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Kuulutus
PKS Sähkönsiirto Oy järjestää kuulemiskokoukset koskien olemassa olevan 110 kV voimansiirtojohdon
Polvijärvi – Juuka johtoalueen lunastamista Polvijärven ja Juuan kuntien alueella. Johto-osuus on
rakennettu vuonna 1973, jolloin johtoalueesta on kiinteistöomistajien kanssa tehty 50 vuotta voimassa
olevat johtoaluesopimukset. Johtoalueen pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi PKSS aikoo vuoden 2021
aikana hakea Valtioneuvostolta lunastuslupaa. Luvalla voidaan lunastaa kiinteistöjä koskeva käyttöoikeuden
supistus, jotta johtorakenteet voidaan pitää nykyisillä paikoillaan. Hakemus ja myöhemmin siihen liittyvät
asiat tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
(29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.
Edellä mainitun lain 9 §:n 4 momentin mukaiset kuulemiskokoukset ja asiaan liittyvä informaatiotilaisuudet
pidetään torstaina 7.10.2021 klo 13 alkaen Juuan kunnanviraston valtuustosalissa, osoite: Poikolantie 1,
83900 Juuka sekä samana päivänä, 7.10.2021 klo 16 alkaen Polvijärven koulukeskuksen auditoriossa,
osoite: Polvijärventie 6, B-talo, 83700 Polvijärvi.
Tilaisuuksissa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai
oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää
kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii,
kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä
korvausasioita. Kiinteistöomistajille, joita asia koskee ja joiden osoite on ollut selvillä, on lähetetty postitse
johtoreittiin liittyvä kartta ja laajempi informaatio aiemmin tämän vuoden heinäkuussa.
Kuulutus ja johtoreitin kartat ja johtoalueen poikkileikkauskuva ovat myös nähtävillä Polvijärven ja Juuan
kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Polvijärven ja Juuan kunnanvirastoissa osoitteissa:
Polvijärven kunnanvirasto, Polvijärventie 15, 8370 Polvijärvi.
Juuan kunnanvirasto, Poikolantie 1, 83900 Juuka
Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä 22.9. ja 7.10.2021 välisen ajan toimistojen aukiolo aikoina sekä myös
Polvijärven ja Juuan kuntien nettisivuilla.
Pyrimme järjestämään ennen tilaisuutta myös kahvitarjoilun ja järjestelyiden onnistumiseksi pyytäisimme
teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestanne joko sähköpostitse lasse.karhunen@hvc.fi tai
vaihtoehtoisesti tekstiviestillä tai soittamalla puh. 0400 190 595.
PKS Sähkönsiirto Oy

LIITTEET
Johtoreittikartat 1:20 000, 7 kpl
Johtoalueen periaatteellinen poikkileikkaus
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