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Lempäälän Lämpö Oy 
Makasiinitie 8 
37500 Lempäälä 
 
Lempäälän Lämpö Oy:n lausuntopyyntö 

Lempäälän Lämpö Oy (jäljempänä myös lausunnonpyytäjä) on 8.2.2021 Energiavirastoon toi-
mittamallaan lausuntopyynnöllä pyytänyt lausuntoa tarkentavista kysymyksistä Energiaviraston 
1.9.2020 antamaan lausuntoon (dnro 1468/403/2020) ja esittänyt uusia kysymyksiä. Virasto 
esittää alla vastaukset Lempäälän Lämpö Oy:n kysymyksiin lausuntopyynnön otsikoinnin mu-
kaisesti. 
 
Kolmannen osapuolen verkkoon pääsy 
 
Lempäälän Lämpö Oy on esittänyt Energiavirastolle lausuntopyynnössään seuraavan kysymyk-
sen: ”Lausunnossa (1468/403/2020) energiavirasto toteaa seuraavaa: 
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 
verkkoon pääsyn järjestämistä kiinteistö- ja teollisuusverkkoihin. Sähkömarkkinalain 72 §:n mu-
kaan kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä säh-
köverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan 
jakeluverkon kautta 
 
Kyseisessä tapauksessa loppukäyttäjälle siirretty sähkö siirretään laskennallisesti julkisen ver-
konhaltijan ja kiinteistöverkon haltijan sähköverkkojen kautta. Kuinka kyseisen loppukäyttäjän 
kohdalla sähkönsiirto mittaroidaan, miltä osin sen katsotaan tulleen julkisen verkonhaltijan ja-
keluverkosta, varsinkin, jos vain osa kulutuksesta tulee julkisen jakeluverkon kautta? Kuinka 
julkisessa ja kiinteistöverkossa tapahtuneista siirroista aiheutuneet kustannukset muodostuvat 
loppukäyttäjälle ja kuka laskuttaa sähkönsiirrosta?” 
 
Sähkömarkkinalain (588/2013) 72 §:n mukaan kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että 
loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa 
sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta. Kiinteistönhaltijan tulee luo-
vuttaa loppukäyttäjälle tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. Jos sähkö toimitetaan kiinteistössä loppukäyttäjille kiin-
teistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, on loppukäyttäjän kor-
vattava kiinteistönhaltijalle sähkön mittaukseen liittyvistä muutostöistä aiheutuvat kustannukset 
siirtyessään ostamaan sähkönsä jakeluverkon kautta. Sähkömarkkinalain 3 §:n 1 momentin 18 
kohdan mukaan loppukäyttäjällä tarkoitetaan asiakasta, joka ostaa sähköä omaan käyttöönsä. 
Sähkömarkkinalain 4 §:n 2 momentin mukaan luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa 
sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköntoi-
mitusta. Virasto valvoo luvanvaraista sähköverkkotoimintaa harjoittavien verkonhaltijoiden 
verkkopalveluiden hinnoittelua, ja siten sähkömarkkinalain 4 §:n 2 momentin tarkoittama kiin-
teistön sisäinen toiminta on valvonnan ulkopuolella. Koska kiinteistöverkon sisäinen hinnoittelu 
on viraston toimivallan ulkopuolella, katsotaan, että sähkömarkkinalain 72 §:llä on ollut tarkoitus 
nimenomaan mahdollistaa yksittäisen loppukäyttäjän irtautuminen tällaisesta sääntelemättö-
mästä hinnoittelusta. 
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Mikäli loppukäyttäjä haluaa saada sähkönsä julkisesta jakeluverkosta, loppukäyttäjälle on jär-
jestettävä mittaus ja tämä vastaa mittarointia edellyttävien muutosten tekemisestä aiheutu-
neista kuluista kiinteistönhaltijalle. Jakeluverkonhaltija mittaa suoraan laskutettavan loppukäyt-
täjän kulutusta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa loppukäyttäjää mittaamansa kulutuksen mukai-
sesti sähkön siirrosta jakeluverkossa ja sähkönmyyjä sähkön myynnistä. Koska sähkömarkkina-
lain 72 §:n nojalla kiinteistönhaltijan tulee luovuttaa loppukäyttäjälle käyttöoikeus kiinteistö-
verkkoon ja säännöksen tarkoituksena on varmistaa loppukäyttäjän pääsy säännellyn hinnoitte-
lun piiriin, ei kiinteistöverkonhaltijalla ole perustetta laskuttaa loppukäyttäjää julkisesta jakelu-
verkosta tulleen sähkön siirrosta kiinteistöverkon sisällä loppukäyttäjälle. 
 
