
Peltopylväs – säästävämpiä siirtoja



Pylvään muotoilulla 
on haluttu tuoda 
peltomaisemaan 
ilmavuutta ja 
vähentää näin 
voimajohdon 
maisemahaittoja. 
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Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 

Fingridin peltopylväs on maanomistajien ja 
-viljelijöiden toiveiden mukaan kehitetty voima-
johtopylväs. 

Pylväs vapauttaa peltopinta-alaa viljelyyn sekä 
helpottaa maan muokkaamista. Sen huomattavin 
ero perinteisiin pylvästyyppeihin verrattuna on 
harusten eli tukivaijereiden puuttuminen; pylväs 
on vapaasti seisova. Pellolla työskenneltäessä ei 
tarvitse enää kiertää ja varoa pylvään haruksia. 
Niinpä peltopylvään lähellä voi työskennellä ko-
neilla vapaammin kuin perinteisten harustettujen 
pylväiden läheisyydessä.

Pylvään jalustoja ympäröivät suojarakenteet 
estävät mahdolliset törmäykset jalustaan. Näin 
maata voidaan muokata aivan pylväiden lähitun-
tumasta. Peltopylvään alarakenteet ovat huo-
mattavasti paremmin erottuvat kuin perinteisten 
pylväiden harusvaijerit. Myös tämä pienentää 
törmäysvaaraa koneilla työskenneltäessä.

Harusten poistumisen myötä vähenevät mer-
kittävästi myös niiden ympäristöön liittyneet 
rikkakasviongelmat. 

Peltopylväitä käytetään ensisijaisesti uusien 
voimajohtojen rakentamiseen. Myös vanhoil-
le johdoille niitä voidaan pystyttää johdon tai 
sen yksittäisen pylvään uusimisen yhteydessä. 
Pylväiden materiaali on sinkittyä terästä. Tarvit-
taessa niitä voidaan maalata halutun värisiksi. 
Pylväiden käyttöikä on 80–100 vuotta. 

Peltopylvästä on kahta eri mallia: isompi pyl-
väs 400 kilovoltin voimajohdoille ja pienempi 110 
kilovoltin johdoille.

Mallit
400 ja 110 kV

Materiaali
Teräs

Käyttöikä
80–100 vuotta

Fakta



Peltopylväs seisoo 
tukevasti ilman 
maanviljelystöitä 
vaikeuttavia 
harusvaijereita. 
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400 kilovoltin pylväs

400 kilovoltin peltopylvästä on kahta eri mallia: 
400 ja 110 kilovoltin yhteispylväs sekä pelkäs-
tään 400 kilovoltin johdoille tarkoitettu pylväs. 

Pylväs on korkeudeltaan samaa luokkaa kuin 
perinteinen 400 kilovoltin pylväs; yläorsi nousee 
31, 33 tai 35 metrin korkeuteen. Pylväiden väli 
on 300–450 metriä.  

Peltopylvään lähellä voi työskennellä koneil-
la vapaammin kuin perinteisten harustettujen 
pylväiden läheisyydessä. Yleisimmät Suomessa 
käytettävät äkeet, kasvinsuojeluruiskut sekä leik-
kuupuimurit mahtuvat kulkemaan voimalinjan 
pituussuunnassa 7 metrin ja poikkisuunnassa  
14 metrin aukosta. 

400 kilovoltin peltopylväs seisoo tukevasti 
neljällä jalalla. Pylvään perustuksena on kah-
desta toisiinsa liitettävästä kappaleesta koostuva 
betonielementti, joka stabilisoi pylvään raken-
teen. Erillisiä betonivalutöitä ei tarvita, vaan 
koko perustaminen on elementtirakentamiseen 
verrattavaa. 

Kumpikin perustuksen osa painaa kolme 
tonnia. Nelijalkainen pylväs ankkuroidaan siis 
maahan 24 tonnin betoniperustuksilla. 

