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lausuntopyyntö 10.1.2019, UUDELY/3634/2018 
 

Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys -hanke 

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä välille Vantaan Länsisalmi 
Helsingin Viikinmäki. Hanke ei edellytä YVA-menettelyä YVA-lain hankeluettelon 
mukaan, mutta YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen, mikäli hanke aiheuttaa 
laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Laaditun ympäristöselvityksen mukaan kaapeliyhteys rakennetaan maan alle eikä 
maakaapeliyhteydestä aiheudu väestöön sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
1045/2018 toimenpidetasoa ylittävää magneettivuon tiheyttä.  

Kaapelin reittivaihtoehdot sijoittuvat osittain Tattarisuon ja Fazerilan vedenhankintaa 
varten tärkeille pohjavesialueille ja niiden muodostumisalueille, mutta 
rakentamistoimien ei arvioida ulottuvan pohjaveden tasolle. Reittivaihtoehdot sijoittuvat 
myös Porvoonväylällä olevan pohjavedensuojauksen läheisyyteen, mutta 
kaapeliyhteyden rakentaminen tehdään siten, että pohjaveden suojausta ei rikota. 
Hankkeesta ei arvioida olevan oleellisia vaikutuksia pohjavesiin. 
 
Lausunto 

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. 

 

 

Ympäristöterveydenhuollon 
ylitarkastaja 
 

 
Erja-Riitta Tarhanen 
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Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 19.1.2019 (UUDELY/13634/2018)

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta Fingrid 
Oyj:n hankkeeseen ”Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys”

Uudenmaan  ELY-keskus  on  pyytänyt  Väylävirastolta  lausuntoa  ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn soveltamisesta Fingrid Oyj:n hankkeeseen ”Helsingin 400 kilovoltin
kaapeliyhteys”.  Maakaapeleihin  ei  voimassa  olevan  YVA-lainsäädännön  mukaan
suoraan  sovelleta  YVA-menettelyä.  Menettelyä  sovelletaan  hankkeeseen
yksittäistapauksessa,  mikäli  hanke  aiheuttaa  laadultaan  ja  laajuudeltaan  YVA-
hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Fingridin hankkeesta on laadittu ympäristöselvitys, jonka perusteella arviointimenettelyn
tarpeellisuutta arvioidaan.

Fingrid  suunnittelee  uutta  400  kilovoltin  kaapeliyhteyttä  Vantaan  Länsisalmen  ja
Helsingin  Viikinmäen  välille.  Maakaapelin  reittivaihtoehdot  sijoittuvat  monin  paikoin
teiden  yhteyteen.  Fingrid  hakee  lunastuslupaa  kaapeliyhteyden  alueelle.  Yksi
linjausvaihtoehto sijoittuu Lahden- ja Porvoonväylän vierelle ja Viikin eteläosan kautta
kiertävästä reittivaihtoehdosta on linjaus, joka sijoittuu Viikintien yhteyteen.

Väylävirasto toteaa, että hankkeen mahdollisia vaikutuksia liikenteeseen ja tieverkkoon
on ympäristöselvityksessä kuvattu pääosin riittävällä tasolla, jotta vaikutusten laajuutta
ja merkittävyyttä on voitu arvioida. Ympäristöselvityksen mukaan hankkeesta ei aiheudu
laajuudeltaan  tai  laadultaan  merkittäviä  vaikutuksia  liikenteeseen.  Vähäisiä
ympäristövaikutuksia, jotka syntyvät pääasiassa rakentamisen aikana, voidaan ehkäistä
tai  lieventää  ympäristöselvityksessä  kuvatuin  keinoin.  Väylävirasto  yhtyy  tältä  osin
ympäristöselvityksen johtopäätöksiin. Maanteiden tienpitoon ja tieverkon kehittämiseen
pidemmällä aikavälillä kohdistuvien vaikutusten tunnistaminen ja arviointi on sen sijaan
jäänyt  vähäisemmälle  huomiolle.  Seudullisesti  merkittävän  maakaapelihankkeen  ja
valtakunnallisesti  merkittävien,  maanteiden  runkoverkkoon  kuuluvien  pääväylien
kehittämisen  ja  suunnittelun  yhteensovittamisen  tulisi  perustua  oikeusvaikutteiseen
kaavaan  tai  laajuudeltaan  ja  sisällöltään  sitä  vastaavaan  suunnittelumenettelyyn.
Ympäristöselvityksessä  tarkastelluista  maakaapelin  linjausvaihtoehdoista  osa  sijoittuu
liikenne-  ja  viestintäministeriön  asetuksessa  (933/2018)  tarkoitettujen  valtatien  4
(Lahdenväylän),  valtatien  7  (Porvoonväylän)  ja  maantien  50  (Kehä  III)  läheisyyteen.
Vaikutusarviossa ei myöskään ole selkeästi tunnistettu liikenneonnettomuuksiin, etenkin
VAK-onnettomuuksiin  torjuntatoimineen,  liittyviä  riskejä  tapauksissa,  joissa  kaapeli
sijoitettaisiin tien läheisyyteen.

Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi

www.vayla.fi
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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.

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

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

- Porvoon-  ja  Lahdenväylille  suunnitellut  kehittämistoimet  (Vt  4  parantaminen
liittymäjärjestelyineen  välillä  Kehä  I  -  Porvoonväylä)  ja  niiden  aikataulut  on
otettava  huomioon,  mikäli  väylien  yhteyteen  sijoittuvia  vaihtoehtoja  päätetään
viedä  jatkosuunnitteluun.  Riippuen  kaapelihankkeen  toteutuksen  aikataulusta,
myös mahdolliset uudet tulevat tiehankkeet on otettava huomioon kaapelireitin
suunnittelussa ja hankkeen toteutuksessa.

- Porvoonväylällä  oleva  pohjaveden  suojaus  Fazerilan  pohjavesialueella  on
otettava huomioon ja suojauksen toimivuus varmistettava kaapelin rakentamisen
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaapeleiden  maantien  tiealueelle  sijoittamiseen  ja  niiden  tiealueella  tapahtuviin
huoltotöihin tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
42  §),  tässä  tapauksessa  kaapelin  sijoituslupa  sekä  työlupa.  Lupaviranomainen  on
Pirkanmaan ELY-keskus.

Hankkeen  suunnittelussa  on  noudatettava  soveltuvin  osin  Väyläviraston  määräystä
johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (Liikennevirasto, 12.10.2018)
ja  sitä  tarkentavaa  Väyläviraston  Sähkö-  ja  telejohdot  ja  maantiet -ohjetta
(Liikenneviraston ohjeita 3/2018).

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
PL 36
00521 Helsinki

Helsingin kaupunginmuseon lausunto ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn soveltamisesta, Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilo-
voltin kaapeliyhteys -hanke

HEL 2019-000273 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Hel-
singin kaupunginmuseolta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn soveltamisesta Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyh-
teyshankkeen yhteydessä. Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin kaa-
peliyhteyden rakentamista Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Viikin-
mäen sähköasemien välille. Kaapeliyhteyden suunnitellut reittivaihtoeh-
dot ovat 10–12 km pituisia ja sijoittuvat monin paikoin nykyisille väylille, 
kaduille ja puistojen yhteyteen. Avojohtojen sijasta kaapelit on tarkoitus 
sijoittaa kaivantoon, jonka syvyys on yleisesti noin kaksi metriä vaihdel-
len asennuspaikan mukaan.

Kaapeliyhteyden ympäristövaikutusten arvioimiseksi on valmistunut 
Fingridin Oyj:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:n laatima ympäris-
töselvitys vuoden 2018 lopussa. Ympäristöselvitys on laadittu ympäris-
tövaikutusten arvioimiseksi sekä YVA-menettelyn tarpeen arvioimisek-
si. Ympäristöselvityksessä esitellään kaapeliyhteyden toteuttamisvaih-
toehtoja ja vaikutuksia arvioidaan 50 metrin leveällä vyöhykkeellä kaa-
pelilinjoista.

