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Asia: Lunastuslupahakemus 

 

 

 

 

Yhtiömme tarkoituksena on uusia Kauppilan ja Hännilän sähköasemien välinen 110 
kV voimajohto noin 57 km:n matkalla. Samassa yhteydessä Niinimäki Wind Oy ra-
kentaa Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajohdon noin 15 km matkalla yhteispylväi-
siin Kauppila-Hännilä 110 kV voimajohdon kanssa ja pieneltä osin Kauppila-Hännilä 
110 kV voimajohdon rinnalle. Suur-Savon Sähkö Oy jatkaa Kauppila-Ristilä 110 kV 
voimajohtoa noin 0,5 km matkalla Kauppilan sähköasemalle saakka.     

Rakennettava Fingrid Oyj:n voimajohto alkaa Kangasniemen kunnan kiinteistöltä 
Voimaristeys RN:o 2:19 (kiinteistötunnus 218-408-2-19) ja päättyy Joroisten kunnan 
kiinteistölle Rantahovi RN:o 1:4 (kiinteistötunnus 171-893-1-4). 

Perustelut:  

Kauppilan ja Hännilä sähköasemien välillä on 1940-luvulla valmistunut kantaverkon 
voimajohto. Nykyinen voimajohto on käyttöikänsä päässä ja se on uusittava. Ole-
massa oleva voimajohto korvataan uudella samanjännitteisellä 110 kV voimajoh-
dolla, joka on siirtokyvyltään vahvempi.  

Yhtä aikaa Kauppila-Hännilä 110 kV voimajohdon kanssa rakennetaan Niinimäki 
Wind Oy:n Pieksämäen kaupungin alueelle suunnitteilla olevan, enintään 29 tuulivoi-
malasta koostuvan Niinimäen tuulivoimapuiston liityntäjohtona Mataramäki-Kauppila 
110 kV voimajohto. Tuulivoimapuistoalueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 
vuonna 2020 ja tuulivoimapuiston rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. 
Sekä ympäristöllisin että maankäytöllisin perustein Fingrid Oyj ja Niinimäki Wind Oy 
päätyivät siihen, että noin 15 km matkalla rinnakkain sijoittuvat voimajohdot raken-
netaan yhteispylväisiin. Tuulivoimapuiston ja tämän yhteispylväsosuuden väliselle  



                                                                
HAKEMUS 2 (6) 

    
 

 

 

voimajohto-osuudelle Niinimäki Wind Oy hakee lunastuslupaa erikseen erillisellä lu-
nastuslupahakemuksella. 

Suur-Savon Sähkö Oy:n Kauppila-Ristilä 110 kV on tähän saakka ollut rakennettuna 
noin 0,5 km etäisyydelle Kauppilan sähköasemasta ja kyseinen voimajohto on ollut 
ns. johdonvarsiliityntänä yhdistettynä Kauppila-Hännillä 110 kV voimajohtoon. Fing-
rid Oyj:n yleisten liittymisehtojen mukaisesti asiakkaan voimajohto tulee voida jännit-
teisenä erottaa kantaverkosta käyttötoimenpiteenä kauko-ohjauksen avulla. Raken-
tamalla Kauppila-Ristilä 110 kV sähköasemalle saakka, saatetaan kyseinen voima-
johto yleisten liittymisehtojen mukaiseksi.  

Ympäristöselvitys  

Hankkeesta on tehty hakemuksen liitteenä oleva ympäristöselvitys vuonna 2016. 
Selvitys on otettu huomioon voimajohtojen suunnittelussa ja otetaan huomioon ra-
kentamisessa. Ympäristöselvityksen aikana on selvitetty voimajohdon luontokohteita 
samoin kuin arkeologisia arvoja.  

Ympäristöselvitys laadittiin siitä lähtökohdasta, että Kauppila-Hännilä 110 kV voima-
johto uusitaan vanhan paikalle. Suunnittelun aikana päädyttiin siihen, että Niinimäki 
Wind Oy:n Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajohto rakennetaan noin 15 km mat-
kalla yhteispylväisiin. Muutoksen osalta pyydettiin ELY-keskukselta lausunto laadi-
tun ympäristöselvityksen ajantasaisuudesta ja lausunnon perusteella tehtiin lisäsel-
vitys liito-oravan osalta. 

