
 

Pohjoismaiden ministerineuvoston energiapolitiikan ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajana vastaan 

Pohjoismaiden hallituksille 8. syyskuuta 2019 esitettyyn kirjalliseen kysymykseen (E 17/2019) vihreään talouteen 

siirtymisestä. Vastaus on yhteenveto maiden vastauksista esitettyihin kysymyksiin.  

  

1. Millaiset korvaukset ja korvausehdot koskevat maanomistajia esimerkiksi korkeajännitemastojen ja 

tuulivoimaloiden pystyttämisen yhteydessä? Lukemani perusteella esimerkiksi Tanskan 

siirtoverkonhaltija Energinet maksaa rakennettavista korkeajännitemastoista korvauksia lähellä 

sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Perusteena on tavallisesti maatalousalan organisaation (SEGES), 

Tanskan energiajärjestön (Dansk Energi) ja siirtoverkonhaltijan (Energinet) välinen valtakunnallinen 

sopimus. Säännöllisesti tarkistettava sopimus perustuu Tanskan oikeuskäytäntöön. Mastoista ja 

ilmajohdoista yli 280 metrin päässä sijaitsevat asunnot eivät lukemani mukaan oikeuta korvaukseen. 

Millainen käytäntö on muissa Pohjoismaissa?  

 

Suomi 

 

Tuulivoimaloiden osalta korvaukset perustuvat Suomessa yksityisiin vuokrasopimuksiin. Sähkönsiirtojohtojen 

osalta maanomistajille korvataan taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat käyttöoikeuden myöntämisestä 

johtoaukean alueeseen ja johtoaukean molemmilla puolilla olevaan reunavyöhykkeeseen, jossa puiden kasvua on 

rajoitettu. Korvaukset maksetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 

(603/1977) perusteella. 

 

Islanti 

 

Rakentamiseen tarvittava alue voidaan jakaa kahteen osaan. Osalle alueesta pystytetään varsinaiset rakenteet tai 

niiden osia, ja toinen osa muodostaa rakenteiden tarvitseman turva-alueen. Varsinaiset rakenteet voivat olla 

perustuksia, mastoja, johtoja, sorateitä tai kuituoptisia kaapeleita, joita varten pääurakoitsijan on hankittava 

maanomistajalta kaikki tarvittavat luvat. Sähköverkon korkeajännitejohdot kulkevat tyypillisesti suurten alueiden 

yli ja niiden odotettavissa oleva käyttöikä on pitkä. Siksi rakentamiseen tarvittavan alueen käyttöaikaa ei voi 

rajoittaa. Korvausten määrässä otetaankin huomioon kunkin kiinteistön sen hetkinen hankintahinta tai markkina-

arvo, joka lasketaan ensi sijassa alueen tavanomaisen hehtaarihinnan perusteella. Välitöntä omistusoikeutta 

alueeseen ei kuitenkaan edellytetä, sillä käytön mahdollistavaa kiinteistörasitetta voidaan pitää välillisenä 

omistusoikeutena. Maanomistajalle jää rasitteen perusteella siirtoverkon rakennusalueelle maan käyttöoikeus ja 

mahdollisuus maatalouden harjoittamiseen. 

Alueen käyttöoikeudesta maksettavat korvaukset määräytyvät sekä rakentamiseen tarvittavan että muun 

tarkoitukseen käytettävän maa-alueen arvon mukaan. Turva-alueelle sijoitettavien rakennusten/rakennelmien 

rakentamiskiellosta maksettavana korvauksena suoritetaan 2/3 mastojen ja sorateiden rakentamiseen käytettävän 

alueen hehtaarihinnasta. Lunastusarvojen määrittämistä hoitavan komitean päätöksissä on asiasta useita 

ennakkotapauksia. Näissä päätöksissä on lisäksi esimerkkejä lunastuskorvauksista sellaisissa tilanteissa, joissa 

