 kV  
kytkinlaitoksen 
uusiminen ja toinen 
400/220 kV muuntaja  
(2016) 

* Isoniemen 220 kV  
kytkinlaitos ja toinen 
220/110 kV 
muuntaja (2020) 

Pirttikosken 
toinen 400/220 kV  
muuntaja (2015) 

Vajukosken toinen 
220/110 kV muuntaja 
(2016) 

RAC3 (2025) 

Meltauksen 110 kV 
sähköaseman 
perusparannus (2014) 

Kuolajärven asema 
tuulivoiman 
liittämiseksi (2015) 

*Nuolivaaran 
asema tuulivoiman 
liittämiseksi 

Taivalkosken 110 kV  ja 
220 kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2016) 

Ossauskosken 220 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2016) 

Vajukosken 
sähköaseman 
perusparannus 
(2025) 

Pirttikosken 220 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2025) 

LAPPI 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista 

OSSAUSKOSKI 

VALAJASKOSKI 

ASMUNTI 
TAIVALKOSKI 

MELTAUS 

PIRTTIKOSKI 
PETÄJÄSKOSKI 

VAJUKOSKI 

KOKKOSNIVA 

ISONIEMI 

VAJUKOSKI 

IVALO 

UTSJOKI 

VIRTANIEMI 

NELLIMÖ 

KEVITSA 

PEURAPASO 

PORTTIPAHTA 

Keminmaan 400 kV  
perusparannus (2018) 

ISOHAARA 
KEMINMAA *Kittilänjärven 110 kV 

kytkinlaitos ja Taivalkoski-
Kittilänjärvi 110 kV johto 

Isohaaran 110 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2024) 

ÄKÄSJOKI 

OIKARAINEN 

*Uusi Keminmaa – 
Taivalkoski 110 kV 
voimajohto (2017-18) 
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4.3.2  Meri-Lapin suunnittelualue 

Meri-Lapin suunnittelualue rajautuu etelässä Iijoelle ja pohjoisessa Pelloon. 

Alueella on asukkaita alle 70 000. Sähkönkulutus keskittyy Kemin ympärille. Suu-

rimmat teollisuuslaitokset ovat Veitsiluodon paperitehdas, Kemin sellutehdas sekä 

Tornion Röytässä sijaitseva terästehdas. 

Alueen sähköntuotantokapasiteetti koostuu teollisuuslaitosten yhteydessä olevista 

voimalaitoksista sekä Kemijoen vesivoimalaitoksista. Meri-Lapissa on jo raken-

nettu tuulivoimaa, ja määrän odotetaan kasvavan useaan sataan megawattiin 

lähivuosina.

Keminmaalla on 400/110 kV ja Taivalkoskella 220/110 kV muuntoasema. Lisäksi 

Perämerenkaaren rannikkoalueella on silmukoitu 110 kV verkko.

Tehdyt	ja	käynnissä	olevat	investoinnit	Meri-Lapin	alueella

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirtokapasiteetti vahvistui ja sen luotettavuus 

parani, kun Petäjäskosken ja Keminmaan välille valmistui uusi 400 kV voimajohto 

vuonna 2009. Samassa hankekokonaisuudessa rakennettiin Petäjäskoskelle koko-

naan uusi 400 kV kytkinlaitos.

Meri-Lapin alueella on rakennettu ja tullaan rakentamaan lähivuosina runsaasti 

tuulivoimatuotantokapasiteettia. Lähinnä uuden tuulivoimatuotannon liittämiseksi 

Meri-Lapissa on meneillään useita voimajohtohankkeita. Kantaverkkoa vahvis-

tetaan rakentamalla Isohaaran ja Keminmaan välille noin 4 kilometrin pituinen 

110 kV kaksoisjohto, jonka avulla Isohaaran ja Keminmaan sekä Taivalkosken ja 

Keminmaan sähköasemien välille saadaan kahdet 110 kV johtoyhteydet. Kemin ja 

Iijoen välisen 110 kV Isohaara–Raasakka-voimajohdon johtimet vaihdetaan siirto-

kyvyltään paremmiksi. Isohaaran päässä käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa 

ns. korkean lämpötilan johtimia, joiden avulla voitiin kasvattaa siirtokapasiteettia 

uusimatta voimajohdon pylväitä. Muu osuus johdosta on mitoitettu raskaammille 

johtimille, ja näillä osuuksilla voidaan uusimisessa käyttää perinteisiä teräs- 

alumiinijohtimia. 
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Meri-Lapin	kehittämissuunnitelma	

Taivalkosken ja Ossauskosken sähköasemien perusparannus- ja laajennushankkeet 

ovat käynnistyneet. Kemijoen vesivoimalaitosten välittömässä läheisyydessä 

olevat ikääntyneet kytkinlaitokset perusparannetaan, jolloin asemien luotettavuus 

paranee. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös Taivalkosken ja Keminmaan välille 

suunnitteilla oleva uusi 110 kV voimajohto, joka tarvitaan, kun Taivalkoskelle 

liitetään merkittävässä määrin uutta tuulivoimaa. Taivalkoskelle rakennetaan lii-

tyntöjä uusia tuulivoimapuistoja varten.

Meri-Lapin alueen 400 kV verkkoa tullaan vahvistamaan suunnitelman mukaan 

seuraavien 10 vuoden aikana. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille on suun-

nitteilla kolmas 400 kV vaihtosähköyhteys (RAC3), jonka valmistuminen ajoittuisi 

noin 10 vuoden päähän vuoteen 2025. Suunnitelmien mukaan uusi rajajohto liittyisi 

Suomessa olemassa olevaan verkkoon Keminmaalla. Tähän rajajohtohankkeeseen 

liittyen tarvitaan Kemijoen ja Oulujoen välille uusi 400 kV yhteys. Uusi yhteys on 

suunniteltu Keminmaalta Muhoksella sijaitsevalle Pyhänselän muuntoasemalle.

Simoon suunniteltiin rakennettavaksi 400/110 kV muuntoasema tuulivoiman 

liityntäasemaksi. Teknisten selvitysten jälkeen todettiin, että muuntoasemaa ei 

voida toteuttaa Keminmaa–Pikkarala 400 kV johdon sarjakompensoinnin vuoksi. 

Sarjakompensointia ei voi muuttaa, sillä se alentaisi olennaisesti Suomen ja Ruot-

sin välistä rajasiirtokapasiteettia. Uusi Keminmaa–Pyhänselkä 400 kV voimajohto 

mahdollistaisi aseman rakentamisen. Voimajohdon valmistuminen on ajoitettu 

vuodelle 2023. 

Lisäksi alueelle on suunniteltu sähköasemaa Kittilänjärven haaroituspisteeseen. 

Asemalta rakennettaisiin 110 kV voimajohto Taivalkoskelle. Asema lisäisi koko 

Kemin seudun käyttövarmuutta ja siirtokapasiteettia, mutta edellyttäisi paikallisel-

ta teollisuudelta ja verkkoyhtiöltä mittavia investointeja, minkä vuoksi asemaa ei 

toistaiseksi ole päätetty toteuttaa.
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SELLEE 

SIMO 
KUIVANIEMI 

RANUA 

KURSUNKI 

MAALISMAA 

KELLO 

PUOLANKA 

YLIKURKI 

TAIVALVAARA 

TERVOLA 
POSIO 

PUDASJÄRVI 

KUUSIMAA 

VANTTAUSKOSKI 

PÄLLI 

TOPPILA 
VEPSÄ 

YLIKIIMINKI 

YLITORNIO 

KUIVALA 

PIRKKIÖ 

PINTAMOJÄRVI 

RÖYTTÄ 

SEITAKORVA 

ISOSYÖTE 

HAAPAKOSKI 

AHOLA 

MERI-LAPPI 

LIAKKA 

Petäjäskosken 220 
kV  
kytkinlaitoksen 
uusiminen ja toinen 
400/220 kV muuntaja 
(2016) RAC3 

(2025) 

Pyhänselkä - 
Keminmaa 
uusi 400 kV 
johto (2024) 

Isohaara - 
Kittilänjärvi 
110 kV johdon 
vahvistaminen 
(2013) 

Isohaara - Taivalkoski 110 
kV johdon sisäänveto 
Keminmaalle (2015) 

Kittilänjärvi – 
Simo ja Simo 
– Raasakka 
johdinvaihto 
(2015) 

Raasakan seudun 
110 kV johtojen 
uusiminen (2015) 

Taivalkosken 110 kV  ja 
220 kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2016) 

Isohaaran 110 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2024) 

Keminmaan 400 kV  
perusparannus (2018) 

Ossauskoski - Kalix 220 
kV poistetaan käytöstä 
(2015) 

Ossauskosken 220 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2016) 

*Kittilänjärven 110 kV 
kytkinlaitos ja Taivalkoski-
Kittilänjärvi 110 kV johto 

* Isokankaan 
400/110 kV 
muuntoasema 
(2016) 

ISOHAARA 

PIKKARALA 

VALAJASKOSKI 

PETÄJÄSKOSKI 

OSSAUSKOSKI 

KEMINMAA TAIVALKOSKI 

TUOMELA 

RAASAKKA 

LEVÄSUO 

ASMUNTI 

PIRTTIKOSKI 

PYHÄNSELKÄ PYHÄKOSKI 

HÄYRYSENNIEMI 
HAUKIPUDAS 

SOROSENPERÄ 

Leväsuon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2021) 

Poikkimaantie 
johtojärjestelyt (2014) 

Pikkaralan 110 kV kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020) 

Pyhänselän 400 kV 
kytkinlaitoksen laajennus (2016) 

Pyhäkosken 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020-25) 

TORNIO 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista 

II 
NYBY 

MYLLY- 
KANGAS 

*Uusi Keminmaa – 
Taivalkoski 110 kV 
voimajohto (2017-18) 

Kuva 17.  
Meri-Lapin suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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Värien selitykset:         
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SELLEE 

SIMO 
KUIVANIEMI 

RANUA 

KURSUNKI 

MAALISMAA 

KELLO 

PUOLANKA 

YLIKURKI 

TAIVALVAARA 

TERVOLA 
POSIO 

PUDASJÄRVI 

KUUSIMAA 

VANTTAUSKOSKI 

PÄLLI 

TOPPILA 
VEPSÄ 

YLIKIIMINKI 

YLITORNIO 

KUIVALA 

PIRKKIÖ 

PINTAMOJÄRVI 

RÖYTTÄ 

SEITAKORVA 

ISOSYÖTE 

HAAPAKOSKI 

AHOLA 

MERI-LAPPI 

LIAKKA 

Petäjäskosken 220 
kV  
kytkinlaitoksen 
uusiminen ja toinen 
400/220 kV muuntaja 
(2016) RAC3 

(2025) 

Pyhänselkä - 
Keminmaa 
uusi 400 kV 
johto (2024) 

Isohaara - 
Kittilänjärvi 
110 kV johdon 
vahvistaminen 
(2013) 

Isohaara - Taivalkoski 110 
kV johdon sisäänveto 
Keminmaalle (2015) 

Kittilänjärvi – 
Simo ja Simo 
– Raasakka 
johdinvaihto 
(2015) 

Raasakan seudun 
110 kV johtojen 
uusiminen (2015) 

Taivalkosken 110 kV  ja 
220 kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2016) 

Isohaaran 110 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2024) 

Keminmaan 400 kV  
perusparannus (2018) 

Ossauskoski - Kalix 220 
kV poistetaan käytöstä 
(2015) 

Ossauskosken 220 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2016) 

*Kittilänjärven 110 kV 
kytkinlaitos ja Taivalkoski-
Kittilänjärvi 110 kV johto 

* Isokankaan 
400/110 kV 
muuntoasema 
(2016) 

ISOHAARA 

PIKKARALA 

VALAJASKOSKI 

PETÄJÄSKOSKI 

OSSAUSKOSKI 

KEMINMAA TAIVALKOSKI 

TUOMELA 

RAASAKKA 

LEVÄSUO 

ASMUNTI 

PIRTTIKOSKI 

PYHÄNSELKÄ PYHÄKOSKI 

HÄYRYSENNIEMI 
HAUKIPUDAS 

SOROSENPERÄ 

Leväsuon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2021) 

Poikkimaantie 
johtojärjestelyt (2014) 

Pikkaralan 110 kV kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020) 

Pyhänselän 400 kV 
kytkinlaitoksen laajennus (2016) 

Pyhäkosken 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020-25) 

TORNIO 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista 

II 
NYBY 

MYLLY- 
KANGAS 

*Uusi Keminmaa – 
Taivalkoski 110 kV 
voimajohto (2017-18) 
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4.3.3  Oulun seudun suunnittelualue

Oulun seudun suunnittelualue rajautuu Kalajoen, Haapajärven ja Iijoen väliselle 

alueelle. Alueella on asukkaita noin 370 000. Suurimmat teollisuuslaitokset ovat 

Nuottasaaren paperi- ja sellutehdas sekä Raahen terästehdas. Oulussa on myös 

paljon muuta teollisuutta, jonka sähkön käyttö on verrattain suurta. Alueen säh-

köntuotantokapasiteetti muodostuu Oulun kaupungin sähkön ohella kaukolämpöä 

tuottavista voimalaitoksista, teollisuuslaitosten yhteydessä olevista voimalaitok-

sista sekä Iijoen ja Oulujoen vesivoimalaitoksista. Raahen, Pyhäjoen ja Kalajoen 

rannikolle on rakennettu tuulivoimaa, ja käynnissä olevia rakennushankkeita on 

useita.

Alueella on kantaverkon 400/110 kV muuntoasemat Pikkarala ja Uusnivala. Pyhä-

kosken vesivoimalaitoksella on 220/110 kV muuntoasema ja läheisellä Pyhänselän 

asemalla on 400/220 kV muunto. 

Käynnissä	olevat	investoinnit	Oulun	alueella

Pikkaralan muuntoasemalle lisättiin toinen 400/110 kV muuntaja vuonna 2009. 

Uusnivalan 400/110 kV muuntoasema valmistui vuonna 2011. Seuraavassa vai-

heessa Leväsuon asemalta purettiin 220/110 kV muunto ja 220 kV rakenteisella 

voimajohdolla siirryttiin 110 kV jännitteen käyttöön Oulun ja Kalajoen välisellä 

osuudella. 

Kokkolasta Muhokselle rakennettava 400 kV voimajohto Hirvisuo–Pyhänselkä 

kulkee Pohjanmaan rannikkoalueen halki. Oulun eteläpuolella on suunnitteilla ja 

rakenteilla suuri määrä tuulivoimaa. Tuulivoiman liittämiseksi Fingrid on raken-

tamassa uusia sähköasemia Siikajoelle ja Kalajoelle. Kalajoen vanha sähköasema 

puretaan ja korvataan uudella Jylkän 400/110 kV muuntoasemalla, joka liittyy 

uuteen 400 kV voimajohtoon. Siikajoen sähköasema tulee olemaan aluksi 110 kV 

kytkinlaitos, mutta asemalla varaudutaan 400/110 kV muunnon rakentamiseen.
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Iijoen suulla sijaitsevan Raasakan vesivoimalaitoksen lähialueella uusitaan ikään-

tyneitä voimajohtoja noin 10 kilometrin matkalta.

Oulun	seudun	kehittämissuunnitelma

Fingrid rakentaa Oulun pohjoispuolelle Isokankaan 400/110 kV muuntoaseman. 

