
    
   
   
   
 

 
  
 

 

 

 

 

Huutokoski - Kontiolahti 400 kV voimajohto 

Selvitys maakuntakaavoitusta varten 

 

 

26.10.2006 

 

 

 

 

 

Fingrid Oyj  

2006

 



    1 (12) 
   
   
Fingrid Oyj / Ympäristö 26.10.2006  
 

 
 

Huutokoski - Kontilahti 400 kV voimajohto 

 

Sisällysluettelo 
 

1 Hankkeen kuvaus .....................................................................2 

2 Ympäristön nykytila ja vaikutukset ..........................................4 
2.1 Taustaselvitys, sen sisältö ja menetelmät...................................... 4 
2.2 Johtoreitin esittely ja poikkileikkaukset ......................................... 4 
2.3 Johtoreitin ympäristön nykytila ...................................................11 

3 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve....................12 

Liite 1  Johtoreitti 1:100 000..............................................................12 
 

 
 

 



    2 (12) 
   
   
Fingrid Oyj / Ympäristö 26.10.2006  
 

 1  Hankkeen tarvekuvaus 

Uuden 400 kV voimajohdon rakentaminen Joroisten Huutokoskelta Joensuun 
pohjoispuolelle Kontiolahdelle on tarpeen, koska Savo-Karjalan alueen sähkön 
kulutus kasvaa alueellisten ennusteiden mukaan tulevaisuudessa. Sähkön ku-
lutuksen ennustetaan kasvavan vuosina 2005...2010 noin 2%/a, minkä 
jälkeen kasvu taittuu hieman ollen vajaat 1,5 %/a. Ennusteet perustuvat alu-
eella toimivilta sähkönsiirto- ja teollisuusyrityksiltä saatuihin tietoihin ja ovat 
Pohjois-Karjalan osalta hieman valtakunnan keskimääräisen tason alapuolella. 
Ennusteiden pohjalta tehdyissä verkostolaskelmissa on oletettu että nykyinen 
Pohjois-Karjalan voimantuotantokapasiteetti säilyy ja uusia sähkövoimanlai-
toksia ei ole oletettu rakennettavan Pohjois-Karjalaan.  
 
Kulutuksen kasvu ja alueelliseen voimantuotannon säilyminen nykyisellään 
johtaa siihen, että sähkönsiirtotarve Pohjois-Karjalaan kasvaa varsinkin talvel-
la, kun sähkön kulutus alueella on suurimmillaan. Tämä kehitys heikentää 
alueen sähkötasetta ja johtaa siihen, että Pohjois-Karjalan syöttävää sähkön-
siirtoverkkoa on vahvistettava. Ilman vahvistuksia ongelmaksi muodostuisi 
aluetta syöttävien 110 kV verkon vikatilanteiden seurauksena aiheutuva jän-
nitteen romahtaminen ts. laaja alueellinen sähkökatkos kylmimpänä 
talvikautena. Ratkaisuna em. verkko-ongelmaan on tarpeen rakentaa 400 kV 
voimajohto syöttämään Kontiolahden sähköasemalle rakennettavaa 400/110 
kV muuntoa. Ennustetun suuruisella sähkönkulutuksen kasvulla 400 kV jänni-
tetasoon siirtyminen ajoittuu aikajänteelle 2015...2020. Ajoitus 400 kV 
jännitteeseen siirtymisestä tulee tarkentumaan, kun nähdään miten Pohjois-
Karjalan sähkönkulutus ja toisaalta alueen sähköntuotanto tulee tulevina vuo-
sina kehittymään. 
 
Johtoreitille on alustavasti suunniteltu nykyisiä voimajohtoja noudattelevia 
vaihtoehtoja Varkauden länsi- ja itäpuolella ja Joensuussa kokonaan uuteen 
maastokäytävä tai nykyisen 110 kV voimajohdon yhteyteen sijoittuvat vaihto-
ehdot. Varkaudessa vaihtoehto 1A sijoittuu Hallamäen kautta Varkauden 
pohjoispuolelle, josta Unnukka -järven ylitse nykyistä 110 kV voimajohtoa 
noudatellen. Vaihtoehto 1B sijoittuu Ryyhtölän kautta Varkauden pohjoispuo-
lelle, josta Puurtilan taajamaan nykyistä 110 kV voimajohtoa noudatelleen. 
Joensuussa Onttolassa vaihtoehto 2A sijoittuu uuteen maastokäytävään len-
tokentän lähialueelle ja vaihtoehto 2B noudattelee nykyistä 110 kV 
voimajohtoa turvetuotantoalueen poikki Kontiolahden sähköasemalle. 
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Kuva 1. Suunnitellun 400 kV voimajohdon sijoittuminen ja johtoreittivaihtoehdot 1A-
1B sekä 2A-2B. 
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 2  Ympäristön nykytila ja vaikutukset 

2.1  Taustaselvitys, sen sisältö ja menetelmät  

Fingrid Oyj:lla on sähkömarkkinalain mukainen verkon kehittämisvelvollisuus. 
Kantaverkon kehittäminen pohjautuu pitkän aikavälin kehittämissuunnitel-
miin. Sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid Oyj:n tulee myös edistää 
sähkömarkkinoiden toimintamahdollisuuksia.  
 
