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ENERGIAOSASTO MUISTIO

16.3.2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA-
MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

I. Johdanto

Toimeksianto

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies antoi 3.1.2012 työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolle tehtäväksi
ryhtyä seuraaviin toimiin sähkökatkojen vahinkoriskin pienentämiseksi ja kansalaisten ja yritysten palvelun
parantamiseksi tulevaisuudessa:

Asiakastiedottamisen parantaminen

Energiaosaston tuli kartoittaa maassa toimivien sähkönjakeluyhtiöiden kyky tiedottaa laajamittaisesti asia-
kaskunnallensa mittavissa häiriötilanteissa häiriöiden laajuudesta ja yhtiön toimenpiteistä vahinkojen kor-
jaamiseksi. Tavoitteena tuli olla tilanne, jolla jakeluyhtiöiden tiedotuskapasiteetti kykenee kattamaan mah-
dollisimman laajasti asiakaskunnan tiedontarpeet vakavissa häiriötilanteissa samanaikaisesti. Näin vältettäi-
siin myös palo- ja pelastusviranomaisille tehtäviä kyselyitä. Mikäli kartoitus osoittaisi puutteita yhtiöiden
kyvyssä palvella asiakaskuntansa tiedontarpeita kohtuullisessa ajassa kartoituksen teon jälkeen, energia-
osaston tuli tehdä esitys mahdollisista säädösmuutostarpeista.

Maakaapeloinnin edistäminen

Energiaosaston tuli selvittää yhtiöiden suunnitelmat muuttaa sähkönjakeluverkostoa maakaapeloinniksi ja
tehdä arvio ajasta ja kustannuksista, joita maakaapeloinnin saaminen riittävän kattavaksi turvaamaan val-
taosa sähkönjakelun kriittisistä kohdista vaaditaan.

Samassa yhteydessä energiaosaston tuli tarkistaa nykyisen lainsäädännön korvausvelvollisuudet sähkökat-
koista ja tehdä esitys niiden muuttamisesta suuntaan, joka kannustaa yhtiöitä nopeampaan maakaapeloin-
tiin.

Maantielain muuttaminen

Ministeriön tuli välittömästi käynnistää neuvottelut liikenne- ja viestintäministeriön kanssa maantielain
muuttamiseksi siten, että niin maanalaisia kuin maanpäällisiä johtoja voitaisiin nykyistä helpommin sijoittaa
maanteiden varsille.
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Neuvottelutilaisuus

Ministeriön tuli kutsua olennaisimmat sähkönjakeluyhtiöt ja näiden edunvalvontajärjestö neuvottelutilai-
suuteen, jossa kartoitetaan yhtiöiden kokemukset myrskyn aiheuttamista vahingoista, yhtiöiden suunnitel-
mat varautumistasojen parantamiseksi mahdollisissa uusissa häiriötilanteissa, kokemukset tapahtuneiden
vahinkojen korjaamisesta ja yhtiöiden suunnitelmat maan kattavan yhteistoiminnan lisäämisestä häiriöti-
lanteissa. Tilaisuus pidettiin 26.1.2012 elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen johdolla. Ministeri esitti tilaisuu-
dessa alustavat näkemyksensä sähkönjakelun varmuuden kehittämisestä.

Energiaosaston tuli tehdä alustavat muutoshavaintonsa ja ehdotuksensa helmikuun 2012 loppuun mennes-
sä.

Valmistelu

Toimeksiannon perusteella laadittu muistio on valmisteltu ministeriön energiaosastolla virkatyönä. Muisti-
on ovat valmistelleet teollisuusneuvos Arto Lepistö, hallitusneuvos Arto Rajala sekä ylitarkastaja Markku
Kinnunen. Sähköjohtojen sijoittelua maanteiden varsille koskeviin neuvotteluihin ovat osallistuneet lisäksi
kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja ylijohtaja Esa Härmälä sekä sähköverkonhaltijoiden kanssa käytyyn neu-
votteluun lisäksi elinkeinoministeri Jyri Häkämies, erityisavustaja Kai Mykkänen, ylijohtaja Esa Härmälä ja
tiedotuspäällikkö Mauri Vieru. Työ- ja elinkeinoministeriön valmiuspäällikkö Kari Mäkinen on osallistunut
sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa käytyyn neuvotteluun ja kommentoinut muistioluonnosta.

Muistion liitteessä 2 on esitetty valmistelutyön kuluessa tavatut ja kuullut asiantuntijat.

II. Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantami-
seksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi

1. Sähkönjakelun varmuuden parantaminen

1.1. Tausta

Suomessa toimii tällä hetkellä 85 sähkönjakeluverkonhaltijaa, jotka ovat kooltaan ja asiakunnaltaan hyvin
erilaisia ja, joiden vastuualueiden olosuhteet ja verkkoratkaisut myös poikkeavat toisistaan hyvin paljon.
Suurimmalla jakeluverkonhaltijalla Fortum Sähkösiirto Oy:llä on yli 440 000 asiakasta. Suomessa on kuiten-
kin myös joitakin jakeluverkonhaltijoita, joilla on alle 1 000 asiakasta.

Jakeluverkkojen rakenne, laajuus ja asiakasmäärä ovat hyvin erilaisia eri osissa maata. Maassa on alueita,
joissa tuulen tai lumikuormien aiheuttamia riskejä jakeluverkoille ei esiinny käytännössä lainkaan (esimer-
kiksi useimmat kaupunkikeskustojen jakeluverkot ja Lapin sähköverkot). Toisaalla taas valtaosa jakeluver-
kosta on alttiina keskeisille häiriöitä aiheuttaville ilmastollisille olosuhteille. Myös jakeluverkkojen koko
aiheuttaa erisuuruisia riskejä verkkojen toimivuudelle häiriötilanteissa. Vuosina 2010-2011 esiintyneissä
myrskyissä on ollut tilanteita, joissa myrsky on aiheuttanut eräissä pienissä jakeluverkoissa keskeytyksen
joko lähes kaikille tai eräässä tapauksessa jopa kaikille jakeluverkon asiakkaille. Pahimmassa tapauksessa
kaikilla jakeluverkon asiakkailla on ollut vähintään 12 tunnin pituinen keskeytys sähkönjakelussa. Suurilla
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jakeluverkonhaltijoilla sen sijaan on laajan maantieteellisen vastuualueensa vuoksi pienempi todennäköi-
syys siihen, että myrsky vahingoittaa koko sähköverkkoa.

Sähkön toimitusvarmuuden ongelmat liittyvät Suomessa erityisesti Suomen metsäisten haja-asutusalueiden
ilmajohtoverkkoon, joka on altis myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamille sähkökatkoille. Kaapeloimatto-
mia keskijänniteilmajohtoja on Suomessa vielä yli 100.000 kilometriä ja pienjänniteilmajohtoja yli 190.000
kilometriä.

1.2. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa keskeisimpänä keinona sähkökatkojen aiheuttamien haittojen ehkäi-
semiseksi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason olennaista nostamista nykytasoon verrattuna. Tavoit-
teen täytäntöön panemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö valmistelisi lainmuutoksen, jossa asetetaan sähkö-
verkoille tavoitteet sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi portaittain ja, jolla tavoitteeksi asetetaan
nykyistä olennaisesti parempi toimitusvarmuuden taso sähkönjakeluverkoissa. Ehdotettavat toimitusvar-
muustavoitteet muodostaisivat jakeluverkoille verkon suunnittelu- ja mitoitusperusteen. Jakeluverkoille
ehdotetaan asetettavaksi toimitusvarmuusvaatimukset erikseen taajamille ja haja-asutusalueelle.

Ehdotuksen mukaan jakeluverkko olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon
vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaalle yli 6 tun-
tia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muulla alueella asiakkaalle yli 24 [vaihtoehtoisesti 36] tuntia
kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Jakeluverkonhaltijan olisi täytettävä vaatimukset vastuualueellaan 15
vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli viimeistään 31.12.2027 mennessä. Vaatimusten täytäntöönpano
olisi toteutettava siten, että vaatimukset täyttyisivät viimeistään 31.12.2019 mennessä vähintään [50] pro-
sentilla jakeluverkonhaltijan asiakkaista ja viimeistään 31.12.2023 mennessä vähintään [75] prosentilla asi-
akkaista. Kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon osalta kirjattaisiin lakiin Suomessa noudatettu käy-
täntö puuvarmojen johtokatujen vaatimuksesta, mikä antaisi Energiamarkkinavirastolle mahdollisuuden
valvoa vaatimustason noudattamista.

Ehdotetulla menettelyllä saataisiin parannettua olennaisesti sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä taaja-
missa että haja-asutusalueilla. Asemakaavoitettuun alueeseen liittyvän kuuden tunnin toimitusvarmuusvaa-
timuksen piirissä olisi yhteensä noin 75 % Suomen väestöstä. Ministeriö ehdottaa erilaisia toimitusvar-
muustavoitteita taajamiin ja haja-asutusalueelle, koska yhtenäinen sähkönjakelun vaatimustaso asettaisi
toisaalta joko liian alhaisen mitoitustason taajamissa (mitoitus haja-asutusalueen normin mukaisesti), joihin
suurin osa sähkönkäyttäjistä ja sähkönkäytöstä sijoittuu, taikka toisaalta johtaisi maaseudun jakeluverkko-
jen asiakkaiden ja kansantalouden kannalta kestämättömän korkeaan kustannustasoon (mitoitus taajamien
normin mukaisesti).

