
Siilinjärvi – Eusniemi (Kasurila) 110 kV
Lunastustoimituksen aloituskokous 10.5.2022



110 kV voimajohdon uusiminen Siilinjärvi - Eusniemi

• Voimajohtohankkeessa kaksi 
osaa

• 1. Uusi johto-osuus: linjaus 
siirretään Valtatie 5:n varteen

• Pituus n. 2,5 km



110 kV voimajohdon uusiminen Siilinjärvi - Eusniemi

• Voimajohtohankkeessa kaksi osaa

• 2. Olemassa olevan, ent. IVOn/ Yaran 110 kV 
johdon sekä sopimuksin (v. 1982) tehdyn 
Eusniemen sähköaseman haaran 
saneeraaminen olemassa olevalle 
sijainnilleen

• Pituus yht. ~4 km



Hankkeen eteneminen

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Poikkeuslupa liito-
oravan suojelusta

Taivallahden 
asemakaava 
lainvoimainen

2018

Kaavaneuvottelut, 
ympäristöselvitykset 
ym. 
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mitukseen 
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kous  
11.5.2021. 
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Uuden johto-
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puuston 
poisto

Rakennustöiden aloitus. 

Rakennustyöt valmiit

Lunastustoimituksen 
välikokoukset ja 
lopetus…. 

Poikkeuslupa liito-
oravan suojelusta 
lainvoimainen (Itä-
Suomen hallinto-
oikeus)

Energiaviraston 
lausunto 
hankeluvasta



110 kV voimajohdon uusiminen Siilinjärvi - Eusniemi

• Hankealueella lukuisia huomioitavia tekijöitä, jotka ovat vaatineet lukuisia 
neuvotteluita ja maastokatselmuksia

• Valtatie 5:n mahdollinen linjaus

• Lujabetonin tehdasalue

• Liito-orava

• Hankkeen toteutumisen myötä voimajohto purkautuu pois Taivallahden uuden 
asuinalueen ja olemassa olevan Pyylammen asuinalueen keskeltä



Johtoalueen poikkileikkaus

UUSI JOHTO


VANHA JOHTO 
→



Voimajohdon omistajan oikeudet

• Voimajohdon johtoaukea pidetään vapaana puista , vesoista ym., jotka saattavat vaikuttaa 
häiritsevästi johdon käyttöön ja kunnossapitoon. 

• Johtoaukealta on oikeus poistaa rakennukset ja muut rakenteet, joiden paikoillaan pysyttämisestä tai 
sinne pystyttämisestä ei ole erikseen sovittu. Lunastuksen myötä rakentamisraja muuttuu 23 metrin 
etäisyydelle johdon keskilinjasta johtoalueen ulkoreunaan. 

• Voimajohdon omistaja voi merkitä reunavyöhykkeellä sijaitsevat ja erityisestä syystä myös 
johtoaukean ulkopuolella kasvavat puut, jotka mittansa vuoksi voivat olla vaarallisia johdon 
säilymiselle sekä kaataa tällaiset puut, ellei metsänomistaja itse huolehdi niiden kaatamisesta. 

• Voimajohdon omistajan edustajilla on oikeus liikkua jalan tai ajoneuvoilla johtoaukeaa pitkin 
pylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää 
johtoaukealla

• Voimajohtohankkeen kustannukset ovat yhteensä noin 2,5 M€



Haitat ja vahingot

• Rakentamisen aikaiset vahingot korjaa urakoitsija

• Nopea yhteydenotto urakoitsijan edustajaan vahinkojen havaitsemisen jälkeen

• Mahdolliset muut vahingot sekä korvaukset maksaa Savon Voima Verkko Oy 
lunastustoimituksessa määritetyn mukaisesti

• Työn toteuttaa TLT Building Oy Porista


