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Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj uusii olemassa olevan 110 kV 
voimajohdon Jyväskylän Hämeenlahden sähköaseman ja Joroisten Hännilän välillä. Uu-
sittavan voimajohdon pituus on 98 km ja se sijoittuu Jyväskylän, Laukaan, Toivakan, 
Hankasalmen, Kangasniemen, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle. 

Uusi johto rakennetaan nykyisen, purettavan johdon paikalle käyttäen pääsääntöisesti 
harustettuja teräsporttaalipylväitä. Uudet pylväät ovat nykyisiä korkeampia, mikä mahdol-
listaa pidemmät jännevälit. Näin ollen pylväiden paikat muuttuvat nykyisistä ja pylväiden 
kokonaismäärä johdolla vähenee. Nykyistä johtoa varten on lunastettu 50 metriä leveä 
johtoalue, joka käsittää 30 metriä leveän johtoaukean sekä metsämailla tämän molemmin 
puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Johtoalueen leveys säilyy ennallaan, mutta ny-
kykäytännön mukaisesti reunavyöhykkeet perustetaan tulevassa lunastustoimituksessa 
myös pelto-osuuksille ja rakentamisraja siirretään nykyisestä 15 metristä reunavyöhyk-
keen takareunaan, 25 metrin etäisyydelle johdon keskilinjasta. 

Uuden johdon yleissuunnittelu on käynnistynyt ja siitä vastaa TLT-Building Oy. Yleissuun-
nitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut, uudet pylväspaikat merki-
tään maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen 
pylväspaikkojen kohdalta. Nykyistä johtoa varten lunastetun käyttöoikeuden supistuksen 
mukaisesti Fingridillä ja sen valtuuttamilla alihankkijoilla on oikeus johdon uusimiseen liit-
tyvissä töissä liikkua johtoaukealla sekä käyttää sinne johtavia, kiinteistöille kuuluvia teitä. 
Maastotyöt aloitetaan syksyn 2020 aikana. 

TLT-Building Oy:n yhteyshenkilö: 
 

  Puhelin Sähköpostiosoite 

Sijoitussuunnittelu 
ja maastotyöt 

Erkka Salmi 040 7131 803 erkka.salmi@tltgroup.fi  

 
Fingrid Oyj tulee hakemaan Maanmittauslaitokselta uusittavalle voimajohdolle lunastuslu-
paa, jolla saatetaan voimajohdon käyttöoikeus vastaamaan uuden johtorakenteen edellyt-
tämiä olosuhteita. Ennen lunastuslupahakemuksen jättöä Fingrid Oyj kuulee maanomis-
tajia lunastuslain mukaisissa kuulemiskokouksissa, joihin maanomistajat kutsutaan henki-
lökohtaisella kutsukirjeellä. Kokouksissa esitellään johtosuunnitelmat ja maanomistajille 
varataan tilaisuus esittää mielipiteensä hankkeesta. Maanomistajien lausunnot liitetään 
lunastuslupahakemukseen. Uusista peltopylväspaikoista pyritään tekemään sopimukset 
maanomistajien kanssa. 

Fingrid Oyj:ssä lisätietoja hankkeen osalta antaa projektipäällikkö Tommi Olsson ja 
maanlunastuskysymyksiin vastaa erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala. 
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  Puhelin Sähköpostiosoite 

Projektipäällikkö 

Erikoisasiantuntija 

Tommi Olsson 

Mikko Kuoppala 

030 395 4151 

030 395 5220 

tommi.olsson@fingrid.fi 

mikko.kuoppala@fingrid.fi  

Uusi voimajohto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. 

Fingrid Oyj 
Voimajohtoprojektit 
 
Tommi Olsson 
projektipäällikkö 



HÄMEENLAHTI

HÄNNILÄ

(c) Maanmittauslaitos 2020

HÄMEENLAHTI - HÄNNILÄ 110 kV

OTE GT-KARTASTA

Koko

A3

Mittakaava

1:300000

Piirustusnumero Muutos Lehti

1

Lehtiä

1

Suunnitellut

Piirtänyt pvm.

SLA 6.7.2020
Hyväksynyt pvm.


