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Lausuntopyyntönne 17.6.2021 

Kantaverkon kehittämissuunnitelman 2022 - 2031 luonnos, Fingrid Oyj

Pohjanmaan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto 
kantaverkon kehittämissuunnitelman 2022-2031 luonnosta 
koskien. Pohjanmaan liiton mielestä asiakkaiden ja muiden 
sidosryhmien osallistaminen suunnitteluprosessiin on hyvä 
lähtökohta kantaverkon kehittämiselle. 

Pohjanmaan liitto katsoo, että kantaverkon 
kehittämissuunnitelma on rakenteeltaan looginen sekä 
esitystavaltaan havainnollinen. Kehittä-missuunnitelman 
keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet tu-levat selkeästi 
esille alueittain. Lisäksi siinä tunnistetaan hyvin toimin-
taympäristön muutokset, tulevaisuuden kehitysnäkymät sekä 
energia-alan keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Pohjanmaan liitto yhtyy näkemykseen, että kantaverkon 
investoinneilla luodaan edellytykset Suomen 
hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttamiselle sekä 
sääriippuvaisen energiantuotannon kehittämiselle koko maassa.

Pohjanmaan liitto toteaa, että sähkönsiirron strateginen 
suunnittelu on tärkeä osa alueiden kehittämisen ja maankäytön 
suunnittelua. Kanta-verkon kehittämissuunnitelmassa on 
tunnistettu hyvin alueelliset säh-köntuotanto- ja kulutusnäkymät. 
Pohjanmaalle on suunnitteilla huo-mattavan suuria meri- ja 
maatuulivoimahankkeita sekä teollisuuskes-kittymiä (mm. 
GigaVaasa -hanke ja akkutehdas), minkä vuoksi säh-könsiirron 
kapasiteetin riittävyys ja häiriöttömän toiminnan turvaami-nen 
on yhä tärkeämpää Pohjanmaan suunnittelualueella. Pohjanmaan 
maakuntakaavassa 2040 sähköverkon osalta on osoitettu 
olemassa olevat 110–400 kV:n voimajohdot, voimansiirtojohdon 
yhteystarpeet, energiahuollon alueet sekä suurmuuntamoasemat. 
Voimansiirtojohdon yhteystarve Ruotsiin on osoitettu 
kehittämisperiaatemerkinnällä (Fen-no-Skan 1, Tuovila-Ruotsi). 
Rannikkolinjan vahvistamiseksi kantaver-kon 
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kehittämissuunnitelmassa esitetty voimansiirtoyhteys välille Kris-
tinestad-Honkajoki-Melo 400kV sekä Sandåsin sähköasema 
tullaan huomioimaan tulevassa maakuntakaavan päivityksessä. 

Pohjanmaan liitto pitää hyvänä sitä, että Fingrid varautuu 
kehittämis-suunnitelmassaan teollisen sähkön kulutuksen 
merkittävään kasvuun, sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamiseen 
tuotanto- ja kulutuskeskitty-mien välillä sekä tuulivoiman 
liittymismahdollisuuksiin kantaverkkoon. Lisäksi Pohjanmaan 
liitto pitää hyvänä, että suurin osa kantaverkon 
investointisuunnitelman voimajohdoista rakennetaan nykyiselle 
johtokadulle tai nykyisen johdon rinnalle, mikä on sekä 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden että Pohjanmaan 
maakuntakaavan 2040 kehittämisperiaatteiden mukaista.
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