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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sähkölakia muutetta
vaksi. Esityksen tarkoituksena on keventää 
nykyistä raskaaksi koettua sähköhuollon laki
sääteistä suunnittelu- ja lupajärjestelmää niin, 
että sen toimivuus paranee todellisissa suunnit
telu-, päätöksenteko- ja toteutustilanteissa. 
Esityksen yhtenä lähtökohtana on se, että eräi
den sähkönhankintamuotojen osalta päätökset 
tehdään muutoin kuin sähkölain perusteella. 
Nämä hankintamuodot ovat ydinvoima, vesi
voima ja sähkön tuonti. Ydinvoimalaitosten 
rakentamisesta päätetään 1 päivänä maaliskuu
ta 1988 voimaan tulleen ydinenergialain (990/ 
87) mukaisesti. 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi valtio
neuvoston vuosittain hyväksymästä sähköhuol
lon runkosuunnitelmasta sekä sähköhuollon 
neuvottelukunnasta. Sähkölain mukainen ra
kentamislupa tarvittaisiin sellaisten valtakun
nallisesti merkittävien suurten voimalaitosten 
rakentamiseen, jotka ovat rinnastettavissa 
ydinvoimalaitoksiin ja sähkön tuontiin. Tällai
sia olisivat voimalaitokset, joiden sähköteho 
on vähintään 250 MW (megawattia). Luvan 
myöntämisen edellytyksenä olisi, että voimalai
toksen rakentaminen on tarpeen valtakunnalli
sen sähköhuollon turvaamiseksi ja tarkoituk
senmukaista maan energiatalouden kehittämi
sen kannalta. 

Sellaisista alle 250 MW:n voimalaitos- ja 
sähkönsiirtolaitteistohankkeista, jotka ovat 
luonteeltaan valtakunnallisia eivätkä myöskään 
sisälly aluesuunnitelmiin, tulisi tehdä ilmoitus 
kauppa- ja teollisuusministeriölle riittävän 
ajoissa ennen rakentamisen aloittamista. Täl-
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laisia hankkeita olisivat lähinnä valtakunnallis
ten sähköntuottajien omistamat voimalaitok
set. Mikäli ministeriö, hankittuaan tarpeellisik
si katsomansa lausunnot, katsoisi, ettei hanket
ta jostakin painavasta syystä tulisi toteuttaa, 
tulisi ministeriön määräajassa ilmoittaa siitä 
rakennuttajalle ja käynnistää asiasta neuvotte
lut rakennuttajan ja sähkölaitosten keskusjär
jestöjen kanssa. Mikäli asiasta ei neuvotteluis
sa päästäisi yksimielisyyteen, tulisi hankkeelle 
hakea rakentamislupa valtioneuvostolta. 

Sähköhuollon alueellinen suunnittelu säily
tettäisiin jokseenkin nykyisellään. Aluesuunnit
telun piiriin kuuluisivat kaikki alueelliset voi
malaitos- ja siirtolaitteistohankkeet. Aluesuun
nitelmat sisältäisivät suurempia voimalaitos
hankkeita ja niitä olisi enemmän kuin nykyi
sessä järjestelmässä. Tämä lisäisi alueellista ja 
paikallista päätäntävaltaa. Aluesuunnitelmat 
laadittaisiin nykyistä harvemmin, joka kolmas 
vuosi. Tarvittaessa niihin tehtäisiin tarpeelliset 
tarkistukset ja muutokset. Mikäli ministeriö 
katsoisi, ettei jotakin aluesuunnitelman piiriin 
kuuluvaa hanketta tai jakelualueen muutosta 
tulisi painavasta syystä toteuttaa, ilmoittaisi 
ministeriö siitä määräajassa aluetoimikunnalle 
ja asianomaiselle sähkölaitokselle ja käynnis
täisi näiden sekä sähkölaitosten keskusjärjestö
jen kanssa neuvottelut asiasta. Mikäli neuvot
teluissa ei päästäisi asiasta yksimielisyyteen, 
tulisi hankkeelle tai jakelualueen muutokselle 
hakea lupa valtioneuvostolta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vii
meistään vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Sähköenergiaa käytettiin maassamme vuon
na 1987 noin 56 TWh. Teollisuus käyttää 
sähköenergiasta lähes 60 Olo. Asumisen ja pal
velusektorin osuus on kumpikin noin viiden
nes. 

Sähkön käytön on arvioitu kasvavan tulevai
suudessa 2-3 % vuodessa. Kasvu on tasaista 
kaikilla sektoreilla. Merkittävin kasvavan säh
könkäytön alue on kuitenkin metsäteollisuus, 
joka on siirtymässä uusiin, sähköä runsaasti 
käyttäviin, mutta puuta säästäviin prosessei
hin. 

Valtion omistaman Imatran Voima Oy:n 
osuus sähkön hankinnasta oli vuonna 1986 
noin 45 %. Lisäksi sähkön siirtoverkko on 
pääosin Imatran Voima Oy:n hallussa, kun 
taas jakeluverkko on jakelusähkölaitosten 
omistama. Teollisuus tuotti likimain yhtä pal
jon sähköä omissa voimalaitoksissaan kuin 
Imatran Voima Oy. Loput sähköstä tuotettiin 
kuntien omistamissa voimalaitoksissa. 

Esitys ei muuta eri kuluttajaryhmien asemaa 
sähkön saatavuuden ja hinnoittelun kannalta. 
Välillisesti sähköhuollossa tehtävät ratkaisut 
heijastuvat kuitenkin myös koko yhteiskun
taan. 

Esitys helpottaa pienten paikallisten voima
laitosten rakentamista. Näin se myös edistää 
pyrkimystä hajautettuun sähköntuotantoon. 
Tällä saattaa periaatteessa olla myös yhteis
kunnallisia vaikutuksia. Käytännössä muutos
prosessi on kuitenkin hidas, sillä nykyinen 
voimalaitoskapasiteetti on noin 10 900 MW ja 
uutta kapasiteettia tarvitaan vuosittain 200-
300 MW. Lisäksi pienten hankkeiden usein 
heikko taloudellisuus ja muut esteet hidastavat 
muutosprosessia. 

Esitys helpottaisi lähinnä kuntien voimalai
tosten rakentamista. Lisäksi se edelleen keven
täisi teollisuuden prosessivoimalaitosten lupa
käsittelyä. Näin esitys tarjoaisi paikallisille ja 
alueellisille päätöksentekoelimille entistä enem
män päätäntävaltaa. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

2.1.1. Nykyisen lakisääteisen sähköhuollon 
suunnittelujärjestelmän tarkoitus ja 
tavoitteet 

Sähköhuollon kasvaneen taloudellisen ja yh
teiskunnallisen merkityksen vuoksi sen suun
nittelua ja yhteensovittamista haluttiin 1970-
luvulla tehostaa lainsäädännöllä. Yhtenäinen 
ja kattava suunnittelujärjestelmä lupamenette
lyineen sekä valtakunnallisella että alueellisella 
tasolla nähtiin sopivaksi keinoksi tähän. Tästä 
syystä otettiin vuoden 1980 alusta voimaan 
tulleeseen sähkölakiin (319/79) säännökset 
myös sähköhuollon suunnittelusta ja yhteis
työstä. 

Sähkölain säätämiseen johtaneen hallituksen 
esityksen (hall. es. 21/1977 vp.) yleisperustelu
jen mukaan järjestelmän tavoitteena on sähkö
huollon vaatimien voimavarojen hyödyntämi
nen mahdollisimman hyvin pitämällä sähkön 
kulutus ja tuotantokapasiteetti tasapainossa 
pitkällä aikavälillä ja valitsemalla tuotanto
muodot sekä siirto- ja jakelujärjestelmät tar
koituksenmukaisesti. Valinnan kriteeriksi ase
tettiin yhteiskunnan kannalta mahdollisimman 
hyvä ja taloudellinen tulos, joka ottaa huo
mioon koko valtakunnan ja maan eri osien 
sekä ympäristön tarpeet. Sähkölaissa on suun
nittelun päätehtäväksi asetettu rakentamis
hankkeiden yhteensovittaminen. 

Järjestelmällä uskottiin voitavan estää 1970-
luvulla syntyneen ylikapasiteetin kaltaiset tilan
teet tulevaisuudessa. Rakennushankkeiden yh
teensovittamisen ohella järjestelmän toivottiin 
muutenkin parantavan alan osapuolten yhteis
työtä. Sähkölain avulla haluttiin myös lisätä 
julkisen vallan mahdollisuuksia vaikuttaa säh
köhuollon kehitykseen. 

Jakelulaitosten välisen yhteistoiminnan ja 
alueellisen suunnittelun odotettiin luovan edel
lytyksiä jakelulaitosten vapaaehtoisille yhtymi-
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sille. Tätä kautta odotettiin voitavan rationali
soida sähkönjakelutoimintaa. 

Lakisääteinen sähköhuollon suunnittelu ja
kautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen suun
nitteluun. Suunnitelmien toteutumisen valvon
taa varten on suurimpien voimalaitosten ja 
sähkönsiirtolaitteistojen rakentaminen luvan
varaista. 

2.1.2. Valtakunnallisen sähköhuollon suun
nittelu 

Valtakunnalliseen sähköhuoltoon liittyvien 
asioiden käsittelyä varten toimii kauppa- ja 
teollisuusministeriön yhteydessä sähköhuollon 
neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sähköhuollon 
neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 11 
muuta jäsentä varamiehineen. Puheenjohtaja 
ja viisi jäsentä edustavat valtionhallintoa ja 
valtakunnalliseen sähköhuoltoon liittyvää asi
antuntemusta sekä sähkönkäyttäjiä. Kuusi 
muuta jäsentä edustavat valtion voimayhtiöitä, 
sähköä tuottavaa teollisuutta, kunnallisia säh
köntuottajia ja jakelusähkölaitoksia. 

Sähköhuollon turvaamiseksi ja kehittämisek
si laaditaan koko maan alueelle yhtenäinen 
suunnitelma valtakunnallisesti merkittävästä 
sähkön tuotantokapasiteetista ja siirtojärjestel
mästä sekä muusta valtakunnallisesti merkittä
västä sähköhuollosta (sähköhuollon runko
suunnitelma). Suunnitelman tulee sisältää ar
viot sähkönkulutuksen kehittymisestä sekä 
suunnitelma sähkön hankinnasta. Runkosuun
nitelman tulee sopeutua valtakunnalliseen ener
giahuoltoon ja luoda riittävät edellytykset alu
eelliselle sähköhuollolle. 

Runkosuunnitelma laaditaan vuosittain vä
hintään kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Run
kosuunnitelmassa on esitettävä riittävästi yksi
löitynä selvitys niistä hankkeista, joiden raken
taminen ehdotetaan aloitettavaksi suunnittelu
kauden kolmena ensimmäisenä vuotena. Voi
malaitosten osalta on esitettävä niiden suunni
tellut rakentamisaikataulut, sijoituspaikat ja 
alustavat kustannusarviot sekä selvitys siitä, 
kuka laitoksen rakennuttaa. Niin ikään siinä 
on esitettävä suunnitelmat sähkönsiirtojärjes
telmän kehittämisestä. Muiden vuosien osalta 
on esitettävä hahmotelma sähkön tarpeesta ja 
sen tyydyttämisestä. 

Runkosuunnitelman piiriin kuuluvat vähin
tään 10 MW:n voimalaitokset, yli 110 kV:n 

sähkönsiirtolaitteistot sekä muut voimalaitok
set ja sähkönsiirtolaitteistot, jos niillä on valta
kunnallista merkitystä. 

