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lä - Lahela -alueen 110 kV voimajohtohankkeesta
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Caruna Oy on  pyytänyt 23.10.2017 Keski-Uudenmaan maakuntamu-
seolta lausuntoa 110 kV voimajohtohankkeesta Tuusulassa alueella 
Ruotsinkylä – Lahela. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta.

Hankkeen suunniteltu voimajohto antaa mahdollisuuden rakentaa 110 
kV –yhteyden Lahelan ja Sulan sähköasemien välille. Parannettu säh-
köverkko mahdollistaa riittävän suurien tehojen siirtämisen kasvaville 
asukasryhmille ja teollisuusuuden lisääntyviin tarpeisiin.

Voimajohdon pituus on kokonaisuudessaan n. 5,6 km. Uutta johtoa tar-
vitaan n. 520 metrin matkalla. Muilta osin vanhat rakenteet puretaan ja 
uudet pylväsrakenteet sijoitetaan kokonaisuudessaan vanhalle lunaste-
tulle johtoalueelle.

Caruna Oy:n laatimassa ja 2.10.2017 päivätyssä ”Lahela-Ruotsinkylä 
110 kV voimajohdon ympäristöselvityksessä” todetaan mm. että: ”Voi-
majohdon suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita kohteita, joita ovat alueidenkäyttötavoitteisiin sisäl-
tyvät RKY 2009 –alueet ja Museoviraston rakennusperintörekisterissä 
olevat suojellut rakennukset (Museovirasto 2017)”. Lisäksi todetaan: 
”Arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sijoittuvat niin etääl-
le molemmista reittivaihtoehdoista, ettei niihin arvioida kohdistuvan vai-
kutuksia”.

Lisäksi ympäristöselvityksessä todetaan vaikutuksista maisemaan ja 
kulttuuriperintöön: ”Voimajohdoista ei pitkän etäisyyden johdosta aiheu-
du merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueil-
le. Maakunnallisesti arvokkaille Ruotsinkylän ja Lahelan kylien alueelle 
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ei arvioida kohdistuvan merkittäviä vaikutuksia, koska voimajohto sijoit-
tuu pääasiassa jo olemassa olevaan johtokäytävään purettavan voima-
johdon paikalle. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Ruotsinkylässä 
sähköaseman luoteispuolelle, missä jo oleva voimajohdoista johtuva 
maisemavaurio voimistuu uuden voimajohdon myötä. Vaikutus jää kui-
tenkin hyvin paikalliseksi, sillä voimajohto ei näy alueen suurmaisemas-
sa.”

Tuusulan maakuntakaavan yhdistelmäkartassa Tuusulanjokilaakson 
maisema-alue Ruotsinkylän pohjoispuolella on merkitty Kulttuuriympä-
ristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Voimajoh-
don linjaus kiertää tämän RKY 1993-alueen itäpuolelta. Hanke ei mer-
kittävällä tavalla vaikuta arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja maise-
maan. 

Caruna Oy:n laatima ympäristöselvitys on huolellisesti laadittu ja hank-
keen suunnittelussa on huomioitu voimajohtolinjauksen läheisyyteen 
jäävät kulttuurihistorialliset kohteet ja maiseman arvoalueet. Keski-Uu-
denmaan maakuntamuseo ei näe estettä voimajohdon rakentamiselle 
esitetyllä tavalla. 

Museovirasto lausuu tarvittaessa muinaismuistolain kohteista.
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