ilmajohtojen on katsottu rajoittavan rakentamiskieltoaluetta suuremman alueen käyttöä, koska sähkölinjasta 

aiheutuu visuaalista haittaa ja koska ihmiset eivät halua oleskella vastaavien rakennelmien läheisyydessä.  Komitea 

on laatinut nämä säännöt sellaisiin tilanteisiin, joissa maan arvon on katsottu alentuneen 200 metriä keskilinjan 

molemmin puolin tai yhteensä 400 metriä leveällä alueella, josta on vähennetty suoja-alueen leveys. Näissä 

tapauksissa korvauksen määräksi on määritelty 10 % maan käyvästä arvosta. 

Norja 

 

Tuulivoiman rakentaminen perustuu useimmiten kaikkien tai lähes kaikkien suunnittelualueen (tuulivoiman 

rakentamisalueen) maanomistajien kanssa tehtävään sopimukseen. Mikäli sopimukseen ei päästä kaikkien 

maanomistajien kanssa, voidaan hakea maan pakkolunastuslupaa. Norjassa ei ole korvausjärjestelmää, jonka 

perusteella korvauksia maksettaisiin varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella sijaitseville asunnoille tai muille 

rakennelmille. Lähestymistapa on periaatteessa sama kuin voimajohtojen suhteen, mutta niiden rakentamisessa 

turvaudutaan useammin pakkolunastuksiin.  



Ruotsi 

 

Tuulivoiman tai sähköjohtojen rakentamiseen tarvittavan maan luovutuksesta laaditaan yleensä vapaaehtoisuuteen 

perustuva sopimus yritysten ja siirtojohdon tai tuulivoimalan alle jäävän maan omistajien kanssa. Jollei asiasta 

päästä sopimukseen ja lunastusmenettely tulee ajankohtaiseksi, käytetään tarkoitukseen laadittuja korvaussääntöjä 

johto-oikeuslain (1973:1144) ja lunastuslain (1972:719) nojalla. Määräykset koskevat ainakin siirtojohtojen 

rakentamista.  

 

2. Millaisia kokemuksia on sähkökaapelien asentamisesta maan alle ja niiden sijoittamisesta? Onko 

olemassa sellaisia vaihtovirran ja tasavirran siirtomenetelmiä, jotka eivät edellytä uusien ilmajohtojen 

asentamista?  

 

Suomi 

 

Suomessa on paljon kokemusta sähköjohtojen maakaapeloinnista, ennen kaikkea jakeluverkoissa. 

Kantaverkkotasolla pitkien vaihtosähkölinjojen maakaapelointi on teknisesti haastavaa ja kallista. 

Tasasähköteknologiaa käytetään Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Viron välisissä merikaapeleissa, mutta 

tasasähköteknologia ei sen korkeiden kustannusten ja teknisten rajoitteiden vuoksi sovellu laajasti käytettäväksi 

kantaverkossa.   

 

Islanti 

Islannin kantaverkon Landsnetin kaikki uudet 66 kV:n ja 132 kV:n kaapelit on tähän asti toteutettu maakaapeleina. 

Islannin järjestelmä on rakenteeltaan sellainen, että järjestelmän teho riippuu hyvin paljon kyseessä olevasta 

alueesta. Jokaista yksittäistapausta on siis tarkasteltava huolellisesti. Korkeajännitelinjojen laajentaminen (Islannin 

kantaverkon korkein jännite on 220 kV) siirtoverkossa on tähän saakka ollut hyvin vähäistä. Nyt valmistellaan 10 

km:n pituista 220 kV:n linjaa, joka tulee osaksi uutta siirtolinjaa. On selvää, että vastaavien maakaapeleiden 

asentaminen on nykyisin ja jatkossakin hyvin rajallista. Kun maakaapeleita rakennetaan, ympäröivän maaperän 

