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UUDELY/13634/2018 
Hankkeesta vastaavan kuuleminen, Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys, Fingrid Oyj 
 

Fingrid Oyj:n vastine viranomaisten lausuntoihin YVA-menettelyn 
soveltamisesta Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshankkeeseen 

Uudenmaan ELY-keskus on varannut Fingrid Oyj:lle tilaisuuden antaa vastineensa 
viranomaisten lausuntoihin, jotka koskevat YVA-menettelyn soveltamista Helsingin 400 
kilovoltin kaapeliyhteydelle Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinmäkeen. 
Lausunnoissa esitettyjen näkökohtien lisäksi ELY-keskus on pyytänyt tarkentavia tietoja 
hankkeen vaikutusten lieventämistoimista. 

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt eri vaihtoehtojen luontovaikutuksiin liittyen 
esittämään, ovatko seuraavat haittojen lieventämistoimet eri hankevaihtoehdoissa 
toteutettavissa: 

 Uudenmaan ELY-keskus: Etu-Viikin peltojen kautta kulkevan linjauksen osalta 
johtopäätös Natura-alueeseen kohdistuvista vaikutuksista on oikean suuntainen. 
Pellot ovat erittäin tärkeä levähdys- ja ruokailualue sekä pesimäalue myös muulle 
kuin Natura-alueen suojelun perusteena olevalle linnustolle. Tämä vaihtoehto on 
mahdollinen, jos rakentamistyöt voidaan toteuttaa muutto- ja pesimäkauden 
ulkopuolella.  

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että Etu-Viikin peltojen kautta 
linjatun kaapelireittivaihtoehdon jatkosuunnittelun ympäristölliseksi reunaehdoksi 
asetetaan edellytetysti melua aiheuttavien rakennustöiden ajoittaminen linnuston 
muutto- ja pesimäkauden ulkopuolelle. Vuonna 2018 tehdyn ympäristöselvityksen 
yhteydessä tunnistetuista ja lausunnoissa esille nousseista huomionarvoisista 
kohteista laaditaan jatkosuunnittelua varten kohdekohtainen ohjeistus vaikutusten 
lieventämiseksi ja kohteiden arvojen säilymisen varmistamiseksi. 

 Uudenmaan ELY-keskus: Viikintien varressa koetilan itäpuolella on tärkeää 
säilyttää kevyenliikenteen väylän ja Etu-Viikin peltoalueen välissä suojapuustoa. 
Puusto toimii myös itä-länsisuuntaisena ekologisena yhteytenä ja voi olla esim. 
liito-oravan leviämismahdollisuuksien kannalta kriittinen yhteys.  

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että kyseisessä kohdassa 
alustavan suunnittelun lähtökohtana on kaapelireitin sijoittuminen 
kevyenliikenteenväylän pohjoispuolelle. Tieto ja mahdollisesti tarvittavat 
lieventämistoimet otetaan jatkosuunnittelussa huomioon kaapelireitin mahdollisen 
muuttumisen varalta. 
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 Uudenmaan ELY-keskus: Lahdenväylän itäpuolella Kehä I:n ja Porvoon 
moottoritien liittymän välissä ja liittymän kohdalla on tärkeää turvata puustoa, 
koska tämä alue on harvoja liito-oravan kannalta toimivia moottoritien 
ylityspaikkoja Helsingin kaupungin alueella. Tämä koskee erityisesti linjausta, joka 
kulkee tiealueen vieressä. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että kyseisen 
kaapelireittivaihtoehdon jatkosuunnittelun ympäristölliseksi reunaehdoksi 
asetetaan vain välttämättömän puuston poisto. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen 
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö katsoo, että ympäristöterveyden näkökulmasta 
hankkeesta ei aiheudu sellaisia merkittäviä vaikutuksia väestön tai ihmisten terveydellisiin 
olosuhteisiin, että ympäristövaikutusten arviointimenettely hankkeessa olisi tarpeen. 

