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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. JOHDANTO  

Tässä ohjeessa on esitetty uuden Leväsuo-Isokangas voimajohdon suunnittelussa, 

rakentamisessa ja kunnossapidossa huomioon otettavien arkeologisten, luonto- ja muiden 

huomioitavien kohteiden sijainnit sekä ohjeet kohteiden arvojen säilyttämiseksi. 

Ohjeen on laatinut Fingrid Oyj:n toimeksiannosta FT biologi Niina Lappalainen sekä FM biologi 

Stiina Lehmus Eurofins Ahma Oy:stä. Ohjeen laatimisessa on hyödynnetty 

viranomaisneuvotteluissa saatuja ohjeistuksia. 

 

2. KOHTEIDEN VALINTAPERUSTEET  

Voimajohtoreitin kohdetiedot ja niiden luokitus perustuvat uuden 110 kV voimajohdon 

ympäristöselvitykseen ja sen lähteisiin (Fingrid Oyj/Eurofins Ahma Oy 2020). 

Kohteet on valittu suojattavaksi jollain seuraavista perusteista: 

 Lainsäädäntö kieltää hävittämisen tai muuttamisen. Mm. arkeologiset kohteet, 

luonnonsuojelulain luontotyypit, direktiivilajit, luonnonsuojelualueet sekä erityisesti suojellut 

lajit. 

 Lainsäädäntö kieltää muuttamisen. Vesilain kohteet mukaan lukien pohjavesialueet. 

 Lainsäädäntö ohjaa maankäyttöä tai rakentamista. Metsälain kohteet ja uhanalaisten lajien 

esiintymät. 

 Muuhun kuin lainsäädäntöön perustuva. Merkittävä luontokohde, jolle ei lakisääteistä 

perustetta, virkistysalueet, yms. 

Ympäristöselvityksessä esitetyt ympäristökohteet on arvioitu tätä ohjetta muodostettaessa. 

Ympäristöselvityksen yhteydessä toteutettiin maastoselvityksiä 50 metrin etäisyydelle 

suunnitellusta johtoreitistä. Ympäristöselvityksen yhteydessä tunnistettujen kohteiden lisäksi 

tarkasteltiin voimajohtoreitin ympäristöä 100–200 metrin etäisyydellä suunnitellusta 

voimajohtoreitistä olemassa olevien aineistojen pohjalta. Ympäristökohdeohjeeseen on valittu 

kohteet, joihin kohdistuvia mahdollisesti haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää tai estää 

voimajohdon suunnittelussa, rakentamisessa tai ylläpidossa. Yleisen tason suunnitteluperiaatteita 

ei ole esitetty tässä ohjeessa. Yli 200 metrin etäisyydellä uuden voimajohdon keskilinjasta 

sijaitsevia kohteita ei ole esitetty eikä niille ole annettu ohjeita, koska voimajohdon rakentamisella 

tai kunnossapidolla ei ole johtoaluetta pidemmälle ulottuvia vaikutuksia.  

Ekologisia käytäviä ei ole esitetty ohjeessa, koska vaikutuksiin (avoin voimajohtoalue) ei voida 

vaikuttaa. Mikäli kohteella on myös muita arvoja, on ne otettu ohjeessa huomioon. 

 

3. KOHTEITTAINEN TYÖOHJE  

Työohjeen kohteet on esitetty järjestyksessä etelästä Leväsuon sähköasemalta pohjoiseen. 

Kartoilla esitetyt kohdenumeroinnit viittaavat suojauskohteiden paikkatietoaineistoihin sekä Excel-

aineistoon. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Ruskonoja Kohdenro: 1 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaavan veden ekologinen yhteys (kaavoitus, Oulun viheralueverkosto ja 
luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 2014) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Liikkumista alueella tulee välttää, eikä siellä varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Ruskon jätekeskus, kaava Kohdenro: 2 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Reittilinjaus on kaavoituksen vastainen. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Osayleiskaavassa ja asemakaavassa varauduttu Ruskon jätekeskuksen 
laajenemiseen. Suunnittelu yhteistyössä  Oulun kaupungin kaavoituksen 
kanssa. Suunnittelun yhteydessä oltava yhteydessä Ruskon jätekeskuksen 
toiminnanharjoittajiin (Kiertokaari). Haettava poikkeamista kaavasta tai 
asemakaavaan on tehtävä muutos. 

Rakentaminen: Ei rajoitteita. 

Kunnossapito: Ei rajoitteita. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Lopakkaoja Kohdenro: 3 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaavan veden ekologinen yhteys (kaavoitus, Oulun viheralueverkosto ja 
luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 2014:) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 

Kunnossapito: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Oulun virkistysreitit Kohdenro: 4 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Oulun virkistysreitti- ja viheralueverkostoa, mm. Auranmajan hiihtomajan 
hiihtolatuja, sekä muita virallisia ja epävirallisia retkeilyreittejä 

 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikkojen sijoitus mahdollisuuksien mukaan etäälle virkistysreiteistä ja -
alueista, maisema-arvot huomioiden. Pylväitä ei sijoiteta virkistysreitille. 

Rakentaminen: Kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 
Huomioidaan kohteen virkistyskäyttö (kesä/talvi) ja turvallisuus. 

Kunnossapito: Kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 
Huomioidaan kohteen virkistyskäyttö (kesä/talvi) ja turvallisuus. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalikkalampi Kohdenro: 5 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Vesistön ylitys. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Vesistöön tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Vesistön läheisyydessä kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien 
laitteiden ja koneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu 
sallittu vain poikkeustapauksissa. Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä 
näilla alueilla yli 24 tuntia, se on tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa 
käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, 
sijoitetaan etäälle vesistöstä. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalikkalammen 
luontokohde 