Voimajohtoreittien sijainti  

Rakennettavat voimajohdot sijaitsevat Kangasniemen, Hankasalmen ja Joroisten 
kuntien sekä Pieksamäen kaupungin alueella. Johtohankkeen kokonaispituus on 
56,7 km. Johdon suunta on merkitty hakemuksen liitteenä olevaan yleissilmäyskart-
taan ja reittikarttaan (1:20.000) mustalla viivalla.  

Uudet voimajohdot rakennetaan pääsääntöisesti vanhan Kauppila-Hännilä 110 kV 
voimajohdon paikalle entisen levyisenä. Yhteispylväsrakenteesta johtuen voimajoh-
toalue levenee pylväiden 1Y-58Y välillä. 

Pylväältä 1Y pylväälle 2Y sijaitsevat Kauppila-Hännilä 110 kV voimajohto ja Kaup-
pila-Ristilä 110 kV voimajohto yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 400 kV voima-
johdon rinnalla sen pohjoispuolella. Pylväältä 2Y Kauppila-Ristilä 110 kV voimajohto 
erkanee omalle reitilleen ja yhtyy pylväällä  2A olemassa olevaan voimajohtoon.  
Pylväältä 1 pylväälle 2 saakka sijoittuu Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajohto 
Huutokoski-Vihtavuori 400 kV sekä Kauppila-Hännilä/Kauppila-Ristilä 2x110 kV voi-
majohtojen rinnalle niiden pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 20-28 
m. 
 
Pylväältä 3Y pylväälle 47Y saakka sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Matara-
mäki-Kauppila 110 kV voimajohdot pääsääntöisesti yhteispylväisiin jäljempänä ku-
vatulla tavalla.  
 
Pylväiden 3Y-5Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kauppila 
110 kV voimajohdot harustetuissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 400 kV voi-
majohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 13-14 m. 
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Pylväillä 6A ja 6B sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kauppila 110 
kV voimajohdot omille reiteilleen Huutokoski-Vihtavuori 400 kV voimajohdon rinnalle 
sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 18-20 m. 
 
Pylväiden 7Y-22Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kauppila 
110 kV voimajohdot harustetuissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 400 kV voi-
majohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 13-14 m. 
 
Pylväiden 23Y-24Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kaup-
pila 110 kV voimajohdot vapaastiseisovissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 
400 kV voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 
5 m. 
 
Pylväiden 25Y-30Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kaup-
pila 110 kV voimajohdot harustetuissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 400 kV 
voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 13-14 
m. 
 
Pylväiden 31Y-33Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kaup-
pila 110 kV voimajohdot vapaastiseisovissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 
400 kV voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 
5 m. 
 
Pylväiden 34Y-37Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kaup-
pila 110 kV voimajohdot harustetuissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 400 kV 
voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 13-14 
m. 
 
Pylväillä 38A ja 38B sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kauppila 110 
kV voimajohdot omille reiteilleen Huutokoski-Vihtavuori 400 kV voimajohdon rinnalle 
sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 18-20 m. 
 
Pylväiden 39Y-47Y välillä sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja Mataramäki-Kaup-
pila 110 kV voimajohdot harustetuissa yhteispylväissä Huutokoski-Vihtavuori 400 kV 
voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle. Johtoalue levenee tällä välillä noin 13-14 
m. 
 
Pylväältä 48Y eteenpäin pylväälle 58Y saakka sijoittuvat Kauppila-Hännilä 110 kV ja 
Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajohdot harustetuissa yhteispylväissä omalle rei-
tilleen. Johtoalue levenee tällä välillä noin 13-14 m. Pylväältä 58Y eteenpäin erka-
nee Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajohto omalle reitilleen.  
 