Helsingin kaupunginmuseon on perehtynyt hankkeeseen arkeologisen 
kulttuuriperinnön näkökulmasta. Ympäristöselvityksessä on tuotu esille 
hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset sekä 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY-
2009). Helsingin osalta kaapelilinjan 50 metriä leveällä vaikutusalueella 
on kaikkiaan kahdeksantoista kiinteää muinaisjäännöstä. Kohdetyyp-
peinä on historiallisen ajan kylänpaikka sekä ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia puolustusvarustuksia yhdysteineen. 
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Ympäristöselvityksen yhteydessä on pyydetty lausuntoa hankkeen vai-
kutuksista ja toteuttamismahdollisuuksista Helsingin kaupunginmuseol-
ta (Vantaan osalta Vantaan kaupunginmuseolta). Helsingin kaupungin-
museo on antamissaan lausunnoissa (4.9.2018 ja 8.10.2018) tuonut 
esiin kaapelilinjoille osuvat ja niiden läheisyydessä sijaitsevat kiinteät 
muinaisjäännökset (15 kpl) ja kulttuuriperintökohteet (1 kpl). Kaupun-
ginmuseo on lausunnoissaan esittänyt, mitkä kaapelin linjausvaihtoeh-
dot ovat suositeltavia kussakin tapauksessa ja aiheuttaisivat vähiten 
kajoamista muinaisjäännöskohteisiin. Kaupunginmuseo on myös tuonut 
esiin hankkeen aiheuttamia tutkimustarpeita. 

Ympäristöselvityksessä tuodaan esille reittivaihtoehtojen vaikutusalu-
eella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet 
taulukkomuodossa ja karttojen kera. Ympäristöselvityksessä ei tuoda 
esiin kunkin reittivaihtoehdon vaikutuksia muinaisjäännöksiin tai mikä 
reittivaihtoehto olisi paras. 

Selvityksessä on myös todettu, että joidenkin reittivaihtoehtojen toteut-
taminen johtaa muinaismuistolain 13 pykälän mukaisiin neuvotteluihin 
Museoviraston kanssa. Pyrkimys on kuitenkin joko ohittaa muinaisjään-
nösten rakenteet tai alittaa ne esimerkiksi suuntaporaamalla. Tapaus-
kohtaisia tai kohdekohtaisia rakennustapoja erilaisissa ei selvityksessä 
vielä tarkemmin kuvailla. Kaapelilinjauksen eri vaihtoehdot ja tarkempi 
kohdekohtainen suunnittelu antavat kuitenkin mahdollisuuden siihen, 
että kaapelilinja ei leikkaa muinaisjäännösalueita lainkaan tai tarve ka-
joamiseen on hyvin vähäistä.

Selvityksessä tuodaan esiin myös hankkeen vaikutuspiirissä sijaitsevat 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY-
2009). Kivikon ulkoilupuistossa sijaitsevaan tukikohtaan IV kuuluvat lin-
noitteet muodostavat laajan, hyvin säilyneen linnoitekokonaisuuden. Ki-
vikon linnoitekohde on yksi pääkaupunkiseudun I maailmansodan lin-
noitteet RKY-alueista. Helsingin kaupunginmuseon suosittaa kaapelin 
linjausvaihtoehdoksi Porvoonväylän pohjoispuolelle sijoittuvaa vaih-
toehtoa, sillä Kivikon alueen ensimmäisen maailmansodan aikaisten 
puolustusasemien rakenteet tulee pyrkiä säilyttämään koskemattoma-
na. 

Kaapelin rakentaminen vaikuttaa myös Kivikon alueen kallioiseen mai-
semaan. Kaapelilinja tulee rakentamisen jälkeen pitää puuttomana ja 
näin se jättää maastoon avoimen maastokäytävän. Jos kaapelireitti si-
joitetaan Porvoonväylän eteläpuolelle Kivikon linnoitealueelle olisi työ-
alue kasvillisuuden ja kallioiden säästämiseksi rajattava minimiin. Kaa-
pelin asentamisen toteuttamisratkaisut kiinteiden muinaisjäännösten ja 
kulttuuriperintökohteiden alueilla edellyttävät vielä tarkempia selvityk-
siä. 
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Kaupunginmuseo tarkastelee tarvetta YVA-menettelyyn soveltamiseen 
hankkeessa arkeologisen kulttuuriympäristön ja -perinnön vaalimisen ja 
säilymisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa. Muinais-
muistolain (295/1963) suojaamat kiinteät muinaisjäännökset on huo-
mioitu ympäristöselvityksessä kattavasti esittämällä kaapelilinjauksen 
eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin sekä 
RKY-alueisiin. Selvityksessä on myös runsaasti havainnollistavaa kart-
takuvitusta. 

