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vaikuttavia lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastuksesta) säädöksiä ja seikkoja. Työssä tarkastellaan voimajohtoproses-
sia uuden voimajohtohankkeen näkökulmasta. Opinnäytetyössä on pyritty 
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nen lunastuksen alkamista. 
 
Opinnäytetyön ensimmäisessä osiossa on käyty läpi uuden voimajohdon 
suunnittelu ja toteutusprosessi kokonaisuudessa hankkeen aloituksesta aina 
johdon valmistumiseen ja lunastustoimituksen lopettamiseen saakka. Toises-
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leen kuvaamalla oma suunnitteluprosessinsa ja työstämällä sitä eteenpäin 
mahdollisesti aina laatukäsikirjaksi saakka. Näin pystyttäisiin varmistamaan 
projektien tasalaatuisuus ja parantamaan suunnitteluhankkeiden ennustetta-
vuutta ja kustannustehokkuutta. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella uuden voimajohdon 

suunnitteluprosessiin vaikuttavia lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunastuksesta 29.7.1977/603) säädöksiä ja siihen 

vaikuttavia seikkoja. Lunastuslakia on käyty läpi niin, että sieltä on poimittu 

vain voimajohtolunastusta koskevat kohdat eli tämä opinnäytetyö ei ole 

kattava selvitys lunastuksesta yleensä vaan nimenomaan 

lunastusmenettelystä liittyen voimajohtohankkeeseen. 

Voimajohdolla tarkoitetaan tässä 110:n, 220:n ja 400 kilovoltin (kV) 

voimajohtoja. Tarkoituksena on tarkastella suunnitteluprojektia uuden 

johtohankeen näkökulmasta, samaa menettelyä voidaan käyttää soveltuvilta 

osin myös vanhan johdon uusimisen yhteydessä. Voimajohdot ovat 

rakenteeltaan joko ilmajohtoja tai maakaapeleita. Suomessa edellä 

määritellyt voimajohdot ovat pääosin ilmarakenteisia ja tässä työssä 

käsitellään ilmarakenteista voimajohtoa. Pääosin prosessi on vastaava myös 

suunniteltaessa ja toteutettaessa hanke maakaapelina. 

Opinnäytetyön painopisteinä ovat hankkeen lunastuslakiin perustuvat osat. 

Hanke on kuitenkin yksi kokonaisuus, jossa kukin vaihe vaikuttaa muuhun 

suunnitteluun. Kokonaisuuden selkiyttämiseksi opinnäytetyössä kuvataan 

siten yleisemmällä tasolla myös koko prosessia. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Voimajohtoja ylläpitävillä ja hallinnoivilla sähköverkon omistajilla on 

lakisääteinen velvoite kehittää ja ylläpitää toimivaa sähköverkkoa. Tästä 

johtuen omistajat laativat kehityssuunnitelmia, joilla pyritään vastaamaan 

yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin ja takaamaan sähkön käyttövarmuus. 

Vastatakseen edellä mainittuun velvoitteeseen sähköverkkoyhtiöt muun 

muassa rakentavat uusia voimajohtoja. 

Sähköverkon kehittäminen ja ylläpito kuuluvat kantaverkkoyhtiön, Fingrid 

Oyj:n, ja alueellisten verkkoyhtiöiden perustehtäviin. Verkon 

käyttövarmuuden on oltava hyvä, koska häiriöt tuntuisivat pahimmillaan koko 

maassa. Verkkoa ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan nykyisiä ja tulevia 

tarpeita varten. Uuden voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen on laeilla 
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säädelty monivaiheinen prosessi, jossa taloudellisten ja teknisten seikkojen 

lisäksi otetaan huomioon maankäyttö- ja ympäristönäkökohdat. 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada yhtenäinen kuvaus koko voimajohdon 

suunnitteluprojektista alkaen todetusta uuden voimajohdon tarpeesta 

päätyen lunastustoimituksen päättymiseen. Projektilla tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa yleissuunnittelu- ja luvitusprojektia. Rakentamisteknistä 

toteutusta ja teknistä suunnittelua ei tässä työssä käsitellä. 

Lunastuslain säännösten merkitys suunnitteluprojektin etenemiseen on 

merkittävä. Laki määrittää varsinaisen lunastuksen etenemisen, mutta sen 

lisäksi se ohjaa projektia jo ennen lunastuksen alkamista.  Ennen varsinaista 

lunastusmenettelyä hankkeelle haetaan tutkimuslupa, jotta voidaan tehdä 

hankkeelle välttämättömiä maastoselvityksiä. Tutkimuslupa voidaan nähdä 

lunastuksen eräänlaisena esivaiheena. Lupa on lunastuslain mukainen 

oikeus hankkeen omistajalle tehdä maastossa tarpeellisia selvityksiä ja 

tutkimuksia. 

1.2 Käsitteitä 

Ilmari Ojasen (1978) mukaan lunastuksella tarkoitetaan ensisijaisesti 

hallintotoimin laissa säädetyssä järjestyksessä ja lain nojalla määrättävää 

täyttä korvausta vastaan tapahtuvaa kiinteän omaisuuden hankkimista 

yleiseen tarpeeseen.  Lunastamalla voidaan hankkia myös pysyvä tai 

määräaikainen erityinen oikeus. Kiinteällä omaisuudella taas tarkoitetaan 

Ojasen mukaan omistus- ja siihen verrattavaa oikeutta kiinteistöön taikka 

muuhun maa- tai vesialueeseen sekä näihin kuuluvaan rakennukseen tai 

rakennelmaan Lunastuslaissa erityisellä oikeudella tarkoitetaan käyttö- 

rasite, irrottamis- ja näihin verrattavaa oikeutta kiinteistöön taikka muuhun 

maa- tai vesialueeseen sekä rakennukseen ja rakennelmaan. (Ojanen 1978, 

32 – 33.) 

Sähköverkolla tarkoitetaan Sähkömarkkinalain (588/2013 SähkömarkkinaL) 

3.1§:n mukaan toisiinsa liitetyistä sähköjohdoista, sähköasemista sekä 

sähköverkon käyttöä ja sähköverkkopalveluiden tuottamista palvelevista 

muista sähkölaitteista ja sähkölaitteistoista, järjestelmistä ja ohjelmistoista 

muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoitettu sähkön siirtoon tai jakeluun. 
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Sähköverkko muodostuu kantaverkosta, alueverkosta ja jakeluverkosta.  

Kantaverkko ja alueverkko muodostuvat voimajohdoista, jakeluverkko 

puolestaan keski- ja pienjännitteisistä johdoista. Verkko muodostaa 

yhtenäisen ketjun sähkövoimaa tuottavista laitoksista, voimalaitoksista, 

loppukäyttäjille eli kuluttajille (ks. Kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Sähköverkon rakenne 

Sähköverkonhaltijoita, jotka ylläpitävät sähköverkkoa, ovat kukin omalla 

alueellaan Energiaviraston luvalla toimivia yhtiöitä. Yhtiön hallitsemasta 

verkosta riippuen se toimii kantaverkon-, alueverkon- tai 

jakeluverkonhaltijana. Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota 

ohjaa Energiavirasto. Energiavirasto myöntää toimintaan liittyvät luvat ja 

valvoo, että toimijat täyttävät asetetut velvoitteet.  

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen sekä voimajohdon alla olevan maa-

alueen, johtoalueen (ks. Kuvio 2). Tekniset rakenteet ovat ilmajohdoissa 

pääosin maanpinnan yläpuolella näkyviä rakenteita. 

Kantaverkko 

Jakeluverkko 

Kuluttajat 
(suur/pien) 

Alueverkko 
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Kuvio 2. Voimajohdon osat (Fingrid 2013b, 5.) 

1.3 Suomen sähköjärjestelmä 

Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö 

sähkönkäyttäjille. Suomessa on noin kolme miljoonaa sähkönkäyttäjää ja 

neljäsataa sähköä tuottavaa voimalaitosta. Suomen sähköverkko on osa 

yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita. 

(Energiateollisuus 2013a.)  

Sähkönsiirto on kuvattavissa kolmiportaisena prosessina kuvion 3 

mukaisesti. Sähkön tuotanto ja kulutus on liitettävä toisiinsa sähköverkolla. 

Voimalaitoksessa tuotettu sähkö siirretään kantaverkon ja alueverkon kautta 

jakeluverkkoon ja siitä edelleen asiakkaalle. Lisäksi sähköverkkoon kuuluu 

muun muassa sähköasemia ja jakelumuuntamoita. Sähköasemat ovat 

verkon solmupisteitä, joissa erijännitteiset voimajohdot yhtyvät. 

Sähköasemilla voidaan muuntaa, jakaa ja keskittää sähkön siirtoa. 

Jakelumuuntamot muuntavat sähkön korkeat siirtojännitteet sähkön käyttäjille 

soveltuvaksi pienjännitteeksi. (Energiateollisuus 2013b.) 
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Kuvio 3. Sähkönsiirto voimalaitokselta kuluttajalle 

1.4 Sähköverkon kehitys 

Suomen sähköistyminen alkoi jo 1800-luvun lopussa, ensimmäisten joukossa 

koko maailmassa. Sähkön hyötykäyttö alkoi, kun Finlaysonin Plevnan 

tehtaan kutomosalissa Tampereella otettiin käyttöön sähkövalaistus vuonna 

1882. (Juuti - Rajala 2012, 20.) Sähkötekniikka kehittyi ripeästi ja 

ensimmäiset suurjännitteiset (8 kV ja 15 kV) voimansiirtojohdot rakennettiin 

jo 1800-luvun lopussa Laatokan Karjalaan. Voimajohdoissa siirryttiin 1900-

luvulla käyttämään 30 ja 70 kV:n jännitteitä. Alkuun useimmat sähköverkot 

olivat laitoskohtaisia. Imatran voimalaitoksen rakentamispäätöksen myötä 

vuonna 1921 alkoi myös alueellisesti laajemman voimansiirtoverkon 

rakentaminen. (Juuti - Rajala 2012, 27 – 28.) 1950-luvun lopulla valtaosa 

Suomesta oli sähköistetty ja 1980-luvulla koko Suomi (Energiateollisuus 

2013a). 

Ensimmäinen 110 kV:n voimajohto otettiin käyttöön vuonna 1929 

Imatrankosken voimalaitokselta Helsinkiin ja Turkuun (ks. Kuvio 4). 

Voimajohto oli 563 kilometriä pitkä niin sanottu Rautarouva-linja. (Juuti - 

Rajala 2012, 28.) Nimensä johto sai käytetyn pylvästyypin mukaan, pylväät 

olivat rautaristikkorakenteisia. 

Sähkön tuotanto 
(voimalaitos) 

Sähkönsiirto  
(110kV siirtojohdot) 

Sähkönjakelu 
(muunnetaan 
sähköasemilla 
siirtojännite 

jakelujännitteeksi) 

Asiakas 
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Kuvio 4. Rautarouva-linja, Imatra – Turku/Helsinki. (Myllyntaus T. 1999) 

Voimajohtojoen rakentamisen myötä ajankohtaiseksi tuli myös mittaus- ja 

paalutustoimitukset. Riittävän tarkkojen karttojen puuttuessa haettiin sopivat 

linjavaihtoehdot maastossa useita vaihtoehtoja linjaamalla. Ensimmäinen 

voimansiirtoalueen pakkolunastus tapahtui vuonna 1920 omistusoikeuksin, 

sittemmin lunastukset ovat tapahtuneet lunastamalla käyttöoikeus 

tarvittavaan alueeseen. Aluksi johtoalueet olivat suhteellisen lyhyitä ja 

koskivoimalaitosten ympäristöön ulottuvia. Valtakunnallinen 

voimasiirtojohtojen kartoitus ja paalutus aloitettiin ennen Imatran 

voimalaitoksen valmistumista vuonna 1929. Lunastukset perustuivat nykyisin 

voimassa olevaan vuoden 1978 lunastuslainsäädännön voimaantuloon 

saakka vuonna 1898 annettuun lakiin kiinteän omaisuuden 

pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen eli pakkolunastuslakiin.  (Tulkki 

1983, 336 – 339.) 

1.5 Sähköverkon rakenne 

Sähköverkon muodostavat kantaverkko, alueverkko ja jakeluverkko. 

Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret 

voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakeluverkot. Kantaverkosta vastaa 

Fingrid Oyj. Verkkoon kuuluu noin 14000 kilometriä 110, 220 ja 400 kV:n 

voimajohtoja. (Fingrid 2013a, 3.) Suomen kantaverkko on esitetty kartalla 

liitteessä 1.  

Kantaverkosta jatkuvat alueverkot, jotka siirtävät sähköä alueellisesti. 

Alueverkkoa ylläpitää noin sata paikallista sähköverkkoyhtiötä, kukin omalla 
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toimialueellaan. Sähkön jakelusta kuluttajille vastaavat jakeluverkot voivat 

käyttää kantaverkkoa alueverkon kautta tai liittyä suoraan kantaverkkoon. 

Ero alue- ja jakeluverkon välillä perustuu jännitetasoon. Alueverkot toimivat 

110 kV:n, jakeluverkot 20, 10, 1 tai 0,4 kV:n jännitteellä. 
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2 VOIMAJOHDON SUUNNITTELUPROSESSI 

Sähkömarkkinalaki asettaa verkonhaltijoille velvollisuuksia ja antaa 

oikeuksia. Yhtenä keskeisenä tavoitteena sähkömarkkinalaissa on 

sähkönjakelun nykyisen varmuuden ja palvelujen tason nostaminen 

suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueella vastaamaan 

jakeluverkkojen asiakkaiden ja yhteiskunnan toimintojen kasvaneita 

vaatimuksia. (HE 20/2013, 1.) Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista, minkä 

avulla valvotaan sähkömarkkinalain asettamien velvoitteiden noudattamista. 

Velvoitteiden vastapainona sähköverkonhaltijoille on säädetty 

sähköverkkotoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeuksia, joiden tarkoituksena 

on turvata verkonhaltijoiden toimintaedellytykset (HE 20/2013, 10). 

Syyskuussa 2013 voimaantullut uudistettu sähkömarkkinalaki edellyttää että, 

verkonhaltijan tulee riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi 

verkkonsa käyttäjille ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä 

yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen 

vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti 

(SähkömarkkinaL 19.1 § ). Verkonhaltijan yleinen velvollisuus ylläpitää, 

käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaisesti 

tarkoittaa muun muassa sitä, että verkonhaltijan tulisi pitää verkon 

käyttövarmuus yleisesti hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi asiakkaalle tulee 

turvata myös riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti. Sähkön laatu ja 

sähkökatkosten tiheys ja pituus riippuvat pääasiassa sähköverkon 

rakenteesta ja kunnosta. Verkonhaltijan tulee huolehtia, että sähköverkko on 

riittävässä kunnossa myös haja-asutusalueilla. (HE 20/2013, 10.) 

Toteuttaakseen velvoitetta verkkoyhtiöt laativat kehittämissuunnitelmia. 

2.1 Sähköverkon kehitystarve 

Voimajohtoprosessi lähtee liikkeelle todetusta tarpeesta kehittää 

sähköverkkoa kehityssuunnitelman mukaisesti.  Voimayhtiöt pyrkivät 

vastaamaan sähköntarpeeseen sekä varmistamaan toimitusvarmuutta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa jakeluetäisyyden lyhenemistä sähköasemalta 

asiakkaalle. (Ojakaski - Puranen 2011, 2.) Vuonna 2011 olleet Tapaniksi ja 

Hannuksi nimetyt myrskyt osoittivat kuinka tärkeää yhteiskunnan eri 

sektoreille sähkönjakelun varmuus on. Osaltaan myrskyt vauhdittivat 
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sähkömarkkinalain uudistusta. Verkonhaltijoille uudistuksen yksi 

merkittävimmistä muutoksista oli velvoite sähkönjakelun varmuudesta, tämä 

asettaa verkon kehittämisen entistä merkittävämpään asemaan ja sitä kautta 

myös tarpeen voimajohtoprosessin entistä sujuvammalle läpimenolle. (HE 

20/2013.) 