Sähköntoimitusten mittauksesta ja energiayhteisöistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa 
sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (mittausasetus, 66/2009). Mittausasetuksen 1 
luvun 3 §:ssä säädetään paikallisesta energiayhteisöstä. Asetuksen 1 luvun 3 §:n 2 momentin 
mukaan paikallisen energiayhteisön on rekisteröidyttävä sähköntoimitusten selvitystä varten 
sille jakeluverkonhaltijalle, joka vastaa paikallisen energiayhteisön sähkön mittauksista. Paikal-
lisen energiayhteisön tehtävänä on ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle sähköntoimitusten selvitystä 
ja mittausta varten paikalliseen energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat, sähköntuotan-
non ja sähkövarastosta oton jako-osuudet, jakeluverkkoon syötetyn sähkön jako-osuudet sekä 
näiden tietojen muutokset. 
 
Kiinteistöverkon asiakkaan tehtyä sopimuksen sähköntoimituksesta jakeluverkon kautta, muo-
dostuu kiinteistöverkkoon erilliset sähkönkäyttöpaikat. Tällaisessa tapauksessa asiakas ei voi 
ostaa kiinteistön sisällä toisella sähkönkäyttöpaikalla tuotettua energiaa käyttöönsä, ellei kiin-
teistöä ole määritelty energiayhteisöksi mittausasetuksen säännösten mukaisesti. Mikäli kiin-
teistö ei ole energiayhteisö, mittaa jakeluverkonhaltija jokaisen sähkönkäyttöpaikkojen kulutuk-
sen ja tuotannon erikseen ja tämä mittaustieto toimii jakeluverkon laskutuksen perusteena. 
Tuotantoa ei tällaisessa tapauksessa summata eri käyttöpaikkojen välillä vaan yksittäisen käyt-
töpaikan ylituotanto katsotaan jakeluverkkoon syötetyksi tuotannoksi, josta jakeluverkonhalti-
jalla on oikeus periä jakelumaksu. Mittausasetuksen tarkoittamassa energiayhteisössä osa ku-
lutuksesta voi tulla kiinteistön sisällä olevasta tuotannosta ja osa julkisesta jakeluverkosta, jol-
loin jakeluverkonhaltija laskennallisesti summaa tasejaksoittain yhden käyttöpaikan ylituotan-
non ilmoitettujen jakosuhteiden mukaisesti muille kiinteistön käyttöpaikoille ja jyvitetty tuotanto 
huomioidaan näin muiden käyttöpaikkojen jakeluverkosta otettua sähkön määrää vähentävästi. 
Energiayhteisön tapauksessa tarkasteltavan käyttöpaikan laskutus siis perustuisi verkonhaltijan 
mittaamaan käyttöpaikan kulutukseen, josta on vähennetty jakosuhteen määrittämä osuus kiin-
teistöverkon tuotannosta. Hyvityslaskennan toteutus koko kiinteistön osalta on määritelty val-
tioneuvoston asetuksessa 66/2009. 
 
Kiinteistöryhmän muodostamisen oikeudellisuus 
 
Toisena kysymyksenään Lempäälän Lämpö Oy on kysynyt, miten todetaan kiinteistöjen oikeu-
dellisuus muodostaa kiinteistöryhmä. 
 