Energiateollisuus ry on antanut 27.8.2010 jäsenilleen suosituksen sähköntoimitusvarmuuden tavoitetasosta
vuonna 2030. Sen mukaisina tavoitetasoina on kokonaiskeskeytysaika, joka olisi kaupunkikeskustoissa enin-
tään yksi tunti vuodessa, taajamissa enintään kolme tuntia vuodessa ja maaseudulla enintään kuusi tuntia
vuodessa. Suosituksen tavoitetaso on tarkoitettu normaalitilanteiden vikakeskeytyksille. Siitä voisi kuitenkin
olla poikkeuksia kerran kolmessa vuodessa esimerkiksi erityisen vaikeassa yksittäistapauksessa tai laajassa
suurhäiriössä. Energiateollisuuden suosituksen tavoiteasetanta poikkeaa siten työ- ja elinkeinoministeriön
esittämästä lähestymistavasta, jolla tavoitellaan toimitusvarmuuden parannusta nimenomaan suurimpia
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haittoja asiakkaille aiheuttaneissa häiriötilanteissa. Energiateollisuuden suosituksen ja ministeriön ehdotuk-
sen mukaiset tavoiteasetannat tukevat toisiaan ja toteutuessaan nostavat olennaisesti sähkönjakelun toi-
mitusvarmuutta Suomessa.

Asetettavan toimitusvarmuuden tason täyttämisen edellyttämät tekniset ratkaisut olisivat verkonhaltijoi-
den päätettävissä. Näin ollen verkonhaltijoille ei asetettaisi esimerkiksi jonkin tietyn määräistä kaapelointi-
vaatimusta.  Verkonhaltijat voisivat käyttää kustannustehokkaimpia teknisiä ratkaisuja mitoituskriteerin
täyttämiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin käytännössä jakeluverkkojen keskijännite- ja
pienjännitejohtojen maakaapelointiasteen olennaista nostamista nykyiseen verrattuna muiden toimenpi-
teiden ohella. Suomen metsäisissä osissa taajamille ehdotettu tavoitetaso merkitsisi käytännössä niitä syöt-
tävien keskijännitejohtojen maakaapelointia kokonaan sekä pienjännitejohtojen kaapelointia selvästi yli 50
prosentin osalta.

Edellytettävän varmuustason saavuttamiselle asetetaan toteutusaikataulu, joka ottaa huomioon nykyisten
verkkokomponenttien jäljellä olevaa käyttöaikaa. Tavoitteen toteutusaikataulun pituus tulisi ehdotuksen
mukaan olemaan 15 vuotta. Varmuustasovaatimuksen täytäntöönpano esitetyssä aikataulussa saattaa
edellyttää myös muutoksia jakeluverkkojen tariffeja koskevaan valvontamalliin.  Muutostarpeiden arviointi
kuuluu Energiamarkkinaviraston toimivaltaan. Jos Energiamarkkinavirasto toteaisi muutostarpeita, se tekisi
uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamalliin ja verkonhaltijoiden vahvistuspäätöksiin
oma-aloitteisesti.

Jakeluverkkojen edellytetään laativan ja toimittavan viranomaisille jakeluverkon kehittämissuunnitelman,
jonka toteuttaminen johtaa asetetun toimitusvarmuustason saavuttamiseen kussakin jakeluverkossa. Ke-
hittämissuunnitelmassa olisi asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti kiinnitettävä huomiota sellais-
ten sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaannin varmistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamisen
tai turvallisuuden, väestön toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen kannalta
tärkeitä toimintoja ja palveluita. Energiamarkkinavirasto valvoisi suunnitelman toteuttamista.

Energiamarkkinavirasto ja Viestintävirasto ovat työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäminis-
teriön pyynnöstä selvittäneet viestintäverkkojen kriittisten tukiasemien sähkönsyötön varmistamisen kus-
tannukset sähköverkon kautta. Selvitys on valmistunut helmikuussa 2012. Selvityksessä on todettu 363
kriittistä tukiasemaa, joiden sähkönsyötön varmistaminen säävarmaksi edellyttäisi lisätoimenpiteitä. Koko-
naiskustannukset näistä toimenpiteistä sähköverkkojen toteuttamina olisivat noin 130 miljoonaa euroa.
Viranomaisverkko Virven tukiasemia tässä joukossa on 120 kappaletta ja niitä koskevien toimenpiteiden
kustannusarvio on noin 56 miljoonaa euroa. Keskimäärin listalla olevan tukiaseman sähkönsyötön varmis-
taminen kaapeloimalla maksaisi yli 350 000 euroa tukiasemaa kohti, mutta joukossa on myös paljon kohtei-
ta, joissa kustannus ylittäisi miljoona euroa. Viestintäviraston arvion mukaan kiinteän varavoiman inves-
tointikustannukset olisivat puolestaan noin 35 000-60 000 euroa tukiasemaa kohti.

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimuksista parantaisi toteutues-
saan merkittävästi myös kriittisten tukiasemien listaan sisältyvien tukiasemien sekä viestintäverkkojen mui-
den komponenttien sähkönsaannin varmuutta. Lisäksi jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa olisi asiak-
kaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten sähkönkäyttöpaikkojen sähkön-
saannin varmistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön toimeen-
tulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. Näi-
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den erikoistarkastelun piiriin kuuluvien kohteiden joukkoon on tarkoitettu luettavaksi myös viestintäverk-
kojen kriittiset tukiasemat, jos kohteen sähkönsyötön varmistamistarvetta voidaan pitää kohtuullisena siitä
muille asiakkaille aiheutuviin kustannuksiin verrattuna. Tukiaseman osalta asiakkaan tarve sähkönsyötön
varmistamiseen ja rahoittamiseen verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden kautta1 voitaisiin tällöin katsoa
kohtuulliseksi esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa säävarman sähkönsyötön rakentaminen tukiasemaa
varten ei ylittäisi suuruusluokaltaan teleyrityksen oman varavoimainvestoinnin kustannuksia kyseisessä
kohteessa. Sähkömarkkinalain siirtotariffien asettamista koskevat säännökset perustuvat ns. kustannusvas-
taavuuden periaatteeseen sekä aiheuttamisperiaatteeseen, joiden mukaan kukin asiakas tai asiakasryhmä
vastaa verkonhaltijalle aiheuttamistaan kustannuksista. Tämä koskisi jatkossa edelleen myös sähköverkko-
jen asiakkaina olevia teleyrityksiä.  Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan ei olisi kansantaloudel-
lisesti tarkoituksenmukaista eikä jakeluverkkojen muiden asiakkaiden kannalta oikeudenmukaista siirtää
sähkönjakelun yleisistä tariffiperiaatteista poiketen sähköverkkojen muiden asiakkaiden maksettaviksi te-
leyrityksille kuuluvia investointikustannuksia.

Viestintäverkkojen erityistarpeiden huomioon ottamiseksi ministeriö ehdottaa edellisen lisäksi sähkömark-
kinalakiin uusia säännöksiä, jotka velvoittaisivat jakeluverkonhaltijoita asettamaan valmiussuunnitelmissaan
etusijalistalle viestintäverkkojen kohteiden sähkönsaannin palauttamisen häiriötilanteissa sekä jakeluver-
konhaltijoita ja teleyrityksiä yhteistyössä tarkastelemaan viestintäverkkojen kohteiden sähkönsaannin var-
mistamista (ks. jäljempänä luku 2).

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason parantamisesta edellyttää
mittavia investointeja jakeluverkkoihin. Ehdotetun tavoitteen saavuttaminen tulee tämän vuoksi nosta-
maan sähkön siirtomaksuja jakeluverkoissa. Kustannusvaikutukset olisivat erilaisia eri jakeluverkkojen asi-
akkaille, koska lähtötilanne ja jakeluolosuhteet ovat erilaisia eri jakeluverkoissa. Vaikka täsmällistä kustan-
nusarviota ehdotuksen vaikutuksista ei ole ollut mahdollista laatia annetussa aikataulussa, ministeriö on
pyrkinyt esittämään ehdotuksensa vaikutuksista esimerkkilaskelmia, jotka auttavat hahmottamaan ehdo-
tuksen vaikutuksia. Kaapeloinnin kustannuksista esitettyjen arvioiden on katsottava kuvaavan kustannuksil-
taan kalleinta toteutusvaihtoehtoa. Toimitusvarmuutta voitaisiin parantaa myös esimerkiksi siirtämällä
ilmajohtoja teiden varsille. Muut mahdollisesti käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat yleensä kustannuksil-
taan maakaapeloinnin kustannuksia edullisempia.