Uusi asema yhdistää 400 ja 110 kV verkot toisiinsa Iijokivarressa. Aseman raken-

tamiseen liittyen rakennetaan uusi 9 kilometrin pituinen 2 x 110 kV voimajohto 

Leväsuo–Raasakka-johdolta uudelle Isokankaan asemalle. Uusi sähköasema mah-

dollistaa osaltaan tuulivoiman verkkoon liittämisen alueella ja varmistaa samalla 

Oulun alueen sähkön siirtovarmuuden kulutuksen kasvaessa.

Pyhäjoelle suunnitteilla olevan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen 

edellyttämiä verkkovahvistuksia on käsitelty kappaleessa 4.4.1.
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VUOKATTI 
LAHNASLAMPI 

KALLIOVARASTO 

TAIVALVAARA 

KESTILÄ 

PUOLANKA 

RAUTARUUKKI 

HAAPAJÄRVI 

NIVALA 

ALAVIESKA 

KELLO 

OTANMÄEN EROTIN 

TYRNÄVÄ HIRVINEVA 

NEVASAARI 

YLIKURKI 

YLIVIESKA 

ÄMMÄ 

KOKKOLAN VL 

HYRYNSALMI 

KETTUKALLIO 
OHENNEVA 

PUDASJÄRVI 

PULKKILA 

KÄLVIÄ 

MUSTINMÄKI 

PYHÄJOKI 

VALTIMO 

VEPSÄ YLIKIIMINKI 

PEKANKANGAS 

TALVIVAARA 

AJOS 
ISOSYÖTE 

II 

KAITFORS 

HAAPAKOSKI 

KIURUVESI 

AITTOKOSKI 

SIEVI 

SIMO 

RIESKANEVA 

TEIKKOPERÄ 
HIMANKA 

SIMI 

ALAVIIRRE 

Hirvisuo - Pyhänselkä 
uusi 400 kV johto. 
Kalajoki – Siikajoki 
johto-osuus 
rakennetaan 400+110 
kV rakenteella 
(2015-16) 

Hirvisuon 
400/110 kV 
muuntoasema  
(2015-16) 

Ventusneva - Pikkarala 
vanha 110 kV johto 
puretaan osin (2014-16) 

* Isokankaan 400/110 
kV muuntoasema 
(2016) 

400 ja 110 kV 
liityntäasemat 
Valkeus ja Hanhela 
(Hanhikivi YVL) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 400 
kV johto Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

Siikajoen 110 kV 
sähköasema (2016) 

Raasakan seudun 
110 kV johtojen 
uusiminen (2015) 

Jylkän 400/110 kV 
muuntoasema (2016)  

Leväsuon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2021) 

Pikkaralan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2020) 

Pyhäselän 400 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2016) 

Poikkimaantie 
johtojärjestelyt (2014) 

Uusnivalan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2015) 

*Siikajoen 
400/110 kV 
muunto 
(~2020?) 

Kalajoen sähköaseman 
purku (2016)  

Pyhäkosken 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2020-25) 

Vihannin  
sähköaseman 
perusparannus 
(2023) 

2x400 kV johto 
Alajärvi – Pikkarala 
johdoille . Uusi 400 
kV sähköasema 
Lumijärvi.   
(Hanhikivi YVL) ONTOJOKI VUOLIJOKI 

TIHISENNIEMI 

VENTUSNEVA 

KALAJOKI 

PYHÄKOSKI PYHÄNSELKÄ 
UTANEN 

VIHANTI 
SEITENOIKEA 

LEPPIKOSKI 

TUOMELA 

LEVÄSUO 

NUOJUA 

PIKKARALA 

RAASAKKA 

WISAFOREST 

UUSNIVALA 

ASMUNTI 
Pyhänselkä - 
Keminmaa 
uusi 400 kV johto 
(2024) 

Kittilänjärvi – 
Simo ja Simo – 
Raasakka 
johdinvaihto 
(2015) 

Isohaaran ja 
Kittilänjärven 
muutokset 

OULUN SEUTU 
ISOHAARA 

HÄYRYSENNIEMI 
HAUKIPUDAS 
SOROSENPERÄ 

Seitenoikean uusi 220/110 
kV muunto (2017) 

Tihisenniemi 
- Katerma  
110 kV 
johdon 
uusiminen 
(2014) 

Uusi 110 kV 
sähköasema 
Ontojoki 
(2014) 

Tihisenniemen 
110 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen 
(2018) 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista, 

SOTKAMO 
KATERMA 

ETELÄNKYLÄ 

KANNUS 

HAAPAVEDEN VL 

KURIMO 

PALJAKKA 

KIRKKOAHO 

Petäjävesi - Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  220 kV 
johdot poistetaan osittain 
käytöstä (2025?) 

Kuva 18.  
Oulun seudun suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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Värien selitykset:         

       toteutettu           päätetty           suunnitteilla

VUOKATTI 
LAHNASLAMPI 

KALLIOVARASTO 

TAIVALVAARA 

KESTILÄ 

PUOLANKA 

RAUTARUUKKI 

HAAPAJÄRVI 

NIVALA 

ALAVIESKA 

KELLO 

OTANMÄEN EROTIN 

TYRNÄVÄ HIRVINEVA 

NEVASAARI 

YLIKURKI 

YLIVIESKA 

ÄMMÄ 

KOKKOLAN VL 

HYRYNSALMI 

KETTUKALLIO 
OHENNEVA 

PUDASJÄRVI 

PULKKILA 

KÄLVIÄ 

MUSTINMÄKI 

PYHÄJOKI 

VALTIMO 

VEPSÄ YLIKIIMINKI 

PEKANKANGAS 

TALVIVAARA 

AJOS 
ISOSYÖTE 

II 

KAITFORS 

HAAPAKOSKI 

KIURUVESI 

AITTOKOSKI 

SIEVI 

SIMO 

RIESKANEVA 

TEIKKOPERÄ 
HIMANKA 

SIMI 

ALAVIIRRE 

Hirvisuo - Pyhänselkä 
uusi 400 kV johto. 
Kalajoki – Siikajoki 
johto-osuus 
rakennetaan 400+110 
kV rakenteella 
(2015-16) 

Hirvisuon 
400/110 kV 
muuntoasema  
(2015-16) 

Ventusneva - Pikkarala 
vanha 110 kV johto 
puretaan osin (2014-16) 

* Isokankaan 400/110 
kV muuntoasema 
(2016) 

400 ja 110 kV 
liityntäasemat 
Valkeus ja Hanhela 
(Hanhikivi YVL) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 400 
kV johto Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

Siikajoen 110 kV 
sähköasema (2016) 

Raasakan seudun 
110 kV johtojen 
uusiminen (2015) 

Jylkän 400/110 kV 
muuntoasema (2016)  

Leväsuon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2021) 

Pikkaralan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2020) 

Pyhäselän 400 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2016) 

Poikkimaantie 
johtojärjestelyt (2014) 

Uusnivalan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2015) 

*Siikajoen 
400/110 kV 
muunto 
(~2020?) 

Kalajoen sähköaseman 
purku (2016)  

Pyhäkosken 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2020-25) 

Vihannin  
sähköaseman 
perusparannus 
(2023) 

2x400 kV johto 
Alajärvi – Pikkarala 
johdoille . Uusi 400 
kV sähköasema 
Lumijärvi.   
(Hanhikivi YVL) ONTOJOKI VUOLIJOKI 

TIHISENNIEMI 

VENTUSNEVA 

KALAJOKI 

PYHÄKOSKI PYHÄNSELKÄ 
UTANEN 

VIHANTI 
SEITENOIKEA 

LEPPIKOSKI 

TUOMELA 

LEVÄSUO 

NUOJUA 

PIKKARALA 

RAASAKKA 

WISAFOREST 

UUSNIVALA 

ASMUNTI 
Pyhänselkä - 
Keminmaa 
uusi 400 kV johto 
(2024) 

Kittilänjärvi – 
Simo ja Simo – 
Raasakka 
johdinvaihto 
(2015) 

Isohaaran ja 
Kittilänjärven 
muutokset 

OULUN SEUTU 
ISOHAARA 

HÄYRYSENNIEMI 
HAUKIPUDAS 
SOROSENPERÄ 

Seitenoikean uusi 220/110 
kV muunto (2017) 

Tihisenniemi 
- Katerma  
110 kV 
johdon 
uusiminen 
(2014) 

Uusi 110 kV 
sähköasema 
Ontojoki 
(2014) 

Tihisenniemen 
110 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen 
(2018) 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista, 

SOTKAMO 
KATERMA 

ETELÄNKYLÄ 

KANNUS 

HAAPAVEDEN VL 

KURIMO 

PALJAKKA 

KIRKKOAHO 

Petäjävesi - Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  220 kV 
johdot poistetaan osittain 
käytöstä (2025?) 
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4.3.4  Kainuun suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Kainuun alueen sähkönkulutus muodostuu pääosin palveluiden ja kotitalouksien 

kulutuksesta. Suunnittelualueella on noin 90 000 asukasta. Väkiluvun kasvua ei 

ole näkyvissä, joten siviilikulutuksen osalta kuormien kasvun voidaan olettaa ole-

van hidasta. Lisäksi alueella on muutamia kantaverkon siirtojen kannalta merkit-

täviä teollisuuslaitoksia ja kaivoksia Talvivaarassa ja Sotkamon Lahnaslammella. 

Kainuun alueella on sähköntuotantokapasiteettia nykyisin yli 400 megawattia. 

Pääosa tästä tuotetaan vesivoimalla alueen pohjoisosissa. Lisäksi Kajaanissa on 

vastapainelaitos, joka tuottaa sähkön lisäksi lämpöä teollisuuden ja kaukolämmön 

tarpeisiin. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi Haapaveden turvevoimalaitos, joka 

on liittynyt Pohjois-Eteläsuuntaiseen 220 kV voimajohtoon. Alueella on usean 

sadan megawatin verran tuulivoimasuunnitelmia varsinkin Hyrynsalmella ja 

Suomussalmella. Alue soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen, sillä asutusta on 

vähän ja alueen tuulisuus on riittävä.
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Kainuun 110 kV sähkönsiirtoverkko liittyy 400 ja 220 kV päävoimansiirtoverk-

koon Vuolijoen, Nuojuan sekä Seitenoikean muuntoasemilla. Alueen sisällä sähköä 

siirretään kuluttajille pitkiäkin matkoja muuntoasemilta lähtevien 110 kV rengas-

verkkojen avulla.

Viime	vuosien	investoinnit	Kainuun	verkkoon

Viime vuosina Seitenoikea–Tihisenniemi 110 kV renkaan käyttövarmuutta on 

parannettu huomattavasti. Vuonna 2009 uusittiin 110 kV voimajohto Katermasta 

Kuhmoon ja vuonna 2014 voimajohto-osuus Tihisenniemestä Katermaan. Lisäksi 

vuonna 2014 valmistui Ontojoen 110 kV sähköasema Katerman vesivoimalaitoksen 

läheisyyteen. Voimajohtoinvestoinneilla renkaasta saatiin siirtokyvyltään riittävä 

myös siirto- ja huoltokeskeytyksissä. Uusi Ontojoen kytkinlaitos paransi alueen 

sähkönsiirron käyttövarmuutta ja sillä saatiin lisättyä mm. kantaverkon suojauk-

sen selektiivisyyttä.

Kainuun	alueen	kehittämissuunnitelma

Jotta Kainuun suunnittelualueen pohjoisosissa voidaan liittää tuulivoimaa sähkö-

verkkoon, vaihdetaan vuonna 2017 Seitenoikean vanha ja kuormitettavuudeltaan 

riittämätön 220/110 kV muuntaja uuteen. Uuden muuntajan nimellinen kuormi-

tettavuus on 250 MVA. Kuormien hitaan kasvun vuoksi lähitulevaisuudessa ei 

ole näkyvissä verkon vahvistustarpeita siirtokapasiteetin lisäämiseksi. Tulevien 

vuosien investoinnit kohdistuvat pääosin ikääntyvän verkon perusparannuksiin ja 

uusimisiin. Muun muassa Nuojuan ja Tihisenniemen sähköasemat uusitaan ennen 

vuotta 2020. 
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HYRYNSALMI 

KESTILÄ 

VUOKATTI 
LAHNASLAMPI 

SIMONIEMI 
AHMO 

PUOLANKA 

HEINIPURO 

KALLIOINEN 

KALLIOVARASTO 

HÄRMÄNKYLÄ 

ÄMMÄ 

KANNINLAMPI 

PULKKILA 

RAUTAVAARA 

RUOTANEN 
MUSTINMÄKI 

PYHÄNTÄ 

PYHÄSALMI 

PÄLLI 

VALTIMO 

VARISKANGAS 

VEPSÄ 

VIEREMÄ 

YLIKIIMINKI 

HALMEPURONSUO 

TALVIVAARA 

KULUNTALAHTI 

SOTKAMO 

SÄRÄISNIEMI 

KUUMU 

KIURUVESI 

AITTOKOSKI 

NURMES 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista. 

Tihisenniemi - Katerma  
110 kV voimajohdon 
uusiminen (2014) 

Uusi 110 kV 
sähköasema 
Ontojoki (2014) 

Seitenoikean uusi 
220/110 kV 
muunto (2017) 

Tihisenniemen 110 
kV kytkinlaitoksen 
uusiminen (2018) 

UTANEN 

VUOLIJOKI 

LEPPIKOSKI 

SEITENOIKEA 

ONTOJOKI 

NUOJUA 

TIHISENNIEMI 

PELTOMÄKI 

SÄRKIVAARA 

LEPPISUO 

PALJAKKA 

PALJAKKA 
UVA 

KATERMA 

Pyhänselän 400 kV 
kytkinlaitoksen laajennus 
(2016) 

Pyhäkosken 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020-25) PYHÄNSELKÄ 

KAINUU 
PYHÄKOSKI 

Hirvisuo – 
Pyhänselkä 
uusi 400 kV 
johto (2016) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 
400 kV johto 
Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

KURIMO 

Petäjävesi - Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  220 kV 
johdot poistetaan osittain 
käytöstä (2025?) 

Kuva 19.  
Kainuun suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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Värien selitykset:         

       toteutettu           päätetty           suunnitteilla

HYRYNSALMI 

KESTILÄ 

VUOKATTI 
LAHNASLAMPI 

SIMONIEMI 
AHMO 

PUOLANKA 

HEINIPURO 

KALLIOINEN 

KALLIOVARASTO 

HÄRMÄNKYLÄ 

ÄMMÄ 

KANNINLAMPI 

PULKKILA 

RAUTAVAARA 

RUOTANEN 
MUSTINMÄKI 

PYHÄNTÄ 

PYHÄSALMI 

PÄLLI 

VALTIMO 

VARISKANGAS 

VEPSÄ 

VIEREMÄ 

YLIKIIMINKI 

HALMEPURONSUO 

TALVIVAARA 

KULUNTALAHTI 

SOTKAMO 

SÄRÄISNIEMI 

KUUMU 

KIURUVESI 

AITTOKOSKI 

NURMES 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista. 