Helsingin kaupunki katsoo, ettei ole tarvetta soveltaa hankkeeseen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lausunnossa todetaan seuraavia: 

 On tärkeää, että kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö on 
jatkosuunnittelussa osallisena mukana, jotta mahdolliset haitat voidaan 
ennakolta tunnistaa ja niiden vaikutukset minimoida. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että hankkeen 
jatkosuunnittelussa varmistetaan riittävä yhteistyö eri toimijoiden kesken myös 
ympäristöasioiden osalta. 

 Jatkosuunnittelussa tulee jatkaa kokonaan Porvoon- ja Lahdenväylän tiealueille 
sijoittuvan linjauksen toteuttamisedellytysten tarkempaa selvittämistä. Linjauksen 
muut vaihtoehdot sijoittuvat merkittävin osin Vanhankaupunginlahden, 
Latokartanon ja Kivikon keskeisille viher- ja virkistysalueille, joilla sijaitsee 
runsaasti kulttuurihistorian ja luonnon suojelukohteita.  

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että alustavassa 
suunnittelussa ja tehdyissä rakennettavuusselvityksissä on tarkasteltu Porvoon- 
ja Lahdenväylän tiealueiden hyödyntämistä kaapelireittinä. 
Ympäristöselvityksessä tarkastellut kaapelireitit hyödyntävät tiealueita siinä 
laajuudessa, kun se on tehtyjen selvitysten perusteella tunnistettu mahdolliseksi. 
Jatkosuunnittelussa myös tiealueita hyödyntävien kaapelireittien 
toteuttamisedellytyksistä saadaan lisätietoa. 

 Linjausvaihtoehdoissa, jotka koskevat asukkaiden asuin- ja virkistysympäristöjä, 
riittävän aikaisin käynnistetty vuorovaikutus asukkaiden kanssa edistää hankeen 
etenemistä. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että yhdymme 
näkemykseen vuorovaikutuksen tärkeydestä. Tarkoituksena on suunnittelun 
edettyä laatia hankkeelle vuorovaikutussuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa ja ottaa siinä huomioon asukkaat. 
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Helsingin kaupunginmuseon mukaan muinaismuistolain (295/1963) suojaamat kiinteät 
muinaisjäännökset on huomioitu ympäristöselvityksessä kattavasti esittämällä 
kaapelilinjauksen eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin sekä 
RKY-alueisiin. Selvityksessä on myös runsaasti havainnollistavaa karttakuvitusta. 
Kaupunginmuseo ei pidä hankkeen YVA-menettelyä välttämättömänä. Kaupunginmuseo 
suosittaa kaapelin linjausvaihtoehdoksi Porvoonväylän pohjoispuolelle sijoittuvaa 
vaihtoehtoa, sillä Kivikon alueen ensimmäisen maailmansodan aikaisten 
puolustusasemien rakenteet tulee pyrkiä säilyttämään koskemattomana. Jos kaapelireitti 
sijoitetaan Porvoonväylän eteläpuolelle Kivikon linnoitealueelle olisi työalue 
kasvillisuuden ja kallioiden säästämiseksi rajattava minimiin. Kaapelin asentamisen 
toteuttamisratkaisut kiinteiden muinaisjäännösten ja kulttuuriperintökohteiden alueilla 
edellyttävät vielä tarkempia selvityksiä. 

 Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että hankkeen 
jatkosuunnittelun edetessä selvitetään vaikutusten lieventämisen vaihtoehtoja ja 
tehdään tarvittavat arkeologiset selvitykset yhteistyössä museoviranomaisten 
kanssa. 

Museoviraston lausunnon mukaan Helsingin kaupungin osalta asiaa hoitaa sekä 
rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman sekä arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta yhteistyösopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunginmuseo ja Vantaan kaupungin 
osalta Vantaan kaupunginmuseo. 

Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunnon mukaan YVA-menettelyä ei tarvitse 
magneettikentän osalta soveltaa Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin maakaapelihankkeeseen 
Helsingissä. Säteilyturvakeskuksen mukaan maakaapelin aiheuttamat magneettikentät 
olisi kuitenkin hyvä huomioida, kun maakaapelin lähelle myöhemmin kaavoitetaan 
asuinalueita. 