Voimajohtoprosessi kestää suunnittelun aloituksesta johdon valmistumiseen 

kaikkineen noin 3-8 vuotta. Tyypillisesti alueverkon kehittämiseksi 

rakennettava yhden tai kahden kunnan alueelle sijoittuva 110 kV 

voimajohdon valmistuminen suunnittelun aloittamisesta kestää noin kolme 

vuotta. Runkoverkon parantamiseksi rakennettava 400 kV usean sadan 

kilometrin mittainen useamman maakunnan alueelle sijoittuva hanke saattaa 

kestää enimmillään kahdeksan vuotta tai pidempään. Hankkeiden kestoajan 

ollessa näin pitkä, on kehittämissuunnitelmilla merkittävä rooli lainsäädännön 

verkonhaltijoille asettamien velvoitteiden täyttämisessä. 

Varsinainen toteutusprosessi on esitetty kuviossa 5. Hanke jakaantuu 

selkeisiin osa-alueisiin, jotka etenevät osittain lomittain. Suunnittelu- ja 

luvitusprosessin rinnalla kulkee tekninen suunnittelu. Tekninen suunnittelu 

alkaa esisuunnittelun valmistuttua. Yleissuunnittelun yhteydessä saatava 

tieto vaikuttaa tekniseen suunnitteluun ja ne kulkevatkin rinnakkain.  

Teknisiä tekijöitä ovat sähköturvallisuus, johtimien korkeudet erilaisissa 

säätiloissa ja kuormitustilanteissa sekä johtimien heilahdukset ja rakenteiden 

lujuudet (Fingrid 2012, 19). Tekninen suunnittelu sisältää rakenteellisen 

ratkaisujen kuten pylväsrakenteiden lisäksi maadoitusten ja perustamistavan 

määrittelyn, jotka perustuvat maastossa pylväspaikoilla tehtäviin 

maaperätutkimuksiin. Tavoitteena on, että yleissuunnittelun valmistuttua 

myös tekninen suunnittelu olisi valmis, jolloin rakentaminen voidaan aloittaa 

heti haltuunotto-oikeuden saamisen jälkeen. 
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Kuvio 5. Voimajohtoprosessin eteneminen 

2.2 Esisuunnittelu 

Voimajohdon toteuttaminen alkaa esisuunnittelulla. Kun voimajohdon tarve 

on selvitetty ja johdosta on tehty jatkosuunnittelupäätös, aloitetaan johdon 

esisuunnittelu. (Nikander 2009, LIITED/2.) Esisuunnittelussa selvitetään 

hankkeen reunaehtoja ja haetaan alustavia reittivaihtoehtoja sekä selvitetään 

hankkeen ympäristövaikutuksia ja määritellään ympäristövaikutusten 

Esisuunnittelu 

•Aineistojen hankinta, lähtötietojen keruu 
•Alustavien reittivaihtoehtojen suunnittelu 
•YVA-menettely tai ympäristöselvitys 
•Viranomaisneuvottelut ja lausuntopyynnöt 
•Tutkimuslupa (Maanmittauslaitos, LunL 84.1§) 
•Rakentamislupa (Energiavirasto, SähkömarkkinaL 14.1§) 

Yleissuunnittelu 

•Maastotutkimukset 
•Lopullisen reitin valinta 
•Sijoitussuunnittelu 
•Esisopimukset maanomistajien kanssa 
•Lunastuslupahakemus (Valtioneuvostio tai Maanmittauslaitos, 

LunL 5§) 
•Lunastutoimitus (Maanmittauslaitos LunL 6§) 
•Haltuunottokatselmus ja haltuunotto (LunL 60§) 

 
 
 
 
 
 
 
•Loppukatselmus 
•Lunastuskorvaukset (LunL 29.1§) 
•Lunastuspäätös (LunL 50 §) 

Lopullinen 
investointipäätös 

Kehittämissuunni
telma 

Investointipäätös 

Puuston poisto 

Rakentaminen 
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arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, YVAL) mukaisen 

arviointimenettelyn tarve. 

Esisuunnittelu aloitetaan alustavalla reittivaihtoehtojen kartoituksella. Sen 

yhteydessä selvitetään alueen maankäytöllisiä edellytyksiä, kaavoja ja muita 

kunnalla mahdollisesti olevia suunnitelmia alueen käytöstä. Lisäksi 

selvitetään tiedossa olevat merkittävät ympäristökohteet kuten liito-oravien 

esiintymäpaikat tai uhanalaisten kasvien esiintymät alueella sekä 

muinaismuistokohteet. Näihin selvityksiin voidaan käyttää esimerkiksi 

internetpalveluina toimivia valtion ympäristöhallinnon virastojen OIVA - 

ympäristö- ja paikkatietopalvelua tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämää 

Paikkatietoikkunaa. 

Selvityksissä esiin tulleet seikat huomioiden suunnitellaan alustavat 

linjausvaihtoehdot. Johtoreitti suunnitellaan maastoa mukaillen, mahdollisia 

maisemahaittoja ehkäisten. Lisäksi otetaan huomioon alueella olevat 

rakenteet sekä muut ympäristön ja maiseman erityispiirteet. 

Hankkeen esisuunnittelun yhteydessä pidetään viranomaisneuvottelu, jossa 

hankkeesta kerrotaan viranomaisille. Viranomaisneuvottelujen tavoitteena on 

varmistaa suunnittelun ja ympäristöselvityksen laatimisen yhteydessä 

ympäristötekijöiden huomiointi, yhteydenpito ja tiedon kulkeminen. 

Neuvottelun yhteydessä viranomaiset voivat tuoda esiin tiedossaan olevia 

seikkoja, joita suunnittelussa on syytä huomioida. Suunnittelijan 

näkökulmasta neuvottelu on erityisen merkittävä, hankkeesta tiedottamisen 

lisäksi, saadakseen kaiken tarpeellisen tiedon alueen viranomaisilta, tällöin 

hankkeeseen vaikuttavat seikat pystytään ottamaan huomioon jo 

suunnittelun alkuvaiheessa. (Energiateollisuus 2006, 5.) 

2.3 Ympäristövaikutukset 

Voimajohtojen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat merkittäviä ja siksi 

vaikutuksia tulee arvioida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Ympäristövaikutukset kohdistuvat niissä lähinnä maisemakuvaan ja 

maankäyttöön. (Teppo 1995, 55.) Aluksi tulee selvittää vaatiiko hanke lailla 

säädeltyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vai tehdäänkö siitä 

ympäristöselvitys. 
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2.3.1 Ympäristövaikutusten arviointi menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä selvitetään ja arvioidaan 

hankkeiden ympäristövaikutukset. Menettelyssä kuullaan viranomaisia ja 

niitä, joiden oloihin ja etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja 

säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. (YVAL 

2.1,2 §.)  

Valtioneuvoston asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(713/2006) mukaan, vähintään 220 kV:n maanpäällinen voimajohtohanke, 

jonka pituus on yli 15 kilometriä, vaatii aina ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn. Menettelyä sovelletaan yksittäistapauksissa myös muihin 

hankkeisiin, jotka todennäköisesti aiheuttavat laadultaan ja laajuudeltaan, 

myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioonottaen merkittäviä haitallisia 

ympäristövaikutuksia (YVAL 4.2 §). Päätöksen arviointimenettelyn 

mahdollisesta soveltamisesta tekee Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(ELY-keskus) (YVAL 6.1 §). 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkoituksena on selvittää YVAL 2.1,1 §:n 

mukaan hankkeen aiheuttamat vaikutukset välittöminä ja välillisinä 

Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: 

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen 

c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan 

ja kulttuuriperintöön 

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä 

e) a-d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen kuin hankkeen 

toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. 

(YVAL 7 §.)  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakaantuu kahteen päävaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma, joka toimitetaan 

arvioinnissa yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. 



15 
 
Arviointiohjelma on selvitys vaikutusalueen nykytilasta sekä suunnitelma 

siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. 

Arviointiohjelmassa esitetään perustiedot hankkeesta ja sen aikataulusta, 

tutkittavat vaihtoehdot sekä suunnitelma tiedottamisesta. ELY-keskus 

kuuluttaa ohjelman nähtävillä olosta, sekä pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. 

Asianosaisten, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, on 

mahdollista lausua mielipiteensä ohjelmasta. Yhteysviranomainen antaa 

lausuntonsa arviointiselostuksen laatimiseksi ja kerää yhteen saadut 

lausunnot ja mielipiteet. (Fingrid 2012, 11.) 

Toisessa vaiheessa arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi, 

jossa hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja sen vaihtoehtojen 

vaikutukset ja laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (Fingrid 2013a, 

7). Selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä 

yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista (YVAL 2.1,4 §, 10 §). 

Selostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa siitä vastaavalla 

tavalla kuin arviointiohjelmastakin kuulutettiin, sekä pyytää tarpeelliset 

lausunnot ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen (YVAL 11.2 §). 

Arviointiohjelma päättyy yhteysviranomaisen antaessa lausuntonsa 

arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Lausunnossa esitetään 

yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. (YVAL 12 §.) 

2.3.2 Ympäristöselvitys 

Ellei voimajohtohanke edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetun lain mukaista menettelyä, siitä laaditaan yleensä ympäristöselvitys. 

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että rakentamislupahakemus sisältää riittävän 

selvityksen hankkeen vaikutuksista ympäristöön (SähkömarkkinaL 14.3 §). 

Laki ei kuitenkaan tarkemmin yksilöi mitä selvityksen tulisi pitää sisällään.  

Laadittavan ympäristöselvityksen perusteena voidaan käyttää 

Energiateollisuuden v. 2006 laatimaa 110 kV Sähköjohdon rakentamislupa – 

neuvottelumenettely ja ympäristöselvitys ohjetta. Alkuperäisen v. 1998 

laaditun ohjeistuksen teki Fingrid silloisen Energiamarkkinaviraston 

ohjeistuksessa. Ohjeen laadintaan osallistui lisäksi ympäristöministeriön, 

kauppa- ja teollisuusministeriön ja Sähköenergialiiton edustajat. Ohjetta on 
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sittemmin päivitetty mm. vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. 

Ohjeistuksen tarkoituksena on ollut yhtenäistää alkuunsa varsin eritasoisia 

selvityksiä ja näin helpottaa viranomaisen työtä. (Energiateollisuus 2006, 2.) 

Selvityksen tulisi pitää sisällään: 

• perustiedot 

• hankkeen esittely, josta käy ilmi käytettävät pylvästyypit ja niiden 

vaatima johtoalue ja muut mahdolliset varsinaiseen hankkeeseen 

liittyvät hankkeet, kuten sähköaseman rakentaminen, ja näiden 

yhteisvaikutukset 

• tarkasteltavan reittivaihtoehdon esitteleminen 

• hankkeen soveltuvuus alueen maankäyttöön mukaan lukien kaavat ja 

asutus 

• vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun 

• maisemalliset vaikutukset 

(Energiateollisuus 2006, 4-5.) 

Ympäristöselvityksen on hyvä sisältää edellä mainitut asiat, selvityksen 

sisältöä ja laajuutta muokataan kunkin hankkeen ja alueen ominaispiirteistä 

riippuen.  

Ympäristöselvityksen riittävän kattavuuden varmistamiseksi 

ympäristöselvityksen tekijä käy yleensä maastossa havainnoimassa 

luonnonympäristöä ja mahdollisia uhanalaisten kasvien, eliöiden tai 

kasvupaikkojen esiintymistä suunnitellun linjauksen vaikutuspiirissä. Samalla 

havainnoidaan ja dokumentoidaan maisemallisia seikkoja  

2.4 Tutkimuslupa 

Voimajohdon alustavan linjauksen tekemisen vaatimat perusselvitykset 

tehdään pääosin karttojen ja erilaisten rekistereiden tietojen avulla. 

Hankkeen tarkemman suunnittelun kannalta on kuitenkin tarpeellista päästä 

maastoon tekemään tarkempia tutkimuksia alustavasti valitulle 

reittivaihtoehdolle jo ennen lunastusluvan hakemista. Tämän 

mahdollistamiseksi haetaan tutkimuslupaa. Lupaviranomaisena toimii, 

lunastuslain 84 §:n mukaisesti, Maanmittauslaitos.  



17 
 
Lupa oikeuttaa luvansaajan tutkimaan maastoa ja maaperän 

rakennettavuutta. Maastossa merkitään pylväspaikat, tehdään tarpeellisia 

lisäkartoituksia ja maaperätutkimuksia alustaville pylväspaikoille. Saatujen 

tietojen perusteella voidaan vielä muuttaa suunniteltua reittiä ja muokata 

pylväspaikkoja. 

2.5 Rakentamislupa 

Rakentamislupaa eli hankelupaa haetaan esisuunnittelun valmistuttua.  

Sähkömarkkinalaissa säädetään suurjännitejohtoja koskevasta 

rakentamislupajärjestelmästä. Lupajärjestelmä koskee vähintään 110 kV:n eli 

kanta- ja alueverkon sähköjohtoja, mutta ei sähköasemia. Luvan myöntää 

sähkömarkkinaviranomaisena Energiavirasto. Sähköjohtojen 

rakentamislupajärjestelmällä ohjataan suurjännitejohtojen rakentamista 

ennen kaikkea sähköhuollon ja energiapolitiikan näkökulmasta. 

Lupajärjestelmällä rajoitetaan mahdollisia päällekkäisiä ja tarpeettomia 

johtohankkeita sekä sähkömarkkinoiden kehityksen kannalta 

epätarkoituksenmukaisten rajayhdysjohtojen rakentamista. (HE 20/2013, 12.) 

Rakentamisluvan myöntäminen on ensisijaisesti tarveharkintaa. 

Rakentamislupahakemuksessa esitetään; tiedot rakennuttajasta, tärkeimmät 

tekniset tiedot sekä johdon yleissuunnitelmakartta, kustannusarvio ja 

rakentamisaikataulu, selvitys johdon tarpeellisuudesta sähkön siirron 

turvaamiseksi, selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta 

alueen maankäyttöön, lausunto verkonhaltijalta jonka sähköverkkoon 

korkeajännitejohto on tarkoitus liittää, lausunto vastuualueen jakeluverkon 

haltijalta sekä muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. (SähkömA 4 

§.) 

Rakentamisluvassa ei määritellä sähköjohdon reittiä (SähkömarkkinaL 14.3 

§). Suurjännitejohdon reitille tulee saada kunnan suostumus, jos oikeutta 

sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden ja erityisten 

oikeuksien lunastamisesta annetun lain  mukaisessa lunastusmenettelyssä ja 

sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle. 

Kunta ei voi harkita johdon tarpeellisuutta, vaan ainoastaan maankäytöllisiä 

ja ympäristönäkökohtia. (HE 20/2013, 77.) 
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2.6 Yleissuunnittelu 

Esisuunnittelun valmistuttua siirrytään tarkempaan 

yleissuunnitteluvaiheeseen, jossa lopullinen johtoreitti suunnitellaan 

maastotutkimusten ja muiden esiin tulleiden seikkojen perusteella. 

Suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäristönäkökohdat, tekniset ja 

taloudelliset tekijät sekä mahdollinen olemassa olevan johtoaukean 

hyödyntäminen. Tavoitteena on yleisen edun ja teknistaloudellisten 

reunaehtojen rajoissa lieventää haitallisia maankäyttö-, maisema- ja 

luonnonvaikutuksia pylväiden sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. (Fingrid 

2012, 19 – 20.) 

Yleissuunnitteluvaiheessa maanomistajien kanssa pyritään tekemään 

sopimukset voimajohtoreitistä. Tässä vaiheessa maanomistaja voi vielä 

esittää omia näkemyksiään voimajohtopylväiden sijoittamisesta. (Fingrid 

2013a, 8.) 