Tihisenniemi - Katerma  
110 kV voimajohdon 
uusiminen (2014) 

Uusi 110 kV 
sähköasema 
Ontojoki (2014) 

Seitenoikean uusi 
220/110 kV 
muunto (2017) 

Tihisenniemen 110 
kV kytkinlaitoksen 
uusiminen (2018) 

UTANEN 

VUOLIJOKI 

LEPPIKOSKI 

SEITENOIKEA 

ONTOJOKI 

NUOJUA 

TIHISENNIEMI 

PELTOMÄKI 

SÄRKIVAARA 

LEPPISUO 

PALJAKKA 

PALJAKKA 
UVA 

KATERMA 

Pyhänselän 400 kV 
kytkinlaitoksen laajennus 
(2016) 

Pyhäkosken 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020-25) PYHÄNSELKÄ 

KAINUU 
PYHÄKOSKI 

Hirvisuo – 
Pyhänselkä 
uusi 400 kV 
johto (2016) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 
400 kV johto 
Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

KURIMO 

Petäjävesi - Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  220 kV 
johdot poistetaan osittain 
käytöstä (2025?) 
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4.3.5  Pohjanmaan suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Pohjanmaan suunnittelualue kattaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja 

osittain Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueet. Alueella on asukkaita noin  

450 000. Sähkön kulutus on keskittynyt suurimpien kaupunkien ympärille. Säh-

kön käytön kannalta suurimpia teollisuuslaitoksia alueella ovat Kaskisten kemi-

hierretehdas, Pietarsaaren paperi- ja sellutehtaat sekä Kokkolan sinkkitehdas. Yksi 

merkittävä alueellinen sähkönkulutuslaji erityisesti Närpiössä ja sen lähialueella 

on kasvihuoneviljely. Alueelle on keskittynyt valtaosa Suomen kasvihuoneviljelys-

tä, ja kasvihuoneita on kymmeniä hehtaareja. Tässä mittakaavassa sähkön kulutus 

on merkittävää myös 110 kV verkon siirtojen kannalta. 

Seinäjoella, Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa on sähköä ja kaukolämpöä 

tuottavia vastapainevoimalaitoksia. Lisäksi Vaasassa ja Kristiinankaupungissa on 

suuria lauhdevoimalaitoksia. Pohjolan Voima on ilmoittanut laittavansa voimalai-

tokset pitkäaikaiseen säilöntään vuonna 2015 Kristiinankaupungissa ja Vaasassa 

sijaitsevat öljylauhdevoimalaitokset. Lisäksi yhtiö on ilmoittanut hiililauhdelaitos-

ten laittamisesta säilöntään kannattamattomina Porin Tahkoluodossa ja Kristiinan-

kaupungissa.

Vesivoimakapasiteettia tällä suunnittelualueella on varsin vähän. Sen sijaan suuri 

osa Suomeen suunnitteilla olevasta tuulivoimasta sijoittuu Pohjanmaan rannikolle. 

Tällä hetkellä suunnittelualueella on käytössä alle 100 megawattia tuulivoimaa, 

mutta määrän odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina.
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Pohjanmaan suunnittelualueen sähkönsiirtoverkko on koostunut lähinnä 220 ja 

110 kV jännitetasoista. Kantaverkon muuntoasemat sijaitsevat Seinäjoella, Kristii-

nankaupungissa, Tuovilassa Vaasan lähellä ja Ventusnevalla Kokkolassa. 220 kV 

verkko ja muuntoasemat on rakennettu pääosin 1970-luvulla. Nyt muuntoasemat 

ovat saavuttamassa teknisen käyttöikänsä. 220 kV jännitteestä tullaan luopumaan 

alueella ja se tullaan korvaamaan 400 ja 110 kV ratkaisuilla vuoteen 2017 mennessä.

Viime	vuosien	investoinnit	Pohjanmaan	alueella

Pohjanmaan suunnittelualueella kantaverkkoa muutetaan parhaillaan 400 ja 110 kV 

jännitteelle. Ikääntyneet 220/110 kV muunnot puretaan ja korvataan 400/110 kV 

muuntoasemilla. Vuonna 2011 valmistui 400 + 110 kV yhteisrakenteinen voimajohto 

Seinäjoelta Tuovilaan. Tuovilan sähköasemalle rakennettiin 400/110 kV muunto 

ja uudet 400 ja 110 kV kytkinlaitokset. Samana vuonna valmistui Uusnivalan 

muuntoasema. Näiden hankkeiden jälkeen alettiin rakentaa uutta 400 kV voi-

majohtoyhteyttä Ulvilasta uudelle Kristinestadin 400/110 kV muuntoasemalle. 

Ulvila–Kristinenstad-voimajohto rakennettiin pääosin ikääntyneen 220 kV johdon 

paikalle. Johtoyhteys ja muuntoasemat valmistuivat syksyllä 2014. 

Pohjanmaan kantaverkon kehittämisessä on meneillään kolmas vaihe. Kokkolaan 

rakennetaan uusi Hirvisuon 400/110 kV muuntoasema, joka korvaa Ventusnevalla 

sijaitsevat muunnot. Hirvisuon sähköasemalta pohjoiseen Pyhänselkään raken-

netaan uusi noin 210 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto. Kalajoen asemasta 

luovutaan ja se korvataan uudella Jylkän 400/110 kV muuntoasemalla. Siikajoelle 

rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Kristiinankaupungin, Vaasan ja Kokkolan 

välinen 220 kV käytössä ollut, 400 kV rakenteella rakennettu voimajohto muu-

tetaan 400 kV käyttöön. Kokonaisuudessaan nämä hankkeet valmistuvat vuonna 

2016. Pohjanmaan verkon kehittämisen tuloksena syntyy 400 kV rengasverkko 

Porista Ouluun. 
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Alueella on suuri määrä 1970-luvulla rakennettuja 220 kV rakenteisia johtoja, 

joilla on vielä teknistä käyttöikää jäljellä. Nämä johdot otetaan 110 kV käyttöön 

siirtämään sähköä kantaverkon asemien välillä ja varmistamaan muuntojen käyt-

tövarmuutta erilaisissa häiriötilanteissa. 

Pohjanmaan	kehittämissuunnitelma

Pohjanmaan alueella on vuoden 2016 loppuun mennessä kuusi 400/110 kV muun-

toasemaa. Kulutuksen tai tuotannon kasvun luoman siirtotarpeen vuoksi näille 

asemille lisätään tarvittaessa muuntajia. Pohjanmaalle rakennettava uusi verkko 

on riittävän vahva kattamaan kasvavan kulutuksen tarpeet, ja siihen voidaan liit-

tää suuriakin määriä tuulivoimaa. 

Kristinestadin lisäksi muuntaja kahdennetaan joko Tuovilan tai Seinäjoen sekä 

Hirvisuon asemilla. Päätökset uusista muuntajista tullaan tekemään vuoden 2015 

aikana tuulivoiman rakentamisesta riippuen.

Lisäksi jos Ulvilan ja Kristinestadin ja/tai Kristinestadin ja Tuovilan välisille 

alueille toteutuisi suunnitteilla olevan mukaisesti useita satoja megawatteja tuuli-

voimaa, liityntäratkaisuina voisivat olla alueille rakennettavat uudet tuulivoiman 

koontiasemat. 
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NÄRPIÖ 

GERBY 

HAAPAJÄRVI 
HIRVISUO 

MUURAME 

SOIDINLAMPI 

SUOLAINEN 
SÄNKIAHO 

JOUPPI 

VIMPELI VÖYRI 

YLIAHO 

YLIMARKKU 

YLIVIESKA 

KELJO 

SEINÄJOKI 

KRISTINESTAD 

RÄNNÄRI 

KRISTIINA 

UUSNIVALA 

VENTUSNEVA 

SOINI 

HONKO 

HEINÄAHO 

HOISKO 

MARTTILANMÄKI 

KETTUKALLIO 

FENNOMARKKI 

SUNDOM 

KOJOLA 
ALAHÄRMÄ 

ILMAJOKI 

JEPUA 

JURVA 

KANTTI 

KASKINEN 

KAUHAVA 

KANNUS 

ORAVAINEN PIHTIPUDAS 

KUORTANE 

KURIKKA 

KYYJÄRVI 

KÄLVIÄ 

LAIHIA 

LAPPAJÄRVI 

LAPUA 

LOTLAX 

MAALAHTI 

MARTIKKALA 

MÄNTYLÄ 

NORI 

HITURA 

SAARENKYLÄ 

TIILIMÄKI 

RAJALA 

PERHO 

PETOLAHTI 

TEERIJÄRVI 

TOHOLAMPI 

UURAINEN 

VETELI 

YLIHÄRMÄ 

YLISTARO 

ÄHTÄRI 

SOUKKAJOKI 

TEUVA 

PEKANKANGAS 

HAAPOJA 

TRÄSKBÖLE 

SKATAN 

ALAVUS 

EVIJÄRVI 

KARVIA 

KAUHAJOKI 

KINNULA 

KONTTIPURO 

KIVIPURO 

YLIVALLI 

SIEVI 

KATKO 

HAAPAVEDEN VL 

KARSTULA 

RIESKANEVA 

VÄISÄLÄNMÄKI 

ISOKEIDAS 

HIMANKA 

SAARIJÄRVI 

ALAVIIRRE 

ISOJOKI 

POHJANMAA 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista, 

Tuovila  -  Hirvisuo 
220 kV johto 400 kV 
käyttöön (2016) 

Hirvisuo - Pyhänselkä 
uusi 400 kV johto (2016) 

Hirvisuon 400/110 kV 
muuntoasema  
(2015-16) 

Seinäjoki – Ventusneva  
ja Seinäjoki - Alajärvi   
220 kV johdot 110 kV 
käyttöön (2016) 

Ventusneva - Leväsuo 
220 kV johdot 110 kV 
käyttöön (2013-2015) 

Petäjävesi - 
Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  
220 kV 
johdot poistetaan 
osittain käytöstä 
(2025?) 

Tuovilan 400 kV 
kytkinlaitos (2016) 

Hirvisuo – Marinkainen johto 
rakennetaan 400+110 kV 
rakenteella (2015) 

Uusnivalan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2015)  

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2023) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 
400 kV johto 
Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2016) 

Kristinestad - Tuovila 
220 kV johto 400 kV 
käyttöön (2016) 

Kristinestadin uusi 
400/110 kV 
muuntoasema (2014) 

Ulvila - Kristinestad 220 kV 
johtojen tilalle uusi 400 kV  
johto (2014) 

Kristinestad - Tuovila 
220 kV johto 110 kV 
käyttöön (2014) 

*Pirttikylän 400/110 kV 
tuulivoiman liityntäasema 

*Arkkukallion 400 kV 
tuulivoiman liityntäasema 

Seinäjoen 110 kV 
kytkinlaitoksen uusiminen/
perusparannus (2018-25) 

Petäjävesi - Alajärvi  
220 kV johto 110 kV 
käyttöön (2016) 

Alajärven 400 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2017) 

WISAFOREST 

TUOVILA 

RAUHALAHTI 

KOIVISTO 

ALAJÄRVI 

PETÄJÄVESI 
VIHTAVUORI 

MUNSALA 
UUSIKAARLEPYY 

KEITELEPOHJA 

OHENNEVA 

Hirvisuon toinen 
400/110 kV muunto 
(2018) 

Kristinestadin toinen 
400/110 kV muunto 
(2017) 

Kuva 20.  
Pohjanmaan suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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Värien selitykset:         

       toteutettu           päätetty           suunnitteilla

NÄRPIÖ 

GERBY 

HAAPAJÄRVI 
HIRVISUO 

MUURAME 

SOIDINLAMPI 

SUOLAINEN 
SÄNKIAHO 

JOUPPI 

VIMPELI VÖYRI 

YLIAHO 

YLIMARKKU 

YLIVIESKA 

KELJO 

SEINÄJOKI 

KRISTINESTAD 

RÄNNÄRI 

KRISTIINA 

UUSNIVALA 

VENTUSNEVA 

SOINI 

HONKO 

HEINÄAHO 

HOISKO 

MARTTILANMÄKI 

KETTUKALLIO 

FENNOMARKKI 

SUNDOM 

KOJOLA 
ALAHÄRMÄ 

ILMAJOKI 

JEPUA 

JURVA 

KANTTI 

KASKINEN 

KAUHAVA 

KANNUS 

ORAVAINEN PIHTIPUDAS 

KUORTANE 

KURIKKA 

KYYJÄRVI 

KÄLVIÄ 

LAIHIA 

LAPPAJÄRVI 

LAPUA 

LOTLAX 

MAALAHTI 

MARTIKKALA 

MÄNTYLÄ 

NORI 

HITURA 

SAARENKYLÄ 

TIILIMÄKI 

RAJALA 

PERHO 

PETOLAHTI 

TEERIJÄRVI 

TOHOLAMPI 

UURAINEN 

VETELI 

YLIHÄRMÄ 

YLISTARO 

ÄHTÄRI 

SOUKKAJOKI 

TEUVA 

PEKANKANGAS 

HAAPOJA 

TRÄSKBÖLE 

SKATAN 

ALAVUS 

EVIJÄRVI 

KARVIA 

KAUHAJOKI 

KINNULA 

KONTTIPURO 

KIVIPURO 

YLIVALLI 

SIEVI 

KATKO 

HAAPAVEDEN VL 

KARSTULA 

RIESKANEVA 

VÄISÄLÄNMÄKI 

ISOKEIDAS 

HIMANKA 

SAARIJÄRVI 

ALAVIIRRE 

ISOJOKI 

POHJANMAA 

* hankkeiden toteutus riippuu merkittävästi alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista, 

Tuovila  -  Hirvisuo 
220 kV johto 400 kV 
käyttöön (2016) 

Hirvisuo - Pyhänselkä 
uusi 400 kV johto (2016) 

Hirvisuon 400/110 kV 
muuntoasema  
(2015-16) 

Seinäjoki – Ventusneva  
ja Seinäjoki - Alajärvi   
220 kV johdot 110 kV 
käyttöön (2016) 

Ventusneva - Leväsuo 
220 kV johdot 110 kV 
käyttöön (2013-2015) 

Petäjävesi - 
Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  
220 kV 
johdot poistetaan 
osittain käytöstä 
(2025?) 

Tuovilan 400 kV 
kytkinlaitos (2016) 

Hirvisuo – Marinkainen johto 
rakennetaan 400+110 kV 
rakenteella (2015) 

Uusnivalan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2015)  

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2023) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 
400 kV johto 
Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2016) 

Kristinestad - Tuovila 
220 kV johto 400 kV 
käyttöön (2016) 

Kristinestadin uusi 
400/110 kV 
muuntoasema (2014) 

Ulvila - Kristinestad 220 kV 
johtojen tilalle uusi 400 kV  
johto (2014) 

Kristinestad - Tuovila 
220 kV johto 110 kV 
käyttöön (2014) 

*Pirttikylän 400/110 kV 
tuulivoiman liityntäasema 

*Arkkukallion 400 kV 
tuulivoiman liityntäasema 

Seinäjoen 110 kV 
kytkinlaitoksen uusiminen/
perusparannus (2018-25) 

Petäjävesi - Alajärvi  
220 kV johto 110 kV 
käyttöön (2016) 

Alajärven 400 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2017) 

WISAFOREST 

TUOVILA 

RAUHALAHTI 

KOIVISTO 

ALAJÄRVI 

PETÄJÄVESI 
VIHTAVUORI 

MUNSALA 
UUSIKAARLEPYY 

KEITELEPOHJA 

OHENNEVA 

Hirvisuon toinen 
400/110 kV muunto 
(2018) 

Kristinestadin toinen 
400/110 kV muunto 
(2017) 
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4.3.6  Keski-Suomen suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Keski-Suomen alueen erityispiirre on sähköntuotannon vähyys sähkönkulutukseen 

verrattuna. Suurin osa Keski-Suomessa kulutettavasta sähköstä siirretään alueelle 

muualta. Isoja sähkön kuluttajia alueella ovat suuret metsäteollisuuskeskittymät 

Jämsän jokilaaksossa, Äänekoskella ja Mäntässä. Viime vuosien teollisuuden ra-

kennemuutos on tuonut suuria epävarmuuksia kuormien kehitykseen. Keski-Suo-

men alueella on nähty kehitystä kumpaankin suuntaan; alueella on lakkautettu 

metsäteollisuutta, mutta päätetty rakentaa myös uutta. Yhden suuren teollisuuslai-

toksen alasajolla tai laajennuksella voi olla suuret vaikutukset alueen kantaverkon 

siirtoihin joko keventäen tai lisäten niitä. 