Energiamarkkinavirasto on tehnyt arvion sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason parantamisen aiheutta-
mista kustannuksista. Kustannusarviossa on kaapelointia käytetty esimerkkinä, joka antaa toimenpiteiden
aiheuttamien kustannusten määrän ylärajan. Energiamarkkinaviraston esittämän arvion mukaan koko
Suomen keskijänniteverkon kaapelointiasteen 60-80 %:iin nostamisen hinta olisi 3,5-4,5 miljardia euroa.
Vastaavasti koko maan pienjänniteverkon kaapelointiasteen 60-80 %:iin nostamisen hinta olisi 1,5-2,2 mil-
jardia euroa. Tällaisten kaapelointimäärien toteuttaminen 10 vuodessa merkitsisi sähkönkäyttäjille keski-
määrin noin 4-9 % korotusta kokonaissähkölaskuun 10 vuoden aikana. Energiamarkkinaviraston esittämä
hinta-arvio sisältää arvonlisäveron. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston
vuonna 2006 laatimassa selvityksessä esitetyn erään esimerkkiyhtiön tapauksessa keskeytykset sellaisissa
laajoissa myrskyissä, jotka nykyisin aiheuttavat noin viiden vuorokauden keskeytyksen sähkönjakelussa,
saataisiin pienennettyä noin yhteen vuorokauteen edellä esitettyjä pienemmällä keskijännitekaapelointias-

1 Verkon kehittämisvelvollisuuden puitteissa tapahtuvat investoinnit jyvitetään sähkömarkkinalain mukaan kaikkien
kysymyksessä olevan sähköverkon asiakkaiden maksettaviksi sen sijaan, että verkonhaltija perisi kyseiset kustannukset
vain niiltä asiakkailta, joita investointi palvelee ja hyödyttää.
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teella. Vastaavasti sähkönsiirron ja kokonaissähkölaskun hinnan nousu jäisi edellä esitettyä keskimääräistä
tasoa pienemmäksi. Toisaalta on myös jakeluverkonhaltijoita, joissa nykyinen kaapelointiaste on niin alhai-
nen, että sen kasvattaminen keskeytysajan pienentämisen kannalta riittäväksi aiheuttaa arvioituja keski-
määräisiä kustannuksia suuremmat kustannukset ja siirtomaksujen suuremman hinnannousun. Erot eri
verkkoyhtiöiden välillä tässä asiassa ovat suuria. Lisäksi sähköverkon kaapelointi ei ole ainoa keino pienen-
tää keskeytysaikaa, vaan myös muita keinoja on mahdollista käyttää.

Maakaapeloinnin kustannus on hyvin olosuhderiippuva. Energiamarkkinaviraston julkaiseman hintaluette-
lon (Sähkönjakelun komponenttien yksikköhinnat vuodelle 2012) mukaan maakaapeleiden kaivun yksikkö-
hinnoissa on dekadin vaihteluväli kaivuolosuhteen mukaan. Jos maakaapeli voidaan sijoittaa maantien var-
teen, niin kustannukset ovat selvästi pienemmät kuin muualle sijoitettaessa. Karkeasti ottaen voisi arvioida,
että maakaapelin sijoittaminen maantien varteen on noin 30 % edullisempaa kuin sen sijoittaminen muual-
le. Toimitusvarmuuden tason parantamiseksi ei kaikkia maakaapeloitavia johto-osuuksia kuitenkaan ole
tarkoituksenmukaista tai mahdollista sijoittaa maantien varteen ja toisaalta toimitusvarmuutta voidaan
parantaa myös muilla toimenpiteillä kuin kaapeloimalla.

Ehdotetun jakeluverkkojen toimitusvarmuustason ja sen toteutusaikataulun sekä eri vaihtoehtojen kustan-
nusvaikutuksia ei ole asetetussa aikataulussa ollut asian merkitys huomioon ottaen mahdollista selvittää
riittävästi. Tämän vuoksi ehdotus sisältää eräiltä osin hakasulkuihin merkittyjä vaihtoehtoja. Ministeriö on
tilannut asiaa koskevan vaikutusanalyysin, joka valmistuu kevään 2012 kuluessa. Ehdotukseen sisältyy siksi
ajatus, että varmuustason määrittelyä koskevan ehdotuksen sisältö päätettäisiin lopullisesti lausuntokier-
roksen ja vaikutusanalyysin valmistumisen jälkeen valmisteltavassa hallituksen esityksessä.

Luonnokset säädösehdotuksiksi

Toimitusvarmuustason parantamiseksi sähkömarkkinalakiin lisätään säännökset, joissa määritellään sähkö-
verkoille niiden varmuutta koskevat vaatimukset:

9 §
Verkon kehittämisvelvollisuus

Verkonhaltijan tulee riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi asiakkailleen yllä-
pitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen
toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti (ver-
kon kehittämisvelvollisuus).

Sähköverkko2 on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:
    1) sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkönsiirron sekä -
jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä;
    2) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolli-
set, mekaaniset ja muut ulkoiset häiriöt;
    3) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotettavasti normaa-
liolojen häiriötilanteissa ja valmiuslain (1552/2011) tarkoittamissa poikkeusoloissa;

2 Sähköverkon määritelmää täydennetään lisäämällä nykyiseen määritelmään sähköverkon käyttöä ja sähköverkkopal-
veluiden tuottamista palvelevat laitteistot, järjestelmät ja ohjelmistot.
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    4) sähköverkko toimii yhteensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja se voidaan tarvittaessa
liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa;
    5) sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja sähköntuotanto-
laitoksia;
    6) verkonhaltija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tämän lain nojalla asete-
tut velvollisuudet.

Sähköverkkojen sähköturvallisuudesta säädetään erikseen.

9 a §
Kantaverkon toiminnan laatuvaatimukset

Kantaverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:
1) verkko täyttää Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut sekä Pohjoismaiden säh-

köverkoissa noudatettavat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaa-
timukset;

2) verkko täyttää Energiamarkkinaviraston järjestelmävastuuseen määräämistä koske-
van päätöksen sisältämät verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat ehdot;

3) verkolle ei aiheudu toimintahäiriöitä sen läheisyydessä kasvavista puista (puuvar-
muus).

9 b §
Suurjännitteisen jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset

Suurjännitteinen jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:
1) verkko täyttää järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan järjestelmävas-

taavana asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;
2) verkolle ei aiheudu toimintahäiriötä sen läheisyydessä kasvavista puista (puuvar-

muus).

9 c §
Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset

Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten3, että:
1) verkko täyttää järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan järjestelmävas-

taavana asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;
2) jakeluverkon vikaantuminen myrskyn4 tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta ase-

makaava-alueella5 asiakkaalle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä;

3 Verkon rakenteen on täytettävä alla olevat vaatimukset normaaliin korjaushenkilöstön määrään perustuvalla mitoi-
tuksella. Verkon ominaisuuksien mitoituksessa sen rakenteellisia ominaisuuksia ei voida korvata ylimääräisen korjaus-
henkilöstön varaamisella säännöksen tarkoittamiin tilanteisiin, koska tämä todellisessa tilanteessa ei olisi kuitenkaan
mahdollista kaikille verkonhaltijoille, mikäli myrsky ulottuisi useiden verkonhaltijoiden alueelle.
4 Suomen sääkielessä sana ”myrsky” on varattu kuvaamaan pelkästään tuuleen liittyviä sääilmiöitä. Ehdotettu jakelu-
verkon toiminnan mitoitusperuste määriteltäisiin siten tuuleen ja lumeen perustuvien sääilmiöiden pohjalta. Mitoi-
tusperusteena ei käytettäisi muita voimakkaita sääilmiöitä. Voimakas jäätävä sade (engl. ice storm), joka sääilmiöistä
todennäköisimmin aiheuttaisi suurimmat kuviteltavissa olevat vahingot sähköverkolle, on haluttu rajata varautumisen
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3) jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla
kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella asiakkaalle yli 24 [vaihtoehtoisesti 36] tuntia
kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Jakeluverkonhaltijan on täytettävä 1 momentin 2 ja 3 kohdissa säädetyt vaatimukset vastuu-
alueellaan viimeistään 31 joulukuuta 2027 mennessä. Vaatimusten täytäntöönpano on to-
teutettava siten, että vaatimukset täyttyvät viimeistään 31 joulukuuta 2019 mennessä vähin-
tään [50] prosentilla jakeluverkon kaikista asiakkaista vapaa-ajan asunnot pois lukien ja vii-
meistään 31 joulukuuta 2023 mennessä vähintään [75] prosentilla jakeluverkon kaikista asi-
akkaista vapaa-ajan asunnot pois lukien6.

9 d §
Jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Jakeluverkonhaltijan on laadittava jakeluverkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma, joka si-
sältää toimenpiteet, joiden toteuttaminen johtaa 9 c §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttä-
miseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuo-
den välein.

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kahden kalenterivuoden jaksoihin jaoteltuina yksityis-
kohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon
varmuutta ja luotettavuutta 9 c §:n 2 momentin mukaisen siirtymäajan aikana ja jotka to-
teuttamalla jakeluverkko täyttää 9 c §:ssä säädetyt vaatimukset.  Kehittämissuunnitelmassa
on asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten sähkön-
käyttöpaikkojen sähkönsaannin varmistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtami-
sen tai turvallisuuden, väestön toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmis-
tamisen kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien säh-
köjohtojen sijoittelussa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä viestin-
täverkkojen sekä vesi- ja viemäriverkkojen kanssa.

Kehittämissuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava Energiamarkkinaviras-
tolle. Energiamarkkinavirastolla on oikeus vaatia jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia
kehittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäillä, että kehittämissuunnitelmaan sisältyvät toi-
menpiteet eivät johda 9 c §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseen tai jos kehittämis-
suunnitelma ei täytä 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

ulkopuolelle. Suomessa ei ole tähän mennessä esiintynyt tällaista sääilmiötä. Varautuminen tällaiseen sääilmiöön
edellyttäisi käytännössä sähköverkon lähes täydellistä maakaapelointia. Lain 9 §:n 2 momentin 2 kohtaan ehdotetun
vaatimuksen perusteella kaikkien sähköverkkojen tulisi lisäksi varautua kaikkiin normaaleihin ilmastollisiin häiriöihin
kuten sateiden, tulvien ja meriveden nousun aiheuttamiin häiriöihin.
5 Tämä rajaus ei sisällä ranta-asemakaavaa.
6 Ranta-alueet ja niillä oleva vapaa-ajanasutus ovat jakeluverkoille tyypillisesti vaikeimpien ja kalleimpien kohteiden
joukossa toteuttaa ehdotetut toimitusvarmuustavoitteet. Tämän vuoksi välitavoitteista ehdotetaan rajattavaksi ulko-
puolelle vapaa-ajan asunnot. Lopputilanteessa ne kuitenkin olisivat mukana.
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Pakkokeinot ja seuraamukset

Kehittämisvelvollisuuden laiminlyömisestä voitaisiin määrätä seuraamusmaksu. Energia-
markkinavirasto tekisi esityksen seuraamusmaksun määräämisestä markkinaoikeudelle, joka
päättäisi seuraamusmaksun määräämisestä.

