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Lausuntopyyntö yhteisrakentamis-ja yhteiskäyttölaista
Kiitämme lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitystä yhteisrakentamis-ja
yhteiskäyttölain säätämiseksi.
Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän
toimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen
mukaisesti. Kantaverkkoyhtiöllä on sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis-ja
liittämisvelvollisuus. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet
pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä.
Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja, joilla on energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin
maakunnallinen merkitys
Lisäksi kantaverkon voimajohtohankkeet ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
(MRL 22 §, VNp 30.11.2000, tarkistus VNp 13.11.2008) mukaisia hankkeita, joilla on
energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Päätöksen mukaan
maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on
otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen
linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava
huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja
laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa
olevia johtokäytäviä, joka tarkoittaa rakentamista joko nykyisten johtojen paikalle tai
rinnalle.
Fingrid on lunastamalla hankkinut pysyvän käyttöoikeuden voimajohtojen johtoalueeseen
(Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29.7.1977/603).
Käyttöoikeuden perusteella yhtiöllä on oikeus mm. johtoalueen käyttöön, rakentamisen
rajoittamiseen, johtoaukean raivaukseen ja ylipitkien reunavyöhykepuiden käsittelyyn.
Lunastettu käyttöoikeus ei mahdollista muiden toimijoiden rakenteiden sijoittamista
voimajohtopylväisiin tai johtoalueelle ilman voimajohdon omistajan ja maanomistajan
lupaa.
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Kantaverkon voimajohdot ovat koko yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä
infrastruktuuria. Näin ollen myöskään käyttövarmuussyistä niihin ei ole mahdollista
sijoittaa muiden toimijoiden tiedonsiirto tms. -rakenteita, koska em. rakenteiden
asentaminen ja huoltotoimenpiteet edellyttäisivät pitkäaikaisia keskeytyksiä
sähkönsiirtoon.
Voimajohtojen johtoalueella sijaitsee lisäksi voimajohdon maanalainen maadoitusverkko,
jota muiden maanalaisten rakenteiden sijoittaminen johtoalueelle saattaa vahingoittaa.
Tällöin voimajohtojen vikasuojaus häiriintyy ja seurauksena saattaa olla sähkönsiirron
pitkäaikainen keskeytyminen.
Tätä lausuntoasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
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