Suuri osa Keski-Suomessa tuotetusta sähköstä tuotetaan teollisuuden vastapaine-

laitoksilla. Lisäksi Jyväskylässä on Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitokset, 

jotka tuottavat sähköä ja kaukolämpöä. Alueella on myös muutamia pieniä vesi-

voimalaitoksia. Asukkaita suunnittelualueella on noin 300 000.

Keski-Suomen alue on liittynyt 400 ja 220 kV päävoimansiirtoverkkoon useiden 

muuntoasemien kautta. 400 kV verkkoon alue on liittynyt muunnoilla Vihtavuo-

ressa, Toivilassa ja Alajärvellä. 220 kV verkkoon Keski-Suomi liittyy Alajärvellä, 

Petäjävedellä ja Jämsässä. Alueen sisällä sähköä siirretään kuluttajille näiden 

muuntoasemien välisillä 110 kV rengasverkoilla.

Viime	vuosien	investoinnit	Keski-Suomen	verkkoon

Keski-Suomessa on käynnissä tällä hetkellä kaksi sähköasemahanketta. Petä-

jäveden ikääntynyt 220 kV kytkinlaitos uusitaan vuonna 2016 valmistuvassa 

hankkeessa. Petäjäveden uusi kytkinlaitos rakennetaan 400 kV laittein, jolloin se 

voidaan ottaa 400 kV käyttöön tulevaisuudessa. Petäjäveden 110 kV kytkinlaitos 

on uusittu jo vuonna 2007. 

Mäntässä on meneillään ikääntyneen 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen. Uusi 

sähköasema rakennetaan olemassa olevan aseman läheisyyteen. Mäntän asema 

valmistuu vuonna 2016.
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Keski-Suomen	alueen	kehittämissuunnitelma

Alajärven 400 kV kytkinlaitos uusitaan kantaverkon käyttövarmuuden parantami-

seksi. Nykyinen kaksikisko-apukiskolaitos uusitaan kaksikatkaisija-kytkinlaitokseksi 

(duplex). Samassa hankkeessa Alajärven sähköaseman nykyinen 220 kV kytkinlaitos 

puretaan. Alajärven 220 kV kytkinlaitoksen purku on osa Fingridin suunnitelmaa 

luopua 220 kV jännitetasosta Oulujoen eteläpuolella seuraavien 10 vuoden aikana. 

Purkamisen yhteydessä asemaan liittyvillä 220 kV voimajohdoilla siirrytään 110 kV 

jännitteeseen. Alajärven 220 kV kytkinlaitoksen purkamisen jälkeen 220 kV verkkoa 

jää vielä Jämsän, Petäjäveden, Nuojuan ja Pyhänselän asemien välille. 

220 kV yhteyksistä Oulujoelta Petäjävedelle ja Jämsään on tarkoitus luopua vii-

dennen P1-johdon Petäjävesi–Pyhänselkä rakentamisen yhteydessä 2020-luvulla. 

Viides P1-johto on suunniteltu valmistuvaksi vuonna 2023.

Koiviston ja Vihtavuoren välillä 110 kV kantaverkon siirtokykyä ja käyttövar-

muutta on parannettava muuttuvan siirtotilanteen vuoksi. Muutokset aiheutuvat 

uuden biotuotetehtaan käyttöönotosta vuonna 2017. Uuden biotuotetehtaan 

liittämisen seurauksena Koiviston ja Vihtavuoren sähköasemien välille on tarpeen 

rakentaa toinen 110 kV voimajohtoyhteys. 

Jyväskylän uusi 110 kV sähköasema rakennetaan korvaamaan ikääntynyt Keljon 

sähköasema kantaverkon solmupisteenä. Jyväskylän sähköasema on suunniteltu 

rakennettavan kaasueristeisenä kytkinlaitoksena noin 1,5 kilometrin etäisyydelle 

nykyisen aseman eteläpuolelle.

Keski-Suomessa on runsaasti iäkkäitä puupylväsrakenteisia 110 kV voimajohtoja, 

joita tullaan uusimaan myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Alueel-

la on myös muutamia sähköasemia, jotka vaativat perusparannuksia seuraavan 

kymmenen vuoden aikana.

Pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti Jämsän sähköasemasta tullaan luo-

pumaan, kun 220 kV jännitetaso ei enää ole käytössä. Tämä ajoittunee vuoteen 

2023, kun Petäjävedellä on tarkoitus ottaa 400 kV jännite käyttöön. Tämän 

jälkeen kantaverkon toiminta on suunniteltu keskitettävän Jämsässä kolmen kilo-

metrin päässä olevalle Toivilan sähköasemalle.
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EVIJÄRVI 
KIVIPURO 

VIMPELI 

LAPINLAHTI 

MATOMÄKI 

MUSTASUO 

MUURAME 

NEULALAMPI 

OULUNMÄKI 

PARKANO 

SOIDINLAMPI 

SÄNKIAHO 

JOUPPI 

VIITASAARI 

HÄMEENKYRÖ 
YLÖJÄRVI 

SIILINJÄRVI 

SOINI 

TORNIMÄKI 

LIEVE 
HEINÄAHO 

HUMALAMÄKI 

HÄYRILÄ 

LÄYKKÄLÄ 

MAANINKA 

FENNOMARKKI 

NISUNPERÄ 
SIIKAKOSKI 

KOJOLA 

KONGINKANGAS 

AITTASUO 

ALAHÄRMÄ 

ANTTOLA 

HANKASALMI 

ILMAJOKI 

JEPUA 

JOUTSA 

KAUHAVA 
KEITELE 

ORAVAINEN 

PAUNUNPERÄ 

PIELAVESI 

PIHTIPUDAS 

RUHALA 

KUHNAMO 

KUORTANE 

KYYJÄRVI 
LAPUA 

LAUKAA 
LEPPÄVIRTA 

LIUNANKOSKI 

MARTIKKALA 
MÄNNISTÖ 

MÄNTYLÄ 

POIKOLA 

VARPAISJÄRVI 

TOIVALA 

RAJALA 

KEITELEPOHJA 

RAJAKORPI 

PELLESMÄEN MA 

PERHO 

TAMMIJÄRVI 

TOIVAKKA 

VESANTO 

VETELI 

YLIHÄRMÄ 

YLISTARO 

ÄHTÄRI 

HAAPAMÄKI 

JAAKKOLA 

PARTAHARJU 

NARILA 
HALLI 

KÄLÄ 

HAAPOJA 

MATKUS 

VIITAKANGAS 

SUOLAHTI 
ALAVUS 

ARMALA 

JUUPAJOKI 

KANGASNIEMI 

KARTTULA 

KINNULA 

KONNEVESI 

KOTALAHTI 

PUUKKOINEN 

KONTTIPURO 

NIKKARILA 

NILSIÄ 

OTAVA 

PAHANEVA 

YLIVALLI 

HIRVIHAARA 

KURKIMÄKI 

HUHTIMÄKI 

KARSTULA 

PIEKSAMÄKI 

VISULAHTI 

SAARIJÄRVI 

ELOVAARA 

Petäjävesi - Alajärvi  
220 kV johto 110 kV 
käyttöön (2016) 

Petäjävesi - Jämsä 
220 kV johto 110 
kV käyttöön (2023) Petäjävedelle  

400 kV 
kytkinlaitos 220 
kV käyttöön. 
(2015-16) 

Mäntän aseman 
uusiminen 
(2016) 

Kauppila - 
Hämeenlahti 
110 kV johdon 
uusiminen 
(2020-2025) 

Uudet  
Vihtavuori - Koivisto 
(2017) ja Vihtavuori 
- Rauhalahti 110 kV 
johdot (2020-2025) 

Seinäjoki - Tuovila ja 
Seinäjoki - Alajärvi   
220 kV johdot 110 kV 
käyttöön (2016) 

Petäjävesi - Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  220 kV 
johdot poistetaan osittain 
käytöstä (2023) 

Jyväskylään uusi 110 kV 
sähköasema (2017-18) 

Alajärven 400 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen  
(2017) 

Jämsän aseman 
purku (2023) Rauhalahden 110 kV 

kytkinlaitoksen uusiminen 
(2024) 

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2023) 

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2016) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 400 
kV johto Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

Kauppilan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020-25) 

KESKI-SUOMI 

HUUTOKOSKI 

PINSIÖ 

VIHTAVUORI 

KELJO 

TOIVILA 
JÄMSÄ 

PETÄJÄVESI 

MÄNTTÄ 

RAUHALAHTI 

KOIVISTO 

ALAPITKÄ 

ILOHARJU 
SEINÄJOKI 

ALAJÄRVI 

ORIVESI 

VARKAUS 

KAUPPILA 
RÄNNÄRI 

JUVA 

VÄISÄLÄNMÄKI 
Petäjäveden 
kytkinlaitoksen 
käyttöönotto 400 kV 
jännitteelle (2023) 

Koiviston 
sähköaseman 
laajennus (2016) 

Vihtavuoren 
sähköaseman 
laajennus (2017) 

Kuva 21.  
Keski-Suomen suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.

4  Fingridin 10 vuoden verkon 
 kehittämissuunnitelma

82Sisällysluetteloon

Värien selitykset:         

       toteutettu           päätetty           suunnitteilla

EVIJÄRVI 
KIVIPURO 

VIMPELI 

LAPINLAHTI 

MATOMÄKI 

MUSTASUO 

MUURAME 

NEULALAMPI 

OULUNMÄKI 

PARKANO 

SOIDINLAMPI 

SÄNKIAHO 

JOUPPI 

VIITASAARI 

HÄMEENKYRÖ 
YLÖJÄRVI 

SIILINJÄRVI 

SOINI 

TORNIMÄKI 

LIEVE 
HEINÄAHO 

HUMALAMÄKI 

HÄYRILÄ 

LÄYKKÄLÄ 

MAANINKA 

FENNOMARKKI 

NISUNPERÄ 
SIIKAKOSKI 

KOJOLA 

KONGINKANGAS 

AITTASUO 

ALAHÄRMÄ 

ANTTOLA 

HANKASALMI 

ILMAJOKI 

JEPUA 

JOUTSA 

KAUHAVA 
KEITELE 

ORAVAINEN 

PAUNUNPERÄ 

PIELAVESI 

PIHTIPUDAS 

RUHALA 

KUHNAMO 

KUORTANE 

KYYJÄRVI 
LAPUA 

LAUKAA 
LEPPÄVIRTA 

LIUNANKOSKI 

MARTIKKALA 
MÄNNISTÖ 

MÄNTYLÄ 

POIKOLA 

VARPAISJÄRVI 

TOIVALA 

RAJALA 

KEITELEPOHJA 

RAJAKORPI 

PELLESMÄEN MA 

PERHO 

TAMMIJÄRVI 

TOIVAKKA 

VESANTO 

VETELI 

YLIHÄRMÄ 

YLISTARO 

ÄHTÄRI 

HAAPAMÄKI 

JAAKKOLA 

PARTAHARJU 

NARILA 
HALLI 

KÄLÄ 

HAAPOJA 

MATKUS 

VIITAKANGAS 

SUOLAHTI 
ALAVUS 

ARMALA 

JUUPAJOKI 

KANGASNIEMI 

KARTTULA 

KINNULA 

KONNEVESI 

KOTALAHTI 

PUUKKOINEN 

KONTTIPURO 

NIKKARILA 

NILSIÄ 

OTAVA 

PAHANEVA 

YLIVALLI 

HIRVIHAARA 

KURKIMÄKI 

HUHTIMÄKI 

KARSTULA 

PIEKSAMÄKI 

VISULAHTI 

SAARIJÄRVI 

ELOVAARA 

Petäjävesi - Alajärvi  
220 kV johto 110 kV 
käyttöön (2016) 

Petäjävesi - Jämsä 
220 kV johto 110 
kV käyttöön (2023) Petäjävedelle  

400 kV 
kytkinlaitos 220 
kV käyttöön. 
(2015-16) 

Mäntän aseman 
uusiminen 
(2016) 

Kauppila - 
Hämeenlahti 
110 kV johdon 
uusiminen 
(2020-2025) 

Uudet  
Vihtavuori - Koivisto 
(2017) ja Vihtavuori 
- Rauhalahti 110 kV 
johdot (2020-2025) 

Seinäjoki - Tuovila ja 
Seinäjoki - Alajärvi   
220 kV johdot 110 kV 
käyttöön (2016) 

Petäjävesi - Haapaveden VL 
Petäjävesi - Nuojua  220 kV 
johdot poistetaan osittain 
käytöstä (2023) 

Jyväskylään uusi 110 kV 
sähköasema (2017-18) 

Alajärven 400 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen  
(2017) 

Jämsän aseman 
purku (2023) Rauhalahden 110 kV 

kytkinlaitoksen uusiminen 
(2024) 

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2023) 

Alajärven 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2016) 

5. etelä-
pohjoissuuntainen 400 
kV johto Petäjävesi – 
Pyhänselkä (2023) 

Kauppilan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2020-25) 

KESKI-SUOMI 

HUUTOKOSKI 

PINSIÖ 

VIHTAVUORI 

KELJO 

TOIVILA 
JÄMSÄ 

PETÄJÄVESI 

MÄNTTÄ 

RAUHALAHTI 

KOIVISTO 

ALAPITKÄ 

ILOHARJU 
SEINÄJOKI 

ALAJÄRVI 

ORIVESI 

VARKAUS 

KAUPPILA 
RÄNNÄRI 

JUVA 

VÄISÄLÄNMÄKI 
Petäjäveden 
kytkinlaitoksen 
käyttöönotto 400 kV 
jännitteelle (2023) 

Koiviston 
sähköaseman 
laajennus (2016) 

Vihtavuoren 
sähköaseman 
laajennus (2017) 
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4.3.7  Savo-Karjalan suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Savo-Karjalan alueen verkolle tunnusomaista ovat pitkät etäisyydet. Alueen kulu-

tus- ja tuotantokeskittymät ovat hyvin etäällä toisistaan. Alueen kulutus koostuu 

pääosin palveluiden ja kotitalouksien kulutuksesta, mutta alueelta löytyy myös 

muutamia kantaverkon siirtojen kannalta merkittäviä teollisuuslaitoksia. Suun-

nittelualueen väkiluku on noin 550 000. Väkiluvun kasvua ei ole näkyvissä, joten 

palvelu- ja kotitalouskulutuksen kasvun oletetaan olevan hidasta. Sähköntuotanto 

koostuu kaupunkien lämpölaitoksista, teollisuuden CHP-laitoksista sekä hajalleen 

sijoittuneista vesivoimalaitoksista.

Savo-Karjala liittyy 400 kV päävoimansiirtoverkkoon Alapitkän, Huutokosken 

ja Visulahden 400/110 kV muuntoasemilla. Pohjois-Savossa sähköä siirretään 

Alapitkän muuntoasemalta sitä ympäröivään 110 kV rengasverkkoon. Alapitkän 

asemalta syötetään myös Savon Voima Oy:n säteittäiskäytössä olevaa 110 kV 

voimasiirtoverkkoa. Pohjois-Karjalaa syötetään Alapitkän ja Huutokosken muun-

toasemilta ja niiltä lähtevillä neljällä pitkällä 110 kV rengasyhteydellä. Lisäksi 

alueelle on yksi 110 kV kantaverkkoyhteys etelästä Kiteen suunnasta. Etelä-Savoa 

syötetään Huutokosken ja Visulahden muuntoasemilta niiltä lähtevään 110 kV 

rengasverkkoon.