Kantaverkon voimajohdot ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
(MRL 22§, Vnp 30.11.2000) mukaisia hankkeita, joilla on energiaverkon kan-
nalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Valtioneuvoston päätöksessä 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on muun muassa todettu, että 
voimajohtolinjauksissa on hyödynnettävä ensisijaisesti olemassa olevia johto-
käytäviä. 
 
Fingrid haluaa varmistaa kantaverkon voimajohtoreittien merkitsemisellä 
maakuntakaavoihin, että valtakunnalliset sähkön siirtotarpeet voidaan toteut-
taa myös tulevaisuudessa. Maakuntakaavaan merkityt johtoreitit varmistavat 
toteuttamiskelpoisen johtoreitin säilymisen. 
 
Fingrid on yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa laatinut vuonna 2006 
suosituksen kantaverkon voimajohtojen merkintätapojen yhdenmukaistami-
sesta. Suosituksessa ohjeellista voimajohtoa varten Fingrid laatii 
maakuntakaavoitusta palvelevan taustaselvityksen. Tämä selvitys sisältää 
voimajohdon perusteet, johtoreittiselvityksen, johtoaluekuvan sekä ympäris-
töasiat Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineiston ja Hertta-
ympäristötietojärjestelmän pohjalta. Lisäksi taustaselvityksessä voidaan käsi-
tellä johtoreitin vaikutuksia maakunnan erityiskysymyksiin. 
 

2.2  Johtoreitin esittely ja johtoaluekuvat 

Suunniteltu Huutokoski-Kontiolahti 400 kV voimajohto sijoittuu Joroisten, 
Varkauden, Leppävirran, Heinäveden, Liperin, Joensuun ja Kontiolahden alu-
eille. 
 
Johtoreitin pituus on noin 132 kilometriä (+/- 9 km) riippuen toteutusvaih-
toehdosta. Erityiskohteita ovat asutuksen läheisyys, taajama-alue, pitkät 
vesistöylitykset, luontokohteet tai johtojärjestelyjä vaativat paikat. Tällaisia 
suunnitellulla 400 kV voimajohdolla on Joroisen Huutokosken sähköaseman 
läheisyydessä, Varkauden Repokankaalla, Huruslahden ylityksessä, Konnansa-
lossa, Puurtilassa ja Kattilahden ylityksessä. Leppävirralla erikoiskohteena on 
Unnukan ylitys. Muina erikoiskohteina voidaan pitää vapaa-ajan asuntojen lä-
heisyyksiä. 
 
Taustaselvityksessä esitettävät poikkileikkauskuvat ovat alustavia. Lisämaan 
tarve on esitetty yleispiirteisesti. Johtojärjestelyt ja tekniset ratkaisut tarken-
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tuvat YVA-menettelyssä ja myöhemmin voimajohdon yleissuunnitteluvaihees-
sa. 
 

 
Kuva 2. Voimajohtojen nykytilanne Joroisissa vaihtoehdolla kohdassa 1A. Kuvassa va-
semmalla 400 kV voimajohto ja oikealla kaksi 110 kV voimajohtoa.  
 

 
Kuva 3. Uusi 400 kV voimajohto edellyttää noin 40 metriä lisää johtoaluetta kuvan oi-
keaan reunaan. Lisämaa-alueen tarve on vastaava Huutokoskelta pohjoiseen 
sijoittuvien johtojen rinnalla, vaikka voimajohtojen tekninen rakenne välillä vaihtelee.    
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Kuva 4. Voimajohtojen nykytilanne Joroisissa vaihtoehdolla 1B.  
 

 
Kuva 5. Vaihtoehdossa 1 B uusi 400 kV voimajohto sijoittuisi nykyisen 110 kV voima-
johdon kanssa yhteispylväille ja edellyttäisi lisää johtoaluetta noin 20 metriä. 
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Kuva 6. Varkauden Repokangas on vaihtoehdossa 1B ns. erityiskohde, jonka tekninen 
ratkaisu tarkentuu voimajohdon suunnittelun edetessä. 
 