lämpövastus säätää kaapeleiden siirtokapasiteettia. Siksi kaapeleiden eristämiseen käytetään erikoismateriaalia, 

jonka ansiosta johdoista saadaan paras mahdollinen lämpökapasiteetti. Islannin maaperässä lämpövastus on 

geoteknisistä syistä naapurimaita paljon suurempi. Siksi maakaapeleiden siirtokapasiteetti on Islannissa pienempi 

kuin vastaavien kaapeleiden naapurimaissa. Kun verrataan maakaapeleiden asentamista esim. Tanskan ja Islannin 

maaperään, esiin nousee kaksi merkittävää tekijää. Ensinnäkin Tanskassa on hiekkaa, jonka kvartsipitoisuus on 

korkea, mutta sitä ei ole Islannissa. Toinen ero liittyy maaperän laatuun, ts. kantavan maaperän pintakerroksen 

irtoainekseen, jota on Tanskassa ja monilla muilla alueilla mantereella, mutta ei Islannissa, jossa maaperä on 

laajoilla alueilla kalliota, laavaa tai suota.   

Norja 

Sekä vaihtosähköä että tasasähköä voidaan siirtää kaapeleilla. Norjassa jakeluverkon uudet johdot (22 kV) 

toteutetaan pääasiassa kaapeleilla. Kaupunkialueella myös korkeajännitejohdot (132 kV–420 kV) vedetään 

yleensä kaapeleina. Korkeajännitekaapeleiden asentaminen on kallista (5–10 kertaa ilmajohdon hinta), ja Norjassa 

kaapeliasennusta käytetään sitä vähemmän, mitä korkeampi jännite on. Tasasähkö on paras ratkaisu 

rajasiirtoyhteyksiin ja petrokemian tuotantolaitteistojen sähköistämiseen. Molemmissa tapauksissa käytetään 

merikaapeleita.  

Ruotsi 

Ruotsissa on paljon kokemusta maakaapeleista, erityisesti matalajännitekaapeleista. Niistä on kokemusta myös 

kantaverkon tasolla, erityisesti tasasähkökaapeleista Ruotsin ja naapurimaiden välillä. Ruotsin kantaverkkoyhtiö 

Svenska kraftnät (Svk) rakentaa maakaapelina myös pitkän tasasähköyhteyden Etelä-Ruotsiin (Sydvästlänken). 

 

3. Miten luonto- ja maisema-arvot otetaan huomioon? Onko muissa Pohjoismaissa kokemuksia luonto- 

ja maisema-arvojen huomioon ottamisesta suunnittelussa? (Norjassa on tietääkseni ollut tähän liittyviä 

tutkimushankkeita tuulivoimaloiden pystytyksen yhteydessä.)  

 



Suomi 

 

Tuulivoima- ja johtohankkeissa otetaan huomioon luonto- ja maisema-arvot suunnittelun ja luvituksen eri 

vaiheissa luonnonsuojelulain (1096/1996), maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja tarvittaessa vesilain 

(587/2011) mukaisesti. Joissakin tilanteissa tuulivoimalalla tulee olla myös ympäristönsuojelulain (527/2014) 

mukainen lupa. Myös luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa saattaa olla joissakin tilanteissa tarpeen.  

 

Islanti 

Landsnet arvioi korkeajännitelinjojen rakentamisen ympäristövaikutuksia sekä maiseman että maaperän laadun 

kannalta. Arvioinnissa analysoidaan alueen yleinen tilanne ja asennustyön vaikutus maisemaan.  Alueen yleinen 

tilanne kartoitetaan maisema-analyysillä, johon sisältyy maisemakokonaisuuksien objektiivinen luokitus ja 

maiseman arvon määrittely (ottaen huomioon sekä maiseman säilyttäminen että ihmisten kokemus 

maisemasta).  Visuaalisten vaikutusten analyysissä mitataan visuaalisia tekijöitä (eli kuinka kauas rakennelmat 

