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SELITTEITÄ 

Voimajohdon ja johtoalueen osat  

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli 
niin sanotun johtoalueen. Johtoalue on alue, johon hanketoimija on tyypillisesti lunastanut 
rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). Johtoalueen muodostavat 
johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. 
Rakennusrajoitusalue on tyypillisesti lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen 
välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia. Myös erilaisten rakenteiden 
sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Voimajohtojen alla olevat maa-alueet 
ja muu omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. 
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Pylväsala 

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle 
maanpäällisistä pylväsrakenteista. Alla on esitetty havainnekuvia pylvästyypeistä. 
Vasemmanpuoleisessa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja oikealla 
yksijalkainen vapaasti seisova pylväs.   
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TIIVISTELMÄ 

Fingrid Oyj suunnittelee 2x110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Nurmijärvi–Lautala 
välillä. Fingrid Oyj on todennut nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon jäävän 
siirtokapasiteetiltaan liian pieneksi, ja tarvitsevan vahvistusta. Voimajohdon uusiminen 
käsittää myös Nurmijärven Sähköverkko Oy:n suunnitelman oman verkkonsa 
kehittämiseksi. Suunnitelma sisältää Fingrid Oyj:n ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 110 
kilovoltin voimajohtojen rakentamisen yhteispylväiden varaan välillä Nurmijärvi–Lautala. 

Johtoreitin pituus on noin 11 kilometriä. Johtoalueen leveys säilyy ennallaan 46 metrissä. 
Rakennusraja siirtyy hankkeen myötä 10 metriä keskilinjasta johtoalueen ulkoreunaa 
kohti. Sijoittamalla voimajohdot yhteispylväisiin pystytään lieventämään hankkeen 
ympäristövaikutuksia, vähentämään sen vaatimaa maa-alaa ja vapauttamaan 
johtoaukealla sijaitsevaa peltopinta-alaa viljelykäyttöön.  

Voimajohdon uusimisen lisäksi Nurmijärven sähköaseman päässä tehdään 
johtojärjestelyjä niin, että vältetään voimajohtojen risteäminen. Ympäristöselvityksen 
yhteydessä laadittiin maastotyöt 50 metriä johtoreitin keskilinjan molemmin puolin sekä 
hieman laajemmalta alueelta Nurmijärven sähköaseman läheisyydessä johtojärjestelyiden 
takia. 

Ympäristöselvityksen on laatinut Ecobio Oy. Selvitys on laadittu perustuen saatavilla 
oleviin lähtötietoihin, lausuntoihin sekä maastokäynteihin. Alueella toteutettiin kaksi 
maastokäyntiä, 2.5.2022 ja 22.6.2022, joiden yhteydessä tarkastettiin ja selvitettiin alueen 
huomionarvoiset luontoarvot sekä vaikutukset asumiseen, viihtyisyyteen sekä maisemaan 
ja kartoitettiin liito-oravalle sopivat habitaatit voimajohdon läheisyydestä. Lisäksi Keski-
Uudenmaan alueellinen vastuumuseo teki alueella arkeologisen tarkastustutkimuksen 
kesäkuussa 2022.  

Ympäristöselvityksen perusteella hankkeesta aiheutuu vähäisiä paikallisia 
ympäristövaikutuksia. Osa vaikutuksista on luonteeltaan väliaikaisia, kuten työkoneiden 
aiheuttama häiriö, osa pysyviä, kuten korkeammista pylväistä aiheutuva maiseman 
muuttuminen. Hankkeen ympäristövaikutukset eivät merkittävästi eroa nykytilanteesta. 
Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan joko lieventää tai kokonaan estää 
toimenpiteiden hyvällä suunnittelulla. Ehdotukset lieventämistoimenpiteiksi on esitetty 
tässä raportissa ja ehdotuksia tarkennetaan erillisissä ympäristökohdeohjeissa. 
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1  HANKKEEN KUVAUS 

1.1  Hanke ja sen perusteet 

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Nurmijärvi–Lautala 
välillä. Fingrid Oyj on todennut nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon jäävän 
siirtokapasiteetiltaan liian pieneksi, ja tarvitsevan vahvistusta. Voimajohdon uusiminen 
käsittää myös Nurmijärven Sähköverkko Oy:n suunnitelman oman verkkonsa 
kehittämiseksi. Suunnitelma sisältää Fingrid Oyj:n ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 110 
kilovoltin voimajohtojen rakentamisen yhteispylväiden varaan välillä Nurmijärvi–Lautala. 

Voimajohtoreitin pituus on noin 11 kilometriä (kuva 1).  

Voimajohdon uusimisen lisäksi Nurmijärven sähköaseman päässä tehdään 
johtojärjestelyjä niin, että vältetään voimajohtojen risteäminen. läheisyydessä. 
Ympäristöselvityksen yhteydessä laadittiin maastotyöt 50 metriä voimajohtoreitin 
keskilinjan molemmin puolin sekä hieman laajemmalta alueelta Nurmijärven 
sähköaseman läheisyydessä johtojärjestelyiden takia. 

 

Kuva 1. Nurmijärvi–Lautala-voimajohdon sijainti. 

 

1.2  Hankkeen aikataulu 

Hankkeen ympäristöselvitys valmistuu vuoden 2022 syksyllä. Alustavan aikataulun 
mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu 
tehdään vuosina 2023–2024 ja rakentaminen vuosina 2024–2025. 
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1.3  Hankkeen tekniset ratkaisut 

Suunnitelman mukaan hanke käsittää Fingridin 110 kilovoltin Nurmijärvi–Kopula-
voimajohdon uusimisen 2 x 110 kilovoltin voimajohdoksi Nurmijärven sähköaseman ja 
Lautalan erotinaseman välillä (kuva 2). Uusi kahden virtapiirin voimajohto on tarkoitus 
rakentaa nykyiseen johtoaukeaan siten, että nykyiset harustetut pylväät vaihdetaan 
vapaasti seisoviin T-pylväisiin. Käytettävät kahden virtapiirin vapaasti seisovat pylväät 
ovat noin 10–15 metriä korkeampia kuin nykyisen voimajohdon yhden virtapiirin harustetut 
pylväät. Pylväspaikat tulevat muuttumaan hankkeen myötä ja ne suunnitellaan 
yleissuunnittelun aikana. Johtoalueen leveys säilyy ennallaan 46 metrissä. Rakennusraja 
siirtyy hankkeen myötä 10 metriä keskilinjasta johtoalueen ulkoreunaa kohti. Sijoittamalla 
voimajohdot yhteispylväisiin pystytään lieventämään hankkeen ympäristövaikutuksia, 
vähentämään sen vaatimaa maa-alaa ja vapauttamaan johtoaukealla sijaitsevaa 
peltopinta-alaa viljelykäyttöön. 

 

Kuva 2. Suunnitellun johtoalueen poikkileikkaus. 
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2  YMPÄRISTÖSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT 

Tässä ympäristöselvityksessä kuvataan alueen ympäristön nykytila ja selvitetään 
voimajohdon uusimisesta seuraavat ympäristövaikutukset. Ympäristöselvityksessä 
esitetään myös toimenpiteitä haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja lieventämiseksi. 
Tulosten perusteella voimajohdon alueella sijaitsevista huomionarvoisista kohteista 
laaditaan kohdekohtaiset ohjeistukset jatkosuunnittelun ja rakentamisen tueksi. 

Ympäristöselvityksen on laatinut Ecobio Oy. Selvitys on laadittu perustuen saatavilla 
oleviin lähtötietoihin, lausuntoihin sekä maastokäynteihin. Selvityksen lähtöaineistoiksi 
pyydettiin alueen laji- ja pesähavainnot Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä 
laji.fi-portaalista. Keski-Uudenmaan alueelliselta vastuumuseolta pyydettiin lausunto 
voimajohdon rakentamisen vaikutuksista sekä arkeologisen inventoinnin tarpeesta. 
Arkeologisen tarkastuksen toteutti Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo. 
Metsäkeskuksen luonnon monimuotoisuuskohteet sekä ajantasaiset suojelualuetiedot 
hankittiin avoimista paikkatietopalveluista.  

Selvityksen laadinnan kannalta keskeiset lähtöaineistot:  

- Uhanalaisten lajien esiintymistiedot, Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi- portaali  

- Petolintujen pesä- ja rengastustiedot, Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi- 
portaali  

- Vieraslajien havaintotiedot, Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi-portaali  

- 2x110 kilovoltin voimajohdon Nurmijärvi–Lautala arkeologinen tarkastus 2022, Keski-
Uudenmaan alueellinen vastuumuseo 

- Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto  

- Suojellut alueet, Suomen ympäristökeskuksen avoin paikkatietoaineisto  

- Metsälain 10 §:n mukaiset metsäkuviot, Metsäkeskuksen avoin paikkatietoaineisto  

- Maastotietokanta, Maanmittauslaitoksen avoin paikkatietoaineisto  

- Maaperä ja kallioperä, Geologian tutkimuskeskuksen avoin paikkatietoaineisto  

- Kaavoitus, Uudenmaan liitto ja Nurmijärven kunta 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys toteutettiin alueella 22.6.2022. Maastokäynnin 
selvitysalue oli 50 metriä voimajohdon keskilinjasta molemmin puolin ja Nurmijärven 
sähköaseman alueelta laajemmalta, erikseen rajatulta alueelta hankkeeseen liittyvien 
johtojärjestelyiden vuoksi. Maastokäynnillä tarkasteltiin alueen kasvillisuutta sekä 
kartoitettiin selvitysalueelle sijoittuvat tärkeät elinympäristöt ja huomionarvoiset 
luontokohteet. Tällaisia kohteita ovat: 

- Metsälain 10 §:n mukaiset suojeltavat erityisen tärkeät elinympäristöt  

- Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojeltavat luontotyypit  

- Vesilain 11 §:n mukaiset suojeltavat vesiluontotyypit  

- Luontodirektiivin liitteen IV lajeille, luonnonsuojelulain mukaisille erityisesti suojeltaville 
tai uhanalaisille eliölajeille tärkeät tai mahdolliset esiintymisalueet  

- Muut mahdolliset luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. 
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Lisäksi erillisellä maastokäynnillä 2.5.2022 inventoitiin alueella esiintyviä liito-oravalle 
soveltuvia elinympäristöjä. Selvitysalue oli sama kuin kasvillisuuskartoituksessa. Liito-
oravan esiintymistä ennakkomateriaalin perusteella valituissa potentiaalisissa 
ympäristöissä selvitettiin mahdollisia kolopuita sekä syönti- ja levähdysalueita etsimällä, 
etsimällä puiden tai puuryhmien alta liito-oravan ulostetta ja havainnoimalla lajille sopivia 
elinympäristöjä. Maastokäynneillä havainnoitiin myös vieraslajien esiintymistä 
johtoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Maastokäynnillä tarkasteltiin lisäksi 
hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja virkistysmahdollisuuksiin sekä maisemaan. 

3  MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS 

3.1  Maakuntakaava 

Voimajohtoreitti sijoittuu Uudenmaan maakuntaan. Alueella on voimassa Uusimaa-kaava, 
joka kattaa kaikki maankäytön keskeiset teemat. Uusimaa-kaava on tullut voimaan 
24.9.2021 ja se sisältää kaikkiaan kolme vaihemaakuntakaavaa, jotka kattavat Helsingin 
seudun ja Itä- sekä Länsi-Uudenmaan. Voimajohdon kattama alue kuuluu näistä Helsingin 
seudun vaihemaakuntakaavaan (kuva 3). 