Sähköhuollon neuvottelukunta tekee ehdo
tuksen sähköhuollon runkosuunnitelmaksi yh
teistoiminnassa energiapolitiikan neuvoston 
kanssa. Runkosuunnitelman hyväksyy valtio
neuvosto. Runkosuunnitelman hyväksymisen 
edellytyksenä on, että se soveltuu valtakunnal
liseen energiahuoltoon ja että se on laadittu 
sähkölain tavoitteiden mukaisesti ja asianmu
kaisessa järjestyksessä. 

Runkosuunnitelmaehdotuksen laatiminen on 
neuvottelukunnan keskeisin tehtävä. Neuvotte
lukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi sähköhuol
toon liittyvien aloitteiden ja esitysten tekemi
nen, lausuntojen antaminen sähköhuollon 
aluesuunnitelmista ja muistakin toimialansa 
asioista sekä toimiminen muutoinkin ministe
riön apuna toimialaansa liittyvissä asioissa. 

2.1.3. Alueellisen sähköhuollon suunnittelu 

Alueellisen sähköhuollon turvaamiseksi 
kauppa- ja teollisuusministeriö on jakanut 
maan 20 yhteistoiminta-alueeseen siten, että 
kukin niistä muodostaa sähköhuollon kannalta 
yhtenäisen alueen. Kullakin alueella toimii säh
köhuollon aluetoimikunta, jonka toimintaan 
ovat velvollisia osallistumaan alueella toimivat 
yli 500 kuluttajan jakelulaitokset, alueella toi
mivat tukkumyyjät ja sähköntuottajat, joilla 
on alueella yli 500 kW:n voimalaitos. Aluetoi
mikunnassa on enintään 12 jäsentä sekä näiden 
lisäksi yksi sähkönkäyttäjiä edustava jäsen. 
Aluetoimikunta valitaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 

Aluetoimikunnan päätehtävänä on laatia 
vuosittain ehdotus sähköhuollon aluesuunnitel
maksi. Aluetoimikunnan tehtävänä on lisäksi 
tehdä alueen sähköhuoltoon liittyviä suosituk
sia, aloitteita ja esityksiä, antaa sähköhuollon 
neuvottelukunnalle oman alueensa osalta lau
sunto sähköhuollon runkosuunnitelmaehdo
tuksesta, antaa alueensa sähköhuollosta muita
kin lausuntoja sekä olla yhteydessä muihin 
aluetoimikuntiin. 

Aluesuunnitelma käsittää yli 500 kW:n voi
malaitokset, yli 20 k V :n siirtolaitteistot sekä 
muut alueellisesti tärkeät siirtolaitteistot. Alue
suunnitelma ei kuitenkaan sisällä runkosuunni
telmaan kuuluvia kohteita. Aluesuunnitelma 
perustuu yhteistoiminta-alueen sähkölaitosten 
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omiin suunnitelmiin. Aluesuunnitelma sisältää 
arviot alueen sähköntarpeesta, suunnitelman 
sähkön hankintakapasiteetista ja siirtojärjestel
mistä. Aluesuunnitelmassa esitetään myös ja
kelulaitosten jakelualueet. 

Sähköhuollon aluesuunnitelma laaditaan vä
hintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Siinä tulee 
olla riittävän yksityiskohtainen selvitys niistä 
hankkeista, joiden rakentaminen ehdotetaan 
aloitettavaksi suunnittelukauden kahtena en
simmäisenä vuotena. Muiden vuosien osalta 
suunnitelma on lähinnä hahmotelma. 

Aluesuunnitelmaehdotusta laatiessaan alue
toimikunnan tulee kuulla asianomaisia kuntia 
sekä olla yhteydessä alueen lääninhallituksiin 
ja seutukaavaliittoihin. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyy 
aluesuunnitelmaehdotuksen. Ministeriön tulee 
hyväksyä aluetoimikunnan laatima aluesuunni
telmaehdotus, jos se on laadittu asianmukai
sessa järjestyksessä sekä on laissa säädettyjen 
vaatimusten ja ministeriön antamien yleisohjei
den mukainen eikä ole painavia perusteita 
ehdotuksen hylkäämiseen. Kauppa- ja teolli
suusministeriö voi hyväksyä aluesuunnitelman 
myös osittain tai, painavien perusteiden valli
tessa ja aluetoimikuntaa kuultuaan, muutettu
na. 

2.1.4. Rakentamisluvat 

Jotta runkosuunnitelman toteuttamista voi
taisiin tehokkaasti valvoa, on voimalaitosten, 
sähkönsiirtolaitteistojen ja eräissä tapauksissa 
myös jakelulaitteistojen rakentamiseen saatava 
valtioneuvoston tai kauppa- ja teollisuusminis
teriön lupa. 

Lupaa ei kuitenkaan tarvita aluesuunnitel
maan hyväksytyn voimalaitoksen tai sähkön
siirtolaitteiston rakentamiseen eikä pääsääntöi
sesti myöskään enintään 65 MW :n teollisuuden 
prosessivoimalaitoksen rakentamiseen. Lupa ei 
ole tarpeen enintään 500 kW:n voimalaitoksen 
rakentamiseen eikä yleensä myöskään enintään 
20 k V :n sähkönsiirto- ja jakelulaitteiston ra
kentamiseen. Vesivoimalaitoksen rakentami
seen ei tarvita sähkölain mukaista lupaa. Niistä 
voimalaitoksista, joihin ei tarvita lupaa, on 
riittävän ajoissa ennen rakentamisen aloitta
mista ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministe
riölle. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tulee myön
tää lupa voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteis-

ton rakentamiseen siinä järjestyksessä kuin 
kulloinkin voimassa olevan runkosuunnitelman 
toteuttaminen edellyttää, jos voimalaitoksen 
tai sähkönsiirtolaitteiston rakentaminen on ky
seisessä suunnitelmassa merkitty aloitettavaksi 
suunnittelukauden kahden ensimmäisen vuo
den aikana, ja jos voimalaitos tai sähkönsiirto
laitteisto rakennetaan kyseisen suunnitelman 
mukaisesti eikä ole painavia syitä hylätä hake
musta. 

Valtioneuvosto tai kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö voi painavasta syystä myöntää luvan 
voimalaitokselle tai sähkönsiirto- tai jakelulait
teistolle, jota ei rakenneta voimassa olevan 
runko- tai aluesuunnitelman mukaisesti. 

2.2. Käytäntö 

2.2.1. Valtakunnallinen suunnittelu 

Nykyisen, järjestyksessä kolmannen neuvot
telukunnan toimikausi alkoi vuonna 1986 ja se 
päättyy elokuussa 1989. Neuvottelukunnissa 
valtionhallintoa ovat edustaneet kauppa- ja 
teollisuusministeriö, valtiovarainministeriö 
sekä ympäristöministeriö. Sähkön suurkäyttä
jiä on edustanut Teollisuuden Keskusliitto ja 
sähköalan työntekijöitä Suomen Sähköalan
työntekijäin Liitto. Sähkölaitossektoria ovat 
neuvottelukunnissa edustaneet jäsenet valtion 
voimayhtiöistä, teollisuuden sähköntuottajista, 
kunnallisista sähköntuottajista ja jakelusähkö
laitoksista. 

Ensimmäinen sähköhuollon runkosuunnitel
ma tehtiin vuosille 1982-1991 ja se hyväksyt
tiin neuvottelukunnassa yksimielisesti. Kol
meen seuraavaan runkosuunnitelmaehdotuk
seen liittyi eriäviä mielipiteitä ja varauksia, 
joita esittivät ministeriöiden edustajat. Kolme 
seuraavaa runkosuunnitelmaehdotusta olivat 
yksimielisiä. 

Sähköhuollon neuvottelukunnassa tapahtuu 
runkosuunnitelmaehdotuksen valmistelu ensin 
neuvottelukunnan suunnittelujaostossa. Ehdo
tusluonnoksesta on pyydetty lausunnot ener
giapolitiikan neuvostolta, hallituksen inves
tointivaliokuntaa avustavalta työryhmältä, 
sähköhuollon aluetoimikunnilta, lääninhalli
tuksilta ja seutukaavaliitoilta. Lausuntoja on 
pyydetty kaikkiaan yli 50 eri taholta. 

Ennen kuin energiapolitiikan neuvosto on 
käsitellyt runkosuunnitelmaehdotusta ja lau
sunnon antamista, neuvoston energian hankin-
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tajaosto ja sähköhuollon neuvottelukunnan 
suunnittelujaosto ovat pitäneet yhteisen ko
kouksen, jossa ehdotusluonnosta on käsitelty. 

Ensimmäinen runkosuunnitelma hyväksyt
tiin lähes neuvottelukunnan ehdotuksen mu
kaisesti. Seuraavaan neljään neuvottelukunnan 
valmistelemaan runkosuunnitelmaehdotukseen 
ovat kauppa- ja teollisuusministeriö sekä val
tioneuvosto tehneet muutoksia ennen niiden 
hyväksymistä. Muutoksia on tehty pääasiassa 
kysyntäarvioon ja voimalaitosten rakentamis
ohjelmaan. Lisäksi valtioneuvosto on runko
suunnitelmaa hyväksyessään esittänyt lausumia 
ja edellytyksiä. 

Toisessa runkosuunnitelmaehdotuksessa 
(1983-1992) sähköhuollon neuvottelukunta 
ehdotti 1 000 MW:n ydinvoimalaitoksen ra
kentamisen aloittamista vuosina 1983-1984. 
Koska samanaikaisesti kauppa- ja teollisuusmi
nisteriössä valmisteltiin ehdotusta uudeksi 
ydinenergialaiksi, valtioneuvosto ei ottanut 
kantaa tämän voimalaitoksen rakentamiseen. 
Valtioneuvosto katsoi, että uusien ydinvoima
laitosten rakentamista koskevien päätösten val
mistelu tapahtuu niiden periaatteiden pohjalta, 
jotka sisältyvät valmisteilla olevaan ydinener
gialainsäädäntöön. Näiden periaatteiden mu
kaan sähköhuollon neuvottelukunta ei toimi 
ydinvoimalaitosten rakentamista koskevia pää
töksiä valmistelevana toimielimenä. 

Sähköhuollon neuvottelukunnalle ilmoite
tuista voimalaitoshankkeista on osa lykkäänty
nyt ja eräistä on kokonaan luovuttu. Viiden 
ensimmäisen runkosuunnitelman rakentamis
ohjelmien voimalaitoksista on lukumääräisesti 
20-40 OJo jäänyt toteutumatta. Osa laitos
hankkeista on toteutunut alunperin ilmoitettua 
myöhemmin. 

2.2.2. Alueellinen suunnittelu 

Sähköhuollon aluetoimikunnissa on ollut 
8-13 jäsentä. Nykyisten aluetoimikuntien toi
mikausi päättyy vuoden 1989 lopussa. 

Aluesuunnitelmien laadinta aluetoimikunnis
sa on pysynyt aikataulussa, mutta niiden käsit
tely ministeriössä on kestänyt kauan. Ministe
riö on hyväksynyt ehdotukset pääosiltaan 
suunnittelukauden ensimmäisen vuoden touko
kesäkuussa. Joidenkin suunnitelmien hyväksy
minen on siirtynyt syksyyn, jopa marraskuulle. 

Syynä pitkään käsittelyaikaan on ollut suun
nitelmien jokavuotisuus ja tehtävään nähden 

vähäiset voimavarat. Lisäksi aluesuunnitelma
ehdotukset ovat usein olleet puutteellisia ja 
niihin on jouduttu pyytämään täydennyksiä 
aluetoimikunnilta. 

