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Lausuntopyyntö 28.10.2022  

  

Lausunto 110 kV voimajohtohankkeesta Porvoo-Askola  

Kymenlaakson sähköverkko Oy suunnittelee uutta 110 kV maakaapelia ja 

ilmajohtoa välille Porvoo ‐ Askola parantaakseen sähkön toimintavarmuutta 

Askolassa. Porvoon kaupunki antoi asiassa ensimmäisen kerran lausunnon 

vuonna 2019. Porvoon kaupunki toteaa, että Kymenlaakson Sähköverkko Oy on 

ottanut huomioon Porvoon kaupungin lausunnossa esitetyn vaatimuksen uusien 

reittivaihtoehtojen tutkimisesta.   

Voimajohto on nyt suunniteltu toteutettavan maakaapelina välillä Hattula 

Hambontie. Hambontieltä eteenpäin kohti Askolaa on vaihtoehdoissa edelleen 

mukana VE 1 ilmajohto Hambontieltä – Askolaan.  VE 1:n mukainen ilmajohtona 

toteutettava linjaus pirstoo yhtenäiseksi luokiteltuja metsäalueita ja joissakin 

kohdin ilmajohto kulkee tarpeettoman lähellä asutusta. Linjaus aiheuttaa haittaa 

myös metsälain mukaiselle arvokkaille elinympäristöille mm. Pykälistössä. 

Valtaosa yhtenäisiksi luokiteltavista metsäalueista sijoittuu nimenomaan 

vaihtoehdon VE1 mukaiselle reitille. Metsäalueelle sijoitettava voimajohto 

vaikuttaa vuosikymmeniä negatiivisesti ilmastotaseeseen, koska johtoalueen 

puustoa ei päästetä kasvamaan niin suureksi, että sillä olisi olennaista merkitystä 

hiilen sitomisessa. Voimajohdon alle jäävälle metsäalueelle ei yleensä löydy 

mitään järkevää käyttöä eikä sille kehity erityisen arvokasta luontoa pieniä 

ketolaikkuja lukuun ottamatta. VE 1 aiheuttaa nyt esillä olevista vaihtoehdoista 

ympäristön lisäksi myös eniten haittaa maanomistajille. VE 1 tulee ehdottomasti 

hylätä.   

Porvoon kaupunki toteaa, että paras vaihtoehto voimajohdon toteuttamiselle on, 

että voimajohto toteutetaan koko matkalta maakaapelina. Ilmajohtoon verrattuna 

maakaapelin aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat selkeästi paljon pienemmät. 

Lisäksi kun maakaapeli vielä toteutetaan tielinjausten yhteyteen vaikutukset 

jäävät vähäiseksi. Maakaapelin toteuttaminen aiheuttaa vähiten haittaa 

maanomistajille, asutukselle, luonnolle, kulttuuriympäristölle ja sekä maisemalle.   

Porvoon kaupunki on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kanssa käynnistänyt 

kävelypolun ja maakaapelin yhteissuunnittelun vuonna 2022 yhteistyössä alueen 

asukkaiden kanssa. Porvoon kaupungin talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 

ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2025 on varauduttu kävelypolun 

toteuttamiseen maakaapelin toteuttamisen yhteydessä välille Hambontie 

Kerkkoontie. Tähän perustuen Porvoon kaupunki katsoo, että voimajohto tulee 

toteuttaa maakaapelina vähintään välille Hattula-Hambontie-Kerkkoontie.   
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Mikäli voimajohtoa ei voida toteuttaa maakaapelina koko matkalle, tulee 

maakaapelia kuitenkin ehdottomasti jatkaa vielä Kerkkoontien risteyksestä 

eteenpäin kohti Askolaa. Kerkkoontiestä pohjoiseen voimajohto tulee toteuttaa 

maakaapelina Myrskyläntien varrelle/tuntumaan Askolan rajalle saakka (josta 

VE3 Ilmoissilta 3 ilmajohto lähtee kohti Askolaa). Mikäli tämä vaihtoehto 

osoittautuu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kannalta mahdottomaksi, tulee 

maakaapelia kuitenkin jatkaa Kerkkoontieltä pohjoiseen Myrskyläntien 

varrelle/tuntumaan Henttalantien risteykseen saakka. Näillä ratkaisuilla voidaan 

välttää ilmajohdosta vaihtoehdoissa VE3 Ilmoissilta 3 ja VE3 Ilmoissilta 4 

aiheutuvat Myrskyläntien itäpuolella aiheutuvat haitat linnustolle, peltoviljelylle ja 

avarille peltomaisemille. Lisäksi ilmajohdon sijaintia tarkemmin tutkimalla ja 

yhteistyössä maanomistajien kanssa sopimalla voidaan ilmajohdosta aiheutuvaa 

haittaa asutukselle ja ympäristölle vielä pienentää Myrskyläntien länsipuolelle 

sijoittuvan ilmajohdon osalta. Esimerkiksi VE3 Ilmoissilta 4 vaihtoehdossa 

Askolan ja Porvoon rajalla tunnistettu lehtolaikku, jossa kasvaa rauhoitettu 

valkolehdokki, voitaneen paremmalla linjan suunnittelulla säästää.   

Porvoon kaupunki toteaa, että tässä lausunnossa ei oteta kantaa VE 3 linjauksiin 

Askolan kunnan alueella.   

 

Porvoon kaupunginhallitus 

Jukka-Pekka Ujula  Roope Lenkkeri 

kaupunginjohtaja  hallintojohtaja   
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