1 (2)

LAUSUNTO

F I N G R I D
AE-2514-8-4

14.10.2015

Maankäyttö ja ympäristö / Max Isaksson

Oulun kaupunki
Mikko Tervola
mikko.tervola@ouka.fi

Kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus Fingrid Oyj:n 2x110 kV:n voimajohdon
ympäristössä Oulussa
Oulussa sijaitsevan Maalismaan vanhan koulun ympäristössä ovat yhteispylväissä 110
kilovoltin (kV) voimajohdot Raasakka - Maalismaa ja Leväsuo - Maalismaa. Vanha koulu
on voimajohtojen ympäristössä pylväsvälillä 3 Y - 4 Y (liite).
Voimajohtojen johtoalue ja rakentamisrajoitus
Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajohtoja varten on valtioneuvoston päätöksillä lunastettu
kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus (liite). Tämä käyttöoikeuden supistus eli johtoalue
on mainitussa kohdassa pylväsvälillä 3 Y - 4 Y yhteensä 56 metriä leveä (liite). Johtoalue
muodostuu 36 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean reunoissa olevista 10 metriä
leveistä reunavyöhykkeistä, joissa puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivät puut
kaatuessaan osu johtimiin. Johtojen omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisillä
alueilla ja oikeus ylläpitää ja huoltaa niitä. Maapohja ja puusto ovat maanomistajien
omaisuutta.
Käyttöoikeuden supistus rajoittaa maanomistajan oikeuksia lunastetulla johtoalueella
liitteissä esitetyllä tavalla. Voimajohtoja varten lunastetun kiinteistöjen käyttöoikeuden
supistuksen mukaan ei johtoalueella saa ilman voimajohdon omistajan erityistä lupaa
esimerkiksi kasvattaa puita eikä pitää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan
rakenteita tai laitteita tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Rakennuksia ei saa rakentaa
rakennusrajan määräämää etäisyyttä lähemmäksi johtoalueen keskiviivaa. Johtoaukealla
ja sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa
johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen
metrin päähän pylvään maanpäällisistä perustus-ja harusrakenteista. Pylväsala on
suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää.
Lunastuksen yhteydessä määritelty rakentamisrajoitusalue ulottuu vaakasuoraan
mitattuna 18 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Keskilinja maastossa
kulkee pylväsrakenteiden keskikohdan kautta (liite). Rakennuksia voidaan rakentaa
alueelle siten, että rakennuksien kaikki osat ja rakenteet ovat vähintään edellä mainitulla
etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta.
Johtoalueella voidaan järjestää viljelyä ja kotieläinten laidunnusta sekä istuttaa sinne
esimerkiksi marjapensaita. Puuston, kuten hedelmäpuiden ja joulukuusien, korkeutta on
rajoitettu johtoaukealla. Lisätietoja johtoalueilla toimimisesta on esitteessämme
Naapurina voimajohto, joka on julkaistu myös Fingrid Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.fingrid.fi. Hankkeiden toteuttamisesta tai toiminnasta johtoalueella on
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pyydettävä lausunto voimajohdon omistajalta, jotta turvallisuusnäkökohdat voimajohdon
sekä järjestettävän toiminnan kannalta tulevat huomioiduiksi.
Sähkö- ja magneettikentät
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (294/2002) ionisoimattoman säteilyn väestölle
aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta määrittelee suositusarvot merkittävän ajan
kestävälle voimajohtojen sähkö-ja magneettikenttäaltistumiselle. Sähkökentän osalta
suositusarvo kentänvoimakkuudelle on 5 kV/m ja magneettikentän osalta 100 uT.
Voimajohtojen sähkö-ja magneettikenttiä on laskettuja mitattu erilaisissa tutkimuksissa,
joiden mukaan asetuksessa esitetyt suositusarvot sähkö- ja magneettikentille eivät
110 kilovoltin jännitteisillä avojohdoilla ylity. (Leena Korpinen: Yleisön altistuminen
pientaajuisille sähkö-ja magneettikentille Suomessa. Sosiaali-ja terveysministeriön
oppaita 2003:12). Voimajohtojen sähkö-ja magneettikenttien terveysvaikutuksista on
lisätietoa Fingrid Oyj:n Internet-sivuilla julkaistussa esitemateriaalissa.