Kiinteistön ja kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkkotoiminta on sähkömarkkinalain 4 §:n 2 mo-
mentissa vapautettu sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta. Koska kiinteistön sisäinen säh-
könjakelu ei ole luvanvaraista, ei toimintaan kohdistu sellaista määrämuotoista lupamenettelyä, 
jossa toiminnanharjoittajan edellytettäisiin toimittavan määrämuotoisia asiakirjoja osoittamaan 
kiinteistöjen hallintaa. 
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Kiinteistöjen välisen sähkönjakelun sähkömarkkinalainmukaisuus voi tulla viraston käsiteltäväksi 
esimerkiksi virastolle tehdyn tutkintapyynnön yhteydessä, jolloin Energiavirasto valvontaviran-
omaisena tutkii, onko kyseessä sähkömarkkinalain vastainen menettely. Virasto voi pyytää asi-
anosaisia toimittamaan kiinteistöjen hallintaa osoittavat asiakirjat. Asianosaisen on toimitettava 
virastolle jäljennökset lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä saatavista todistuksista tai kiinteistöjen 
hallintaan oikeuttavista maanvuokrasopimuksista. Mikäli asianosainen ei toimita virastolle tar-
vittavia asiakirjoja, voi virasto viran puolesta selvittää kiinteistöjen haltijat lainhuuto- ja kiinni-
tysrekisteristä. 
 
Kiinteistöjen haltija voi varmistaa toimintansa lainmukaisuuden siltä osin kuin toiminta on Ener-
giaviraston valvonnan alaista, esittämällä virastolle lausuntopyynnön, jossa erittelee mitä kiin-
teistöjä ja kysymystä asia koskee. 
 
Siirrettävät rakennelmat 
 
Lausunnonpyytäjän kolmas kysymys koskee siirrettäviä rakennelmia. Lempäälän Lämpö Oy ky-
syy seuraavaa: ”Kuinka kiinteistöllä sijaitsevat omalla sähköliittymällä olevat siirrettävät raken-
nelmat tulkitaan kiinteistöryhmässä, jos ne sijaitsevat eri tahon hallinnoimalla tai omistamalla 
kiinteistöllä, mutta niiden liittymispiste on kiinteistöryhmässä sijaitsevalla sähköasemalla? Vai-
kuttaako rakennelman sijoitusaika kiinteistöllä asian tulkintaan?” 
 
Sähkömarkkinalain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä säh-
könkäyttöpaikkaa taikka yhtä tai useampaa voimalaitosta varten rakennettua sähköjohtoa, jolla 
liittyjä tai liittyjät liitetään sähköverkkoon. Lain esitöiden mukaan liittymisjohto yhdistäisi aina 
yksittäisen sähkönkäyttöpaikan taikka yksittäisen voimalaitoksen tai useita voimalaitoksia ver-
konhaltijan sähköverkkoon. Yksittäisellä käyttöpaikalla voisi olla sähkönkulutuksen lisäksi myös 
sähköntuotantoa (HE 20/2013 vp, s. 56). 
 
Lausunnonpyytäjän esittämässä tilanteessa siirrettävän rakennelman sähköliittymän liittymis-
piste sijaitsee eri kiinteistöllä kuin sähkönkäyttöpaikka. Liittymispisteellä tarkoitetaan jakeluver-
konhaltijan ja asiakkaan välistä omistusrajaa. Yhteen sähköliittymään on mahdollista liittää yhtä 
sähkönkäyttöpaikkaa palveleva liittymisjohto. Liittymisjohdoksi ei katsota sellaista järjestelyä, 
jossa johto rakennetaan toisella kiinteistöllä olevaan kiinteistöverkkoon. Liittymispiste sijaitsee 
tyypillisesti tontin rajalla, mutta se voi sijaita myös muualla. Jos liittymispiste sijaitsee eri kiin-
teistöllä kuin sähkönkäyttöpaikka, ei se vaikuta liittymispisteen sijaintikiinteistön sähkönjakelun 
luvanvaraisuuden tulkintaan. Rakennelmaa ei lueta kuuluvaksi liittymispisteen sijaintikiinteistön 
tai kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon, riippumatta rakennelman siirrettävyydestä tai si-
joitusajasta.  
 