Viime	vuosien	investoinnit	Savo-Karjalan	verkkoon

Uusi Yllikkälä–Huutokoski 400 kV yhteys valmistui 2013. Yllikkälän ja Huutokos-

ken välille tarvittiin toinen voimajohtoyhteys, jotta Kaakkois-Suomen tehoylijää-

mä voidaan siirtää pois alueelta ilman siirtorajoituksia ja Savo-Karjalan verkon 

käyttövarmuutta vaarantamatta. Samalla Huutokosken vanha 400 kV kytkinlaitos 

uusittiin duplex-kytkinlaitokseksi. 

Varkaus–Kontiolahti 110 kV voimajohto valmistuu kesällä 2015. Uusi voimajoh-

toyhteys korvaa vanhan ja siirtokyvyltään heikon voimajohdon. Voimajohto tuo 

lisää siirtokykyä Pohjois-Karjalaan ja samalla parantaa alueen sähköverkon käyt-

tövarmuutta.
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Vuonna 2015 aloitettiin Savossa kaksi uutta kantaverkon sähköasemaprojektia. 

Varkaudessa vanha sähköasema uusitaan, jolloin alueen hyvä käyttövarmuus 

voidaan taata myös tulevaisuudessa. Toinen suunnittelualueella oleva sähköase-

mainvestointi on uuden Kiikanlahden sähköaseman rakentaminen Kiteellä. 

Kiikanlahden sähköasema korvaa vanhan Puhoksen sähköaseman. Kiikanlahden 

sähköaseman rakentamisen yhteydessä tehdään johdinvaihto Kiikanlahti–Suur-

suo-johto-osuudella. Johto-osuuden kuormitettavuuden nostaminen tukee alueen 

kantaverkkoa Pohjois-Karjalaa syöttävien johtojen keskeytyksissä. Lisäksi se mah-

dollistaa Kiikanlahti–Pamilo-voimajohdon tehokkaamman käytön.

Savo-Karjalan	alueen	kehittämissuunnitelma

Savo-Karjalan alueella ei ole näillä näkymin tarpeen tehdä merkittäviä vahvis-

tuksia kantaverkon siirtokapasiteetin lisäämiseksi. Seuraavan kymmenen vuoden 

aikana tehtävät investoinnit johtuvat pääosin verkon ikääntymisestä. 

Pohjois-Karjalassa on paljon iäkkäitä 110 kV puupylväsrakenteisia voimajohtoja, 

joita tullaan uusimaan myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Suun-

nittelujakson aikana toteutetaan ainakin Kontiolahti–Uimaharju–Pamilo-hanke- 

kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää sähköasemien välisten voimajohtojen sekä  

vanhan ja huonokuntoisen Pamilon sähköaseman uusimisen. Lisäksi Kontiolahden  

110 kV sähköasemaa on suunniteltu perusparannettavaksi ja laajennettavaksi uu-

della johtolähdöllä sekä toisella pääkiskolla.

Savo-Karjalan suunnittelualueella tullaan uusimaan ja perusparantamaan seu-

raavan kymmenen vuoden kuluessa useita kantaverkon keskeisiä sähköasemia. 

Huutokosken 110 kV kytkinlaitos uusitaan kokonaisuudessaan vuonna 2017. 

Kuluvan vuosikymmenen lopulla rakennetaan uusi Iisalmen 110 kV kytkinlaitos 

korvaamaan asiakkaan Peltomäen kytkinlaitos kantaverkon solmupisteenä. Lisäksi 

perusparannetaan mm. Alapitkän 110 kV kytkinlaitos.
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Kuva 22.  
Savo-Karjalan suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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4.3.8  Porin ja Rauman seudun suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Porin ja Rauman seudun alue on merkittävä koko Suomen sähköntuotannon kan-

nalta. Alueella on yli 3 000 megawattia sähköntuotantokapasiteettia. Tuotantora-

kenne on monipuolista, suurimpana Olkiluodon ydinvoimala Eurajoella. Sähköä 

tuotetaan myös mm. teollisuuden ja kaukolämmön CHP-laitoksilla, lauhdelai-

toksilla sekä vesi- ja tuulivoimalaitoksilla. Lisäksi alueella sijaitsevalta Rauman 

sähköasemalta lähtee kaksi tasavirtayhteyttä Ruotsiin. Ison osan alueen kuormasta 

muodostaa energiaintensiivinen teollisuus. Alueella on muun muassa metsä-,  

metalli- ja kemianteollisuutta. Suunnittelualueen väkiluku on noin 300 000.

Suuresta sähkön tuotannosta ja rajayhteyksistä johtuen alueella on suuri teho-

ylijäämä. Jotta tämä ylijäämä saadaan siirrettyä alueelta pois, on alueen 400 kV 

päävoimansiirtoverkko siirtokapasiteetiltaan vahva ja hyvin silmukoitu. Porin ja 

Rauman seutu liittyy 400 kV päävoimansiirtoverkkoon Rauman ja Ulvilan  

400/110 kV muuntoasemilla. Alueen sisällä sähkö siirretään kuluttajille muunto-

asemilta lähtevien 110 kV rengas- ja säteittäisverkkojen avulla.

4  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelma
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Viime	vuosien	investoinnit	Porin	ja	Rauman	seudun	verkkoon

Porin ja Rauman seudulla on tehty viime vuosina paljon investointeja kantaverk-

koon. Viimeisimpänä valmistui uusi Ulvila–Kristinestad 400 kV voimajohto, joka 

rakennettiin ikääntyneen 220 kV voimajohdon paikalle. Samassa yhteydessä  

Ulvilan sähköaseman 400 ja 110 kV kytkinlaitokset uusittiin ja 220 kV kytkin-

laitoksesta luovuttiin. Uusi 400 kV voimajohto on osa tulevaa, Porista Ouluun 

ulottuvaa Länsirannikon 400 kV rengasverkkoa.

Alueen 400 ja 110 kV kantaverkkoa on vahvistettu huomattavasti vuosikymmenen 

vaihteessa Olkiluodon 3. ydinvoimalan liittämiseksi kantaverkkoon sekä lisäänty-

neen rajajohtokapasiteetin vuoksi. Lisäksi alueen 400/110 kV muuntokapasiteettia 

on kasvatettu uusimalla yksi Ulvilan muuntaja ja lisäämällä Raumalle kolmas 

muunto. Ruotsin ja Suomen välistä rajakapasiteettia vahvistettiin 800 megawatilla 

vuosikymmenen alussa. HVDC-yhteys Fenno-Skan 2 Raumalta Finnböleen valmis-

tui 2011.

Porin	ja	Rauman	seudun	alueen	kehittämissuunnitelma

Suunnittelualueella on paljon tuulivoimasuunnitelmia, joita silmällä pitäen Fin-

grid on varautunut rakentamaan Leväsjoen ja Arkkukallion tuulivoiman liityntä-

asemat Ulvilasta pohjoiseen. Tuulivoimaan liittyvien investointien lisäksi alueen 

vanhenevia sähköasemia perusparannetaan ja muun muassa Olkiluodon vanhempi 

400 kV kytkinlaitos uusitaan. 

4  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelma
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Kuva 23.  
Porin ja Rauman seudun suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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4.3.9  Hämeen suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Hämeen suunnittelualue kattaa varsin laajasti kolmen maakunnan, Pirkanmaan, 

Hämeen ja Päijät-Hämeen alueet, joiden väkiluku on noin 650 000. Hämeen 

suunnittelualueen sähkönkulutus muodostuu muutamasta suuresta metsä- ja 

metalliteollisuuden laitoksesta sekä julkisen sektorin, palveluiden, pk-teollisuuden 

ja kotitalouksien kulutuksesta. Hämeen alueen siviilikulutus kasvaa nopeimmin 

Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden ympäristössä. Muualla alueella on näkyvissä 

näitä kaupunkiseutuja pienempää sähkönkulutuksen kasvua. Hämeen alueen kau-

pungeissa on sähköä ja kaukolämpöä tuottavia voimalaitoksia, joiden tuottaman 

sähköenergian määrä on pienentynyt viime vuosina. Lisäksi alueella on teollisuus-

laitoksien yhteydessä toimivia sähkön ja lämmön tuotantolaitoksia. Riihimäellä 

ja Tampereella on uudet jätevoimalat. Riihimäen laitos sijaitsee Ekokem Oy:n 

yhteydessä ja Tampereella laitos sijaitsee kaupungin itäosissa Tarastejärven kaa-

topaikka-alueella. Tampereella, Nokialla ja Hämeenkyrössä on vesivoimalaitoksia. 

Forssassa sijaitsee Fingridin 320 megawatin varavoimalaitos. Voimalaitosta käyte-

tään nopeana häiriöreservinä.

Hämeen suunnittelualueen 110 kV verkko liittyy 400 kV päävoimansiirtoverkkoon 

Kangasalan, Forssan ja Hikiän muuntoasemilla. Alueen sisällä sähköä siirretään 

kuluttajille muuntoasemien välisillä 110 kV rengasverkoilla.

Viime	vuosien	investoinnit	Hämeen	verkkoon

Vuonna 2010 valmistui Hikiän ja Vanajan välisen vanhan voimajohdon paikalle 

rakennettu uusi ja siirtokyvyltään parempi 110 kV voimajohto. Samana vuonna 

rakennettiin myös Kangasala–Melo- ja Tikinmaa–Kangasala-risteykseen uusi Mul-

tisillan sähköasema. 

Pari vuotta sitten valmistui Hikiän 400 kV kytkinlaitoksen laajennus ja uusiminen 

duplex-kytkinlaitokseksi verkon käyttövarmuuden parantamiseksi. Samalla uusit-

tiin ikääntynyt 110 kV kytkinlaitos sekä lisättiin muuntoasemalle toinen muuntaja. 

Samaan aikaan rakennettiin 400 kV voimajohto Hikiältä Hyvinkäälle sekä uusit-

tiin huonokuntoinen 110 kV yhteys Hikiältä Nurmijärvelle. 
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Tällä hetkellä rakennetaan uutta Forssan ja Hausjärven Hikiän välistä 400 + 110 kV 

voimajohtoa. Johto korvaa vanhan ja huonokuntoisen 110 kV voimajohdon, joka 

on osa Imatran ja Turun välistä voimajohtorakennetta. Samanaikaisesti voima-

johtohankkeen kanssa on käynnissä Forssan 400 kV sähköaseman laajennus. 

Alueen 400 kV päävoimansiirtoverkkoa vahvistetaan, koska 400 kV kantaverkon 

länsi-itäsuuntaiset siirtotarpeet ovat kasvussa ja verkon ikääntyessä huoltokeskey-

tystarpeet lisääntyvät, jolloin rengasverkon tukevien yhteyksien merkitys kasvaa 

entisestään.

Kesäkuussa 2015 valmistuu uusi Lavianvuoren muuntoasema Hikiä–Kangasala 

400 kV voimajohdon varteen Kangasalan ja Valkeakosken rajalle. Hankkeen 

yhteydessä luovutaan Tikinmaan 110 kV kytkinlaitoksesta ja 110 kV voimajohdot 

tuodaan Lavianvuoren 110 kV kytkinlaitokselle. Lavianvuoren muuntaja tulee 

keventämään Kangasalan muuntojen kuormittumista ja parantaa samalla alueen 

toimitusvarmuutta. Aiemmin Pirkanmaan sähkönkulutusta on syötetty pääosin 

Kangasalan 400/110 kV muuntoasemalta kahdella muuntajalla. Alueen kulutus on 

ollut kasvussa ja muuntajien muuntokapasiteetti on loppumassa. 

Hämeen	alueen	kehittämissuunnitelma

Vanha ja huonokuntoinen Vanaja–Tikinmaa 110 kV voimajohto uusitaan siirto-

kyvyltään suuremmaksi vuoteen 2019 mennessä. Melon 110 kV sähköasemalle 

lisätään kondensaattori tukemaan alueen jännitteitä vika- ja huoltokeskeytyksissä. 

Elovaara–Pinsiö-johto-osan siirtokyky vahvistetaan samalle tasolle kuin muu  

Melo–Seinäjoki-voimajohto.

Myös Hämeen tarkastelualueella on muutama iäkäs puupylväsrakenteinen voima-

johto, jotka tullaan uusimaan myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. 

Alueella on myös muutamia sähköasemia, jotka vaativat perusparannuksia tai 

uusimista seuraavan kymmenen vuoden aikana, suurimpana Kangasalan sähkö- 

aseman perusparannus.
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LESKENMAJA 

NIKKILÄ 

KALLIOLA 

JYRÄ 

MATINSUO 

MÄNTSÄLÄ 

KUIKKAVUORI 

PALMA 

SYSMÄ 

VILPEE 

VOIKKAA 1 

YLÖJÄRVI 

SELKÄ 

SEPPOLA 

KAURAKOSKI 

IKAALINEN 1 VL 

LEPPÄKOSKI 
LOIMAA 

HERTTUALA 

HUHTIA HUMPPILA 

LOPPI 

LUOPIOINEN 

HUHDASJÄRVI 

RYTTYLÄ 

NISUNPERÄ 

LIESJÄRVI 

RANTTILA 

VASTAMÄKI 

JÄRVELÄN VL 
RENGON VL 

LUSI 

MYRSKYLÄ 

RETULA 

KALLIO 

ELIMÄKI 
ISOAHO 

JOUTSA 

KALPALINNA UUSIKYLÄ 

PADASJOKI 

PAUNUNPERÄ 

POIKKEUSJÄRVI 

PUNKALAIDUN 

KOSKI HL 

KUHMOINEN 

MÄNTYLÄ 

NUORAMOINEN 

SAARIMÄKI 

SAHALAHTI 

PÄLKÄNE 

URJALA 

PALTTA 

TAMMIJÄRVI 

TARTTILA 

VARILA 

VÄÄKSY 

YPÄJÄ 

LÄPIÄ 

JAAKKOLA 

HALLI 
KÄLÄ 

LÖYTTYMÄKI 

HARTOLAN HAARA 

SIRKKOSUO 

SOMERO 

ERÄSLAHTI 

JANAKKALA 

LAMMI 

LEMPÄÄLÄ 

JUUPAJOKI 

KANGASNIEMI 

HATTULA 

HAUHO 

KUORTTI 

KURHILA 

PUUKKOINEN 

SISÄTTÖ 

HIKIÄ 

TEISKO 

JAALA 

KARKKU 

VOIKOSKI 

ELOVAARA 

Melon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
sekä 
kondensaattorin 
lisääminen 
sähköasemalle 
(2016) 

Elovaara – 
Pinsiö 110 kV 
johdon 
uusiminen 

Forssan uusi 
400 kV 
kytkinlaitos 
(2015) 

Lavianvuori 
400/110 kV  
muunto ja 400 kV  
T-haaraliityntä 
 (2015) 

Orimattila - Koria  
400 kV johto 
(2022) 

Hikiä - Tönnö  110 kV johdon 
uusiminen 400+110 kV johdolla 
(2019) 

Tikinmaa - Vanaja  
110 kV:n uusiminen 
(2018)  

Forssa – 
Hikiä 110 kV 
johdon 
uusiminen 
400+110 kV 
johdolla 
(2016) 

Tikinmaan 
purku ja 
johtojärjestelyt 
(2016) 

Kangasalan 400 ja 110 
kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2023) 

