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Kantaverkon kehittämissuunnitelmaluonnos 2017 – 2027
Tuotannon kantaverkkomaksujen raju muutos 2008 - 2017
Tuotannon kantaverkkomaksut ovat nousseet yli 300 % vuodesta 2008 lähtien. Vastaavalla ajanjaksolla kulutuksen kantaverkkomaksut ovat nousseet
huomattavasti maltillisemmin, kasvua alle 100 %. Nousun taustalla on käsityksemme mukaan muun muassa tuulivoimatuotannon lisääntyminen. Emme
pidä perusteltuna muun tuotannon osallistumista näin voimakkaasti tuulivoiman liittämisen kustannuksiin.

Kantaverkkoyhtiöiden kustannustehokkuusvertailu
Fingrid Oyj on menestynyt hyvin kantaverkkoyhtiöiden kesken tehdyssä kustannustehokkuusvertailussa. Vertailusta puuttuvat esimerkiksi energia-alan
yleistä suhdannetilannetta, kantaverkon asiakkaiden maksukykyä ja sähkön
markkinahinnan kehitystä kuvaavat tekijät. Käsityksemme mukaan kantaverkkoyhtiöiden keskinäinen vertailu ei anna todellista kuvaa toiminnan tehokkuudesta kansallisessa näkökulmassa.

Kantaverkon investointitaso
Kantaverkon investointitaso vuosina 2000 – 2005 oli vuosittain noin 50 miljoonaa euroa. Investointitaso tulee suunnitelmassa esitetyn arvion mukaan
asettumaan vuositasolle noin 100 miljoonaa euroa. Fingridin tulisi arvioida kokonaisuudessaan uudelleen, onko näin korkea investointitaso välttämätön vai
pystyttäisiinkö sähköjärjestelmän toimitusvarmuus takaamaan matalammallakin investointitasolla.
Ehdotamme Fingridin toiminnan avoimuuden lisäämiseksi julkista selvitystä
siitä, miten Fingridin omistuksessa tapahtunut muutos on vaikuttanut investointeihin ja tuotto-odotuksiin.
Ehdotamme, että Fingrid tekee ja esittää arvion alhaisemman investointitason
ja pidemmän aikajänteen mahdollisista vaikutuksista.

Kemijoki Oy:tä koskevat muutokset
Kantaverkkomaksut ovat viime vuosien aikana muodostuneet vesivoimatuotannolle erittäin merkittäväksi yksittäiseksi ulkopuoliseksi kustannustekijäksi.
Kantaverkkomaksut vaikuttavat suoraan tuotantokustannuksiin sekä heikentävät ja vääristävät kannattavuutta.
Taivalkoski – Ossauskoski 220 kV johdon käytöstä poistumisesta on sovittu
aiemmin. Kemijoki Oy on sitoutunut hankkimaan Taivalkoskelle omat blokkimuuntajat sekä kantaverkkoliittymät tuotannon kytkemiseksi kantaverkkoon.
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Petäjäskosken ja Valajaskosken osalta hankimme omat blokkimuuntajat nykyisten Fingridin omistamien päämuuntajien siirtyessä verkkomuuntajiksi.
Kemijoki Oy:n näkemyksen mukaan nämä muuntajauusinnat on järkevä toteuttaa nykyisten päämuuntajien teknisen käyttöiän päättyessä, vuoden 2040
jälkeen. Kemijoki Oy:llä on voimassa oleva kantaverkkosopimus kyseisten
voimalaitosten osalta. Lähdemme siitä, että kantaverkkoliittymät jäävät voimaan ilman uutta liittymämaksua, koska kyseiset kantaverkon rakenteelliset
muutokset eivät ole asiakkaan tarpeista johtuvia.
Kemijoki Oy:öön kohdistuu ehdotusten perusteella jatkuvien tariffikorotusten
lisäksi merkittäviä investointitarpeita. Näkemyksemme mukaisesti Fingridin tulisi määrittää suunnitelmien aikajänne riittävän pitkäksi.
Kunnioittavasti,
KEMIJOKI OY
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