Voimajohto sijoittuu itäpäässä Vantaanjoen ja sen läheisyyteen sijoittuvan Raalan 
kartanon valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön (RKY). 
Uusimaakaavassa kyseinen alue on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeäksi alueeksi. Lisäksi voimajohto ylittää usean maakunnallisesti merkittävän 
tien ja valtakunnallisesti merkittävän Hämeenlinnanväylän eli Valtatie 3:n. 
Hämeenlinnanväylän kohdalla voimajohtoreitti sijoittuu myös Valkojan 1-luokan 
pohjavesialueelle. Hämeenlinnanväylän itäpuolella johtoreitti ylittää Vantaanjoen, joka on 
merkitty maakuntakaavaan sekä vedenhankinnan kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi 
että Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi. Natura-alueen suunnittelumääräyksen 
mukaan ”Luonnonsuojelulain perusteella alueelle tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella 
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä lintudirektiivin tai luontodirektiivin 
mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan.” 
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3.2  Yleis- ja asemakaavat 

Vantaanjoen osayleiskaava 

Vantaanjoen osayleiskaavassa voimajohtoreitti sijoittuu MA-merkitylle alueelle (kuva 4). 
Kyseiset alueet on luokiteltu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, jotka tulee varata 
maatalouden harjoittamista varten. Johtoalueen pohjoispuolella sijaitseva joenvarsimetsä 
on luokiteltu MY-1 luokkaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on tarkoitettu pääasiassa maa- ja 

Kuva 3. Ote Uusimaa-kaavasta. Voimajohdon reitti on merkitty kuvaan violetilla viivalla. 
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metsätalouden harjoittamista varten ja jotka ovat maisemallisesti merkittäviä. Lisäksi lähes 
koko voimajohtoreittiä ympäröi pistekatkoviivalla ja km-merkinnällä rajattu alue, joka 
osoittaa kulttuurimaisemallisesti arvokkaan alueen. Kaavamääräyksen mukaan ”alueen 
pääkäyttötarkoituksen mukainen toiminta ja rakentaminen on sopeutettava alueen 
kulttuurimaisemallisiin arvoihin”, ”alueen maisemakuvaa ei saa turmella” ja 
”kulttuurihistoriallisesti merkittävät kokonaisuudet on säilytettävä”. Lisäksi määrätään, että 
alueen rakentaminen on ”sovitettava kooltaan, materiaaliltaan, väritykseltään, sijainniltaan 
ja rakennustavaltaan arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Rakennettaessa pellon ja 
metsän rajaan maisemallisesti arvokas metsäreuna on säilytettävä eheänä.” Yleisesti 
kaavamääräyksessä suositetaan, että avoimet pellot ja niityt säilytettäisiin viljeltyinä tai 
niittyinä, eikä vesistöä tai peltoaukeaa rajaavaa puuston avohakkuuta suositella. 

 

Kuva 4. Nurmijärvi–Lautala 2x 110 kilovoltin voimajohdon sijoittuminen Vantaanjoen osayleiskaavassa 

Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaava ja sen uusi ehdotus 

Nurmijärven yleiskaavoitus on päivittymässä vuoden 2022 aikana. Toistaiseksi kunnassa 
on voimassa koko kunnan yleiskaava vuodelta 1989. Koko kunnan yleiskaava ei 
kuitenkaan ole oikeusvaikutteinen. Lisäksi voimajohtoreitin alueella on voimassa 
Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaava vuodelta 1986 (korjattu vuonna 1988), mutta sekin 
on oikeusvaikutukseton. Nurmijärven Kirkonkylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava on 
esitetty liitteessä 1 ja sen kaavamerkinnät ja -määräykset liitteessä 2. Kaavassa näkyy 
voimajohtoreitti sen nykyisellä paikallaan sähkölinjan merkinnällä. Voimajohtoreitti sijoittuu 
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kaavassa virkistysalueille, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille teollisuusalueille sekä 
maa- ja metsätalousalueille.  

Kirkonkylän uusi osakaavaehdotus on annettu nähtäville loppukeväästä 2022 ja sen on 
määrä tulla voimaan vielä tämän vuoden aikana. Nurmijärvi–Lautala-voimajohto sijoittuu 
osayleiskaavan alueelle (kuva 5). Karhunkorven kohdalla kaavan itälaidassa johtoalue on 
luokiteltu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-10, kartassa vaalean vihreä). 
Karhunkorven eteläpuolella johtoreitti sijoittuu työpaikka-alueen (TP-5, kartassa 
vaaleanpunaisella) ja maa- ja metsätalousvaltaisen alueen rajaan. Samoin Alhonniitun 
alueella voimajohto ylittää toisen työpaikka-alueen ja pienet energiahuollolle ja 
suojaviheralueeksi varatut alueet. Lähdemäen kohdalla voimajohto sijoittuu 
virkistysalueelle (V-1, tumman vihreä). Virkistysalueeksi varatun alueen länsipuolella 
johtoalueelle sijoittuu kaksi merkintää ekologisen käytävän riittävän säilyttämisen 
tarpeesta (vihreät nuolet). Lähdemäen ympärillä harmaalla olevat alueet on varattu 
pientalovaltaisiksi asuinalueiksi. Muuten voimajohtoreitin alue on varattu maa- ja 
metsätalouden harjoittamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Voimajohtoreitin sijoittuminen Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa. 
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Asemakaavat 

Voimajohtoreitti sijoittuu usean eri Nurmijärven asemaakaavan alueelle. Läntisin näistä on 
Kirkonkylän Metsä-Tuomelan asemakaava (kuva 6). Voimajohto on merkitty kaavaan 
viivalla ja z-merkinnällä. Johtoalueen pohjoispuolelle on merkitty T-EJ-merkinnällä 
teollisuus- ja varastorakennusten sekä jätteenkäsittelyn korttelialue. Sen eteläpuolella on 
EJ-2-merkitty jätteenkäsittelyalue, joka on tarkoitettu jätteen käsittelyyn, varastointiin ja 
loppusijoitukseen. Itse voimajohdon alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV-merkintä) ja 
sen reitille on merkitty ohjeellinen kohde (hu-merkintä). 

 

 

Kuva 6. Voimajohdon sijoittuminen Kirkonkylän Metsä-Tuomelan asemakaavassa. Voimajohto on merkitty 
kuvan keskelle viivalla ja z-kirjaimella. 

 
Alhonniitun alueella voimajohtoreitti sijoittuu Alhonniitun ensimmäisen kaavan sekä 
Kirkonkylän Alhonniitun asemakaavojen alueelle (kuva 7). Kaavoissa johtoreitti on merkitty 
virkistysalueeksi (V) ja osittain yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alueeksi (ET). Voimajohtoalueen pohjoispuolella on teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialue (T), eteläpuolella varastorakennusten korttelialue (TV) ja 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (TY).  
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Kuva 7. Voimajohtoreitti Alhonniitun ensimmäisen kaavan ja Kirkonkylän Alhonniityn asemakaavoissa. 
Voimajohto on merkitty kuvan keskelle katkoviivoilla ja z-kirjaimella. 

Karhunkorven alueella voimajohtoreitillä on voimassa Karhunkorven sekä Kirkonkylän 
Karhunkorpi Peuratie 3:n asemakaavat (kuvat 8 ja 9). Karhunkorven asemakaavassa 
(kuva 8) voimajohdon alue on merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY), jonka lounaispuolella on erillispientalojen 
korttelialueita (A01 ja A02). Toisella Karhunkorven asemakaavan alueella (kuva 9) 
voimajohtoalue sijoittuu T-merkinnällä ilmoitetun teollisuus- ja varastorakennuksille 
varatun korttelialueen alueelle. Molempia teollisuuskorttelialueita koskee lisämerkintä, 
jossa todetaan, että rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei käytetä varastointiin, 
pysäköintiin tai liikennealueena, on säilytettävä luonnontilassa tai niille on istutettava puita. 
Kirkonkylän Karhunkorpi Peuratie 3:n asemakaavassa voimajohtoalue on kaavoitettu 
virkistysalueeksi ja sen pohjoispuolen alueet teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (T) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alueeksi (ET). 
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Kuva 8. Voimajohtoreitin sijoittuminen Karhunkorven asemakaavaan. Voimajohto on merkitty kuvan keskelle 
katkoviivalla ja z-kirjaimella. 

 

Kuva 9. Voimajohtoreitti Karhunkorven toisessa sekä Kirkonkylän Karhunkorpi Peuratie 3:n asemakaavoissa. 
Voimajohtoreitti on merkitty kaavaan katkoviivalla ja z-kirjaimella. 



 2x 110 kV voimajohto Nurmijärvi–Lautala 
14 Ympäristöselvitys  
  

 

 

3.3  Maankäyttö 

Voimajohto sijoittuu pääosin peltovaltaisille alueille Nurmijärven kirkonkylän 
pohjoispuolelle ja ylittää valtatie 3:n (Hämeenlinnanväylä), muutamia muita pienempiä 
liikennealueita sekä Vantaanjoen. Voimajohdon välittömään läheisyyteen sijoittuu myös 
rakennettua ympäristöä erityisesti Karhunkorven ja Alhonniitun alueilla. Voimajohdon 
halkomat metsäalueet ovat pinta-alaltaan pienehköjä ja hajanaisia. Alla olevassa kartassa 
(kuva 10) on merkitty linja ja uusin tulkinta Corine maanpeite 2018 -rasteriaineistosta.  

 

Kuva 10. Maankäyttö johtoreitillä. Johtoreitti on merkitty karttaan violetilla viivalla. Selitteitä: Vihreä = metsäiset 
alueet, vaalean vihreä = harvapuustoiset alueet (esim. johtoaukea), vaalean keltainen = pellot, harmaa = 
kalliomaat, sininen = joet, punainen = pientaloalueet, tummanpunainen= liikennealueet, violetti = palveluiden 
alueet, oranssi = maatalousmaat. 

4  MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ 

4.1  Maisema 

Voimajohtoreitti on osa alueen nykyistä maisemaa. Voimajohtoreitin maisema on 
peltovaltaista eteläsuomalaista haja-asutusaluetta, ja alueella ei ole valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita (VAMA 2021). Voimajohtoreitti sijoittuu Raalan kartanon 
alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi 
ympäristöksi (RKY). Raalan maisema muodostuu Vantaanjokilaakson viljelymaisemasta, 
leveästä, puustoisesta jokiuomasta, ja mäellä sijaitsevasta Raalan kartanorakennuksesta 
ympäröivine puutarhoineen ja talousrakennuksineen. Kartanoa ympäröivässä 
maisematilassa pellon ja metsän raja kulki jo 1870-luvulla suunnilleen nykyisellä 
kohdallaan, ja rakentaminen on pysynyt hyvin perinteisillä sijoillaan RKY-alueen 
reunavyöhykkeessä, vaikka rakennuskanta on melko nuorta. Tiestö on säilyttänyt vanhat 
linjauksensa ja perinteisen pienipiirteisyytensä. Laajat peltoaukeat hahmottuvat selkeinä 
kokonaisuuksina. Merkittävin näkymä maisemassa avautuu Vantaanjoen yli kartanolle. 
Maisemaan ei sijoitu merkittäviä maisemavaurioita. (Nurmijärvi 2018). 
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Kuvassa 11 on esitetty Nurmijärven Kirkonkylän maisemarakennekartta, joka on laadittu 
Kirkonkylän osayleiskaavan maisemaselvityksen yhteydessä (Nurmijärvi 2018). 
Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavan alueella voimajohto sijoittuu avoimeen 
peltomaisemaan, pienipiirteiseen viljelymaisemaan sekä metsäisille selänteille. 
Maisemarakenteellisesti tärkeä avoin- tai peltomaisema sijoittuu Kirkonkylän eteläpuolelle, 
kun taas voimajohtoreitti sijoittuu Kirkonkylän pohjoispuolelle. voimajohtoreitin varrelle ei 
myöskään sijoitu maisemaa rajaavia metsänreunoja. 