Energiamarkkinavirasto voisi tilanteessa, jossa jakeluverkonhaltija laiminlöisi jakeluverkon
kehittämissuunnitelman toteuttamisen, määrätä jakeluverkonhaltijan täytäntöön panemaan
jakeluverkon kehittämissuunnitelmansa. Energiamarkkinaviraston määräyksen laiminlyömi-
nen säädettäisiin kehittämisvelvollisuuden laiminlyönniksi. Seuraamusmaksun määrääminen
voisi tulla kysymykseen vaaditun mitoitustason täyttämättä jättämisestä jakeluverkossa tai
sen osassa, mutta ei sen sijaan tilanteessa, jossa esimerkiksi yksittäistä asiakasta on kohdan-
nut 9 c §:ssä säädettyjä aikarajoja pitempi keskeytys. Asiakkaan saama hyvitys tapahtuisi jat-
kossakin vakiokorvauksen muodossa (ks. jäljempänä luku 3).

Äärimmäisissä tilanteissa verkon kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksena voi-
si olla sähkömarkkinalain 7 §:ssä säädetty sähköverkkoluvan peruuttaminen.

1.3. Keskijännite- ja pienjännitejohtojen maakaapeloinnin edistäminen

Työ- ja elinkeinoministeriön esitykseen sisältyvä ehdotus sähkönjakelun varmuustasoksi lisäisi olennaisesti
keski- ja pienjänniteverkkojen maakaapelointia. Siirtomaksujen nousun lieventämiseksi maakaapeloinnin
kustannustasoa tulisi voida alentaa nykyiseen verrattuna. Uudistukselle ehdotettu aikataulu edellyttää
myös uusia toimenpiteitä maakaapeloinnin helpottamiseksi. Eräs keino on helpottaa kaapeleiden sijoitta-
mista maanteiden varsille. Yleisluonteisen arvion perusteella maakaapelin sijoittaminen maantien varteen
on noin 30 % edullisempaa kuin sen sijoittaminen muualle.

Työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenneviraston virkamiehet ovat pääs-
seet 24.1.2012 yhteisymmärrykseen toimenpiteistä, joilla helpotetaan sähkömaakaapeleiden sijoittamista
maantiealueella. Neuvotteluihin ovat osallistuneet asiantuntijoina myös Energiamarkkinavirasto, Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto sekä Johtotieto Oy.

Sovittujen toimenpiteiden tavoitteena on sähkönjakelu- ja viestintäverkkojen toimitusvarmuuden paranta-
minen edistämällä sähkönjakeluverkkojen maakaapelointia maantiealueilla. Tavoitteeksi asetetaan, että
jatkossa maantiealueita pidetään kohteina, joihin sähköverkonhaltijoilla on oikeus kohtuullisin ehdoin si-
joittaa maakaapeleita. Samalla on otettava huomioon liikenneturvallisuuden ja tienpidon vaatimukset.

Toimenpidepaketin toteuttaminen on tarkoitus käynnistää mahdollisimman nopeasti aloittamalla toimenpi-
teet uusien toimintatapojen luomiseksi. Nämä kehittämistoimenpiteet aloitetaan jo ennen lainsäädännön
muuttamista. Lainsäädäntötoimenpiteitä aletaan valmistella myöhemmin vuoden 2012 aikana. Ministeriöt
seuraavat kehittämistoimenpiteiden toteutusta.

Sovitut toimenpiteet muodostavat seuraavan kokonaisuuden:
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1. Maakaapeleiden sijoittamiselle asetettujen vahvojen suojausvaatimusten keventäminen

Maakaapeleiden sijoituskäytännön keskeinen ongelma maantiealueella on tällä hetkellä Liikenneviraston
ohjeen 04/2011 Sähköjohdot ja maantiet sisältämät keskijännitekaapeleiden vahvat suojausvaatimukset.
Asetettujen suojausvaatimusten vuoksi sähköverkoille ei ole taloudellisesti järkevää aurata keskijännitejoh-
toja maanteiden luiskiin. Sovitut toimenpiteet tähtäävät erityisesti tämän ongelman ratkaisemiseen. Samal-
la helpotetaan myös pienjännitekaapeleiden sijoittelua.

Keskeiset sovitut periaatteet ovat:
Liikenneviraston määräämiä lisäsuojausvaatimuksia kevennetään muuttamalla Liikenneviraston oh-
jetta. Vaatimukset betonoinnista ja metallisesta suojaputkesta poistuvat.
Kaapelin sijoituslupa edellyttää digitaalista paikkatietoa.
Digitaalinen paikkatieto kaapeleista keskitetään Johtotieto Oy:öön.
Kehitetään digitaaliseen tietoon perustuva työprosessi, jolla varmistetaan sähköturvallisuus tienpi-
totöissä. Sähköverkkojen on lisäksi tultava osoittamaan tienpitäjälle paikanpäällä kaapeleiden si-
jainti.
Kaapeleiden suojamerkintää parannetaan esimerkiksi lähelle maanpintaa sijoitettavalla muovisella
suojamerkintäverkolla.
Sähköverkot korvaavat tienpitäjälle aiheutuvat kustannukset kaapeleiden sijoittamisesta.
Lupia kaapeleiden auraukseen tienluiskissa ei myönnetä, jos tien rakenne ei kestä auraamista. Täl-
löin kuitenkin pilotoidaan vaihtoehtoisia tapoja auraukselle, esimerkiksi tien keskelle.

2. Sijoituslupien käsittelyn tehostaminen

Kaapeleiden sijoituslupien käsittelyä tehostetaan seuraavasti:
Luodaan sähköinen käsittelyprosessi lupahakemuksille
Sähköverkot parantavat lupahakemusten laatua ja suunnittelun aikataulua (pyritään välttämään
kevätkauden luparuuhkia).

3. Kaapelointisuunnitelmien avoimuuden lisääminen sekä yhteistyön tehostaminen viestintäverkkojen
kanssa

Kaapeloinnin suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä viestintäverkkojen kanssa tehostetaan. Tämä linkittyy säh-
könjakelun toimitusvarmuustavoitteiden asettamiseen sekä jakeluverkon kehittämissuunnitelmien laatimi-
seen. Suunnitelmissa kiinnitetään huomiota kriittisiin matkaviestinverkon tukiasemiin.

Sähköverkkojen ja viestintäverkkojen tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä kaapeloinnissa,
jotta kustannuksia voidaan säästää.

4. Säännöksiä johtojen sijoittelusta maantiealueella kehitetään

Maantielakia (503/2005) tai maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) muutetaan siten, että kaapeleiden
sijoitustarpeet voidaan ottaa huomioon sekä vanhojen että uusien maanteiden osalta. Säännöksessä todet-
taisiin selkeästi, että maantiealue on paikka, johon sähkökaapeleita sijoitetaan ja sähköverkoilla on siihen
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oikeus. Uusien teiden osalta sijoitustarpeet otettaisiin huomioon jo maanlunastus- ja tiesuunnitteluvai-
heessa.

Selvitetään myös yksityistielain muutostarve.

5. Ilmajohtojen sijoittelua koskeviin periaatteisiin ei esitetä muutoksia

Ilmajohtojen sijoittelua koskeviin periaatteisiin ei esitetä muutoksia. Uusien teiden osalta voidaan kuitenkin
ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa myös ilmajohtojen sijoittelutarpeet (esimerkiksi lisäalueen lunasta-
minen sähköjohdolle).

Ilmajohtoja ei voida liikenneturvallisuutta heikentämättä tuoda juurikaan lähemmäksi varsinaista tietä.
Tämän vuoksi lainsäädännön tarkoittamaa tiealuetta ei voida käyttää niiden sijoitteluun. Tiealue, jonka
rajoja ei ole maanmittaustoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei
ole, tieluiskan tai –leikkauksen ulkosyrjästä.

Sähkönjakeluverkkojen toimitusvarmuutta voidaan parantaa ja keskeytysten korjaamista nopeuttaa myös
siirtämällä ilmajohtoja metsistä maanteiden varsille. Tämä voidaan toteuttaa sijoittamalla ilmajohtoja lain-
säädännön tarkoittaman tienpitäjälle kuuluvan tiealueen viereen. Ilmajohtojen sijoittaminen tienvarsiin
välittömästi varsinaisen tiealueen viereen sen rajalle on mahdollista toteuttaa maantielakia muuttamatta jo
voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n yleissäännöksen nojalla, koska ne tässä tapauksessa
sijoittuvat yksityisen maanomistajan maalle.

6. Vastuut toteutuksesta ja seuranta

Toimenpidepaketin toteutusvastuu on jaettu Liikenneviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja vies-
tintäministeriön sekä toimialojen kesken. Ministeriöt seuraavat lisäksi täytäntöönpanoa.

