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lunastustoimitus



Esityksen sisältö

• Milloin voimajohtoalueen lunastustoimitusta 
tarvitaan?

• Toimituksen tarkoitus

• Lunastuslupa

• Lunastustoimikunta ja asianosaiset

• Miten lunastustoimitus etenee?
• Alkukokous

• Haltuunotto

• Rakennustyöt

• Jatkokokous

• Loppukokous
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Voimajohtoalueen lunastustoimitus

On tarpeellinen, kun: 

1) Rakennetaan uusi voimajohto uuteen johtoaukkoon

2) Rakennetaan uusi voimajohto vanhan rinnalle

3) Uusitaan vanha voimajohto nykyiseen sijaintiinsa ja leveyteensä

4) Uusitaan vanha voimajohto siten, että johtoalue levenee (esim. jännitetason 

muuttuessa)

5) Uusitaan vanha voimajohto siten, että johtoalue kapenee

Menettely lunastustoimituksessa on samanlainen hanketyypistä 

riippumatta
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Toimituksen tarkoitus

• Lunastajalle perustetaan 

voimajohdon rakentamiseksi ja 

kunnossapitämiseksi pysyvä 

käyttöoikeus 

• Maapohjan omistus jää edelleen 

maanomistajalle

• Käyttöoikeuden perustamisesta 

aiheutuvat taloudelliset menetykset 

korvataan maanomistajalle
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Lunastustoimikunta ja asianosaiset

• Lunastustoimituksen suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu 

puheenjohtajana toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä 

• Lunastustoimituksen asianosaisia ovat:

• Lunastaja (voimajohdon rakentaja) 

• Maanomistajat (voimajohdon välittömästä läheisyydestä) 

• Mahdolliset rasite-, vuokra- ym. erityisten oikeuksien haltijat, naapurit jne.
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Lunastuslupa

• Voimalinjan lunastus perustuu lunastuslupaan

• Lunastusluvan myöntää valtioneuvosto tai Maanmittauslaitos

• Lunastusluvan yhteydessä voidaan myöntää myös ennakkohaltuunottolupa (töiden kiireellinen 

aloittaminen tai muu tärkeä syy)

• Lunastusluvassa määrätään lunastuksen kohde (yleispiirteisesti) sekä lunastuksella 

hankitut oikeudet ja rajoitukset

• Voimalinjalunastuksissa lunastuksen kohde jätetään yleensä vähemmän tärkeiltä osin 

lunastustoimituksessa määrättäväksi

• Lunastustoimituksen voi aloittaa heti, kun lunastuslupa on myönnetty

• Ennakkohaltuunotto voidaan toimeenpanna ennen lunastusluvan lainvoimaistumista

• Lunastustoimitus voidaan lopettaa vasta, kun lupa on lainvoimainen
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Lunastustoimituksen eteneminen

• Käydään läpi lunastusta koskevat yleiset asiat:

• Toimituksen kulku pääpiirteissään

• Korvausmenettely ja sovellettava lainsäädäntö (laki kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunastuksesta)

• Lunastaja esittelee johdon rakentamishanketta ja sen aikataulua

• Alkukokouksessa käsitellään kiireellinen ennakkohaltuunotto 

(haltuunottokatselmus)
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Lunastustoimituksen eteneminen

• Ennen omaisuuden haltuunottoa on pidettävä haltuunottokatselmus, jossa 

määrätään:

• Haltuunotettava omaisuus

• Ennakkokorvaukset

• Haltuunotettava omaisuus osoitetaan pääsääntöisesti omaisuusluettelon ja 

haltuunottokartan avulla ilman maastokatselmusta. Maastokatselmus 

järjestetään haltuunoton yhteydessä vain erityisestä syystä.

• Ennakkokorvaukset käsitellään vain vaatimuksesta. Ennakkokorvaus on ¾ 

likimäärin arvioidusta haltuunotettavaa omaisuutta koskevasta lopullisesta 

lunastuskorvauksesta. 

• Lunastaja saa omaisuuden haltuunsa, kun haltuunottokatselmus on julistettu 

päättyneeksi ja ennakkokorvaus on suoritettu.
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Lunastustoimituksen eteneminen

• Voimajohtoalueen rakentamisvaiheessa sovitaan

• Johtoalueelta hakattavan puuston poisto- ja myyntitavasta

• Yksityisteiden käytöstä rakentamisen aikana

• Rakennustöistä aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta ja korvaamisesta

• Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaisee lunastustoimikunta.