Vantaanjoen osayleiskaavassa voimajohtoreitti sijoittuu maisemallisesti arvokkaille 
peltoalueille (MA). Alueen suunnittelumääräyksen mukaan maisemaa ei saa turmella. 

 
Kuva 11. Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaava-alueen maisemarakenne. 

 

4.2  Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset 

Voimajohdon sijoittuminen suhteessa kulttuuriympäristön merkittäviin arvoalueisiin ja 
muinaisjäännöskohteisiin on esitetty kuvassa 12. Voimajohtoreitti sijoittuu Raalan 
kartanon alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi 
ympäristöksi (RKY). Kartanoalue on historiallinen asuinpaikka, jossa on mahdollisia 
jäänteitä keskiaikaisesta kylätontista. Lähimpänä voimajohtoreittiä sijaitsevat 
muinaisjäännöspisteet Kellarinmäki 1 ja Kellarinmäki 2, joista Kellarinmäki 1 on 
mahdollisesti vanhan eläinsuojan talonpohja ja Kellarinmäki 2 jonkinlainen kellarikuoppien 
ryhmä. Voimajohtoreitin länsipäässä sijaitsevista muinaisjäännöspisteistä Halmela 1 ja 
Halmela 2 puolestaan on löytynyt kivikautisten asuinpaikkojen jäännöksiä. Kaikki 
läheisyyteen sijoittuvat muinaisjäännöskohteet sijaitsevat johtoalueen ulkopuolella.  

Nurmijärven historialliset ja esihistorialliset muinaisjäännökset on inventoitu vuosina 
2006–2008. Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo katsoo inventointitilanteen 
olevan pääosin riittävä voimajohtoreitillä, mutta laati lisäkartoituksen kesäkuussa 2022 
arkeologista potentiaalia sisältävästä alueesta Raalan kartanon eteläpuolella. Tälle 



 2x 110 kV voimajohto Nurmijärvi–Lautala 
16 Ympäristöselvitys  
  

 

 

mahdollista arkeologista potentiaalia sisältävälle alueelle vastuumuseo teki koekuoppia ja 
-pistoja ja alueella tarkasteltiin maaston profiileita mahdollisten muinaisten rakenteiden 
varalta. Vastuumuseon tutkimuksissa ei ilmennyt muinaismuistolain määrittämiä kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muita kohteita. 

 
Kuva 12. Voimajohtoreitin sijainti muinaisjäännöksiin ja kulttuuriympäristöihin nähden. 

5  LUONNONOLOT 

5.1  Maa- ja kallioperä 

Valtaosa voimajohtoreitin maaperästä on viljelyskäytössä olevia savimaita. Lisäksi 
alueelle sijoittuu muutamia pieniä hiekka- ja soramoreenialueita ja karhukorven alueella 
hiekkamaata. Voimajohtoreitin länsipäässä maaperä koostuu hienosta hiedasta ja 
saraturpeesta. Nämä alueet ovat maanviljelyksessä kuten savimaatkin (kuva 13). 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ennakkotulkinnan perusteella voimajohtoreitin 
alueelle tai läheisyyteen ei osu tiedettyjä happamia sulfaattimaita ja tietoa niiden 
esiintymisen mahdollisesta todennäköisyydestä ei ole saatavilla. Voimajohtoreitti sijoittuu 
koko matkaltaan Litorinameren korkeimman pinnantason yläpuolelle, joten potentiaali 
sulfaattimaiden esiintymiselle on pieni. 

Raalan alueella kallioperä koostuu amfiboliitista ja metavulkaniitista. Karhunkorven 
alueella kallioperän muodostaa graniitti. Valtaosa johdosta on alueella, jonka kallioperä 
muodostuu kvartsi-maasälpägneissistä. Maanpeitteen paksuus reitillä on pääasiassa noin 
30 metriä, joskin Raalan ja Alhonniitun kohdilla voi paikoitellen maanpeitettä olla vain 0–1 
metriä ja linjan alla kalliopaljastumia. 
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Kuva 13. Maaperä voimajohtoreitillä. 

5.2  Pohjavesialueet ja vesistöt 

Voimajohtoreitti sijoittuu Valkojan 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeälle 
pohjavesialueelle (0154301) Karhunkorven ja Hämeenlinnanväylän kohdalla. Lisäksi 
itäpäädyssä voimajohto sijoittuu lähimmillään noin sadan metrin päähän Jäniksenlinnan 
1-luokan vedenhankintaa varten tärkeästä pohjavesialueesta (0185851, kuva 14), 
Jäniksenlinnan pohjavesialueeseen yhdistyy koillisessa myös Teilinummen 1E-luokan 
pohjavesialue (0154305). Teilinummeen etäisyyttä Nurmijärven sähköasemalta on noin 
700 metriä. Kaikki voimajohtoreitin läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty 
taulukossa 1 ja kuvassa 14. 

Taulukko 1. Voimajohdon läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet 

 

 

 

Nimi Kunta Tunnus Tyyppi Etäisyys johdosta 

Valkoja Nurmijärvi 154301 Vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue (1) 

Voimajohto sijoittuu 

pohjavesialueelle 

Jäniksenlinna Tuusula 185851 Vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue (1) 

100 metriä 

Teilinummi Nurmijärvi 154305 Vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue, jonka 

pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan 

riippuvainen (1E) 

700 metriä 
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Kuva 14. Pohjavesialueiden sijoittuminen voimajohtoreitin läheisyyteen. 
 

 

Kuva 15. Voimajohdon sijoittuminen Valkojan pohjavedenottamon suoja-alueelle. 

Karhunkorven eteläpuolella voimajohto sijoittuu Valkojan pohjavedenottamon kaukosuoja-
alueelle (kuva 15). Pohjavedenottamo on määrätty Länsi-Suomen vesioikeuden 
päätöksellä kaukosuoja-alueeksi vuonna 1982. Matkaa vedenottamolle kertyy 
voimajohdolta noin kilometri suoraan etelään Hämeenlinnanväylän kohdalla. Suoja-
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alueella ei saa suorittaa sellaista toimintaa, jonka takia veden laatuun haitallisesti 
vaikuttavaa ainetta pääsisi pohjaveteen tai muulla tavalla huonontaa ottamosta saatavan 
veden laatua. Kaukosuojavyöhykkeellä sellaisten maaleikkausten tekemistä, jotka 
saattavat ulottua yhtä metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pintaa, on hyvissä ajoin ennen 
työhön ryhtymistä ilmoitettava Helsingin vesipiirin vesitoimistolle ja Nurmijärven kunnalle. 

5.3  Luonnonsuojelualueet 

Voimajohtoreitille sijoittuu Vantaanjoen Natura-alue (FI0100104) sekä yksi metsien 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä metsälain 10 §:n mukainen ETE-alue. Lisäksi 
osittain johtoalueelle sijoittuvan ETE-kohteen eteläpuolella sijaitsee toinen kohde, joka on 
hyvin lähellä selvitysaluetta (pohjoiskulma noin 55 metriä selvitysalueesta). Johtoalueella 
oleva ETE-kohde on kooltaan 0,29 hehtaaria ja metsätyypiltään uudistuskypsää 
lehtomaista suota. Eteläisempi kohde on puolestaan 0,216 hehtaaria ja metsätyypiltään 
samanlainen kuin edellä mainittu. ETE-kohteet sijoittuvat Kulmalan alueelle 
Hämeenlinnanväylän ja Karhunkorven länsipuolelle (kuva 16). 

Vantaanjoen itäpuolella on myös yksi ETE-kohde, Linnanoja, joka on metsälakikohteena 
suojeltu puro. Veden läheisyyden takia kasvillisuudessa on havaittavissa tiettyjä 
ominaispiirteitä ja alueen kasvuolosuhteet ja pienilmasto ovat erityiset. Puro sijaitsee 700 
metrin etäisyydellä johtoalueesta etelään. 

 

Kuva 16. Luonnonsuojelualueet ja erityisen tärkeät elinympäristöt voimajohtoreitin läheisyydessä. 

Voimajohto ylittää Vantaanjoen Natura-alueen (FI0100104) Koutin alueella. Natura-
aluerajaus kattaa Vantaanjoen pääuoman vesialueen jokisuulta 
Vanhankaupunginlahdelta Nurmijärven Nukarinkoskeen asti. Natura-alueen 
valintaperusteena on luontodirektiivin II-liitteeseen sisältyvä simpukkalaji, 
vuollejokisimpukka (Unio crassus), joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja rauhoitettu. 
Lajin mahdolliset elinympäristöt kattavat koko jokialueen, mutta sen esiintyminen on 
runsainta joen alajuoksulla koskien alapuolisissa suvannoissa. Toinen tärkeä eläinlaji, jota 
tavataan Vantaanjoen Natura-alueella, on luontodirektiivin liitteen II mukainen saukko 
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(Lutra lutra), jota tavataan koko joen pääuoman alueella. Lisäksi joessa esiintyy 
harvinaista ja silmälläpidettävää virtaludetta (Aphelocheirus aestivalis), mutta sen 
esiintyminen rajoittuu Ruutinkosken ja Königstedinkoskien alueelle. Natura-alueen 
suojeluperusteena olevan vuollejokisimpukan kantaan yksi merkittävämmistä vaikuttavista 
tekijöistä on veden kiintoainespitoisuus, jonka määrän kasvu voi vaikeuttaa etenkin 
nuorten simpukoiden selviytymistä.  

5.4  Kasvillisuus ja luontotyypit 

Nurmijärvi–Lautala-voimajohto sijoittuu pääosin maanviljelykäytössä oleville peltoalueille. 
Paikoitellen voimajohto sijoittuu pienehköille metsäsaarekkeille. Käytännössä kaikkien 
alueella maastotöiden yhteydessä kartoitettujen metsäalueiden katsotaan olevan 
metsätalouden piirissä. Iso osa paikkatietoaineiston perusteella mielenkiintoisiksi 
oletetuista metsäkohteista havaittiin maastotöiden yhteydessä avohakkuualueiksi tai 
suhteellisen tuoreiksi tiheiksi taimikoiksi. Muutamat iäkkäämmät vielä pystyssä olevat 
metsäkohteet olivat pääasiassa metsätyypiltään tuoretta kangasta. Paikoitellen myös 
pieniä lehtomaisia kangasmetsäalueita havaittiin, mutta ne eivät sijoittuneet johtoalueelle. 
Valtapuuna selvitysalueella oli vaihtelevasti kuusi ja mänty sekä lehtipuista koivu ja haapa. 

Seuraavassa osioissa käsitellään kasvillisuuspiirteiden ja maastotöiden yhteydessä 
tehtyjen havaintojen sijoittumista voimajohtoreitin varrelle. Maastotöiden yhteydessä 
kartoitettiin tarkemmin yhdeksän metsävaltaisen osuuden kasvillisuutta ja luontotyyppejä. 
Viljelykäytössä olevat peltoalueet ja rakennetut alueet jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. 
Kartoitettavat alueet valittiin aiempien Suomen lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelusta 
saatujen lajihavaintojen ja paikkatietoanalyysin perusteella. Paikkatietoanalyyseissä 
verrattiin Luonnonvarakeskuksen metsäaineistoja, kuten Kasvupaikka 2019 -aineistoa ja 
hila-aineistoja, satelliittikuviin ja pyrittiin arvioimaan selvitysalueen metsätyyppiä ja 
ikäluokkaa. Maastotöiden selvitysalue oli 50 metriä voimajohdon keskilinjan molemmin 
puolin. Lisäksi Linjalan kohdalla Nurmijärven sähköaseman pohjoispuolella kartoitettiin 
isompi alue hankkeeseen liittyvien johtojärjestelyiden vuoksi. Kartoitusjärjestys oli idästä 
länteen, samassa järjestyksessä kuin kohteet on esitelty seuraavassa osiossa ja alla 
olevassa kartassa (kuva 17). 
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Kuva 17. Johtoreitin maastossa kartoitetut alueet. 