Kohdenro: 6 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Suojelualue jolla erityisiä maisema- ja luontoarvoja, maisematyölupa 
(yleiskaava). Kuuluu Oulun viheralueverkostoon. Alueen ulkoilureiteillä hyviä 
voimajohtoaukean suuntaisia näkymäalueita.  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Kohde on suojelualue, jolla erityisiä luontoarvoja, ja luontoarvoja mahdollisesti 
vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128§:n mukainen maisematyölupa 
(yleiskaava). Pylväspaikat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen 
ulkopuolelle, maisema-arvot huomioiden. Yhteispylväsratkaisun tarkastelu välillä 
Kalikkalampi-Kalimeenoja. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalikkalammen rantasuo Kohdenro: 7 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Uhanalaisia luontotyyppejä: Kalikkalammen luonnontilaisen kaltainen 
suoreunus alueellisesti vaarantunutta vähäravinteista saranevaaja luhtanevaa 
(LuN). 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen ulkopuolelle. 
Yhteispylväsratkaisun tarkastelu välillä Kalikkalampi-Kalimeenoja. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut 
lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, 
joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai 
koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalikkalampi, direktiivilaji Kohdenro: 8 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja elinympäristö. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja elinympäristö. Kohteelle ei saa sijoittaa 
pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Työskentely ajoitetaan herkän lisääntymisajan (huhtikuun puoliväli - toukokuu) 
ulkopuolelle. Kohteella tai sen läheisyydessä ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Työskentely alueella ainoastaan lumipeitteen ja roudan 
aikana, toiminnan kesto minimoidaan. Liikkuminen erityisesti raskailla koneilla 
suositeltavaa toteuttaa kangasmailla suo/vesistökohde kiertäen. Suoalueella 
liikkuminen rajoitetaan voimajohtoalueelle. Huomioidaan vesistöä koskevat 
muut ohjeistukset. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohjeet. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalimeenojan laakso Kohdenro: 9 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Ekosysteemipalvelu, yleiskaava. Kalimeenojan laakso on 
ekosysteemipalveluiden kannalta arvokas alue ja suositellaan otettavaksi 
erityisesti huomioon suunnittelussa (Oulun viheralueverkosto ja luonnon 
monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 2014).  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. Yhteispylväsratkaisun tarkastelu 
välillä Kalikkalampi-Kalimeenoja. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat 
puut lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. 
Huomioidaan muut Kalimeenojan ohjeistukset. 

Kunnossapito: Työ ajoitetaan talviaikaan. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat 
puut lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. 
Huomioidaan muut Kalimeenojan ohjeistukset. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalimeenoja Kohdenro: 10 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys. Pääosin luonnontilainen puro varsineen on kaavoituksessa 
merkitty tärkeäksi osaksi Oulun viheryhteysverkostoa virtaavan veden 
ekologisena yhteytenä.  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Jokien ja purojen ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden 
virtausolosuhteet muutu. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa, jokitöyrästä ei saa muuttaa. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy 
pitää avonaisena. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. Vesistön läheisyydessä 
kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja koneiden tankkaus- 
ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain poikkeustapauksissa. 
Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä alueilla yli 24 tuntia, se on 
tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle vesistöstä. 

Kunnossapito:  Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalimeenojan luontotyypit Kohdenro: 11 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Uhanalaisia luontotyyppejä. Läntinen kuvio: Alueellisesti vaarantunutta 
keskiravinteista lehtoa, joka muodostaa Metsälain 10§ mukaisen erityisen 
tärkeän elinympäristökohteen yhdessä Kalimeenojan kanssa. Itäinen kohde: 
alueellisesti erittäin uhanalaista puolukkakorpea. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan kohteiden ulkopuolelle. Yhteispylväsratkaisun tarkastelu 
välillä Kalikkalampi-Kalimeenoja. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut 
lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, 
joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai 
koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Sammakkopuro Kohdenro: 12 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 

Kunnossapito: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Arkeologia Kohdenimi: Myllykorpi SW Kohdenro: 13 

Sijainti:   johtoalueella 

  x johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Muinaismuistolain suojaama arkeologinen kohde. Kiinteä muinaisjäännös. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei vaikutusta. 

Rakentaminen: Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille varastoida materiaalia. 
Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa. Suojellut kohteet merkitään 
tarvittaessa maastoon ”Muinaisjäännösmerkintä, Fingrid Oyj” -kuitunauhoilla. 
Huomioitava 20 metrin varovyöhyke kohderajauksen ympärillä. 

Kunnossapito: Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille varastoida materiaalia. 
Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa. Huomioitava 20 metrin varovyöhyke 
kohderajauksen ympärillä. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Pyyryväiskangas, 
virkistysyhteystarve 

Kohdenro: 14 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virkistysyhteystarve, yleiskaava, Oulun viheralueverkosto ja luonnon 
monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 2014. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikkojen sijoitus mahdollisuuksien mukaan etäälle 
virkistysyhteystarpeen merkinnästä, maisema-arvot huomioiden. 

Rakentaminen: Ei rajoitteita. 

Kunnossapito: Ei rajoitteita. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Pyyryväisoja Kohdenro: 15 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys. Virtavesi varsineen on kaavoituksessa merkitty tärkeäksi 
osaksi Oulun viheryhteysverkostoa virtaavan veden ekologisena yhteytenä. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 

Kunnossapito: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Vitsasuon oja Kohdenro: 16 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys. Virtavesi varsineen on kaavoituksessa merkitty tärkeäksi 
osaksi Oulun viheryhteysverkostoa virtaavan veden ekologisena yhteytenä 
(Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 
2014). 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 

Kunnossapito: Ks. rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Vasikkasuo, louhos Kohdenro: 17 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Seudullisesti merkittävä maa-ainesalue. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Suunnittelun yhteydessä oltava yhteydessä Vasikkasuon toimijoihin. 
Tarvittaessa pylväiden sijoitussuunnittelu yhteistyössä toimijoiden/omistajan 
kanssa.  Pylväiden sijoitussuunnittelu siten, ettei sijainti estä toimijan luvan 
mukaista toimintaa. 

Rakentaminen: Huomioitava muu toiminta alueella. Tarvittaessa toimintatavoista sopiminen 
(esim.ajoitus) toimijoiden/omistajan kanssa. Materiaalien ym.säilytys ja 
varastointi alueella toimijan/omistajan luvalla.  Syntyneet jäljet korjataan. 

Kunnossapito: Ks. rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Vasikkasuo, ML-kohde Kohdenro: 18 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ mukainen erityisen tärkeä elinympäristö: vähäpuustoinen suo 
(Metsäkeskuksen rajaus) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, muodostuneet jäljet tasoitetaan. 
Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai poistetaan, 
pensaiden poistosta pidättäydytään. 

Kunnossapito: Ks. rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Vasikkasuo, 
jääkiipeilytorni 

Kohdenro: 19 

Sijainti:   johtoalueella 

  x johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virkistyskohde. Oulun kiipeilyseuran jääkiipeilytorni. Käytössä pääosin 
talvella, mutta myös muina vuoden aikoina. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Kiipeilytoimintaa pääosin talvella, mutta myös muina aikoina. Tarvittaessa Oulun 
kiipeilyseuran tiedottaminen ennen rakentamista. Materiaaleja ei varastoida 
jääkiipeilytornin läheisyyteen. Huomioidaan muut liikkujat alueella ja turvallisuus. 

