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Uusi sopimusmalli johtoalueneuvotteluihin 

MTK, SLC ja Energiateollisuus ovat julkaisseet uuden sähköjohtojen sijoittamista koskevan 

sopimuspohjan. Järjestöt suosittelevat jäseniään hyödyntämään sopimuspohjan mukaista 

toimintamallia, kun sähköjohtojen ja -kaapeleiden sijoittamisesta sovitaan maanomistajan ja 

sähköverkkoyhtiön kesken.  

Vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain mukaan sähkökatko ei saa kestää 

asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia. Vaatimuksille 

on asetettu siirtymäaikaa vuoden 2028 loppuun asti. Energiaviraston laskelmien mukaan 

sähköverkonhaltijat tulevat investoimaan 15 vuoden aikana sähköverkkoihin lähes 9 miljardia 

euroa.  Käytännössä tämä tarkoittaa maakaapelointia, sähköjohtojen siirtämistä metsistä 

teiden varsille ja verkostoautomaation lisäämistä. Energiateollisuuden tekemän selvityksen 

perusteella esimerkiksi maakaapeleita asennetaan 8 000-10 000 km vuosittain, kun 

vuosikymmenen alussa vuosittainen investointimäärä oli noin puolet tästä.  

Verkkojen uusimista ja siirtämistä varten verkkoyhtiöt tarvitsevat vuosittain tuhansia uusia 

maankäyttölupia- ja sopimuksia. Yksityiset maanomistajat ovatkin yksi tärkeimmistä 

sopimuskumppaneista verkkoyhtiöille. Uusi sopimuspohja ja sen sisältämät toimintaperiaatteet 

on pyritty rakentamaan siten, että sopimusprosessi olisi sekä yhtiön että maanomistajan 

kannalta mahdollisimman sujuva ja selkeä. 

Uudessa toimintamallissa korostuu yhdessä suunnittelemisen merkitys. On erittäin tärkeää, 

että johdon sijoituspaikka valitaan ja suunnitellaan huolellisesti siten, että johto aiheuttaa 

mahdollisimman vähän haittaa maanomistajalle ja että sitä ei tarvitsisi sijoittamisen jälkeen 

siirtää.  

Uuden sopimuspohjan tavoitteena on, että tieto kulkisi prosessin eri vaiheissa osapuolten 

välillä avoimesti ja molempien osapuolten tarpeet voitaisiin mahdollisimman hyvin ottaa 

huomioon. Sujuva lupaprosessi on lopulta kaikkien etu.  

Monilta osin sopimusmallissa huomioidaan muuttunut lainsäädäntö. Useat maanomistajia tai 

verkkoyhtiöitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet tulevat suoraan laista.  

Uusi sopimuspohja ei sisällä suosituksia maanomistajalle maksettavista johdon sijoittamisesta 

aiheutuvista korvauksista, vaan niistä sovitaan aina tapauskohtaisesti. Verkkoyhtiö on aina 

velvollinen ennallistamaan tai korvaamaan verkon rakentamisen tai kunnossapito- tai 

käyttötoimenpiteiden yhteydessä aiheutuneet haitat ja vahingot. Sopimuspohjan mukaan 

ennallistamistoimenpiteistä ja korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti. 

Sopimuspohjaa käytettäessä asiasisältöön ei saa tehdä muutoksia. Pohjan ulkoasua voi 

kuitenkin muokata yhtiökohtaisten tarpeiden mukaiseksi. 

Sopimuspohjat löytyvät myös ET:n nettisivuilta. 
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