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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto 110 kV sisäänvedos-
ta Jusslan sähköasemalle Tuusulan Leppäsuolla

HEL 2017-004922 T 10 01 01 06

TLT Engineering Oy on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta 
lausuntoa koskien Tuusulan Leppäsuolla sijaitsevan Jusslan sähköase-
man 110 kV sisäänvetoa. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkaste-
lee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Caruna Oy:n tarkoituksena on toteuttaa olemassa olevalta Ruotsinkylä-
Rekola 110 kV voimajohdolta sisäänveto rakennettavalle uudelle Juss-
lan sähköasemalle Tuusulan Leppäsuolla. Voimajohtomuutoksen seu-
rauksena nykyiseen Ruotsinkylä-Rekola voimajohtoon tehtäisiin noin 
100 metrin sisäänveto Jusslan kytkinasemalle 2 virtapiirin vapaasti sei-
sovilla pylväillä. Uutta voimajohtoa tulee rakennettavaksi noin 100 met-
riä nykyiseltä johdolta Jusslan uudelle sähköasemalle ja saman verran 
takaisin. Multa osin kyseessä on olemassa olevan voimajohdon uusimi-
nen sisäänvedon järjestelyistä johtuen. Uudet voimajohtorakenteet si-
joittuvat olemassa olevalle johtoalueelle, jonne sijoitetaan uusi vapaasti 
seisova teräsristikkopylväs sisäänvedon haarakohtaan, korvaamaan 
nykyinen pylväs. 

Uudenmaan kokonaiskaavassa (Uudenmaan liitto 2016) suunnittelua-
lue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen itäosaan sijoittuu valtakun-
nallinen viheryhteystarve sekä 110 kV voimalinja. Vaihemaakuntakaa-
voissa 1-3- alueelle ei ole osoitettu kaavamerkintöjä. Oikeusvaikutuk-
settomassa Maantiekylän osayleiskaavassa (1995) suunnittelualue on 
osoitettu metsätalousalueeksi (M). Alueen itäreunaan on osoitettu 110 
kV voimalinja sekä itä-länsisuuntainen ulkoilureitti. Alueen länsipuolelle 
on osoitettu työpaikka-alue (TP-7). Tuusulan yleiskaavan 2040 luon-
noksessa suunnittelualue sijoittuu työpaikka-alueelle (TP). Alueen itä-
osaan on merkitty viheryhteystarve. Kulomäentien työpaikka-alueen 
asemakaava (hyväksytty 2008) on voimassa suunnittelualueen itäosis-
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sa. Voimajohdon liityntäpaikka sijoittuu suojaviheralueelle (EV) sekä 
voimalinjan vaara-alueelle. Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa 
Kulomäentien työpaikka-alue II asemakaava (hyväksytty 2015), jossa 
suunnittelualue sijoittuu toimitilarakennusten korttelialueelle.

Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset syntyvät puuston poistos-
ta voimajohtoalueelta sekä sähköaseman rakennusalueelta. Näillä 
alueilla myös maaperään kohdistuu vaikutuksia maanpinnan rikkoutu-
misen ja tiivistymisen myötä. Suunnittelualueen läheisyydessä on pää-
osin liike- ja teollisuusrakennuksia, lähimmät noin 150 metrin etäisyy-
dellä. Alle 50 metrin etäisyydellä suunnitellusta johtoreitistä ei sijaitse 
rakennuksia. Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön, myös 
maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa suunnitel-
miin. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta asiasta lausuu Museoviras-
to.
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