Pylväs kiinnitetään neljään pilarielementtiin 
ankkuripulteilla. Pylväs jalustoineen painaa lähes 
40 tonnia. Johtimia pylväässä kulkee yhteensä 
11: yhdeksän virtajohdinta ja kaksi ukkosjoh-
dinta. 400 + 110 kilovoltin yhteispylväässä on 
lisäksi kuusi 110 kilovoltin johdinta, eli johtimia 
yhteensä 17. Johtimista raskain, 400 kilovoltin 
johdin, painaa kaksi kiloa metriltä. 

Korkeus
31–35 m

Jalkojen väli
7/14 m

Pylväiden väli
300–450 m

400 
kV

12

400 kilovoltin peltopylväs palkittiin Grand Prix -palkinnolla 
arvostetussa Fennia Prize 2012 -muotoilukilpailussa. Tuo-
mariston perustelun mukaan pylväs on hyvin suunniteltu, 
loppuun asti harkittu, kaunis ja yksinkertainen kokonaisuus.



Pylvään rakenne 
ja muotoilu on 
suunniteltu kestämään 
vuosikymmenien 
rasitukset. Pylväät on 
mitoitettava tuulten 
ja muiden vaativien 
sääolojen mukaan; 
talvella johdoille voi 
kertyä jäätä.
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110 kilovoltin pylväs Muodon harmoniaa  
maisemassa

110 kilovoltin peltopylväs on 400 kilovoltin 
pylvästä pienempi, kahdella jalalla seisova pyl-
väs. Se muistuttaa ulkonäöltään harustettua 110 
kilovoltin pylvästä, mutta harukset puuttuvat. 
Pylväässä kulkee kuusi 110 kilovoltin johdinta ja 
kaksi ukkosjohdinta.

Pylväsjalkojen välinen aukko on noin 6 metriä 
leveä, ja korkeutta pylväällä on noin 21–28 
metriä. Pylväiden väli on pisimmillään lähes 350 
metriä.

Pylvään perustuksina on kaksi pilarielementtiä, 
joihin se kiinnitetään ankkuripulteilla. Pylväs 
jalustoineen painaa 15–18 tonnia, ja kumpikin 
perustuselementti painaa 3–4 tonnia.

Fingrid on alallaan maailmanlaajuisesti edel-
läkävijä korkealaatuisen muotoilun ja teknisten 
rakenteiden yhdistäjänä. Näkyviä esimerkkejä 
ympäristöä kunnioittavasta ajattelusta ovat taaja-
ma-alueille ja maisemallisesti arkoihin kohteisiin 
kehitetyt erikoispylväät. Vanhimmat näistä niin 
sanotuista maisemapylväistä ovat 1990-luvulta.

Peltopylväs jatkaa samaa ennakkoluulotonta, 
kansainvälistäkin arvostusta saavuttanutta linjaa.

Molemmat peltopylväsmallit ovat läpinäkyviä 
ja ilmavia. Ne vaikuttavat maisemaan vähemmän 
kuin perinteinen ristikkorakenteinen pylväs. Tällä 
on merkitystä, kun pylväitä tulee peltomaise-
maan paljon. 

Perustusten ja teräsrakenteen materiaali-
tehokkuus on myös ympäristön etu. Pylväiden 
pystytykseen ja huoltoon liittyvät työvaiheet on 
minimoitu, ja ne pyritään ajoittamaan vuoden-
aikoihin, joina niistä on vähiten haittaa maan-
viljelijälle.

Fingridin yhteistyökumppaneita peltopylvään 
suunnittelussa ovat olleet muotoilutoimisto 
Muotohiomo Oy, energiateollisuuden asiantun-
tijapalveluihin erikoistunut Empower Oy sekä 
betoninvalmistaja Betroc Oy. 

Korkeus
21–28 m

Jalkojen väli
6 m

Pylväiden väli
150–350 m

110 
kV
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Fingrid välittää.
Varmasti.