Kunnossapito: Kiipeilytoimintaa pääosin talvella, mutta myös muina aikoina. Materiaaleja ei 
varastoida jääkiipeilytornin läheisyyteen. Huomioidaan muut liikkujat alueella ja 
turvallisuus. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Vasikkasuo, hiekkakuopat Kohdenro: 20 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Maa-ainesottolupa voimassa, maisemointivaiheessa. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Maa-ainesottolupa voimassa, maisemointivaiheessa. Suunnittelun yhteydessä 
oltava yhteydessä toimijoihin. Pylväiden sijoitussuunnittelu siten, ettei sijainti 
estä toimijan luvan mukaista toimintaa. 

Rakentaminen: Sorakuopilla virkistyskäyttöä (luvatonta skootteriajoa). Turvallisuus huomioitava. 
Tarvittaessa toimintatavoista sopiminen (esim.ajoitus) toimijoiden/omistajan 
kanssa. Materiaalien ym.säilytys ja varastointi alueella toimijan/omistajan luvalla. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmijärvi, mahdollinen 
METSO-kohde 

Kohdenro: 21 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsäkeskuksen rajaamia mahdollisia METSO-kohteita. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. Reunavyöhykkeen 
käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta 
pidättäydytään. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi, muodostuneet jäljet tasoitetaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmijärven rantasuo Kohdenro: 22 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Luonnon monimuotoisuuskohde (osayleiskaava) sekä uhanalainen 
luontotyyppi (oligotrofista saranevaa, vaarantunut). 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmijärvi Kohdenro: 23 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Vesistön ylitys 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Vesistöön tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Vesistön läheisyydessä kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien 
laitteiden ja koneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu 
sallittu vain poikkeustapauksissa. Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä 
näilla alueilla yli 24 tuntia, se on tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa 
käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, 
sijoitetaan etäälle vesistöstä. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Nurmijärvi, asutus Kohdenro: 24 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Useita asuin- ja vapaa-ajanrakennuksia alle 100 m etäisyydellä. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Yhteydenotto omistajaan ja/tai asukkaaseen suunnitteluvaiheessa. 
Pylvässijoittelussa huomioidaan asutus ja asutukselle syntyvä näkymä. 

Rakentaminen: Omistajan ja/tai asukkaan tiedottaminen ennen rakentamisen aloittamista. 
Pihapiirin läheisyyteen ei varastoida materiaalia. Syntyneet jäljet korjataan. 

Kunnossapito: Pihapiirin läheisyyteen ei varastoida materiaalia. Syntyneet jäljet korjataan. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Nurmijärven virkistysarvot Kohdenro: 25 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Yleiskaavaan vapaa-ajan asumisen vyöhykkeeksi merkitty alue. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylvaspaikkojen sijoitus maisema-arvot huomioiden. 

Rakentaminen: Kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 
Huomioidaan kohteen virkistyskäyttö (kesä/talvi) ja turvallisuus. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohjeet. 

 

  



27 

    

YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmijärvi, direktiivilaji Kohdenro: 26 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja 
elinympäristö. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja elinympäristö. Kohteelle ei saa sijoittaa 
pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Työskentely ajoitetaan herkän lisääntymisajan (huhtikuun puoliväli - toukokuu) 
ulkopuolelle. Kohteella tai sen läheisyydessä ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Työskentely alueella ainoastaan lumipeitteen ja roudan 
aikana, toiminnan kesto minimoidaan. Liikkuminen erityisesti raskailla koneilla 
suositeltavaa toteuttaa kangasmailla suo/vesistökohde kiertäen. Suoalueella 
liikkuminen rajoitetaan voimajohtoalueelle. Huomioidaan vesistöä koskevat muut 
ohjeistukset. 

Kunnossapito: Katso rakennusohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmijärvi, linnusto Kohdenro: 27 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Mahdollinen lintujen ruokailulentoreitti (esim. Kummunlammit-Uikulanjärven 
Natura-alueelta), riski voimajohtoihin törmäämiselle. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Lintujen huomiopallot asennettava ukkosjohtimiin vesistön ylityksessä. 

Rakentaminen: Lintujen huomiopallot asennettava ukkosjohtimiin vesistön ylityksessä. 

Kunnossapito: Ei rajoitteita. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmioja Kohdenro: 28 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys. Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus 
(VILMO) -suunnitelma 2014: Virtaavan veden ekologinen yhteys. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Jokien ja purojen ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden 
virtausolosuhteet muutu. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa, jokitöyrästä ei saa muuttaa. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy 
pitää avonaisena. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. Vesistön läheisyydessä 
kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja koneiden tankkaus- 
ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain poikkeustapauksissa. 
Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä alueilla yli 24 tuntia, se on 
tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle vesistöstä. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Nurmioja, luontotyypit Kohdenro: 29 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ kohde (puron välitön ympäristö) ja uhanalaiset luontotyypit: 
Ruoho- ja heinäkorpi (erittäin uhanalainen) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Mustalammen laskuoja Kohdenro: 30 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Jokien ja purojen ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden 
virtausolosuhteet muutu. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa, jokitöyrästä ei saa muuttaa. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy 
pitää avonaisena. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. Vesistön läheisyydessä 
kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja koneiden tankkaus- 
ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain poikkeustapauksissa. 
Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä alueilla yli 24 tuntia, se on 
tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle vesistöstä. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Mustalampi Kohdenro: 31 

Sijainti:   johtoalueella 

  x johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Luonnon monimuotoisuuskohde (osayleiskaava) 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Kohteella ei liikuta, kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Mustalamminsuo Kohdenro: 32 

Sijainti:   johtoalueella 

  x johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ mukainen erityisen tärkeä elinympäristökohde: 
vähäpuustoinen suo. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Kohteella ei liikuta, kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Alakylän virkistyreitit Kohdenro: 33 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Yleiskaavan mukainen virkistyskohde. Lyhyt valaistu hiihtolatu ja kuntorata. 
Latu on erityisesti koululaisten käytössä. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikkojen sijoitus mahdollisuuksien mukaan etäälle virkistysreiteistä ja -
alueista, maisema-arvot huomioiden. Pylväitä ei sijoiteta virkistysreitille. 

Rakentaminen: Kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 
Huomioidaan kohteen virkistyskäyttö (kesä/talvi) ja turvallisuus. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Alakylä, asutus Kohdenro: 34 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Alle 100 m etäisyydellä useita asuin- ja vapaa-ajanrakennuksia. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Yhteydenotto omistajaan ja/tai asukkaaseen suunnitteluvaiheessa. 
Pylvässijoittelussa huomioidaan asutus ja asutukselle syntyvä näkymä. 