Kangasalan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2015) 

Orimattilan uusi 
110 kV 
sähköasema 
(2019) 

HÄME MÄNTTÄ 

ORIVESI 

TIKINMAA 

HIKIÄ 

TOIVILA 
JÄMSÄ 

MELO 

HEINOLA 

KORIA 

PYHÄVESI 
LAVIANVUORI 

PINSIÖ 

VANAJA 

KANGASALA 

FORSSA 

SALPAKANGAS 
KOLAVA 

KYTÖLÄ Orimattilan 
400/110 kV  
muunto (2022) 

MUSTANKALLIO 

VILLÄHDE 

NAISTENLAHTI 
MULTISILTA 

Lieto - Forssa 
johdon uusiminen 
400+110 kV  
rakenteella (2018)  

TÖNNÖ TAMMELA 

RUHALA 
VÄÄRINMAJA 

KORVENLAITA 

Kuva 24.  
Hämeen suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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Värien selitykset:         

       toteutettu           päätetty           suunnitteilla
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HIKIÄ 

TEISKO 
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KARKKU 

VOIKOSKI 
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kytkinlaitoksen 
perusparannus 
sekä 
kondensaattorin 
lisääminen 
sähköasemalle 
(2016) 

Elovaara – 
Pinsiö 110 kV 
johdon 
uusiminen 

Forssan uusi 
400 kV 
kytkinlaitos 
(2015) 

Lavianvuori 
400/110 kV  
muunto ja 400 kV  
T-haaraliityntä 
 (2015) 

Orimattila - Koria  
400 kV johto 
(2022) 

Hikiä - Tönnö  110 kV johdon 
uusiminen 400+110 kV johdolla 
(2019) 

Tikinmaa - Vanaja  
110 kV:n uusiminen 
(2018)  

Forssa – 
Hikiä 110 kV 
johdon 
uusiminen 
400+110 kV 
johdolla 
(2016) 

Tikinmaan 
purku ja 
johtojärjestelyt 
(2016) 

Kangasalan 400 ja 110 
kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2023) 

Kangasalan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
laajennus (2015) 

Orimattilan uusi 
110 kV 
sähköasema 
(2019) 

HÄME MÄNTTÄ 
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TIKINMAA 
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MELO 
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KORIA 

PYHÄVESI 
LAVIANVUORI 
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KANGASALA 

FORSSA 
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KYTÖLÄ Orimattilan 
400/110 kV  
muunto (2022) 

MUSTANKALLIO 

VILLÄHDE 

NAISTENLAHTI 
MULTISILTA 

Lieto - Forssa 
johdon uusiminen 
400+110 kV  
rakenteella (2018)  

TÖNNÖ TAMMELA 

RUHALA 
VÄÄRINMAJA 

KORVENLAITA 
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4.3.10  Varsinais-Suomen suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Varsinais-Suomen alueen sähkön kulutus muodostuu pääosin julkisen sektorin, 

palveluiden, pk-teollisuuden ja kotitalouksien kulutuksesta. Asukkaita suunnit-

telualueella on noin 430 000. Suurin osa Varsinais-Suomen sähköntuotannosta 

sijaitsee Naantalissa, jossa tuotetaan sähkön lisäksi kaukolämpöä ja höyryä teolli-

suuden tarpeisiin. Vuonna 2014 Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) teki inves-

tointipäätöksen uudesta Naantaliin rakennettavasta voimalaitoksesta, joka korvaa 

osin vanhaa, käytöstä poistuvaa kapasiteettia.

Varsinais-Suomen 110 kV sähköverkko liittyy 400 kV päävoimansiirtoverkkoon 

Liedon, Forssan ja Salon 400/110 kV muuntoasemilla. Alueen sisällä sähköä siirre-

tään kuluttajille muuntoasemilta lähtevien 110 kV rengasverkkojen avulla. 

Tällä hetkellä ollaan rakentamassa HVDC-kaapeliyhteyttä Ahvenanmaalta Naan-

talinsalmen sähköasemalle. Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiön Kraftnät Ålandin 

rakenteilla olevan HVDC-yhteyden siirtokapasiteetti on 100 megawattia. Yhteys 

tulee toimimaan vain varayhteyskäytössä varmistamassa Ahvenanmaan sähköjär-

jestelmää. Keskustelu kaapelin mahdollisesta käytöstä osana sähkömarkkinoita on 

käynnissä. 

Viime	vuosien	investoinnit	Varsinais-Suomen	verkkoon

Salon ja Kemiön välisen ikääntyneen 110 kV voimajohdon siirtokykyä vahvistet-

tiin vuonna 2009. Inkoon ja Karjaan välille rakennettiin toinen 110 kV voimajohto 

vuonna 2010 vastaamaan alueen siirto- ja käyttövarmuustarpeita. Vuonna 2011 

Liedon ja Naantalin välistä 110 kV verkkoa vahvistettiin uusimalla vanhoja voi-

majohtoja ja rakentamalla uusi voimajohto Liedon ja Koroisten välille.
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Kemiön sähköasema perusparannettiin vuonna 2013. Vuonna 2015 valmistui uusi 

Naantalinsalmen 110 kV sähköasema, joka korvaa vanhan Naantalin sähköaseman 

kantaverkon solmupisteenä. Uudelle sähköasemalle tulee liittymään Ahvenanmaan 

kaapeli ja uusi Naantalin voimalaitos.

Varsinais-Suomen	alueen	kehittämissuunnitelma

Forssan ja Liedon sähköasemien välille rakennetaan ikääntyneen 110 kV voima-

johdon tilalle 400 + 110 kV rakenteinen voimajohto. Uusi voimajohto palvelee 

Varsinais-Suomen alueellisia sähkönsiirtotarpeita ja parantaa alueen kantaverkon 

käyttövarmuutta huomattavasti. Voimajohdon on suunniteltu valmistuvan vuonna 

2018. Tämän lisäksi 400 kV verkon kehittämiseen Liedosta Naantalinsalmeen on 

varauduttu maankäyttösuunnitelmissa. Varsinais-Suomen alueella on muutamia 

vanhenevia sähköasemia, joita tullaan perusparantamaan suunnittelujakson aikana.
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KISKO 
KITULA 

MUTAINEN 

SEIKUNMAA 

MYLLYMAA ITÄ 

LAUTAKARI 

RIHTNIEMI 

TENHOLA KANTVIK 

METSÄMAA 

VARSINAIS-SUOMI JYRÄ 

MATINSUO 
NOUSIAINEN 

VINKKILÄ 
PALMA 

YLÄNE 

SAMMATTI 

SELKÄ 

SNAPPERTUNA 

SÄRKIJÄRVI 

JUNTOLA 

LOIMAA 

HERTTUALA 

HUHTIA HUMPPILA 

IHODE 

LOPPI 

LUOPIOINEN 

KYRÖ 
LIESJÄRVI 

HALSLAHTI 

VASTAMÄKI 

RENGON VL 

EURAKOSKI VL 

HANKOSAARI VL 

RETULA 

KIHTERSUO 

HORSBÄCK 

AURA 

VAMMALA 

KAUKOSALO 

ORIPÄÄ 

PAHASSUO 

PERNIÖ 

PUNKALAIDUN 

KÄRKELÄ 
NORRBY 

VATIALA 

RYMÄTTYLÄ 

SAHALAHTI 

PUSULA 

PÄLKÄNE 

URJALA 

KOVERHAR 

PALTTA 

PERTTELI 

HANHISUO 

TAIVASSALO 

TARTTILA 

VARILA 

VIHTI 

VIKOM 

VILLILÄ 

YPÄJÄ 

SOTKA 

HANKO 

PYHE 
SOMERO SUURILA 

SÄKYLÄ 

TAALINTEHDAS 

JANAKKALA 

KUSTAVI 

LAITILA 

LAPPI TL 
LAUTTAKYLÄ 

LEMPÄÄLÄ 

KARKKILA 

HATTULA 

HAUHO 

KANGASALA 

Naantalinsalmen 110 kV 
asema (2015) 

Lieto - Forssa johdon 
uusiminen 400+110 kV  
rakenteella (2018)  

Lieto – Naantalinsalmi  
uusi 400 kV  
johto (varautuminen) 

Naantalinsalmen  
400/110 kV muunto 
(varautuminen) 

Inkoon 400 kV kytkinlaitoksen 
laitevaihdot (2015)  ja 110 kV 
kytkinlaitoksen uusiminen 
(2018) 

Kalannin 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2022) 

Lieto 400 kV 
kytkinlaitoksen laajennus 
ja 110 kV kytkinlaitoksen 
perusparannus (2018)  

Salon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2018) 

MELO 

OLKILUOTO 

ESPOO LEPPÄVAARA 
RUOTSINKYLÄ 

KALANTI 

TIKINMAA 

HIKIÄ 

HUITTINEN 
RAUMA 

NURMIJÄRVI 
LIETO 

NAANTALI 

KEMIÖ 

FORSSA 

SALO 

INKOO 
KARJAA 

VIRKKALA 

VANAJA 

TAMMISTO 

JOKISIVU 

KOPULA 

Forssa – Hikiä 110 kV 
johdon uusiminen 400+110 
kV johdolla (2016) 

Forssan uusi 400 kV 
kytkinlaitos (2015) 

Espoon  toinen 
400/110 kV 
muunto (2017) 

Tammiston 110 
kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2021) 

400 kV kaapeliyhteys 
Helsingin kantakaupunkiin 

Nurmijärven 400 
ja 110 kV 
kytkinlaitosten 
perusparannus 
(2017) 

Olkiluodon 400 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2018) 

Fenno-Skan 1 
kaapelin uusiminen 
(2025-30) 

TAMMELA 

Lavianvuori 400/110 kV  
muunto ja400  kV  
T-haaraliityntä (2015) 

LAVIANVUORI 

HIRVIKOSKI 
NIINIJOENSUU 

PITKÄPORRAS 
HALIKKO 

Kuva 25.  
Varsinais-Suomen suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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Värien selitykset:         

       toteutettu           päätetty           suunnitteilla
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Naantalinsalmen 110 kV 
asema (2015) 

Lieto - Forssa johdon 
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uusi 400 kV  
johto (varautuminen) 

Naantalinsalmen  
400/110 kV muunto 
(varautuminen) 

Inkoon 400 kV kytkinlaitoksen 
laitevaihdot (2015)  ja 110 kV 
kytkinlaitoksen uusiminen 
(2018) 

Kalannin 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2022) 

Lieto 400 kV 
kytkinlaitoksen laajennus 
ja 110 kV kytkinlaitoksen 
perusparannus (2018)  

Salon 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2018) 

MELO 
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RUOTSINKYLÄ 
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Forssa – Hikiä 110 kV 
johdon uusiminen 400+110 
kV johdolla (2016) 

Forssan uusi 400 kV 
kytkinlaitos (2015) 

Espoon  toinen 
400/110 kV 
muunto (2017) 

Tammiston 110 
kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2021) 

400 kV kaapeliyhteys 
Helsingin kantakaupunkiin 

Nurmijärven 400 
ja 110 kV 
kytkinlaitosten 
perusparannus 
(2017) 

Olkiluodon 400 kV 
kytkinlaitoksen 
uusiminen (2018) 

Fenno-Skan 1 
kaapelin uusiminen 
(2025-30) 

TAMMELA 

Lavianvuori 400/110 kV  
muunto ja400  kV  
T-haaraliityntä (2015) 

LAVIANVUORI 
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NIINIJOENSUU 

PITKÄPORRAS 
HALIKKO 
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4.3.11  Uudenmaan suunnittelualue

Uudenmaan suunnittelualue rajautuu Hangon, Hyvinkään ja Porvoon väliselle alueel-

le. Alueella on asukkaita noin 1,6 miljoonaa. Alueen kulutus on keskittynyt pääkau-

punkiseudulle. Kooltaan merkittävimpiä yksittäisiä teollisia sähkönkulutuskohteita 

ovat Porvoon öljynjalostamo ja kaksi paperitehdasta Lohjalla. 

Alueen suurissa kaupungeissa Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä on paljon sähkön ja 

lämmön yhteistuotantolaitoksia. Uusin näistä on Vantaan Energian jätevoimalaitos. 

Espoon ja Länsi-Uudenmaan aluetta syötetään Inkoon, Espoon ja Kopulan 400/110 kV 

muuntoasemilta. Lisäksi alueelta on 110 kV rengasyhteyksiä Salon ja Nurmijärven muun-

toasemille. Espoon asemalla on myös 350 megawatin tasasähköyhteys Estlink 1 Viroon. 

Vantaan ja Helsingin aluetta syötetään Tammiston ja Länsisalmen 400/110 kV 

muuntoasemilta. Lisäksi alueelta on useita 110 kV rengasyhteyksiä lähistön muun-

toasemille. Helsingin ja Vantaan 110 kV suurjännitteiset jakeluverkot ovat liittyneet 

Tammiston ja Länsisalmen muuntoasemille. Verkkoihin liittyneet jakelumuunnot 

liittyvät johtoihin käyttövarmasti kytkinlaitoksilla, ja verkkoja käytetään renkaassa 

kantaverkon muuntoasemien välillä. Käyttötapa mahdollistaa häiriöttömän sähkön-

siirron myös huolto- ja vikakeskeytystilanteissa.

Pohjoista Uuttamaata syötetään pääosin Nurmijärven ja Hikiän 400/110 kV muun-

toasemilta. Itäisellä Uudellamaalla kantaverkon keskeinen solmukohta on Anttilan 

400/110 kV muuntoasema, jonne liittyy tasasähköyhteys EstLink 2 Viroon. Uuden-

maan muuntoasemien väleillä on vahvoja kantaverkon 110 kV rengasyhteyksiä.

Viime	vuosien	investoinnit	Uudenmaan	kantaverkkoon

Länsi-Uudellemaalle rakennettiin uusi Kopulan 400/110 kV muuntoasema vuonna 2009 

ja Inkoon ja Karjaan välille rakennettiin toinen 110 kV voimajohto vuonna 2010. 
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Hyvinkäältä Hikiälle rakennettiin vuonna 2013 uusi 400 kV voimajohto ja samalla 

uusittiin alueen ikääntyneitä 110 kV voimajohtoja. Hyvinkään 400 kV kytkinlaitos 

poistettiin samassa yhteydessä käytöstä. Järvenpäähän rakennettiin uusi Vähänum-

men 110 kV sähköasema vuonna 2014. Anttilan asemalle lisättiin toinen 400/110 kV 

muuntaja ja rakennettiin uusi 650 megawatin tasasähköyhteys Viroon. 

Uudenmaan	alueen	kehittämissuunnitelma

Alueen 1970–1980 luvuilla rakennettujen sähköasemien laitteet ovat saavuttamassa 

40 vuoden teknisen käyttöiän. 10 vuoden kuluessa seuraavilla asemilla tehdään laa-

joja perusparannuksia tai asema uusitaan kokonaan: Inkoo, Ruotsinkylä, Nurmijärvi, 

Tammisto, Porvoo.

Espoon asemalle lisätään toinen 400/110 kV muuntaja. Helsingin ja Vantaan sähkön-

syöttöä varmistetaan rakentamalla Länsisalmeen uusi 400 kV kytkinlaitos ja toinen 

400/110 kV muuntaja. Molempien hankkeiden on suunniteltu valmistuvan 2017.