 
Kuva 7. Varkauden ja Leppävirran Kattilahden ylitys on vaihtoehdossa 1B ns. erityis-
kohde.   
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Kuva 8. Kahden nykyisen 110 kV voimajohdon sijoittuminen Heinäveden Partalassa.  
 

 
Kuva 9. Uusi suunniteltu 400 kV voimajohto sijoittuisi vasemmanpuolisen 110 kV voi-
majohdon kanssa yhteispylväille ja edellyttäisi noin 12 metriä lisää johtoaluetta. 
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Kuva 10. Nykyinen 110 kV voimajohto Liperin Sulkamassa. 
 

 
Kuva 11. Uusi 400 kV voimajohto sijoittuisi Liperin Sulkamassa nykyisen 110 kV voi-
majohdon kanssa yhteispylväille ja edellyttäisi noin 12 metriä lisää johtoaluetta. 
Teknisessä toteutuksessa on lähtökohtana ollut nykyisen 110 kV voimajohdon keski-
linjan säilyttäminen ennallaan. 
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Kuva 12. Uusi 400 kV voimajohto sijoittuisi Viinijärveltä Kontiolahdelle asti yhteispyl-
väille nykyisen kuvassa oikealle puolelle sijoittuvan 110 kV voimajohdon kanssa 
(VE2A). Tämä muutos edellyttäisi noin 12 metriä lisää johtoaluetta.  
 

 
Kuva 13. Vaihtoehtoisesti uusi 400 kV voimajohto voi sijoittua uuteen maastokäytä-
vään Joensuun Välikankaalta lähes Kontiolahden sähköasemalle asti, joka edellyttäisi 
uutta johtoaluetta 62 metriä (VE 2B). 
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2.3  Johtoreitin ympäristön nykytila  

Ympäristön nykytila arviointi on tehty Suomen ympäristökeskuksen paikkatie-
tojärjestelmän ja Hertta-ympäristötietojärjestelmän perusteella. Lisäksi 
vuonna 2006 on tehty täydentäviä tarkastuskäyntejä maastossa. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu johtoreittien läheisyyteen sijoittuvat ympä-
ristökohteet. Lisäksi taulukossa on yleispiirteisesti arvioitu johtoreitin 
etäisyyttä ja vaikutuksia kyseiselle ympäristökohteelle.  

Johtoreittien läheisyydessä on seuraavia ympäristökohteita: 

Luontokohteet Etäisyys Vaikutus 
Tervaruukinsalon Natura-alue (FI0500023) 
Joroinen 

100 m, nykyisten 
voimajohtojen itä-
puolelle 

Ei vaikutusta,    
VE 1A, Natura-
arviointi YVAssa 

Persepuron-Perselammen lehto (LHO 
060215) ja Jäppilän Joroisten vanhat metsät 
(Fi0500015) Joroinen 

400 m Ei vaikutusta;    
VE 1A 

Ruokojärvi - Mula I aluetta (luonnonsuojelu-
alue) ja Natura (FI0600053) Joroinen ja 
Varkaus 

100 m Ei vaikutusta,    
VE 1A, Natura-
arviointi YVAssa 

Kuorinka (FI0700089) Viinijärvi 250 m Ei vaikutusta 

Valtakunnalliset maisema-alueet   
Heinäveden reitin maisema-alueelle 
(MAO060071) 

1,4 km matkalla Vähäinen vaikutus 

Muinaismuistot   
Muinaismuistokohde Liperin Sulkamassa 0 m Tutkittava ennen 

hankkeen toteu-
tusta 
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Kuva 9. Ote Hertasta, Sulkaman muinaismuistokohde. 

Fingrid on antanut lausunnot Pohjois-Karjalan maakuntakaavaehdotuksesta, 
Etelä-Savon maakuntakaavan tavoitevaiheesta ja Joensuun seudun yleiskaa-
van 2020 tavoitteista. Yhtiö on ollut myös yhteydessä mm. Varkauden 
kaupungin edustajiin johtoreittivaihtoehtojen huomioimiseksi yleis- ja asema-
kaavoituksessa. Lisäksi Heinävedellä, Viinijärvellä ja Joensuussa on 
yleiskaava-alueita. 

3  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve  

Laki- ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki ja –
asetus) edellyttää YVA-menettelyä vähintään 220 kV ja 15 kilometriä pitkissä 
voimajohdoissa (YVA-asetus 2 luku, 6§).  

Taustaselvitetty 400 kV voimajohto edellyttää YVA-menettelyn toteuttamista. 
Fingrid päättää myöhemmin milloin YVA-menettely on ajankohtainen käynnis-
tää. 

 

Liite 1  Johtoreitti 1:100 000 

Kartassa on nimettynä johtoreittivaihtoehdot 1A, 1B ja 2A, 2B. 
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