Kaupunginmuseo ei pidä hankkeen YVA-menettelyä välttämättömänä. 
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Fingrid Oyj:n Helsin-
gin 400 kilovoltin kaapeliyhteys hankkeen ympäristöselvitykseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
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Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta kaapeliyh-
teyshankkeeseen Helsingissä

HEL 2019-000273 T 11 01 05

UUDELY/13634/2018

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta 
Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshankkeeseen seu-
raavan lausunnon:

Helsingin kaupunki toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut 
on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut 
asiasta lausunnon 1.2.2019. Helsingin kaupunki viittaa ympäristöpalve-
luiden lausuntoon ja katsoo, ettei ole tarvetta soveltaa hankkeeseen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. On kuitenkin tärkeää, että 
kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö on jatko-
suunnittelussa osallisena mukana, jotta mahdolliset haitat voidaan en-
nakolta tunnistaa ja niiden vaikutukset minimoida. Lisäksi jatkosuunnit-
telussa tulee jatkaa kokonaan Porvoon- ja Lahdenväylän tiealueille si-
joittuvan linjauksen toteuttamisedellytysten tarkempaa selvittämistä. 
Linjauksen muut vaihtoehdot sijoittuvat merkittävin osin Vanhankau-
punginlahden, Latokartanon ja Kivikon keskeisille viher- ja virkistysa-
lueille, joilla sijaitsee runsaasti kulttuurihistorian ja luonnon suojelukoh-
teita. Linjausvaihtoehdoissa, jotka koskevat asukkaiden asuin- ja virkis-
tysympäristöjä, riittävän aikaisin käynnistetty vuorovaikutus asukkaiden 
kanssa edistää hankeen etenemistä.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen 
lausuntoa Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshank-
keesta. Lausuntoa on pyydetty 22.2.2019 mennessä. Lausunnon anta-
miselle varattua määräaikaa on pidennetty 12.3.2019 asti.

Hanke

Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovol-
tin kaapeliyhteyttä Vantaa Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähkö-



Helsingin kaupunki Esityslista 8/2019 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/11
25.2.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

asemien välille. Uuden kaapeliyhteyden pituus on noin 10 - 12 kilomet-
riä. Kaapeliyhteys on tarkoitus sijoittaa maan alle.

Hanke ei edellytä YVA-menettelyä YVA-lain hankeluettelon mukaan 
(YVA-laki 252/2017 liite 1). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen 
yksittäistapauksessa, mikäli hanke aiheuttaa laadultaan tai laajuudel-
taan, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä 
ympäristövaikutuksia.

Hakemuksen mukaan Fingrid kehittää pääkaupunkiseudun sähköverk-
koa yhteistyössä alueen sähköntuotanto- ja jakeluverkkoyhtiöiden 
kanssa. Sähkönkulutuksen kasvaessa ja paikallisen sähköntuotannon 
vähetessä Helsingin suurjännitteisen jakeluverkon siirtokapasiteetti voi 
jäädä riittämättömäksi. Verkkoselvitysten mukaan Fingrid ja Helen Säh-
köverkko ovat arvioineet, että uusi 400 kilovoltin kaapeliyhteys tarvitaan 
vuoteen 2035 mennessä. Hankkeen aikaistamista noin kymmenellä 
vuodella selvitetään. Helsingin kaupunki varautuu merkittävään asu-
kasmäärän kasvuun ja tämä edellyttää maankäytön tehostumista ja sa-
malla kasvua sähkön kulutuksen siirtotarpeeseen. Osa maankäyttötar-
peista sijoittuu 100 kilovoltin avojohdoille varatuille alueille ja Helen 
Sähköverkon on etsittävä niille korvaavia vaihtoehtoja. Sähkön siirtotar-
vetta kasvattaa myös tuotetun sähkön väheneminen, joka liittyy ilmas-
totavoitteiden saavuttamiseen.

Voimajohtohanketta ja YVA -tarveharkintaa varten on laadittu ympäris-
töselostus, jossa on esitetty hankealueen sijainti, reittivaihtoehdot, tek-
ninen toteutus sekä arvioitu hankkeen rakentamisaikaiset ja käytönai-
kaiset vaikutukset. Ympäristöselostuksen on laatinut Ramboll Oy. Ym-
päristöselvityksen mukaan hankkeesta ei aiheudu laajuudeltaan tai laa-
dultaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaapeliyhteys sijoittuu pää-
asiallisesti teiden ja virkistysreittien avoimiin ympäristöihin ja maasto-
käytäviin. Tämä vähentää yhteyden maisema- ja ympäristövaikutuksia. 
Selvityksen mukaan ympäristövaikutukset ovat kokonaisuudessaan vä-
häisiä.