Fingrid suunnittelee pääkaupunkiseudun verkon kehittämistä yhteistyössä alueen 

tuotanto- ja verkkoyhtiöiden kanssa. Suunnitelmien mukaan Helsinkiin tarvitaan 

uusi 400 kV siirtoyhteys ja sen päähän 400/110 kV muunto seuraavan 10 vuoden 

kuluessa. Fingrid tulee toteuttamaan yhteyden 400 kV kaapelilla. Tehtäviin verkko-

ratkaisuihin ja niiden aikatauluihin vaikuttavat ratkaisevasti Helsingin energiarat-

kaisut, joista odotetaan päätöksiä vuoden 2015 aikana. Toinen vaikuttava tekijä on 

sähkönkulutuksen lisääntymisen nopeus.
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kV kytkinlaitos 
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perusparannus 
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kytkinlaitoksen 
perusparannus 
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johdolla 
(2019) 

Orimattilan uusi 
110 kV 
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Kuva 26.  
Uudenmaan suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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4.3.12  Kaakkois-Suomen suunnittelualue

Alueen	kuvaus

Kaakkois-Suomen alueen kantaverkko on kehittynyt energiaintensiivisen teollisuu-

den, ydinvoiman ja vesivoiman ympärille. Yhden teollisuuslaitoksen alasajolla tai 

laajennuksella voi olla suuria vaikutuksia verkon siirtoihin. Kaakkois-Suomessa on 

paljon metsäteollisuutta, jonka lisäksi alueella on metalli-, kaivos- ja kemianteol-

lisuuden tuotantolaitoksia. Viime vuosien aikana teollisuuden rakennemuutos on 

tuonut suuria epävarmuuksia kuormien kehityksen näkökulmasta. 

Alueen vesivoima on sijoittunut pieniin yksiköihin eri puolille suunnittelualuetta, 

poikkeuksena Suomen suurin, yli 200 megawatin vesivoimalaitos Imatralla. Imatralle 

on liittynyt myös 110 kV voimajohdolla Venäjän puolella sijaitsevaa vesivoimaa.  

Loviisan ydinvoimalasta on yhteys suunnittelualueella sijaitsevalle Korian muunto-

asemalle. Lisäksi alueella on sähköä ja kaukolämpöä tuottavia laitoksia sekä teolli-

suuden yhteydessä olevaa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa.

Kaakkois-Suomen alue liittyy 400 kV päävoimansiirtoverkkoon Korian, Kymin ja 

Yllikkälän 400/110 kV muuntoasemilla. Kymenlaaksossa sähköä siirretään Korian ja 

Kymin muuntoasemilta niitä ympäröivään 110 kV rengasverkkoon. Etelä-Karjalaa 

taas syötetään Yllikkälän muuntoasemalta itään lähtevällä 110 kV rengasverkolla. 

Kaakkois-Suomesta on kolme 400 kV siirtoyhteyttä Venäjälle: kaksi voimajohtoa 

Yllikkälän ja yksi Kymin muuntoasemalta. Kantaverkon nimeämispäätöksen mukaan 

Kymi–Vehkalahti, Vehkalahti–Raippo ja Vehkalahti–Kyminlinna 110 kV voimajohdot 

rajataan ulos kantaverkosta.

Viime	vuosien	investoinnit	Kaakkois-Suomen	verkkoon

Kaakkois-Suomen verkkoon on investoitu paljon 2000-luvulla, jolloin sähkönkulutus 

kasvoi voimakkaasti etenkin teollisuudessa. Tällöin muun muassa Korian ja Nikkilän 

(Lahti) sekä Yllikkälän ja Imatran välisiä 110 kV yhteyksiä vahvistettiin. Lisäksi  

Kymin sähköasemalle lisättiin 400/110 kV muunto. 

Toinen Yllikkälä–Huutokoski 400 kV yhteys valmistui vuonna 2013. Yllikkälän ja 

Huutokosken välille tarvittiin toinen 400 kV voimajohtoyhteys, jotta Kaakkois-

Suomen tehoylijäämä voidaan siirtää pois alueelta ilman siirtorajoituksia ja verkon 

4  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelma
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käyttövarmuutta vaarantamatta. Samalla Yllikkälän vanha 400 kV kytkinlaitos 

uusittiin duplex-kytkinlaitokseksi ja toinen 400/110 kV muuntaja vaihdettiin siirto-

kyvyltään suuremmaksi. 

Vuonna 2014 Mäntyharjulle valmistunut Pyhäveden 110 kV kytkinlaitos raken-

nettiin parantamaan Korian ja Visulahden muuntoasemien välisen 110 kV verkon 

käyttövarmuutta.

Kaakkois-Suomen	alueen	kehittämissuunnitelma

Kaakkois-Suomen aikaisemmat investoinnit ovat luoneet siirtokyvyltään ja käyt-

tövarmuudeltaan riittävän verkon alueelle. Tulevaisuuden hankkeet ovat pääosin 

ikääntyvän verkon uusimista.

Vanhaa 1920-luvulla rakennettua Rautarouva-johtoa on uusittu Kaakkois-Suomessa 

jo huomattavasti. Jäljellä olevan osuuden uusimisen Korialta Yllikkälään on suunni-

teltu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Yllikkälän ja Imatran välille tarvitaan tulevaisuudessa lisää siirtokykyä siirtämään 

alueen ali-/ylijäämä alueelle tai alueelta pois. Lisää siirtokapasiteettia saadaan 

uusimalla 1950-luvulla rakennettu Imatra–Lempiälä 110 kV voimajohto-osuus siirto-

kyvyltään paremmaksi. Kun Yllikkälän ja Imatran välinen siirtokyky kasvaa, Imatra–

Juva–Huutokoski 110 kV voimajohdon tarve kantaverkon siirtojen kannalta häviää. 

Lisäksi maankäytössä on varauduttu uuden Vuoksen muuntoaseman rakentamiseen 

Imatran läheisyyteen.

Hikiä–Orimattila 400 + 110 kV voimajohtoprojektin yhteydessä rakennetaan vuonna 

2019 Orimattilaan uusi 110 kV kytkinlaitos korvaamaan vanheneva Nikkilän kytkin-

laitos kantaverkon solmupisteenä. Länsi-itäsuuntaisen siirtotarpeen lisääntymiseen on 

pitkällä aikavälillä tarpeen varautua 400 kV yhteydellä Orimattilan ja Korian välille.

Kaakkois-Suomen alueella tullaan uusimaan ja perusparantamaan seuraavan kym-

menen vuoden kuluessa useita kantaverkon sähköasemia. Korian 400 kV kytkinlaitos 

uusitaan kokonaisuudessaan vuonna 2018 ja samalla 110 kV kytkinlaitos perusparan-

netaan. Imatran kytkinlaitos uusitaan vuonna 2020. Lisäksi perusparannuksia teh-

dään mm. Yllikkälän, Luukkalan, Pernoonkosken ja Heinolan 110 kV kytkinlaitoksilla.

4  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelma
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Lempiälä – Imatra 
(2020)  

Korian 400 kV kytkinlaitoksen 
uusiminen ja 110 kV kytkinlaitosten 
perusparannus (2018) 

Koria - Yllikkälä 110 
kV johdon 
uusiminen yhden 
virtapiirin johdolla 
(2018) 

Vennonmäki - Konkapelto 
110 kV johdon 
rakentaminen (2025-30) 

Imatran 110 kV  
kytkinlaitoksen  
uusiminen (2020) 

Pernoonkosken 
110 kV  
perusparannus 
(2022) 

Yllikkälän 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus (2016) 

Heinolan 110 kV 
kytkinlaitoksen 
perusparannus 
(2022) 

Pyhäveden 110 kV 
sähköasema (2015) 

Orimattila - Koria  
400 kV johto 
(2022) 

Luukkalan 110 kV  
kytkinlaitoksen  
perusparannus 
(2022) 

HIKIÄ 
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PORVOO 
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IMATRA 

SALPAKANGAS KOLAVA MUSTANKALLIO 

Vähänummen 
110 kV 
kytkinlaitos 
(2014) 

VÄHÄNUMMI 

Nurmijärven 400 ja 110 kV 
kytkinlaitosten perusparannus (2017) 

Puhoksen aseman 
uusiminen: 
Kiikanlahti (2016) 
Puhos – Suursuo 
johdinvaihto. 

Visulahti – Savonlinna  
110 kV johdon  
rakentaminen (2025...) 

JUVA 
POIKOLA 

LAURILA 

Orimattilan uusi 
110 kV sähköasema 
(2019) 

Orimattilan 
400/110 kV  
muunto 
(2022) 

TAIPALE 

Kuva 27.  
Kaakkois-Suomen suunnittelualueen kehittämissuunnitelma.
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4.4  Uuden tuotannon verkkoon liittäminen

4.4.1  Ydinvoima

Ydinvoimalaitosprojektit vaikuttavat keskeisesti voimansiirtoverkon kehittämiseen. 

Suuren yksikkökoon ja tuotantokapasiteetin takia vaikutukset niin teknisesti kuin 

sähkömarkkinoidenkin kannalta ovat merkittäviä. Varsinaisen verkkoliitynnän lisäksi 

on tarkasteltava vaikutuksia niin alueellisen kuin rajasiirtokapasiteetin kehitystar-

peisiin. Tästä syystä suunnitteilla olevissa ydinvoimalaitoshankkeissa on tarvittavia 

verkkovahvistuksia selvitetty jo projektien alkuvaiheista lähtien.

Suunnitellun uuden Olkiluoto 4 -voimalaitoksen liityntäpaikka kantaverkkoon on 

nykyisen ydinvoimalaitospaikkakunnan Eurajoen läheisyydessä Raumalla, Rauman 

sähköasemalla. Voimalaitoksen liittäminen kantaverkkoon olisi edellyttänyt uusien 

kantaverkon 400 kV voimajohtojen rakentamista Eurajoen Olkiluodon ja Rauman 

sähköaseman välille sekä sieltä edelleen Ulvilan, Forssan ja Liedon sähköasemien 

suuntaan. Yksityiskohtainen liityntäratkaisu olisi ollut mahdollista suunnitella sen 
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Kuva 28.  
Olkiluoto 4:n liittämiseksi  
tarvittavat 400 kV  
voimajohdot.

OLKILUOTO 

RAUMA 
HUITTINEN 

ULVILA 

MERI-PORI 

KRISTIINA 

FORSSA 

HIKIÄ 

ESPOO 

INKOO 

LIETO 

KANGASALA 

TOIVILA 

Fenno-Skan 

ANTTILA Tasasähköyhteys 
400 kV voimajohto 
Voimalaitoksen liittämiseksi 
tarvittavat 400 kV voimajohdot 
 
 

Rauma - Lieto 90 km 

Rauma - Forssa 120 km  

Rauma - Ulvila 55 km 
 
 

 Olkiluoto - Rauma 15 km  
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jälkeen, kun voimalaitoksen tekniset arvot on määritetty ottaen huomioon voimajär-

jestelmän vaatimukset. TVO ei saanut hakemaansa pidennystä valtioneuvoston pe-

riaatepäätökseen. Olkiluoto 4 -hanketta ei tulla toteuttamaan seuraavien kymmenen 

vuoden aikana. Näin ollen laitoksen liittämiseen tarvittavat johdot eivät ole mukana 

tässä kehittämissuunnitelmassa esitettävissä investoinneissa. Kuvassa 28 on esitetty 

Olkiluoto 4 -voimalaitoksen liittämiseksi tarvittavat voimajohdot.

Fennovoima Oy:n suunnitellun ydinvoimalaitoksen paikka Pyhäjoen Hanhikivellä 

sijaitsee suhteellisen lähellä rakenteilla olevaa 400 kV päävoimansiirtoverkkoa. Voi-

malaitoksen liittäminen kantaverkkoon edellyttää uusien voimajohtojen rakentamis-

ta sekä kantaverkon lähiliityntäpisteestä voimalaitospaikalle että lähiliityntäpisteestä 

etäämmälle kantaverkkoon kuvassa 29 esitetyn alustavan suunnitelman mukaisesti.

 

Pyhäjoella rakennetaan 400 kV liityntäjohtoyhteys voimalaitospaikalta rakenteilla 

olevan kantaverkon 400 kV Hirvisuo–Pyhänselkä-voimajohdon varrelle. Lisäksi 

voimalaitoksen liittämiseksi tarvitaan kantaverkon kytkinlaitokselta 400 kV johto-

yhteys Lumijärven sähköasemalle. Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä siirtoverkkoa 

on lisäksi vahvistettava. Tämän lisäksi tarvitaan 110 kV verkkovahvistuksia.

Uusnivala 

Vuolijoki 

Pyhänselkä 

Pikkarala 

Hirvisuo 

Pyhäjoki 

Lumijärvi 

400 kV voimajohto 
Voimalaitoksen liittämiseksi 
tarvittavat 400 kV 
voimajohdot 
 
 

Jylkkä 

Kuva 29.  
Fennovoiman Hanhikivi 1  
-ydinvoimalaitoksen  
kantaverkkoliityntä.
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4.4.2  Tuulivoima

Fingridin tavoitteena on luoda edellytykset tuulivoiman verkkoon liittämiseksi. 

Merkittävä osa tuulipuistoista on pieniä, teholtaan alle 25 MVA. Suurin osa pienistä 

tuulipuistoista liittyy olemassa olevaan 110 kV verkkoon voimajohtoliityntöinä. 

Suuremmat tuulipuistot liitetään sähköasemille. Fingrid on suunnitellut ja on 

rakentamassa useita sähköasemia tuulivoiman liittämiseksi verkkoon. Samalla 110 kV 

verkko muuttuu osin säteiskäyttöön, jolloin sen kapasiteetti on paremmin hyö-

dynnettävissä tuulivoimaa varten. Suunnittelun tavoitteena on ollut, että uudet 

sähköasemat palvelevat voimajärjestelmää mahdollisimman laajasti parantamalla 

käyttövarmuutta ja lisäämällä siirtokapasiteettia myös uuden kulutuksen tarpei-

siin. Suunnittelu ja toteutus tähtää siihen, että verkon siirtokykyä voidaan lisätä 

portaittain nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin siirtotarpeiden kasvaessa. Fingrid 

tekee suunnittelua yhteistyössä tuulivoimatoimijoiden kanssa.

4  Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelma

http://www.fingrid.fi


104Sisällysluetteloon

Fingrid pyrkii varautumaan tuulivoiman liittämistarpeisiin tekemällä ennakkoon 

verkkosuunnittelua ja tarvittaessa maanhankintoja. Uusien mahdollisesti tarvittavien 

voimajohtojen reittisuunnittelu sekä ympäristöselvitykset tai ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyt tehdään mahdollisuuksien mukaan riittävän ajoissa. Tuulivoi-

man liittämisen kannalta merkittävimpiä kantaverkkoon tehtäviä investointeja on 

länsirannikolle rakennettava uusi 400 kV voimajohto Kokkolasta Muhokselle. Voi-

majohdon ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistettiin jo vuonna 2009, 

vaikka voimajohto oli suunniteltu valmistuvaksi vasta vuosikymmenen lopussa. 

Tuulivoiman rakentamisen vuoksi johdon valmistuminen aikaistettiin vuoteen 

2016. Samaan aikaan johdon rakentamisen kanssa sen varrelle valmistuu kaksi 

uutta sähköasemaa tuulivoiman liittämiseksi: Jylkkä ja Siikajoki.

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä tehtiin päätös vuonna 2010. Tuolloin vai-

kutti siltä, että tuulivoiman rakentaminen tulee keskittymään muutamaan harvaan 

paikkaan Suomessa. Nyt näyttää siltä, että tuulivoimaloita rakennetaan hyvin 

hajautetusti ympäri Suomea. Suurimpia keskittymiä on odotettavissa Etelä-Poh-

janmaalle, Kalajoen ja Siikajoen välille sekä Meri-Lappiin.