Uudenmaan liitto ei katso Fingrid Oyj:n 400 kV:n kaapelilla tai sen rakentamistyöllä 
olevan sellaisia YVA-laissa tarkoitettuja ympäristövaikutuksia, että YVA-lain mukainen 
harkinnanvarainen ympäristövaikutusten arviointimenettely olisi tarpeen. 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy ei näe tarpeelliseksi edellyttää hankkeessa YVA-
menettelyä. 

Vantaan kaupunki toteaa Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys, Fingrid Oyj:n 
hankkeesta, että yleisesti ottaen hanke on hyvä ja kaapelin linjauksessa on jo aika 
pitkälle huomioitu Vantaan osalta mm. virkistyskäytön lähtökohtia. Hanke on myös 
huomioitu vireillä olevassa Vantaan uudessa yleiskaavatyössä. Vantaan kaupunki ei pidä 
tarpeellisena soveltaa tähän hankkeeseen erityistä YVA-menettelyä.  

 Vaikutuksista viheralueiden käyttöön Vantaan kaupunki haluaa kuitenkin vielä 
muistuttaa, että nykyiset ulkoilureitit palvelevat alueen virkistysyhteyksiä ja alueen 
arvokas puusto, etenkin Latupuistossa on merkittävä osa reitin elämystä. 
Latupuistossa vanhojen komeiden mäntyjen säilyttäminen on tärkeää. Puusto 
suojaa ulkoilijoita mm. liikennemelulta (visuaalinen vaikutus) ja 
pienhiukkaspäästöiltä. Alueella ei ole muita vastaavia ulkoilureittejä, joten 
viheryhteys on asukkaille tärkeä. On oleellista, että olevaa puustoa säilytetään 
mahdollisimman paljon, ja tämä seikka tuleekin huomioida suunnittelun edetessä. 
Mahdollisuuksien mukaan tulee harkita kaapelien sijoittamista meluvallin päälle ja 
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puistoraittien kohdalla kaapelikaivantojen toteutus tuettuna kaivantona. 
Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella erityisesti tehokasta kaivumassojen 
sijoittelua sekä työmaaliikenteelle varattua tilaa, jotta työskentelyalue olisi 
mahdollisimman kapea. Siten arvokkaat isokokoiset havupuut säästyisivät.  

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että kyseinen kohde otetaan 
huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja tavoitteena on vain välttämättömän 
puuston poisto. Kaapeliyhteyskaivannon tyyppi tarkentuu myöhemmin 
jatkosuunnittelussa tunnistetut ympäristövaikutukset huomioiden ja teknis-
taloudellisin perustein. 

 Rimapuisto-nimisellä viheralueella on tällä hetkellä koira-aitaus, joka on 
linjauksessa otettava huomioon. Valmiin tilanteen tulee olla sellainen, että koira-
aitaus voi jäädä alueelle. Rimapuiston läheisyydessä on asutusta, josta on 
Porvoonväylälle matkaa jopa alle 40 metriä. Puistossa oleva puusto toimii 
asukkaille näkösuojana Porvoonväylän liikenteelle. Puusto mielletään myös 
melusuojana, vaikka vaikutus on lähinnä psykologinen. Kun puustoa kaadetaan 
linjan takia, asukkaat kiinnittävät meluun aikaisempaa enemmän huomiota ja 
valittavat siitä. Tästä syystä puuston kaato on pyrittävä minimoimaan. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että kyseinen kohde otetaan 
huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja tavoitteena on toimintojen 
yhteensovittaminen ja vain välttämättömän puuston poistaminen. 

 Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee ottaa yhteyttä Vantaan kaupungin 
viheraluesuunnitteluun, jotta kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu olisi mahdollista 
löytää. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että hankkeen 
jatkosuunnittelussa varmistetaan riittävä yhteistyö eri toimijoiden kesken, 
huomioiden myös viheraluesuunnittelu. 