näkyvät) ja laaditaan erilaisia malleja (kuinka johtolinjan suunnitellut rakennelmat näkyvät tärkeistä 

tulokulmista).  Landsnetin käyttämä menetelmä on vasta kehitteillä, mutta se perustuu muun muassa GLIVAn 

käyttämään metodiin. Luonnonarvoista ei vielä ole tehty rahallisia arvioita, koska sitä koskevaa vaatimusta ei ole, 

vrt. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (perustuu EU-direktiiviin). Landsnet on saanut 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslandsilta (Islannin yliopiston taloustieteen laitos) tehtäväksi perustaa tutkimushanke, 

jonka tarkoituksena on arvioida ympäristön laadun rahallista arvoa. Tutkimushankkeen tulokset viittaavat siihen, 

että ympäristöarvojen hinta-arviot eivät vaikuta merkittävästi ratkaisun valintaan.  

  

Norja 

Luonnon ja maiseman huomioon ottaminen ovat tärkeitä asioita tuulivoimaloiden ja voimajohtojen 

lupakäsittelyssä. Ennen luvan hakemista muun muassa luonnosta ja maisemasta on tehtävä ympäristövaikutusten 

arviointi. Norjassa on meneillään hallinnollinen työ ei-mitattavissa olevien arvojen systematisoinnin 

tehostamiseksi.  

Ruotsi 

Luonto- ja maisema-arvot otetaan aina huomioon Ruotsin ympäristökaaren nojalla sähköjohtojen ja tuulivoiman 

rakentamista koskevien hankkeiden lupaharkinnassa. 

 

4. Onko muissa Pohjoismaissa tietoa maakaapelointia koskevasta tutkimuksesta, käytännöistä tai 

selvityksistä? Onko kokemusta tai tietoa siitä, että lähitulevaisuudessa olisi mahdollista asentaa maan 

alle esimerkiksi 400 kV:n voimajohtoja aiempaa pidemmille välimatkoille? Olisiko siitä etua, että 

Pohjoismaat tekisivät tiiviimpää yhteistyötä edellä mainittuja asioita koskevassa tutkimuksessa, 

käytännön työssä ja selvityksissä?  

 

Tanska 

Energinetin analyysien mukaan 400 kV:n kaapeleiden osuuden merkittävä lisääminen nykyisestä Tanskan 

sähköverkossa lisäisi huomattavasti koko sähköjärjestelmää koskevien vakavien jännitteen laatuun liittyvien 

ongelmien vaaraa. Laskelmia tukevat uusista verkkokaapeleista saadut kokemukset, joiden mukaan ne ovat 

aiheuttaneet verkossa jänniteongelmia. 

Energinet kertoo, että meneillään olevaa Tukholman ympäristössä tehtävää kaapelointia lukuun ottamatta 

korkeajänniteverkon laajentaminen kaapeleilla on hyvin rajallista Pohjoismaissa. Energinet tekee yhteistyötä 

lähinnä niiden siirtoverkonhaltijoiden kanssa, jotka ovat asentaneet huomattavan määrän kaapeleita ja tehneet 

asiaan liittyvää kehitystyötä. Energinet on tehnyt yhteistyötä erityisesti Alankomaiden, Irlannin, Ison-Britannian 

ja jonkin verran Saksan siirtoverkkoyritysten kanssa. Lisäksi Energinet on ollut mukana kansainvälisillä 

tiedonjakofoorumeilla, joista esimerkkinä CIGRE. 

Energinet asentaa nykyisin maahan paljon vaihtosähkökaapeleita, esimerkiksi Tanskan länsirannikolle vedetään 

kerralla 104 km 400 kV:n kaapelia. Energinet käynnisti vuonna 2019 kaapelin asennusta koskevan 

tutkimushankkeen nimeltä DANPC 2020. Vaikka DANPAC-hanke onnistui hyvin, kaapelien 



asennusmahdollisuuksia 5–10 vuoden kuluttua on vaikea arvioida. On kuitenkin realistista olettaa, ettei pitkiä 

vaihtosähköyhteyksiä voida rakentaa pelkästään kaapeliasennuksina. 