Muuta

Suunniteltaessa hankkeita tai toimintaa voimajohtojen läheisyydessä pyydämme
ilmoittamaan siitä meille lausunnon antamista varten osoitteeseen Fingrid Oyj, Maankäyttöjä ympäristö, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen
risteamalausunnot@fingrid.fi. Tarvittaessa voimme pyynnöstänne lähettää painetun
esitemateriaalin, johon tässä lausunnossa on viitattu.
Lisätietoja tarvittaessa antaa Max Isaksson, puhelin 030 395 5123 ja sähköposti
max.isaksson@fingrid.fi

Ystävällisin terveisin
FINGRID OYJ
Risteämälausunnot
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karttakuva
johtoalueen poikkileikkauskuva
yleiskuvaus kiinteistöjen käyttöoikeuden supistuksesta
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VOIMAJOHTOJA VARTEN LUNASTETTU KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖOIKEUDEN SUPISTUS
Johdon omistajalla on sähkön siirtämiseen tarpeellisten johtojen, pylväiden ja muiden
laitteiden rakentamista, käyttöä, tarkastamista, kunnossapitoa, korjaamista ja uusimista
varten oikeus:
1.

pystyttää ja pitää johtoaukealla sähkönsiirtojohto pylväineen, johtoköysineen ja
muine laitteineen sekä tiedonsiirtoon liittyvine laitteineen

2. suorittaa tarpeellisia mittauksia johtoaukealla ja suorittaa maadoituksia, joista
aiheutuvat työnaikaiset vahingot korvataan erikseen maanomistajalle
3. pitää johtoaukea vapaana puista, vesoista ja rautatiealuetta lukuun ottamatta
muista esineistä, jotka saattavat vaikuttaa häiritsevästi johdon käyttöön ja
kunnossapitoon
4.

poistaa johtoaukealta rakennukset ja muut rakenteet, joiden paikoillaan
pitämisestä tai sinne pystyttämisestä ei ole erikseen sovittu

5. sopivalla tavalla merkitä johtoaukean rajat niin, että ne ovat helposti havaittavissa
6. merkitä reunavyöhykkeillä sekä erityisestä syystä myös johtoalueen ulkopuolella
kasvavat puut, jotka korkeutensa takia saattavat olla vaarallisia johdon
säilymiselle, ja kaataa tällaiset puut, jollei metsänomistaja itse huolehdi niiden
kaatamisesta. Johtoalueen ulkopuolelta tapahtuvasta puiden kaatamisesta
aiheutuva vahinko korvataan erikseen maanomistajalle
7. johdon omistajan lukuun työskentelevillä henkilöillä on oikeus jalan tai ajoneuvolla
liikkua johtoaukeaa pitkin johtopylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne
väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää johtoaukealla olevissa
aidoissa tarpeellisia veräjiä sekä käyttää hyväkseen johtoaukealle johtavia
kiinteistölle kuuluvia teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita kulkemiseen
jalan tai moottorikäyttöisillä taikka muilla työkoneilla tai ajoneuvoilla.
Lunastettava käyttöoikeus rajoittaa maa-alueen omistajan oikeuksia seuraavasti:
1. johtopylväiden ja rakenteiden väliin ja kolmea (3) metriä lähemmäksi niiden
ulkopuolelle ei saa pystyttää minkäänlaisia rakenteita tai laitteita, tavallisia
aitoja 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 luetaan ojan tai kaivauksen
luhistumattomasta reunasta
4. johtoaukealla ei saa ilman erityistä lupaa kasvattaa puita eikä pitää
rakennuksia tai kahta (2) metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita,
tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Rakennuksia ei saa rakentaa rakennusrajan
määräämää etäisyyttä lähemmäksi johtoaukean keskiviivaa.
5. reunavyöhykkeillä kasvavat puut saavat johtoaukean reunassa olla enintään
10 metriä korkeita ja muulla osalla reunavyöhykettä niin paljon sanottua mittaa
korkeampia kuin puiden etäisyys on johtoaukean reunasta
6. johtoaukealla ja sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta
saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.

