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MAANOMISTAJAREKISTERI - TIETOSUOJASELOSTE
(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 12 – 14 artiklat)
Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee maanomistukseen ja hallintaan
kytkeytyviä henkilötietoja osana voimajohtorakentamista ja siihen liittyviä tehtäviään.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Fingrid Oyj, Tietosuojavastaava
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Fingrid Oyj – puhelinvaihde: 030 395 5000
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tietosuojavastaava Antti Kivipuro.
Sähköposti: DPO@fingrid.fi
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännön velvoitteeseen, oikeutettuun etuun,
sopimukseen tai rekisteröidyn suostumukseen.
Lakisääteiset velvollisuudet. Fingridillä on lakisääteinen velvoite kerätä kattavasti tietoja koskien
vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä ympäristövaikutuksen arvioinnin toteuttamiseksi sekä
lunastuslain mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu
Fingridin velvollisuuteen rakentaa ja ylläpitää voimajohtoverkostoa Suomessa.
Sähköverkkotoiminnan hankkeen käynnistämisen ja eri vaihtoehtojen arvioinnin yhteydessä
rekisteriin kertyy tietoja eri maa-alueista ja kiinteistöistä. Tällaisia tietoja selvitetään eri
vaihtoehtojen arviointia varten.
Siltä osin, kun maanomistustietoa kerätään ilmakuvin sekä katselmoinnein, on keräämisen
tarkoitus varmistaa:
-

kunnossapidon tarpeet

-

uuden infran suunnittelutarpeet

-

asiakirjoissa ilmoitettujen seikkojen paikkansapitävyys

-

voimajohtojen suunnittelun toteuttamismahdollisuuden varmistaminen

-

että suunniteltu voimajohto ei aiheuta ongelmatilanteita sen läheisyydessä tapahtuvalle
ihmisen toiminnalle.

Perimmäinen tarkoitus tällaiselle tarkentavalle tiedonkeruulle on taata voimajohdon turvallisuus
ja käyttövarmuus.
Sopimusten ja viranomaispäätösten toimeenpano. Mm. korvausten maksamiseen liittyvät
toimenpiteet.
Informointitarkoitukset ja tyytyväisyyskyselyt. Henkilötietoja käsitellään myös
informointitarkoitukseen. Informointitarkoituksella tarkoitetaan Fingridin tekemää
maanomistajien tai muiden sidosryhmien informointia mm. Fingridin voimajohtojen
rakentamisen hankkeiden laajuudesta, sisällöstä, toteutusaikataulusta ja muista
yksityiskohdista. Henkilötietoja käsitellään myös tyytyväisyyskyselyiden tekemiseen.
Lausuntojen antaminen. Henkilötietoja käsitellään myös maanomistajien palvelemiseksi muilla
tavoin, kuten esim. lausuntojen antamiseksi koskien voimajohtokohteita ja niiden käyttöä.
Fingrid antaa lausuntoja rakennettavista kohteista, ja lausunnon pyytäjänä voivat toimia useat
tahot, ml. viranomaiset, maanomistat ja suunnittelijat hyödyntäen eri asiointikanavia (mm.
Fingrid karttapalvelu).
Ylläpitotoimet. Sopimukset voimalinjojen kunnossapitoon liittyen eli käytännön huoltotoiminta,
kuten kasvustonkäsittelyyn voimajohtojen alueella ja niiden reunavyöhykkeillä.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötietoja kerätään sidosryhmien, sopimuskumppaneiden ja kohteiden yhteyshenkilöistä
sekä itsenäisistä maanomistajista. Lisäksi Fingrid saa henkilötietoja lausunnonpyytäjistä.
Kerättävät henkilötiedot ovat mm:
-

perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

-

maanomistajatiedot

-

kiinteistötiedot

-

muu asiaa koskevan maantieteellisen sijainnin määrittävä tieto

-

muut lainsäädännön vaatimat tiedot ympäristönvaikutusten arviointia tai
lunastushakemuksia varten

-

lunastustoimituksessa maksettavaksi määrätyt korvaukset ja niiden maksut (tiedot:
lunastuslupapäätös + lunastustoimituksen korvausselitelmä)

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista
viranomaislähteistä. Tällaisia ovat Väestörekisterikeskuksen tiedot sekä maanmittauslaitoksen
tiedot. Lisäksi tietoa saadaan muilta toimijoilta, kuten Fonectalta. Tietoja kerätään myös
ilmakuvin, katselmoinnein sekä tarkastuksin.
Lisäksi henkilötietoja kerätään edellä kuvattuihin toimenpiteisiin liittyviltä sidosryhmiltä, ja
erikoiskohteiden osalta kuten perinneympäristöjen ylläpitoon liittyviltä ryhmiltä sekä
Fingridin tehtäviä toteuttavilta sopimuskumppaneilta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan pääsääntöisesti viranomaisille ja muille julkisille tahoille, kuten
maanmittauslaitokselle, työ- ja elinkeinoministeriölle, ELY-keskukselle, kunnille, Tukes:lle.
Lisäksi Fingrid voi luovuttaa tietoja käyttämilleen palveluntuottajille kohdassa 3 eriteltyjen
toimenpiteiden toteuttamiseksi.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, jos se on tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia
vaatimuksia.

8. Tietojen suojaaminen
Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto
säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja
käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai
tehtävänsä puolesta tarpeen. Fingridin henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä
koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Myös Fingridin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja
organisatorisia suojaamistoimenpiteitä ja henkilötietojen lainmukaista käsittelyä sekä
sitoutumista salassapitovelvoitteeseen.

9. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain sen ajan kuin on tarpeen lainsäädännön
nojalla tai niihin käyttötarkoituksiin mihin ne on kerätty.
Henkilötietojen säilytetään mm. seuraavasti:
-

-

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköverkkorakentamiseen liittyvien
hankkeiden elinkaaren mukaisesti.
Hankesuunnitelmista, jotka eivät ole toteutuneet säilytetään tietoja osittain mahdollista
uudelleenarviointia varten.
Lausuntopalvelun osalta henkilötietoja säilytetään sen näyttämiseksi, että Fingrid on
toteuttanut velvollisuutensa vastata voimajohtorakentamiseen liittyviin lausuntoihin
asianmukaisesti velvoitteidensa edellyttämällä tavalla.
Voimajohtorakentamiseen liittyvät maksatus- ja toimitusasiakirjat säilytetään sen

todentamiseksi, että Fingrid
maanlunastuksiin liittyen.

on

suorittanut

lakisääteiset

velvollisuutensa

10. Tietojen suojaaminen
Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto
säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja
käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai
tehtävänsä puolesta tarpeen. Fingridin henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä
koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Myös Fingridin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja
organisatorisia suojaamistoimenpiteitä ja henkilötietojen lainmukaista käsittelyä sekä
sitoutumista salassapitovelvoitteeseen.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi niiltä osin, kun tietojen käsittely on
perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai jos henkilötietoja ei tarvita kohdassa 3
kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos Fingridillä on
lainsäädäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja tai Fingrid tarvitsee tietoja oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä:
Fingrid Oyj / Antti Kivipuro
PL 530, 00101 Helsinki
Sähköposti: dpo@fingrid.fi
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä.
13. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä, tai
hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, voi hän tehdä asiasta valituksen
tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/.

