
Laatinut: Juha Saurio ja Saara Holm 
Hyväksynyt: Tuomas Maasalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkanon kaupunki 

Raportti alueen sähköverkkoselvityksestä 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Raportti 
3.5.2022 

2 (9) 
 

 

 

 
Sitema Oy  │  Kiviharjunlenkki 1 B  │  90220 Oulu  │  Y-tun. 2932698–7  │  info@sitema.fi  │  www.sitema.fi 

Sisällys 

1. YLEISTÄ .............................................................................................................................................................. 3 

2. NYKYTILA ........................................................................................................................................................... 3 

3. POTENTIAALISET ALUEET UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOON .................................................................... 4 

4. KANTAVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAT PARKANON ALUEELLA ................................................................. 5 

5. HANKKEIDEN LIITTÄMINEN KANTAVERKKOON .................................................................................................. 6 

5.1. ETELÄINEN KOKOAVA LINJA ...................................................................................................................................... 6 
5.2. POHJOINEN KOKOAVA LINJA ..................................................................................................................................... 7 
5.3. JOHTOALUEET ........................................................................................................................................................ 7 

6. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET ........................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

  



Raportti 
3.5.2022 

3 (9) 
 

 

 

 
Sitema Oy  │  Kiviharjunlenkki 1 B  │  90220 Oulu  │  Y-tun. 2932698–7  │  info@sitema.fi  │  www.sitema.fi 

1. Yleistä 

Parkanon kaupunki selvittää alueen sähköverkon nykytilaa ja sähköverkon kehittämistarpeita alueella 

mahdollisesti etenevien tuulivoimahankkeiden vaatiman sähkönsiirtokapasiteetin selvittämiseksi. 

Tarkoitus on ohjata tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian sekä sähköverkon kehittämistä 

tarkoitukseen mahdollisimman hyvin sopiville alueille. 

Tämän raportin tavoitteena on selventää nykyisten voimalinjojen ja sähköasemien sijainnit, sekä 

sovittaa yhteen kantaverkon kehittämissuunnitelma ja Parkanon alueen uusiutuvan energian hankkeet 

ja niiden vaatimat sähkönsiirtoyhteydet. 

 

2. Nykytila 

Parkanon alueella 110 kV:n voimalinjoja operoivat Fingrid Oyj ja Caruna Oy. Lähin 400 kV voimalinja on 

Fingrid Oy:n Ulvila-Seinäjoki, joka näkyy kuvan 1 vasemmassa yläreunassa. 

Parkanossa sijaitsee kaksi 110 kV:n sähköasemaa, Fingrid Oyj:n omistama Rännärin sähköasema ja 

Leppäkosken Sähkö Oy:n omistama Parkanon sähköasema. Molempien sähköasemien kapasiteetti on 

pitkälti jo käytössä. 

Parkanon alueella olemassa olevien 110 kV sähköasemien maantieteelliset sijainnit ovat uusien 

voimalinjojen liittämisen kannalta haastavat – Parkanon sähköaseman ympärillä on vesistöjä ja 

kaupungin taajamaa. Rännärin sähköasema puolestaan sijoittuu niin ikään vesistöjen läheisyyteen. 

Lisäksi sen ohi kulkevat junarata ja Fingridin 110 kV voimalinja, jotka rajoittavat uusien voimajohtojen 

sijoittamismahdollisuuksia. 

 

Kuva 1. Parkanon sähköverkon nykytila. 
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3. Potentiaaliset alueet uusiutuvan energian tuotantoon 

Tarkasteluun sisällytettiin myös potentiaaliset laajennusalueet tuulipuistoille ja aivan uudet, 

kauempana tämänhetkisistä hankkeista sijaitsevat osittain käytöstä poistuneet turvetuotantoalueet. 

Käytöstä poistuneet turvetuotantoalueet ovat hyviä kohteita uusiutuvan energian tuotannon 

kehittämiseen, sillä niiden luontoarvot ovat hyvin vähäiset. 

 

Kuva 2. Tiedossa olevat tuulipuistohankkeet ja turvetuotantoalueet Parkanossa. 

Osittain käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita löytyi Parkanon alueelta noin 2700 ha. Osa lukuun 

sisältyvistä turvetuotantoalueista jatkuu Parkanon rajojen ulkopuolelle. 

Turvetuotantoalueet sijoittuvat selkeästi Parkanon länsipuolelle. Siellä huomionarvoinen keskittymä on 

Ronokorpi-Karjonsillankorven tuulivoimahankkeet, jotka jakautuvat kahteen noin 150 ha ja 250 ha 

alueeseen, eli ovat kooltaan pieniä. Ronokorpi-Karjonsillankorven lähistöllä on kuitenkin useita vanhoja 

turvetuotantoalueita, joita yhdistämällä hankealueita voitaisiin kasvattaa. 
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Parkanossa ja lähialueilla on paljon tuulivoiman rakentamiseen liittyviä suunnitelmia, mutta 

tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon on nykyisellään haastavaa rajoitetun siirtokapasiteetin johdosta. 

Tuulivoimahankkeet on esitelty kuvassa 2. 