Tasasähköjärjestelmä ja -jakelu 
 
Lempäälän Lämpö Oy on esittänyt seuraavan kysymyksen: ”sähkömarkkinalaissa (588/2013) ei 
oteta erikseen kantaa tasasähköllä (DC sähkö) suoritettavaan sähkönsiirtämiseen tai -jakeluun. 
Koskeeko sähkömarkkinalaki kiinteistörajojen ylitse suoritettavaa sähkönjakelua tai -siirtämistä 
tasajännitteellä? Tarvitaanko tasasähkönjakelua ja -siirtämistä varten Energiaviraston myön-
tämä sähköverkkolupa?” 
 
Sähkömarkkinalain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sähköverkolla tarkoitetaan toisiinsa 
liitetyistä sähköjohdoista, sähköasemista sekä sähköverkon käyttöä ja sähköverkkopalveluiden 
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tuottamista palvelevista muista sähkölaitteista ja sähkölaitteistoista, järjestelmistä ja ohjelmis-
toista muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoitettu sähkön siirtoon tai jakeluun. 2 kohdan 
mukaan jakeluverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 
kilovolttia. Sähkönjakelulla tarkoitetaan laissa 8 kohdan mukaan sähkön kuljettamista jakelu-
verkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa sähkökaupan osapuolien välillä.  
 
Sähkömarkkinalain 4 §:ssä säädetään sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta. Lainkohdan 
mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa sähköverkossa vain Ener-
giamarkkinaviraston myöntämällä luvalla (sähköverkkolupa). Sähköverkkolupaa ei voida siirtää 
toiselle. Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteis-
tön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköntoimitusta. 
 
Sähkömarkkinalaissa tai sen esitöissä ei tehdä erottelua vaihtosähkön- ja tasasähkön välillä. 
Sähköverkkoluvantarpeen kannalta ei ole merkitystä sillä, siirretäänkö sähköä tasa- vai vaihto-
virralla. Sähkömarkkinalain 4 §:n mukainen toiminnan luvanvaraisuus koskee sähkön siirtoa 
riippumatta siitä, siirretäänkö sähköä tasavirtana vai vaihtovirtana. 
 
Sähköisten ajoneuvojen latauspalvelu 
 
Lausunnonpyytäjä on pyytänyt Energiaviraston kantaa kysymykseen siitä, voidaanko sähköau-
tonlatausjärjestelmän sähköliityntä katsoa liittymisjohdoksi, kun sähköautonlatauspiste sijaitsee 
eri tahon hallinnoimalla tai omistamalla kiinteistöllä ja latausjärjestelmän liityntäpiste sijaitsee 
kiinteistörajan ulkopuolella. 
 
Sähkömarkkinalain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä säh-
könkäyttöpaikkaa taikka yhtä tai useampaa voimalaitosta varten rakennettua sähköjohtoa, jolla 
liittyjä tai liittyjät liitetään sähköverkkoon. Lain esitöiden mukaan liittymisjohto yhdistäisi aina 
yksittäisen sähkönkäyttöpaikan taikka yksittäisen voimalaitoksen tai useita voimalaitoksia ver-
konhaltijan sähköverkkoon. Yksittäisellä käyttöpaikalla voisi olla sähkönkulutuksen lisäksi myös 
sähköntuotantoa (HE 20/2013 vp, s. 56). Sähkömarkkinalain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan sähköverkolla tarkoitetaan toisiinsa liitetyistä sähköjohdoista, sähköasemista sekä sähkö-
verkon käyttöä ja sähköverkkopalveluiden tuottamista palvelevista muista sähkölaitteista ja säh-
kölaitteistoista, järjestelmistä ja ohjelmistoista muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoitettu 
sähkön siirtoon tai jakeluun. 
 