2.7 Ennakkosopimus 

Lunastajat pyrkivät ennen lunastusluvan hakemista solmimaan kunkin 

maanomistajan kanssa ennakkosopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on 

antaa johdonomistajalle mahdollisuus aloittaa rakennustyö ennen 

lunastusmenettelyn mukaista haltuunottoa tai ennakkohaltuunottoa. 

Sopimuksen perusteella maanomistaja suostuu lunastukseen ja 

ennakkohaltuunottoon, eikä häntä siten enää kuulla lunastusluvan antamisen 

yhteydessä vaan lunastaja saa rakentaa ko. johdon kiinteistön kautta. 

Sopimuksen myötä johdon omistaja sopimuksen myötä sitoutuu maksamaan 

maanomistajalle erityiskorvauksen toimituksessa määrättävän 

lunastuskorvauksen lisäksi. Esimerkiksi Fingrid käyttää sopimuksissaan 

yleensä 10 tai 15 prosenttia erityiskorvausta lunastuskorvauksesta. 

Varsinaisen lunastuskorvauksen määrittäminen on lunastustoimikunnan 

tehtävä. Suostumus ei rajoita asianosaisen vaatimuksia 

lunastustoimituksessa. (Nikander 2009, 9.) 

Sopimuksen tekemisen lisäksi yhteydenotolla maanomistajaan on merkittävä 

informatiivinen merkitys. Henkilökohtaisella kontaktilla pystytään kertomaan 

tarkemmin hankkeesta ja vastaamaan maanomistajan kysymyksiin. 
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2.8 Lunastusmenettely 

Lunastusmenettely voidaan aloittaa tarpeellisten käyttöoikeuksien 

saamiseksi, kun voimajohdon reitti on valittu, hankkeen omistaja on tehnyt 

investointipäätöksen ja rakentamislupa on saatu. Lunastusmenettely alkaa 

kun lunastuslupahakemus saatetaan vireille. Lunastusluvan käsittelee työ- ja 

elinkeinoministeriö ja päätöksen tekee valtioneuvosto. Mikäli sopimukset 

johdon sijoittamisesta on tehty kaikkien maanomistajien kanssa, tai kysymys 

on yleisen ja yksityisen edun kannalta vähemmän tärkeästä lunastuksesta 

voidaan lunastuslupaa hakea asianomaiselta maanmittaustoimistolta 

Lunastuslain 5.2 §:n mukaisesti. 

Lunastuslupahakemus sisältää yleensä myös hakemuksen 

ennakkohaltuunottoluvasta. Ennakkohaltuunottolupa-asia käsitellään ja 

päätös annetaan samalla varsinaisen lunastusluvan päätöksenteon kanssa. 

Ennakkohaltuunotto mahdollistaa johdon rakentamisen aloittamisen jo ennen 

varsinaisen lunastuspäätöksen antamista. 

2.9 Rakentaminen 

Voimajohdon rakentaminen voidaan aloittaa hankkeen omistajan saatua 

lunastusluvan ja kun ennakkohaltuunotto tarvittavasta alueesta on tehty tai 

ellei ennakkohaltuunottoa tehdä, kun säännönmukainen haltuunotto on 

tapahtunut lunastuspäätöksen julistamisella. 

Rakentaminen voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Varsinaista 

rakentamista edeltää puustonpoisto johtoaukealta. Ensimmäinen varsinainen 

rakentamisvaihe on voimajohtopylväiden perustusten tekeminen heti 

hakkuun jälkeen. Perustukset ovat yleensä betonisia elementtejä. Riittävän 

kantavuuden saavuttamiseksi perustusten alle tehdään tarvittaessa 

maanvaihtoa tai paalutusta. Seuraavassa vaiheessa pystytetään pylväät. 

Pylväät tuodaan pylvästyypistä riippuen osina paikalle, jossa ne kootaan ja 

koottuna nostetaan pystyyn. Pystytys tehdään yleisimmin autonosturilla. 

Kolmantena vaiheena on johtimien asentaminen. Johtimet tuodaan paikalle 

keloissa, joissa on 1-3 kilomatriä johdinta kelassaan. Johtimet vedetään 

kelasta ilman, että ne koskettavat maata. Teiden risteämäkohdat suojataan 
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telineillä, jolloin johtimien asentamisesta liikenteelle aiheutuvat haitat ovat 

vähäisiä. (Fingrid 2012, 22 – 23.) 

Voimajohdon rakentaminen pyritään ajoittamaan siten, että ympäristölle 

aiheutuvat vauriot ja haitat voidaan minimoida. Viljelyksille ei mennä 

kasvukauden aikana, vaan rakennetaan mahdollisuuksien mukaan talven 

aikana. Samoin herkkien maastonosien osalta aikataulutus pyritään 

tekemään niin, että ympäristöön eniten vaikuttavat, jälkiä jättävät, vaiheet 

tehdään maan ollessa jäätyneenä. 
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3 TUTKIMUSLUPA 

Voimajohdon sijainnin tarkempaa suunnittelu varten on tarpeellista tehdä 

maastotutkimuksia. Maastotutkimuksilla saadaan perusteet tarkemmalle 

tekniselle suunnittelulle, pylvässijoittelulle ja perustustapamäärittelylle. 

Tutkimuslupa edeltää varsinaista lunastustoimitusta, se voidaan myöntää 

ennen lunastuksen toimeenpanoa ja on määräaikainen. Luvalla ei ratkaista 

linjan lopullista sijaintia. Lupa voidaan myöntää yksilöimättä tarkasti 

tutkittavaa kohdetta. Yleensä tutkimuslupa myönnetäänkin kuntakohtaisesti 

määräajaksi tietyn kunnan alueelle. (Ojanen 1978, 72.) 

3.1 Lupa-asian vireilletulo 

Tutkimuslupaa haetaan siltä maanmittaustoimistolta jonka toimialueella 

sijaitsee suurin osa lupahakemuksen kohteena olevasta omaisuudesta (LunL 

84.1 §). Vuoden 2012 alusta alkaen tutkimuslupahakemuksen on käsitellyt 

Maanmittauslaitos. Aiemmin lupaviranomaisena toimi Aluehallintovirasto. 

Lunastuslaki ei määritä tarkemmin hakemuksen muotoa tai sisältöä. 

Hakemukseen on kuitenkin tarpeellisella tarkkuudella määritettävä hankkeen 

yleistiedot sekä toteuttamisedellytykset, jotta luvan myöntäjä voi arvioida 

hankkeen edellytyksiä saada aikanaan lunastuslupa. 

Lupa-asian vireilletulosta voidaan antaa asianosaisille maanomistajille ja 

erityisen oikeuden haltijoille tieto yleistiedoksiantona. Mikäli kuitenkin on 

ilmeistä, että tutkimus vaikeuttaa merkittävästi kiinteistön käyttöä, on sen 

omistajalle tai haltijalle annettava tieto hakemuksesta tiedoksiantona 

hallintolain 59 §:n (HL 2003/434) mukaisesti tavallisena tiedoksiantona 

postitse kirjeellä vastaanottajalle. (LunL 84.2 §.) Luvan myöntäminen ei 

edellytä alueen omistajien ja haltijoiden kuulemista, mutta silloin, kun 

kysymys on yksilöidyn kohteen tutkimisesta, on kuuleminen kuitenkin 

suositeltavaa. (Ojanen 1978, 72.) 

Kiinteistön omistajille ja haltijoille tai muille asianosaisille on varattava 

mahdollisuus annetussa määräajassa esittää hakemuksen johdosta kirjalliset 

lausuntonsa. Samoin kunnalle, ELY-keskukselle, maakuntaliitolle ja 

maakuntamuseolle on varattava vastaava mahdollisuus. (Maanmittauslaitos 

2011b, 5 – 6.) 
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3.2 Päätös ja tutkimusluvasta tiedottaminen 

Tutkimusluvassa on määrättävä, mihin mennessä tutkimus on suoritettava. 

Luvassa on myös määrättävä, tutkimuksesta aiheutuneiden vahinkojen 

korvaamisesta tutkimusluvan ehtojen mukaisesti. Harkinnan mukaan hakija 

velvoitetaan tai vapautetaan asettamasta vakuutta tutkimuksesta aiheutuvan 

vahingon tai haitan korvaamisesta. (Maanmittauslaitos 2011b, 6.) Vakuuden 

asettamistarve, tapa ja määrä ovat maanmittaustoimiston arvion varassa. 

Arvioon vaikuttaa erityisesti tutkimuksen suorittajan taloudellinen asema ja 

ennakoitu kyky suoriutua menetysten hyvittämisestä. Asettamistarve ja 

vakuuden määrä riippuu olennaisesti ennakoitavien vahinkojen ja haittojen 

määrästä. Yleisimmin vakuus on pankkitakaus.  (Kuusiniemi – Peltomaa  

2000, 135.)  

Tutkimuslupa on rajoitettava sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat 

välttämättömiä tuloksen saavuttamiseksi. Lupapäätöksessä on tarvittaessa 

yksilöitävä sallitut, tutkimusta varten tarpeelliset, toimenpiteet ja annetut 

rajoitukset. (Maanmittauslaitos 2011b, 6.) 

Myönnetty tutkimuslupa saatetaan voimaan antamalla lupapäätöksestä tieto 

vastaavalla tavalla kuin hakemuksen vireilletulosta tiedotetaan. Kappale 

päätöksestä on lisäksi toimitettava sille, joka on tätä pyytänyt. (LunL 85 §.) 

Omistajalla tai haltijalla on oikeus valittaa päätöksestä, valitus ei estä 

tutkimuksen suorittamista, jollei valitusviranomainen toisin määrää (LunL 88 

§). 

3.3 Tutkimusluvan merkitys 

Tutkimuslupa mahdollistaa tarkemman selvityksen hankkeen 

toteutettavuudesta maastossa. Tutkimuksella voidaan selvittää hankkeen 

kustannustehokkuutta ja rakennettavuutta. Samalla voidaan selvittää itse 

lunastukseen vaikuttavia seikkoja. 

Tutkimuslupa mahdollistaa yleisoikeuksia laajemmat oikeudet toimia toisen 

alueella. Tutkimusluvan tarkoitus on liittyä lunastukseen ja hankkeella on 

oltava periaatteelliset edellytykset saada lunastuslupa. Tutkimuslupa 

palvelee myös tulevaa lunastusta. Mikäli on ilmeistä, että hankkeella ei ole 
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edellytyksiä saada lunastuslupaa ei myöskään tutkimuslupaa voida myöntää. 

(Kuusiniemi – Peltomaa 2000, 132.) 

Luvassa olisi myös syytä jollain tarkkuudella määritellä millaisia toimenpiteitä 

luvan saaja tulee tekemään luvan nojalla. Lunastuslain 84.1 § mukaan 

lupapäätöksessä on tarvittaessa yksilöitävä, millaisiin toimenpiteisiin lupa on 

annettu ja millaisia rajoituksia työn suorittamisessa on noudatettava. Lupa 

oikeuttaa luvansaajan tutkimaan maastoa ja maaperän rakennettavuutta 

johdon tarkempaa suunnittelua varten. Samassa yhteydessä inventoidaan 

johtoreitillä olevaa omaisuutta, tyypitetään metsämaa ja arvioidaan puusto. 

3.4 Tutkimuksen suorittaminen ja korvaukset 

Tutkimuksesta on tiedotettava vähintään seitsemän päivää ennen sen 

aloittamista tavallisena tiedoksiantona niille, joiden osoite on tiedossa ja 

muille yleistiedoksiantona (LunL 85 §). Lisäksi maastotutkimuksen 

aloittamisesta tiedotetaan paikkakunnan sanomalehdessä ja kunnan 

ilmoitustaululla (Maanmittauslaitos 2010, 3). Tutkimuslupa on vaadittaessa 

esitettävä (LunL 85.2 §). 

Tutkimuksen tekemiseksi yleensä avataan noin 1 m levyinen linja, niin että 

saadaan mittausten kannalta riittävä näkyvyys. Linjan avaaminen edellyttää 

metsäisillä alueilla puiden kaatamista ja oksien karsimista. 

Voimajohdonsuunta merkitään maastoon linjakepein ja puupaaluin.  

Tutkimuksen aikana maastossa mitataan voimajohdon suunnittelun ja 

johtoaukeiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset seikat, 

kuten olemassa olevat rakenteet ja johtoyhteydet sekä kiinteistörajat ja 

tehdään tarvittaessa tarkentavia luontoselvityksiä. Suunnitelluilta 

pylväspaikoilta maaperän kantavuus tutkitaan kairaamalla. 

(Maanmittauslaitos 2011, 1.)  

Tutkimuksessa on vältettävä tarpeettoman vahingon ja haitan aiheuttamista. 

Vahinko ja haitta, joita ei ole tutkimukselle varatun ajan loppuun mennessä 

korjattu, on viipymättä korvattava. Mikäli korvauksista ei sovita, on niistä 

esitettävä vaatimus lunastustoimituksessa jos lunastus on määrätty 

toimeenpantavaksi. Muussa tapauksessa korvauksia käsitellään 

lunastustoimitukseen verrattavassa toimituksessa, jota on haettava vuoden 



24 
 
kuluessa tutkimukseen asetetun määräajan päättymisestä 

maanmittaustoimistolta. (LunL 86 §.) 
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4 LUNASTUSLUPA 

Edetäkseen voimajohtohanke tarvitsee lunastusluvan. Kaikissa niissä 

tapauksissa, joissa on kysymys kiinteän omaisuuden tai erityisten oikeuksien 

lunastamisesta yleisen tarpeeseen, lunastuksen toimeenpano edellyttää 

lunastusluvan saamista. Luvan myöntäminen on välttämätön edellytys 

lunastuksen toimeenpanolle. (Ojanen 1978, 71.)  

Voimajohtoja koskevissa asioissa lupaa haetaan valtioneuvostolta ja sen 

valmistelee ja käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö (Fingrid 2012, 8). Mikäli 

asianosaiset ovat sopineet johdon sijoittamisesta tai kyseessä on lunastus, 

jolla on yleisen ja yksityisen edun kannalta vain vähän merkitystä, voidaan 

käyttää kevennettyä lunastuslupamenettelyä. Tällöin hakemuksen ratkaisee 

maanmittaustoimisto. (Maanmittauslaitos 2011, 2.) 

4.1 Vireilletulo ja hakemuksen sisältö 

Lunastus tulee vireille, kun lunastuslupahakemus jätetään 

lupaviranomaiselle. Vireilletulolla on joukko merkittäviä oikeusvaikutuksia 

koskien esimerkiksi lunastuslain 31 §:n arvonleikkaussäännöksen 

soveltamista. Arvonleikkaussäännöllä tarkoitetaan lunastuslain mukaisesti 

sitä arvonmuutosta, joka aiheutuu yrityksestä, jonka toimeenpanemiseksi 

lunastus toteutetaan. (Ojanen 1978, 71.) 

Lunastuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys, jonka nojalla voidaan 

arvostella lunastuksen tarpeellisuus tai todeta lunastusoikeuden 

olemassaolo. Hakemukseen on liitettävä asianmukaiset kartat ja piirustukset, 

selvitys asianomaisista omistajista ja haltijoista sekä heidän osoitteistaan ja 

tarvittaessa tiedot alueen kaavoitustilanteesta. Mikäli hakemus koskee 

yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä etuutta, asianosaisista on esitettävä vain 

sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi. (LunL 7 §.) 

Silloin kun hakijalla ei vielä ole lunastusoikeutta, hakemukseen on liitettävä 

sellaiset selvitykset, joiden nojalla voidaan arvostella, ovatko lain säätämät 

edellytykset lunastusluvan myöntämiselle ko. tarkoitusta varten olemassa. 

