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Kantaverkonlaajuutta koskevaan muutospäätösluonnokseen tulleet kommentit 

1  Tausta 

Energiavirasto on määrännyt Fingrid Oyj:n järjestelmävastaavaksi kantaverkonhaltijaksi. 
Sähkömarkkinalain 7 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on omistettava Suomessa 
sijaitseva kantaverkko. 

Sähkömarkkinalain mukaan kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava 
kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin 
siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen valvontajakson alkamista. Fingrid on nimennyt kantaverkon 1.1.2016 
olevan tilanteen mukaan 31.3.2015 tehdyssä nimeämispäätöksessä. 

Kantaverkkoon tehtävät korvaus- ja uusinvestoinnit aiheuttavat muutoksia kantaverkkoon 
kuuluvien siirtojohtojen ja sähköasemien tilanteeseen. Sähkömarkkinalain ja 
nimeämispäätöksen mukaan nimeämispäätökseen voidaan tehdä kantaverkon laajuutta 
koskevia muutoksia myös kesken valvontajakson.  

Kantaverkonhaltijan on toimitettava nimeämispäätöksen muutokset Energiavirastolle, jolla 
on oikeus kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vaatia 
kantaverkonhaltijaa tekemään muutoksia nimeämispäätöksen muuttamista koskevaan 
päätökseen, jos se ei ole lainmukainen. Kantaverkonhaltijan verkkopalvelun 
sopimuspuolella on oikeus saattaa kantaverkonhaltijan julkaiseman nimeämispäätöksen 
tai sen muutoksen lainmukaisuus Energiamarkkinaviraston tutkittavaksi kuukauden 
kuluessa siitä, kun kantaverkonhaltija on julkaissut päätöksensä.  

Tässä nimeämispäätöksen muutosta koskevassa päätöksessä käsitellään vain sellaisia 
kantaverkon laajuuteen liittyviä muutoksia, jotka liittyvät kantaverkkoon 
nimeämispäätöksessä nimettyjen verkonosien poistamiseen kantaverkosta.  

2  Saadut kommentit 

Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti Fingrid on pyytänyt kommentteja kantaverkon 
laajuutta koskevaan muutospäätösluonnokseen ennen sen varsinaista päätöstä ja 
julkaisua. Fingrid lähetti muutosten lähivaikutuspiirissä olleille asianomaisille yrityksille 
lausuntopyynnöt suoraan sekä julkaisi muutospäätöksen ja yleisen lausuntopyynnön 
verkkosivuillaan. Määräaikaan mennessä 26.6.2018 lausuntoja antoivat Caruna Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja Energiavirasto. 

Fingrid pyysi lausuntoja kantaverkon laajuuteen pääkaupunkiseudulla, Iijoen alueella ja 
Lahden eteläpuolisella alueella.  

Lausunnot pääkaupunkiseutualueella keskittyivät lähinnä kyseisen alueen pidemmän 
ajan kehittämiseen, kuten 400 kV kantaverkon laajenemiseen lähemmäs Helsingin 
keskustaa. Lausunnot koskien Fingridin ehdotusta 110 kV kantaverkon laajuuden 
muutoksiin pääkaupunkiseudulla koettiin yleisesti myönteisinä ja osana suurempaa 
tulevaisuuden kehitysaskelta.  
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Energiavirasto lausui kantanaan Iijoen alueen muutoksiin, että kyseisen alueen 
kantaverkkoon viime vuosina toteutettujen muutosten myötä muutospäätösehdotuksessa 
mainitut verkon osien käyttötarkoitus ei täytä kantaverkon kriteereitä, eikä muutos 
oleellisesti vaikuta kantaverkon kattavuuteen. 

Edelleen Energiavirasto lausui kantanaan Lahden alueen muutoksiin, että kantaverkko 
tulee nimetä lähtökohtaisesti jo olemassa olevan verkon rakenteen ja käyttötavan 
mukaisesti. Jos kyseisen alueen kantaverkkoon tehtävät muutokset ja yksilöityjen verkon 
osien käyttötarkoituksen muutokset voidaan varmuudella ajoittaa toteutuneeksi tiettyyn 
ajankohtaan tai päivään, voimaan muutospäätös tehdä etukäteen ennen muutosten 
toteutumista. Fingrid täsmensi muutospäätöksen tekstiä lisäämällä lopulliseen 
päätökseen päivämäärän, johon mennessä kantaverkon investoinnit Lahden seudulla 
ovat valmistuneet ja käyttöönotetut.  

3  Johtopäätökset 

Saatujen kommenttien perusteella Fingrid antaa kantaverkon laajuutta koskevan 
muutospäätöksen heinäkuussa 2018 ja julkaisee sen verkkosivuillaan. Muutospäätös 
tehdään lähes luonnoksen mukaisena lukuun ottamatta tekstin selkeyttämiseksi tehtyjä 
korjauksia. 

 
 


