
Sähkölinjojen helikopteriraivaus alkaa Nurmijärvellä viikolla 48 
 
Sähkölinjojen ympärille kasvaneita oksia aletaan sahata pois helikopterin avulla viikolla 48. Projekti kestää tällä erää 
säistä riippuen parisen viikkoa ja se jatkuu ensi vuonna. Tarkoituksena on vähentää oksien ja niiden mahdollisen 
lumikuorman sekä risujen aiheuttamia sähkökatkoja. Raivaus aloitetaan tällä erää Nurmijärven pohjoisosista Jokelan 
suunnalta. 
 
– Viimeksi kun sahasimme oksia vuonna 2007-2008, vähenivät lyhytaikaiset sähkökatkot merkittävästi – 
sahausoperaatio oli erittäin hyödyllinen. Nurmijärvellä on 20 kV:n ns. runkolinjaa reilut 700 km, josta n. 600 km on 
ilmajohtoja. Tuo 600 km tarkastetaan nykyisin kolmen vuoden välein, jonka seurauksena raivataan n. 20 % verkosta, 
toteaa verkostorakennuttaja Pekka Koponen. 
 
Johtokatu on noin 6-10 metriä leveä. Kun reunat on parturoitu, on seuraavaksi kolmen vuoden sisällä vuorossa linjojen 
alla olevan kasvuston raivaaminen. Reunat joutuu käymään läpi jälleen noin seitsemän-kahdeksan vuoden kuluttua. 
Mitä enemmän kaapeleita siirretään maan alle, sitä vähemmän joudutaan johtokatuja raivaamaan. 
 
– Kun johtokadut ovat siistit, eivät myrskyt aiheuta niin paljoa tuhoja. Nurmijärvellä tulee aina olemaan jonkin verran 
ilmajohtoja, etenkin haja-asutusalueilla, ja niiden johtokadut vaativat säännöllistä kunnostamista, Koponen toteaa. 
 
 
Helikopteri on tehokas 
 
Ensimmäiset kopteriraivaukset suoritettiin 1980-luvun 
lopussa. Ennen sitä johtokatuja pidettiin kunnossa 
maasta käsin. Sahaa käytettiin pitkän varren päässä. 
Työ oli erittäin kuluttavaa ja hidasta, eikä yli 
kymmenen metrin korkeuteen oikein yltänyt. Partio 
pystyi siivoamaan joitakin satoja metrejä. Helikopteri 
sen sijaan kykenee raivaamaan toistakymmentä 
kilometriä päivässä ja saa raivattua oksat rungon koko 
matkalta. 
 
– Jos näkee helikopterin työssään, ei pidä mennä kovin 
lähelle katselemaan, eikä etenkään alle. Helikopteri 
synnyttää voimakkaan ilmavirran, jota on syytä varoa. 
Ääntäkin lähtee ja pahoittelemmekin aiheutuvaa 
melua, Koponen valittelee. Kopteri ei lennä pimeässä 
tai sateella.  
 
Useasta pyörivästä sirkkelin terästä muodostuva 
leikkuri roikkuu helikopterin alla 30 metrisen tangon 
päässä. Lentäjä on helikopterissa yksin – eikä kyytiin 
pääse katselemaan. Terä on suunniteltu siten, että 
sahatut oksat putoavat suoraan alaspäin. Raivattu 
puusto jää maanomistajan haltuun ja käytettäväksi. 
 
Johtokadut raivaa HeliWest Oy.  
 
   
 

Raivattavat johdot merkitty mustalla. 