Uusia 400 kV liityntäasemia tuulivoiman liittämiseksi on suunniteltu mm. Porin 

ja Kristiinankaupungin sekä Kristiinankaupungin ja Vaasan välille. Ongelmaksi 

on kuitenkin osoittautunut se, että tuulivoimatoimijoiden hankkeet etenevät eri 

aikatauluissa. Ne toimijat, joiden lupaprosessit ovat loppusuoralla, eivät voi jäädä 

odottamaan muiden toimijoiden hankkeiden mahdollista etenemistä. Tämän vuok-

si useita tuulipuistoja palvelevien verkkoliityntöjen rakentaminen on käytännössä 

vaikeaa.

Tuulivoiman rakentamiseen liittyy suuria epävarmuuksia, minkä vuoksi Fingrid 

edellyttää, että hankkeeseen liittyvä suunnittelutarveratkaisu tai kaavoitus on lain-

voimainen ennen liittymissopimuksen tekoa. Uuden sähköaseman tai sähköasema-

laajennuksen rakentamiseen on varattava aikaa vähintään kaksi vuotta. Erityisen 

haasteen aiheuttavat kesken rakentamisurakkaa syntyvät uudet liityntätarpeet. 

Rakentaminen on saatettava loppuun ennen uuden laajennusurakan kilpailutusta. 

Tuulipuiston rakentaminen tapahtuu tätä nopeammin.
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4.4.3  Pientuotanto

Pientuotannolla tarkoitetaan tässä erilaisia sähkön tuotantomuotoja muutamasta 

kymmenestä kilowatista korkeintaan muutamaan megawattiin. Pientuotannosta 

käytetään yleisesti myös termiä hajautettu tuotanto. Yleisimmät pientuotannon 

sähköntuotantotavat ovat aurinkosähkö, pienoisvesivoima, pienimuotoinen  

tuulivoima ja bioenergia. Motiva on julkaissut pientuottajille ohjeistuksen  

”Opas sähkön pientuottajalle”. 

Kuvassa Helen Oy:n vuonna 
2015 valmistunut Suvilahden 
340 kW aurinkovoimala. 
Helsingin Kivikkoon on 
rakenteilla uusi 800 kW 
aurikovoimala.
(Lähde: Helen Oy)
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Pientuotanto liittyy jakeluverkkoon, eikä sillä tavallisesti ole vaikutusta kantaver-

kon kehittämistarpeisiin. Pientuotantomuodoista suurin potentiaali on aurinko- 

sähköllä. Etenkin Etelä-Suomessa aurinkoenergiaa saadaan vuosittain lähes 

yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa. Suomessa aurinkopaneelien tämänhetkinen 

kokonaisteho on suuruusluokaltaan 10 megawattia. Saksassa aurinkopaneeleita 

on noin 40 000 megawatin edestä. Saksan aurinkosähkön suosio perustuu valtion 

myöntämään tuotantotukeen ja korkeaan sähkön kuluttajahintaan, mikä tekee 

aurinkosähköstä hyvän sijoituksen. Suomessa sähkön kuluttajahinta on noin puolet 

Saksan hinnasta. Suomeenkin on suunnitteilla erilaisia kannustinmenetelmiä, 

mutta ei Saksan tasoista. 

Aurinkosähkön odotetaan kuitenkin yleistyvän merkittävästi nykyisestä, sillä 

aurinkosähkön tuotanto voi olla tietyissä tapauksissa kannattavaa jo näillä sähkön 

hinnoilla. Aurinkopaneelien hinta on pudonnut murto-osaan muutaman vuoden 

takaisesta. Paneelien hinta on kuitenkin vain noin kolmasosa aurinkosähköjär-

jestelmän kokonaishinnasta. Loput kaksi kolmasosaa muodostavat asennustyöt, 

-tarvikkeet ja invertteri, joka muuttaa aurinkopaneelin tuottaman tasavirran 

vaihtovirraksi. Tuottajan kannalta suurin säästö syntyy, kun tuotanto ei ylitä 

omaa kulutusta. Tällöin kuluttaja säästää sähköenergia- ja sähköverkkomaksun, 

joka on yhteensä noin 15 senttiä kilowattitunnilta. Kulutuksen ylittävästä tuotan-

nosta ei käytännössä saa taloudellista hyötyä, mutta tähän voi tulla muutos, jos 

verotukseen ja nettomittarointiin liittyviä kannustinmenetelmiä kehitetään. Jos 

kuluttaja haluaa kasvattaa aurinkosähkön tuotantoaan, kannattaa harkita akuston 

hankintaa, jolloin sähköntuotannon ylijäämä voidaan varastoida myöhemmin 

kulutettavaksi. Hyöty kasvaa edelleen, jos varastoitu energia voidaan käyttää 

sähkön hinnan ollessa korkeimmillaan – olettaen, että sähkön hinta on sidottu 

pörssihintaan.
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4.5  Kooste investoinneista kantaverkkoon 

Fingrid investoi vuosina 2015–2025 noin 1,2 miljardia euroa eli lähes 110 mil-

joonaa euroa vuosittain. Kantaverkon suurten investointitasojen vuodet alkoivat 

2000-luvun puolenvälin jälkeen. Viimeisten 10 vuoden aikana Fingrid on raken-

tanut mm. Fenno-Skan 2 -tasasähköyhteyden Ruotsiin ja EstLink 2 -yhteyden 

Viroon. Lisäksi Fingrid osti puolet Estlink 1 -yhteydestä. Olkiluotoon ja Forssaan 

rakennettiin varavoimalaitokset, verkkoon on tehty lukuisia laajoja voimajohto-

vahvistuksia ja ikääntyvää verkkoa on uusittu. 1970-luvulla rakennettiin suuri 

määrä 400 kV sähköasemia. Niitä on uusittu ja tullaan uusimaan, kun laitteiden 

noin 40 vuoden tekninen käyttöikä on saavutettu. 400 kV voimajohtoja ei tule  

uusittavaksi suunnitteluajanjaksolla.

Suunnitelmassa arvioidaan, että investointitasot tulevat laskemaan vuosikym-

menen lopulla, kun Pohjanmaan 400 kV verkkovahvistukset ovat valmistuneet 

ja 1920-luvulta peräisin oleva 110 kV ”Rautarouva”-voimajohtoyhteys Imatralta 

Turkuun on uusittu kokonaisuudessaan. 

Vuosikymmenen loppupuolella ja 2020-luvun alussa verkkoinvestoinnit painot-

tuvat lähinnä ikääntyneiden voimajohtojen ja sähköasemien uusimiseen. Merkit-

tävimpänä yksittäisenä investointina on Helsingin verkon vahvistaminen 400 kV 

kaapeliyhteydellä. Lisäksi seuraavan vuosikymmenen alkupuolella rakennetaan 

suunnitelman mukaan uusi 400 kV voimajohtoyhteys Keski-Suomesta Ruotsiin asti. 
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Kuva 30.  
Fingridin verkko-
investoinnit  
2000–2025.

Estlink         Reservivoimalaitokset         Uusi yhdysjohto Ruotsiin         Fenno-Skan 2         Kotimaan verkko
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Viidennen Ruotsin yhteyden lisäksi suunnitteilla ei ole muita rajasiirtoyhteyksiä 

suunnittelujakson aikana; Fenno-Skan 1 -yhteyden uusimisesta keskustellaan, 

mutta se ei todennäköisesti ajoitu suunnitteluajanjaksolle. Suunnitelman mukaan 

uusia varavoimalaitoksia ei ole tarpeen rakentaa. Fennovoiman Hanhikiven 

ydinvoimalaitoksen verkkoon liittäminen edellyttää myös 400 ja 110 kV verkon 

vahvistamista voimalaitoksen lähialueella. Näiden hankkeiden valmistuttua  

investointitasot laskevat jälleen ja investoinnit ovat lähinnä sähköasemien perus- 

parannuksia ja ikääntyneiden 110 kV voimajohtojen uusimisia. Tulevaisuuden 

ennustaminen 10 vuoden päähän on kuitenkin vaikeaa, ja siksi verkkosuunnittelu 

onkin jatkuva prosessi.

Kuvassa 31 on esitetty sähköasemahankkeiden määriä. Asemalaajennuksia tullaan 

oletettavasti toteuttamaan enemmän asiakkaiden vielä tunnistamattomien tarpei-

den vuoksi. Vaikka investointitasot laskevat nykyisestä, hankkeiden määrä tulee 

olemaan edelleen korkea, sillä 1980-luvulla rakennetuille sähköasemille on tehtä-

vä perusparannukset suunnittelukaudella. Suurin osa 1980-luvulla rakennetuista 

110 kV kytkinlaitoksista on rakennettu siten, että niiden käyttöä voidaan jatkaa, 

kunhan teknisen käyttöiän saavuttaneet laitteet vaihdetaan. 400 kV jännitteellä 

kytkinlaitokset uusitaan pääsääntöisesti duplex- eli kaksoiskatkaisijajärjestelmiksi 

paremman käyttövarmuuden saavuttamiseksi.
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Kuva 31.  
Sähköasemahankkeiden 
lukumäärä 2015–2025.
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Voimajohtojen ikäjakaumaa esittävästä kuvaajasta nähdään, että kaikki 

1920–30-luvuilla rakennetut johdot tullaan purkamaan ja pääosin korvaamaan 

uusilla voimajohdoilla vuoteen 2025 mennessä. 1920-luvulla rakennettu 110 kV 

”Rautarouva”-kaksoisjohto tullaan korvaamaan 400 + 110 kV yhteisrakenteisella 

johdolla Liedosta Orimattilaan. 

Pohjanmaalla uusi 400 kV johto Kokkolasta Muhokselle rakennetaan niinikään 

pääosin vanhan 110 kV johdon paikalle. 2023 valmistuvaksi suunniteltu 400 kV 

voimajohto Keski-Suomesta Muhokselle rakennetaan suurelta osin ikääntyneen 

220 kV voimajohdon paikalle. Muilta osin ikääntyneet johdot korvataan pääosin 

samalla jännitetasolla. Kun vanha 110 kV voimajohto korvataan uudella 110 kV 

voimajohtorakenteella, saavutetaan noin kolminkertainen siirtokyky. 400 kV voima- 

johdon siirtokyky on jopa 20-kertainen vanhaan 110 kV johtoon verrattuna. 

Kuva 32.  
Voimajohtojen  
ikäjakauma.
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Euromääräisesti laskettuna noin kaksi kolmasosaa Fingridin investoinneista on 

uusinvestointeja. Kuitenkin kahdessa kolmasosassa hankkeista yhtenä investointi-

perusteena on kunto. Uusinvestointien suuri osuus johtuu siitä, että vanha rakenne 

korvataan useimmiten uudella, paremmalla rakenteella. Esimerkiksi kevytrakenteinen 

110 kV puupylväsjohto voidaan korvata teräsrakenteisella 400 + 110 kV voimajoh-

dolla.

Kuva 34.  
Uusinvestointien 
osuus Fingridin 
investoinneista.

Uusia johtoreittejä pyritään välttämään ja noin 90 prosenttia johdoista rakenne-

taankin olemassa olevan johdon paikalle tai rinnalle.

Kuva 33.  
Johtojen 
rakentaminen.
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Sähköasemien ja voimajohtojen uusinvestoinnit
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Kantaverkon voimajohtojen määrä tulee laskemaan, koska Keski-Suomen  

220 kV voimajohtoja poistetaan käytöstä. 

Alla olevaan taulukkoon on koostettu Fingridin kantaverkon kehittyminen 

suunnittelujaksolla. 220 kV jännitetasosta luopuminen Länsi- ja Keski-Suomessa 

näkyy 400/220 kV ja 220/110 kV muuntajien vähentymisenä. Lisäksi osa 220 kV 

rakenteisista voimajohdoista puretaan ja osa otetaan 110 kV käyttöön. 220 kV 

verkko korvautuu uusilla 400 ja 110 kV voimajohdoilla, uusilla sähköasemilla ja 

400/110 kV muuntajilla. Uusia 400 kV voimajohtoja rakennetaan yli 700 kilometriä. 

Voimajohdot luovat vahvan runkoverkon, jota 110 kV johdot täydentävät. Uudet 

muuntoasemat ja muuntoasemille rakennettavat uudet muunnot sitovat eri jänni-

tetasot vahvemmin toisiinsa. 
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Muuntajien	määrä	ja	teho Vuoden	2014	lopussa Vuoden	2025	lopussa Uudet Purettavat

400/220 määrä 4 5 2 -1

400/220 teho 1 600 MVA 2 000 MVA 800 MVA -400 MVA

400/110 määrä 47 63 16 0

400/110 teho 16 400 MVA 22 800 MVA 6 400 MVA 0 MVA

220/110 määrä 20 10 1 -11

220/110 teho 3 200 MVA 1 805 MVA 250 MVA -1 645 MVA

Muuntajia yhteensä 71 78 19 -12

Muuntajien teho yhteensä 21 200 MVA 26 605 MVA 7 450 MVA -2 045 MVA

Sähköasemien	määrä Vuoden	2014	lopussa Vuoden	2025	lopussa Uudet Purettavat/	
käytöstä	poistettavat

Sähköasemien lukumäärä 116 128 17 -5

Voimajohtojen	pituus Vuoden	2014	lopussa Vuoden	2025	lopussa Uudet Purettavat/	
käytöstä	poistettavat

Käyttöjännitteen	
muutokset

400 kV 4 720 5 673 740 0 213

220 kV 2 230 1 218 0 -460 -552

110 kV 7 550 7 539 950 -1 300 339

Yhteensä 14 500 14 430 1 690 -1 760 0
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Metsäteollisuuden rakennemuutos, tuulivoiman verkkoon liittäminen sekä hiili-  

ja öljylauhteen poistuminen käytöstä ovat asettaneet uudenlaisia haasteita verkon 

kehittämiselle ja tuoneet epävarmuutta investointiratkaisuihin ja ajoitukseen. 

Toimintaympäristön muutokset tapahtuvat aiempaa nopeammin, mutta verkon 

suunnitteluun, luvitukseen ja rakentamiseen kuluva aika on pitkä ja investointien 

tekninen käyttöikä useita kymmeniä vuosia. Fingrid pyrkii suunnitelmissaan varau- 

tumaan tuntemattomaan tulevaisuuteen huomioimalla eri tahojen näkemykset 

sähkön tuotannon, kulutuksen ja tekniikan kehittymisestä. Verkon siirtotarpeet 

tulevat kehittymään jatkossakin eri tavalla maan eri osissa. Kun siirtotarpeet 

vähenevät, ikääntyvää verkkoa ei enää uusita. Toisaalla verkkoa voidaan joutua 

vahvistamaan uusilla voimajohdoilla kuitenkin huomioiden, että tulevaisuus on 

epävarma. Fingrid on tehnyt pitkään tiivistä verkkosuunnitteluyhteistyötä verkko-

yhtiöiden, teollisuuden ja sähkön tuottajien kanssa. Toteutetut verkkoinvestoinnit 

ja rakenteilla olevat hankkeet vaikuttavat tämän hetken näkemyksen mukaan 

onnistuneilta, ja niiden aikataulutus on onnistunut erinomaisesti etenkin huomioiden 

investointien toteutukseen kuluva aika. Fingrid pyrkii jatkuvasti kehittämään 

toimintaansa ja yhteistyötä alan toimijoiden kanssa tavoitteena ylläpitää status 

yhtenä maailman parhaiten toimivana kantaverkkoyhtiönä.
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