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Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
PL 9 
47201 ELIMÄKI 
 

13.9.2022 päivätty hankelupahakemuksenne. 
 

Hankelupa 110 kV Porvoo - Askola 

Sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mukainen hankelupa. 

Asianosainen 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy (Y-tunnus 2058585-1) 
PL 9 
47201 ELIMÄKI 
 

Vireilletulo 

15.9.2022    

Ratkaisu 

Hankelupa 

Energiavirasto myöntää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle hankeluvan hakemuk-
sen mukaisen 110 kV sähköjohdon rakentamiselle. 

 Reitti 

Hankeluvassa ei määritellä johdon reittiä, eikä lupa perusta lunastus-, käyttö- tai 
muuhun niihin verrattavaa oikeutta toisen omistamaan alueeseen. 

 Voimassaolo 

Lupa on voimassa viisi (5) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Hankeluvassa 
esitetyn 110 kV johdon tulee valmistua tämän ajan kuluessa. 

Luvanhaltijan pyynnöstä voidaan lupa perua aiemmin. 

 Valmistumisesta ilmoittaminen 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tulee toimittaa Energiavirastolle valmistumisil-
moitus kahden (2) kuukauden kuluessa luvan saaneen sähköjohdon rakennustöi-
den valmistumisesta. 
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Selostus asiasta 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy (jäljempänä myös KSOY) on 13.9.2022 päivätyllä 
hakemuksella hakenut hankelupaa 110 kV Porvoo – Askola voimajohdolle.  

Hakemuksen mukaan KSOY:n tarkoituksena on rakentaa uusi johtoyhteys välille 
Porvoo – Askola. Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu 
nykyisin Mäntsälästä säteittäisellä 110 kV johdolla. Sähkön toimitusvarmuuden pa-
rantamiseksi KSOY rakentaa voimajohdon Fingrid Oyj:n Porvoon sähköasemalta 
Askolaan. Uusi voimajohtoyhteys muodostaa rengasverkkoyhteyden Askolaan, ja 
sillä on suora vaikutus asiakkaille toimitettavan sähkön toimitusvarmuuteen.  

Fingrid Oyj:n lausunto hankkeesta on toimitettu hankelupahakemuksen liitteenä, 
ja yhtiö puoltaa hanketta. Hanke sijoittuu osittain KSOY:n ja osittain Porvoon Säh-
köverkko Oy:n vastuualueelle. Porvoon Sähköverkko Oy:n lausunto hankkeesta on 
esitetty hakemuksen liitteenä ja yhtiö puoltaa hanketta. 

Johto toteutetaan osin ilmajohtona ja osin maakaapelina. Voimajohdon pituus on 
noin 20 kilometriä lopullisesta reittivalinnasta riippuen. Ilmajohto-osuudella käyte-
tään pääasiassa harustettua pylväsrakennetta ja Duck-virtajohdinta.  

Hakemuksen mukaan johto on tarkoitus rakentaa vuosien 2024–2025 aikana.  

Hakemuksen liitteenä on edellä mainittujen lisäksi toimitettu johdon reittikartta. 

Hakemuksessa yhtiö on esittänyt sähkömarkkinoista annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (65/2009) 4 §:ssä mainitut tiedot. 

Asiaan liittyvä lainsäädäntö 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) 

Sähkömarkkinalain 14 §:n mukaan: 

”Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamiseen on 
pyydettävä hankelupa Energiamarkkinavirastolta. Valtakunnan rajan ylittävän, 
nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamiseen on 
pyydettävä hankelupa ministeriöltä. Valtakunnan rajan ylittävän sähköjohdon 
rakentamiseen myönnettyä hankelupaa ei voida siirtää toiselle. 

Hankelupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän 
sisäisen sähköjohdon rakentamiseen. 

Hankeluvassa ei määrätä sähköjohdon reittiä. Ennen hankeluvan myöntämistä 
ei johtoreitille tarvitse olla 17 §:n mukaista aluevarausta eikä kunnan suostu-
musta.” 

Sähkömarkkinalain 15 §:n mukaan: 

”Hankelupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja selvityksistä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.” 

Sähkömarkkinalain 16 §:n mukaan: 
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”Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen 
on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Valtakunnan rajan ylittävän säh-
köjohdon hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että sähköjohdon 
rakentaminen on muutoinkin sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuu-
den kannalta tarkoituksenmukaista. 

Jos hakemus ei koske valtakunnan rajan ylittävää sähköjohtoa, on hankelupa 
1 momentin estämättä myönnettävä: 

1) liittymisjohdolle, jolla sähkönkäyttöpaikka taikka yksi tai useampi voimalai-
tos liitetään lähimpään nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähkö-
verkkoon; 

2) sähköjohdolle, jonka jakeluverkonhaltija rakentaa vastuualueellaan tai vas-
tuualueeltaan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yhdistää jakeluverkonhaltijan 
sähköverkon osat toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköverkon toiseen sähkö-
verkkoon. 