Linjala 

Linjalan selvitysalueella kasvillisuus on tiheää taimikkoa, jossa valtalajeja ovat koivu ja 
haapa (kuvat 18, 19, 20 ja 21). Alueelta löytyy myös pihlajaa sekä yksittäisiä harmaaleppiä 
ja katajia. Voimajohdon alla aluskasvillisuus on lajirikasta ja runsasta. Metsätyypiltään 
Linjalan alue lukeutuu pääosin tuoreeseen kankaaseen, mutta paikoitellen esiintyy myös 
lehdoille tyypillistä lajistoa. Voimajohtoreitin itäpuolella metsää on kaadettu hiljattain ja 
jättöpuina on pääasiassa haapoja. Muuten itäpuolen alue on tiheää kuusitaimikkoa. 
Länsipuolella aukean ja kantatien 45 (Tuusulanväylä) väliin jäävä kaistale on 
kuusivaltaista tuorekangasta, jossa hajapuina koivuja ja katajaa. Johtoaukealla havaittiin 
muutamia komealupiineja (Lupinus polyphyllus) ja kurtturuusuja (Rosa rugosa).  

Linjalan alueelle sijoittuu vanha laidunalueena käytetty perinnebiotooppi (kuva 18). 
Laidunalueen maaperä on kuivempi ja kasvuympäristö paahteisempi kuin muu Linjalan 
selvitysalue. Uudenmaan ELY-keskuksen luonnon- ja vesiensuojeluyksikkö on inventoinut 
Linjalan hevoslaidun-perinnebiotooppikohteen viimeksi 29.6.2020. Alue on silloin luokiteltu 
luokkaan K eli kunnostuskelpoinen kohde, joka ei kuitenkaan täytä perinnemaisema-
arvoluokkien kriteerejä, mutta jolla on potentiaalia nousta korkeampaan luokkaan 
kunnostuksen ja hoidon myötä. Hevoslaitumen alueella huomionarvoisia lajeja on 
tunnistettu olevan ahokissankäpälä (Antennaria dioica, silmälläpidettävä) ja ketoneilikka 
(Dianthus deltoides, silmälläpidettävä). Kumpaakaan lajia ei havaittu vanhalla 
laidunalueella maastokäynnin yhteydessä. Lisäksi ELY-keskuksen inventoinnissa 
havaittiin vieraslajeista komealupiinia ja tarhaomenapuuta (Malus domestica). 
Tarhaomenapuu ei edellytä erityisiä toimia Ahvenanmaan ja lounaisrannikon ulkopuolella, 
koska luonnonvaraista metsäomenapuuta esiintyy vain näillä alueilla. 

ELY-keskuksen inventointiraportin mukaan perinnebiotoopin tila olisi kunnostettavissa 
avoimien alueiden lisärehuttomalla laidunnuksella. Tämän ohella vesakoita tulisi raivata, 
metsäosaa harventaa sekä hakkuujätteet kerätä alueelta pois. Suomen 
lajitietokeskukselta saatujen ennakkotietojen perusteella alueella havaittuja 
uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettäviä kartioakankaalia, ketonoidanlukkoa ja 
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ahonoidanlukkoa ei maastokäynnillä havaittu. Lajisto muutenkin oli monipuolisuudestaan 
huolimatta tavanomaista, eikä huomionarvoisia lajeja havaittu. Linjalan alueella oli 
runsaasti merkkejä hirvieläinten syönnöksistä ja makuupaikoista. 

 

Kuva 18. Linjalan hevoslaidun-perinnebiotoopin aluerajaus. 

 

Kuva 19. Linjalan hevoslaitumen reuna-aluetta johtoaukealla. 

Noin 500 metriä Nurmijärven sähköaseman pohjoispuolella voimajohto kääntyy länteen ja 
ylittää kantatien 45. Tienylityksestä kartoitettiin kasvillisuus peltoaukeaan saakka. Alue on 
metsätyypiltään hieman kuivaa, mutta kuitenkin vielä tyypillistä tuorekangasta. Puusto 
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johtoaukean ulkopuolella on mäntyvaltaista, voimajohdon alla valtalajeina kasvavat koivut, 
pihlaja ja haapa. Johtoaukealla kasvaa yksittäisiä katajia ja pieniä kuusia. Lähempänä 
pellonreunaa kasvillisuus vaihtuu heinävaltaiseksi. Joukossa kasvaa lisäksi runsaasti 
vadelmapensaita, nokkosia, kangasmaitikkaa ja nuokkuhelmikkää. Huomionarvoisia tai 
suojeltavia lajeja ei havaittu. 

 
Kuva 20. Nurmijärven sähköasema. 
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Kuva 21. Tiheää taimikkoa johtoaukealla Linjalassa, kohdassa, jossa linja kääntyy länteen. 

Kellarinmäki 

Johtoalueeseen eteläpuolelta rajautuvat metsäalueet ovat muutamia vuosia sitten 
kaadettua talousmetsää, jossa kasvaa nyt tiheää taimikkoa. Pohjoispuolella johtoaukean 
reunasta alkaa varttuneempi kuusivaltainen talousmetsä ja länteen mennessä johtoalue 
rajoittuu asuintalojen pihaan vievään tiehen (kuvat 22 ja 23). Pohjoisreunassa kasvaa 
muutamia nuoria tammia ja haapoja. Metsätyypiltään alue on tyypillistä tuorekangasta, 
kuten Linjalankin osio. Kellarinmäen osion itä- ja länsiosat ovat kasvuolosuhteiltaan 
kosteampia, kun taas keskivaiheilla osiota on selkeästi kuivempaa habitaattia. 
Aluskasvillisuutta selvitysalueella hallitsevat saniaiset, maitohorsma, mesiangervo, pujo ja 
useat eri saralajit. Osion länsipäädyssä pellonreunassa linjan alla on vähällä käytöllä oleva 
tienpohja ja kääntöpaikka, jossa ympäristö on selvästi kuivempi kuin muu osa tästä 
kohteesta. Pellonreunassa ja tienpohjan reunoissa kasvaa muun muassa piharatamo, 
timotei, siankärsämö, hiirenvirna, puna- ja valkoapila, poimulehti, ketohanhikki, koiranputki 
ja poimuhierakka. Huomionarvoisia tai suojeltavia lajeja ei havaittu.  
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Kuva 22. Voimajohto kellarinmäen kohteessa, näkymä länteen peltoaukean reunasta. 

Kellarinmäen alueen länsipäädyssä linja ylittää ennen peltoaukeaa ojan, jonka 
ympäristössä kasvaa runsaasti kosteamman kasvupaikan lajeja kuten ojakellukkaa, suo-
orvokkia ja metsäkortetta. Kyseinen oja on osa Vantaanjokeen laskevan Linnanojan 
valuma-aluetta. Linnanojan varteen on luokiteltu kaksi noin 700 metrin päässä 
johtoalueesta sijaitsevaa metsälain 10 §:n mukaista erityisen tärkeää 
elinympäristökuviota. Metsälakikohteet on luokiteltu puronvarsien suojapuumetsiköiksi, 
kasvupaikkatyypiltään lehtomaisiksi kankaiksi. Johtoaukealla oja erottuu 
kesävedenkorkeudella käytännössä lähes kuivana ojanpohjana, mutta ympäristöään 
selkeästi kosteampana kasvupaikkana. 
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Kuva 23. vVoimajohto Kellarinmäen kohteessa. Näkymä itään kohdasta, jossa linjan pohjoispuolella 
muutamia asuinrakennuksia. 

Vantaanjoen ylitys 

Johtoalueen ympärillä on rehevää joenvarsilehtoa, selvitysalueella ei kasva isoja puita 
(kuva 24). Peltoviljelykset ulottuvat noin 20 metrin päähän joesta. Joen ja pellon välisellä 
johtoaukeaosiolla kasvaa luonnontilaista niittylajistoa. Vallitsevia kasvilajeja 
selvitysalueella ovat nurmipuntarpää, koiranputki, nokkonen, pikkutakiainen ja 
isotakiainen, ojakellukka, maitohorsma, hiirenvirna, poimuhierakka, syreeni sekä joessa 
kasvavat valkolumpeet. 

Joen väri on savisamea, eikä pohja ole näkyvissä. Ylävirrassa on Suomen 
lajitietokeskuksen aineistojen mukaan havaittu vuollejokisimpukkaa, mutta johtoalueen 
kohdalla havaintoja ei ole mahdollista tehdä samean veden takia. Lajitietokeskuksen 
mukaan pohjoispuolella Vantaanjoen varressa on havaittu myös jättipalsamia, mutta 
johtoalueen kohdalla siitä ei tehty havaintoja. 
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Kuva 24. Voimajohto ylittää Vantaanjoen. 

Koutti 

Koutti- Karhunkorpi välillä maasto kartoitettiin tien 1321 molemmin puolin. Tien itäpuolella 
johtoaukea on hyvin tiheää koivutaimikkoa (kuva 25). Johtoaukean molemmin puolin on 
koivuvaltaista tuorekangasta, jossa kasvaa hajapuina leppää. Johtoaukealla ja sen 
reunoilla esiintyy myös pajuja ja pihlajaa. Aluskasvillisuus on saniaisten ja ruohojen 
hallitsemaa. Johtoaukealla kasvaa useita kurtturuusuja ja alueella havaittiin myös useampi 
lupiinikeskittymä. Tien länsipuoli on habitaatiltaan vastaava, mutta metsässä on hieman 
enemmän kuusia hajapuina ja johtoalue on itäpuolta tiheämpi ja sen aluskasvillisuus 
vähälajisempi. Suojeltavia lajeja ei havaittu kohteessa. 
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Kuva 25. Johtoalue tien 1321 itäpuolella Koutin alueella. 

Kulmala 

Kulmalan kohteessa käytiin maastotöiden yhteydessä, jolloin havaittiin, että alueella on 
tehty hiljattain laajat avohakkuut (kuva 26). Johtoalueelle sijoittuu metsälain 10 §:n 
mukainen erityisen tärkeä elinympäristökuvio ja sen läheisyyteen noin sadan metrin 
päähän linjasta sijoittuu toinen vastaava kohde. Molemmat kohteet on luokiteltu 
kasvupaikkatyypiltään lehtomaisiksi kankaiksi tai vastaavanlaiseksi suoksi 
(ruohoturvekangas). Valtapuulajeina kohteilla on iältään uudistuskypsä kuusi. 
Voimajohtoa ympäröivien avohakkuiden vuoksi Kulmala ei osoittautunut muuten kuin 
metsälain 10 §:n mukaisten kohteiden osalta tarpeelliseksi kartoittaa. Johtoalueen 
metsälakikohde on kasvupaikkana kostea ja rehevä, alueen reunaan on kaivettu oja. 
Kuusien lisäksi alueella kasvaa runsaasti pajuja. Metsälakikohteella aluskasvillisuutta 
hallitsee mesiangervo, ojakellukka, pelto- ja suokorte, niittyleinikki, leskenlehti, 
keräpäävihvilä, korpikastikka, nuokkuhelmikkä, rönsyleinikki, vadelma ja peltokanankaali. 
Suojeltavia tai muuten huomionarvoisia lajeja ei havaittu kohteessa. 
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Kuva 26. Oikeassa reunassa 110 kilovoltin voimajohto Kopula–Nurmijärvi, hakkuun keskellä ennen 
peltoaukeaa pystyyn jätetty metsälakikohde. Kuva otettu liito-oravakartoituksen yhteydessä keväällä 2022. 