Luonnos säädösehdotukseksi sähkömarkkinalain osalta

Sähkömarkkinalakiin lisätään säännös, jossa velvoitetaan sähköverkonhaltijaa laatimaan maakaapeleiden
sijoittelusta digitaaliset paikkatiedot kaivutöiden suorittajien saataville sekä velvoitetaan sähköverkonhalti-
jat osoittamaan johtojen sijainti paikanpäällä maastossa:

x §
Maakaapeleita vaarantava työ ja maakaapeleiden sijainnin selvittäminen

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun maakaape-
leiden läheisyydessä tapahtuvaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on työturvallisuuden
varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella maakaapelei-
ta.

Sähköverkonhaltijan on annettava maksutta 1 momentissa tarkoitettujen töiden suorittajille
tietoja maakaapeleiden sijainnista. Sähköverkonhaltijan on saatettava maakaapeleidensa si-
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jaintiin liittyvät paikkatiedot töiden suorittajien saataville digitaalisessa muodossa sekä an-
nettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.
------------------
Ennen lain voimaantuloa rakennettuja maakaapeleita koskevat paikkatiedot on saatettava
digitaaliseen muotoon viimeistään 31 joulukuuta 2014 mennessä.

1.4.  Keskijännitejohtojen johtokatujen reunusmetsien hoitaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä esitti vuonna 2006 parannuksia keskijännitejohtojen johtokatu-
jen reunusmetsien hoitotoimenpiteisiin.  Työryhmä totesi tuolloin, että sähköverkkojen rakennushistoriasta
johtuen valtaosa keskijänniteverkosta kulkee metsässä. Sähkönjakelun keskeytyksistä noin 90 prosenttia
tapahtuu keskijänniteverkossa. Keskeytyksistä noin puolet on puiden aiheuttamia. Ongelman aiheuttavat
lähinnä nuorehkot lehtipuita sisältävät hoitamattomat metsät, jotka painuvat lumikuorman painamana tai
taipuvat kovassa tuulessa linjoille sekä täysikasvuiset myrskyllä linjoille kaatuvat puut. Keskeytysten määrää
voitaisiin vähentää selvästi toteuttamalla riittävät metsähoitotoimenpiteet johtoalueiden reunusmetsissä.

Johtoalueen ja siihen rajautuvan reunametsän käyttöoikeudet määritellään maankäyttö- ja rakennuslain
161 §:n tarkoittamissa maanomistajan ja johdonomistajan välisissä johtoalueen käyttöoikeussopimuksissa.
Oikeudet määritellään tapauskohtaisesti, mutta voimassaolevien käyttöoikeussopimuslomakkeiden perus-
teella verkonhaltijalla on oikeus poistaa vain yksittäisiä, sähkönjakelua mahdollisesti vaarantavia puita.
Ongelmana reunametsien käsittelyssä on lähinnä se, että maanomistajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta
poistaa mahdollisesti häiriötöntä sähkönjakelua uhkaavat puut. Metsänomistajilta puuttuu kannustin häiri-
öttömän sähkönsaannin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen. Verkonhaltijalla on puolestaan oi-
keus poistaa vain yksittäisiä, sähkönjakelua mahdollisesti vaarantavia puita.

Työryhmä esittikin vuonna 2006, että johdonomistajan oikeuksia keskijännitteisten ilmajohtojen reunamet-
sien käsittelyssä täsmennetään. Ehdotus edellyttäisi voimassaolevien käyttöoikeussopimusten läpikäyntiä ja
laatimista sopimuspohjalle, jossa johdonomistajan oikeuksia olisi laajennettu nykyisin käytössä olevasta
käyttöoikeussopimuksesta. Sopimuksissa olisi mahdollista viitata esimerkiksi kehittämiskeskus Tapion an-
tamiin suosituksiin johtokatujen reunusmetsien käsittelystä.

Johtojen sijoittamista sääntelevä maankäyttö- ja rakennuslain 161 § velvoittaa nykyisellään maanomistajan
sallimaan johtojen sijoittamisen mailleen. Jos verkonhaltija ja maanomistaja eivät pääse sopimukseen kes-
kenään johtojen sijoittamisesta sekä sitä koskevasta korvauksesta, voidaan erimielisyys saattaa kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Työryhmä ehdotti, että vastaava malli voitaisiin saattaa kos-
kemaan myös johtoalueiden reunusmetsien hoitoa koskevia erimielisyyksiä. Tämä loisi edellytykset reu-
nusmetsien tehokkaammalle ennaltaehkäisevälle hoidolle. Työryhmä ehdotti vuonna 2006, että maankäyt-
tö- ja rakennuslain 161 §:ää täydennettäisiin säännöksellä, jossa maanomistajalle asetettaisiin velvollisuus
hyväksyä korvausta vastaan määritellyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet sähkön toimitusvarmuuden tur-
vaamiseksi maaseudun ilmajohtoalueilla.

Sähköverkkoja edustava Energiateollisuus ja metsänomistajien etujärjestöt MTK ja SLC ovat laatineet mar-
raskuussa 2011 jäsenilleen yhteisen suosituksen johtoalueiden vierimetsien hoidosta, jonka tavoitteena on
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tehostaa johtokatujen reunusmetsien hoitoa sekä reunusmetsissä alle 15 metrin päässä sähköjohdon keski-
linjasta kasvavien riukuuntuneiden lehtipuiden ja muiden sähköjohtoa uhkaavien puiden poistoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että keskijänniteilmajohtojen johtokatujen hoitamista tulisi tehostaa
merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Ministeriö arvioi, että jakeluverkonhaltijat eivät ole huolehti-
neet kaikilta osin johtokatujen reunusmetsien hoitamisesta siinä laajuudessa kuin niiden asiakkaiden koh-
tuulliset tarpeet olisivat edellyttäneet. Energiateollisuuden sekä MTK:n ja SLC:n suositus on tärkeä etappi
reunusmetsien hoitamisen tehostamiseksi. Ministeriö vetosi 26.1.2012 pidetyssä neuvottelussa Energiate-
ollisuuteen ja sen jäseniin, että suosituksen mukaiset hoitotoimenpiteet käynnistettäisiin reunusmetsissä jo
kesällä 2012.

Ministeriö arvioi edelleen, että reunusmetsien hoitaminen tehostuisi merkittävästi, mikäli kauppa- ja teolli-
suusministeriön työryhmän vuonna 2006 tekemä ehdotus sähköverkonhaltijan oikeudesta toteuttaa sähkö-
verkon kunnossapidon kannalta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä reunusmetsissä toteutettaisiin. Tämän
vuoksi ministeriö esittää työryhmän ehdotusta vastaavan säännöksen ottamista sähkömarkkinalakiin.

Luonnos säädösehdotukseksi

Sähkömarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka antaisi jakeluverkonhaltijalle oikeuden tehdä
sähköntoimitusvarmuuden turvaamiseksi ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sähköjohtojen reunusmetsissä.

x §
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet jakeluverkon reunusmetsässä

Jos se on sähkönjakelun keskeytyksen poistamiseksi taikka keskeytysten ennaltaehkäisemi-
seksi välttämätöntä, jakeluverkonhaltija saa ilman omistajan tai haltijan lupaa kaataa ja pois-
taa jakeluverkon läheisyydessä sijaitsevia puita ja muita kasveja. Toimenpiteillä ei saa aiheut-
taa omistajalle kohtuutonta haittaa verrattuna siihen hyötyyn, joka toimenpiteellä saavute-
taan jakeluverkon varmuudelle. Toimenpiteet on rajattava siten, että ne kohdistuvat jakelu-
verkon varmuudelle ilmeisen riskin aiheuttaviin puihin tai kasveihin.  Jakeluverkon palveluk-
sessa olevalla on tässä tarkoituksessa oikeus liikkua yksityisellä alueella ja asettaa maastoon
tarpeellisia merkkejä.

Verkonhaltijan on muissa kuin kiireellisissä tapauksissa varattava alueen omistajalle ja halti-
jalle tilaisuus suorittaa 1 momentissa mainitut toimenpiteet itse.

y §
Korvaukset haitasta ja vahingosta

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla, kunnalla yleisen alueen omistajana ja haltijana sekä valti-
olla yleisen tiealueen omistajana ja haltijana on oikeus saada täysi korvaus haitasta ja vahin-
gosta, joka on aiheutunut x §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä.
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Jos korvauksesta ei ole sovittu ennalta, on korvausvaatimus tehtävä jakeluverkonhaltijalle
vuoden kuluessa haitan tai vahingon syntymisestä. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) mukai-
sessa järjestyksessä.

2. Sähköverkkojen ja asiakkaiden varautumisen kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa, että ministeriö valmistelee lainmuutoksen, joka sisältää sähköverkoille
yleisen varautumisvelvoitteen normaaliolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varalle. Varautumisvel-
voite sisältäisi mm. velvoitteen riittävän asiakastiedon antamisen varmistamiseen normaaliolojen häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa, velvoitteen järjestää toimiva yhteys (ns. viranomaislinja) toiminta-alueensa
pelastusviranomaisiin, poliisiin, tieviranomaisiin sekä toisiin verkonhaltijoihin, teleyrityksiin ja muihin infra-
struktuurin haltijoihin kaikissa olosuhteissa sekä velvoitteen laatia ennalta suunnitelmat korjaushenkilöstön
käytöstä ja varallaolosta sekä vastuuhenkilöistä myrsky- ja muissa häiriötilanteissa. Edellä mainitut asiat
verkonhaltijan tulisi sisällyttää laatimaansa varautumissuunnitelmaan.