Rakentaminen: Omistajan ja/tai asukkaan tiedottaminen ennen rakentamisen aloittamista. 
Pihapiirin läheisyyteen ei varastoida materiaalia. Syntyneet jäljet korjataan. 

Kunnossapito: Pihapiirin läheisyyteen ei varastoida materiaalia. Syntyneet jäljet korjataan. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Maisema Kohdenimi: Alakylän kulttuuriympäristö Kohdenro: 35 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Osayleiskaavassa maakunnalliseksi kulttuuriympäristöksi merkitty alue. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan maisemakuva. Pylvässijoittelussa 
hyödynnetään nykyisiä pylväspaikkoja ja/tai siirretään pylväspaikkoja siten, että 
maisemavaikutukset lievenevät nykyisestä. Maisemavaikutukset erityisesti 
asuinrakennusten ja Alakylän koulun lähinäkymään pyritään minimoimaan. 
Esim. Kiiminkijoen (Natura-alue, virkistyskäyttöä) ja teiden ylityksissä pylväiden 
sijoittamista avoimille alueille joen/tien läheisyyteen vältetään. Järjestetään 
yleisötilaisuus, jossa esitellään tarkempia suunnitelmia. Kohteella tai sen 
läheisyydessä ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 

Rakentaminen: Työn toteutuksessa huomioidaan Alakylän koulun sijainti voimajohtoreitin 
vieressä ja turvallisuus. Kulttuuriympäristön alueella ei varastoida materiaaleja 
tai säilytetä kalustoa. Muodostuneet jäljet ennallistetaan. Voimajohtoaukean ja 
reunavyöhykkeen puustoa ja pensaskasvillisuutta säästetään mahdollisuuksien 
mukaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Maisema Kohdenimi: Alakylän koulu Kohdenro: 36 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Suojeltu rakennus, maakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristökohde (yleiskaava). 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikkojen suunnittelussa minimoidaan maisemavaikutukset Alakylän 
koulun lähinäkymään. 

Rakentaminen: Työn toteutuksessa huomioidaan Alakylän koulun sijainti voimajohtoreitin 
vieressä ja turvallisuus. Kulttuuriympäristön alueella ei varastoida materiaaleja 
tai säilytetä kalustoa. Muodostuneet jäljet ennallistetaan. Voimajohtoaukean ja 
reunavyöhykkeen puustoa ja pensaskasvillisuutta säästetään mahdollisuuksien 
mukaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kiiminkijoki, tulva-alue Kohdenro: 37 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Osayleiskaava; tulva-alue. Kiiminkijoen ympäristö on tulvauhanalaista 
aluetta, jolla tulee varautua tulvaan. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväiden sijoitussuunnittelussa huomioitava tulva-alue. Kosteudelle alttiit 
rakennusosat tulee rakentaa vähintään 1 metriä keskimäärin kerran 100 
vuodessa toistuvan tulvan tai ylimmän havaitun tulvakorkeuden yläpuolelle. 
Tulvauhanalaisilla alueilla rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää 
hankkeeseen vaikuttavat tulvakorkeudet ja tarvittaessa ottaa yhteyttä 
alueelliseen ELY-keskukseen. Tulvan kulkuun vaikuttavien pengerrysten 
tekeminen on kielletty. Tulvauomien alueet tulee säilyttää rakentamattomina 
eikä niitä saa täyttää. 

Rakentaminen: Tulvan kulkuun vaikuttavien pengerrysten tekeminen on kielletty. Tulvauomien 
alueet tulee säilyttää rakentamattomina eikä niitä saa täyttää. Työ tulee ajoittaa 
tulva-ajan ulkopuolelle. Mahdolliset jäljet tulee tasoittaa. 

Kunnossapito: Työ tulee ajoittaa tulva-ajan ulkopuolelle. Mahdolliset jäljet tulee tasoittaa. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kiiminkijoki Kohdenro: 38 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys. Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus 
(VILMO) -suunnitelma 2014: Virtaavan veden ekologinen yhteys. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Jokien ja purojen ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden 
virtausolosuhteet muutu. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa, jokitöyrästä ei saa muuttaa. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy 
pitää avonaisena. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. Vesistön läheisyydessä 
kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja koneiden tankkaus- 
ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain poikkeustapauksissa. 
Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä alueilla yli 24 tuntia, se on 
tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle vesistöstä. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kiiminkijoen Natura-alue Kohdenro: 39 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Natura 2000-alue (SAC, FI1101202 ), Oulun viheralueverkosto ja luonnon 
monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 2014: virtaavan veden ekologinen 
yhteys 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Virtaveden lähellä työskennellessä on huolehdittava, etteivät uoma, ranta tai 
veden virtausolosuhteet muutu. Virtaveden rantojen lähiympäristöä on vältettävä 
työkoneilla liikuttaessa. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi eroosion välttämiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. 
Kemikaaleja sekä niiden käyttöä tai varastointia sisältävät toimet sijoitetaan 
kauas vesistöistä. Kohteilla ei säilytetä työkoneita tai varastoida materiaalia. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Kiiminkijoen virkistysarvot Kohdenro: 40 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Yleis- ja maakuntakaavan mukaiset retkeilyreitit (mm. melonta- ja 
moottorikelkkareitti) sekä muu virkistystoiminta (mm. kalastus) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylvaspaikkojen sijoitus maisema-arvot huomioiden. 

Rakentaminen: Kohteelle tai sen läheisyyteen ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 
Huomioidaan kohteen virkistyskäyttö (kesä/talvi) ja turvallisuus. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kiiminkijoki, linnusto Kohdenro: 41 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Mahdollinen lintujen ruokailulentoreitti, riski voimajohtoihin törmäämiselle. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Lintujen huomiopallot asennettava ukkosjohtimiin vesistön ylityksessä. 

Rakentaminen: Lintujen huomiopallot asennettava ukkosjohtimiin vesistön ylityksessä. 

Kunnossapito: Ei rajoitteita 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Porosaari Kohdenro: 42 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Uhanalaiset luontotyypit; lehtomainen kangas (GOMT, vaarantunut) 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei rajoitteita. 