Karttojen ja piirustusten esittämisvaatimus tähtää siihen, että lunastuksen 

perustana olevasta hankkeesta esitetään tarpeelliset tiedot erityisesti pitäen 

silmällä aluetta, jota lunastus koskee. (Ojanen 1978, 73 – 74.) 



26 
 
Vastuu lunastusluvan myöntämisen edellytysten osoittamisesta on hakijalla. 

Lupaviranomaisen tehtäviin ei kuulu lisäselvitysten hankkiminen. Selvitysten 

tarve vaihtelee sen mukaan, mihin tarkoitukseen ja millä perusteella 

lunastuslupaa haetaan. Mikäli hanke on edellyttänyt ymäristövaikutusten 

arviointimenettelyä, lunastuslupahakemukseen on liitettävä arviointiselostus. 

(Kuusiniemi - Peltomaa 1978, 98 – 99.) 

4.2 Asianosaisten kuuleminen 

Lunastettavan kiinteistön omaisuuden omistajalla ja käyttöoikeuden haltijalle 

on ennen lunastusluvan antamista varattava tilaisuus antaa määräajassa 

lausuntonsa asiasta, elleivät he ole antaneet kirjallista suostumusta 

lunastukseen. Määräaika voi olla 30-60 päivää tiedoksi saamisesta. Myös 

asian omaiselle kunnalle, tarvittaessa maakunnan liitolle sekä ELY-

keskukselle on varattava vastaava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

(LunL 8 §.) Vaikka kyseessä on asianosaisten kuuleminen, kaikkia 

asianosaisia ei ole tarpeen kuulla lunastuslupavaiheessa. Muille erityisten 

oikeuksien kuin käyttöoikeuksien haltijoille ei lunastuslain mukaan varata 

tilaisuutta lausunnon antamiseen. (Kuusiniemi - Peltomaa 1978, 100.) 

Kuulemista varten hakemusasiakirjat ja ilmoitus lausunnon antamista varten 

asetetusta määräajasta on säädetyssä järjestyksessä toimitettava 

todistettavasti tiedoksi omistajalle ja haltijalle. Muille tiedoksianto toimitetaan 

kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla. Asiakirjojen ollessa niin laajat tai 

kuultavia niin suuri määrä että niiden kaikkien luovuttaminen kuultavalle 

tuottaisi kohtuutuonta vaivaa, tiedoksiantoon on liitettävä ilmoitus puuttuvista 

asiakirjoista sekä tieto missä ja milloin ne ovat nähtävissä asianomaisessa 

kunnassa. (LunL 9.1-3 §.) 

Lunastuksen tapahtuessa voimajohtolinjan rakentamista varten voidaan 

kuuleminen järjestää siten, että varataan niille omistajille ja haltijoille, joiden 

etua ja oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. 

Kuulemiskokous järjestetään kussakin kunnassa, johon hanke kohdistuu, 

hakijan toimesta. Kokouksesta on annettava tieto sillä tavoin kuin kunnalliset 

ilmoituksen kunnassa julkaistaan. Kopio kokouksen pöytäkirjasta tulee liittää 

hakemusasiakirjoihin. Niin halutessaan kuultavalle on varattava mahdollisuus 
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liittää lausumansa pöytäkirjaan joko kuulemistilaisuudessa tai määräajassa 

tilaisuuden jälkeen. Määräajan on oltava vähintään 14 päivää. (LunL 9.4 §.) 

Lupaviranomaisen on huolehdittava, että kuuleminen tulee asianmukaisesti 

suoritetuksi. Laki edellyttää ensisijaisesti, että kuuleminen suoritetaan 

lupaviranomaisen toimesta hakemuksen tekemisen jälkeen. Kuuleminen 

voidaan jättää myös hakijan tehtäväksi ainakin silloin, kun hakija on 

viranomainen. Tällöin on mahdollista menetellä niin, että hakija suorittaa 

kuulemisen ennen lupahakemuksen jättämistä ja liittää tätä koskevat 

selvitykset hakemusasiakirjoihin. (Ojanen 1978, 75.) 

Saatuaan kaikki lausunnot, ministeriö pyytää vastineet niistä luvanhakijalta 

(Fingrid 2013a, 10). Päätöksessään lupaviranomainen tutkii luvan 

myöntämisen oikeudelliset edellytykset ja lisäksi harkitsee onko luvan 

myöntäminen tarkoituksenmukaista (Kuusiniemi – Peltomaa 2000, 105). 

4.3 Lunastuslupapäätös 

Lunastusluvassa on yksilöitävä lunastettava omaisuus. Kun lunastamalla 

hankitaan kiinteistöön käyttöoikeus, mainitaan kiinteistö, lunastuksessa 

perustettava oikeus ja tarvittaessa kysymykseen tuleva alue (Ojanen, 76). 

Lunastuksen kohde voidaan kuitenkin vähemmän tärkeiltä osin jättää 

lunastustoimituksessa määrättäväksi kun lunastamalla hankitaan oikeus 

esimerkiksi voimasiirtolinjan rakentamista varten. Tällöin kohteen 

yleispiirteistä osoittamista voidaan pitää riittävänä. (LunL 10.1 §.) 

Lunastusluvassa ei tarvitse yksilöidä kaikkia kiinteistöjä, joiden aluetta sattuu 

linjalle. Myöskään linjan kulkua ei ole tarpeen osoittaa. On kuitenkin 

huomioitava, että alueet on selvitettävä sillä tarkkuudella, että lain 

vaatimukset riittävästä kuulemisesta tulevat täytetyiksi, ellei kuulemista ole 

suoritettu lain 9.4 §:ssä säädetyllä tavalla kokouksessa. (Ojanen 1978, 77.) 

Kohteen vahvistaminen tapahtuu varsinaisesti lunastustoimituksessa ja 

vahvistamisen oikeusvaikutukset tulevat voimaan pääsääntöisesti 

lunastuksen päättyessä (Hollo 2000, 178). 

Lunastuspäätöksestä on annettava viipymättä tieto hakijalle sekä niille joita 

lain mukaan hankkeesta on kuultava ja maanmittaustoimistolle, joka 

käynnistää lunastustoimituksen. Lunastuksen kohteesta on ilmoitettava myös 
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kirjaamisviranomaiselle, jonka on tehtävä tarpeellinen merkintä lainhuuto- ja 

kiinnitysrekisteriin. (LunL 77 §.) Tämän jälkeen kiinteistö omistaja ja 

panttioikeuden haltija voivat saada lunastusluvasta tiedon kiinteistön 

rasitustodistuksesta. (Ojanen 1978, 78). 

Valtioneuvoston lunastuslupaa koskevaan päätökseen voi asianosainen 

hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Maanmittaustoimiston päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen ja edelleen 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (Nikander 2009, LIITED/15.) Valitus 

lunastuslupapäätöksestä ei estä lunastuksen toimeenpanoa ja alueen 

käyttämistä lunastuspäätöksen muutoksen mukaisesti, jollei 

valitusviranomainen toisin määrää (LunL 88 §). 

4.4 Ennakkohaltuunottolupa 

Säännönmukaisesti hakija saa ottaa lunastettavan omaisuuden haltuunsa 

sen jälkeen, kun lunastuspäätös on julistettu ja hakija on suorittanut siinä 

määrätyn korvauksen sekä asettanut vakuudet (LunL 57.1 §). Lunastuslain 

58 §:n mukaan hakija voi kuitenkin saada oikeuden ottaa haltuunsa 

lunastettavan omaisuuden ennen edellä kerrottua ajankohtaa, jos töiden 

kiireellinen aloittaminen tai muu tärkeä syy sitä vaatii. 

Lunastuksen toimeenpano kokonaisuudessaan asiakirjojen valmistamisineen 

ja arviointiteknisine vaiheineen vie yleensä aikaa, hankeen toteuttaminen 

lykkääntyisi ajallisesti kauas. Hankkeilla on yleensä kiire ja niiden 

aikatauluttaminen olisi vaikeaa. Voimajohtolunastuksissa ennakkohaltuunotto 

on käytännössä pääsääntö. Käytäntö on, että ennakkohaltuunottolupaa ja 

lunastuslupaa haetaan samanaikaisesti ja ne ratkaistaan samalla 

päätöksellä. (Nikander 2009, LIITED/15.) Huomioitavaa kuitenkin on, että 

haltuunotto ei merkitse omistus- tai muun oikeuden syntymistä lunastajalle, 

vaan nämä siirtyvät vasta koko lunastuksen päätyttyä (Hollo 1984, 194). 
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5 LUNASTUS 

Lunastuslaissa lunastuksella tarkoitetaan ensisijaisesti hallintotoimin laissa 

säädetyssä järjestyksessä ja lain nojalla määrättävää täyttä korvausta 

vastaan tapahtuvaa kiinteän omaisuuden hankkimista yleiseen tarpeeseen. 

Lisäksi lunastamalla voidaan hankkia pysyvä tai määräaikainen oikeus, 

rajoittaa pysyvästi tai määräajaksi oikeutta käyttää tai vallita kiinteää 

omaisuutta taikka erityistä oikeutta sekä lakkauttaa erityinen oikeus. (Ojanen 

1978, 32.) 

Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta ja erityisiä oikeuksia. 

Perustapaus on kiinteistön tai sen osan omaksi lunastaminen, mutta 

käytännössä lunastuksin tai lunastuksenomaisin toimenpitein voidaan myös 

hankkia muun tyyppisiä oikeuksia vieraaseen omaisuuteen. Voimajohdon 

pylväsalan ja johtoaukean käyttöoikeuden lunastamisessa lunastuslain 

nojalla alueeseen hankitaan omistajan käyttövapauden poissulkeva 

käyttöoikeus. (Kuusiniemi – Peltomaa 2000, 58.) 

Omaisuuden lajeja ovat lunastuslain mukaan kiinteä omaisuus ja erityiset 

oikeudet (Hollo 1984, 147). Kiinteällä omaisuudella tarkoitetaan laissa 

omistus ja siihen verrattavaa oikeutta kiinteistöön taikka muuhun maa- ja 

vesialueeseen sekä näihin kuuluvaan rakennukseen tai rakennelmaan (LunL 

2.1 1§). Erityisellä oikeudella tarkoitetaan käyttö-, rasite-, irrottamis- ja näihin 

verrattavaa oikeutta kiinteistöön taikka muuhun maa- tai vesialueeseen sekä 

rakennukseen ja rakennelmaan (LunL 2.2 §).  

Voimajohtohankkeessa kyseessä on käyttöoikeuden lunastaminen 

määrättyyn alueeseen. Lunastustoimitusta ajatellen varsinainen 

toimitusmenettely ei juuri eroa oli kyseessä sitten lunastus omistusoikeuksin 

tai käyttöoikeuden rajoittaminen. Olennaisempi ero on maanomistajalle siinä, 

että omistusoikeudella lunastettaessa maanomistaja menettää 

lunastettavaan maa-alueeseen kaikki oikeutensa. Käyttöoikeuden 

lunastuksessa tai rajoituksessa maanomistajalle jäävät kaikki rajoituksen 

ulkopuoliset mahdollisuudet käyttää maata. (Maanmittauslaitos 2013, 

14.15.2.) 
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5.1 Lunastusperusteet 

Säännöstä, jonka nojalla pakkolunastaminen käy mahdolliseksi eli joka antaa 

luvan lunastaa, kutsutaan lunastusperusteeksi. Suomessa omaisuus on 

suojattu perustuslailla. Lainsäädännössä on kuitenkin annettu mahdollisuus 

omaisuuden lunastamiseen yleiseen tarpeeseen. Lupa lunastaa vaatii aina 

laillisen perusteen, lunastusperusteen. (Maanmittauslaitos 2013, 14.1.2.) 

Lunastuslakiin sisältyy säännös yleisestä lunastusperusteesta, jonka mukaan 

lunastaa saadaan kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa 

panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa 

jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta 

on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty. (LunL 4.1 §.) 

Pakkotoimi edellyttää toisaalta perusteen yksilöimistä, toisaalta pakkotoimen 

esineoikeudellisen ulottuvuuden määräämistä. Yleisessä 

lunastuslainsäädännössä kahtiajako ilmenee osaltaan 

lunastuslupamenettelyn ja lunastustoimituksen muodossa, vaikka jo 

edellisessä vaiheessa tapahtuu lunastusvaikutusten periaatteellinen 

määritys. Suomen oikeudessa edellytetään aina sen selvittämistä onko ja 

myönteisessä tapauksessa millä perusteella pakkotoimi sallittavissa. (Hollo 

1984, 114 – 115.) Lunastuskohteen määrityksessä on periaatteena, että 

lunastuksen tarkoitus saavutetaan lunastajalle kohtuuttomia kustannuksia 

aiheuttamatta ja tuottaen mahdollisimmat vähän haittaa muille (Hollo 1984, 

139). 

Yleensä voimajohtohankkeiden lunastusperusteena on yleinen peruste. 

Muussa lainsäädännössä tunnetaan yleisen lunastusperusteen lisäksi 

erityisiä lunastusperusteita. (Ojanen 1978, 42 – 43.) Laki kiinteän 

omaisuuden lunastuksesta sähkölaitosta varten (11.5.1928/168) mahdollistaa 

lunastamisen myös silloin kun hankkeella on yleisehkö merkitys (Nikander 

2009, LIITED/10). Ellei yleisen tarpeen edellytys täyty, on yleisen 

lunastusperusteen sijaan käytettävä lunastamiselle tiukempia rajoituksia 

asettavaa erityislakia (Kuusiniemi-Peltomaa 2000, 40 – 41). Yleisen tarpeen 

täyttyminen on ratkaistava vallitsevien olosuhteiden ja arvostusten sekä 

näiden varassa muodostuneen käytännön perusteella, laissa ei luetella niitä 
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tapauksia, jolloin yleisen tarpeen voidaan katsoa olevan olemassa (Ojanen 

1978, 42). 

5.2 Lunastustoimitus 

Lunastustoimitus pidetään lunastushankkeen toimeenpanemiseksi. 

Lunastustoimituksessa muotoutuu lunastajan ja luovuttajan oikeusasema 

esineoikeudellisessa suhteessa, jolloin toimituksen lainvoimainen 

päättäminen edustaa lunastajan kannalta oikeuden laillista saantoa. (Hollo 

1984, 197.) 

Lunastustoimituksen kulku on tapauskohtainen. Toimituksessa pidettävien 

kokouksien määrä vaihtelee muun muassa käsiteltävien asioiden laajuuden 

sekä omaisuuden haltuunottotavan perusteella. Kokousten lisäksi 

lunastusalueella suoritetaan tarvittava määrä maastokatselmuksia ja muita 

toimenpiteitä. Yleistettynä toimituksen kulku on kuvattu kuviossa 6. 

(Maanmittauslaitos 2013, 14.15.1.) 

 

 

 

 
 

Kuvio 6. Lunastustoimituksen kulku 
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Toimituksesta vastaa pääsääntöisesti se maanmittaustoimisto, jonka alueella 

kohde sijaitsee (LunL 6 §). Yleisesti samaan lunastuslupaan perustuvat 

lunastukset tulee käsitellä samassa toimituksessa. Toimitusmääräystä 

annettaessa maanmittaustoimisto voi kuitenkin jakaa lunastuksen useaan 

toimitukseen, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Esimerkiksi laaja usean kunnan 

alueelle kohdistuva lunastus voidaan jakaa pienempiin osiin käsittelyn 

helpottamiseksi. (LunL 20 §.)  