3. Muutoksen syyt 

3.1. Yleistä 

Sektorisuunnittelu lisääntyi valtionhallinnos
sa 1960- ja 1970-luvuilla oleellisesti. Sähkölain
säädäntöä uudistettaessa valtionhallinto pyrki 
vahvistamaan asemaansa sähköhuollon suun
nittelussa. Sähkölain valmisteluvaiheet ajoittui
vat energiakriisien aikoihin. Samoihin aikoihin 
lähinnä energiakriisien seurauksena syntyi 
maahamme sähköntuotannon ylikapasiteettia. 
Nämä seikat vaikuttivat osaltaan siihen, että 
sähköhuollon suunnittelujärjestelmä käytän
nössä muodostui liian yksityiskohtaiseksi ja 
kankeaksi. 

Sähkölain tavoitteet on itse laissa ja sen 
perusteluissa muotoiltu väljähkösti. Sen vuoksi 
ei voida täsmällisesti arvioida, miten pitkälle 
tavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet. 
Yleisesti ottaen näyttää kuitenkin siltä, että 
sähköhuolto on kehittynyt tavoitellulla tavalla. 

Vaikka sähkölain mukainen suunnittelujär
jestelmä on toiminut vasta seitsemän vuoden 
ajan, se on jo joutunut arvostelun kohteeksi. 
Lähinnä viranomaiset ovat arvostelleet nykyis
tä järjestelmää. Sähköntuottajat ovat pitäneet 
nykyistä järjestelmää säilyttämiskelpoisena. 
Tuottajien kritiikki on pääosin kohdistunut 
siihen, ettei sähköhuollon neuvottelukunnassa 
valmisteltua runkosuunnitelmaehdotusta ole 
yleensä hyväksytty sellaisenaan, vaan sitä on 
muutettu eräin osin oleellisestikin tai hyväksy
tyistä runkosuunnitelmista on jätetty pois eräi
tä sähköhuollon kannalta merkittäviä hankkei
ta. 

Järjestelmä ei ole vastannut kuitenkaan joka 
suhteessa eri tahoilla asetettuja odotuksia. Jär
jestelmän laajuus ja merkitys samoin kuin 
suunnitelmien sisältö ja laadintatapa sekä hy
väksymisprosessi ovat seikkoja, joissa on näh
ty kehittämistarpeita. Osa suunnittelujärjestel
mään kohdistuneesta arvostelusta johtuu siitä, 
että sähkölain voimaantulon jälkeen ulkoiset 
olosuhteet ja niiden mukana järjestelmään 
kohdistuneet odotukset ovat muuttuneet. 
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3.2. Valtakunnallinen suunnittelu 

Yhtenä keskeisenä ongelmana runkosuunni
telmien hyväksymisessä on ollut kysymys seu
raavan ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. 
Sähkölain voimaantulon jälkeen suhtautumi
nen ydinvoimaan on yhteiskunnassa muuttunut 
ja sitä kautta myös ydinvoimalaitosten raken
tamisen päätösprosessi. Uusi ydinenergialaki 
(990/87) tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
1988 ja sen mukaan eduskunta päättää viime 
kädessä ydinvoiman rakentamisesta. Valtio
neuvosto ei ole ottanut valmisteilla olevaan 
ydinenergialakiin viitaten runkosuunnitelmissa 
kantaa ydinvoimahankkeeseen. 

Valtioneuvosto on liian korkea päätöksente
kotaso pienten voimalaitosten osalta. Pienet 
hankkeet tulisikin käsitellä aluesuunnitelmissa. 

Neuvottelukunnan työssä on sähköntuotta
jien ja sähkölaitosten asema muodostunut var
sin vahvaksi. Keskeisen tärkeässä suunnittelu
jaostossa, jossa suunnitelmat laaditaan ja rat
kaisut asiallisesti tehdään, sähköalaa edustaa 
kahdeksasta jäsenestä kuusi. Suunnittelussa tu
keudutaan varsin pitkälle sähköntuottajien yh
teistyöjärjestön laatimaan ja sopimaan kapasi
teetin mitoitussuunnitelmaan ja rakentamisoh
jelmaan. Tämän aineiston käsittelyssä on neu
vottelukunnan työ saanut pikemminkin asioita 
kirjaavan kuin niistä neuvottelevan luonteen. 

Valtion edustajien osuus neuvottelukunnassa 
on jäänyt tavoitteiltaan epäselväksi. Normaalin 
komiteakäytännön mukaisesti valtion edustajat 
ovat neuvottelukunnassa oman alansa asian
tuntijoita, joiden kanta ei sido ministeriöitä. 
Neuvottelukunnan muut tahot ovat puolestaan 
odottaneet, että valtion edustajat olisivat neu
vottelukunnassa esittäneet valtiovallan näke
mykset otettavaksi huomioon runkosuunnitel
maehdotuksessa. 

Sähköhuollon runkosuunnitelma on perus
teellinen teknistaloudellinen sektorisuunnitel
ma, mutta sellaisena siinä on nähty myös 
tyypillisiä sektorisuunnittelun ongelmia. Valit
tuun sähkönkulutuksen kysyntäarvioon liitty
vät energia- ja talouspoliittiset toteutumisedel
lytykset ja -ehdot eivät ole saaneet riittävää 
huomiota. Samoin esitettyjen hankevalintojen 
seurausvaikutukset kansantaloudessa ovat jää
neet arvioimatta. Puutteena on pidetty myös 
sitä, ettei runkosuunnitelmassa ole otettu huo
mioon muun muassa energian hinnan ja vero
tuksen vaikutuksia, työllisyysvaikutuksia eikä 

ympäristöllisiä, alueellisia ja aluepoliittisia nä
kökohtia. 

Valtioneuvosto joutuu runkosuunnitelmaa 
hyväksyessään suhteuttamaan sen noudatetta
vaan talous- ja energiapolitiikkaan. Runko
suunnitelmaehdotukset eivät ole antaneet tä
hän riittävää pohjaa. 

Sähköhuollon suunnittelun kytkemiselle 
muuhun energiatalouden ja -politiikan suunnit
teluun ei ole löytynyt sopivia kanavia. Esimer
kiksi neuvottelukunnan yhteydenpidolla ener
giapolitiikan neuvostoon on ollut enemmän 
muodollista kuin asiallista merkitystä. 

Suunnitelmia on leimannut tietty vaihtoeh
dottomuus. Ei ole varauduttu poikkeavaan 
kehityskulkuun eikä mahdollisten poikkeamien 
seurauksia ole arvioitu. Tämä koskee niin ky
syntäkehitystä kuin voimamuotovalintoja. 

Sähkön hankintakapasiteetin suunnittelu ra
jautuu vain niihin hankkeisiin, joita rakentajat 
esittävät. Vaihtoehtoiset tai täydentävät ratkai
sut, kuten esimerkiksi sähkön tuonti tai seudul
liset yhteishankkeet eivät saa täysipainoista 
käsittelyä osakseen sillä perusteella, että niille 
ei ole muodollisesti ilmoittautunut toteuttajaa. 

Edelleen esimerkiksi sellaisen tilanteen varal
le, jossa valtioneuvosto olisi jättänyt hyväksy
mättä ydinvoimalaitoksen, ei ollut tarjota vaih
toehtoa. Ydinvoimaa koskevien periaatepää
tösten viivästyttyä vahvistetut suunnitelmat 
ovat jääneet siten vajavaisiksi. Sähköntuotta
jien mielestä ne eivät varmista sähköhuollon 
kehittämistä tarkoituksenmukaisesti. 

Sähköhuollon runkosuunnitelman laatimis
prosessista on muodostunut raskas ja työteliäs. 
Vuosittain toistuva ja lähes ympärivuotinen 
suunnittelutyö ei ole oikeassa suhteessa loppu
tulokseen. 

Runkosuunnitelman laadinta ja hyväksymi
nen ovat olleet säännöllisesti myöhässä. Tar
koituksena on alunperin ollut, että suunnitel
mat olisivat hyväksyttyinä suunnittelujakson 
alkaessa. 

Sähköntuottajien edustajat arvostelevat lä
hinnä sitä, että valtionhallinto ei ole useinkaan 
hyväksynyt runkosuunnitelmaa neuvottelukun
nan esityksen mukaisena. Tämä on osoitus 
siitä, ettei valtiovallan näkemyksiä ole tuotu 
riittävän selvästi esille sähköhuollon neuvotte
lukunnassa suunnitelman valmisteluvaiheessa. 
Sähköntuottajien edustajien suunnittelujärjes
telmää kohtaan esittämä kritiikki perustuukin 
siihen, ettei valtiovalta ole tehnyt suunnitel
mien edellyttämiä päätöksiä. 
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Sähköntuottajien edustajien mielestä suun
nittelujärjestelmään kohdistunut kritiikki on 
pääosin ydinenergian rakentamiseen liittyneen 
epäselvän tilanteen aiheuttamaa. Ydinvoima
päätöksen ja ydinenergialain valmistelu ovat 
vaikeuttaneet sähköhuollon suunnittelua kai
killa tahoilla ja erityisesti valtiovallan osalta. 
On myös otettava huomioon, että nykyisen 
suunnittelujärjestelmän voimassaolon alkuvuo
det ovat olleet ylikapasiteetin aikaa, jolloin 
erityisesti runkosuunnitelman ja myös alue
suunnitelmien merkitys on jäänyt vähäiseksi. 
Kun nyt on siirrytty kohti kapasiteettivajausti
lannetta tulee aluesuunnitelmien merkitys ko
rostumaan. 

3.3. Alueellinen suunnittelu 

Sähköhuollon aluesuunnittelua pidetään 
pääosiltaan tarkoituksenmukaisena ja tarpeelli
sena. Alueellisen suunnittelun katsotaan lisän
neen sähkölaitosten välistä yhteistyötä. Alue
suunnittelua on kuitenkin tarpeen keventää. 

Alueellinen yhteistoimintajärjestelmä ei si
sällä tosiasiallisia kannustimia sähkölaitosten 
yhdistymisille eikä yhdistymiskehitys ole saa
nut ainakaan toistaiseksi vauhtia lakimääräi
sestä yhteistoiminnasta. Pitemmällä ajanjak
solla yhteistyö saattaa tosin luoda edellytyksiä 
tämän suuntaiselle kehitykselle. 

Aluesuunnittelussa sähkölaitosten on pai
koin hankalaa puuttua toisten laitosten asioi
hin. Sen vuoksi aluetoimikunta ei aina välttä
mättä toimi aidosti koko alueen asioiden käsit
telijänä. 

Aluesuunnitelmaehdotusten käsittely on mi
nisteriössä kestänyt kauan ja hyväksyminen 
ollut jatkuvasti myöhässä kohdassa 2.2.2 mai
nituista syistä. 

4. Ehdotetut muutokset 

4.1. Lähtökohdat 

Sähköhuollon suunnittelua, voimalaitosten 
rakentamista, sähkön myyntiä ja muuta sähkö
huollon toimintaa on säännelty maassamme 
toisaalta teknisten turvallisuusvaatimusten var
mistamiseksi ja toisaalta sen vuoksi, että säh
köhuollon ratkaisuilla on usein huomattavia 
vaikutuksia yhteiskunnan muiden sektoreiden 
toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Muuhun ta-

louselämään verrattuna varsin tiukan julkisen 
vallan kontrollin perusteena on voitu pitää 
myös alan kilpailuolosuhteita. 