Vantaan kaupunginmuseon lausunnon mukaan Vantaan kaupungin puolella 
maakaapelin vaikutukset kulttuuriympäristöön jäävät hyvin pieniksi. Mikäli suunnitelmiin ei 
tule muutoksia Vantaan kaupunginmuseo ei näe tarpeelliseksi tehdä kaapeliyhteyden 
kannalta tarkempia selvitystöitä. Ainoa kaapelin vaikutuksenalainen 
muinaisjäännöskohde Västersundom, Västerkulla-Mellungsby, sijaitsee maakaapelin 
puskurialueella noin 46 metrin etäisyydellä suunnitellusta kaapelilinjasta. Tällä alueella 
tulisi tarvittaessa miettiä työalueen kaventamista siten, että se ei ulotu 
muinaisjäännöksen päälle. Lisäksi tulisi huomioida, että rakentamistyön aikana syntyviä 
maakasoja ei läjitetä muinaisjäännöksen päälle, vaan etsitään läjitettäville maille 
vaihtoehtoinen sijaintipaikka. Muinaisjäännöksen yli ei myöskään tule ajaa raskailla 
ajoneuvoilla tai muilla tavoin vahingoittaa. 

 Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että lausunnossa mainittu 
muinaisjäännöskohde otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa, 
kaapelireittien tarkentuessa. 
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Väylävirasto lausuu, että mikäli seuraavat asiat voidaan huomioida hankkeen 
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa muutoin, Väyläviraston näkemyksen mukaan 
hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa YVA-menettelyä. 

 Kaapelilinjausvaihtoehtojen yhteensovittaminen valtakunnallisesti merkittävien 
pääväylien kanssa voidaan tehdä tarkoituksenmukaisella kaavoitus- tai 
vastaavalla suunnittelumenettelyllä. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että Fingrid Oyj hakee 
lunastuslupaa kaapeliyhteyden alueelle ja on käynyt keskusteluja hankkeen 
huomioimisesta maankäytön suunnitelmissa. Uudellamaalla on vireillä uusi 
kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050, ja kaavaluonnoksen 
kaavakartalla oli esitetty nyt tarkasteltava kaapeliyhteys. Kaavamääräyksen 
mukaan voimajohdon sijainti ja tekninen toteutus tarkentuvat 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja varsinaisessa lupamenettelyssä. 
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee turvata linjauksen 
toteuttamismahdollisuudet. Maaliskuussa 2019 kaava oli edennyt 
ehdotusvaiheeseen. Vantaan kaupunki on kaapeliyhteyshankkeen YVA-tarpeesta 
ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa todennut, että hanke on huomioitu 
vireillä olevassa Vantaan uudessa yleiskaavatyössä. Hanke tullaan ottamaan 
jatkossa tarpeellisilta osin huomioon myös Vantaan ja Helsingin kaupunkien 
muussa kaavoituksessa, jolloin yhteensovittaminen valtakunnallisesti merkittävien 
pääväylien kanssa voidaan varmistaa kaikilla maankäytön suunnittelutasoilla. 

 Kaapelireitin teknisen toteutuksen edellytykset maanteiden lähialueilla on 
varmistettava yhteistyössä ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että yhdymme Väyläviraston 
näkemykseen siitä, että kaapelireitin teknisen toteutuksen edellytykset 
maanteiden lähialueilla on jatkosuunnittelussa varmistettava yhteistyössä ELY-
keskuksen, Väyläviraston ja Fingrid Oyj:n kanssa. 

 Hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava huomioon myös hankkeen aiheuttamat 
mahdolliset tienpitoon ja tien käyttöön liittyvät turvallisuusriskit ja niiden 
ehkäiseminen sekä liikenneonnettomuuksiin liittyvät riskit. 

Fingrid Oyj:n vastine: Toteamme vastineenamme, että jatkosuunnittelussa 
otetaan huomioon myös mahdolliset tienpitoon ja tien käyttöön liittyvät 
turvallisuusriskit ja niiden ehkäiseminen sekä liikenneonnettomuuksiin liittyvät 
riskit, yhteistyössä ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. 

  