Lunastuslaissa määritellään toimituksessa suoritettavat toimenpiteet ja niistä 

tehtävät päätökset: 

1) vahvistettava lunastuksen kohde sekä osoitettava se kartassa ja 

tarpeellisessa määrin maastossa 

2) laadittava lunastettavasta ja lunastuksen vuoksi poistettavasta 

omaisuudesta selitelmä 

3) toimitettava tarpeelliset tilus- ja yksityisten teiden järjestelyt sekä 

päätettävä vahinkojen korjaamisesta 

4) tehtävä korvausten määräämistä ja toimituskustannusten suorittamista 

koskevat päätökset 

5) pidettävä ennen muihin tehtäviin ryhtymistä haltuunottokatselmus, jos 

se on suoritettava toimituksen yhteydessä 

6) muodostettava kiinteistöt ja käsiteltävä muut lunastuksen 

toimeenpanoon liittyvät lunastustoimikunnan päätettävät asiat sen 

mukaan kuin jäljempänä tarkemmin säädetään. (LunL 15 §.) 

5.3 Toimituksen vireilletulo 

Lunastusasian vireilletulolla tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin lunastuslupaa 

haetaan. Lunastuslakiin perustuva lunastustoimitus sen sijaan tulee vireille 

joko myönnetyn lunastusluvan tai hakemuksen kautta. Voimajohtohankkeissa 

käytännössä aina toimitus tulee vireille myönnetyn lunastusluvan perusteella. 

Lunastajan ei tarvitse hakea erikseen lunastuksen toimeenpanoa. 

Lunastusluvan myöntänyt viranomainen, valtioneuvosto tai 

maanmittauslaitos, on velvollinen ilmoittamaan myönnetystä luvasta 
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maanmittauslaitokselle, jonka perusteella annetaan toimitusmääräys. 

(Maanmittauslaitos 2013, 14.7.) 

Lunastuslain mukaan toimitus on pantava toimeen joutuisasti. Tämän vuoksi 

myöskään toimitusmääräyksen antamisessa ei saa viivytellä eli 

toimitusmääräys voidaan antaa jo ennen lunastusluvan lainvoimaiseksi tuloa. 

Lunastusluvasta valittaminen ei estä lunastuksen toimeenpanoa ellei 

valitusviranomainen toisin määrää tai lunastuslain säännöksistä muuta johdu. 

(Ojanen 1978, 82.) 

5.3.1 Lunastustoimikunta 

Lunastustoimituksen suorittaa kolmihenkinen lunastustoimikunta, joka 

muodostuu toimitusinsinööristä ja kahdesta uskotusta miehestä, 

toimitusinsinöörin toimiessa puheenjohtajana (LunL 12.1 §). 

Maanmittaustoimiston on määrättävä toimitusta suorittamaan lunastuksiin 

perehtynyt toimitusinsinööri. Myös kunnan kiinteistöinsinööri voi toimia 

toimitusinsinöörinä, mikäli kunta ei ole toimituksessa asianosaisena ja 

toimitus tapahtuu kokonaan sen asemakaava-alueella. (LunL 13 §.) 

Toimitusinsinööri kutsuu uskotut miehet. He ovat kunnanvaltuuston 

nimeämiä, valtuustokaudeksi kerrallaan. Heidän tulee olla kiinteistöasioihin 

perehtyneitä ja paikalliset olot tuntevia henkilöitä. Uskottujen miesten 

esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 13. 

luvussa säädetään tuomarin esteellisyydestä. (Maanmittauslaitos 2013, 1.5.) 

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava vakuutus siitä, 

että hän parhaan ymmärryksensä ja omatuntonsa mukaan täyttää rehellisesti 

uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään 

syystä (KML 1995/554 6-7 §).  

Lunastustoimikunta voi kutsua avukseen asiantuntijoita, mikäli katsoo sen 

tarpeelliseksi, jonkin tietyn asian käsittelyssä. Asiantuntijoilla ei kuitenkaan 

ole äänivaltaa toimikunnassa. (LunL 12.2 §.) 

5.3.2 Lunastustoimituksen asianosaiset 

Hollo on määritellyt asianosaisen tarkoittavan kiinteistöoikeudessa sellaista 

oikeudenhaltijaa, jota toimenpide koskee, oli se kiinteistönmuodostus, 
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oikeuden perustaminen tms.  Asianosaispiiri on lunastuslain valossa 

menettelystä riippuva eli se määräytyy hieman eri tavoin sen mukaan, 

koskeeko menettely lunastusluvan antamista vai lunastustoimitusta. 

Lunastustoimituksessa asianosaispiiri on suppeampi kuin 

lunastuslupavaiheessa. Lunastustoimituksessa oikeudet, joita ei voida 

lunastaa lunastuslain mukaisesti, mutta jotka silti lakkaavat lunastuksen 

vuoksi eivät perusta hakijalleen asianosaisasemaa. (Hollo 1984, 179.) 

Lunastuslain mukaan lunastuslupamenettelyssä on kuultava kiinteän 

omaisuuden omistajaa ja käyttöoikeuden haltijaa. Lunastustoimituksessa 

taas asianosaisena ovat luovuttaja ja lunastaja. Lunastajalla tarkoitetaan 

lunastusoikeuden haltijaa ja luovuttajalla tarkoitetaan sitä henkilötahoa, johon 

lunastus oikeusvaikutuksineen kohdistuu. (Hollo 1984, 183 – 186.) 

Lunastuslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 179/1975 II s. 28) 

mukaisesti lunastustoimituksessa asianosaisia ovat kaikki, joiden omaisuutta 

lunastaminen välittömästi koskee. 

Voimasiirtoyhtiö lunastaa maa-alueiden käyttöoikeuden sekä maksaa 

korvaukset ja toimituskulut ollen siis edellä määritelty lunastaja. 

Maanomistajat ja muut, joiden etua ja oikeutta toimitus koskee, ovat 

toimituksen toisena osapuolena, luovuttajina. (Maanmittauslaitos 2011a, 2.) 

5.4 Toimituksen aloittaminen 

Toimitus aloitetaan alkukokouksella. Toimituksesta tiedotetaan 

kiinteistönmuodostamislainsäädännön mukaisesti, ellei lunastuslain 

säädöksistä muuta johdu (LunL 16.1 §). Kokouksesta tiedotetaan 

pääsääntöisesti Kiinteistönmuodostamislain 168 ja 169 §:n mukaisesti 

kutsukirjeillä asianosaisille ja lisäksi tarvittaessa yhdessä tai kahdessa 

paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Alkukokouksessa selostetaan toimituksen tarkoitusta ja sen aikana tehtäviä 

toimenpiteitä sekä annetaan tietoja korvausmenettelystä ja korvausten 

maksamisesta (Maanmittauslaitos 2011a, 3). Ennakkohaltuunottolupa 

käsitellään alkukokouksen yhteydessä, mikäli lupa on hankkeelle myönnetty. 

5.4.1 Haltuunottokatselmus 
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Ennen ennakkohaltuunottoa pidetään haltuunottokatselmus, jonka suorittaa 

lunastustoimikunta. Lunastuslain 60 §:n mukaisesti katselmuksessa 

vahvistetaan ja osoitetaan haltuunottoluvan perusteella haltuunotettava 

omaisuus, laaditaan selitelmä haltuunotettavasta ja mahdollisesta 

poistettavasta omaisuudesta ja määrättävä asianosaisen vaatimuksesta 

likimääräisen arvion nojalla haltuunotettavasta omaisuudesta 

ennakkokorvaus. 

Haltuunottokatselmus pidetään tarpeellisilta osin tai silloin, kun maanomistaja 

sitä vaatii. Voimansiirtoyhtiö on yleensä teettänyt jo 

maastotutkimusvaiheessa karttaluonnoksen ja puustonarvioinnin, joita 

lunastustoimikunta voi käyttää. (Maanmittauslaitos 2011a, 3.) 

5.4.2 Ennakkokorvaukset 

Lunastuslain mukaan ennakkokorvauksen maksaminen on aina haltuunotto-

oikeuden saamisen edellytys, jos haltuunotettavan kiinteän tai muun 

omaisuuden omistaja ennakkokorvausta haltuunottokatselmuksessa vaatii. 

Ennakkokorvauksia käsitellään yleensä vain vaadittaessa. Menettelyn 

nopeuden säilyttämiseksi arvioinnin ei ole tarpeen olla niin tarkka ja 

yksityiskohtainen kuin lunastuskorvausta määrättäessä. (Ojanen 1978, 104.) 

Ennakkokorvaus on kolme neljäsosaa lunastuskorvauksen arvioidusta 

määrästä (LunL 61.2 §). Korvaus on suoritettava kolmen kuukauden 

kuluessa sen määräämisestä, muutoin lupa peruuntuu (LunL 62 §). Mikäli 

asianosainen haltuunoton seurauksen menettää asuntonsa tai hänen 

toimeentulonsa huononee elinkeinon tai ammatin harjoittamisen 

vaikeutumisen vuoksi, on korvaus määrättävä täysimääräisenä (LunL 57.2 §, 

61.1 §). 

Lunastuslaki antaa asianosaisille myös mahdollisuuden sopia 

ennakkokorvauksista. Ennakkokorvausta koskevaa sopimusta 

lunastustoimikunnan ei tarvitse vahvistaa. (LunL 64.1 §.) 

5.5 Jatkokokous ja maastokatselmus 

Saatuaan ennakkohaltuunottoikeuden, lunastaja aloittaa voimajohdon 

rakentamisen. Toimitusta jatketaan yleensä rakennustöiden valmistuttua. 
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Ennakkohaltuunottokatselmuksen lisäksi voidaan tarvittaessa ja 

asianosaisen vaatimuksesta, pitää toinen maastokatselmus alueella 

rakentamistoimenpiteiden jälkeen. Katselmuksessa voidaan tarkastaa 

haltuunottoluetteloa sekä lunastuksesta ja rakentamisesta aiheutuneita 

haittoja ja vahinkoja sekä dokumentoida tilanne alueella korvauskäsittelyn 

pohjaksi. Yleensä rakentamisen jälkeen toimitusta jatketaan kokouksella, 

jossa muun muassa annetaan aika lopullisille korvausvaatimuksille, sovitaan 

tarvittavista maastokäynneistä ennen toimituksen lopettamista ja päätetään 

muista ennen toimituksen lopettamista suoritettavista toimenpiteistä. 

(Maanmittauslaitos 2013, 14.15.8.) 

Maastokatselmuksessa lunastustoimikunnalla on käytössään maanomistajien 

esittämät korvausvaatimukset, alueesta laaditut kartat ja muut 

toimitusasiakirjat. Katselmukseen osallistuvat lunastustoimikunnan lisäksi 

yleensä johdon rakentajan edustaja sekä ne maanomistajat ja asianosaiset, 

jotka katsovat läsnäolonsa tarpeelliseksi. (Maanmittauslaitos 2011a, 3.) 

Lunastustoimituksessa käsiteltävä vaatimus on tehtävä ja muu lausuma 

esitettävä lunastustoimikunnan kokouksessa tai kirjallisesti 

toimitusinsinöörille (LunL 19 §). 

5.6 Tehtävät lunastustoimituksessa 

Lunastuksen kohde vahvistetaan toimituksessa lunastusluvan mukaisesti. 

Luvasta voidaan vähäisessä, määrin poiketa mikäli erityinen syy sitä vaatii. 

Mikäli kohteen vahvistaminen joltain osin on jätetty lunastustoimituksessa 

tehtäväksi tai toimituksen kuluessa syntyy erimielisyyttä lunastettavan alueen 

rajoista, ne on lunastustoimikunnan ratkaistava (LunL 21 §). Siltä osin, kun 

kyseessä on käyttöoikeuden rajoitus, tulee kohteen vahvistamisen lisäksi 

todeta millainen käyttöoikeus perustetaan ja millaisia rajoituksia se kiinteistön 

käytölle asettaa (Ojanen 1978, 87). 

Tarvittavilta osin toimituksen yhteydessä voidaan tehdä tilusjärjestelyjä ja 

järjestellä yksityisteitä. Voimajohtohankkeissa tällaiset ovat kuitenkin melko 

harvinaisia. Pylväiden sijoitussuunnittelun yhteydessä pyritään jo 

huomioimaan olemassa oleva tieverkko ja rakentamisen aikaisesta teiden 

käytöstä hankkeen toteuttaja sopii maanomistajien ja tiekuntien kanssa. 
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5.7 Lunastustoimituksen lopettaminen 

Lunastustoimituksen loppukokouksessa julistetaan lunastuspäätös ja 

annetaan valitusosoitus. Lunastuspäätöstä ei voida antaa ennen kuin 

lunastuslupa on saanut lainvoiman. (LunL 50 §.) Lunastuspäätökseen on 

kirjattava ennen toimituksen lopettamista tehtyjä välipäätöksiä lukuun 

ottamatta kaikki lunastuksen toimeenpanoon liittyvät lunastustoimikunnan 

tekemät päätökset ja niiden perustelut (HE 179/1975 II, 35). 

Lunastuspäätöksessä vahvistetaan lunastuksen kohde eli määritellään se 

omaisuus, jota lunastus koskee. Päätöksessä määrätään kuinka suuri 

lunastuskorvaus hakijan on kullekin korvauksen saajalle suoritettava ja 

kenelle ja mihin mennessä korvaus on maksettava vai onko se mahdollisesti 

talletettava. Lisäksi tulee käsitellä mitä hakijan on korvattava 

lunastustoimituksen toimeenpanosta aiheutuvina kustannuksina ja 

mahdollisina lunastettavan omaisuuden omistajan 

edunvalvontakustannuksina. (Ojanen 1978, 95 – 96.) Edellä lueteltujen 

lisäksi tulee määrätä mahdolliset edunvalvontakustannukset, 

toimituskustannukset ja vahvistetaan tehdyt korvaussopimukset sekä 

päätetään mahdollisista rajankäynneistä ja tilus- ja yksityistiejärjestelyistä. 

5.7.1 Edunvalvontakulut 

Toisin kuin kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimituksissa lunastuslain 

mukaan tehtävässä toimituksessa korvataan säännönmukaisesti 

asianosaiselle vaatimuksesta sellaiset välttämättömät kustannukset, jotka 

ovat aiheutuneet hänelle oikeutensa valvomisesta lunastustoimituksessa tai 

haltuunottokatselmuksessa. Kustannusten määrää arvioitaessa on otettava 

huomioon ansionmenetys, matkakustannukset sekä tarvittavien selvitysten 

laatu ja laajuus samoin kuin asiamiehen käytön tarve. (LunL 82.1 §.) Koska 

lunastus tyypillisesti kohtaa luovuttajan omaisuutta luovuttajasta 

riippumattomasta syystä, on katsottu, että hakijan on korvattava luovuttajalle 

lunastuksen vuoksi aiheutuneet hyväksyttävät kustannukset. Korkeimman 

oikeuden ennakkopäätöksen KKO:1996:98 mukaan 

edunvalvontakustannusten korvaamisessa merkitystä ei ole sillä, 

määrätäänkö lunastuskorvaus viran puolesta tai asianosaisen vaatimuksesta 
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taikka määrätäänkö sitä asianosaiselle lainkaan. Edunvalvontakustannukset 

on erotettava lunastuskorvauksista. (Maanmittauslaitos 2013, 1.19.) 

Kiinteistötoimituksissa, mukaan lukien lunastustoimitus, noudatetaan 

virallisperiaatetta. Periaate tarkoittaa muun muassa sitä, että toimitusmiehet 

huolehtivat viran puolesta kaikkien asianosaisten eduista ja asioiden 

käsittelyn edellyttämien selvitysten hankkimisesta. Lähtökohtana on, ettei 

toimituksen hakijan tai muunkaan asianosaisen ole välttämätöntä turvautua 

ulkopuolisen asiantuntijan tai oikeusavustajan apuun oikeuksiensa 

turvaamiseksi toimituksessa. (Maanmittauslaitos 2013, 1.19.) 

5.7.2 Toimituskustannukset 

Lunastuslain mukaan lunastaja maksaa toimituskustannukset (LunL 81 §). 

Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusmenot ja kiinteistötoimitusmaksu. 