Keskeisimmän lähtökohdan sähköhuollon 
suunnittelussa muodostaa se, että sähkön ky
syntä voidaan tyydyttää yhteiskunnan kannalta 
mahdollisimman hyvän ja taloudellisen tulok
sen aikaansaamiseksi. 

Sähköhuollon yritysten ja laitosten vastuu 
omasta toiminnastaan ohjaa luonnostaan ta
loudellisiin ratkaisuihin. Julkisen vallan toi
menpitein pyritään vaikuttamaan kehitykseen 
muun muassa turvallisuuden, aluepoliittisten, 
energiapoliittisten, ympäristöpoliittisten ja 
kauppapoliittisten syiden edellyttämään suun
taan. 

Julkisen vallan toimenpiteet vaikuttavat säh
köhuollon ratkaisujen taloudellisuuteen. Ny
kyisin julkinen valta voi osaltaan vaikuttaa 
sekä sähkön kulutukseen että voimalaitoskapa
siteetin rakenteen kehitykseen energian vero
tus- ja hinnoittelutoimenpitein ja investointien 
rahoituksella. Näiden toimenpiteiden yhteenso
vittaminen voi tapahtua joko yleisten energia
poliittisten ohjelmien laatimisen ja valtioneu
vostossa hyväksymisen yhteydessä tai jotain 
energiahuollon osa-aluetta koskevien kannan
ottojen valmistelun ja käsittelyn yhteydessä. 

Ehdotettujen sähkölain muutosten tarkoi
tuksena on keventää nykyistä raskaaksi koet
tua suunnittelu- ja lupajärjestelmää niin, että 
sen toimivuus paranee todellisissa suunnittelu-, 
päätöksenteko- ja toteutustilanteissa. 

Hallituksen esityksen lähtökohtana on myös, 
että eräiden sähkön hankintamuotojen osalta 
päätökset tehdään muutoin kuin sähkölain pe
rusteella. Nämä hankintamuodot ovat ydin
voima, vesivoima ja sähkön tuonti. 

Uuden ydinenergialain mukaan päätöstä 
ydinvoimalaitoksen rakentamisesta ei tehdä 
sähkölain mukaisessa suunnittelu- ja päätös
prosessissa. Tehtäessä uuden ydinenergialain 
mukainen periaatepäätös ydinvoiman rakenta
misesta päätetään samalla sähköhuollon lähi
vuosien päälinjoista. Vesivoimalaitoksille 
myönnetään luvat vesilain (264/61) mukaisesti. 
Sähkön tuonnille ja viennille myöntää luvat 
valtioneuvosto sähköenergian siirtämisestä 
maan rajojen yli annetun lain (410/57) mukai
sesti. 

Esityksen lähtökohtana ovat myös eri osa
puolten tehtävät sähköntuotannossa. Kauppa
ja teollisuusministeriön tehtävä on energiapo
liittisten toimenpiteiden suunnittelu. Sähkö-
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huollon yleistavoitteet ja linjat on viime aikoi
na vahvistettu energiapoliittisissa ohjelmissa. 

Sähköntuottajien tehtävänä on sähköhuol
lon tavoitteiden puitteissa tuottaa sähköä mah
dollisimman edullisesti. Tätä varten ne tekevät 
omia selvityksiään ja voimalaitosten rakenta
missuunnitelmiaan. Sähköntuottajien rakenta
missuunnitelmia sovitetaan yhteen niiden kes
kusjärjestöissä. Tärkein näistä keskusjärjes
töistä on Sähköntuottajien yhteistyövaltuus
kunta, jossa ovat edustettuina valtion voima
yhtiöt, teollisuus ja kunnalliset sähköntuotta
jat. 

Varsinaiset konkreettiset voimalaitossuunni
telmat laatii ja niistä vastaa asianomainen yh
tiö tai laitos. Niitä laatiessaan sen tulee luon
nollisesti ottaa huomioon hankkeisiin vaikutta
vien säädösten, kuten turvallisuus-, ympäristö
ja maankäyttölainsäädännön vaatimukset. 
Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
otetaan huomioon eräänä ratkaisuihin vaikut
tavana tekijänä julkisen vallan toimenpiteet, 
jotka ohjaavat kehitystä energiapoliittisen oh
jelman edellyttämään suuntaan. Mitä parem
min ja pitkäjänteisemmin julkinen valta on 
tavoitteensa ja vaikutuskeinonsa määritellyt, 
sitä paremmin toteuttaja pystyy ottamaan huo
mioon nämä näkökohdat ja vaatimukset. 

4.2. Sähköhuollon valtakunnalliset suunnitel
mat 

Esityksen mukaan luovuttaisiin valtioneu
voston vuosittain hyväksymästä sähköhuollon 
runkosuunnitelmasta sekä sähköhuollon neu
vottelukunnasta. Sen sijaan suurten voimalai
tosten rakentamiseen tarvittaisiin sähkölain 
mukainen rakentamislupa, jonka myöntäisi 
valtioneuvosto. 

Sähköhuollon valtakunnallisia runkosuunni
telmia laaditaan nykyisin lähinnä voimalaitos
rakentamisen koordinoimiseksi. Suunnitelmat 
tai niiden valmisteluelimet eivät sen sijaan 
niiden laatimistavasta ja kokoonpanosta joh
tuen sovellu julkisen vallan energiapoliittisten 
toimien valmisteluun tai eri viranomaisten toi
menpiteiden yhteensovittamiseen. Ne muodos
tavat kuitenkin keskeisen lähtökohdan sähkö
huollon suunnittelulle yritys- ja laitostasolla. 

Koska merkittävä osa voimalaitosrakentami
sesta jäisi ehdotetussakin järjestelmässä yhteis
kunnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan pii
riin, tulisi laitoskohtaisia rakentamislupia kos-
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kevan käsittelyn sekä hakuvaiheessa että pää
töksentekovaiheessa perustua riittävän katta
viin selvityksiin sähkön kulutuksen ja tuotan
non kehityksestä ja niihin vaikuttavista teki
jöistä. 

Näitä selvityksiä laativat omalla tahollaan 
alan viranomaiset, kuten kauppa- ja teollisuus
ministeriö, sekä sähkön tuottajat ja niiden 
järjestöt. Selvitysten olennaisin sisältö mahdol
lisine erilaisine näkemyksineen välittyy päätök
sentekijälle eli valtioneuvostolle rakentamislu
van käsittelyn yhteydessä. 

4.3. Rakentamisluvat ja -ilmoitukset 

Voimalaitosrakentamisella on yleensä sitä 
suuremmat vaikutukset muuhun ympäröivään 
yhteiskuntaan mitä suuremmasta voimalaitok
sesta on kysymys. Näin ollen erityisesti suurten 
hankkeiden osalta on tärkeää, että niiden vai
kutukset voidaan päätöksentekovaiheessa arvi
oida yhtäaikaisesti ja varmistua niiden koordi
noimisesta muuhun energia- ja yhteiskuntapo
litiikkaan. 

Nykyisen harkinnanvaraisen lupamenettelyn 
eräänä tavoitteena on ollut estää sähköntuo
tannon ylikapasiteetin syntymistä. Lupamenet
tely kohdistuu kuitenkin yhtäläisesti valtakun
nallisesti merkittäviin hankkeisiin ja paikallisin 
tarpein perusteltuihin hankkeisiin. Jälkimmäi
sistä ei hallituksen käsityksen mukaan kuiten
kaan voi missään nähtävissä olevissa olosuh
teissa muodostua sellaista kapasiteettimäärää, 
että sillä sellaisenaan tai edes suurten laitosten 
lisänä voisi olla merkitystä ylikapasiteetin mah
dollisessa syntymisessä. 

Pyrittäessä kehittämään ja keventämään ny
kyistä sähköhuollon suunnittelu- ja päätöksen
tekojärjestelmää voitaisiinkin lupajärjestelmiä 
muuttaa siten, että valtioneuvoston päätettä
väksi saatettaisiin vain ne lupahakemukset, 
jotka koskevat ydinvoimalaitosta, sähkön 
tuontia ja niihin rinnastettavia valtakunnalli
sesti merkittäviä suuria voimalaitoksia. Sellai
sina voitaisiin pitää voimalaitoksia, joiden säh
köteho on vähintään 250 MW. Valtioneuvosto 
määrittelisi kantansa sähköhuollon kehittämi
seen yksittäisten lupahakemusten yhteydessä 
eikä enää vuosittain kuten nyt, jolloin valtio
neuvosto hyväksyy vuosittain sähköhuollon 
runkosuunnitelman. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyytäisi 
hankkeista sähkölaitosten edustavimpien jär-
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jestöjen lausunnot, joissa kuvattaisiin hankkei
den perustelut samoin kuin nykyisessä runko
suunnitelmaehdotuksessa. Käytännössä lausun
non antaisi todennäköisesti Sähköntuottajien 
yhteistyövaltuuskunta. 

Näin myös vahvistettaisiin sähköntuottajien 
keskinäisen koordinoinoin tarvetta hankkeiden 
rakentamissuunnittelussa eikä toisaalta sidot
taisi lupaviranomaisten edustajia menettelyyn 
siinä vaiheessa, jossa yksilöidyt kannanotot 
eivät ole vielä mahdollisia. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyytäisi 
hankkeista myös muiden tarpeellisten tahojen 
lausunnot. Näitä tahoja ovat muun muassa 
valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö ja 
energiapolitiikan neuvosto. 

Esitellessään rakentamislupahakemuksen 
valtioneuvostolle kauppa- ja teollisuusministe
riö laatisi normaalin käytännön mukaisen esit
telymuistion, jossa käsiteltäisiin hankkeen so
veltuvuutta sähköhuoltoon ja energiapolitiik
kaan yleensä, ympäristövaikutuksia sekä työlli
syys- ja muita näkökohtia. Esittelymuistiossa 
selvitettäisiin myös saatujen lausuntojen sisäl
tö. 

Rakentamisluvan myöntämisen edellytykse
nä olisi muun muassa, että voimalaitos on 
maassa noudatettavan energiapolitiikan ja säh
köhuollon suuntaviivojen mukainen. Lupa voi
taisiin evätä, jollei hanke täytä näitä edellytyk
siä tai jos esimerkiksi sen toteuttaminen olisi 
hyvin epävarmaa. 

Sellaisista alle 250 MW:n voimalaitoshank
keista, jotka ovat luonteeltaan valtakunnallisia 
eivätkä myöskään sisälly aluesuunnitelmiin, tu
lisi tehdä ilmoitus kauppa- ja teollisuusministe
riölle riittävän ajoissa ennen rakentamisen 
aloittamista. Tällaisia hankkeita olisivat lähin
nä valtakunnallisten sähköntuottajien omista
mat voimalaitokset. 

Mikäli ministeriö, hankittuaan tarpeellisiksi 
katsomansa lausunnot, katsoisi, ettei hanketta 
jostakin painavasta syystä tulisi toteuttaa tai se 
tulisi toteuttaa joltakin osin toisin kuin on 
suunniteltu, tulisi ministeriön määräajassa il
moittaa siitä rakennuttajalle ja käynnistää asi
asta neuvottelut rakennuttajan ja sähkölaitois
ten keskusjärjestöjen kanssa. Neuvotteluissa 
kauppa- ja teollisuusministeriön tulisi ottaa 
huomioon myös muiden hallinnonalojen mah
dollisesti esittämät näkemykset. Mikäli asiasta 
ei neuvotteluissa päästäisi yksimielisyyteen, tu
lisi hankkeelle hakea rakentamislupa valtioneu
vostolta noudattaen samaa menettelyä kuin 

teholtaan vähintään 250 MW:n laitosten osalta 
on edellä selostettu. 

