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Fingrid Oyj :n lunastuslupa j a ennakkohaltuunottolupa (Petäj ävesi-Pyhäselkä 400 kV
voimaj ohdon rakentaminen)

Taustaa

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on
rakentaa uusi 400 kilovoltin (kV) voimajohto Petäjäveden sähköaseman ja
Muhoksella sijaitsevan Pyhäselän siihköaseman välille. Hanke on osa kantaverkon
pitkän aikavälin kehittiimissuunnitelmaa, jossa etelä-pohjoissuuntaista
sähkönsiirtokapasiteettia vahvistetaan Keski-Suomesta Oulunjoelle. Uusi 400 kV
voimajohtoyhteys korvaa teknisen käyttöikänsä loppuun tulevaa 220kV järjestelmää
Keski-Suomessa. Kinnula-Lehtokangas osuudella uusi voimajohto suunnitellaan
purettavan 200 kV Petäjävesi- Haapaveden paikalle. Johto-osalla LehtokangasHaapajiirvi, uusi voimajohto suunnitellaan nykyisen2}} kV voimajohdon rinnalle.

Voimajohdon uusiminen aiheuttaa sekä johtorakenteen muuttumisen että
pylväspaikkojen siirtymisen johtokadulla. Niillä osuuksilla, joilla johto uusitaan
nykyisen johdon paikalle, johtoalueen levennystarve muuttuu pääosin 3 metristä 8
metriin ja rakentamisrajoitus muuttuu. Osuudella, joilla uusi johto sijoittuu nykyisten
johtojen rinnalle, johtoalueen levennystarve on noin 31 metriä.

Fingrid Oyj on py)4än)4 lupaa saada lunastamalla hankkia pysyvän käytöoikeuden
400 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten hakemuksessaan lueteltujen
kiinteistöjen alueisiin Saarijärven, Haapajärven, Nivalan ja Haapaveden kaupungeissa
sekä Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Karstulan, Kivijärven, Kinnulan, Reisjärven,
Pihtiputaan, Siikalatvan, Limingan, Tyrnävän, Utajärven ja Muhoksen kunnissa.
Valtioneuvoston päätös
Valtioneuvosto on käsitellyt hakemuksen ja todennut, että hanke on yleisen tarpeen
vaatima ja että omaisuuden lunastus on tarpeen hankeen toteuttamisessa sekä että
johtosuunnitelma on tarkoituksenmukainen. Ympiiristövaikutusten arvionmenettelyn
perusteella hanke on toteuttamiskelpoinen.
Tämän vuoksi valionneuvosto on harkinnut oikeaksi lunastuslain 4 $: nojalla antaa
Fingrid Oyj:lle luvan hakemuksen ja siihen liitetyn kartan mukaisesti lunastamalla
hankkia pysyvän käyttöoikeuden 400 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita
varten tarvittaviin hakemuksessa lueteltuihin kiinteistöjen alueisiin.
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Koska Fingrid Oyj on ennakkohaltuunottolupaa pyytäessään esittänyt, että johdon
tulisi olla valmiina jo vuonna 2022, valtionneuvosto on harkinnut oikeaksi
lunastuslain 58 $:n nojalla myöntää hakijalle oikeuden ottaa haltuunsa lunastettavan
omaisuuden ennen lunastuslain 57 $:n 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa
(ennakkohaltuunottolupa).
Lunastuslupaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeutesn. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitusaika on 30 tiedoksisaannista (5.7.2019). Lunastuslain 87 $:n mukaan
ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea
valittamalla muutosta.
Päätös on niihtävillä Pihtiputaan kunnantalon hallinto-o sastolla.

Pihtiputaan kunnanhallitus ilmoittaa päätöksestä kuntalain 142 $:n mukaisesti.
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