Lain esitöiden mukaan yhdessä liittymässä voi olla myös useita sähkönkäyttäjiä. Tästä esimerk-
keinä ovat kerros- tai rivitalo, jossa on useita huoneistoja taikka teollisuuskiinteistö, jossa toimii 
useita yrityksiä (HE 20/2013 vp, s. 69). Edelleen esitöiden mukaan liittymisjohdon keskeinen 
tunnusmerkki on se, että johto palvelee vain yhtä liittyjää. Jos liittyjinä olevia sähkönkäyttöpaik-
koja on useampia, on kysymyksessä lain tarkoittaman sähköverkon rakentaminen, jota ei koske 
liittymisjohdon sääntely. Vastaavasti muut liittyjät eivät voisi rakentaa omaa liittymisjohtoaan 
laissa tarkoitettuun liittymisjohtoon, sillä siinä tapauksessa liittymisjohdon operointi muuttuisi 
luvanvaraiseksi sähköverkkotoiminnaksi. (HE 20/2013 vp, s. 75) 
 
Sähkömarkkinalain 13 §:n 1 momentin mukaan jakeluverkonhaltijalla on oikeus rakentaa jake-
luverkkoa alueellaan. Muut saavat rakentaa vastuualueelle jakeluverkkoa, jos 1) kysymyksessä 
on liittymisjohto tai varasyöttöyhteys, jolla sähkönkäyttöpaikka liitetään vastuualueen jakelu-
verkonhaltijan sähköverkkoon; 2) kysymyksessä on liittymisjohto tai varasyöttöyhteys, jolla yksi 
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tai useampi voimalaitos liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan tai muun verkonhaltijan säh-
köverkkoon; 3) kysymyksessä on kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen verkko; 
4) verkonhaltija antaa toiselle suostumuksen verkon rakentamiseen. 
 
Sähkömarkkinalain 4 §:n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa 
sähköverkossa vain Energiamarkkinaviraston myöntämällä luvalla (sähköverkkolupa). Sähkö-
verkkolupaa ei voida siirtää toiselle. Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa sähköver-
kolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköntoimitusta. 
 
Liittymisjohdolla liitetään sähkönkäyttöpaikka jakeluverkon liittymispisteeseen. Liittymispiste on 
tyypillisesti kiinteistön rajalla, mutta se voi sijaita muuallakin ja kulkea useankin eri kiinteistön 
alueella. Liittymisjohdon pituudella ei ole merkitystä johdon luonteen arvioinnissa. Sähköauton-
latauspistettä palvelevan johdon voidaan katsoa olevan sähkömarkkinalain tarkoittama liittymis-
johto, vaikka liittymispiste ja latauspiste eli sähkönkäyttöpaikka sijaitsisivatkin eri tahojen hal-
linnoimilla kiinteistöillä. Sähkömarkkinalain 3 § 1 momentin 5 kohdan mukaisesti asian arvioin-
nissa on merkityksellistä sähkönkäyttöpaikan tulkinnalla. Edellä olevaan viitaten liittymisjohtoon 
voi olla liittyneenä vain yksi sähkönkäyttöpaikka. Jos johto palvelee useampaa kuin yhtä säh-
könkäyttöpaikkaa, kyseessä ei ole enää liittymisjohto ja tulkitaan toiminta luvanvaraiseksi säh-
köverkkotoiminnaksi. Yhdellä kiinteistöllä olevien sähköautonlatauspisteiden katsotaan muodos-
tavan yhden sähkönkäyttöpaikan, joita voi syöttää yhdellä liittymisjohdolla. 