Sellaisiin sähkönsiirtolaitteistoihin, jotka ny
kyään kuuluvat runkosuunnitelman piiriin, so
vellettaisiin myös edellä kuvattua ilmoitus- ja 
neuvottelumenettelyä. 

4.4. Alueellinen suunnittelu 

Sähköhuollon alueellinen suunnittelu säily
tettäisiin jokseenkin nykyisellään. Aluesuunni
telmat laadittaisiin nykyistä harvemmin, joka 
kolmas vuosi. Tarvittaessa niihin tehtäisiin tar
peelliset tarkistukset ja muutokset. 

Kaikki alueelliset voimalaitos- ja siirtolait
teistohankkeet kuuluisivat sähköhuollon alue
suunnitelmien piiriin. Tällaisia hankkeita olisi
vat muun muassa alueelliset vesivoimalaitok
set, lämmitysvoimalaitoks~t ja teollisuuden 
prosessivoimalaitokset. Aluesuunnitelmien pii
riin kuuluvien voimalaitosten alaraja nostettai
siin 2 MW:iin. 

Sähköhuollon aluesuunnitelmat käsittäisivät 
ehdotuksen mukaisessa järjestelmässä suurem
pia voimalaitoksia ja enemmän hankkeita kuin 
nykyisin. Tämä lisäisi alueellista ja paikallista 
päätäntävaltaa. 

Sähkölaitosten edustavimmat järjestöt antai
sivat lausunnon aluesuunnitelmista ja niissä 
esitetyistä hankkeista. Tässäkin tapauksessa 
lausunnon antaisi todennäköisesti Sähköntuot
tajien yhteistyövaltuuskunta. Koska aluesuun
nitteluun kuuluisi nykyistä enemmän ja suu
rempia hankkeita, korostuisi Sähköntuottajien 
yhteistyövaltuuskunnan merkitys yhteensovit
tavana toimielimenä myös aluesuunnittelun 
osalta. 

Mikäli ministeriö katsoisi, ettei jotakin alue
suunnitelman piiriin kuuluvaa hanketta tulisi 
painavasta syystä toteuttaa, ilmoittaisi ministe
riö siitä määräajassa hankkeen rakennuttajalle 
ja aluetoimikunnalle ja käynnistäisi näiden 
sekä sähkölaitosten keskusjärjestöjen kanssa 
neuvottelut asiasta. Mikäli neuvotteluissa ei 
päästäisi asiasta yksimielisyyteen, tulisi hank
keelle hakea rakentamislupaa valtioneuvos
tolta. 

Kuten nykyisinkin aluesuunnitelmissa esitet
täisiin myös jakelusähkölaitosten jakelualueet 
ja niiden muutokset. Ministeriö voisi puuttua 
jakelualueiden muutoksiin samoin kuin voima
laitos- ja siirtolaitteistohankkeisiin. 
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Sähköhuollon aluetoimikuntien ja toisaalta 
lääninhallitusten, seutukaavaliittojen sekä kun
tien yhteistyötä tulisi kehittää varsinkin suu
rimpien alueellisten sähkönsiirtojohtojen suun
nittelussa. Aluesuunnittelua tulisi kehittää niin, 
että siihen sisältyy tarpeellinen selvitys ympä
ristö- ja muista vaikutuksista. 

4.5. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole oleellisia organisatorisia 
eikä taloudellisia vaikutuksia. Sähköhuollon 
neuvottelukunnan lakkauttaminen ja suunnit
telujärjestelmän keventäminen vähentävät val
tion menoja, mutta vain hyvin vähän. Neuvot
telukunnan vuosittaiset menot ovat olleet noin 
40 000 markkaa. 

5. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

5.1. Valmisteluelimet 

Hyväksyessään sähköhuollon runkosuunni
telman vuosille 1984-1993 valtioneuvosto kat
soi, että kauppa- ja teollisuusministeriön tulee 
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lakisääteisen 
sähköhuollon suunnittelun kehittämiseksi ja 
tarvittavien sähkölainsäädännön muutosten te
kemiseksi. 

Selvitettyään alustavasti muutostarpeita 
kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 27 päivä
nä kesäkuuta 1985 erityisen sähköhuollon 
suunnittelun kehittämistoimikunnan, jonka 
tehtävänä oli laatia ehdotus lakisääteisen säh
köhuollon suunnittelun kehittämisestä ja tar
vittavista sähkölainsäädännön muutoksista. 
Toimikunnassa olivat edustettuina eri sähkölai
tostahot, valtiovarainministeriö, ympäristömi
nisteriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. 
Toimikunta luovutti mietintönsä (komi
teanmietintö 1986:25) kauppa- ja teollisuusmi
nisteriölle kesäkuussa 1986. 

Elokuussa 1986 kauppa- ja teollisuusministe
riön energiaosasto asetti virkamiestyöryhmän, 
jonka tehtävänä oli sähköhuollon suunnittelun 
kehittämistoimikunnan esittämien suuntaviivo
jen pohjalta laatia ehdotus hallituksen esityk
seksi sähkölain muuttamiseksi ja ehdotus säh
köasetuksen sekä tarvittaessa muiden säädös
ten muuttamiseksi. Työryhmä oli työnsä aika-

na kiinteässä yhteydessä sähkölaitosalan edus
tajiin. 

Hallituksen esitys perustuu sähköhuollon 
suunnittelun kehittämistoimikunnan esittämiin 
muutosehdotuksiin. 

5.2. Lausunnonantajat 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi sähkö
huollon suunnittelun kehittämistoimikunnan 
mietinnöstä lausunnot seuraavilta tahoilta: val
tiovarainministeriö, ympäristöministeriö, sisä
asiainministeriö, oikeusministeriö, elinkeino
hallitus, energiapolitiikan neuvosto, atomiener
gianeuvottelukunta, sähköhuollon aluetoimi
kunnat, kunnallisjärjestöt, Seutusuunnittelun 
keskusliitto, Sähköntuottajien yhteistyöval
tuuskunta, Suomen Sähkölaitosyhdistys, Teol
lisuuden Sähköenergialiitto, Lämpölaitosyhdis
tys, Teollisuuden Keskusliitto, Suomen Sähkö
alan Työntekijäin Liitto ja Imatran Voima Oy. 

Lausunnoissa katsottiin yleisesti, että sähkö
huollon suunnittelujärjestelmää tulisi keven
tää, ja toimikunnan ehdotuksia pidettiin oike
ansuuntaisina. Sähköntuottajia edustavat lau
sunnonantajat eivät varauksettomasti hyväksy
neet osittain luvanvaraista järjestelmää, mutta 
olivat valmiita hyväksymään sen edellyttäen, 
että muutkin ehdotukset toteutetaan sellaisi
naan. 

Sähkölain muuttamista koskevasta hallituk
sen esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot sa
moilta tahoilta kuin edellä on mainittu. Kaikki 
lausunnonantajat yhtä lukuun ottamatta katso
vat, että nykymuotoisesta sähköhuollon neu
vottelukunnasta ja sähköhuollon runkosuunni
telmasta tulee luopua. Lausunnonantajat pitä
vät yleisesti sähköhuollon aluesuunnittelun ke
ventämistä perusteltuna luonnoksessa esitetyllä 
tavalla. 

Useat sähkölaitoksia edustavat tahot ehdot
tavat, että sähkölaitosjärjestöjen lausunnonan
toasemasta tulisi säätää laissa. Lisäksi nämä 
tahot katsovat, että eri osapuolten tehtävistä 
valtakunnallisessa sähköhuollossa säädettäisiin 
sähkölaissa. 

Ympäristöministeriö ehdottaa, että ehdotet
tua valtioneuvoston rakentamisluvan vaativien 
voimalaitosten tehorajaa alennettaisiin 250 
MW:sta, ja että myös tärkeimmät siirtolaitteis
tot sisällytettäisiin valtioneuvoston luvan vaati
vien hankkeiden joukkoon. 
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Useat lausunnonantajat ovat ehdottaneet 
muutoksia ilmoitusmenettelyä koskeviin la
kiehdotuksen kohtiin. Muun muassa hankkeen 
käsittelyä joko ilmoitusmenettelyn edellyttä
mällä tavalla tai sisällyttämistä aluesuunnitel
maan rakennuttajan mukaan ei pidetty perus
teltuna. Asiaa arvostelleet lausunnonantajat 
epäilevät aluesuunnittelun toimivuutta, jos osa 
hankkeista puuttuu suunnitelmista. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Valtiovarainministeriön asettaman suunnit
telujärjestelmien arviointityöryhmän tehtävänä 
oli arvioida julkisen hallinnon lakisääteisiä 
suunnittelujärjestelmiä ja niiden kehittämistar
vetta. Lokakuussa 1985 luovuttamassaan mie
tinnössä (komiteanmietintö 1985:41) työryhmä 
on tarkastellut useita yhteensovittavia suunnit
telujärjestelmiä ja sektorisuunnitelmia. Jälkim
mäisten joukossa työryhmä on tarkastellut 
myös sähköhuollon suunnittelua. 

Sähköhuollon suunnittelujärjestelmästä työ
ryhmä totesi, että sähköhuollossa olosuhteet 
ovat sitten suunnittelujärjestelmän perustami
sen muuttuneet. Työryhmä ehdotti, että sähkö
huollon suunnittelujärjestelmää kevennetään 
oleellisesti. Valtakunnallisesta suunnittelusta 
osana lakisääteistä suunnittelujärjestelmää työ
ryhmä ehdotti luovuttavaksi, koska todellinen 
suunnitteluvara on nykyisin varsin vähäinen ja 
myös suunnittelun merkitys on osoittautunut 
vähäiseksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman 
hintasidonnaisuuksia selvittävän työryhmän 
tehtävänä oli kartoittaa kansantaloudessa val
litsevia hintasidonnaisuuksia ja arvioida niiden 
vaikutuksia sekä esittää toimenpideohjelma 
haitallisten sidonnaisuuksien purkamiseksi. 
Joulukuussa 1985 työryhmä sai valmiiksi si-

donnaisuuksien purkamista sähköalalla koske
van osamietintönsä. 

Sähköhuollon suunnittelujärjestelmän ja 
sähkölain mukaisten rakentamislupien osalta 
työryhmä totesi, että suunnitelmien suunnitel
mallinen arvo on yleiseltä kannalta jäänyt vä
häiseksi. Hankkeiden tosiasiallinen karsinta on 
tapahtunut jossakin muussa vaiheessa kuin 
viranomaiskäsittelyssä. Valtakunnallinen suun
nittelujärjestelmä onkin alkuperäisen tavoit
teensa kannalta menettänyt merkitystään ja 
saattaa olemassaolollaan välillisesti estää var
sinkin pienten sähköntuottajien rakentamista. 
Samanlainen ehkäisevä vaikutus saattaa olla 
myös alueellisilla suunnitelmilla. 

Hintasidonnaisuuksia selvittävän työryhmän 
esityksen mukaan sähköhuollon suunnittelujär
jestelmää tulisi purkaa siten, että valtakunnal
lisista sähköhuollon suunnitelmista nykymuo
dossaan luovutaan ja aluesuunnitelmista muo
dostetaan informatiivisia sähköntuotannon 
koordinoinnin välineitä eri osapuolten vapaa
ehtoisen yhteistyön pohjalta. Alueellisiin suun
nitelmiin ei ehkä enää tämän jälkeen saisi 
liittyä voimalaitosten tai sähkönsiirtolaitteisto
jen rakentamisoikeutta rajoittavia piirteitä. 