Toimitusmenoja ovat uskottujen miesten palkkiot ja apuhenkilöiden 

kustannukset ja muut kiinteistötoimitusmaksuun kuulumattomat kustannukset 

ja korvaukset (KML 207.2 §). 

Poikkeuksen toimituskustannusten määräämiseen aiheuttaa ainoastaan se, 

jos toimituksen yhteydessä on vaadittu LunL 71 § 72 § tai 75 §:ien mukaista 

erillistä toimitusta pidettäväksi. Mikäli toimitusta on haettu ilmeisen 

aiheettomasti, on toimituskustannukset määrättävä sen hakijan 

maksettavaksi. Edellä mainitut erilliset toimitukset koskevat toimituksia, joissa 

vaaditaan lisäkorvauksia tai maanomistajaa korvaamaan erityisen oikeuden 

haltijalle ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta aiheutunut vahinko tai 

korvausta lunastuksen raukeamisen vuoksi lunastuksen hakijalta. (Ojanen 

1978, 95.) 

5.8 Muutoksenhaku 

Toimituksessa tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla 

maaoikeuteen. Toimituksen kestäessä ei saa hakea muutosta kuin 

toimituksen keskeyttämiseen, hylättyyn estemuistutukseen tai vaatimukseen 

toimituksen sikseen jättämisestä. Muut muutoksenhakuun liittyvät asiat 

käsitellään vasta toimituksen lopettamisen jälkeen. (Maanmittauslaitos 2013, 

1.21.) 
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Oikeusturvakeinona varsinainen muutoksenhaku on sidottu 30 päivän 

määräaikaan, joka lasketaan toimituksen lopettamisesta. Valitus on tehtävä 

toimituksessa annetun valitusosoituksen mukaisesti maaoikeutena toimivaan 

käräjäoikeuteen. Maaoikeuden antamasta tuomiosta voidaan hakea 

valituslupaa korkeimmalta oikeudelta 60 päivän määräajassa tuomion 

antopäivästä lukien. (Maanmittauslaitos 2013, 1.21.) 

5.9 Lunastuksen päättyminen 

Lunastus päättyy, kun lunastuspäätös kaikilta osin on lainvoimainen. 

Lunastuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun kertakaikkinen korvaus on 

suoritettu, toimittaa toimitusinsinööri viivytyksettä toimituksen asiakirjat ja 

kartat kiinteistörekisterin pitäjälle. Kiinteistörekisterin pitäjä tekee 

kiinteistörekisteriin tarpeelliset merkinnät. Kun edellä mainitut merkinnät on 

tehty, voidaan lunastus katsoa päättyneeksi. Maanmittaustoimisto toimittaa 

tiedon lunastuksen päättymisestä lunastusluvan antaneelle viranomaiselle. 

(LunL 53-54 §.) 
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6 LUNASTUSKORVAUKSET 

Lunastuslain mukaisesti luovuttajalla on oikeus saada täysi korvaus 

lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistään (LunL 29.1 §).  

Korvausvelvollisuus perustuu korvausperusteeseen, jolla tarkoitetaan 

vastuun määrittävää säännöstä tai oikeusperiaatetta, jonka nojalla jonkun 

katsotaan olevan velvollinen korvaamaan toisen kärsimä edunmenetys 

(Kuusiniemi 1997, 20). 

Lunastuskorvaukseen ovat oikeutettuja kaikki lunastettavan omaisuuden eli 

sellaisen omaisuuden omistajat, joita lunastaminen välittömästi koskee. Näitä 

ovat lunastuslain 2 §:n mukaan lunastuksen tarkoittaman alueen, 

rakennuksen tai rakennelman omistaja sekä näihin kohdistuvien erityisten 

oikeuksien ja näihin verrattavien oikeuksien haltijat. Korvausperusteen tulee 

olla kaikille sama. (Ojanen 1978, 113.) 

Lunastuslain 38 §:n perusteella haitan- ja vahingonkorvausta voidaan 

maksaa myös niille, joilta ei lunasteta omaisuutta eli lunastusrelaation 

ulkopuolinen korvaus. Näitä tahoja voivat ovat lunastusalueella olevien 

naapurikiinteistöjen omistajat. Tällaisien haittojen ja vahinkojen 

korvaamiseksi kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä: 

• korvaamisesta on esitettävä vaatimus 

• haitta ja vahinko on merkittävää 

• haitta ja vahinko korvattaisiin, mikäli kiinteistöstä lunastettaisiin 

omaisuutta.  

Korvaukset tulee määrätä pääsääntöisesti viran puolesta.  

Lunastustoimikunta on velvollinen selvittämään kaikki korvauksen saajat ja 

kullekin näistä määrättävän korvauksen, vaikka asianosainen ei ole niitä 

vaatinut. Viranpuolesta on määrättävä korvaus kaikista lunastuksen 

aiheuttamista taloudellisista menetyksistä, kohteenkorvauksen lisäksi myös 

haitan- ja vahingonkorvaus. (Ojanen1978, 150 – 151.) Ennakkokorvaus, 

lunastusrelaation ulkopuolinen korvaus, korkosäännökseen liittyvä korvaus ja 

edunvalvontakustannukset määrätään vain vaatimuksesta eli ne eivät tule 

käsiteltäväksi viranpuolesta. (Maanmittauslaitos 2013, 14.24.3.) 
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Lunastaja ja korvauksen saaja voivat sopia lunastuskorvauksista. 

Lunastustoimikunnan tulee kuitenkin vahvistaa korvaussopimus lukuun 

ottamatta ennakkokorvaussopimusta. Toimikunnan on vahvistettava 

sopimus, jollei korvausta ole sovittu ilmeisesti pienemmäksi kuin miksi se 

muutoin olisi määrättävä. (LunL 40 §.)  

6.1 Lunastuskorvauksen osat 

Lunastuskorvaus muodostuu kohteenkorvauksesta, haitankorvauksesta ja 

vahingonkorvauksesta (ks. Kuvio 7) (LunL 29.2 §). Näiden osien summana 

saadaan lunastuslaissa määritetty täysi korvaus, korvaus jolla korvauksen 

saajan varallisuusasema säilyy. 

 

Kuvio 7. Lunastuskorvauksen muodostuminen 

Kohteenkorvauksella tarkoitetaan itse lunastettavasta omaisuudesta, 

omistus- tai muusta oikeudesta taikka omaisuuden käyttöoikeuden 

rajoituksesta, määrättävää korvausta (LunL 30 – 33 §).  Kyse on siis 

lunastuksen kohteesta (Nikander 2009, 29).  

Kun samalle henkilölle kuuluvasta omaisuudesta lunastetaan osa ja tästä tai 

siitä yrityksestä, jonka toteuttamiseksi lunastus toimeenpannaan, aiheutuu 

pysyväisluontoista haittaa jäljelle jäävän omaisuuden käyttämiselle, haitta 

tulee korvata (LunL 35 §). Tätä osaa kutsutaan haitankorvaukseksi. Haitta 

on määritelty siksi lunastuksen aiheuttamaksi kiinteistön käyvän arvon 

Täysi korvaus 
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maapohja 
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pysyväksi alenemiseksi, jota luovutuksenkorvaus ei peitä. Haitta kohdistuu 

ainoastaan jäännöskiinteistöön ja tulee näin ollen kysymykseen vain 

osakiinteistön lunastuksessa. Jäännösomaisuus on se osa käyttöyksikköä, 

johon ei kohdistu lunastusta, se ei siten ole lunastuksen varsinainen kohde. 

(Ojanen 1978, 136.) 

Vahingonkorvausta suoritetaan kun lunastuksesta aiheutuu muuttamisen 

liikkeen tai ammatinharjoittamisen keskeytymisen taikka muun syyn vuoksi 

tappiota, kustannuksia tai muuta vahinkoa lunastettavan omaisuuden 

omistajalle (LunL 37.1 §). Vahingonkorvaus voi tulla käytännössä 

kysymykseen sekä niissä tapauksissa, joissa kiinteistö lunastetaan kokonaan 

että tapauksissa, joissa siitä lunastetaan vain osa tai sen käyttöä pelkästään 

rajoitetaan. Vahingon tulee olla syy-yhteydessä lunastukseen, jotta se 

voidaan korvata. (Ojanen 1978, 137.) Vahingonkorvaus on hyvitys 

kertaluonteisesta menetyksestä, mikä on sen merkittävin ero 

haitankorvaukseen nähden (Kuusiniemi - Peltomaa 2000, 200). 

6.2 Arvioinnin perusteet 

Omaisuus arvioidaan sellaisena, kuin se on lunastuspäätöksen 

julistamishetkellä, joka on arviointihetki. Käytettäessä ennakkohaltuunottoa, 

on arviointihetki haltuunotto-oikeuden syntymishetki (LunL 44 §). Myös 

lunastettavaa omaisuutta rasittavat tai palvelevat erityiset oikeudet otetaan 

huomioon omaisuuden arvoa määrättäessä (Ojanen 1978 143). 

Korvausta määrättäessä arvohetki eli se aika jonka hintatasoa korvauksen 

määrittämisessä käytetään, on säännönmukaisessa haltuunotossa 

lunastuspäätöksen julistamisen ajankohdan hintataso (LunL 44.2 §). Mikäli 

hakija on saanut ennakkohaltuunotto-oikeuden, korvaus on määrättävä 

haltuunotto-oikeuden syntymisajankohdan hintatason perusteella. (LunL 30.3 

§.) 

Mikäli lunastettavalla kohteella on niin kutsuttua odotusarvoa, kuuluu se 

korvattaviin etuihin. Odotusarvo on omaisuuden nykykäyttöön perustuvaa 

käypää arvoa korkeampi arvo, joka johtuu odotettavissa olevasta nykyistä 

tuottavammasta käytöstä. (Ojanen 1978, 115 – 116.) 
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Mikäli lunastusalueella on suoritettu ennakkohaltuunotto, ei haltuunoton ja 

korvausten maksamisen välistä kohteen mahdollista hinnannousua tai -

laskua huomioida korvauksissa. Korvauksissa huomioidaan ainoastaan 

yleinen hintatason nousu elinkustannusindeksiä käyttämällä. (LunL 30.3 §.) 

Ennakkohaltuunotetun alueen hallinnan menetyksen eli haltuunoton ja 

lopullisen korvauksen suorittamisen välisenä aikana mahdollisesti aiheutuva 

haitta ja vahinko katetaan korolla lunastuslain korvausjärjestelmän 

mukaisesti. Maksamatta olevalle korvaussummalle on em. ajalta suoritettava 

kuuden prosentin korko. Ellei korko vastaa hallinnan menetyksen vuoksi sillä 

välin aiheutunutta haittaa ja vahinkoa, lunastustoimituksessa on määrättävä 

erotus korvattavaksi, mikäli omistaja sitä vaatii. (LunL 95 §.) Huomioitavaa 

on, että ennakkokorvauksena maksetulle osuudelle ei korkoa tule 

maksettavaksi. Järjestelmän tarkoituksena on korvata korvauksen saajalle 

aiheutuvan tuoton menetys ajalta, jonka hän joutuu olemaan ilman 

haltuunotettua omaisuutta tai siitä maksettavaa rahakorvausta. (Ojanen 

1978, 145.) 

6.3 Arviointimenetelmät 

Arvon määrittämiseen tarvitaan metodisia keinoja eli arviointimenetelmiä. 

Niiden avulla käytettävissä olevista perustiedoista analysoidaan tietoa, jota 

arviointitilanteeseen muokattuna sovelletaan itse arviointikohteen arvon 

määrittämiseen. Yleisimmin käytetyt arviointimenetelmät ovat; kauppa-

arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä, kustannusarvomenetelmä ja 

edellisten yhdistelmät. (Kuusiniemi - Peltomaa 2000, 146 – 147.) 

Lunastuslaissa säädetään, että lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä 

omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysikorvaus (LunL 30.1 §). Omaisuus, 

joka toimituksessa lunastetaan tai josta muutoin suoritetaan korvaus, 

arvioidaan siis ensisijaisesti edellä mainitun lunastuslain säännöksen 

mukaisesti käyttäen kauppa-arvomenetelmää. Kauppa-arvo tarkoittaa 

arvioitavan kohteen hintaa arvioimisen ajankohtana vapailla markkinoilla ja 

kauppa-arvomenetelmässä kiinteistön arvo määritetään vastaavan käyvän 

hinnan perusteella. (Kuusiniemi – Peltomaa  2000, 147.) 
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Mikäli kauppa-arvo ei vastaa luovuttajan täyttä menetystä, arvioidaan 

korvattava omaisuus tuottoarvon mukaan tai omaisuuteen pantujen 

kustannusten perusteella, jolloin kyseessä on kustannusarvomenetelmä. 

Tuottoarvo tarkoittaa arvokohteen vastaisessa käytössä syntyvien vuotuisten 

nettotuottojen nykyarvojen summaa. Tuottoarvomenetelmässä tulevat tuotot 

arvioidaan kohteen sallitun ja todennäköisen käytön perusteella. 

Kustannusarvo tarkoittaa omaisuuden käypää arvoa, joka on määritetty 

todellisten tai todennäköisten ja tarkoituksenmukaisten rakennus tms. 

tuotantokustannusten perusteella. Kustannusarvomenetelmää käytetään 

yleisesti silloin kun rakennukselle ei voida määrittää kauppa- tai tuottoarvoa. 

Kustannusarvomenetelmä soveltuu hyvin myös erilaisten haittojen ja 

vahinkojen arviointiin. (Kuusiniemi - Peltomaa 2000, 148 – 149.) 

Omaisuuden arviointiin voidaan käyttää edellä tarkasteltujen menetelmien 

lisäksi myös muuta tarkoituksenmukaista menetelmää, esimerkiksi summa-

arvomenetelmää. Arvio voidaan muodostaa myös käyttäen yhdistelmiä eri 

menetelmien antamista lopputuloksista. (Maanmittauslaitos 2013, 1.18.3.1.) 

6.4 Korvaukset voimajohtolunastuksissa 

Voimajohdon rakentamisesta ja lunastuksesta aiheutuvina 

lunastuskorvauksina määrätään korvaukset niistä menetyksistä, jotka 

aiheutuvat lunastusluvan mukaisista käyttöoikeuden rajoituksista tai itse 

voimajohdosta.  Niiden työnaikaisten vahinkojen osalta, joista osapuolet eivät 

ole päässet sopimukseen, korvaukset käsitellään lunastustoimituksen 

yhteydessä. (Nikander 2009, 36.) 

Metsämaalla käyttörajoitus merkitsee yleensä puiden kasvattamisen 

estymistä. Käyttörajoituksen ollessa pitkäaikainen, vastaa käyttöhaitta 

omistusoikeuden menetystä. Tällöin korvaus maapohjasta ja puustosta 

arvioidaan kuten lunastettavasta alueesta. (Maanmittauslaitos 2003, 21.) 

Peltoalueella käyttörajoituksen korvaaminen riippuu siitä, missä määrin 

käytönrajoitus vaikeuttaa normaalia peltoviljelyä. Rakennustöiden jälkeen 

peltoa voi yleensä viljellä normaalisti. Konkreettisin haitta aiheutuu 

maanpäällisistä rakenteista, pylväistä ja niihin liittyvistä rakenteista. 

(Maanmittauslaitos 2003, 31.) 
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6.4.1 Kohteenkorvaus 

Kohteenkorvaus voimajohtolunastuksissa muodostuu muun muassa 

johtoaukean ja reunavyöhykkeen maapohjasta, pylväsaloista, rakennuksista 

ja rakennelmista. Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon 

alla olevan maa-alueen eli ns. johtoalueen. Johtoalue on alue, johon 

käyttöoikeus lunastetaan. Johtoalueen muodostavat johtoaukea ja sen 

molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet (ks. Kuvio 8). 

Rakennusrajoitusalue on lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen 

välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja myös erilaisten 

rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. 

