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Arvoisa Maanomistaja  
 
 
 
 

YLITORNIO – PELLO SEKÄ NÄRKKI – PORTIMOKOSKI  
110 KV JOHDON JOHTOKADUN RAIVAUS 
  
Sähkömarkkinalaki vaati sähköverkkoyhtiöitä tekemään jakeluverkon kehittämissuunnitelman ja 
toteuttamaan suunnitelman mukaisia merkittäviä sähkönjakeluverkon parantamistöitä. Erityisesti 
sähkönlaatua pitää parantaa mm. lyhentämällä sähkökatkoja.  
   
Tornionlaakson Sähkö Oy on tehnyt 110 kV johdon rakentamiseksi valtioneuvoston 18.3.1981 
antamalla päätöksellä pysyvät maankäyttörajoitukset lunastusmenettelyn mukaisin korvausmää-
rittelyin silloisten maanomistajien kanssa. Haittakorvaukset on määritetty ja maksettu silloisille 
maanomistajille.  
 
Tornionlaakson Sähkö Oy palauttaa/muuttaa Ylitornio – Pello 110 kV siirtojohdon ns. puuvar-
maksi raivauttamalla ja leventämällä johtokadut sopimusten mukaisiin leveyksiin. Lisäksi pitkät 
puut poistetaan reunavyöhykkeiltä. Siirtojohdon kanssa samaan johtokatuun on rakennettu 20 kV 
johdot Pello - Turtola, Juoksenki, Mäntyvaara – Kauvosaarenpää, Kauliranta, Aittamaa, Närkki - 
Portimo sekä Alkkulan alueilla. 
 
 

Alkuperäissopimuksien mukaiset johtokatujen mitoitukset: 
1) 110 kV johto    johtokadun leveys on 20 m ja reunavyöhykkeet 10 m  
2) 110 kV ja 20 kV johdot erillispylväillä   johtokadun leveys on 25 m ja reunavyöhykkeet 10 m 
3) 110 kV ja 2 x 20 kV johdot yhteispylväissä johtokadun leveys on 30 m ja reunavyöhykkeet 10 m 
4) 110 kV ja 3 x 20 kV johdot yhteispylväissä johtokadun leveys on 35 m ja reunavyöhykkeet 10 m 

 
  

 
Nykyisiä johtokatujen leveyksiä on mitattu pistokokein. Johtokadut todettiin kauttaaltaan ka-
peammaksi, kuin valtioneuvoston päätöksessä on määritetty. Johtokadut levitetään edellä mainit-
tuun leveyteen sähkömarkkinalain vaatimusten mukaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaakko Isto     20.11.2017 
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Aluskasvillisuuden raivauksesta on tehnyt sopimus Metsäpoikela Ky:n kanssa. Raivaustyö to-
teutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.  Johtokadun levityksestä ja vierimetsän hoidosta 
Tornionlaakson Sähkö on sopinut paikallisen Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja ry:n kanssa. Työ 
toteutetaan pääosin vuoden 2018 aikana. Raivauksesta ei koidu kustannuksia Metsänomistajille. 
Kaadettava puuaines on maanomistajan omaisuutta, eikä sitä saa ilman maanomistajan suostu-
musta siirtää pois kiinteistöltä. 
 
 
Tornionlaakson Sähkö Oy lupautuu ostamaan, metsänomistajan niin halutessa, myyntikelpoisen 
puutavaran yhteiskaupalla käypään hintaan ja kuljettamaan sen kustannuksellaan pois metsästä. 
Täyttämällä ja palauttamalla valtakirjan, annat valtuuden Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja ry:lle 
myydä puut Tornionlaakson Sähkö Oy:lle.  
Vaihtoehtoisesti Metsänomistajat voivat hoitaa puutavaran myynnin tai käytön itse. Vastuu raiva-
tusta puutavarasta jää tällöin Metsänomistajalle.  
 