Varautumissuunnitelmassa tulisi esittää myös, miten ja missä järjestyksessä sähköt palautetaan toimintaan
häiriötilanteessa. Priorisoinnissa tulisi ottaa huomioon sähkön häiriöttömän toimituksen välttämättömyys
asiakasryhmille sekä sähköverkon toimitusvarmuuteen liittyvät tekniset ominaisuudet kuten verkonosien
herkkyys vaurioille ja uudelleenreititysmahdollisuudet. Kohteita, joille mahdollisimman häiriötön sähkön-
saanti olisi erityisen tärkeää, olisivat suuret asiakaskeskittymät, usean asunnon sähkölämmityskohteet il-
man varalämmitysmahdollisuutta, vanhainkodit, sairaalat ja vastaavat kohteet sekä viestintäverkkojen kriit-
tiset tukiasemat.

Suunnitelman tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.  Energiamarkkinavirasto
valvoisi suunnitelmien laatimista.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että jakeluverkonhaltijalle säädettäisiin velvollisuus antaa asiakkailleen tieto
jakeluverkon toimitusvarmuuden tasosta näiden liittymispisteessä. Jakeluverkonhaltijalle ehdotetaan myös
velvollisuutta ohjata ja neuvoa asiakkaitaan varautumaan sähkönjakelun häiriöihin. Jakeluverkonhaltijalla
olisi tällöin velvollisuus laatia sähkönkäyttäjän kanssa arvio siitä, olisivatko sähkönkäyttäjän vaatimukset
sähköntoimituksen varmistamisesta kohtuullisia.

Luonnos säädösehdotuksiksi

Sähkömarkkinalakiin lisättäisiin säännös, joka velvoittaa verkonhaltijaa osallistumaan valmiussuunnitteluun
sekä laatimaan sähköntoimitusten varmistamiseksi varautumissuunnitelman.  Suunnitelman tarkemmasta
sisällöstä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

x §
Verkonhaltijan varautumissuunnittelu

Verkonhaltijan on valmiussuunnittelulla ja varautumisella huolehdittava siitä, että sen toi-
minta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa
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(1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Verkonhaltijan on laadittava varautumissuunni-
telma sekä osallistuttava tarpeellisessa laajuudessa huoltovarmuuden turvaamiseen tähtää-
vään valmiussuunnitteluun.

Tarkempia säännöksiä varautumissuunnitelman sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella. Säännökset voivat koskea yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön
toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamiseksi tarpeellista sähköverk-
kojen toiminnan sekä sähkönsiirron tai –jakelun järjestelyä.

Varautumissuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava Energiamarkkinaviras-
tolle. Energiamarkkinavirastolla on oikeus vaatia verkonhaltijaa tekemään muutoksia varau-
tumissuunnitelmaan, jos suunnitelma ei täytä säädettyjä vaatimuksia.

Huoltovarmuuden turvaamiseen tähtäävästä valmiussuunnittelusta säädetään erikseen.

x §
Jakeluverkonhaltijan velvollisuus ohjata asiakkaidensa varautumista

Jakeluverkonhaltijan on annettava liittyjälle liittymissopimusta koskevassa tarjouksessa tie-
dot jakeluverkon toimitusvarmuuden tasosta ja siihen vaikuttavista suunnitelmista liittymis-
pisteessä.

Jakeluverkonhaltijan on vähintään kahden vuoden välein toimitettava asiakkailleen ohjeita
varautumisesta sähkönsiirron ja -jakelun häiriöihin.

Jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus antaa asiakkaalleen tämän pyynnöstä tai omasta aloit-
teestaan yksilöllisiä varautumisohjeita, jos asiakkaan sähkönkäyttö edellyttää verkonosassa
sovellettavaa tavanomaista toimitusvarmuuden tasoa korkeampaa sähkönsaannin varmis-
tamista.  Verkonhaltijan on tällöin asiakkaan pyynnöstä esitettävä arvio siitä, olisiko varau-
tuminen edullisempaa tehdä asiakkaan omilla toimenpiteillä vai jakeluverkon kehittämistoi-
menpiteillä.

Sähkömarkkinalakiin lisättäisiin säännös, jossa verkonhaltijat velvoitettaisiin toimimaan häiriötilanteissa
yhteistyössä muiden verkonhaltijoiden ja toiminta-alueensa pelastusviranomaisten, poliisin, kuntien viran-
omaisten sekä tieviranomaisten kanssa.  Lisäksi verkonhaltijoiden valvontakeskukset velvoitettaisiin yhteis-
toimintaan muiden kriittisten infrastruktuurien haltijoiden kanssa. Tätä yhteistyötä varten verkonhaltijoilla
tulisi olla varattuna erillinen viestiyhteys.

Sellaisista tilanteista, jotka edellyttävät pelastustoimia säädetään pelastuslaissa (379/2011). Pelastustilan-
teessa pelastustoimintaa johtaa 34 §:n mukaisesti pelastusviranomainen. Lain 35 §:n mukaisesti, jos pelas-
tustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoimen
johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Verkonhaltijoi-
den tulisi osaltaan huolehtia tilannekuvan luomisen edellytyksistä ja tarvittavien tietojen toimittamisesta.
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x §
Verkonhaltijan yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteissa

Verkonhaltijan on toimittava häiriötilanteissa yhteistyössä muiden verkonhaltijoiden ja toi-
minta-alueensa pelastusviranomaisten, poliisin, kuntien viranomaisten ja tieviranomaisten
sekä teleyritysten, vesihuoltolaitosten, kaukolämpöä toimittavien yritysten ja maakaasuver-
konhaltijoiden kanssa. Verkonhaltijan on osallistuttava häiriötilanteissa toiminta-
alueeseensa liittyvän tilannekuvan muodostamiseen ja toimitettava tilannekuvan muodos-
tamisesta vastaavalle viranomaiselle sitä varten tarvittavat tiedot.

Verkonhaltijan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettua yhteistyötä varten erillinen vies-
tiyhteys valvomoonsa tai muuhun tilaan, josta johdetaan verkonhaltijan toimenpiteitä häiriö-
tilanteen poistamiseksi.

Sähkömarkkinalakiin lisättäisiin säännös, jossa säädettäisiin jakeluverkonhaltijalle velvollisuus antaa asiak-
kailleen tietoa sähkönjakelun häiriön kestosta ja sähköjen palautumisesta. Tiedottaminen voisi tapahtua
esimerkiksi tekstiviestipalveluna.

x §
Jakeluverkonhaltijan tiedottaminen asiakkaille häiriötilanteissa

Jos sähkönjakelu keskeytyy jakeluverkossa merkittävässä laajuudessa, jakeluverkonhaltijan
on tiedotettava siitä viipymättä asiakkaille ja ilmoitettava samalla arvio vian tai keskeytyksen
kestosta ja laajuudesta.

Energiamarkkinavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä ja muodosta.

3. Asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa, että ministeriö valmistelee lainmuutoksen, jolla korotetaan asiakkaille
sähkökatkoista maksettavia ns. vakiokorvauksia. Tällä hetkellä vakiokorvaus voi olla suurimmillaan asiak-
kaan yhden vuoden siirtomaksun suuruinen. Vakiokorvaus kohoaa porrastetusti ja saavuttaa enimmäismää-
rän, kun sähkökatko on kestänyt viisi vuorokautta. Vakiokorvauksen enimmäismäärällä on lisäksi euromää-
räinen 700 euron yläraja, joka säätämisaikaan vastasi suuruudeltaan sähkölämmittäjän vuotuista siirtomak-
sua.

Ministeriö ehdottaa, että vakiokorvausjärjestelmään sisällytetään kaksi uutta porrasta, joissa vakiokorvauk-
sen määrä nousisi. Ensimmäinen lisäporras tulisi kahdeksan vuorokauden jälkeen, jolloin vakiokorvauksen
määrä nousisi 150 %:iin vuotuisesta siirtomaksusta.  Toinen lisäporras tulisi 12 vuorokauden jälkeen, jolloin
vakiokorvauksen määrä nousisi 200 %:iin vuotuisesta siirtomaksusta. Vakiokorvauksen laskentaperusteena
käytettäisiin asiakkaan siirtomaksua, johon sisältyvät myös verot.
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Korvauksen enimmäissummaa ehdotetaan korotettavaksi kulumassa olevan siirtomaksujen valvontajakson
ajaksi 1 000 euroon, mikä vastaa korvauksen arvoa sen säätämisajankohtana. Kuluvan valvontajakson pää-
tyttyä korvaus korotettaisiin 1.1.2016—31.12.2017 väliseksi ajaksi 1 500 euroon, jonka jälkeen se kohoaisi
vielä 2 000 euroon. Euromääräisen ylärajan määrittelyn perusteena käytettäisiin aikaisempaan tapaan säh-
kölämmittäjän vuotuista siirtomaksua. Vakiokorvausjärjestelmän muutosten vaikutusta lievennetään siir-
tymäajalla, joka antaa verkonhaltijoille mahdollisuuden parantaa varautumistaan sähkökatkoja aiheuttaviin
luonnonilmiöihin. Vastaavaa menettelyä sovellettiin myös silloin, kun alkuperäinen vakiokorvaussäännös
säädettiin.  Samalla vakiokorvausjärjestelmää säädetään niin, että korvaustasot tiukkenevat sitä mukaa, kun
toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpano etenee.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten tullessa täysimääräisesti voimaan 1.1.2028 alkaen, olisi perus-
teltua kytkeä vakiokorvausten maksamisen aikataulu nyt ehdotettua tiiviimmin yhteen vaatimusten aikara-
jojen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ennen lakiesityksen antamista vakiokorvausjärjestelmän korvausmäärien
muutosten kustannusvaikutukset ja erityisesti sen, miten korvausmäärien muutokset vaikuttaisivat pienten
jakeluverkkojen taloudelliseen kantokykyyn.