Voimajohtojen alla olevat maa-alueet ja muu omaisuus pysyvät 

maanomistajan omistuksessa, johdon omistaja saa niihin käyttöoikeuden. 

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle 

maanpäällisistä pylväsrakenteista. (Fingrid 2012, II.) 

 

Kuvio 8. Voimajohtoalue (Fingrid 2013a, 14) 
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Metsätalousalueella korvaus muodostuu johtoalueen maapohjasta. 

Johtoaukea hakataan rakennusvaiheessa aukeaksi ja pidetään aukeana 

johdonomistajan toimesta. Erityissopimuksella johdonomistajan kanssa 

maanomistaja voi kasvattaa aukealla tietyn rajoituksin kasvillisuutta, 

esimerkiksi joulukuusia. Johtoaukean leveys on riippuvainen voimajohdon 

jännitteestä. Johtoaukean osalta maapohja korvataan menetetyn 

metsätaloudellisen hyödyntämisen osalta.   

Johtoaukean käyttörajoitus rinnastetaan metsätalousmaalla omistusoikeuden 

lunastamiseen eli korvaus määrätään täysimääräisenä. Reunavyöhykkeellä 

on metsätalousmaan osalta nykyisessä toimituskäytännössä myös korvaus 

määrätty täysimääräisenä. Korvauksen on katsottu sisältävän 

haitankorvauksen reunavyöhykkeen metsänhoidon vaikeutumisesta sekä 

korvauksen mahdollisesta puuston ennenaikaisesta hakkuusta. (Nikander 

2009, 37.) Erityisesti vanhemmista toimituksista löytyy toisenlaisiakin 

korvauspäätöksiä. Esimerkiksi toimituksessa numero 304098-6 vuonna 1985 

on reunavyöhykkeen osalta metsätalousmaalla määrätty korvaukseksi 50 % 

täydestä korvauksesta. 

Johtoaukealla oleva puusto jää maanomistajan omaisuudeksi. Maanomistaja 

päättää, miten puun korjuu ennen rakentamista järjestetään. Usein johdon 

omistaja järjestää yhteishakkuun puuston poistamiseksi, johon 

maanomistajien on mahdollisuus osallistua. Tällöin korjuukustannukset ja 

puiden pois kuljetus tapahtuu voimajohtohankkeen toteuttajan 

kustannuksella. Puusto mitataan tilakohtaisesti hakkuun yhteydessä ja puista 

saatu hinta maksetaan omistajille. (Fingrid 2013a, 14.) 

Peltoalueella maanomistaja menettää mahdollisuuden viljelytoimintaan 

pylväsalojen (ks. Kuvio 9) alueella kokonaan. Lisäksi pylväiden väliin 

mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten perustetaan kulkuoikeus. Sen osalta 

maapohja tulee myös korvattavaksi, koska johdon omistajalla on milloin 

tahansa oikeus siinä liikkua. Edellä mainituilta osin korvaus määrätään 

täysimääräisenä. Muutoin linjan alle jäävä maapohja on edelleen 

maatalouskäytössä huomioiden turvallisuusohjeet. 
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Kuvio 9. Pylväsala (Fingrid 2013b, 5) 

Johtoalueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat tulevat korvattavaksi 

täyttä korvausta vastaan. Johtoalue on rakennusrajoitusaluetta ja siellä ei 

pääsääntöisesti voi olla rakennuksia eikä rakennelmia. 

6.4.2 Haitankorvaus 

Pohjimmiltaan kaikissa haitankorvauksissa on aina kyse jäännöskiinteistön 

arvon alenemisesta. Korvaus kuitenkin jaetaan yleensä eri osiin käytännön 

arvioinnin ja arvion perustelemisen helpottamiseksi. (Nikander 2009, 37.) 

Yleisimmin voimajohtohankkeesta aiheutuvia haittoja ovat pylväshaitta, 

pirstoutumishaitta ja kulkuhaitta.  Rakennuspaikoille voi lisäksi muodostua 

rakentamisrajoitushaittaa, immissiohaittaa ja jäännöskiinteistön arvon 

alenemista. 

Pellolle sijoittuvat voimajohtopylväät ja pylväsrakenteet aiheuttavat 

estehaittaa. Maanmittauslaitoksen laatiman ohjeen mukaan 

korvausarvioinnin lähtökohtana peltoalueella on, että esteiden vuoksi 

peltotöiden kustannukset kasvavat. Esteen kiertämisen myötä ajettava matka 

kasvaa ja ajonopeus hidastuu. Ohjeessa korvausten määrittämisen 

perusteena on käytetty Työtehoseuran tekemissä kenttätutkimuksissa 

saatuja tuloksia. Lisäksi estealueen rikkaruohojen ja kasvitautien leviäminen 

tulee estää ylimääräisin torjuntatoimin. (Maanmittauslaitos 2003, 32.) 
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Johtoaukea saattaa metsäalueella pirstoa kiinteistön niin, että 

metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittaminen hankaloituu.  Tätä haittaa 

kutsutaan pirstoutumishaitaksi. Tilusjärjestelyilläkään ei kaikkia haittoja ole 

mahdollista kokonaan poistaa. 

Linjoista aiheutuva mahdollinen korvattava maisemaimmisio ilmenee 

kiinteistön kauppa-arvonalenemisena. Korvattavan menetyksen tulee yleisen 

korvausoikeudellisen periaatteen mukaisesti olla rahassa mitattavissa oleva. 

Maisemahaittana korvattava esinevahinko linjasta, lunastuksen kohteena 

olevan kiinteistön alueella, muodostuu, kun se sijaintinsa johdosta 

muodostaa sellaisen haittailmentymän, jonka voidaan osoittaa laskevan 

objektiivisesti kiinteistön arvoa. Kiinteistöstä saattaa tulla ei-haluttu ja hinta 

laskea, jos esimerkiksi lomakiinteistön lähettyville pääasialliseen 

katselusuuntaan tulee epäesteettinen kohde kuten voimalinja. (Rahkila – 

Carlson – Hiironen 2006, 45.) 

6.4.3 Vahingonkorvaus 

Vahingonkorvauksina korvattavia menetyksiä ovat tyypillisimmin puuston 

enneaikainen hakkuu. Linjan alla jäävä puusto on eri-ikäistä ja sille puuston 

osalle, joka ei vielä ole hakkuukypsää eli sille joudutaan tekemään 

enneaikainen hakkuu, voidaan määrätä korvaus menetetystä puuston 

arvosta eli odotusarvolisä. Odotusarvolisä on puuston odotettavissa olevien 

tulojen nykyarvon ja sen hakkuuarvon erotus (Nikander 2009, 33-34). Muita 

mahdollisia korvattavia vahinkoja ovat taimiston menetys ja sadon menetys 

Johtohankkeesta johtuvia johtoaukean ulkopuolella olevalle omaisuudelle 

syntyneitä vahinkoja tulee korvattavaksi vahingonkorvauksena. Tällaisesta 

kertaluonteisesta vahingosta voi olla esimerkkinä johtoaukean ulkopuolella 

oleville puille johdon rakentamisen yhteydessä aiheutunut vahinko. 

6.5 Korvauspäätös ja korvausten maksaminen 

Lopullinen korvauspäätös perusteluineen annetaan toimituksen 

loppukokouksessa. Korvauksen määräämistä varten jokainen 

lunastuksenkohde ja aiheutuva erilaatuinen haitta ja vahinko sekä hyöty on 

erikseen selitettävä ja arvioitava mainiten ne perusteet, joihin arvio 

pohjautuu. (LunL 42 §.) Tämä on syytä huomioida myös hylättyjen 



49 
 
korvausvaatimusten kohdalla ja perusteltava, miksi korvausta ei ole määrätty 

(Maanmittauslaitos 2013, 14.24.2). 

Korvaus on kertakaikkinen rahakorvaus (LunL 47.1 §), joka suoritetaan sille, 

jolle lunastettava omaisuus lunastustoimituksen alkaessa kuuluu. Mikäli 

omistajasta ei ole tietoa tai on vireillä riitä paremmasta oikeudesta 

lunastettavaan oikeuteen korvaus on määrättävä talletettavaksi. Yhteisalueen 

osalta, ellei kaikista osakkaista ja heidän osuuksistaan ole selvitystä, korvaus 

määrätään osakkaille yhteisesti. (LunL 48 §.) Korvaukset on maksettava 

kolmen kuukauden kuluessa lunastuspäätöksen julistamisesta (LunL 52.1 §). 

Maanmittaustoimisto toimittaa lunastajalle korvauspäätöksen, jonka 

perusteella korvaus maksetaan kolmen kuukauden määräajan aikana. 

Lunastaja laskee määrätylle korvaukselle lunastuslain mukaisen kuuden 

prosentin koron ennakkohaltuunotosta korvausten maksupäivää sekä 

lähettää lunastuskorvauksen saajalle erittelyn suorittamastaan korvauksesta 

ja maanmittaustoimistolle yhteenvedon suorituksista. 

6.6 Lisä- ja jälkikorvaukset 

Mikäli jotain haittaa tai vahinkoa ei päätöksentekohetkellä pystytä tarkasti 

arvioimaan, mutta sen aiheutumista voidaan pitää todennäköisenä, on 

varsinaisessa lunastustoimituksessa määrättävä korvausta sen verran kuin 

mihin korvauksen on katsottava vähintään nousevan. Lunastuksen hakija on 

velvoitettava, korvauksen saajan sitä vaatiessa ja jos katsotaan perusteltua 

aihetta oleva asettamaan vakuus myöhemmin ehkä suoritettavasta 

lisäkorvauksesta. Lunastustoimikunta vahvistaa vakuuden laadun ja määrän. 

(LunL 45 §.) Korvauksen saajalla on tämän jälkeen enintään kolme vuotta 

aikaa esittää lisäkorvausvaatimuksena. Aika määrätään 

lunastuspäätöksessä. (LunL 71.1 §.) 

Jos lunastuspäätöksen julistamisen jälkeen mutta ennen kuin 10 vuotta siitä 

on kulunut, syntyy sellainen haitta tai vahinko, jota päätöksentekohetkellä ei 

voitu pitää todennäköisenä ja joka on kohtuuton ympäristössä oleville 

kiinteistöille aiheutuneisiin vastaaviin haittoihin ja vahinkoihin nähden on 

tällaisesta haitasta tai vahingosta on suoritettava jälkikorvaus. (LunL 39.2 §.) 
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Jos alueella, johon lunastamalla on hankittu erityinen oikeus, lunastajan 

lunastuksen jälkeen suorittamasta toimenpiteestä aiheutuu sellaista vahinkoa 

tai haittaa, jota ei ole korvattu lunastuksen yhteydessä, on aiheutunut haitta 

tai vahinko korvattava (LunL 45a §). Ellei edellä mainituista korvauksista 

päästä osapuolten välillä sopimukseen, siitä määrätään pyydettäessä 

lunastustoimitusta vastaavassa toimituksessa (LunL 71.2 §).  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen on monivaiheinen prosessi, joka 

kaikkineen kestää useita vuosia, keskimäärin 3-5 vuotta. Tässä 

opinnäytetyössä käytiin läpi suunnitteluprosessia siinä järjestyksessä kuin 

suunnittelutyö pääsääntöisesti etenee, verraten sitä lunastuslainsäädännön 

asettamiin vaatimuksiin. Tavoitteena oli tarkentaa ja koota yhteen 

työnkuvaus, alustava prosessikuvaus, suunnittelun etenemisestä ja kerätä 

kuhunkin kohtaan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Samalla pyrittiin 

löytämään suunnittelun mahdolliset ongelmakohdat ja antamaan pohjaa työn 

edelleen kehittämiselle. 

Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013, se asettaa voimajohtoyhtiöille 

yhä tiukempia vaatimuksia. Tämä luo paineita verkon kehittämiselle ja entistä 

paremmalle ennakkosuunnittelulle. Sähkönsiirtoyhtiöiden tulisi pystyä 

reagoimaan todettuihin puutteisiin ja muuttuviin tarpeisiin entistä nopeammin. 

Erityisesti viranomaistoiminnan ennakoimattomuus tuo tähän isoja haasteita. 

Hankkeita voidaan joutua seisottamaan pitkiäkin aikoja, kun odotellaan lupia 

ja päätöksiä. Hankkeen omistajan lisäksi myös lunastettavan omaisuuden 

omistajille, korvauksen saajille, prosessi tuntuu pitkälle. Rakentamistöitä 

pyritään tekemään maanomistajille mahdollisimman edulliseen aikaan, tämä 

voi johtaa siihen, että esimerkiksi lunastusluvan pitkittyminen pyöräyttää 

hanketta puoli vuotta eteenpäin. 

7.1 Lunastuslain ja sen mukaisten toimenpiteiden kehittämistarpeita 

7.1.1 Lunastuslaki 

Lunastuslaki tuli voimaan jo vuonna 1977. Viime vuosina, erityisesti Yllikkälä 

– Huutokoski voimajohdon lunastuksen yhteydessä, on noussut esiin 

mielipiteitä lunastuslain muutostarpeista. Tässä tutkimuksessa ei noussut 

esiin mitään erityistä tarvetta lunastuslainsäädännön muuttamiseksi ainakaan 

voimajohtoprosessin näkökulmasta. Laki on selkeä ja edelleen toimiva 

lainsäädäntö voimajohdon toteuttamista edellyttävän käyttöoikeuden 

perustamisen toteuttamiseen. 

Lunastettavan omaisuuden omistajat kokevat joutuvansa maksumiehiksi 

voimajohtoyhtiöiden tehdessä isoja voittoja. Korvaukset koetaan liian pieniksi 
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ja lainmuutosesitysten taustalla lieneekin tyytymättömyys korvauksiin. 

Korvauskeskusteluissa on esiin nostettu muun muassa Ruotsin malli, jossa 

maan markkina-arvon päälle maksetaan 25 prosentin suuruinen lisäkorvaus, 

kuten kansanedustaja Antti Rantakangas kirjallisessa kysymyksessään 

eduskunnalle esitti. 

Mikä olisi sitten oikeudenmukainen korvaus. Täysi korvaus on perusteltu ja 

oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Se ottaa huomioon lunastuksen 

aiheuttamat haitat omaisuudelle kokonaisuutena. Voitaisiinko joissain 

tapauksissa ottaa korvauksen perusteeksi lunastuksen saajan saama hyöty 

hankkeesta. Tämä on noussut esiin erityisesti tuulivoimapuistojen osalta. 

Tuulimyllylle paikan vuokraava maanomistaja tekee vuokrasopimuksen 

hankkeenomistajan kanssa Sopimukset perustuvat mahdollisen 

kertakorvauksen lisäksi yleensä vuotuiseen korvaukseen. Puiston tuottaman 

sähkön siirtämiseksi verkkoon lunastettavan voimajohdon käyttöoikeuden 

luovuttaja saa kertakorvauksen, jonka peruste on täysin erilainen kuin 

tuulivoimalan paikan vuokran peruste. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu 

tarkemmin korvauksen määräytymisperustetta eri tapauksissa eli ei 

myöskään oteta kantaa mahdollisiin kehitystarpeisiin tältä osin. 

7.1.2 Tutkimuslupa 

Lunastusmenettelyyn liittyvistä kohdista esiin nousu kaksi osa-aluetta, joilta 

osin suunnittelun näkökulmasta koettiin olevan ongelmallisia. Toinen niistä 

on tutkimuslupa- ja toinen lunastuslupamenettely. 

Tutkimusluvan myönsi aiemmin aluehallintovirasto. Vuoden 2012 alusta 

viranomaisena on ollut Maanmittauslaitos. Lakimuutoksen valmistelun 

yhteydessä määritettiin yhdeksi tavoitteeksi lyhentää käsittelyaikaa. Ainakaan 

vielä alkuvaiheessa tuo tavoite ei ole täyttynyt. Käsittelyaika on pidentynyt ja 

hankkeiden aikataulutukset ovat hankaloituneet. 