Pylväiden 59A-221 välillä sijoittuu Kauppila-Hännilä 110 kV voimajohto omalle reitil-
leen. Johtoalue pysyy entisenlevyisenä. Maankäytöllisistä syistä johtuen rakennette-
van voimajohdon keskilinja poikkeaa muutamissa kohdissa olemassaolevan voima-
johdon keskilinjasta.  
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Asianosaisten kuuleminen 

Liitämme oheen luettelon tiedossamme olevista kiinteistöistä (yht. 220 kpl), joita lu-
nastus koskee, omistajineen, haltijoineen ja heidän osoitteineen. Kiinteistöjen omis-
tajien kanssa on tehty sopimukset tarvittavan johtoalueen ennakkohaltuunotto-oi-
keudesta jo ennen lunastuslain mukaista ennakkohaltuunoton ajankohtaa hakemuk-
sen liitteessä lueteltuja kiinteistöjä lukuunottamatta.  

Sopimuksettomat maanomistajat tullaan kuulemaan kirjallisesti sen jälkeen, kun lu-
pahakemus on saatettu vireille. 

Lunastus- ja ennakkohaltuunottolupa 

Pyydämme kunnioittavasti valtioneuvostolta omasta puolestamme sekä Niinimäki 
Wind Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n puolesta lunastuslain (603/77) mukaista lu-
nastuslupaa edellä mainittuja voimansiirtojohtoja varten tarvittavan kiinteistöjen käyt-
töoikeuden pysyvään  supistamiseen. Samalla pyydämme, että lunastuksen kohde 
voidaan jättää lunastuslain 10 §:n nojalla lunastustoimituksessa tarkemmin määrättä-
väksi. 

Tällä voimansiirtohankkeella on kiire, koska johtojen tulisi olla valmiina jo vuonna 
2024. Tämän vuoksi pyydämme lisäksi lunastuslain 58 §:n mukaista lupaa kaikista 
liitteenä olevassa tilaluettelossa mainituista kiinteistöistä voimansiirtojohtoja varten 
tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. 
 
Käyttöoikeuden supistus 

Voimansiirtojohtoja varten tulee lunastettavaksi seuraavanlainen kiinteistöjen käyttö-
oikeuden supistus: 

1)  johtopylväiden rakenteiden väliin ja kolmea (3) metriä lähemmäksi niiden ulko-
puolelle ei saa pystyttää minkäänlaisia rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja ja rau-
tatien käytölle tarpeellisia laitteita lukuun ottamatta. 

2)  aitoja ei saa kiinnittää pylväisiin eikä tukirakenteisiin. 

3)  ojia tai muita kaivauksia ei saa tehdä eikä tieoikeutta perustaa kolmea (3) metriä 
lähemmäksi pylväiden rakenteita, etäisyys luettuna ojan tai kaivauksen luhistumatto-
masta reunasta. 

4)  johtoaukealla kokonaisuudessaan, jonka leveys on 

- omalla reitillään olevalla Kauppila-Hännilä 110 kV voimajohdolla 30 metriä ja yh-
teispylväsosuudella 36 m,  
- omalla reitillään olevalla Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajohdolla 26 m ja yh-
teispylväsosuudella 36 m ja  
- omalla reitillään olevalla Kauppila-Ristilä 110 kV voimajohdolla 30 m ja yhteispyl-
väsosuudella 36 m,  
ei saa ilman erityistä lupaa kasvattaa puita eikä rautatiealuetta lukuun ottamatta ra-
kentaa tai pitää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai 
laitteita, tavallisia aitoja lukuun ottamatta.  

Rakennuksia ei rautatiealuetta lukuun ottamatta saa rakentaa: 
- 25 m lähemmäksi omalla reitillään olevan Kauppila-Hännilä 110 kV voimajohdon 
keskiviivaa ja yhteispylväsosuudella 28 m lähemmäksi johtoaukean keskiviivaa, 
- 23 m lähemmäksi omalla reitillään olevan Mataramäki-Kauppila 110 kV voimajoh-
don keskiviivaa ja yhteispylväsosuudella 28 m lähemmäksi johtoaukean keskiviivaa  
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sekä  
- 25 m lähemmäksi omalla reitillään olevan Kauppila-Ristilä 110 kV voimajohdon 
keskiviivaa ja yhteispylväsosuudella 36 m lähemmäksi johtoaukean keskiviivaa. 