Lisätietoja 
Raivauksesta: Tornionlaakson Sähkö Oy, rakennuspäällikkö Jaakko Isto p. 040 631 5010.  
Puutavaran yhteismyynnistä: Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja ry, toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja p. 040 508 8491. 
 
 
 

Ystävällisin terveisin, 
 
TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY 

 
Heikki Hukkanen 
toimitusjohtaja 
 
 
 

Liitteet: ote valtioneuvoston päätöksestä 
valtakirja Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja ry:lle puutavaran yhteismyyntiä varten 
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Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus   Sopimus-/ työnumero ___________ 
 
Valtakirjan antajan tiedot:  
Tilan nimi ja numero  ___________________________________ 

 
Y-/ Henkilötunnus  ___________________________________ 
 
Nimi   ___________________________________ 
 
Osoite   ___________________________________ 
 
Puh.   ___________________________________ 
 
E-mail (jos on käytössä)  ___________________________________ 
 
Alv rekisterissä           Ei                                Kyllä 
 
Ennakonpidätys-%     Pystykauppa 19,00 %,  
 
IBAN tilinumero (metsämaksut) ___________________________________ 

 
Valtuutetun tiedot 
Y-tunnus   0210799-5 
Valtuutettu/toimeksisaaja  Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja ry 
Osoite   Kauppatie 32, 95700 Pello 
Puh.   0400 394 586 

 
Kohteen tiedot 
Tilan nimi ja numero  ___________________________________  

 
Metsänhoitoyhdistys Länsi Raja ry (myöhemmin MHY) valtuutetaan yksinoikeudella myymään  Ylitornio – Pello sekä 
Närkki – Portimokoski 110 kv johdon johtokadun hakkuualueelta kertyvän puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset 
huomioiden tarkoituksenmukaisella kauppatavalla parhaaksi katsomillaan kantohinnoilla Tornionlaakson Sähkö 
Oy:lle poiskuljetettavaksi. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. 
Mhy valtuutetaan toimeksiantajan edustajana valvomaan puun korjuuta ja mittausta, allekirjoittamaan mittaustodistus 
ja luovuttamaan puutavaralajit ostajalle. 
 
Valtakirjan antaja/toimeksiantaja vakuuttaa omistavansa ja hallitsevansa tämän sopimuksen tarkoittaman kiinteistön 
ja olevansa oikeutettu yksin tai kaikkien yhteisomistajien valtuuttamana tekemään ja allekirjoittamaan tämän sopi-
muksen ja ettei hänen tiedossaan ole mitään laillista estettä sopimuksen toteuttamiselle. Valtakirjan anta-
ja/toimeksiantaja vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja että hän ei  ole salannut mitään sellaista 
tietoa, joka estäisi sopimuksen toteutumisen taikka sitä olennaisesti vaikeuttaisi. Valtakirjan antaja/toimeksiantaja ei 
salli muuta hakkuuta sopimuksen tarkoittamalla alueella sopimusaikana. 
 
Valtakirjan antajan/toimeksiantaja valtuuttaa MHY:n esittämään puolestaan Lain puutavaran mittauksesta 23 §:n 
mukaisesti pyynnön puunostajalle mittaustietojen toimittamisesta ja luovuttamisesta siinä laajuudessa, että niistä 
voidaan todeta mittauksen tehdyn metsänhakkuusopimuksen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Valtuutetulla on 
valtuutuksen nojalla oikeus hyväksyä puukauppa ja mittausasiakirja sen jälkeen, kun em. asiakirjoista on todettu 
mittauksen tehdyn sovitusti ja lainmukaisesti.. Valtuutuksen nojalla MHY esittää ostajalle pyynnön toimittaa ja luovut-
taa puukaupan mittaustiedot oheisella tavalla ja laajuudessa MHY:lle. 
 
Paikka ja päivämäärä  ___________________________________ 
 
Allekirjoitus   ___________________________________ 
 
Nimen selvennys  ___________________________________ 
 
Täydennä kaikki avoimet kohdat ja palauta mahdollisimman pian palautuskuoressa. Tarkista tilinumeron oikeellisuus! 
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