Suomi 

400 kV:n vaihtosähköjohtojen kaapelointi on kalliimpi ja teknisesti monimutkaisempi ratkaisu kuin avojohtojen 

käyttö, mistä syystä kaapelointia käytetään lähinnä vain sähköasemien läheisyydessä.  

 

Islanti 

Landsnet on julkaissut kaksi maakaapeleita käsittelevää raporttia, vuosina 2015 ja 2017. Ensimmäisessä raportissa 

kuvataan korkeajännitekaapeleiden asentamiseen vaikuttavia tekijöitä ja toisessa Islannin siirtoverkkoon 

asennettavien korkeajännitekaapeleiden (132 kV ja 220 kV) rajoituksia. Landsnet on myös kiinnittänyt huomiota 

järjestelmään liittyviin rajoituksiin yksittäisten hankkeiden yhteydessä. Landsnet on aina päätynyt siihen, että 

lukuun ottamatta Lounais-Islannin vahvaa sähköjärjestelmää, 220 kV:n maakaapeleiden käyttömahdollisuus on 

hyvin rajallinen. Lisäksi matalajännitekaapeleiden (esim. 66 kV) asentamismahdollisuus maakaapeleina voi olla 

hyvin rajallinen esimerkiksi Länsivuonojen alueella. Korkeajännitekaapeleiden asennukseen liittyvät rajoitteet 

vahvistetaan raportissa, jonka on laatinut Hjörtur Jóhannsson yhdessä teollisuus- ja innovaatioministeriön sekä 

ympäristö- ja luonnonresurssiministeriön kanssa. Maakaapeleilla toteutetaan sen vuoksi ensisijaisesti 

matalajänniteyhteyksiä, eli 66 kV ja 132 kV. 

Mielestämme siirtoverkkoyhtiöt hyötyisivät yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta keskenään. Yllä kuvattu hanke 

(raportti vuodelta 2015) on esimerkiksi laadittu yhteistyössä Tanskan julkisen siirtoverkkoyhtiön Energinetin 

kanssa. Landsnet ylläpitää yleisesti hyvää yhteistyötä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. 

Norja 

Norjassa on paljon korkeajännitekaapeleita (300–420 kV) sekä meri-, maa- että tunnelikaapeleina. Kaapeleiden 

runsas käyttö verkossa edellyttää kompensoivia toimia, mutta syy korkeajännitekaapeleiden vähäiseen käyttöön 

Norjassa on ensisijaisesti taloudellinen.  

Ruotsi 

Nykytilanteessa Svk katsoo, että 400 kV:n vaihtosähköjohtojen asennus kaapeloinnilla on ilmajohtoasennusta 

kalliimpaa ja monimutkaisempaa. Svk muistuttaa lisäksi, että maakaapeleiden saavutettavuus on ilmajohtoihin 

verrattuna huomattavasti huonompi ja että 400 kV:n kaapelit edellyttävät erityisiä reaktiivisen tehon 

kompensaatioasemia tasaisesti koko siirtomatkan varrelle. Sen vuoksi Svk harkitsee 400 kV:n maakaapelin käyttöä 

ainoastaan poikkeustapauksissa.  

Yleistä 

Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehdään alalla hyvää yhteistyötä, ja muun muassa uudessa 

strategiayhteistyössä korostetaan sitä, että ennen energiasektorin infrastruktuurin rakentamista on hyvä käydä 

asiasta rakentavaa julkista keskustelua.   

 

 

Erla Sigríður Gestsdóttir, Pohjoismaiden ministerineuvoston energiapolitiikan ministerineuvoston puheenjohtaja 

vuonna 2019. 