Hankelupaan voidaan liittää luvan edellytysten kannalta tarpeellisiksi katsotta-
via ehtoja.”  

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista (65/2009) 

Valtioneuvoston asetuksen sähkömarkkinoista 4 §:n mukaan: 

”Korkeajännitejohdon rakentamista koskevassa lupahakemuksessa on esitet-
tävä: 

1) tiedot rakennuttajasta; 

2) tärkeimmät tekniset tiedot sekä johdon yleissuunnitelmakartta; 

3) kustannusarvio ja rakentamisaikataulu; 

4) selvitys johdon tarpeellisuudesta sähkön siirron turvaamiseksi; 

5) selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maan-
käyttöön; 

6) lausunto verkonhaltijalta, jonka sähköverkkoon korkeajännitejohto on 
tarkoitus liittää; 

7) lausunto vastuualueen jakeluverkonhaltijalta; 

8) muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. 

Maan rajat ylittävän johdon rakentamista koskevassa lupahakemuksessa on li-
säksi esitettävä hakijan näkemys johdon tarkoituksenmukaisuudesta sähkö-
markkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta.” 
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Perustelut  

Sähkömarkkinalain 16 §:n 1 momentin mukaan hankeluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tar-
peellista.  

Jos hakemus ei koske valtakunnan rajan ylittävää sähköjohtoa, sähkömarkkinalain 
16 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankelupa on 1 momentin estämättä myön-
nettävä sähköjohdolle, jonka jakeluverkonhaltija rakentaa vastuualueellaan tai vas-
tuualueeltaan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yhdistää jakeluverkonhaltijan säh-
köverkon osat toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköverkon toiseen sähköverk-
koon. 

Energiavirasto katsoo, että 110 kV sähköjohdolla Porvoo - Askola on tarkoitus yh-
distää Fingrid Oyj:n Porvoon ja KSOY:n Askolan sähköasemat. Hanke sijoittuu 
KSOY:n ja Porvoon Sähköverkko Oy:n vastuualueille. Kyseessä on siten sähkö-
johto, jonka jakeluverkonhaltija rakentaa vastuualueeltaan sen ulkopuolelle ja joka 
yhdistää jakeluverkonhaltijan sähköverkon toiseen sähköverkkoon. 

Edellä mainitun perusteella hankelupa tulee sähkömarkkinalain 16 §:n 2 momentin 
kohdan 2 mukaan myöntää sähköjohdolle.  

Sovelletut säännökset 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) 14 §, 15 §, 16 §. 

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista (65/2009) 4 §. 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhakua koskeva ohjeistus liitteenä. 

Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089 
tai valtteri.varonen@energiavirasto.fi.  

 

 

Liitteet Valitusosoitus 
Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun 

 
Jakelu Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Tiedoksi Työ- ja elinkeinoministeriö / Energiaosasto 
Fingrid Oyj 
 

Maksu 4000 € (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista 
suoritteista (1241/2019) 4 § kohta 2a) 

mailto:valtteri.varonen@energiavirasto.fi
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VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus hallintopäätöksestä  

Energiaviraston antamaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla si-

ten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitus-

kelpoisella hallintopäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jolla asia on ratkaistu tai jä-

tetty tutkimatta. 

Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdis-

tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja 

se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Valitusviranomainen 

Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Itä-Suomen hallinto-oikeus. 

Valituksen tekeminen ja valitusaika 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaan-

ottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi säh-
köisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vas-

taan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoitta-

mana aikana. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. 

Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoitta-
masta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäi-

vänä. 

Kun valituksen tekemisen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimit-

taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitus on toimitettava valitusviran-

omaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 

aukioloajan päättymistä. 

Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-

nassa annetussa laissa (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädetty-

jen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930). 
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Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava:  
 

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi (vaatimukset);  
• vaatimusten perustelut; sekä 
• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-

distu valittajaan. 
 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on il-
moitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valit-
taja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomiois-
tuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat. 

 
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos 
se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määrä-
ajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvi-

tys valitusajan alkamisen ajankohdasta;  
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle; sekä 
• asiamiestä käytettäessä valtakirja, sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään. 

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, 

jonka yhteystiedot (käyntiosoite) ovat: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta 

70100 KUOPIO 

faksi: 029 56 42501 

sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
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Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse osoitteeseen: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

PL 1744 

70101 KUOPIO 

Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun 

kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse 

toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä. 

Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 

vastuulla. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuo-
mioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa mak-
sua ei peritä. Oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistunmaksulain 9 §:n nojalla peritä, 
mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi. 

 

OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN 

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka kat-
soo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun 

määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määrän-

neeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