Lähdemäki 

Lähdemäki on voimajohtoreitin kartoitetuista habitaateista kuivin. Alueen keskivaiheilla, 
mäen korkeimmalla kohdalla, maaperä on hyvin ohut ja johtoalueella on useita 
kalliopaljastumia. Kasvillisuus on harvaa ja paahteista. Puusto on matalaa, kuivimmilla ja 
kallioisimmilla kohdilla pääasiassa katajaa, mutta muuten esiintyy myös koivua ja pajuja. 
Voimajohtoreitin alitse kulkee Seitsemän veljeksen vaellusreitti, joka on Helsingistä 
Tuusulan ja Nurmijärven kautta Hyvinkäälle kulkeva noin 90 kilometrin mittainen retkeily- 
ja vaellusreitti (liite 3). Johtoalueella reitti kulkee hieman toista sataa metriä, Lähdemäeltä 
länteen pellonreunaan asti (kuva 27). Voimajohtoreitin pohjois- ja eteläpuolella on tehty 
laajat avohakkuut hiljattain. Lähdemäeltä itään ja länteen kohti peltoaukeita päin 
mentäessä habitaatti muuttuu selvästi kosteaksi ja lajisto vaihtuu merkittävästi (kuvat 28 
ja 29).  
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Kuva 27. Seitsemän veljeksen vaellusreitin sijoittuminen johtoalueelle Lähdemäen kohdalla. Lähde: Google 

maps. 

 

Kuva 28. Voimajohto Lähdemäen kohdalla, näkymä itään. 

Runsaina esiintyviä lajeja Lähdemäellä ovat muun muassa hiirenvirna, ketotädyke, kielo, 
poimuhierakka, niittyleinikki, metsäkurjenpolvi, niittynätkelmä, peltokanankaali ja vadelma. 
Paahteisten ja kuivempien kalliopaljastumien ympäristössä esiintyy myös puolukkaa. 
Läntistä rinnettä alas mentäessä habitaatti muuttuu kosteammaksi ja puusto vaihtuu 
pajuvaltaiseksi. Metsäkorte, rätvänä, ahomatara ja mesiangervo esiintyvät runsaina. 
Suojeltavia lajeja tai vieraslajeja ei havaittu. 
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Kuva 29. Näkymä länteen. Etualalla Seitsemän veljeksen vaellusreitti, joka kulkee linjan alla lähdemäen 

kohdalla. 

Alhonniittu 

Voimalinja ylittää tien 1311 Alhonniitun kohdalla. Tässä kohteessa kartoitettiin 
potentiaaliset alueet tien molemmin puolin. Itäisempi kohde valittiin voimajohdon 
läheisyydessä olevan vanhan metsän perusteella, läntisessä kohteessa linja ylittää 
Kyläjoen.  
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Itäisempi kohde on hyvin tyypillistä talousmetsää ja metsätyypiltään kuusivaltaista 
tuorekangasta (kuva 30). Voimajohdon alla johtoaukealla kasvaa koivua, pajuja, leppää ja 
harvakseltaan kuusentaimia. Pellonreunassa kasvaa runsaasti maitohorsmaa, 
siankärsämöä, koiran- ja vuohenputkea, peltokortetta, korpikastikkaa ja yksittäisiä 
lupiineja. Metsäisemmällä habitaatilla esiintyy lisäksi harakankelloja, vadelmaa, 
kevätpiippoa ja keräpäävihvilää.  

Läntisessä kohteessa, jossa voimajohto ylittää kapean ja samean Kyläjoen, kasvillisuus 
on hyvin rehevää, tiheää ja vaikeakulkuista (kuva 31). Joen itärannan ja viereisen 
liikekäytössä olevan kiinteistön välissä havaittiin maastokäynnillä laaja esiintymä 
haitalliseksi vieraslajiksi säädettyä japanintataria (Reynoutria japonica, kuva 32).  

 

Kuva 30. Alhonniittu, itäisempi kohde. 
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Kuva 31. Alhonniittu, Kyläjoen ylityskohta. 

 

Kuva 32. Japanintataresiintymä linjan alla, Kyläjoen rannassa. 
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Lautala 

 

Kuva 33. Lautalan erotinasema, näkymä itään 

Uudistettavan voimajohdon osuus päättyy Lautalan erotinasemalle tultaessa (kuvat 33 ja 
34). Johtoaukean lajisto tällä jaksolla on pellonreunan ja johtoaukean tyypillisiä niittylajeja. 
Pohjoispuolella johtoalue rajautuu metsän ja pellon reunaan.  Alueella ei havaittu 
maastokäynnin yhteydessä huomionarvoista lajistoa. 

 

Kuva 34. Lautalan erotinasema, näkymä länteen. 
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5.5  Linnusto 

Hankealueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu arvokkaita lintualueita (IBA, FINIBA tai 
MAALI-alue) tai tiedossa olevia petolintujen pesiä. Muuttolintujen valtakunnalliset 
päämuuttoreitit eivät myöskään ylitä hankealuetta. Maastokäynnin yhteydessä 
selvitysalueella havaittiin tyypillisiä avoimen ympäristön lajeja, kuten kiuru 
(silmälläpidettävä) ja keltasirkku (elinvoimainen) sekä muuta tavanomaista lajistoa, kuten 
peippo, mustarastas ja pajulintu (kaikki elinvoimaisia). Selvitysalueella havaittiin lisäksi 
useita pensastaskuja (vaarantunut) sekä Linjalan alueella lehtokurppa (elinvoimainen) 
poikasineen. Monet linnut olivat äänessä aamulla ja aamupäivästä lähtien lintujen ääntely 
väheni selvästi.  

5.6  Muut huomionarvoiset eliölajit 

Maastotöissä selvitettiin erikseen liito-oravien esiintymistä ja mahdollisia ruokailu- ja 
elinalueita 2.5.2022 viidestä ennalta valitusta kohteesta. Kohteet valittiin Suomen 
lajitietokeskukselta saatujen havaintojen ja metsäaineistojen perusteella. Kuvassa 35 on 
esitetty alueet, jotka kartoituksessa käytiin läpi sekä aikaisemmat tiedossa olevat liito-
oravahavainnot.  

Linjalan itäpuolella havaittiin maastokäynnin yhteydessä muutamia potentiaalisia 
kolopuita, mutta niiden ympärillä oli tehty laajat avohakkuut, ja habitaattina alue oli hyvin 
eristynyt muista elinympäristökuvioista.  

Raalassa ennakkotiedoista huolimatta havaittiin alueen soveltuvan huonosti liito-oravalle 
liian nuoren puuston ja vähäisen lehtipuumäärän takia. Kulmalassa tilanne oli hyvin 
samanlainen. Tuore avohakkuu kattoi melkein koko alueen johtoaukean ulkopuolella, joka 
oli ennalta tulkittu potentiaaliseksi elinympäristöksi. Jättöpuina oli muutamia isoja haapoja.  

Alhonniitussa länsipään metsätyyppi havaittiin soveltuvaksi elinympäristöksi liito-oravalle, 
mutta metsän ikä ja kolopuiden puute laskivat alueen merkitystä mahdollisille lähireviirien 
liito-oraville ainakin toistaiseksi. Lähimmät havainnot on tehty noin 400 metriä johdosta 
Alhonniitun kartoitusalueen eteläpuolella vuonna 2017.  
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Kuva 35. Voimajohtoreitin liito-oravien osalta kartoitetut kohteet. 

Koholassa eli Lautalan asemalla havaittiin voimajohtoreitin pohjoispuolella sijaitseva 
metsä potentiaalisimmaksi elinympäristöksi. Metsän ikä oli tarkastelluista alueista vanhin 
ja johtoalueen pohjoispuolella liito-oravalle potentiaalisten kolopuiden määrä oli melko 
hyvä. Potentiaaliset kolopuut sijaitsivat johtoalueen ulkopuolella, joten voimajohdon 
uusimisella ei ole niihin vaikutuksia. Liito-oraville oli kohteessa myös hyviä ruokailupuita 
havaittavissa, mutta merkkejä eläimistä alueella ei tehty. Kartoituksen yhteydessä ei siis 
havaittu voimajohdon läheisyydessä esiintyviä liito-oravan käytössä olevia 
elinympäristökuvioita. 

Muita huomionarvoisia eliölajeja tai niille erityisen sopivia elinympäristöjä, kuten 
Vantaanjoen Natura-alueella tavattavaa saukkoa tai viitasammakkoa ei havaittu 
voimajohtoreitin varrella selvitysten yhteydessä. 

Vieraslajit 

Maastotöiden yhteydessä useassa kohdassa voimajohtoreittiä havaittiin vieraslajeja, 
pääasiassa komealupiinia ja kurtturuusua, mutta Alhonniitussa Kyläjoen penkalla kasvoi 
myös japanintataria. Vieraslajien esiintyminen keskittyi alueille, joissa ne ovat 
mahdollisesti levinneet läheisten talojen pihoista koristekasvikäytöstä luontoon. Erityisesti 
Kellarinmäen länsireuna, Koutti ja Alhonniittu erottuivat alueina, joissa vieraslajeja tavattiin 
selkeästi enemmän kuin muualla (kuva 36).  

Kurtturuusun havaittiin esiintyvän paikoissa, joissa talojen puutarhat ulottuivat lähelle 
voimajohtoa. Kurtturuusut kasvoivat johtoaukealla sekä reunavyöhykkeillä. Japanintatar 
kasvoi laajana kasvustona voimajohdon reunavyöhykkeellä levittäytyen myös 
johtoaukealle. Lupiinia esiintyi laajasti johtoreitillä etenkin risteävien teiden varsilla.  
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Kuva 36. Johtoalueella havaitut kurtturuusu- ja japanintataresiintymät. 

6  IHMISTEN ELINOLOT 

6.1  Rakennukset ja asuminen 

Voimajohto sijoittuu pääasiassa maa- ja metsätalouskäytössä oleville alueille. Asutusta ja 
muussa käytössä olevia rakennuksia voimajohdon läheisyyteen sijoittuu pääasiassa 
kolmella alueella: Ahonpelto–Alhonniittu (kuva 37), Karhunkorven alueella (kuva 38) ja 

Koutti–Raala välillä (kuva 39). 50 metrin säteelle voimajohdon keskilinjasta sijoittuu 

asuinrakennuksia, liike- tai julkisia rakennuksia sekä muita rakennuksia, jotka on listattu 
taulukkoon 2. Rakennukset kartoitettiin samalla säteellä voimajohdosta, jolla maastotyöt 
luontoarvojen osalta laadittiin.  

Kaikkiaan selvitysalueelle sijoittuu 23 rakennusta 50 metrin säteellä voimajohdon 
keskilinjasta. Asuinrakennuksia näistä on kaksi kappaletta, liikerakennuksia kolme, 
teollisia rakennuksia yhdeksän ja muiksi rakennuksiksi luokiteltuja yhdeksän kappaletta. 
Kaikki voimajohdon välittömään läheisyyteen sijoittuvat rakennukset ovat matalia, 1–2 
kerroksisia. Kummatkin asuinrakennukset sijoittuvat johtoalueen ulkopuolelle. 
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Taulukko 2. Alle 50 metrin päähän voimajohdon keskilinjasta sijoittuvat rakennukset. 