Suunnitellut kaapelireitit eivät sijoitu Vanhankaupunginlahden lintuve-
den Natura 2000 -alueelle. Alueen suojeluperusteena mainittuihin luon-
totyyppeihin ei kohdistu suoria tai välillisiä vaikutuksia. Viikin koetilan 
eteläpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon rakentaminen saattaa aiheut-
taa vähäisiä lyhytkestoisia häiriövaikutuksia alueella ruokailevalle lin-
nustolle. Hankkeen ei arvioida merkittävästi heikentävän niitä luontoar-
voja, joiden perusteella alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkos-
toa. Reittivaihtoehdot eivät myöskään sijoitu muille luonnonsuojelua-
lueille eikä reittien läheisyyteen sijoittuviin luonnonsuojelualueisiin koh-
distu haitallisia vaikutuksia. Rakentamisesta ei arvioida koituvan merkit-
tävää haittaa maataloudelle tai Viikin koetilan toiminnalle. Rakentami-
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sen jälkeen kaapeli ei aseta rajoitteita peltojen maatalouskäytölle. Kaa-
peliyhteys ei aiheuta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA 
1045/2018) toimenpidetasoja ylittävää magneettivuon tiheyttä.

Ympäristöselvityksen perusteella 400 kilovoltin voimajohtohankkeen 
maakaapeloinnista aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pääsääntöi-
sesti tunnistettu ja ne on raportoitu selkeäasti. Ympäristöselvityksessä 
on esitetty eri vaikutuksille lieventämistoimenpiteitä ja tunnistettu koh-
teet, joiden jatkosuunnittelussa toimenpiteiden käyttämistä tulee hyö-
dyntää. 

Ympäristöselvitystä on valmisteltu työryhmässä, jossa kaupungilta on 
ollut yhteyshenkilöitä kaikista maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelu-
kokonaisuuden palveluista ja kaupunginmuseosta.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot. Esitys on lausuntojen mukai-
nen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 9.1.2019, Uudenmaan elinkeino-, liiknne- ja ympäristö-
keskus.pdf

2 Ympäristöselvitys 2018, Helsingin 400 kilovatin kaapeliyhteys, 
19.12.2918

3 Selvityksen liite 1, Uhanalaisrekisterin mukaiset havainnot
4 Selvityksen liite 2, Vaikutukset luonnonympäristöön, muinaisjäännöksiin 

ja asutukseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pl 36
00521 HELSINKI

Viite Lausuntopyyntö 9.1.2019; UUDELY/13634/2018

Asia HELSINKI, VANTAA, Fingrid Oyj:n Länsisalmi-Viikinmäki 400 kV kaapeliyhteys

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa, onko otsikossa mainittuun 
Fingrid Oyj:n hankkeeseen tarpeen soveltaa YVA-menettelyä.

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

Intendentti Sari Mäntylä-Asplund

Tiedoksi Eija Lehtonen / Uudenmaan ELY-keskus
Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo
Markku Heikkinen / Helsingin kaupunginmuseo
Vantaan kaupunki/Vantaan kaupunginmuseo/Kulttuuripalvelut
Satu Vuorikoski / Fingrid Oyj
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Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 36
00521 Helsinki

Lausuntopyyntönne 9.1.2019, UDELY/13634/2018

Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin maakaapelihanke Helsingissä

Fingrid Oyj suunnittelee uuden 400 kilovoltin maakaapeliyhteyden rakentamista Van-
taan Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen välille. Tämä olisi ensimmäinen 400 kilo-
voltin maakaapelihanke Suomessa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (UDELY) pyytää lausuntoa siitä, onko tarpeellista soveltaa tähän Fingrid Oyj:n 
maakaapelihankkeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). 
Säteilyturvallisuuteen liittyvänä lausuntonaan Säteilyturvakeskus (STUK) esittää seu-
raavan: 

Maakaapeli aiheuttaa ympärilleen vain magneettikentän. Voimajohdon magneetti-
kenttään verrattuna maakaapelin magneettikenttä on suurempi maan pinnalla kaape-
lin yläpuolella, mutta pienenee paljon nopeammin kuin voimajohdon magneettikenttä 
keskilinjalta sivulle mentäessä. Maksimikohdassakin magneettivuon tiheys on selvästi 
pienempi kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1045/2018) vahvistettu 
väestön altistuksen toimenpidetaso 200 µT. Asetus ei siten rajoita oleskelua maa-
kaapelin läheisyydessä. Asetus ei myöskään rajoita maakaapelin sijoittamista asuin-
tai lomarakennusten läheisyyteen.