Maanmittauslaitoksella tutkimusluvat on käsitelty sen toimiston toimesta, 

minkä alueella hanke sijaitsee. Tämä on monesti tarkoittanut sitä, että 

lupahakemus on voinut olla käsittelijälleen ensimmäinen ja ehkä myös ainoa. 

Silloin käsittelyä on saattanut hidastaa käsittelijän kokemattomuus. Eri 
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käsittelijöillä on myös erilainen tapa käsitellä hakemuksia ja myös erilaiset 

näkemykset siitä, mitä lupahakemuksen tulee pitää sisällään. 

Voimajohdon rakentamisluvan hakemista varten kasattiin aikanaan ohjeistus, 

helpottamaan viranomaisen toimintaa, helpottaen ja selkeyttäen samalla 

myös suunnittelijan työtä. Vastaavanlainen ohjeistus myös tutkimuslupaan ja 

muihin lunastuslakiin perustuviin lupiin liittyen olisi varmasti molempien 

osapuolten etu. Vaikka lunastuslaki ohjaa hyvinkin tarkasti hakemuksia ja 

niiden käsittelyä, niin yhteistyössä osapuolten kesken tehty kuvaus 

selkiyttäisi toimintaa sekä saattaisi nopeuttaa aikataulua ja helpottaisi 

edelleen varsinaista lunastustoimitusta. 

Lunastuslainsäädäntö ei määritä tutkimuslupahakemuksen sisältöä 

tarkemmin. Kuten tutkimuslupaa käsittelevässä luvussa todettiin, 

hakemuksen on tarpeellisella tarkkuudella määritettävä hankkeen yleistiedot 

sekä toteuttamisedellytykset. Lupahakemuksen tulisi sisältää ainakin selvitys 

tarveperusteesta, alustava selvitys toteuttamisedellytyksistä ja alustava 

reittisuunnitelma.  

Luvanhakija laatii kehittämissuunnitelmia, joissa määritellään mm. 

sähkönjakeluverkon ongelma- ja kehityskohteita. Hakijan tulee osoittaa luvan 

myöntäjälle miksi uusi voimajohto on tarpeellinen ja miten se parantaa 

sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta eli osoittaa tarveperuste hankkeelle. 

Toteuttamisedellytyksiä tutkitaan esisuunnittelun yhteydessä tehtävällä 

ympäristöselvityksellä tai ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ja 

tarvittaessa myös muilla selvityksillä. Selvityksissä tulee ilmetä hankkeen 

vaikutukset sekä hankkeeseen vaikuttavat reunaehdot. Esisuunnittelun 

yhteydessä laadittu alustava reittisuunnitelma osoittaa tulevan johtoreitin ja 

määrittää kiinteistöt ja alueet, joihin tutkimuslupa kohdistuu. Huomioitavaa 

on, että suunnittelijoiden on myös päästävä tutkittavaan kohteeseen eli 

tutkimuslupaa ei tulisi rajata liian tiukasti työn tekemisen edellytysten 

säilyttämiseksi. Alustava linjaus saattaa myös tutkimuksissa saatavan tiedon 

perusteella vielä muuttua. Näiden asiakirjojen ja selvitysten perusteella luvan 

myöntäjä pystyy tekemään harkinnan luvan myöntämisen edellytyksistä. 
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7.1.3 Lunastuslupa 

Lunastuslaki määrittelee lunastusluvan antajaksi pääsääntöisesti 

valtioneuvoston. Tietyin edellytyksin lunastusluvan voi antaa myös 

Maanmittauslaitos. Kuinka sitten tulkitaan noita laissa määriteltyjä 

edellytyksiä, sovittu kaikkien maanomistajan kanssa tai yleisen ja yksityisen 

edun kannalta vähemmän tärkeä lunastus. 

Käytännössä erittäin harvoin on tilanteita, jolloin kaikkien johtoalueen alle 

jäävien alueiden maanomistajien kanssa saataisiin sopimus aikaiseksi. 

Kuinka sitten määritellään lunastuslain mukainen vähemmän tärkeä lunastus. 

Joissain tapauksissa tutkimusluvan on myöntänyt paikallinen 

maanmittaustoimisto, vaikka kaikkien maanomistajien kanssa ei ole 

sopimusta ollut olemassa. Ongelmallista on ollut määritellä milloin hankkeen 

voidaan katsoa olevan vähäinen ja siten lunastusluvan toimivallan olevan 

Maanmittauslaitoksella. Mikä on vähäinen? 

7.2 Toiminnan kehittäminen 

Edellä nostettiin esiin työssä esiin tulleita suunnittelijoista riippumattomia 

seikkoja, joissa on selkeästi kehittämistarpeita. Voimajohdon 

suunnitteluprosessin kehittäminen on toisaalta toimijan omista lähtökohdista, 

resursseista ja toimintatavoista, lähtevää tarvetta ja mahdollisuutta kehittää 

prosessia Toisaalta lainsäädännön antamissa puitteissa tapahtuvaa 

kehittämistä. Mitä paremmin toimija tuntee lainsäädännön asettamat rajat, 

sitä paremmin pystytään kehittämään omaa toimintaa. 

Kehittääkseen omaa toimintaansa toimijalla tulee olla prosessi kuvattuna. 

Tämä työn tarkoitus oli kuvata prosessi lainsäädännön näkökulmasta, näin 

saadaan reunaehdot kehittämiselle. Toimijan tulee täydentää tätä tehtyä 

kuvausta vastaamaan heidän toimintaansa. Näin pystytään vertaamaan 

toimintaa ja kehittämään työtä edelleen. Lopputuloksena saadaan 

laatukäsikirja, joka mahdollistaa toiminnan tasalaatuisuuden ja 

mahdollisuuden kehittää toimijan toimintaa. Tämä kuvauksen on tarkoitus 

palvella kehitystä ollen sen ensimmäinen porras. 

Kuten edellä jo ilmeni, yksi suuri ongelma suunnittelijan näkökulmasta on 

aikataulutus. Suunnittelija kaipaisi parempaa ennakoitavuutta asiaan. 
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Kokonaisuutenaan hanke sisältää niin monta eri vaihetta, että tarkka 

aikataulutus harvoin onnistuu ja aikatauluihin tulee jättää liukumavaraa, usein 

tuo jätetty liukumavarakaan ei kuitenkaan riitä. 

Selkein työssä esiin noussut kehittämistarve on yhteistyön lisääminen 

Maanmittauslaitoksen kanssa. Molempien toiminnalle olisi varmasti eduksi, 

jos olisi käyty yhdessä läpi suunnitteluprosessia ja sitä mitä aineistoja 

maanmittauslaitokselle olisi hyvä toimittaa ja millaisessa muodossa. 

Tutkimuslupa ja lunastustoimitus käsitellään molemmat nyt 

Maanmittauslaitoksessa, tätä voitaisiin varmasti hyödyntää palvelemaan 

myös viranomaisen toimintaa. 

Maanmittauslaitos on muuttanut organisaatiotaan vuoden 2014 alusta 

poistamalla alueelliset maanmittaustoimistot ja muuttamalla toimintansa niin, 

että on yksi koko maan kattava maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen 

tiedotteen mukaan uudistuksella pyritään tasoittamaan valtakunnalliset 

palvelutasoerot ja yhtenäistämään toimintaa. Voitaisiinko tätä hyödyntää niin, 

että tällaisia harvemmin käsittelyyn tulevien toimitusten osalta toimintoja 

keskitettäisiin koko maanlaajuisesti yhdelle tiimille tai muutamalle alueelliselle 

tiimille. Näin voitaisiin mahdollisesti saada tehostettua myös 

maanmittauslaitoksen omaa toimintaa. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli kerätä yhteen lunastuslain asettamat 

vaatimukset voimajohdon suunnittelu- ja luvitusprosessille. Lisäksi 

tarkoituksen oli avata prosessi ja käydä käytännönprosessi läpi liittäen 

mukaan lainsäädännön määrittämät reunaehdot ja vaatimukset 

suunnitteluun. Tavoitteena oli selkeyttää prosessia sitä tekevien toiminnan 

helpottamiseksi, laatia yhtenäinen prosessikuvaus. Työssä edettiin käyden 

läpi peruskaaviota suunnittelun etenemisestä ja vaiheista, liittäen siihen 

oheen sitä ohjaava lainsäädäntö. Tällä pyritään antamaan työntekijöille 

perusteet kullekin työvaiheelle, jolloin pystytään varmistamaan työn 

tasalaatuisuus ja antamaan paremmat edellytykset työn edelleen 

kehittämiselle. Tarkoituksena oli selvittää mitä reunaehtoja lainsäädäntö 

asettaa käytännön voimajohdon suunnitteluprosessiin. 

Vastatakseen sähkömarkkinalain asettamiin velvoitteisiin sähköverkkoyhtiöt 

pyrkivät kehittämään sähköverkkoaan ja verkon kehittäminen edellyttää 

uusien voimajohtojen rakentamista ja olemassa olevan rakenteen 

saneeraamista. Uuden johdon rakentamista edeltää johdon suunnittelu, jonka 

tarkoituksen on mahdollistaa itse rakentamistyö. Ennen varsinaista 

johdonrakentamistyötä tarvitaan alueelle käyttöoikeus voimajohtoa varten, 

käyttöoikeus hankitaan pääosin lunastusmenettelyllä, jota määrittää 

lunastuslaki. 

Voimalaitoksissa tuotettu sähkö siirretään kuluttajille sähköverkon kautta. 

Sähköverkko muodostuu kantaverkosta, siirtoverkosta ja jakeluverkosta. 

Kantaverkon ja siirtoverkon muodostavat voimajohdot, jotka ovat 

nimellisjännitteeltään vähintään 110 kV johtoja. 

Voimajohdon suunnitteluprosessi muodostuu esisuunnittelusta ja 

yleissuunnittelusta. Esisuunnitteluvaiheessa selvitetään johdonrakentamisen 

perusedellytykset, kaavallinen tilanne, ympäristö- ja kulttuuriarvot sekä muut 

mahdolliset hankkeeseen vaikuttavat seikat ja hahmotellaan alustava 

reittisuunnitelma. Oleellinen osa esisuunnittelua on viranomaisyhteistyö. 

Viranomaisia informoidaan hankkeesta ja samalla saadaan heiltä tietoa 

hankkeeseen mahdollisesti vaikuttavista seikoista jo suunnittelun 

alkuvaiheessa. Oleellinen osa esisuunnittelu on ympäristöselvityksen 
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tekeminen, joko YVA-lain määrittämä ympäristövaikutusten arviointi 

menettely tai yleensä pienemmissä hankkeissa tehtävä ympäristöselvitys. 

Esisuunnittelun valmistuttua hankkeesta tehdään lopullinen investointipäätös 

ja haetaan Energiavirastolta rakentamislupaa eli hankelupa sekä 

Maanmittauslaitokselta tutkimuslupaa. Tutkimuslupa mahdollistaa hankkeen 

tarkempaa suunnittelua varten tarpeellisten maastotutkimusten tekemisen ja 

antaa yleisoikeuksia laajemmat oikeudet toimia toisen alueella määräajaksi. 

Lupa rajataan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä tuloksen 

saavuttamiseksi. 

Yleissuunnittelun tavoitteena on tarkentaa esisuunnittelun tuloksia ja 

mahdollistaa hankkeen toteuttaminen niin teknisen suunnittelun tarvitseman 

tiedon, kuin johdon sijoittamisen osalta tarvittavan käyttöoikeuden saamisen 

osalta. Yleissuunnittelun alkuvaiheessa, kun johtoreitti on vahvistunut, 

haetaan johdonalueelle lunastuslupaa. Hakemuksen yhteydessä kuullaan 

alueen maanomistajia. Päätöksen yhteydessä lupaviranomainen tutkii luvan 

myöntämisen oikeudelliset edellytykset ja harkitsee onko luvan myöntäminen 

tarkoituksenmukaista. Samalla yleensä haetaan ennakkohaltuunottolupaa 

joka käsitellään samalla lunastusluvan myöntämisen kanssa. 

Lupaviranomaisena toimii valtioneuvosto tai mikäli asianosaiset ovat sopineet 

johdon sijoittamisesta tai kyseessä on yleisen edun kannalta vähemmän 

tärkeä lunastus maanmittaustoimisto. Lunastusluvassa yksilöidään 

lunastettava omaisuus. 

Voimajohtohankkeen saatua lunastusluvan aloitetaan varsinainen 

lunastustoimitus. Lunastuksen suorittaa lunastustoimikunta, joka muodostuu 

toimitusinsinööristä joka on yleisimmin maanmittaustoimiston 

toimitusinsinööri ja kahdesta uskotusta miehestä. Lunastustoimitus alkaa 

alkukokouksella (I kokous), jossa käsitellään toimituksen laillisuus ja tarkoitus 

sekä vahvistetaan lunastettava omaisuus lunastusluvan mukaisesti. 

Alkukokouksessa käsitellään ennakkohaltuunotto ja siihen liittyvät 

ennakkokorvaukset, mikäli lunastusluvan yhteydessä on myönnetty siihen 

lupa. 
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Ennakkohaltuunotto antaa luvan aloittaa voimajohdon rakentamistyöt ennen 

varsinaisen lunastuspäätöksen antamista. Yleisimmin näin tapahtuu ja johto 

rakennetaan ennen toimituksen jatkamista. 

Jatkokokouksessa (II kokous) käsitellään lunastettavan omaisuuden 

omistajien vaatimukset ja tehdään tarpeen vaatiessa maastokatselmus. 

Lunastaja saa määräajan antaa vastine tehtyihin vaatimuksiin. 

Loppukokouksessa (III kokous) annetaan lunastuspäätös, käsitellään 

korvaukset ja annetaan valitusosoitus. Toimituskustannuksista vastaa 

lunastaja. 

Luovuttajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista 

menetyksistä. Täysi korvaus muodostuu kohteen-, vahingon- ja 

haitankorvauksesta. Kohteenkorvaus muodostuu lunastuksen kohteen 

korvaamisesta eli maapohjasta, pylväsalasta ja mahdollisista rakennuksista 

ja rakennelmista. Vahingonkorvaus korvaa lunastuksen aiheuttaman 

kertaluontoisen menetyksen kuten puuston ennenaikaisesta hakkuusta 

aiheutuvan menetyksen tai taimikon tai sadon menetyksen. Johtolinjan alle 

jäävä hakattava puusto jää maanomistajan omaisuudeksi. 

Haitankorvauksella korvataan jäljelle jäävälle omaisuudelle mahdollisesti 

lunastuksesta aiheutuvaa pysyväisluonteista haittaa, tällaisia voi olla 

pylväshaitta ja kulkuhaitta. 

Yhteenvetona työn tuloksista voidaan todeta, että lunastuslaki on selkeä ja 

edelleen toimiva lainsäädäntö voimajohdon toteuttamista edellyttävän 

käyttöoikeuden perustamisen toteuttamiseen. Selvitys osoitti 

lunastuslainsäädännön ohjaavan suunnitteluprosessia selkeästi ja 

johdonmukaisesti omalta osaltaan. Kehittämistarpeet ovat lainsäädäntöä 

enemmän toiminnallisissa osissa prosessia, erityisesti yhteistyön lisääminen 

hankkeeseen liittyvien viranomaisten kanssa nähtiin tarpeelliseksi. 

Pystyäkseen kehittämään omaa toimintaansa olisi toimijoiden jatkettava tästä 

prosessikuvauksesta eteenpäin kuvaamalla oma suunnitteluprosessinsa ja 

työstämällä sitä eteenpäin mahdollisesti aina laatukäsikirjaksi saakka. Näin 

pystyttäisiin varmistamaan projektien tasalaatuisuus ja parantamaan 

suunnitteluhankkeiden ennustettavuutta ja kustannustehokkuutta. 
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