5)  johtoaukean molemmin puolin erotettavilla 10 metrin levyisillä ns. reunavyöhyk-
keillä kasvava puu saa johtoaukean reunassa olla enintään 10 metriä korkea ja 
muulla osalla reunavyöhykettä niin paljon sanottua mittaa korkeampi kuin puun etäi-
syys on johtoaukean reunasta. 

6)  johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta 
saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. 

Käyttöoikeus: 

Näiden supistusten kautta varataan johtojen omistajille seuraavat johdon rakentami-
sen, käytön, kunnossapidon ja uusimisen vuoksi tarpeelliset oikeudet kiinteistön 
käyttöön, kuitenkin niin, että rautatieliikennettä ei tarpeettomasti häiritä: 

1)  oikeus pystyttää ja pitää johtoaukealla voimansiirtojohto pylväineen, johtimineen 
sekä voiman- ja  tiedonsiirtoon liittyvine  laitteineen. 

2)  oikeus suorittaa tarpeellisia mittauksia johtoaukealla sekä suorittaa maadoituk-
sia, joista aiheutuvat työnaikaiset vahingot korvataan erikseen maanomistajille. 

3)  oikeus pitää johtoaukea vapaana puista, vesoista ja rautatiealuetta lukuun otta-
matta muista esineistä, jotka saattavat vaikuttaa häiritsevästi johdon käyttöön ja 
kunnossapitoon. 

4)  oikeus poistaa johtoaukealta rautatiealuetta lukuun ottamatta rakennukset ja 
muut rakenteet, joiden paikoillaan pysyttämisestä tai sinne pystyttämisestä ei ole 
erikseen sovittu. 

5)  oikeus sopivalla tavalla merkitä johtoaukean rajat, niin että ne ovat helposti ha-
vaittavissa. 

6)  oikeus merkitä ne reunavyöhykkeillä sekä erityisestä syystä myös johtoalueen 
ulkopuolella kasvavat puut, jotka mittansa vuoksi voivat olla vaarallisia johdon säily-
miselle sekä kaataa tällaiset puut, ellei metsänomistaja itse huolehdi niiden kaatami-
sesta. Johtoalueen ulkopuolella tapahtuvasta puiden kaatamisesta aiheutuva va-
hinko korvataan erikseen maanomistajille. 

7)  oikeus johdon omistajan lukuun työskenteleville henkilöille jalan tai ajoneuvolla 
liikkua johtoaukeaa pitkin johtopylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne rauta-
tiealuetta lukuun ottamatta väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää 
johtoaukealla olevissa aidoissa tarpeellisia veräjiä ynnä käyttää hyväkseen johtoau-
kealle johtavia kiinteistölle kuuluvia teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita 
kulkemiseen jalan tai moottorikäyttöisillä taikka muilla työkoneilla ja ajoneuvoilla. 
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Yhtiömme osoite on Fingrid Oyj, PL 530, 00101 HELSINKI.  
 

Helsinki, 20. päivänä lokakuuta 2021 

 

FINGRID OYJ 

 

 

 

Jussi Jyrinsalo   Timo Kiiveri 
johtaja     johtaja 

 

 

 

Laati:  Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala 
p. 0303 95 5220 tai 0500 799 599 

 
 
LIITTEET: Johtoalueen lunastustiedot 

Lunastuslupakartta 1:20.000 ja 1: 200.000 
Johtoaluekuvat 
Tila- ja maanomistajaluettelo 
Luettelo sopimuksettomista maanomistajista 
Ympäristöselvitys 
ELY-keskuksen YVA-tarvetta koskeva päätös 3.4.2017 
ELY-keskuksen lausunto 29.3.2021 ympäristöselvityksen ajantasaisuudesta 
Niinimäki Wind Oy:n valtakirja 
Suur-Savon Sähkö Oy:n valtakirja 

 
 
 

 
 