 
Rakennuksen tyyppi Kunta Sijainti Etäisyys 

johdosta 

Asuinrakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Alhonniittu n. 40m 

Asuinrakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Raala n. 45m 

Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 
krs 

Nurmijärvi Alhonniittu n. 15m 

Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 
krs 

Nurmijärvi Alhonniittu n. 40m 

Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 
krs 

Nurmijärvi Alhonniittu n. 35m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Alhonniittu n. 35m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Alhonniittu n. 30m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Raiskiontie n. 40m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 30m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 40m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 25m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Koutti n. 25m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Raala n. 30m 

Muu rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Raala n. 30m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Alhonniittu n. 25m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Alhonniittu n. 45m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 20m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 25m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 35m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 30m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 30m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 20m 

Teollinen rakennus, 1-2 krs Nurmijärvi Karhunkorpi n. 25m 
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Kuva 37. Rakennusten sijainti voimajohtoreittiin nähden, Ahonpelto–Alhonniittu. Kartassa läpikuultavalla 

harmaalla 50 m voimajohdon molemmille puolille ulottuva selvitysalue. 

 
Kuva 38. Rakennusten sijainti voimajohtoreittiin nähden, Karhunkorpi. Kartassa läpikuultavalla 
harmaalla 50 m voimajohdon molemmille puolille ulottuva selvitysalue. 
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Kuva 39. Rakennusten sijainti voimajohtoreittiin nähden. Koutti–Raala. Kartassa läpikuultavalla harmaalla 50 

m voimajohdon molemmille puolille ulottuva selvitysalue. 

6.2  Virkistyskäyttö 

Virkistyskäyttö johtoalueella keskittyy Lähdemäen alueelle, missä Seitsemän veljeksen 
vaellusreitti kulkee noin sadan metrin matkan voimajohdon alla johtoaukealla, sekä 200 
metriä voimajohtoreittiä mukaillen aukean pohjoispuolella. Lisäksi Vantaanjoen 
osayleiskaavaan on merkitty ulkoilureitti, joka myötäilee voimajohdon kohdalla 
Vantaanjoenuomaa, mutta varsinaista selkeää reittiä ei maastossa havaittu mahdollisesti 
tiheän kasvillisuuden takia. 

Vapaa-ajan asuntoja voimajohdon välittömään läheisyyteen ei sijoitu.  

6.3  Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät  

Voimajohdot synnyttävät läheisyyteensä sähkö- ja magneettikenttiä, joiden vaikutukset 
ovat suurimmillaan johtoalueella, suoraan johtimien alapuolella. Voimajohdon alta 
poispäin liikuttaessa niiden voimakkuudet heikkenevät nopeasti ja erilaiset rakenteet sekä 
kasvillisuus vaimentavat voimakkuutta entisestään (kuva 40). Kenttien voimakkuudet 
riippuvat voimajohdon jännitetasosta: 110 kilovoltin johdolla sähkökentän voimakkuus on 
suurimmillaan alle 2 kV/m ja magneettikentän magneettivuon tiheyden suurin arvo 5–8 
mikroteslaa (μT).  

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee raja-arvot ja toimenpidetasot 15.12.2018 
voimaan tulleessa asetuksessaan (1045/2018) ionisoimattoman säteilyn väestölle 
aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta. STM:n asetuksessa väestölle asetettu 
magneettikenttäaltistuksen toimenpidetaso 200 mikroteslaa ei ylity edes suoraan 400 
kilovoltin voimajohtojen alla, jossa mitatut magneettikentät ovat suurimmillaankin olleet 
noin 10 mikroteslaa. Kun etäisyys 400 kilovoltin voimajohdon keskilinjasta on 50–70 metriä 
ja 110 kilovoltin voimajohdon keskilinjasta 25–40 metriä, magneettikenttä on enää alle 
puoli prosenttia väestölle asetetusta toimenpidetasosta. Voimajohtojen sähkökenttien raja-
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arvoihin STM:n asetusta ei sovelleta, koska sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla 
säädetään voimajohdoille vaatimuksia, jotka rajoittavat sähkökentän voimakkuuden 
voimajohtojen läheisyydessä turvalliselle tasolle. 110 kilovoltin voimajohdon alla 
sähkökentän voimakkuudet ovat enimmillään 2–3 kV/m. 

 

Kuva 40. Esimerkki sähkö- ja magneettikenttien voimakkuuksista voimajohtojen läheisyydessä (Lähde: 

Säteilyturvakeskus). 

7  VOIMAJOHDON UUSIMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

7.1  Maankäyttö ja kaavoitus 

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa esitetään alueiden 
käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
konkretisoidaan maakuntakaavoilla ja kaavat toimivat ohjeena kuntien kaavoitusta 
laadittaessa. Hankkeen toteuttaminen ei estä maakuntakaavan tarkoittamaa maankäytön 
toteutumista. Voimajohtoreitti on nykyisellään merkitty yleis- ja asemakaavoihin ja se 
toteuttaa näin alueellisia maankäytön tavoitteita. Koska johtoalueen leveys tai sijainti eivät 
muutu, voimalinjan uusiminen ei vaikuta myöskään muissa kaavoissa, kuten 
osayleiskaavoissa, mainittuihin arvokkaisiin maisema-alueisiin. Hankkeessa on kyse 
nykyisen voimajohdon uudistamisesta eikä hanke edellytä nykyisen johtoalueen 
muuttamista, joten haitallisia vaikutuksia maankäytölle ei aiheudu. Uudet vapaasti seisovat 
pylväät mahdollistavat viljelyn laajemmalla alueella pylväiden läheisyydessä, joten 
peltoalueilla maankäyttöön aiheutuu vähäisiä positiivisia vaikutuksia viljelyalan kasvaessa 
nykytilaan verratessa. 

7.2  Maisema 

Maisema on kokonaisuus, joka on syntynyt luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta. 
Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia tekijöitä kuten alueen historia, ihmisten kokemukset, 
toiveet, arvostukset ja asenteet, jotka vaikuttavat maiseman kokemiseen. Arviot samasta 
maisemasta tai hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat 
edellä mainituista syistä poiketa toisistaan merkittävästikin.  

Maisemavaikutukset koostuvat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksista. 
Vaikutukset ovat kokemuksellisia muutoksia maisemassa, luonnonalueilla ja 
kulttuuriympäristöissä. Voimajohdot koetaan usein maisemassa häiritsevinä muualla kuin 
alueilla, jotka ovat jo voimakkaasti rakennettuja. 

Merkittävimmän visuaalisen vaikutuksen maisemaan aiheuttavat voimajohdon avoimeen 
maastoon sijoittuvat voimajohtopylväät. Vaikutus on luonteeltaan pysyvä. Uuden 2 x 110 
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kilovoltin voimajohdon pylvästyyppinä käytetään vapaasti seisovia T-pylväitä nykyisten 
harustettujen pylväiden sijaan. T-pylväät ovat noin 10–15 metriä korkeampia kuin nykyiset 

pylväät, joten ne lisäävät voimajohdon näkyvyyttä jonkin verran (kuvat 41 ja 42). 

 

Kuva 41. Havainnollistava kuva T-pylväiden maisemallisesta vaikutuksesta avoimessa ympäristössä talvella. 

Kuva: Risto Uusitalo 
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Kuva 42. Havainnollistava kuva T-pylväiden maisemallisesta vaikutuksesta avoimessa ympäristössä kesällä. 
Kuva: Risto Uusitalo 

Metsäisillä osuuksilla maisemavaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi, koska johtoaluetta ei 
levennetä. Vantaanjoen maisemallisesti arvokkailla peltoaukeilla sekä Nurmijärven 
Kirkonkylän alueella maisema muuttuu hieman pylväiden näkyessä aiempaa kauemmas. 
Kirkonkylän arvokkaat maisema-alueet eivät ole voimajohtoreitin läheisyydessä, vaan 
sijoittuvat Kirkonkylän eteläpuolelle. Voimajohdon varrelle ei myöskään sijoitu maisemaa 
rajaavia metsäalueita. Voimajohdon reitti säilyy, joten hankkeen vaikutukset maisemaan 
ovat vähäiset. 

Myös Raalan ympäristössä maisema muuttuu vastaavasti, mutta muutoksella ei ole 
vaikutuksia kartanomaiseman ominaispiirteisiin eikä voimajohdon uusiminen vaikuta 
kartanoalueen merkittävimpään maisemaan, joka on eri näkymäakselille jäävä näkymä 
Vantaanjoen yli kartanolle. Johtoreitti sijoittuu tämän näkymän eteläpuolelle eikä näin 
muuta maisemaa. 

7.3  Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset 

Voimajohtoreitille ei sijoitu lähtötietojen ja alueellisen vastuumuseon laatiman 
tarkastustutkimuksen perusteella arkeologisia kohteita. Muinaisjäännöksille ei siten 
aiheudu vaikutuksia voimajohdon rakentamisesta. Voimajohto sijoittuu maakunnallisesti 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Raalan kartanon alueella, mutta voimajohdon 
rakentamisen ei arvioida vaikuttavan kulttuuriympäristöön, sillä se tehdään nykyisen 
johtoreitin paikalle eikä johtoaluetta levennetä. Pylvästyypin muutoksen myötä 
kulttuuriympäristön maisema muuttuu aiemmasta. Maisemavaikutuksia on arvioitu 
kohdassa 7.2. 
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7.4  Maa- ja metsätalous 

Johtoreitti sijaitsee pääosin peltoaukeilla. Pylvästyypin vaihtaminen harustetusta pylväästä 
vapaasti seisoviin T-pylväisiin pienentää pylväiden vaatimaa maa-alaa ja vaikuttaa näin 
myönteisesti voimajohdon alla olevien peltoalueiden viljelyyn.  

Mahdollisia vaikutuksia maa- ja metsätalouteen voi syntyä rakennustöiden aikana. 
Työkoneet voivat aiheuttaa vaurioita metsien tai peltoalueiden maaperään. Ajoittamalla 
rakennustyöt ajankohtaan, kun pelloilla kasvava sato ei ole herkässä tilassa, voidaan 
vähentää rakentamisen aikaisia vahinkoja viljelyksille. Pyrkimällä käyttämään nykyistä 
tiestöä ja kulku-uria voidaan vaikutuksia maaperään entisestään vähentää. Vaikutuksia 
metsätalouteen ei synny, koska johtoaluetta ei levennetä nykyisestä. Vaikutukset maa- ja 
metsätalouteen arvioidaan vähäisiksi.  

7.5  Asuinrakennukset ja virkistyskäyttö 

Voimajohdon uusimisella katsotaan olevan lähinnä maisemallisia eli viihtyisyyteen 
vaikuttavia pitkäkestoisia, mutta vähäisiä vaikutuksia, sekä rakentamisen aikana syntyviä 
lyhytkestoisia häiriövaikutuksia. Maiseman muuttuminen voimajohtopylväiden korkeuden 
kasvaessa voi vaikuttaa viihtyisyyden kokemukseen, mutta vaikutukset arvioidaan 
vähäisiksi, sillä voimajohtoreitin sijainti ei muutu.  

46 metriä leveälle johtoalueelle sijoittuu kaksi rakennusta: liikerakennus Karhunkorvessa 
(kuva 43) ja teollisuusliikerakennus Alhonniitussa (kuva 44). Lisäksi Raalan alueella 
voimajohdon läheisyyteen sijoittuu neljä asuinrakennusta ja niiden ulkorakennukset, joihin 
rakennustöistä voi aiheutua meluhaittaa (kuva 45). Asuinrakennusten pihapiirit ovat myös 
melko esteettömät voimajohdon suuntaan, joten maisema muuttuu näiden 
asuinrakennusten osalta hieman. Maiseman muutosta on mahdollista hillitä 
pylvässuunnittelulla. Vaikutusten arvioidaan jäävän kokonaisuudessaan kuitenkin 
vähäisiksi, koska voimajohto säilyy nykyisellä paikallaan ja hankkeessa merkittävimmät 
muutokset kohdistuvat pylväiden sijaintiin ja niiden korkeuteen. Rakentamisen aikaisiin 
häiriöihin voidaan vaikuttaa rakennustöistä etukäteen tiedottamalla sekä ajoittamalla 
rakennustyöt päiväaikaan arkipäiville. 
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Kuva 43. Johtoalueelle sijoittuva liikerakennus Karhunkorven alueella. Kuvassa Violetilla Nurmijärvi–Lautala 

110 kilovoltin voimajohto ja läpikuultavalla harmaalla johtoalue. 

