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Lempäälän Lämpö Oy 

Makasiinitie 8 

37500 Lempäälä 

 

Lempäälän Lämpö Oy:n lausuntopyyntö 

 

Lempäälän Lämpö Oy on 25.6.2020 Energiavirastoon toimittamallaan lausuntopyyn-

nöllä pyytänyt virastolta lausuntoa sähkömarkkinalaissa (588/2013) mainitun kiinteis-

töryhmän käsitteestä.  

 

Yhtiö on lausuntopyynnössään todennut, että nykyisessä sähkömarkkinalaissa on use-

assa kohdassa mainittu kiinteistöryhmän käsite (muun ohella sähkömarkkinalain 4.2 § 

sekä 13.2 §), mutta ko. käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty laissa. Yhtiö on lausun-

topyynnössään pyytänyt Energiaviraston lausunnon ko. käsitteen tulkinnasta sekä siitä, 

voiko Lempäälän kunta rakentaa kiinteistöverkkoa omistamiensa kiinteistöjen, raken-

nusten sekä kuntakonsernin kautta omistamiensa rakennusten välille ilman erillistä lu-

paa tai ilmoitusta. 

 

Luvanvarainen sähköverkkotoiminta 

 

Sähkömarkkinalain 4 §:n 1 momentissa luvanvaraiseksi on säädetty sähköverkkotoi-

minta Suomessa. Lain esitöiden (HE 20/2013 vp, 4 §:n yksityiskohtaiset perustelut) 

mukaan tämä on tarpeen sähköverkkoihin kohdistuvien sääntelytavoitteiden turvaa-

miseksi. Luvanvaraisuuden avulla valvotaan sähkömarkkinalain asettamien velvoittei-

den noudattamista. Velvoitteiden vastapainoksi verkonhaltijoille on annettu oikeuksia. 

Sähköverkkolupa- ja vastuualuemenettelyn tarkoituksena yhdessä verkonrakentamisen 

lupajärjestelmän kanssa on turvata investoinnit verkonrakentamisessa sekä sähköjär-

jestelmän ja -verkkojen toimintavarmuus.  

 

Kiinteistön ja kiinteistöryhmän sisäisestä sähkönjakelusta 

 

Poikkeuksena edellä esitettyyn sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuuteen sähkömarkki-

nalain 4 §:n 2 momentin perusteella luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa 

sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä 

sähköntoimitusta. 

 

Sähkömarkkinalaissa, sen esitöissä, kumotussa sähkömarkkinalaissa (386/1995) tai 

sen esitöissä ei ole määritelty kiinteistöä vastaavaa kiinteistöryhmää. Sen sijaan maa-

kaasumarkkinalain (508/2000) vastaavan säännöksen osalta maakaasumarkkinalain 

esitöissä (HE 134/1999 vp, 2 §:n yksityiskohtaiset perustelut) on todettu, että kiinteis-

töä vastaavalla kiinteistöryhmällä tarkoitetaan tässä pääsääntöisesti yhden omistajan 

omistamia, toisiinsa rajoittuvia kiinteistöjä. Vastaava käsitteen tulkinta on vakiintunut 

viraston hallintokäytännössä siten, että vain saman tahon hallinnassa olevat ja 
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maantieteellisesti toisiinsa rajoittuvat kiinteistöt voivat muodostaa sähkömarkkinalain 

tarkoittaman kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän. Kiinteistön hallinta voi perustua 

joko omistukseen tai esimerkiksi maanvuokrasopimukseen. Virasto korostaa, että mer-

kityksellistä on siten maanpohjan hallinta, ei kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten hal-

linta. Viraston hallintokäytännössä on niin ikään katsottu, että eri tahojen hallinnassa 

olevat kiinteistöt eivät täytä ko. määritelmää, vaikka ko. tahot kuuluisivatkin samaan 

konserniin.  

 

Viraston hallintokäytännössä on edelleen katsottu, että säännöksessä tarkoitetun kiin-

teistöryhmän sisällä voi kulkea yleinen tie. Kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryh-

män sisäinen sähköntoimitus ei ole sähköverkkoluvanvaraista, vaikka toiminta muutoin 

täyttäisikin lain 3 §:n sähköverkkotoiminnan määritelmän. Sähkömarkkinalain esitöissä 

(HE 20/2013 vp, s. 28, 42 ja 56 sekä SIMA-raportti 17.9.2010, s. 115) omaksutun 

tulkinnan mukaan Citiworks-tuomio kuitenkin edellyttää kolmannen osapuolen verk-

koon pääsyn järjestämistä kiinteistö- ja teollisuusverkkoihin. Sähkömarkkinalain 72 §:n 

mukaan kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus 

tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu 

jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta. Kiinteistönhaltijan tulee luovuttaa loppukäyt-

täjälle tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryh-

män sisäiseen sähköverkkoon. Lisäksi kiinteistönhaltijaa koskee sähkömarkkinalain 71 

§:n mukainen velvollisuus järjestää toimitetun sähkön mittaus kiinteistössä. 

 

Lempäälän Lämpö Oy on tiedustellut lausuntopyynnössään, voiko Lempäälän kunta ra-

kentaa kiinteistöverkkoa omistamiensa kiinteistöjen, rakennusten ja kuntakonsernin 

kautta omistamiensa rakennusten välille ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta. Lempäälän 

Lämpö Oy on toimittanut lausuntopyynnön liitteenä kartan alueesta, johon on merkitty 

lausuntopyyntöä koskevat kiinteistöt nro 418-425-17-179 sekä 418-425-17-152. Lau-

suntopyynnön mukaan Lempäälän kunta omistaa edellä mainitut kiinteistöt. Lausunto-

pyynnöstä ei käy ilmi, onko em. kiinteistöjen hallintaoikeutta luovutettu eteenpäin.     

 

Edellä esitettyyn viitaten virasto toteaa, että sähkömarkkinalain 4 §:n 2 momentin tar-

koittaman kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän käsitteen tulkinta on vakiintunut vi-

raston hallintokäytännössä siten, että vain saman tahon hallinnassa olevat ja maantie-

teellisesti toisiinsa rajoittuvat kiinteistöt voivat muodostaa sähkömarkkinalain tarkoit-

taman kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän. Lempäälän kunta voi siten rakentaa säh-

kömarkkinalain 13 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti jakeluverkkoa verkonhaltijan 

vastuualueella, mikäli kyseessä on jakeluverkon rakentaminen toisiinsa rajoittuvien ja 

saman tahon hallinnassa olevien kiinteistöjen välillä. Mikäli puolestaan kiinteistöt ovat 

eri tahojen hallinnassa esimerkiksi maanvuokrasopimuksen kautta, kyseessä ei ole säh-

kömarkkinalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän 

sisäinen sähköntoimitus.  

 