Rakentaminen: Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, muodostuneet jäljet tasoitetaan. 
Reunavyöhykkeen käsittelyssä pyritään minimoimaan puuston ja pensaiden 
poisto. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Liessuon pelto Kohdenro: 43 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Elinkeino, pelto 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväiden sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan peltoalueen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Voimajohdon rakentamisesta aiheutuvat vahingot teille ja/tai peltoalueille 
korjataan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Pahakorpi Kohdenro: 44 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Uhanalaiset luontotyypit; Korpiräme (alueellisesti erittäin uhanalainen). 
Metsäkeskuksen rajaamia muita arvokkaita elinympäristöjä. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteiden ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään. 
Reunavyöhykkeen käsittelyssä pyritään minimoimaan puuston ja pensaiden 
poisto. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Pahalamminoja Kohdenro: 45 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Pahalamminojan 
luontotyyppikohteet 

Kohdenro: 46 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ mukaiset kohteet: puro ja ruohokorpi. Uhanalaiset luontotyypit:  
ruohokorpi (erittäin uhanalainen).  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan kohteiden ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Kumpuselän maa-ainesalue Kohdenro: 47 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Voimassa oleva lupa kalliolouhintaan. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Suunnittelun yhteydessä oltava yhteyudessä toimijoihin (Kiimingin Sora Oy). 
Pylväiden sijoitussuunnittelu siten, ettei sijainti estä toimijan luvan mukaista 
toimintaa. 

Rakentaminen: Tarvittaessa toimintatavoista sopiminen (esim.ajoitus) toimijoiden/omistajan 
kanssa. Materiaalien ym. säilytys ja varastointi alueella toimijan/omistajan 
luvalla. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kumpuoja Kohdenro: 48 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys, Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus 
(VILMO) -suunnitelma 2014: virtaavan veden ekologinen yhteys (kaavoitus) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Jokien ja purojen ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden 
virtausolosuhteet muutu. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa, jokitöyrästä ei saa muuttaa. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy 
pitää avonaisena. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. Vesistön läheisyydessä 
kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja koneiden tankkaus- 
ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain poikkeustapauksissa. 
Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä alueilla yli 24 tuntia, se on 
tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle vesistöstä. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kumpuoja, luontotyypit Kohdenro: 49 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ mukaiset kohteet: puro ja ruohokorpi. Uhanalaiset luontotyypit:  
ruohokorpi (erittäin uhanalainen).  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan kohteiden ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Metsolan 
luonnonsuojelualue 

Kohdenro: 50 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA206921) 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Edellyttää maanomistajan luvan ja alueellisen ELY-keskuksen 
poikkeamispäätöksen rauhoitusmääräyksistä.  Rauhoitusmääräyksiin on haettu 
muutosta. Suojelualueelle ei sijoiteta pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Työskentely alueella ainoastaan lumipeitteen ja roudan aikana. Liikkuminen 
rajoitetaan voimajohtoalueelle. Maaperän muokkaaminen ja raskailla 
ajoneuvoilla kulkeminen kohteella rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi, 
muodostuneet jäljet ennallistetaan (huomioiden kohteen luontaiset 
pinnanmuodot).  Mahdollisimman paljon pensaita ja matalaa puustoa 
säästetään. Kohteella tai sen läheisyydessä ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Isoahonkangas, luontotyypit Kohdenro: 51 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ mukainen vähäpuustoinen suo. Uhanalaiset luontotyypit: 
Pallosararäme (vaarantunut). 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään. 
Reunavyöhykkeen käsittelyssä pyritään minimoimaan puuston ja pensaiden 
poisto. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Halmelamminniitty Kohdenro: 52 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo, uhanalaiset luontotyypit; 
isovarpuräme (vaarantunut), sararäme (erittäin uhanalainen), muurainkorpi 
(erittäin uhanalainen). 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään. 
Reunavyöhykkeen käsittelyssä pyritään minimoimaan puuston ja pensaiden 
poisto. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. 
Reunapuuhakkuissa jätetään maapuuta. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Hetejärvi Kohdenro: 53 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Vesistön ylitys 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Vesistöön tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Vesistön läheisyydessä kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien 
laitteiden ja koneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu 
sallittu vain poikkeustapauksissa. Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä 
näilla alueilla yli 24 tuntia, se on tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa 
käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, 
sijoitetaan etäälle vesistöstä. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Hetejärvi, luontotyypit Kohdenro: 54 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Uhanalaiset luontotyypit; saraneva (vaarantunut), avoluhta 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä 
sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle.   

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Hetejärvi, direktiivilaji Kohdenro: 55 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja 
elinympäristö. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Minimoidaan kohteelle sijoittuvien pylväspaikkojen määrä. Uuden pylvään 
sijoittaminen kohteella nykyisen voimajohdon pylvään läheisyyteen. 

Rakentaminen: Työskentely ajoitetaan herkän lisääntymisajan (huhtikuun puoliväli - toukokuu) 
ulkopuolelle. Kohteella tai sen läheisyydessä ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Työskentely alueella ainoastaan lumipeitteen ja roudan 
aikana, toiminnan kesto minimoidaan. Liikkuminen erityisesti raskailla koneilla 
suositeltavaa toteuttaa kangasmailla suo/vesistökohde kiertäen. Suoalueella 
liikkuminen rajoitetaan voimajohtoalueelle. Huomioidaan vesistöä koskevat muut 
ohjeistukset. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Hetejärvi, linnusto Kohdenro: 56 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Mahdollinen lintujen ruokailulentoreitti, riski voimajohtoihin törmäämiselle. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Lintujen huomiopallot asennettava ukkosjohtimiin vesistön ylityksessä. 

Rakentaminen: Lintujen huomiopallot asennettava ukkosjohtimiin vesistön ylityksessä. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 

 

 

  



58 

    

YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kamarilampi Kohdenro: 57 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Vesistön ylitys,  Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus 
(VILMO) -suunnitelma 2014: virtaavan veden ekologinen yhteys 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Vesistöön tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Vesistön läheisyydessä kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien 
laitteiden ja koneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu 
sallittu vain poikkeustapauksissa. Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä 
näilla alueilla yli 24 tuntia, se on tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa 
käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, 
sijoitetaan etäälle vesistöstä. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kamarilammen rantasuot Kohdenro: 58 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo, uhanalaiset luontotyypit; sararäme 
(erittäin uhanalainen), kangasräme (erittäin uhanalainen) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen ulkopuolelle.  

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä 
sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kamarilampi, direktiivilaji Kohdenro: 59 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja 
elinympäristö. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Kohteelle ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Työskentely ajoitetaan herkän lisääntymisajan (huhtikuun puoliväli - toukokuu) 
ulkopuolelle. Kohteella tai sen läheisyydessä ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Työskentely alueella ainoastaan lumipeitteen ja roudan 
aikana, toiminnan kesto minimoidaan. Liikkuminen erityisesti raskailla koneilla 
suositeltavaa toteuttaa kangasmailla suo/vesistökohde kiertäen. Suoalueella 
liikkuminen rajoitetaan voimajohtoalueelle. Huomioidaan vesistöä koskevat muut 
ohjeistukset. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kamarilampi, kasvilajit Kohdenro: 60 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Silmälläpidettävä laji, alueellisesti uhanalainen laji, Suomen kansainvälisen 
suojelun vastuulaji 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylvään sijoittamista lajien elinympäristölle vältetään. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä 
sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Rahvaansuo Kohdenro: 61 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10 § mukainen metsäsaareke ja vähäpuustoisia soita, uhanalaiset 
luontotyypit; sararäme (erittäin uhanalainen), isovarpuräme (vaarantunut), 
pallosararäme (vaarantunut).  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Liippaansuo, METSO-kohde 
(perusteilla) 

Kohdenro: 62 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Perusteilla oleva luonnonsuojelualue (METSO-kohde) 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Yhteispylväsratkaisun tarkastelu. 

