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Fingrid Oyj 

Aki Laurila/Kaisa Nykänen 

PL 530 

00101 Helsinki 

 

Fingrid Oyj:n 17.6.2021 julkaisema luonnos kantaverkon kehittämissuunnitelmasta vuosille 

2021 - 2030 

Energiaviraston lausunto kantaverkon kehittämissuunnitel-
man luonnoksesta vuosille 2021-2030 

Asiaan liittyvä lainsäädäntö 

Sähkömarkkinalain (588/2013) 41 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on laadit-

tava kantaverkkoansa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskeva kymmen-

vuotinen kehittämissuunnitelma. Kantaverkonhaltijan on käytettävä kehittämis-

suunnitelmaa pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn unionin laajuisen ver-

kon kehittämissuunnitelman laatimisessa. Kehittämissuunnitelmalla ei ole muita oi-

keusvaikutuksia kantaverkonhaltijalle, verkon käyttäjille tai kantaverkonhaltijaa 

valvoville viranomaisille. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden vä-

lein. 

Edelleen 41 §:n mukaisesti kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä: 

1) suunnitelma investoinneista, joiden toteuttaminen johtaa 19 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun verkon kehittämisvelvollisuuden ja kantaverkon toiminnan laatuvaati-

musten täyttämiseen; 

2) suunnitelma rajayhdysjohtoja koskevista investoinneista, jotka ovat tarpeen te-

hokkaasti 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 koske-

vista ennusteista ja muista oletuksista. 

41 §:n mukaisesti kehittämissuunnitelma on julkaistava. Kantaverkonhaltijan on 

ennen kehittämissuunnitelman julkaisemista varattava verkkonsa käyttäjille sekä 

asiaan liittyville viranomaisille ja muille sidosryhmille tilaisuus lausua mielipiteensä 

kehittämissuunnitelmasta. 

Lausunto 

Fingrid Oyj on sähkömarkkinalain 41 §:n mukaisesti julkaissut 17.6.2021 kanta-

verkon kehittämissuunnitelman luonnoksen ja varannut sidosryhmille tilaisuuden 

lausua mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta.  

Energiavirasto on arvioinut kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnosta etenkin 

sähkömarkkinalain 41 §:n mukaisten vaatimusten, 19 §:n mukaisen verkon kehit-

tämisvelvollisuuden sekä 40 §:n mukaisten kantaverkon toiminnan laatuvaatimus-

ten näkökulmasta. Energiavirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
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Kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksessa on huomioitu sähkömarkkina-

lain 41 §:n vaatimuksen mukaisesti unioninlaajuinen kymmenvuotinen kehittämis-

suunnitelma TYNDP sekä Itämeren alueen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma-

luonnoksessa on myös havainnollistettu kattavasti alueellisia suunnitelmia sekä esi-

tetty päävoimansiirtoverkon investoinnit ja rajayhdysjohtoja koskevat investoinnit, 

jotka ovat tarpeen tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkki-

noille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille. Myös kehittämissuunnitel-

man laatimisessa käytetyt menetelmät ja suunnittelun taustalla olevat perusteet 

kuten kantaverkon nykytila sekä kulutus- ja tuotantoennusteet on tuotu seikkape-

räisesti suunnitelmassa esille. Suunnitelmassa on siten tuotu asianmukaisesti esille 

siltä sähkömarkkinalain 41 §:ssä vaaditut asiat.  

Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa esitetyillä kattavilla päävoimansiirtoverkon in-

vestoinneilla ja rajayhdysjohtoja koskevilla investoinneilla pyritään mahdollista-

maan verkkovisiossa esitellyt kehityskulut energiankulutuksen sähköistymisestä 

sekä sähköntuotannon murroksesta. Suunnitelman mukaisesti alueellista verkko-

suunnittelua tehdään yhteistyössä kantaverkonhaltijan asiakkaiden kanssa ja alu-

eellisissa suunnitelmissa on pyritty huomioimaan eri alueiden kehittyvät tarpeet. 

Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa esitetty tuleva investointitaso on huomattava 

eikä luonnos anna Energiavirastolle aihetta epäillä, etteikö suunnitellut toimenpi-

teet täyttäisi kantaverkonhaltijalle sähkömarkkinalain 19 § ja 40 § asetettuja vaa-

timuksia.  

Kantaverkon kehittämissuunnitelmalla ei sähkömarkkinalain 41 §:ssä todetusti kui-

tenkaan ole muita oikeusvaikutuksia kantaverkonhaltijalle, verkon käyttäjille tai 

kantaverkonhaltijaa valvoville viranomaisille. Energiavirasto ei siten tällä lausun-

nolla hyväksy tai vahvista kantaverkon kehittämissuunnitelmaa eikä siten tässä 

lausunnossa ennakollisesti arvioi suunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden riittä-

vyyttä tai tasapuolisuutta sähkömarkkinalain 19 §:n mukaisen kehittämisvelvolli-

suuden tai 31 §:n mukaisen kantaverkon määritelmän näkökulmasta.  

 

Jakelu Fingrid Oyj 

 