 

4. Kantaverkon kehittämissuunnitelmat Parkanon alueella 

Fingrid Oy on tehnyt alustavia suunnitelmia uuden Åback-Melo 400 kV (käytetty myös nimeä 

Kristinestad-Melo) voimalinjan rakentamiseksi länsirannikolla tuotettavan tuulivoiman siirtämiseksi 

Etelä-Suomeen (Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2022–2031).  Fingrid Oy:n mukaan yksi ratkaisu 

Parkanon alueen tuulivoiman liitettävyyteen voisi olla suunnitteilla olevan Åback-Melo 400 kV:n 

yhteyteen rakennettava 400/110 kV muuntoasema. Sähköaseman toteutumisesta ja mahdollisesta 

sijainnista ei kuitenkaan ole vielä varmuutta. Åback-Melo 400 kV reitti kulkee kuitenkin luultavasti 

Parkanoon lännestä Karvian tai Honkajoen kautta. Parkanossa linja yhdistyy luultavasti olemassa olevan 

pohjois-eteläsuuntaisen (kuva 1) Fingrid Oy:n 110 kV:n kanssa samaan johtokäytävään. Åback-Melo 

voimalinjan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy syksyllä 2022 ja voimajohdon 

yleissuunnittelun arvioidaan tapahtuvan vuosina 2024–2026 sekä rakentamisen vuosina 2026-2028 

 (Investointikatsaus 2021, Fingrid). 

 

Kuva 3. Suuntaa antava kuva Åback-Melo 400 kV:n linjauksesta Kristiinankaupungin ja Nokian välille. 
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5. Hankkeiden liittäminen kantaverkkoon 

Sitema Oy tarkasteli erilaisia vaihtoehtoja tuulipuistojen kantaverkkoon liittämiseksi. Vaihtoehtoja 

tarkasteltaessa pyrittiin välttämään useiden maisemaa halkovien voimalinjojen aiheuttamat haitat, 

kuten turhien voimalinjojen rakentaminen, ylimääräiset maisemahaitat ja metsien pirstoutuminen.  

Tarkastelun lähtökohtana oli ajatus Parkanon läpi kulkevasta, useampia eri tuulipuistoja, ja muita 

uusiutuvaa energiaa tuottavia voimaloita, yhteen kokoavasta voimalinjakäytävästä. Kokoavan 

voimalinjan avulla vältyttäisiin lukuisilta maisemia halkovilta erillisiltä voimalinjoilta. Esitetyt voimalinjat 

on suunniteltu kiertämään ranta- ja asemakaava-alueet, arvokkaat luontokohteet ja kulkemaan 

vähintään 100 metrin etäisyydellä asuinrakennuksista. 

Suunnittelun lähtökohtana oli, että kokoavat voimalinjat tulisivat Fingrid Oyj:n suunnitteleman Åback-

Melo 400 kV voimalinjan yhteyteen, ja että ne liittyisivät mahdollisesti Åback-Melon varrelle 

rakennettavaan uuteen sähköasemaan. Kokoavien voimalinjojen reittisuunnittelua tulee tarkentaa 

Åback-Melon sijainnin varmistuessa ja suunnitelmien virallistuessa. 

5.1. Eteläinen kokoava linja 

 

Kuva 4. Eteläinen vaihtoehto kokoavalle voimalinjalle. 
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5.2. Pohjoinen kokoava linja 

 

Kuva 5. Pohjoinen vaihtoehto kokoavalle voimalinjalle. 

5.3. Johtoalueet 

Åback – Melo 400kV tai 400/110kV voimajohdon lunastettava johtoalue muodostuu 42 metriä leveästä 

johtoaukeasta sekä molemmin puolin 10 metriä leveästä reunavyöhykkeestä. Kokonaistilan tarve 

voimajohdolle on 62 metriä. Parkanon tuulipuistojen 2x110kV liittymisjohtojen sijoittaminen Fingridin 

johdon rinnalle lisäisi lunastettavaa johtoaluetta niin että kokonaistilan tarve olisi 95 metriä. 

Johtoalueen koko määräytyy lopulta tarvittavan siirtokapasiteetin ja jännitetason myötä. Kuvassa 6 

esitetty johtoalue Åback-Melo johdon rinnalle sijoitetussa voimajohdossa 110kV jännitetasolla ja noin 

500MVA siirtokapasiteetilla. 

Johtoalueen tilan tarve pelkälle Parkanon tuulihankkeiden 2x110kV liittymisjohdolle on 56 metriä. 

Johtoalue esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 6. Esitetty johtoalue Åback-Melo johdon rinnalle sijoitetussa voimajohdossa 110kV jännitetasolla 

ja noin 500MVA siirtokapasiteetilla. 

 

 

Kuva 7. Johtoalueen tilan tarve pelkälle Parkanon tuulihankkeiden 2x110kV liittymisjohdolle on 56 

metriä. 
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6. Yhteenveto ja suositukset 

Parkanon alueen tuulipuistohankkeiden liittäminen sähköverkkoon on haastavaa nykytilanteessa. 

Kantaverkko Fingrid Oyj:n on kehittämissuunnitelmassa esittänyt rakentavan 400kV johtoyhteyden 

Åback ja Melon sähköasemien välille joka kulkisi Parkanon alueen lävitse. Voimakkaasti kasvussa olevan 

uusiutuvan energian tuotannot Parkanossa ja lähialueilla ovat luoneet tarpeen Fingridin investoida 

400/110kV kytkinlaitokseen. Kytkinlaitoksen rakentamisaikataulu sijoittuu vuosille 2026 - 2028 yhdessä 

voimajohdon kanssa. Kytkinlaitos tulee sijoittumaan Parkanon pohjois- tai eteläosaan. Vielä ei ole 

tiedossa varmaa sijaintia. 

Esitetyt vaihtoehdot kokoavista voimajohtoreiteistä pienentävät kokonaisvaikutuksia maankäyttöön ja 

ympäristöön. Näin vältyttäisiin useiden eri hankkeiden yksittäisistä säteittäisistä uuteen 400/110kV 

kytkinlaitokseen. Parkanon kaupungin tulisi olla aktiivisesti yhteydessä uusiutuvan energian hankkeiden 

kehittäjiin ja pyrkiä ohjaamaan tuotantopuistojen liityntää. 