• Puuston kaadot ja rakennustyöt voidaan aloittaa jo ennen haltuunottoa 

asianosaisten tekemien sopimusten perusteella
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Lunastustoimituksen eteneminen

• Voimajohdon rakentamisen jälkeen pidetään yleensä näyttökokous, jossa:

• Esitellään toimituksessa tehtävät lopulliset toimenpiteet

• Kuullaan rakennustöiden aikaiset vahingot ja muut huomautukset

• Tehdään tarpeelliset tarkastukset lunastettavaan kohteeseen

• Annetaan määräaika vaatimusten jättämiseksi mm. korvauksia ja maastokatselmuksia koskien

• Joskus em. kokous voidaan korvata kirjelmällä, jossa annetaan määräaika 

vaatimuksille ja määrätään katselmusajankohta 

• Maastokatselmukset pidetään joko jatkokokouksen yhteydessä tai erikseen 

sovittavana ajankohtana

• Lunastajalle varataan mahdollisuus antaa vastine esitettyihin vaatimuksiin
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Lunastustoimituksen eteneminen

• Vaatimusten, vastineiden ja maastohavaintojen perusteella lunastustoimikunta 

laatii lopullisen lunastuspäätöksen

• Loppukokouksessa annetaan lunastuspäätös, jossa:

• Vahvistetaan lunastettava omaisuus

• Tehdään päätökset yksityistie- ja tilusjärjestelyistä

• Määrätään lopulliset korvaukset

• Päätetään korvausten suoritustavasta

• Lopuksi selostetaan valitusmenettely
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Korvausperiaatteet 1/4

• Menetysten korvaamisessa lähtökohtana on täyden korvauksen 

periaate, millä tarkoitetaan sitä, ettei kenenkään varallisuusasema 

muutu lunastuksessa

• Korvaus lunastettavasta omaisuudesta määrätään käyvän hinnan 

perusteella, millä tarkoitetaan sitä hintaa, jonka lunastetuista 

menetyksistä olisi voinut saada vapaaehtoisella kaupalla

• Pääsääntöisesti kertakaikkisena määrättävät korvaukset kuuluvat 

siihen kiinteistöön,  jota lunastus koskee, mikä otettava huomioon 

erityisesti omistajanvaihdostilanteissa

• Asianosaiset voivat sopia korvauksista
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Korvausperiaatteet 2/4

• Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja 

vahingonkorvauksesta

• Kohteenkorvausta voidaan määrätä: 

• Metsäalueella johtoaukean ja reunavyöhykkeen maapohjasta

• Peltoalueilla pylväsaloista 

• Haitankorvausta voidaan määrätä:

• Viljelylle aiheutuvista haitoista pellolla

• Maisemamuutoksesta aiheutuneesta kiinteistön arvon alentumisesta

• Vahingonkorvausta voidaan määrätä:

• Puuston ennenaikaisesta hakkuusta

• Taimikon menetyksestä

• Sadonmenetyksestä
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Korvausperiaatteet 3/4

Rakentamistyöstä aiheutuvat vahingot

• Rakentamisesta aiheutuvat työnaikaiset vahingot korjaa tai korvaa 

urakoitsija

• Mikäli vahinkoja jää korjaamatta tai niistä ei päästä sopimukseen, 

vaatimukset tulee viime kädessä esittää lunastustoimituksessa

• Lunastustoimikunta määrää vahingoista rahakorvauksen

7.6.2022 SIVU 15



Korvausperiaatteet 4/4

Edunvalvonta

• Asianosaiselle voidaan vaadittaessa määrätä korvausta 

välttämättömistä edunvalvontakustannuksista:

• Ansionmenetyksestä

• Matkakustannuksista

• Selvityskustannuksista

• Asiamieskustannuksista
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Korvausten määrääminen 1/2

• Korvaus määrätään haltuunoton ajankohdan mukaan.

• Haltuunoton ja maksamisen väliseltä ajalta määrätään kuuden prosentin vuotuinen 

korko maksamattomalle korvaukselle. Jo maksetulle ennakkokorvaukselle ei ko. 

korkoa makseta.

• Jos yleinen hintataso haltuunoton jälkeen nousee, maksamatta oleva osa korvataan 

kohonneen hintatason mukaan (ns. indeksikorotus).

• Mikäli haltuunotosta on tehty asianosaisten kesken sopimus, on siinä voitu sopia 

esimerkiksi mahdollisesta lisähyvityksestä.

• Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi aluehallintovirastoon, mikäli korvauksen 

saajasta on epäselvyyttä taikka koko kiinteistö lunastetaan taikka jäljelle jäävä 

kiinteistön osa ei enää vastaa velkojen määrää vakuutena (pantinhaltijan 

suojaaminen).
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Korvausten määrääminen 2/2

• Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään 

viran puolesta

• Edunvalvontakustannukset vain vaatimuksesta

• Naapurikiinteistöille vain vaatimuksesta 

• Asianosaisen on hyvä esittää näkemyksensä aiheutuneista haitoista 

ja vahingoista, sillä lunastustoimikunta ei voi aina havaita kaikkia 

aiheutuneita menetyksiä

• Korvaukset tulee maksaa 3 kuukauden kuluessa toimituksen 

päättymisajankohdasta
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Toimituksen päättyminen

• Toimituksessa tehdyistä päätöksistä voi valittaa maaoikeuteen 30 

päivän kuluessa toimituksen päättymisajankohdasta

• Maaoikeuden päätökseen voi edelleen hakea muutoksenhakulupaa 

korkeimmalta oikeudelta

• Lunastuspäätöksen lainvoimaistumisen ja korvausten maksamisen 

jälkeen:

• Toimituksesta tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin

• Lunastus katsotaan päättyneeksi
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Yhteiseen suuntaan


