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Maanmittaustoimitus, voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous

 
Kohde Metsälamminkangas-Vuolijoki 110 kV voimansiirtojohto n. 31 km

Kajaanin kaupungissa ja osin Vaalan kunnassa
 
Kokous Torstaina 26. syyskuuta 2019 kello 9:30

Paikka Atiman kokoustilat  (Lönnrotinkatu 2, Kajaani)
 
Arvioitu kesto 3-4 tuntia
 
Hakijat LähiTuuli Oy, nykyisin Kajave Oy
 
Toimituksen tarkoitus Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen Metsälamminkangas - Vuolijoki 110 kV voiman-

siirtojohtoa varten Kajaanin kaupungissa ja osin Vaalan kunnassa.  
Lunastuksen peruste: Valtioneuvoston lunastuslupa- ja  ennakkohaltuunottolupapäätös
16.2.2017.
Lunastuslupa on myönnetty LähiTuuli Oy:lle mutta tämä on luovuttanut elokuussa
2019 oikeutensa OX2 AB:lle, joka on luovuttanut ne edelleen Loiste Sähköverkko Oy:lle.
Tämä on muuttanut nimensä 13.8.2019 Kajave OY:ksi, joka on nykyinen lunastusoikeu-
den haltija.
 
Toimituksessa on tarkoituksena lunastaa pysyvä käyttöoikeus voimansiirtolinjan vuoksi
tarpeellisiin alueisiin sekä käsitellä korvausten määrääminen maanomistajille hankkeen ja
toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.
 
Uusi johto alkaa Vaalan kunnan puolelta (tuulivoimapuistoalueelta) Metsälamminkankaal-
ta tilalta Toppila 785-408-1-120  ja päättyy Vuolijoen (Otanmäen) sähköasemalle tilan
Sähköhumppi 205-417-50-1 alueelle.
Johto sijoittuu koko matkalla nykyisen Finfgrid Oyj:n 400 kV voimajohdon (Pyhäsel-
kä-Vuolijoki) rinnalle. Voimajohdon kokonaispituus on yhteensä 31 km. Johtoaukean le-
veys on 26 m ja sen molemmin puolin on 10 m reunavyöhykkeet eli koko johtokadun le-
veys on 46 m.
Johtoa varten lunastettavat käyttöoikeuden rajoitukset ja lunastajan oikeudet ilmenevät
tarkemmin lunastuslupapäätöksestä.  
 
Johdon rakentamisen tutkimustyöt maastossa alkavat heti tämän syksyn aikana ja puus-
ton poisto tapahtuu ensi talvena. Johdon rakentaminen alkaa syksyllä 2020 ja sen on tar-
koitus valmistua kesällä 2021.
 
Lisätietoa lunastustoimituksesta ja voimansiirtolinjahankkeesta on oheisessa liittees-
sä (esite voimajohtoalueen lunastuksesta) sekä  toimituksen internetsivuilla: https://
www.maanmittauslaitos.fi/TN2017-551179.

 
Kokouksen tarkoitus Kokouksessa mm. 

-  selostetaan lunastushanke ja toimitusmenettely
-  suoritetaan lunastuslain 60 §:n mukainen haltuunottokatselmus ja 58 §:n mukainen
   ennakkohaltuunotto
-  selostetaan ja käsitellään ennakkokorvauksia koskevat asiat. Lisäksi selostetaan myös
   lopullisia korvauksia koskevat asiat ja jatkotoimenpiteet
-  muut tarpeelliset asiat
 
Mahdolliset ennakkokorvausvaatimukset on esitettävä viimeistään kokouksessa.  Mah-
dolliset katselmukset maastossa suoritetaan kokouksen jälkeen ja tarvittaessa seuravana
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päivänä.  Maanomistajia pyydetään ilmoittamaan toimitusinsinöörille tiedot mahdollisista
ennakkokorvausvaatimuksista ja katselmustarpeista jo ennen kokousta (sähköpostitse tai
kirjeitse, osoitteet alla).  Oletus on, ettei maastokatselmukset ole tarpeen eikä ennakko-
korvauksia määrätä. 
Lopulliset korvaukset määrätään loppukokouksessa rakentamistöiden jälkeen.
Tämän alkukokouksen (haltuunoton) jälkeen johdon rakentaja saa oikeuden lunastetta-
van omaisuuden poistamiseen ja oikeuden ryhtyä välittömästi johdon vaatimiin tutkimus-
ja rakentamistöihin ellei se ole saanut oikeutta jo aiemmin sopimuksiin perustuen.  
 
Niiden kiinteistöjen osalla, joihin lunastus kohdistuu, lähetetään erikseen tilakohtaiset
omaisuuden haltuunottotiedot (selitelmä ja karttaote lunastuksen kohteena olevista
alueista ja omaisuudesta).  Haltuunottotiedot perustuvat toimituksen hakijan suorittamaan
inventointiin ja toimittamiin tietoihin.  Tilakohtaiset pinta-alatiedot ovat alustavia, koska ra-
kennettavan johdon ja pylväiden sijaintiin voi vielä tulla vähäisiä muutoksia. Myös kuvioin-
tiin voi tulla muutoksia. Lopulliset muutokset selviävät vasta pylväiden ja johdon rakenta-
misen jälkeen myöhemmin pidettävässä jatkokokouksessa.
Postiosoite:  Maanmittauslaitos/ Juha Kemppainen,  Kaiterantie 20, 93600 Kuusamo

 
Huomioitavaa Maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat

erityisen oikeuden haltijat (esim vuokralaiset), joita toimitus koskee (lunastuslain 16 §).
 
Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta toimitus
koskee. Jos kokouksesta on tiedotettu lain mukaisesti, toimitus voidaan suorittaa, vaikka
asianosainen olisikin poissa kokouksesta.
 

 
 
 

Toimitusinsinööri Juha Kemppainen
Puhelinnumero +358 40 028 6561
Sähköposti juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi
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