Suurien voimalaitosten, kuten ydinvoimalai
tosten ja vastaavankokoisten muiden laitosten, 
rakentamisen tulisi edelleen olla luvanvaraista. 
Rakentamislupia myönnettäessä tulisi etusijalle 
yleensä asettaa ne rakentajat, joilla on ennes
tään pienin markkinaosuus. 

Työryhmä katsoo, että suunnittelujärjestel
mää purettaessa on samalla laissa valtuutettava 
valtioneuvosto tarvittaessa rajoittamaan säh
kölaitosten rakentamista ja hyväksymään myös 
valtakunnallisia, rajoittavia suunnitelmia. Ra
joitukset voisivat tulla kysymykseen esimerkik
si silloin, kun sähköntuotannossa on uhkaa
massa voimakas monopolisoituminen tahi kun 
alalle on syntymässä huomattava, kansantalou
dellisesti epäedullinen ylikapasiteettitilanne. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Maininta ydinvoimalaitosten rakenta
misluvista ehdotetaan lisättäväksi pykälän 2 
momenttiin, koska ydinenergiasta on säädetty 

omassa erityislaissa. Uusi ydinenergialaki tuli 
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988, ja ydin
voimalaitosten lupakäsittely tapahtuu sen mu
kaisesti. 
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11 §. Koska sähköhuollon neuvottelukun
nasta ja runkosuunnitelmasta luovutaan, ehdo
tetaan pykälä tarpeettomana kumottavaksi. 

14 §. Pykälässä ehdotetaan täsmennettäväksi 
valtakunnallisen sähköhuollon osalta 3 §:ssä 
esitettyjä sähköhuollon tavoitteita. 

15-17 §. Kuten yleisperusteluissa on todet
tu, luovutaan ehdotuksen mukaan runkosuun
nitelman tekemisestä ja sähköhuollon neuvot
telukunnasta. Pykälät kumotaan tarpeettomi
na. 

18 §. Pykälän 1 momenttia koskeva muutos
ehdotus johtuu siitä, että ministeriö ei enää 
hyväksyisi aluesuunnitelmia. 

Pykälän 2 momenttia koskeva muutoseh
dotus johtuu siitä, että runkosuunnitelmaa ei 
enää Iaadittaisi. Valtakunnallisen sähköhuol
lon periaatteet ja suuntaviivat määritellään ny
kyään hallituksen hyväksymässä energiapoliit
tisessa ohjelmassa. Sähköhuollon periaatteita 
määritellään myös eduskunnalle tarvittaessa 
annettavissa hallituksen energiapoliittisissa se
lonteoissa. 

19 §. Nykyisen pykälän 2 momentin mukai
sesti useimmissa aluetoimikunnissa on suurilla 
sähkölaitoksilla useampi edustaja. Eräissä 
aluetoimikunnissa on kuitenkin yksimielisesti 
sovittu, että suurillakin sähkölaitoksilla on 
vain yksi edustaja, jolloin aluetoimikuntaan on 
saatu useamman laitoksen edustaja. Momentin 
muutoksella myös tämä tulisi mahdolliseksi. 
Lainkohdan muuttaminen ei edellytä muutok
sia aluetoimikuntien nykyisiin kokoonpanoi
hin, mutta antaa sähkölaitoksille tarvittaessa 
vapaammat mahdollisuudet sopia aluetoimi
kuntien kokoonpanosta. 

21 §. Kuten yleisperusteluissa on mainittu, 
aluesuunnitelmaa ei enää laadittaisi joka vuosi. 
Samalla annettaisiin mahdollisuus myös tarkis
taa ja täydentää suunnitelmaa (1 momentin 1 
kohta). Asetuksella on tarkoitus säätää alu
esuunnitelma tehtäväksi kolmen vuoden välein 
vähintään viideksi vuodeksi. 

Koska runkosuunnitelmasta ehdotuksen mu
kaan luovuttaisiin, lausunnon antaminen siitä 
poistettaisiin tarpeettomana (1 momentin 4 
kohta). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön nykyisten 
yleisohjeiden mukaan aluetoimikunnan tulee 
aluesuunnitelmaehdotusta Jaatiessaan olla yh
teydessä myös alueen seutukaavaliittoihin ja 
lääninhallituksiin. Tarkoituksena on tehostaa 
tätä yhteistyötä esimerkiksi siten, että aluetoi
mikunnan tulee pyytää aluesuunnitelmasta lau-

sunto alueen lääninhallituksilta ja seutukaava
liitoilta aluesuunnitelman vaikutuksista ympä
ristöön ja yhdyskuntarakenteeseen (2 moment
ti). Kauppa- ja teollisuusministeriön määräyk
siä tarkistetaan tältä osin. 

22 §. Ehdotettu neuvottelumenettely (1 ja 2 
momentti) tulisi kysymykseen erittäin harvois
sa tapauksissa, kuten esimerkiksi silloin, kun 
aluetoimikunnan päätös ei ole yksimielinen ja 
on olemassa huomattavia ristiriitoja eri osa
puolten välillä tai suunnitelma poikkeaa mer
kittävästi valtakunnallisen sähköhuollon suun
taviivoista tai siinä ei ole otettu huomioon 
esimerkiksi teollisuuden ja kaupunkien yhteis
työmahdollisuuksia voimalaitosten rakentami
sessa. Neuvottelumenettely tulisi kysymykseen 
myös silloin, kun suunnitelmassa ei ole otettu 
huomioon alueen kaikkien osien tarpeita tai 
siinä ei ole riittävästi otettu huomioon esimer
kiksi ympäristönäkökohtia, aluepoliittisia nä
kökohtia tai polttoaineen saatavuutta. Säädet
tävän asetuksen mukaan neuvottelujen aloitta
misesta olisi ilmoitettava kolmen kuukauden 
kuluessa. 

Menettely, josta ehdotetaan otettavaksi 
säännös 3 momenttiin, on tarpeen niissä ta
pauksissa, joissa olisi kohtuutonta jättää han
ke suunnitelman ulkopuolelle. 

5 luvun otsikko. Otsikko ehdotetaan muutet
tavaksi vastaamaan paremmin luvun pykäliin 
ehdotettuja muutoksia. 

24 §. Valtakunnallisesti merkittävät suuret 
voimalaitoshankkeet ovat olleet vähintään 250 
MW:n yksiköitä. Rajan alle jäävät eräät huip
puvoimalaitokset ja vastaavat. Näin valtakun
nallisiksi suuriksi voimalaitoksiksi katsotaan 
vähintään 250 MW:n voimalaitokset. Tällöin 
myöskään paikalliset ja esimerkiksi kuntien 
omat voimalaitoshankkeet eivät kuuluisi valta
kunnallisiin hankkeisiin, kuten yleisperustei
luissa todetaan. Kokorajasta säädetään asetuk
sella ja rajaa voidaan tarkistaa ylöspäin, mikäli 
esimerkiksi voimalaitostekniikan kehitys sitä 
edellyttää. 

Luvan myöntämiselle ei ole yleensä esteitä, 
jos hanke on esimerkiksi energiapoliittisessa 
ohjelmassa esitettyjen periaatteiden mukainen 
ja jos se muutoinkin on määriteltyjen sähkö
huollon suuntaviivojen mukainen. Sähköhuol
lon suuntaviivoja määritellään myös valtion 
tulo- ja menoarviossa sekä eduskunnalle tarvit
taessa annettavissa hallituksen energiapoliitti
sissa selonteoissa. 
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Voimalaitoksen rakentaminen harkitaan tar
koituksenmukaiseksi, jos ympäristötekijät ja 
varmuusnäkökulma sekä aluepoliittiset seikat 
eivät muuta edellytä. Pyydettävistä lausunnois
ta säädetään asetuksella. Tahoja, joita lausun
tomenettelyn aikana on tarkoitus kuulla, ovat 
tärkeimmät valtioneuvostoa avustavat energia
alan toimielimet, ympäristö- ja muut viran
omaiset sekä sähkölaitosten keskusjärjestöt. 

Ehdotettu 3 momentti vastaa nykyisen lain 
26 § :n 3 momenttia. 

25 §. Asetuksella säädettäisiin, että valta
kunnalliset sähkölaitokset voivat ministeriön 
määrittelemissä tapauksissa ilmoittaa valtakun
nallisesti merkittävät voimalaitos- ja siirtolait
teistohankkeensa suoraan ministeriölle. Minis
teriö määrittelee hakemuksesta valtakunnalliset 
sähkölaitokset. Valtakunnallisia sähkölaitoksia 
ovat esimerkiksi Imatran Voima Oy ja Pohjo
lan Voima Oy. Alueelliset ja paikalliset hank
keet kuuluisivat aluesuunnittelun piiriin. Näitä 
ovat muun muassa kuntien ja teollisuuslaitos
ten voimalaitoshankkeet. 

Muihin pykäliin ehdotettujen muutosten 
johdosta ehdotetaan 2 ja 4 momentti kumotta
vaksi tarpeettomana. 

26 §. Mikäli ministeriö katsoo, ettei sille 
ilmoitettua hanketta tulisi lainkaan toteuttaa 
tai se tulisi toteuttaa toisin kuin ilmoituksessa 
on esitetty, ministeriö käynnistäisi neuvottelu
menettelyn. Säädettävän asetuksen mukaan 
neuvottelujen aloittamisesta olisi ilmoitettava 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saa
pumisesta. 

Painavien energiahuollollisten syiden lisäksi 
ministeriö voisi ryhtyä neuvottelumenettelyyn 

myös muun muassa painavien ympäristöllisten 
ja alueellisten syiden vuoksi. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että raken
nuttajan on ilmoitettava hankkeesta myös 
asianomaiselle aluetoimikunnalle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa, jotta aluetoimikunta 
voi ottaa sen huomioon aluesuunnitelmaa laa
tiessaan. Asetuksella säädetään myös, että mi
nisteriön on pyydettävä aluetoimikunnalta lau
sunto hankkeen soveltuvuudesta alueen sähkö
huoltoon. 

30 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotettu muu
tos vastaa muihin pykäliin ehdotettuja muu
toksia ja tarkistuksia. 

60 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotettu muu
tos vastaa muihin pykäliin ehdotettuja muu
toksia ja tarkistuksia. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Sähkölakiin ehdotettujen muutosten johdos
ta tehdään sähköasetukseen (925/79) vastaavat 
muutokset. Luonnos sähköasetuksen muutta
misesta toimitetaan myöhemmin eduskunnalle 
esityksen käsittelyn yhteydessä käytettäväksi. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan viimeis
tään vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sähkölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319179) 11 ja 15-17 §sekä 25 §:n 

2 ja 4 momentti, 
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 14 ja 18 §, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentin johdantolause, 

1 ja 4 kohta sekä 2 momentti, 22 §, 5 luvun otsikko, 25 §:n 1 momentti, 26 §, 30 §:n 2 momentti 
ja 60 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa 
(991/87) ja 26 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään lakiin mainitulla 11 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla kumotun 24 §:n tilalle 
uusi 24 § seuraavasti: 

1 § 

Ydinvoimalaitosten rakentamisluvista ja säh
kön siirtämisestä maan rajojen ulkopuolelle tai 
ulkomailta Suomeen säädetään erikseen. 

14 § 
Valtakunnallisen sähköhuollon tarkoitukse

na on, että maan sähkönhankintakyky vastaa 
sähkön tarvetta ja että sähkön hankinta- ja 
siirtomenetelmät ovat energiahuollon kokonai
suuden kannalta tarkoituksenmukaisia ja otta
vat huomioon 3 §:ssä tarkoitetut tavoitteet. 