Rakentaminen: Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä kalustoa. Reunavyöhykkeen 
käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta 
pidättäydytään. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi, muodostuneet jäljet tasoitetaan. Reunapuuhakkuissa jätetään 
maapuuta. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Onkamonoja   Kohdenro: 63 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma 
2014: Virtaavan veden ekologinen yhteys. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Jokien ja purojen ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden 
virtausolosuhteet muutu. Rantojen lähiympäristöä pitää välttää työkoneilla 
liikuttaessa, jokitöyrästä ei saa muuttaa. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy 
pitää avonaisena. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. Vesistön läheisyydessä 
kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja koneiden tankkaus- 
ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain poikkeustapauksissa. 
Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä alueilla yli 24 tuntia, se on 
tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle vesistöstä. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kiiminkijoen Natura-alue, 
Onkamonoja 

Kohdenro: 64 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Natura 2000-alue (SAC, FI1101202) 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Virtaveden lähellä työskennellessä on huolehdittava, etteivät uoma, ranta tai 
veden virtausolosuhteet muutu. Virtaveden rantojen lähiympäristöä on vältettävä 
työkoneilla liikuttaessa. Maaperän muokkaaminen rajoitetaan mahdollisimman 
vähäiseksi eroosion välttämiseksi ja muodostuneet jäljet tasoitetaan. 
Kemikaaleja sekä niiden käyttöä tai varastointia sisältävät toimet sijoitetaan 
kauas vesistöistä. Kohteilla ei säilytetä työkoneita tai varastoida materiaalia. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Onkamonoja, luontotyypit Kohdenro: 65 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ mukainen puronvarsi ja vähäpuustoinen suo, uhanalaiset 
luontotyypit; sararäme (erittäin uhanalainen), saraneva (vaarantunut), 
lyhytkorsineva (vaarantunut) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteiden ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Vitsakangas, reviiri Kohdenro: 66 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsäsaarekkeessa petolinnun pesäpuu (kartassa esitetty rajaus 25 m 
pesältä). Ohjeistusten mukaan tunnetun pesän ympärille tulisi jättää 
vähintään 50 metrin säteellä käsittelemätön tai korkeintaan varovasti 
harvennettu alue, ja erityisesti pesän välittömässä läheisyydessä (alle 25 
metriä) suojaava puuston rakenne tulisi säilyttää käsittelemättömänä. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikan sijoittaminen mahdollisimman etäälle pesäpuusta. Suunnittelun 
yhteydessä oltava yhteydessä ELY-keskukseen. 

Rakentaminen: Runsaasti häiriötä (melua) aiheuttavat työvaiheet sekä 
metsänkäsittelytoimenpiteet petolinnun pesämetsikössä ja sen läheisyydessä 
toteutetaan linnuston pesimäkauden (1.4.-1.8.) ulkopuolella. 
Metsäsaarekkeessa reunavyöhykkeen puustoa säästetään mahdollisuuksien 
mukaan, vain riskipuut poistetaan tai latvotaan. Ennen töiden aloittamista oltava 
yhteydessä ELY-keskukseen. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Navettakangas N, 
luontotyypit 

Kohdenro: 67 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain 10§ vähäpuustoisia soita sekä uhanalaisia luontotyyppejä; 
pallosararäme, isovarpuräme ja tupasvillaräme (vaarantuneita), varpukorpea 
(erittäin uhanalainen) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteiden ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 

Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Liippaankanava Kohdenro: 68 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Virtaveden ylitys 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Uomaan tai sen rantojen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. Virtaveden 
hydrologiaa ei saa muuttaa. 

Rakentaminen: Uoman ylityksessä tulee huolehtia, etteivät uoma tai veden virtausolosuhteet 
muutu. Uomaa ei saa muuttaa ja se täytyy pitää avonaisena. Maapohjan 
rikkomista ja eroosiota vältetään. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan 
kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan etäälle uomasta. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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YMPÄRISTÖKOHDEOHJEET 

  Fingrid Oyj 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Pohjaveialue Kohdenimi: Rajakangas Kohdenro: 69 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (tunnus 11084005) 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. 

Rakentaminen: Pohjavesialueella kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja 
koneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain 
poikkeustapauksissa. Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä 
alueilla yli 24 tuntia, se on tehtävä tiiviillä alustalla. Johdinvetopaikat ja muut 
toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä 
laitteita tai koneita, sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Mikäli em. 
toimintoja sijoitetaan pohjavesialueelle, tästä tulee sopia erikseen tilaajan 
kanssa. Kreosootilla kyllästettyä puuta ei saa varastoida eikä käyttää 
pohjavesialueella. 

Kunnossapito: Pohjavesialueella kemikaalien varastointi, kemikaaleja sisältävien laitteiden ja 
koneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet sekä työkoneiden pesu sallittu vain 
poikkeustapauksissa. Mikäli työkoneita säilytetään käyttämättöminä näillä 
alueilla yli 24 tuntia, se on tehtävä tiiviillä alustalla. Toiminnot, joissa käsitellään 
tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli em. toimintoja sijoitetaan pohjavesialueelle, 
tästä tulee sopia erikseen tilaajan kanssa. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Ketunmaa W Kohdenro: 70 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Metsälain vähäpuustoisia soita, uhanalainen luontotyyppi; sararäme (erittäin 
uhanalainen) 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteiden ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä 
sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Vänttilänsuo, luontotyypit Kohdenro: 71 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Useita metsälain 10§ kohteita sekä erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita 
luontotyyppejä  

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kohderajausten ulkopuolelle 
kangasmaille. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut lyhennetään tai 
poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, joissa käsitellään tai 
varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan 
kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Vänttilänsuo, kasvilaji Kohdenro: 72 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Silmälläpidettäviä lajeja, alueellisesti uhanalainen laji 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylvään sijoittamista lajien elinympäristölle vältetään. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai säilytetä 
kalustoa. Toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä 
sisältäviä laitteita tai koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Poronhoitoalue Kohdenro: 73 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Elinkeino, maakuntakaava. Kiimingin paliskunnan poronhoitoalue. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Maakuntakaava: maankäytön suunnittelussa otettava huomioon poronhoidolle 
tärkeät alueet, erotusaidan säilyminen on turvattava. Suunnittelu yhteistyössä 
paliskunnan kanssa. 