Luonnos säädösehdotukseksi

27 f §
Vakiokorvaus verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi

--------------------------
Vakiokorvauksen määrä on sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:
1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24
tuntia;
2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72
tuntia;
3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120
tuntia; [.]
4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin
192 tuntia;
5) 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän kuin
288 tuntia;
6) 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

Vakiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on kuitenkin 2 000
euroa sähkönkäyttäjää kohti. Vakiokorvauksen enimmäismäärää voidaan tarkistaa valtioneu-
voston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti.
-----------------------------
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Verkkopalvelun keskeytymisen johdosta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on
1 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1 tammikuuta
2016 ja 1 500 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1
tammikuuta 2018.

4. Ministeriön toimenpiteiden aikataulu

Lakiesitykset sisällytettäisiin työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa olevaan hallituksen esitykseen
sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön
EU:n 3. energian sisämarkkinapaketti. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä 2012.

Edellä kuvattujen vaikuttavuusanalyysien lisäksi ehdotetut uudet valvonta- ja kehitystehtävät edellyttäne-
vät Energiamarkkinaviraston resurssien vahvistamista. Energiamarkkinavirasto on arvioinut alustavasti lisä-
resurssitarpeekseen kuusi henkilötyövuotta. Resurssien lisäystarve tulee täsmentää lainvalmistelun yhtey-
dessä.
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LIITE 1

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MUISTIO SÄHKÖNJAKELUVERKON MAAKAAPELOINNIN KUSTANNUKSISTA

Sähköverkon häiriöiden aiheuttamaa keskeytysaikaa sähkönkäyttäjille voidaan pienentää usealla eri toi-
menpiteellä. Viankorjausaikaan ja sähköntoimituksen keskeytyksestä kärsivien asiakkaiden lukumäärään
vaikuttavat verkon rakenne (mm. silmukointi, varayhteydet), verkossa käytettävä teknologia (mm. kaape-
lointiaste, kaukokäyttö) ja viankorjausresurssit. Eri alueilla toimivilla ja erilaisia verkkoratkaisuja omaavilla
verkoilla voi olla toisistaan poikkeava strategia keskeytysajan ja keskeytysten lukumäärän pienentämiseen.
Kuitenkin jakeluverkon maakaapeloinnilla, ja nimenomaan keskijänniteverkon kaapeloinnilla, on merkittävä
rooli laajojen ja ilmajohdoille paljon vahinkoa aiheuttavien myrskyjen aiheuttamien keskeytysten pienen-
tämisessä.

Seuraavassa tarkastellaan sähkön toimitusvarmuuden parantamisen kustannuksia vaihtoehdossa, jossa
toimitusvarmuus turvattaisiin yksinomaan kaapeloimalla. Tämä antaa samalla ylärajan toimitusvarmuuden
parantamisen kustannuksille. Muut vaihtoehdot ovat edullisempia.

Tarkastelu perustuu sekä Energiamarkkinaviraston tekemään arvioon maakaapeloinnin kustannuksista että
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston vuonna 2006 kauppa- ja teolli-
suusministeriölle laatimaan sähkönjakelun toimitusvarmuuskriteereitä käsittelevässä raportissa7 esitettyi-
hin tuloksiin.

Energiamarkkinavirasto on tehnyt arvion sähkönjakeluverkon kaapeloinnin aiheuttamista kustannuksista ja
kustannusten vaikutuksesta sähkön siirtohintaan. Energiamarkkinaviraston laskelmassa oletettiin, että kaa-
peloidaan n. 75 % nykyisestä keskijännitteisestä ilmajohtoverkosta (nykyisin koko keskijänniteverkon kaa-
pelointiasteen keskiarvo on 11 %).  Todellisuudessa kannattaisi kaapeloida selvästi vähäisempi osuus verk-
koa. Kaapeloitavana olisi noin 90 000 km keskijännitejohtoja. Kaapeloinnin investointikustannusten arvioi-
daan olevan noin 4 400 milj. euroa ja jos kaapelointi toteutettaisiin esim. 10 vuoden aikana, olisi vuosittai-
nen investointikustannus 440 milj. €/vuosi. Tämä tarkoittaa Energiamarkkinaviraston mukaan, että nykyi-
nen verkkoinvestointien vuosittainen määrä tulisi lähes kaksinkertaistaa. Energiamarkkinavirasto arvioi,
että kaapeloinnin vaikutukset sähkön siirtohintaan olisivat keskimäärin 1 – 1,5 snt/kWh vastaten 15 – 20
%:n siirtohinnan korotusta 10 vuoden kuluessa. Sähkölämmittäjän (kulutus 18 000 kWh/v) sähkölasku nou-
sisi tällöin noin 180 – 270 €/v ja tavallisen kerrostaloasukkaan (kulutus 3000 kWh/v) noin 30 – 35 €/v.

Maakaapeloinnin kustannus riippuu suuresti siitä, minkälaisissa olosuhteissa maakaapelointia tehdään.
Energiamarkkinaviraston arvion mukaan helpoissa olosuhteissa keskijänniteverkon maakaapeloinnin kus-
tannus on noin 40 000 €/km. Normaalissa olosuhteessa maakaapeloinnin hinta nousee ja on noin 50 000
€/km. Mikäli maakaapeli voidaan sijoittaa maantien varteen (sisäliuskaan auraamalla) putoaa kustannus
arvion mukaan noin 30 000 euroon/km. Maantien varteen sijoitettavan maakaapelin kustannus on siten
merkittävästi (noin 25 – 40 %) pienempi kuin muualle sijoitettavan kaapelin. Toisaalta maantien varressa
kaapelin reitti voi olla pidempi kuin muuta muualle sijoitettuna. Tässä kaikki arviot on tehty olettamuksella,
että keskijänniteverkon maakaapeloinnin kustannus olisi keskimäärin 40 000 €/km.

7 Sähkönjakeluverkkoon soveltuvat toimitusvarmuuskriteerit ja niiden raja-arvot sekä sähkönjakelun toimitusvarmuu-
delle asetettavien toiminnallisten tavoitteiden kustannusvaikutukset. LTY ja TTY 26.10.2006.
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- Siirtohintaa ei siis korotettaisi yhdellä kertaa 15 – 20 % vaan 10 vuoden kuluessa vuosittain kaape-
loinnin edistyessä.

- Siirtohinta muodostaa sähkön kokonaishinnasta karkeasti ottaen noin kolmanneksen sähköener-
giamaksujen ja verojen ohella, joten siirtohinnan 15 – 20 %:n korotus aiheuttaisi sähkönkäyttäjille
kokonaissähkölaskuun noin 4 – 6 %:n korotuksen seuraavan 10 vuoden aikana.

- Esitetty arvio 15 – 20 %:n siirtohinnan korotuksesta ja vastaavasta 4 – 6 %:n sähkönkäytön koko-
naiskustannuksen korotuksesta on arvio keskimääräisestä korotustarpeesta. Käytännössä nämä lu-
vut vaihtelevat voimakkaasti riippuen verkkoyhtiöiden lähtötilanteesta. Mikäli sähköverkko on jo
suurelta osin kaapeloitu, jää siirtohinnan muutos arvioitua keskimääräistä kustannusta pienem-
mäksi ja toisaalta, mikäli sähköverkko on suurelta osin ilmajohtoa, on kaapelointitarvekin keskimää-
räistä suurempi ja vaaditun investoinnin vaikutus siirtohintaan suurempi kuin edellä arvioitua kes-
kimääräinen kustannus.

- Mikäli keskijänniteverkon kaapeloinnin lisäksi lisätään myös pienjänniteverkon kaapelointiastetta
nykyisestä 36 %:sta 80 %:iin ja toteutettaisiin tämä myös 10 vuoden aikana, olisivat arvioidut kus-
tannukset yhteensä noin 2 200 milj. euroa ja vaikutus sähkön siirtohintaan noin 0,5 – 0,75 snt/kWh.

- Keskijännite- ja pienjänniteverkon kaapelointi aiheuttaisi yhteensä 1,5 – 2,25 snt/kWh siirtohinnan
korotukseen 10 vuoden aikana. Tämä vastaisi noin 4 – 9 % korotuska sähkönkäyttäjän kokonaissäh-
kölaskuun 10 vuoden aikana.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston vuonna 2006 julkaisemassa rapor-
tissa on esitetty esimerkkilaskelmia perustuen olemassa olevien verkkoyhtiöiden verkkotietoihin. Näissä
laskelmissa on arvioitu mm. siirtohinnan muutostarvetta, mikäli tavoitteeksi asetetaan sähköverkon sellai-
nen tekninen toteutustapa (voi olla muukin kuin vain maakaapelointi), jota käytettäessä keskeytykset jäisi-
vät tiettyjen ennalta asetettuja aikarajoja pienemmiksi voimakkuudeltaan erilaisten myrskyjen vaikutukses-
ta.