Asetus suojaa magneettikentän välittömiltä haittavaikutuksilta. Runsaan 30 vuoden 
aikana tehdyt väestötutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että asumisesta 
tai pitkäaikaisesta oleskelusta voimajohtojen läheisyydessä saattaisi olla terveydellis-
tä haittaa lapsille. Yhteenvetona tähänastisista väestötutkimuksista voidaan todeta, 
että voimajohtojen lähellä asuvien lasten leukemiariski näyttäisi kaksinkertaistuvan, 
kun lapset altistuvat magneettikentälle, jonka keskimääräinen vuontiheys ylittää 
0,4 µT. Solu- ja eläinkokeista saadut tulokset eivät kuitenkaan tue tätä tulosta. Ei tun-
neta mekanismia, jolla voimajohdon magneettikenttä aiheuttaisi leukemiaa tai muita 
syöpiä. Väestötutkimusten tulosta ei ole voitu osoittaa tilastoharhaksi. Tämän tieteel-
lisen epävarmuuden vuoksi STUK suosittelee välttämään uusien voimajohtojen ja 
lasten pysyvään oleskeluun tarkoitettujen tilojen rakentamista siten, että keskimää-
räinen magneettivuon tiheys ylittää 0,4 µT edellä mainituissa tiloissa. 

STUKin suositusta voidaan soveltaa myös maakaapelin sijoittamiseen edellä mainit-
tujen tilojen läheisyyteen. Maakaapelilla STUKin suositus toteutuu merkittävästi pie-
nemmällä etäisyydellä keskilinjasta kuin vastaavalla voimajohdolla. Magneettivuon ti-
heys on todennäköisesti aina alle 0,4 µT, kun etäisyys maakaapelin keskilinjasta on 
noin 20 m. Vastaava etäisyys 400 kV voimajohdon keskilinjasta voi olla 100 m. Etäi-
syys voi olla maakaapelin lopullisesta teknisestä toteutuksesta ja suunnitellusta 
kuormituksesta riippuen huomattavasti pienempi kuin 20 m. Maakaapelin magneetti-
kenttää, toisin kuin voimajohdon magneettikenttää, voidaan tarvittaessa myös vai-
mentaa maahan asennettavilla rakenteilla.
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Helsingin 400 kV maakaapelihankkeen ympäristöselvityksen mukaan lähimmät lasten 
pysyvään oleskeluun tarkoitetut tilat sijaitsevat vähintään 40 m etäisyydellä maakaa-
pelin keskilinjasta. Siten maakaapelin aiheuttama magneettivuon tiheys on pienempi 
kuin 0,4 µT kyseisissä tiloissa. Hanke ei magneettikentän osalta aiheuta laajuudel-
taan eikä laadultaan sellaisia ympäristövaikutuksia kuin vastaava 400 kV voimajohto-
hanke, johon YVA-menettelyä on sovellettava. 

YVA-menettelyä ei tarvitse magneettikentän osalta soveltaa Fingrid Oyj:n 400 kilovol-
tin maakaapelihankkeeseen Helsingissä. Maakaapelin aiheuttamat magneettikentät 
olisi kuitenkin hyvä huomioida, kun maakaapelin lähelle myöhemmin kaavoitetaan 
asuinalueita.

Pasi Orreveteläinen
Laboratorionjohtaja

Lauri Puranen
Johtava asiantuntija
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Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta hankkeeseen, Helsingin 400 kilovoltin 
kaapeliyhteys, Fingrid Oy

VD/391/00.04.03/2019

HP/PK/HY-L

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää YVA-lain tarkoittamana 
yhteysviranomaisena lausuntoa siitä, onko Fingrid Oyj:n hankkeeseen ”Helsingin 400 kilovoltin 
kaapeliyhteys” tarpeen soveltaa YVA-menettelyä. Hanke ei edellytä YVA-menettelyä YVA-lain 
hankeluettelon mukaan (YVA-laki 252/2017 liite 1.)