Rakentaminen: Työn ajoittamisessa huomioidaan poronhoidon kannalta herkät ajankohdat, 
kuten poroerotus (alkaa syys-lokakuun vaihteessa). Työn ajoittamista herkkään 
ajankohtaan vältetään. Työn toteutuksen (ajankohta) tarkempi suunnittelu 
yhteistyössä paliskunnan kanssa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Isokangas, poroerotusaita  Kohdenro: 74 

Sijainti:   johtoalueella 

  x johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Elinkeino, maakuntakaava. Poroerotusaita Kiimingin paliskunnan 
poronhoitoalueella. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Maakuntakaava: maankäytön suunnittelussa otettava huomioon poronhoidolle 
tärkeät alueet, erotusaidan säilyminen on turvattava. 

Rakentaminen: Työn ajoittamisessa huomioidaan poronhoidon kannalta herkät ajankohdat, 
kuten poroerotus (alkaa syys-lokakuun vaihteessa). Työn ajoittamista herkkään 
ajankohtaan vältetään. Työn toteutuksen (ajankohta) tarkempi suunnittelu 
yhteistyössä paliskunnan kanssa. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Eurofins Ahma Oy  Voimajohto Leväsuo-Isokangas 

29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Arkeologia Kohdenimi: Isokangas etelä (Yli-Ii) Kohdenro: 75 

Sijainti:   johtoalueella 

  x johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Arkeologinen kohde, muinaismuistolaki. Kiinteä muinaisjäännös. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei vaikutusta. 

Rakentaminen: Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille varastoida materiaalia. 
Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa. Suojellut kohteet merkitään 
tarvittaessa maastoon ”Muinaisjäännösmerkintä, Fingrid Oyj” -kuitunauhoilla. 
Huomioitava 20 metrin varovyöhyke kohderajauksen ympärillä. 

Kunnossapito: Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille varastoida materiaalia. 
Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa. Huomioitava 20 metrin varovyöhyke 
kohderajauksen ympärillä. 
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Kohdetyyppi: Arkeologia Kohdenimi: Oulu Kalikkakangas SE Kohdenro: 76 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Arkeologinen kohde, muinaismuistolaki. Kiinteä muinaisjäännös. 
Rautakautisia keittokuoppa-alue. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Kohteelle tai sen läheisyyteen ei saa sijoittaa pylväspaikkaa. 

Rakentaminen: Kohde tulee huomioida työskenneltäessä sekä uuden että nykyisen 
voimajohdon alueella. Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille 
varastoida materiaalia. Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa, maanpintaa ei 
saa rikkoa. Suojellut kohteet merkitään maastoon ”Muinaisjäännösmerkintä, 
Fingrid Oyj” -kuitunauhoilla. Huomioitava riittävä varovyöhyke kohderajauksen 
ympärillä. Nykyinen huoltotie suositellaan linjaamaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Kohde tulee huomioida työskenneltäessä sekä uuden että nykyisen 
voimajohdon alueella. Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille 
varastoida materiaalia. Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa, maanpintaa ei 
saa rikkoa. Suojellut kohteet merkitään maastoon ”Muinaisjäännösmerkintä, 
Fingrid Oyj” -kuitunauhoilla. Huomioitava riittävä varovyöhyke kohderajauksen 
ympärillä. Nykyinen huoltotie suositellaan linjaamaan kohteen ulkopuolelle. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Arkeologia Kohdenimi: Nurmijärvi länsi Kohdenro: 77 

Sijainti:  x johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Muu arkeologinen kohde, esihistoriallinen hajalöydös. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Muulla arkeologisella kohteella pyritään välttämään liikkumista työkoneilla. 
Materiaaleja ei varastoida kohteelle. 

Kunnossapito: Muulla arkeologisella kohteella pyritään välttämään liikkumista työkoneilla. 
Materiaaleja ei varastoida kohteelle. 
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29.5.2020, täydennetty 18.12.2020  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kohdetyyppi: Arkeologia Kohdenimi: Oulu Kiiminki Marjamaa Kohdenro: 78 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Muu arkeologinen kohde.  Historiallisia kivirakenteita, maatalous, muu 
kulttuuriperintökohde. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat pyritään sijoittamaan kohteen ulkopuolelle. 

Rakentaminen: Muulla arkeologisella kohteella pyritään välttämään liikkumista työkoneilla. 
Materiaaleja ei varastoida kohteelle. Kohteelle sijoittuva kiviaita säilytetään 
muuttumattomana. 

Kunnossapito: Muulla arkeologisella kohteella pyritään välttämään liikkumista työkoneilla. 
Materiaaleja ei varastoida kohteelle. Kohteelle sijoittuva kiviaita säilytetään 
muuttumattomana. 
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Kohdetyyppi: Arkeologia Kohdenimi: Ii Vänttilänsuo etelä Kohdenro: 79 

Sijainti:  x johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

   johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Arkeologinen kohde, muinaismuistolaki. Kiinteä muinaisjäännös; röykkiö, 
mahdollinen rajamerkki. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Ei vaikutusta. 

Rakentaminen: Kohde tulee huomioida työskenneltäessä sekä uuden että nykyisen 
voimajohdon alueella. Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille 
varastoida materiaalia. Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa. Suojellut 
kohteet merkitään tarvittaessa maastoon ”Muinaisjäännösmerkintä, Fingrid Oyj” 
-kuitunauhoilla. Huomioitava 20 metrin varovyöhyke kohderajauksen ympärillä. 

Kunnossapito: Kohde tulee huomioida työskenneltäessä sekä uuden että nykyisen 
voimajohdon alueella. Arkeologisilla kohteilla ei liikuta työkoneilla eikä niille 
varastoida materiaalia. Kohdetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa. Suojellut 
kohteet merkitään tarvittaessa maastoon ”Muinaisjäännösmerkintä, Fingrid Oyj” 
-kuitunauhoilla. Huomioitava 20 metrin varovyöhyke kohderajauksen ympärillä. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: Ruskon teollisuus- ja 
varastoalueen varaus, 
yleiskaava 

Kohdenro: 80 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Reitilinjaus on kaavoituksen vastainen 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Osayleiskaavassa varauduttu teollisuus- ja varastoalueisiin sekä rautatiehen. 
Suunnittelu yhteistyössä Oulun kaupungin kaavoituksen kanssa. 