Raportissa on tarkasteltu kolmenlaisia suurhäiriöitä, luokat I, II ja III sekä niiden vaikutuksia. Suurhäiriöllä
tarkoitetaan raportin mukaan tilannetta, jossa yli 20 % yhtiön asiakkaista on ilman sähköä. Luokan I suur-
häiriöstä aiheutuu nykyisellä verkkorakenteella sekä varautumis- ja korjaustoimenpiteillä kokonaisuudes-
saan 2 vuorokauden mittaiset keskeytykset (ja sen on arvioitu tapahtuvan kerran 5 vuodessa), luokan II
suurhäiriöstä 5 vuorokauden mittaiset keskeytykset (arvioitu tapahtuvan kerran 20 vuodessa) ja luokan III
suurhäiriöistä vähintään 14 vuorokauden mittaiset keskeytykset (arvioitu tapahtuvan kerran 100 vuodessa).
Raportissa esitettyihin laskelmiin perustuvan arvion mukaan eräässä todellisessa esimerkkiverkossa 0,9 –
1,52 snt/kWh suuruinen siirtohinnan korotus 10 vuoden aikana johtaisi verkkoinvestointeihin käytettynä
verkkoratkaisuun, jossa keskeytykset jäisivät luokan II suurhäiriössä vastaavasti 48 – 24 h mittaisiksi. Eli
tilanne paranisi olennaisesti tämän hetken II luokan suurhäiriön aiheuttamasta 5 vuorokauden keskey-
tysajoista. Toisaalta saman esimerkkiyhtiön tietojen perusteella on arvioitu, että normaalilla korjaushenki-
lökunnan määrällä (korjaushenkilökuntaa ei siis lisättäisi merkittävästi nykyisestä) 48  h keskeytysaika vaati-
si pienjänniteverkon 85 %:n ja keskijänniteverkon 25 % kaapelointiasteen. Vastaavat luvut 24 h keskeytyk-
sissä olisivat 85 % pienjänniteverkon osalta ja 70 % keskijänniteverkon osalta.

Kun näitä todellisella verkolla tehtyjen esimerkkilaskelmien tuloksia verrataan Energiamarkkinaviraston
esittämiin arvioihin, voidaan todeta, että molemmat ovat samansuuntaisia. Kaapelointiasteet ja kustannus-
tasot vastaavat toisiaan. Näin siis sattui käymään tämän kyseisen esimerkkiyhtiön kohdalle, mutta on huo-
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mattava, että verkkoyhtiöt eivät ole keskenään samanlaisia ja sama toimitusvarmuusvaatimus aiheuttaa eri
yhtiöillä erilaisia ja eri määrän toimenpiteitä, erisuuruisen kaapeloinnin lisäystarpeen ja siten myös erisuu-
ruisen vaikutuksen sähkön siirtohintaan.

Yhteenvetona voidaan esittää seuraava suuruusluokka-arvio maakaapeloinnin lisäämisen kustannuksista:
- Maakaapeloinnin lisääminen seuraavan 10 vuoden aikana sille tasolle (noin 75 % keskijännitever-

kosta maakaapeloitu ja noin 85 % pienjänniteverkosta maakaapeloitu), jossa pisimmät keskeytykset
sellaisissa laajoissa myrskyissä, jotka nykyisin aiheuttavat noin 5 vuorokauden keskeytyksen säh-
könjakelussa, saataisiin pienennettyä noin 1 vuorokauteen, aiheuttaisi sähkönkäyttäjille keskimää-
rin noin 4-9 % korotuksen kokonaissähkölaskuun 10 vuoden aikana.

- Verkkoyhtiöt eivät ole keskenään samanlaisia ja sama toimitusvarmuusvaatimus aiheuttaa eri yhti-
öillä erilaisia ja eri määrän toimenpiteitä, erisuuruisen kaapeloinnin lisäystarpeen ja siten myös
erisuuruisen vaikutuksen sähkön siirtohintaan. 10 vuoden tavoiteaikataulun pidentäminen alentaa
siirtohintaan kohdistuvaa vuotuista kustannusvaikutusta.

- Koko verkon maakaapelointi ei ole kustannussyistä suositeltava vaihtoehto, jolloin osa sähköver-
kosta jäisi maakaapeloinnin ulkopuolelle ja tästä johtuen pienellä osalla sähkön käyttäjistä voi toi-
mitusvarmuuskriteerin asettamisen ja sen toteutumisen jälkeenkin edelleen esiintyä 1 – 2 vuoro-
kautta pidempiä keskeytyksiä.

- Kaapeloinnin lisäksi verkonhaltijat toteuttaisivat käytännössä myös ison joukon muita toimitusvar-
muutta parantavia toimia kuten verkosto-automaation parantaminen, johtokatujen reunametsien
karsiminen, rengassyöttöjen lisääminen jne.
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LIITE 2.

VALMISTELUN YHTEYDESSÄ TAVATUT ASIANTUNTIJAT

11.1.2012  Myrskytuhoihin tutustuminen Lopella
Fortum/Timo Karttinen, Jörgen Dahlqvist; LNI Verkko/Tapani Liuhala; Lopen kunta/Karoliina
Viitanen; Hämeen hätäkeskus/Antti Mansikka; Kanta-Hämeen pelastustoimi/Petri Talikka;
kansanedustaja Timo Heinonen
TEM/Jyri Häkämies, Arto Lepistö, Kari Mäkinen

16.1.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö/Laura Vilkkonen, Timo Kievari, Juha Parantainen;
Viestintävirasto/Asta Sihvonen-Punkka; Onnettomuustutkintakeskus/Veli-Pekka Nurmi;
Energiamarkkinavirasto/Simo Nurmi, Martti Hänninen
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen

17.1.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö/Mikael Nyberg
TEM/Esa Härmälä

18.1.2012 Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualue/Juha Sammallahti, Johanna
Vehkaoja
TEM/Arto Rajala

19.1.2012 Fortum/Esa Hyvärinen, Ari Koponen, Bengt Söderlund
TEM/Esa Härmälä, Arto Rajala

20.1.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö/Harri Pursiainen, Mikael Nyberg; Liikennevirasto/Kari
Ruohonen
TEM/Erkki Virtanen, Arto Rajala

20.1.2012 Energiateollisuus/ Eeva Kalli, Kenneth Hänninen, Milka Kortet, Ina Lehto
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen

24.1.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö/Mikael Nyberg, Kaisaleena Välipirtti, Joni Oksanen, Laura
Vilkkonen; Liikennevirasto/Kari Ruohonen, Kari Lehtonen; Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
to/Harri Westerlund; Johtotieto/Petri Nuutinen
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala

26.1.2012 Fortum/Tapio Kuula; Fortum Sähkönsiirto/Riikka Hirvisalo-Oja; LNI Verkko/Tapani Liuhala;
Järvi-Suomen Energia/Arto Pajunen; Savon Voima Verkko/Matti Ryhänen; PKS Sähkönsiir-
to/Arto Gylen; Vatajankosken Sähkö/Juha Lindholm; Parikkalan Valo/Olli Mattila; Empo-
wer/Ari-Jussi Knaapila; Voimatel/Sami Iso-Pahkala; Energiateollisuus/Kenneth Hänninen,
Pertti Lindberg; Energiamarkkinavirasto/Riku Huttunen, Simo Nurmi; Kuluttajavirasto/Päivi
Hentunen, Jukka Kaakkola
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TEM/Jyri Häkämies, Kai Mykkänen, Esa Härmälä, Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen,
Mauri Vieru

30.1.2012 Huoltovarmuuskeskus/Risto Leukkunen, Matti Jauhiainen, Timo Vapalahti
TEM/Arto Rajala, Markku Kinnunen

2.2.2012 Sisäasiainministeriö/Esko Koskinen, Janne Koivukoski, Taito Vainio
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Kari Mäkinen

3.2.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö/Juha Parantainen, Timo Kievari; Maa- ja metsätalous-
ministeriö/Antti Belinskij
TEM/Arto Rajala

6.2.2012 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio/Hannu Niemelä
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala

13.2.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö/Laura Vilkkonen, Timo Kievari, Juha Parantainen;
Viestintävirasto/Pertti Hölttä, Ari Karppanen; Energiamarkkinavirasto/Simo Nurmi, Martti
Hänninen
TEM/Arto Rajala, Markku Kinnunen

20.2.2012 Huoltovarmuuskeskus/Veli-Pekka Kuparinen, Sauli Savisalo
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen

23.2.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Jarmo Partanen
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen

27.2.2012 Energiamarkkinavirasto/Riku Huttunen, Simo Nurmi, Martti Hänninen, Veli-Pekka Saajo
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen

27.2.2012 Energiateollisuus/Kenneth Hänninen, Arto Gylen, Jorma Myllymäki, Riikka Hirvisalo-Oja, Juha
Lindholm
TEM/Arto Lepistö, Arto Rajala, Markku Kinnunen

2.3.2012 Suomen ympäristökeskus/Kari Oinonen, Ville Helminen
TEM/Arto Rajala, Markku Kinnunen

Lisäksi seuraavat asiantuntijat ovat toimittaneet ministeriölle muistion ja toimenpide-ehdotuksen valmiste-
lussa hyödynnettyä aineistoa:

Energiamarkkinavirasto/Simo Nurmi, Martti Hänninen
Energiateollisuus/Pertti Lindberg, Tuomas Maasalo
LNI Verkko/Jarkko Kohtala
TEM/Kari Mäkinen