Fingrid suunnittelee uutta 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä välille Vantaan Länsisalmi - Helsingin Viikinmäki. 
Suunniteltu 400 kV kaapeliyhteys on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Uuden kantaverkon 400 
kilovoltin kaapeliyhteyden ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja huomioon ottamiseksi on laadittu 
ympäristöselvitys. Ympäristöselvityksessä on tarkasteltu alustavasti suunniteltua kaapeliyhteyden reittiä. 
Ympäristöselvityksen perusteella tehdään päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) 
tarpeesta.
Hanke Fingridin verkkosivuilla https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/voimajohdot/helsingin-kaapeliyhteyden-ymparistoselvitys/

Lausuntoa on alun perin pyydetty 22.2.2019 mennessä, mutta lausunnon antamiseen on saatu ELY-
keskukselta lisäaikaa 5.3.2019 asti.

Kaupunginhallitus 4.3.2019 § 27

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liitteen mukainen lausunto 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta hankkeeseen, Helsingin 400 kilovoltin 
kaapeliyhteys, Fingrid Oyj.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Käsittely:
Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että liitteenä olevan lausunnon 
ensimmäiseen kappaleeseen lisättiin lause: ”Vantaan kaupunki ei pidä tarpeellisena soveltaa tähän 
hankkeeseen erityistä YVA-menettelyä.”
Päätös:
Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:
- Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta hankkeeseen, Helsingin 400 
kilovoltin kaapeliyhteys, Fingrid Oyj.
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Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta hankkeeseen, Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys, 
Fingrid Oyj.

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. Hankkeesta tehdyssä ympäristöselvityksessä on arvioitu, että kaapelista ei 
aiheudu laajuudeltaan tai laadultaan merkittäviä vaikutuksia. Vantaan osalta hankkeesta on 
tunnistettu aiheutuvan Rajakylän alueella asutukselle vähäisiä rakentamisen aikaisia haitallisia 
vaikutuksia. Vantaan kaupunki ei pidä tarpeellisena soveltaa tähän hankkeeseen erityistä YVA-
menettelyä.

Fingridin voimajohtokaapelin 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 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. 

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. 

Vantaan kaupunki haluaa vielä lopuksi huomauttaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee ottaa 
yhteyttä Vantaan kaupungin viheraluesuunnitteluun, jotta kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu olisi
mahdollista löytää.

Vantaan kaupunki, Vanda stad Puhelin (vaihde), Telefon 09 83911 Toimiala, Verksamhetsområde
Kirjaamo, Registraturen kirjaamo[at]vantaa.f Matkapuhelin, Mobiltelefon
PL 1100, PB 1100 www.vantaa.f Y-tunnus, FO-nummer  01246109

01030 Vantaan kaupunki, Vanda stad ID 1641039
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Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta. 
(Hankintalaki 135 §)

3.3. Tähän päätökseen, joilla on päätetty olla käyttämättä etuosto-oikeutta, ei saa hakea muutosta. 
(Etuostolaki 22 § 3 mom.)

3.4. Tähän oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, joka koskee verotusta, ei saa hakea muutosta. 
(Veronkantolain 51 § 1 mom. ja 50 § 7 mom.)
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LAUSUNTO

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
eija.lehtonen@ely-keskus.fi

UUDELY/13634/2018

LAUSUNTO YVA - MENETTELYTARPEESTA HELSINGIN 400 KILOVOLTIN
KAAPELIYHTEYDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSEEN

Kohdealue Länsisalmi, Vantaa - Viikinmäki, Helsinki

Sähköverkko Vantaan Energia Sähköverkot Oy ei näe tarpeelliseksi edellyttää
hankkeessa YVA-menettelyä. Hanke on laaja vaikuttaen paljon kan-
taverkon rakenteeseen Helsingin ja Vantaan alueella, mutta YVA-
menettelyn soveltamista hankkeeseen emme näe hankkeen osalta
tarpeelliseksi.

Lisätietoja sähköverkkoon liittyvissä kysymyksissä antaa yleissuun-
nittelija Antti Hartikainen, puh. 050-3266913.

Kunnioittavasti

VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY

Antti Hartikainen
yleissuunnittelija
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