Rakentaminen: Ei rajoitteita. 

Kunnossapito: Ei rajoitteita 
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Kohdetyyppi: Luonto Kohdenimi: Kalikkalammen rantasuon 
korpi 

Kohdenro: 81 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Alueellisesti erittäin uhanalaista ruoho- ja heinäkorpea, joka luetaan 
Metsälain 10§ kohteeksi. 

 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Pylväspaikat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen ulkopuolelle. 
Yhteispylväsratkaisun tarkastelu välillä Kalikkalampi-Kalimeenoja. 

Rakentaminen: Työ ajoitetaan talviaikaan, jolloin kohdetta suojaa lumipeite ja routa. Työkoneilla 
liikkumista kohteella vältetään. Maapohjan rikkomista ja eroosiota vältetään, 
muodostuneet jäljet tasoitetaan. Kohteelle ei varastoida materiaaleja tai 
säilytetä kalustoa. Reunavyöhykkeen käsittelyssä vain tarvittavat puut 
lyhennetään tai poistetaan, pensaiden poistosta pidättäydytään. Toiminnot, 
joissa käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai niitä sisältäviä laitteita tai 
koneita, sijoitetaan kohteen ulkopuolelle. 

Kunnossapito: Katso rakentamisohje. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: HaSu, kohtalainen Kohdenro: 82 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Alueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita kohtalaisella 
todennäköisyydellä. 
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OHJE  

Suunnittelu: Happamien sulfaattimaiden esiintyminen on selvitettävä pylväspaikoille 
tehtävien pohjatutkimusten yhteydessä asiantuntijan toimesta 
maanäytteenotolla. Jatkotoimenpiteet määräytyvät laboratoriotulosten 
perusteella. Pylväspaikkojen sijoittamista happamien sulfaatimaiden alueille tule 
mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli happamien sulfaattimaiden alueilla 
rakennetaan, tulee suunnitella maaperää mahdollisimman paljon säästäviä 
perusamistapoja. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on 
kohtalainen. 

Rakentaminen: Ennen rakentamisvaihetta tule selvittää sulfaattipitoisen maan esiintyminen 
maanäytteenotolla. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-
ainesta ja turvetta ei saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että 
happamien valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. 
Happamuushaittoja aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden 
neutraloimiseksi. Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois 
loppusijoituskohteeseen. 

Kunnossapito: Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-ainesta ja turvetta ei 
saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että happamien 
valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. Happamuushaittoja 
aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden neutraloimiseksi. 
Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois loppusijoituskohteeseen. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: HaSu, suuri Kohdenro: 83 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Alueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita suurella todennäköisyydellä. 
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OHJE  

Suunnittelu: Happamien sulfaattimaiden esiintyminen on selvitettävä pylväspaikoille 
tehtävien pohjatutkimusten yhteydessä asiantuntijan toimesta 
maanäytteenotolla. Jatkotoimenpiteet määräytyvät laboratoriotulosten 
perusteella. Pylväspaikkojen sijoittamista happamien sulfaatimaiden alueille tule 
mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli happamien sulfaattimaiden alueilla 
rakennetaan, tulee suunnitella maaperää mahdollisimman paljon säästäviä 
perustamistapoja. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on 
suuri. 

Rakentaminen: Ennen rakentamisvaihetta tule selvittää sulfaattipitoisen maan esiintyminen 
maanäytteenotolla. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-
ainesta ja turvetta ei saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että 
happamien valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. 
Happamuushaittoja aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden 
neutraloimiseksi. Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois 
loppusijoituskohteeseen. 

Kunnossapito: Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-ainesta ja turvetta ei 
saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että happamien 
valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. Happamuushaittoja 
aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden neutraloimiseksi. 
Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois loppusijoituskohteeseen. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: HaSu, hyvin pieni Kohdenro: 84 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Alueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita hyvin pienellä 
todennäköisyydellä. 
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OHJE  

Suunnittelu: Happamien sulfaattimaiden esiintyminen on selvitettävä pylväspaikoille 
tehtävien pohjatutkimusten yhteydessä asiantuntijan toimesta 
maanäytteenotolla. Jatkotoimenpiteet määräytyvät laboratoriotulosten 
perusteella. Pylväspaikkojen sijoittamista happamien sulfaatimaiden alueille tule 
mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli happamien sulfaattimaiden alueilla 
rakennetaan, tulee suunnitella maaperää mahdollisimman paljon säästäviä 
perustamistapoja. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on 
hyvin pieni. 

Rakentaminen: Ennen rakentamisvaihetta tule selvittää sulfaattipitoisen maan esiintyminen 
maanäytteenotolla. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-
ainesta ja turvetta ei saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että 
happamien valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. 
Happamuushaittoja aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden 
neutraloimiseksi. Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois 
loppusijoituskohteeseen. 

Kunnossapito: Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-ainesta ja turvetta ei 
saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että happamien 
valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. Happamuushaittoja 
aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden neutraloimiseksi. 
Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois loppusijoituskohteeseen. 
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Kohdetyyppi: Muu Kohdenimi: HaSu, pieni Kohdenro: 85 

Sijainti:   johtoalueella 

   johtoalueen ulkopuolella  

  x johtoalueella ja sen ulkopuolella  

Lakiperuste: Alueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita pienellä todennäköisyydellä. 
 

 
 

OHJE  

Suunnittelu: Happamien sulfaattimaiden esiintyminen on selvitettävä pylväspaikoille 
tehtävien pohjatutkimusten yhteydessä asiantuntijan toimesta 
maanäytteenotolla. Jatkotoimenpiteet määräytyvät laboratoriotulosten 
perusteella. Pylväspaikkojen sijoittamista happamien sulfaatimaiden alueille tule 
mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli happamien sulfaattimaiden alueilla 
rakennetaan, tulee suunnitella maaperää mahdollisimman paljon säästäviä 
perustamistapoja. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on 
pieni. 

Rakentaminen: Ennen rakentamisvaihetta tule selvittää sulfaattipitoisen maan esiintyminen 
maanäytteenotolla. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-
ainesta ja turvetta ei saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että 
happamien valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. 
Happamuushaittoja aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden 
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neutraloimiseksi. Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois 
loppusijoituskohteeseen. 

Kunnossapito: Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla kaivettua maa-ainesta ja turvetta ei 
saa käyttää täyttöihin, vaan massat tulee sijoitaa siten, että happamien 
valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää. Happamuushaittoja 
aiheuttava massa tulee kalkita riittävästi happamuuden neutraloimiseksi. 
Vaihtoehtoisesti massat tulee viedä sellaisenaan pois loppusijoituskohteeseen. 

 