 

Kuva 44. Johtoalueelle sijoittuva teollisuusrakennus Alhonniitun alueella. Kuvassa Violetilla Nurmijärvi–Lautala 
2x 110 kilovoltin voimajohto ja läpikuultavalla harmaalla johtoalue. 
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Kuva 45. Johtoalueen läheisyydessä sijaitsevia asuinrakennuksia ja pihapiirejä Raalan eteläpuolella. 
Kuvassa Violetilla Nurmijärvi–Lautala 2x 110 kilovoltin voimajohto ja läpikuultavalla harmaalla johtoalue. 

Alueen virkistyskäyttö keskittyy selvitysalueella lähinnä Seitsemän veljeksen vaellusreitille 
sekä vähäisemmässä määrin Vantaanjoen osayleiskaavaan merkitylle ulkoilureitille. 
Seitsemän veljeksen vaellusreitin käyttöön voi rakennustöiden käytön myötä aiheutua 
hetkellistä häiriötä sekä rakennustöistä kantautuvan melun että rakennustöihin liittyvän 
kaluston ja materiaalien sijoittelun kautta. Vaellusreittiä on mahdollista käyttää 
ympärivuotisesti, joten rakennustöitä ei ole mahdollista ajoittaa retkeilykauden 
ulkopuolelle. 

Vantaanjoen ulkoilureitin käyttö arvioidaan maastokäynnin perusteella hyvin vähäiseksi. 
Johtoalueella ulkoilureitti myötäilee Vantaanjokiuomaa eikä vaikutuksia ulkoilureitin 
käyttöön aiheudu, koska pylväitä ei sijoiteta joen rantatörmälle. 

7.6  Vaikutukset terveyteen – altistuminen sähkö- ja magneettikentille 

Hankkeessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) määrittelemät raja-arvot ja 
toimenpidetasot eivät ylity sähkö- ja magneettikenttien osalta. STM:n asetus ei edellytä 
jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle eikä Suomessa ole olemassa virallisia 
sähkö- ja magneettikenttiin perustuvia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita tai 
määräyksiä. Voimajohtojen läheisyyteen ei kuitenkaan haluta sellaista toimintaa, joka 
mahdollisesti lisää sähköturvallisuusriskiä tai jossa voimajohtojen läheisyys aiheuttaa 
ihmisissä pelkoa. Tästä syystä sähköverkkoyhtiöt voivat ohjeistaa maankäytön 
suunnittelua ja kaavoitusta. Maankäytön suunnittelussa ja rakennuslupia käsiteltäessä 
Fingrid suosittelee sähköturvallisuuden takia, että tontit ja pihapiirit sijoitettaisiin kokonaan 
johtoalueen ulkopuolelle.  

Sähkökentän voimakkuus laskee nopeasti johdosta etäännyttäessä ja puut, pensaat tai 
talojen rakenteet vaimentavat sähkökenttää tehokkaasti, eikä sähkökenttä etene asunnon 
sisään. Sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien häiriintyminen voimajohtojen alla 
ei ole todennäköistä, mutta se on mahdollista. Tästä syystä tahdistinpotilaiden on syytä 
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välttää voimajohdon alla oleskelua ja pyrkiä maastossa liikkuessaan alittamaan 
voimajohdot kohdista, joissa johtimien etäisyys maasta on suurin, eli läheltä pylväitä. 

7.7  Pohjavesialueet ja vesistöt 

Voimajohto sijoittuu Valkojan 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. 
Voimajohtojen vaikutukset pohjaveteen ovat vähäisiä ja rajoittuvat käytännössä vain 
pylväspaikoille. Uusien pylväiden perustamistyöt eivät yleensä ulotu pohjaveden tasolle. 
Onnettomuustilanteisiin ja koneiden rikkoutumiseen voidaan varautua esimerkiksi 
imeytysaineilla ja tarkoilla toimintaohjeilla. Näin rakentamisen yhteydessä vältetään 
pienten työkoneissa käytettävien polttonestemäärien tai muiden haitallisten aineiden 
kulkeutuminen maaperään ja siten pohjaveteen. Hankkeella ei katsota olevan vaikutusta 
pohjavesialueelle. Pohjavesialue huomioidaan voimajohdon rakentamisessa ja 
kunnossapitotöissä siten, että pohjavesialueella ei varastoida kemikaaleja eikä tankata, 
pestä tai huolleta työkoneita. 

Vesistöistä Nurmijärvi–Lautala-voimajohto ylittää Natura-alueverkostoon kuuluvan 
Vantaanjoen ja hyvin pienimuotoisen Kyläjoen Alhonniitussa. Rakentamisen aikaisia 
vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla uudet pylväät riittävälle etäisyydelle jokien 
penkoista ja poistamalla mahdollisimman vähän kiintoainesta sitovaa kasvillisuutta 
vesistöjen reuna-alueilta vanhoja pylväitä poistaessa ja uusia pystyttäessä. Vaikutuksia 
jokiekosysteemeihin vältetään sijoittamalla uudet pylväät niin, että liikkuminen joen 
läheisyydessä ei ole tarpeellista. Rakennus- ja kunnostustöiden sekä puustonkäsittelyn 
yhteydessä on syytä välttää turhaa liikkumista jokien penkoilla. Voimajohdon uusimisen ei 
katsota vaikuttavan pysyvästi valuma-alueisiin tai veden virtauksiin kummankaan vesistön 
kohdalla. 

Myös Kellarinmäen eteläpuolella Linnanoja on huomioitava johtoalueen rakennustöissä 
sekä alueella liikuttaessa kunnossapito- tai puustonkäsittelytehtävissä. Johtoalueella 
virtaavan ojan tukkeutuminen tai sortuminen voi vaikuttaa merkittävästi alajuoksun 
metsälakikohteisiin Linnanojan varressa. Myös kiintoaineskuorman merkittävää kasvua 
tulee välttää, jotta puron veden laatu ei häiriinny tai vähävetinen puro ei tukkeudu.  

Huomioimalla vesistökohteet voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa 
asianmukaisella tavalla, vaikutukset vesistöihin arvioidaan vähäisiksi. 

7.1  Maa- ja kallioperä 

Voimajohdon vaikutus maa- ja kallioperään jää ympäristössä paikalliseksi. Uusien 
pylväiden perustuksien rakentaminen muuttaa kallioperää paikallisesti. Pelloilla ja 
pihapiireissä sijaitsevat vanhojen pylväspaikkojen perustukset poistetaan uudistuksen 
aikana, mutta metsäalueilla ne voidaan jättää maahan. Jättämällä metsäalueiden 
perustukset paikoilleen vähennetään häiriötä ympäristölle. Vanhoja osia paikalleen 
jättämällä voidaan myös välttää lisämuutokset kallioperään ja sitä ympäröivään 
maaperään.  

Rakennustöissä käytettävät koneet voivat aiheuttaa vähäisiä pintavaurioita kallioperälle, 
ja maaperään paikallisia ruhjeita. Lähtöaineiston perusteella suunnitellulle reitille ei sijoitu 
arvokkaaksi tiedettyjä kallio- tai maaperäkohteita, joita voimajohtoa uudistaessa tulisi 
huomioida. Voimajohdon reitillä maaperä on lähtökohtaisesti paksua. Voimajohdon 
rakennus- ja kunnossapitotöissä kuljetaan vain johtoalueella ja johtoalueelle vieviä teitä 
pitkin.  

Voimajohtoreitti sijoittuu koko matkaltaan Litorinameren korkeimman pinnantason 
yläpuolelle, joten potentiaali sulfaattimaiden esiintymiselle on pieni eikä haitallisia 
vaikutuksia arvioida aiheutuvan. 
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Kokonaisuudessaan vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan vähäisiksi ja paikallisiksi 
ja ne kohdistuvat lähinnä pylväspaikoille. 

7.2  Luonnonympäristö 

Hankkeen vaikutukset johtoaukean ja reunavyöhykkeiden luonnonympäristöön syntyvät 
pääasiassa pylväiden uusimisesta ja työkoneilla liikkumisesta johtoalueella. Voimakkain 
häiriö aiheutuu rakennustöistä, minkä jälkeen voimajohdon kunnossapidosta ja 
kasvustonkäsittelystä aiheutuu vähäisempää häiriötä. Rakennusvaihe on kertaluontoinen 
häiriö, joten pysyviä vaikutuksia luonnonympäristölle ei aiheudu, kun toiminnassa 
huomioidaan esiin nostetut lieventämistoimenpiteet. Johtoalueen leveys tai sijainti ei 
muutu nykyisestä, joten vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi.  

Työkoneiden käytöstä sekä alueella liikkumisesta aiheutuu mekaanista kulutusta ja 
vaurioita maastoon sekä alueen kasvillisuuteen. Työkoneiden aiheuttama rasitus on 
vaikutuksena pääosin väliaikainen, mutta hetkellisesti voimakas. Herkät kasvit sekä 
erityisesti jäkälät voivat kuitenkin toipua mekaanisesta kulutuksesta heikosti tai eivät 
ollenkaan. Maastokartoituksessa erityisen herkkiä, suojeltavia tai huomionarvoisia 
kasvilajeja ei kuitenkaan havaittu selvitysalueella.  

Nykyistä johtoaluetta ympäröivät metsät ovat käytännössä täysin talousmetsää, ja reitin 
varrella on runsaasti avohakattuja alueita. Näillä alueilla vaikutukset katsotaan vähäisiksi. 
Huomionarvoiset luontotyypit voimajohtoreitillä ovat Linjalan hoitamattomana ollut 
perinnebiotooppi sekä Kulmalan metsälakikohde. Molemmilla alueilla työkoneilla 
liikkuminen vaikuttaa haitallisesti alueen luontoarvoihin, minkä takia alueella liikkumista 
työkoneilla etenkin kasvukaudella tulee välttää. Säännöllinen raivaaminen johtoaukealla 
Linjalan perinnebiotooppialueella voi hyödyttää siellä viihtyviä niitty- ja paahdeympäristön 
lajeja, jos raivaustähteet kerätään pois perinnebiotoopin alueelta. 

Haitallisia vieraslajeja voimajohdon alla havaittiin useammassa kohteessa. Mikäli 
rakennusalueelta poistetaan maamassoja, vieraslajit voivat päästä leviämään massojen 
mukana uusille alueille. Vieraslajien juurten osia tai siemeniä voi kulkeutua uusille alueille 
myös työkoneiden renkaiden ja muun kaluston mukana. Huomioimalla haitalliset vieraslajit 
voimajohdon rakentamisessa ja kunnossapidossa voidaan lajien leviämistä rajoittaa. 

Rakennustyöt voivat vaikuttaa johtoalueella elävään ja liikkuvaan lintu- ja eläinlajistoon 
häiriten niiden elinoloja hetkellisesti. Vaikutus on kuitenkin hetkellinen, joten pysyviä 
vaikutuksia alueen eläimille ei aiheudu. Liito-oravakartoituksessa ei havaittu liito-oravan 
käytössä olevia elinympäristökuvioita johtoalueen läheisyydestä, joten vaikutukset liito-
oravalle arvioidaan hyvin vähäisiksi.  

