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Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa 
uusi 400 kV voimajohtoyhteys Huittisten sähköaseman ja Forssan sähköaseman välille. 
Uusi voimajohtoyhteys tarvitaan sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi ja käyttövarmuu-
den ylläpitämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Voimajohdon pituus on noin 69 
km ja se sijoittuu Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien sekä Humppilan ja Jokiois-
ten kuntien alueelle. Samassa yhteydessä uusitaan Kokemäen Kolsin ja Forssan välinen 
110 kV voimajohtoyhteys Huittisista Forssaan. Pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut johto 
puretaan ja uusi johto sijoitetaan pääsääntöisesti yhteispylväisiin uuden 400 kV johdon 
kanssa. 

Hankealueella on nykyisin kantaverkon voimajohtoja ja lähtökohtana on hyödyntää niiden 
johtokäytäviä. Uusi 400/110 kV voimajohto suunnitellaan pääsääntöisesti olemassa ole-
vien voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha Kolsi – Forssa 110 kV johto. Ny-
kyinen johtoalue levenee enimmillään noin 37 metriä. Johtohankkeesta tehtyyn ympäris-
tövaikutusten arviointiselvitykseen voi tutustua Fingrid Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/arkisto/huittinen-forssa/  

Uuden johdon yleissuunnittelu on käynnistynyt ja siitä vastaa TLT-Building Oy. Yleissuun-
nitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut pylväspaikat merkitään 
maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväs-
paikkojen kohdalta. Maanmittauslaitos on 4. maaliskuuta 2021 päätöksellään nro. MML 
48654/03 04/2020 myöntänyt luvan näiden tutkimusten suorittamiseen. Maastotyöt aloite-
taan syksyllä 2021. 

TLT-Building Oy:n yhteyshenkilö: 
 

  Puhelin Sähköpostiosoite 

Sijoitussuunnittelu 
ja maastotyöt 

Jari Sinisalo 040 7131 804 jari.sinisalo@tltgroup.fi  

 
Fingrid Oyj tulee hakemaan valtioneuvostolta lunastuslupaa johdon rakentamiselle. Tästä 
huolimatta pyrimme tekemään voimajohtoalueen maanomistajien kanssa ennakkosopi-
mukset johdon sijoittumisesta kiinteistöjen alueelle. Sopimusneuvottelut aloitetaan puhe-
linsoitoilla alkuvuodesta 2022 ja neuvottelut toteutetaan maanomistajan tahdon mukaan 
joko kirjeitse tai tapaamisena. Niille maanomistajille, jotka eivät hyväksy sopimusta, jär-
jestetään mahdollisuus esittää mielipiteensä lunastuslupahakemuksesta ja johtohank-
keesta. Mielipiteet liitetään osaksi lunastuslupahakemusta. 

Fingrid Oyj:ssä lisätietoja hankkeen osalta antaa projektipäällikkö Hannu Kuikka ja maan-
lunastuskysymyksiin vastaa erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala. 
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Uusi voimajohto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025. 

Sami Männistö
Tekstiruutu
Ollut nähtävillä Loimaan kaupungin internet-sivuilla ja ilmoitustaululla 16.8.- 17.9.2021Sami MännistöarkistosihteeriLoimaan kaupunki



HUITTINEN

FORSSA

(c) Maanmittauslaitos 2021

HUITTINEN - FORSSA 400 + 110 kV

OTE GT-KARTASTA

Koko

A3

Mittakaava

1:250000

Piirustusnumero Muutos Lehti

1

Lehtiä

1

Suunnitellut

Piirtänyt pvm.

SLA 9.8.2021
Hyväksynyt pvm.




