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Arvoisa kiinteistönomistaja 

 

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohto välille 
Perttula – Röykkä - Rajamäki. Uusi 110 kV voimajohto on osa Nurmijärven Sähköverkko 
Oy:n verkon kehitystä, jolla turvataan Rajamäen taajaman asukkaiden ja teollisuuden 
energian tarve sekä toimitusvarmuus. 

Suunniteltavan voimajohtoreitin pituus on noin 13,4 km ja se sijoittuu kokonaisuudessaan 
Nurmijärven kunnan alueelle, pääosin uuteen johtokäytävään. Perttulan sähköasemalta 
lähdettäessä johto ohittaa Mikkolanmäen asutusalueen sen länsipuolitse ja sijoittuu sitten 
olemassa olevan 400 kV voimajohdon rinnalle, sen eteläpuolelle noin 2,2 km:n matkalla. 
Perttula – Rajamäki välillä käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräsputki-
pylväs. Voimajohdon haara Röykkään rakennettavalle uudelle sähköasemalle toteutetaan 
kahden virtapiirin harustetuin pylväin. 

Uuteen johtokäytävään sijoittuessaan on 110 kV johdon vaatima maa-aluetarve 26 metriä 
leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Kahden 
virtapiirin pylväillä johtoaukean leveys on 36 metriä sekä 10 m leveät reunavyöhykkeet 
molemmin puolin. Uuden johdon sijoittuessa 400 kV johdon rinnalle, levenee olemassa 
oleva johtoalue noin 26 - 30 metriä. Voimajohdon yleissuunnittelusta vastaa TLT-Building 
Oy. 

Yleissuunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä pylväspaikat merkitään maas-
toon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväspaikko-
jen kohdalta.  

Maanmittauslaitos on 13. maaliskuuta 2019 päätöksellään nro. MML 198/03 04/2019 
myöntänyt luvan näiden tutkimusten suorittamiseen. Maastotyöt aloitetaan kesäkuussa 
2019. Maastotöiden yhteydessä saatetaan suunnitellulta tutkimuslinjalta/pylväspaikoilta 
joutua kaatamaan puita. Nämä sekä muut maastotutkimuksen aikana mahdollisesti synty-
neet vahingot korvataan maanomistajalle heti maastotöiden päätyttyä. 

TLT-Building Oy:n yhteyshenkilö: 

 
Nurmijärven Sähköverkko Oy tulee hakemaan valtioneuvostolta tai maanmittauslaitok-
selta lunastuslupaa johdon rakentamiselle. Lähtökohtaisesti pyrimme kuitenkin saamaan 
voimajohtoalueen maanomistajilta ennakkosopimukset johdon sijoittumisesta kiinteistöjen 
alueelle. Sopimusneuvottelut on tarkoitus aloittaa kesällä 2019. Niille maanomistajille, 
jotka eivät hyväksy sopimusta, järjestetään lunastuslain mukainen mahdollisuus esittää 
mielipiteensä lunastuslupahakemuksesta ja hankkeesta. Korvausasiat käsitellään tule-
vassa lunastustoimituksessa.  

  Puhelin Sähköpostiosoite 

Sijoitussuunnittelu 
ja maastotyöt 

Ilari Limnell 040 7131 809 ilari.limnell@tltgroup.fi  
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Nurmijärven Sähköverkko Oy:ssä lisätietoja hankkeen osalta antaa: 

 Puhelin Sähköpostiosoite 

Verkostoteknikko 
Petri Pohjasniemi 

Verkkojohtaja 
Osmo Karvonen 

 
050 3862 224 

 
050 3862 214 

 
petri.pohjasniemi@nurmijarvensahko.fi  

 
osmo.karvonen@nurmijarvensahko.fi  

 
Haluamme toteuttaa johtohankkeen mahdollisimman hyvässä yhteistyössä kanssanne ja 
toivomme hankkeen aiheuttavan Teille mahdollisimman vähän haittaa. 

Ystävällisin terveisin 

Nurmijärven Sähköverkko Oy 
 
Osmo Karvonen 
verkkojohtaja 
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Piirustusnumero Muutos Lehti Lehtiä

Suunnitellut

A. Marjoniemi
Piirtänyt pvm.

SLA 29.5.2019
Hyväksynyt pvm.