Linjalan alueella havaittiin useita yksilöitä vaarantuneeksi luokiteltua pensastaskua. 
Pensastasku esiintyy pelloilla ja avoimissa ympäristöissä, joten johtoaukean avoimena 
pitäminen on suotuisaa pensastaskulle. Rakennus- ja kunnossapitotöistä aiheutuva häiriö 
saattaa vaikeuttaa pensastaskun pesimistä ja pahimmillaan johtaa pesän hylkäämiseen ja 
pesinnän epäonnistumiseen. Töistä aiheutuvan häiriön voimakuutta voidaan vähentää 
merkittävästi ajoittamalla työt pensastaskun pesimäkauden (touko-kesäkuu) ulkopuolelle. 
Jos työt ovat käynnissä ennen pensastaskun pesinnän alkamista, valitsee pensastasku 
pesäpaikan sopivan etäältä häiriöstä ja jos työt aloitetaan vasta pensastaskun 
pesimäkauden jälkeen pääsevät lentokykyiset linnut siirtymään muille alueille 
ruokailemaan eikä haitallisia vaikutuksia pensastaskun lisääntymiselle aiheudu. 
Häiriövaikutukset lentokykyisiin yksilöihin arvioidaan vähäisiksi, koska häiriö on 
luonteeltaan ohimenevä ja sopivia elinympäristöjä, joihin linnut voivat siirtyä väliaikaisesti, 
on runsaasti tarjolla. 
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Kokonaisuudessaan vaikutukset luonnonympäristöön jäävät melko vähäisiksi, jos töiden 
yhteydessä liikutaan aina mahdollisuuksien mukaan nykyistä tiestöä pitkin ja hakkuujätteet 
kerätään pois perinnebiotoopin alueelta.   

7.3  Luonnonsuojelualueet 

Johtoreitille ja sen läheisyyteen sijoittuu Vantaanjoen Natura-alue. Alueen suojelulliset 
arvot liittyvät Vantaanjoen vesiekosysteemiin. Vantaanjoen vesistöalue tunnetaan 
uhanalaisen ja rauhoitetun vuollejokisimpukan esiintymisalueena. Etenkin nuorten 
vuollejokisimpukoiden on todettu kärsivän kiintoaineskuorman äkillisistä nousuista 
vesistöissä, joten niiden selviytymiseen rakennustöillä voi olla vaikutuksia. Mahdollisia 
vaikutuksia vesiekosysteemiin voi aiheutua, jos joen kiintoainekuorma nousee joen 
penkoilla tehtävien rakennustöiden tai raskaalla kalustolla liikkumisen seurauksena. Mikäli 
rakennustyöt ja kunnossapitotyöt suunnitellaan siten, että jokeen ei päädy ylimääräistä 
kiintoainesta ja jokivarren maaperää sitovaan kasvillisuuteen ei aiheudu vaikutuksia, niin 
voimajohdon rakentamisella ei katsota olevan vaikutuksia jokiekosysteemin eikä Natura-
alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. 

Voimajohdon johtoalueelle sijoittuu yksi metsälain 10 §:n mukainen kohde Kulmalan 
alueella. Mikäli rakennus- ja kunnossapitotöiden yhteydessä liikkumista koneilla vältetään 
tällä alueella ja puustoa käsitellään mahdollisimman vähän, vaikutukset jäävät vähäisiksi.  

Linnanojan metsälakikohteisiin ei aiheudu suoria vaikutuksia, koska kohteet eivät sijaitse 
hankealueella. Linnanoja kuitenkin sijaitsee osittain johtoalueella ja uoman vesimäärään 
tai -laatuun kohdistuvat vaikutukset voivat heijastua myös metsälakikohteisiin. 
Kiintoaineskuorman kasvaminen ja ojan tukkeutuminen työkoneiden alueella liikkumisen 
seurauksena nähdään isoimpina riskeinä, joiden seuraukset voivat näkyä epäsuotuisina 
muutoksina kasvillisuudessa metsälakikohteilla. Vaikutukset ovat kuitenkin helposti 
ehkäistävissä huomioimalla kohde rakennus- ja kunnossapitotöiden yhteydessä, jolloin 
vaikutuksia Linnanojaan ja metsälakikohteisiin ei aiheudu. 

7.4  Hankkeen ilmastovaikutukset 

Nurmijärvi–Lautala-voimajohdon uudistamisella yksi keskeinen tarkoitus on parantaa 
yhteyden siirtokapasiteettia. Kapasiteetiltaan riittävä ja kunnostettu kantaverkko on 
edellytys sille, että sähkö saadaan siirrettyä tuottajilta kuluttajille. Voimalinjojen 
parannushankkeet voivat vähentää siirtohäviöitä, jolloin yhä suurempi osa tuotetusta 
sähköstä saadaan hyödynnettyä. 

Rakentamalla voimajohdot yhteispylväiden varaan vaikutukset ympäristöön ovat 
vähäisempiä, kuin jos alueelle rakennettaisiin kaksi rinnakkaista 110 kilovoltin 
voimajohtoa. Voimajohto sijoittuu nykyiseen maastokäytävään eikä johtoaluetta levennetä, 
joten merkittäviä vaikutuksia metsien nykyisiin hiilivarastoihin ja -nieluihin ei hankkeesta 
aiheudu. 

Energia- ja päästöintensiivisin vaihe voimajohtohankkeen elinkaaressa on 
pylväsrakenteissa ja johtimissa käytettävän teräksen ja alumiinin valmistus. Vaikutus on 
kertaluontoinen ja ajoittuu hankkeen elinkaaren alkupäähän. 

Rakentamisen ja kunnossapidon aikainen liikenne ja työkoneiden käyttö lisäävät 
hankkeen kokonaispäästöjä, mutta jäävät ilmastovaikutuksiltaan vähäisiksi. Työmaan 
päästöt ovat verrattavissa maa- ja metsätalouskoneiden päästöihin ja muu työmaaliikenne 
rinnastuu tavanomaiseen liikenteeseen. 

Kokonaisuudessaan hankkeen ilmastovaikutukset arvioidaan melko vähäisiksi. 
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8  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISTOIMET 

Ympäristöselvityksessä havaitut erityistä huomiota vaativat kohteet ja mahdolliset 
lieventämistoimet tulevat huomioiduksi hankkeessa Fingridin 
ympäristökohdeohjeistusprosessin mukaisesti. Ympäristöselvityksessä havaituista 
erityisen arvokkaista luonto- ja kulttuurikohteista tehdään erilliset ympäristökohdeohjeet, 
joiden tarkoitus on edesauttaa näiden arvojen säilymistä. Ympäristökohdeohjeet ohjaavat 
voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitotoimintaa koko sen elinkaaren 
ajan. Kohdekohtaiset ohjeistukset Nurmijärvi–Lautala voimajohdolle laaditaan tämän 
ympäristöselvityksen pohjalta.  

Ihmisten viihtyisyyteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää riittävällä tiedotuksella 
sekä rakennustöiden ajoittamisella vähemmän häiritsevään kellonaikaan. Seitsemän 
veljeksen vaellusreitin käytettävyyden säilyminen hyvällä tasolla on syytä varmistaa 
rakennus- ja kunnossapitotöiden aikana. Polku pidetään avoimena retkeilijöitä varten ja 
polkuun kohdistuvaa kulutusta pyritään välttämään. 

Kasvillisuuteen, vesistöihin ja maaperään kohdistuvaa mekaanista kulutusta voidaan 
lieventää välttämällä raskailla työkoneilla ajoa herkillä kohteilla sekä käyttämällä nykyisiä 
teitä ja uria liikkumiseen. Merkittävänä vaikutusten lievennystoimena reitillä nähdään 
vesistöihin kohdistuvien vaikutusten minimoiminen sijoittamalla pylväspaikat riittävän 
etäälle jokikohteista.  

Vieraslajiesiintymien osalta vaikutuksia lievennetään huomioimalla niiden esiintymät ja 
välttämällä leviämistä maamassojen tai ajoneuvojen renkaiden mukana. 

Niittymäisestä ympäristöstä hakkuujätteiden pois kerääminen edistää suotuisan avoimen 
ja heinäisen luontotyypin kehittymistä johtoaukealle, mikä edistää luonnon 
monimuotoisuutta paikallisesti. Erityisesti Linjalan vanhalla hevoslaidunalueella 
perinneniityn laatua on mahdollista parantaa pienehköillä toimenpiteillä. 

Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan joko lieventää tai kokonaan estää työtapojen 
hyvällä suunnittelulla. Ehdotukset lieventämistoimenpiteiksi on esitetty tässä raportissa ja 
ehdotuksia tarkennetaan erillisissä ympäristökohdeohjeissa.  

9  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Fingrid suunnittelee 2x 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Nurmijärvi–Lautala välillä. 
Nykyisen voimajohdon on todettu jäävän siirtokapasiteetiltaan liian pieneksi ja tarvitsevan 
vahvistusta. Voimajohdon uudistaminen käsittää myös Nurmijärven Sähköverkon 
suunnitelman oman verkkonsa kehittämiseksi. Suunnitelma sisältää Fingridin ja 
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 110 kilovoltin voimajohtojen rakentamisen yhteispylväiden 
varaan välillä Nurmijärvi-Lautala. Voimajohtoreitin pituus on noin 11 kilometriä. Uusi 
kahden virtapiirin voimajohto on tarkoitus rakentaa nykyisen paikalle siten, että nykyiset 
harustetut pylväät vaihdetaan vapaasti seisoviin T-pylväisiin ja johtoalueen leveys säilyy 
ennallaan 46 metrissä.  

Nurmijärvi–Lautala-voimajohto sijaitsee tyypillisessä eteläsuomalaisessa peltojen ja 
metsäsaarekkeiden muodostamassa kulttuurimaisemassa. Voimajohdon reitille ei sijoitu 
muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Voimajohdon varrelle sijoittuu yksi 
metsälain 10 §:n mukainen kohde Kulmalan alueella. Kohde sijoittuu johtoaukean reunaan 
ja mikäli rakennus- ja kunnossapitotöiden yhteydessä liikkumista koneilla vältetään tällä 
alueella ja puustoa käsitellään mahdollisimman vähän, vaikutukset jäävät vähäisiksi.  

 Johtoreitiltä ei havaittu maastotöiden yhteydessä huomionarvoisia tai suojeltavia lajeja. 
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Voimajohto sijoittuu pohjavesialueelle ja pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, joihin 
kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista välttää oikeilla ja asiaankuuluvilla 
työskentelytavoilla.  

Vantaanjoen Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia voidaan välttää liikkumalla 
mahdollisimman vähän joen penkoilla voimajohdon rakennustöiden yhteydessä ja 
sijoittamalla uudet pylväspaikat etäälle vesistöstä. 

Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu jonkin verran jo olemassa olevaa rakennuskantaa, jolle 
voi aiheutua vaikutuksia rakennustöiden aikana esimerkiksi meluhaitan muodossa. 
Rakentamisen haittavaikutuksia voidaan vähentää rakennustöiden ajoittamisella. 
Pylväiden uudet paikat aiheuttavat jonkin verran muutoksia lähirakennusten maisemassa. 

Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan joko lieventää tai kokonaan estää valitsemalla 
oikeat työtavat ja uusien pylväiden sijoitussuunnittelulla. Ehdotukset 
lieventämistoimenpiteiksi on esitetty tässä raportissa ja ehdotuksia tarkennetaan erillisissä 
ympäristökohdeohjeissa.  

Ympäristöselvityksen myötä voidaan todeta, että hanke ei ympäristövaikutuksiltaan eroa 
nykytilanteesta merkittävästi. Aiheutuvat vaikutukset ovat paikallisia, pääasiassa 
rakentamisen aikaisia ja ajallisesti väliaikaisia. Selvityksen perusteella arvioituna hanke ei 
edellytä YVA-lain mukaista YVA-menettelyä.  
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