18 § 
Alueellisen sähköhuollon turvaamiseksi ja 

kehittämiseksi ministeriö jakaa maan yhteistoi
minta-alueisiin. Jokaiselle yhteistoiminta-alu
eelle laaditaan yhtenäinen suunnitelma sähkön 
hankinnasta, siirrosta ja jakelualueista (sähkö
huollon a/uesuunnitelma, jäljempänä alue
suunnitelma). 

Aluesuunnitelman tulee sopeutua valtakun
nalliseen sähköhuoltoon ja muiden yhteistoi
minta-alueiden aluesuunnitelmiin sekä ottaa 
huomioon yhteistoiminta-alueen ja sen eri 
osien tarpeet. 

19 § 

Aluetoimikunnan jäsenet on valittava siten, 
että jäsenet edustavat 1 momentissa mainittuja 
osapuolia tasapuolisesti. 

21 § 
Aluetoimikunnan tehtävänä on ministeriön 

antamien määräysten mukaisesti: 
1) laatia määräajoin riittävän pitkän aikavä-

Iin aluesuunnitelma sekä tarvittaessa tarkistaa 
ja täydentää sitä; 

4) antaa lausuntoja alueen sähköhuollosta; 
sekä 

Aluesuunnitelmaa laatiessaan aluetoimikun
nan on kuultava asianomaisia kuntia sekä tar
vittaessa myös muita viranomaisia ja yhteisöjä. 

22 § 
Aluesuunnitelmaan sisältyvä voimalaitos ja 

sähkölaitteisto voidaan rakentaa sekä jakelu
alueen muutos toteuttaa suunnitelman mukai
sesti. Jos ministeriö kuitenkin painavasta syys
tä katsoo, ettei voimalaitosta tai sähkölaitteis
toa tule rakentaa taikka jakelualueen muutosta 
toteuttaa suunnitelman mukaisesti, on tästä 
ilmoitettava aluetoimikunnalle ja asianomaisel
le sähkölaitokselle kohtuullisessa ajassa. Minis
teriön on tällöin viipymättä käynnistettävä 
neuvottelut aluetoimikunnan ja asianomaisten 
sähkölaitosten sekä edustavimpien sähkölaitos
ten järjestöjen kanssa. Jos neuvotteluissa ei 
saavuteta yksimielisyyttä ministeriön ja alu
etoimikunnan välillä, on voimalaitoksen ja 
sähkölaitteiston rakentamiselle sekä jakelualu
een muutokselle pyydettävä 24 §:ssä tarkoitet
tu valtioneuvoston lupa. 

Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee myös 
aluesuunnitelman muuttamista ja täydentämis
tä. 

Jos aluetoimikunta ei ole sisällyttänyt sille 
ilmoitettua voimalaitosta tai sähkölaitteistoa 
taikka jakelualueen muutosta aluesuunnitel
maan, ministeriö voi rakennuttajan tai sähkö
laitoksen pyynnöstä painavasta syystä ja alue
toimikuntaa kuultuaan lisätä sen suunnitel
maan. 
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5 luku 

Rakentamisluvat ja -ilmoitukset 

24 § 
Asetuksella säädettävien valtakunnallisesti 

merkittävien sähköteholtaan suurten voimalai
tosten rakentamiseen on pyydettävä valtioneu
voston lupa. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
voimalaitoksen rakentaminen on tarpeen valta
kunnallisen sähköhuollon turvaamiseksi ja tar
koituksenmukaista maan energiatalouden ke
hittämisen kannalta. 

Lupaan voidaan liittää 4 §:ssä tarkoitetun 
vaaran ja häiriön välttämiseksi sekä sähkö
huollon turvaamiseksi tarpeelliset ehdot. 

25 § 
Asetuksella tarkemmin säädettävien sähkö

laitteistojen ja muiden kuin 24 §:ssä tarkoitet
tujen voimalaitosten rakentamisesta on tehtävä 
ilmoitus ministeriölle tai ne on sisällytettävä 
aluesuunnitelmaan. 

26 § 
Voimalaitos ja sähkölaitteisto, jonka raken

tamisesta on tehty ilmoitus ministeriölle, voi
daan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti. Jos mi
nisteriö kuitenkin painavasta syystä katsoo, 
ettei voimalaitosta tai sähkölaitteistoa tule ra
kentaa ilmoituksen mukaisesti, on tästä ilmoi
tettava ilmoituksen tekijälle kohtuullisessa 
ajassa. Ministeriön on tällöin viipymättä käyn
nistettävä neuvottelut rakennuttajan ja sähkö
laitosten edustavimpien järjestöjen kanssa. Jos 
neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä mi
nisteriön ja rakennuttajan välillä, voimalaitok
sen ja sähkölaitteiston rakentamiseen on pyy-

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988 

dettävä 24 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston lu
pa. 

30 § 

Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on 
myös avustaa ministeriötä rakentamislupien ja 
-ilmoitusten sekä aluesuunnitelmien toteutumi
sen valvonnassa. 

60 § 

Ministeriöllä on oikeus määrätä keskeytettä
väksi rakentamistyö, joka on aloitettu ilman 
tämän lain mukaista lupaa tai ilmoitusta ja 
joka ei sisälly aluesuunnitelmaan, taikka kiel
tää sellaisen voimalaitoksen ja sähkölaitteiston 
käyttö, joka on rakennettu ilman tämän lain 
mukaista lupaa tai ilmoitusta ja joka ei sisälly 
aluesu onnitelmaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tällä lailla kumotaan sähköhuollon neuvot
telukunnasta 18 päivänä huhtikuuta 1980 an
nettu asetus (274/80). 

Ennen tämän lain voimaantuloa valittu alue
toimikunta jatkaa tehtävässään toimikautensa 
loppuun. Tämän lain voimaan tullessa ministe
riössä käsiteltävinä olevat ehdotukset alue
suunnitelmiksi hyväksytään aikaisempaa lakia 
soveltaen. Tämän lain voimaan tullessa vireillä 
olevat rakentamislupahakemukset ja viimeksi 
hyväksyttyyn runkosuunnitelmaan sisältyviä 
hankkeita koskevat rakentamislupahakemuk
set, jotka toimitetaan ministeriölle vuoden ku
luessa tämän lain voimaantulosta, ratkaistaan 
aikaisempaa lakia soveltaen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen 
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Liite 
Laki 

sähkölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan I6 päivänä maaliskuuta I979 annetun sähkölain (3I9/79) 11 ja I5-I7 §sekä 25 §:n 

2 ja 4 momentti, 
muutetaan I §:n 2 momentti, I4 ja I8 §, 19 §:n 2 momentti, 2I §:n I momentin johdantolause, 

I ja 4 kohta sekä 2 momentti, 22 §, 5 luvun otsikko, 25 §:n I momentti, 26 §, 30 §:n 2 momentti 
ja 60 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n I momentti II päivänä joulukuuta I987 annetussa laissa 
(991/87) ja 26 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään lakiin mainitulla 11 päivänä joulukuuta I987 annetulla lailla kumotun 24 §:n tilalle 
uusi 24 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Sähkön siirtämisestä maan rajojen ulkopuo
lelle tai ulkomailta Suomeen säädetään erik
seen sähköenergian siirtämisestä maan rajojen 
yli annetussa laissa (410157). 

1 § 

Ehdotus 

Ydinvoimalaitosten rakentamisluvista ja säh
kön siirtämisestä maan rajojen ulkopuolelle tai 
ulkomailta Suomeen säädetään erikseen. 

11§ 
Sähkölaitos on velvollinen osallistumaan mi- (kumotaan) 

nisteriön antamien yleisohjeiden mukaisesti 
3 §:ssä tarkoitettuun yhteistoimintaan ja suun-
nitteluun sekä antamaan ministeriölle pyydet-
täessä yhteistoiminnan ja suunnittelun toteut-
tamiseen tarvittavat tiedot toiminnastaan ja 
suunnitelmistaan. 

14 § 
Sähköhuollon turvaamiseksi ja kehittämisek

si laaditaan koko maan alueelle yhtenäinen 
suunnitelma valtakunnallisesti merkittävästä 
sähkön tuotannosta ja siirrosta sekä muusta 
valtakunnallisesti merkittävästä sähköhuollosta 
(sähköhuollon runkosuunnitelma, jäljempänä 
runkosuunnitelma). 

Runkosuunnitelman tulee sopeutua valta
kunnalliseen energiahuoltoon ja luoda riittävät 
edellytykset alueelliselle sähköhuollolle. 

I4 § 
Valtakunnallisen sähköhuollon tarkoitukse

na on, että maan sähkönhankintakyky vastaa 
sähkön tarvetta ja että sähkön hankinta- ja 
siirtomenetelmät ovat energiahuollon kokonai
suuden kannalta tarkoituksenmukaisia ja otta
vat huomioon 3 §:ssä tarkoitetut tavoitteet. 

I5 § 
Valtakunnalliseen sähköhuoltoon liittyvien (kumotaan) 

asioiden käsittelyä varten toimii ministeriön 
yhteydessä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan asettama sähköhuollon neuvottelu-
kunta, jäljempänä neuvottelukunta. Neuvotte-
lukuntaan kuuluu puheenjohtajana ministeriön 
energiaosaston virkamies sekä 11 muuta jäsen-
tä. 

3 3802160 
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Voimassa oleva laki 

Neuvottelukunnan jäsenistä kuuden tulee 
edustaa sähkölaitoksia sekä kuuden valtionhal
lintoa ja valtakunnalliseen sähköhuoltoon liit
tyvää asiantuntemusta sekä sähkön käyttäjiä. 

Ehdotus 

16 § 
Neuvottelukunta tekee vuosittain ehdotuk- (kumotaan) 

sen riittävän pitkän aikavälin runkosuunnitel-
maksi, tekee sähköhuoltoon liittyviä aloitteita 
ja esityksiä, antaa lausuntoja 18 §:ssä tarkoite-
tuista aluesuunnitelmista ja muistakin toimi-
alansa asioista sekä toimii muutoinkin ministe-
riön apuna toimialaansa liittyvissä asioissa. 

Neuvottelukunnan tulee noudattaa toimin
nassaan ministeriön antamia yleisohjeita. 

Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan 
asettamisesta ja tehtävistä annetaan asetuksel
la. 

17 § 
Runkosuunnitelman hyväksyy ministeriön (kumotaan) 

esityksestä valtioneuvosto. 
Runkosuunnitelman hyväksymisen edelly

tyksenä on, että suunnitelma soveltuu valta
kunnalliseen energiahuoltoon sekä on laadittu 
tämän lain tavoitteiden mukaisesti. 

18 § 
Alueellisen sähköhuollon turvaamiseksi ja 

kehittämiseksi ministeriö jakaa maan yhteistoi
minta-alueisiin ja hyväksyy jokaiselle yhteistoi
minta-alueelle yhtenäisen suunnitelman sähkön 
hankinnasta, siirrosta ja jakelualueista (sähkö
huollon aluesuunnitelma, jäljempänä alue
suunnitelma). 

Aluesuunnitelman tulee sopeutua runko
suunnitelmaan ja muiden yhteistoiminta-aluei
den aluesuunnitelmiin sekä ottaa huomioon 
yhteistoiminta-alueen ja sen eri osien tarpeet. 

19 § 

Aluetoimikunnan jäsenet on valittava siten, 
että jäsenet edustavat 1 momentissa mainittuja 
osapuolia tasapuolisesti ja että osapuolien si
säisen paikkojen jakautumisen perusteena on 
kunkin yrityksen tai laitoksen toiminnan laa
juus. 

18 § 
Alueellisen sähköhuollon turvaamiseksi ja 

kehittämiseksi ministeriö jakaa maan yhteistoi
minta-alueisiin. Jokaiselle yhteistoiminta-alu
eelle laaditaan yhtenäinen suunnitelma sähkön 
hankinnasta, siirrosta ja jakelualueista (sähkö
huollon aluesuunnitelma, jäljempänä alue
suunnitelma). 

Aluesuunnitelman tulee sopeutua valtakun
nalliseen sähköhuoltoon ja muiden yhteistoi
minta-alueiden aluesuunnitelmiin sekä ottaa 
huomioon yhteistoiminta-alueen ja sen eri 
osien tarpeet. 

19 § 

Aluetoimikunnan jäsenet on valittava siten, 
että jäsenet edustavat 1 momentissa mainittuja 
osapuolia tasapuolisesti. 
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Voimassa oleva laki 

21 § 
Aluetoimikunnan tehtävänä on ministeriön 

antamien yleisohjeiden mukaisesti: 
1) laatia vuosittain ehdotus vähintään 5 vuo

den aluesuunnitelmaksi sekä tarvittaessa tehdä 
esityksiä suunnitelman tarkistamiseksi; 

4) antaa sähköhuollon neuvottelukunnalle 
oman alueensa osalta lausunto runkosuunnitel
maehdotuksesta ja antaa alueen sähköhuollos
ta muitakin lausuntoja; sekä 

Aluesuunnitelmaehdotusta laatiessaan alue
- toimikunnan tulee kuulla asianomaisia kuntia 

sekä tarvittaessa muitakin viranomaisia ja yh
teisöjä. 

22 § 
Ministeriön tulee hyväksyä aluetoimikunnan 

laatima aluesuunnitelmaehdotus, jos 
1) se on laadittu asianmukaisessa järjestyk

sessä; 
2) se on 18 §:ssä säädettyjen vaatimusten 

mukainen; 
3) se on ministeriön antamien yleisohjeiden 

mukainen; eikä 
4) ole painavia perusteita ehdotuksen hyl

käämiseen. 
Ministeriö voi hyväksyä aluesuunnitelman 

myös osittain tai, painavien perusteiden valli
tessa ja aluetoimikuntaa kuultuaan, muutettu
na. 

Ehdotus 

21 § 
Aluetoimikunnan tehtävänä on ministeriön 

antamien määräysten mukaisesti: 
1) laatia määräajoin riittävän pitkän aikavä

lin aluesuunnitelma sekä tarvittaessa tarkistaa 
ja täydentää sitä; 

4) antaa lausuntoja alueen sähk6huollosta; 
sekä 

Aluesuunnitelmaa Jaatiessaan aluetoimikun
nan on kuultava asianomaisia kuntia sekä tar
vittaessa myös muita viranomaisia ja yhteisöjä. 

22 § 
Aluesuunnitelmaan sisältyvä voimalaitos ja 

sähk6/aitteisto voidaan rakentaa sekä jakelu
alueen muutos toteuttaa suunnitelman mukai
sesti. Jos ministeri() kuitenkin painavasta syys
tä katsoo, ettei voimalaitosta tai sähk6/aitteis
toa tule rakentaa taikka jakelualueen muutosta 
toteuttaa suunnitelman mukaisesti, on tästä 
ilmoitettava aluetoimikunnalle ja asianomaisel
le sähk6/aitokselle kohtuullisessa ajassa. Minis
teri6n on täll6in viipymättä käynnistettävä 
neuvottelut aluetoimikunnan ja asianomaisten 
sähk6/aitosten sekä edustavimpien sähk6/aitos
ten järjest6jen kanssa. Jos neuvotteluissa ei 
saavuteta yksimielisyyttä ministeri6n ja alue
toimikunnan välillä, on voimalaitoksen ja säh
k6/aitteiston rakentamiselle sekä jakelualueen 
muutokselle pyydettävä 24 §:ssä tarkoitettu 
valtioneuvoston lupa. 

Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee my6s 
aluesuunnitelman muuttamista ja täydentämis
tä. 

Jos aluetoimikunta ei ole sisällyitänyt sille 
ilmoitettua voimalaitosta tai sähk61aitteistoa 
taikka jakelualueen muutosta aluesuunnitel
maan, ministeri() voi rakennuttajan tai sähk6-
laitoksen pyynn6stä painavasta syystä ja alue
toimikuntaa kuultuaan lisätä sen suunnitel
maan. 
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Voimassa oleva laki 

5 luku 

Rakentamisluvat 

25 § 
Voimalaitoksen samoin kuin sähkönsiirto

laitteiston ja sähkölaitoksen yli 1000 voltin 
jakelulaitteiston rakentamiseen on, jollei 2 tai 
3 momentissa toisin säädetä, saatava ministe
riön tai 26 §:n 2 momentissa mainitussa ta
pauksessa valtioneuvoston lupa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa ei ole 
tarpeen: 

1) sellaisen voimalaitoksen tai sähkönsiirto
laitteiston rakentamiseen, joka sisältyy vain 
voimassa olevaan aluesuunnitelmaan; 

2) pääasiassa yrityksen omaan teolliseen pro
sessiin liittyvän vastapainevoimalaitoksen tai 
pääasiassa teollisuuden jäte-energiaa hyväksi
käyttävän voimalaitoksen rakentamiseen, jos 
voimalaitoksen generaattoreiden nimellisteho 
on yhteensä enintään 65 megawattia; 

3) muun voimalaitoksen rakentamiseen, jos 
voimalaitoksen generaattoreiden nimellisteho 
on yhteensä enintään 500 kilowattia, taikka 
nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin 
sähkönsiirto- ja jakelulaitteiston rakentami
seen, mikäli kyseisen laitteiston rakentaa hy
väksytyn aluesuunnitelman piiriin kuuluva säh
kölaitos sähkönjakelualueellaan. 

Voimalaitoksen rakentamisesta, mihin 2 mo
mentin 1 tai 2 kohdan ja 3 momentin mukaan 
ei tarvita tässä laissa säädettyö lupaa, on riittä
vän ajoissa ennen rakennustöiden aloittamista 
ilmoitettava ministeriölle asetuksella tarkem
min säädettävällä tavalla. 

Ehdotus 

5 luku 

Rakentamisluvat ja -ilmoitukset 

24 § 
Asetuksella säädettävien valtakunnallisesti 

merkittävien sähköteholtaan suurten voimalai
tosten rakentamiseen on pyydettävä valtioneu
voston lupa. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
voimalaitoksen rakentaminen on tarpeen valta
kunnallisen sähköhuollon turvaamiseksi ja tar
koituksenmukaista maan energiatalouden ke
hittämisen kannalta. 

Lupaan voidaan liittää 4 §:ssä tarkoitetun 
vaaran ja häiriön välttämiseksi sekä sähkö
huollon turvaamiseksi tarpeelliset ehdot. 

25 § 
Asetuksella tarkemmin säädettävien sähkö

laitteistojen ja muiden kuin 24 §:ssä tarkoitet
tujen voimalaitosten rakentamisesta on tehtävä 
ilmoitus ministeriölle tai ne on sisällytettävä 
aluesuunnitelmaan. 

(2 mom. kumotaan) 

(4 mom. kumotaan) 



1988 vp. - HE n:o 56 21 

Voimassa oleva laki 

26 § 
Ministeriö myöntää luvan rakentaa 25 §:n 1 

momentissa tarkoitetun voimalaitoksen tai säh
könsiirtolaitteiston siinä järjestyksessä kuin 
kulloinkin voimassa olevan runkosuunnitelman 
toteuttaminen edellyttää: 

1) jos voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteis
ton rakentaminen on kyseisessä suunnitelmassa 
merkitty aloitettavaksi kahden ensimmäisen 
vuoden aikana; 

2) jos voimalaitos tai sähkönsiirtolaitteisto 
rakennetaan kyseisen suunnitelman mukaisesti; 

3) jos ydinenergialain (990/87) 18 tai 
19 §:ssä tarkoitettu lupa on myönnetty, milloin 
se ydinenergialain mukaan on tarpeen; eikä 

4) ole painavia syitä hylätä hakemus. 
Luvan rakentaa 25 §:n 1 momentissa tarkoi

tettu voimalaitos tai sähkönsiirto- tai jakelu-
laitteisto, jota ei rakenneta voimassa olevan 
runko- tai aluesuunnitelman mukaisesti, voi 
myöntää painavasta syystä valtioneuvosto, jos 
voimalaitos tai sähkönsiirtolaitteisto olisi otet
tava runkosuunnitelmaan, ja muussa tapauk
sessa ministeriö. 

Lupaan liitetään 4 §:ssä tarkoitetun vaaran 
ja häiriön välttämiseksi ja sähköhuollon tur
vaamiseksi tarpeelliset ehdot. 

Ehdotus 

26 § 
Voimalaitos ja sähkölaitteisto, jonka raken

tamisesta on tehty ilmoitus ministeriölle, voi
daan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti. Jos mi
nisteriö kuitenkin painavasta syystä katsoo, 
ettei voimalaitosta tai sähkölaitteistoa tule ra
kentaa ilmoituksen mukaisesti, on tästä ilmoi
tettava ilmoituksen tekijälle kohtuullisessa 
ajassa. Ministeriön on tällöin viipymättä käyn
nistettävä neuvottelut rakennuttajan ja sähkö
laitosten edustavimpien järjestöjen kanssa. Jos 
neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä mi
nisteriön ja rakennuttajan välillä, voimalaitok
sen ja sähkölaitteiston rakentamiseen on pyy
dettävä 24 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston lu
pa. 

30 § 

Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on 
myös avustaa ministeriötä runko- ja aluesuun
nitelmien toteuttamisen valvonnassa. 

Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on 
myös avustaa ministeriötä rakentamislupien ja 
-ilmoitusten sekä aluesuunnitelmien toteutumi
sen valvonnassa. 

60 § 

Ministeriöllä on oikeus määrätä keskeytettä
väksi ilman tämän lain mukaista lupaa aloitet
tu rakentamistyö tai kieltää ilman lupaa raken
netun sähkölaitteiston tai voimalaitoksen käyt
tö. 

Ministeriöllä on oikeus määrätä keskeytettä
väksi rakentamistyö, joka on aloitettu ilman 
tämän lain mukaista lupaa tai ilmoitusta ja 
joka ei sisälly aluesuunnitelmaan, taikka kiel
tää sellaisen voimalaitoksen ja sähkölaitteiston 
käyttö, joka on rakennettu ilman tämän lain 
mukaista lupaa tai ilmoitusta ja joka ei sisälly 
aluesuunnitelmaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tällä lailla kumotaan sähköhuollon neuvot
telukunnasta 18 päivänä huhtikuuta 1980 an
nettu asetus (274/80). 
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Ehdotus 

Ennen tämlin lain voimaantuloa valittu alue
toimikunta jatkaa tehtlivlisslilin toimikautensa 
loppuun. Tlimlin lain voimaan tullessa ministe
ri6ssli klisiteltlivinli olevat ehdotukset alue
suunnitelmiksi hyvliksytlilin aikaisempaa lakia 
soveltaen. Tlimlin lain voimaan tullessa vireillli 
olevat rakentamislupahakemukset ja viimeksi 
hyvliksyttyyn runkosuunnitelmaan sisliltyvili 
hankkeita koskevat rakentamislupahakemuk
set, jotka toimitetaan ministeri61/e vuoden ku
luessa tlimlin lain voimaantulosta, ratkaistaan 
aikaisempaa lakia soveltaen. 

Ennen tlimlin lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyli lain tliytäntMnpanon edellyttlimiin toi
menpiteisiin. 


