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Julkinen 

Suomi toimii sähköllä. 

Fingridin tärkein 

tehtävä on huolehtia, 

että Suomi saa  

sähköä häiriöttä  

joka hetki. 
 



Julkinen 

Tunnusluvut 



Julkinen 

Kantaverkkoinvestoinnit 

Verkkoa rakennetaan ja  

kunnostetaan turvallisesti ja joustavasti  

yhteiskunnan sähköntuotanto- ja  

kulutustarpeita vastaavaksi. 

Investoinnit mahdollistavat omavaraisuutta 

tukevat sähkön tuotantoinvestoinnit, ja ne 

edesauttavat sähkömarkkinoiden toimintaa  

ja energiajärjestelmän muuttumista 

vähäpäästöisemmäksi. 



Siirtokapasiteetin varmistaminen 

Kantaverkon voimajohtojen alla on Suomessa paljon maa-alaa 

• Hyödynnetään voimajohtojen tarvitsemaa maa-alaa eri toimijoiden osaamisella ja 

yhteistyöllä monipuolisesti ihmisten ja luonnon hyväksi! 



• Yritysvastuu on tärkeä osa fingridiläistä 

toimintatapaa. Huolehdimme 

liiketoimintamme taloudellisista 

vaikutuksista sekä vaikutuksista ihmisiin ja 

ympäristöön. 

• Fingrid omistaa voimajohtorakenteet, 

mutta ei maata 

• Maanomistajia voimajohtojen alla on 

kymmeniä tuhansia. Maalla, taajamassa, 

erilaisia intressejä ja harrastuksia... 

Voimajohdon alla oleva maa kuuluu maanomistajalle 



Huomioitava turvallisuus, maankäytön rajoitukset 

ja voimajohtojen kunnossapidon sujuvuus 



Monistetaan 

voimajohtoalueiden 

hyödyntämisen 

hyvät esimerkit! 

• Tarjolla on monta hyvää tapaa voimajohtoalueiden hyödyntämiseen. Miten yhä useammasta 

voimajohtoalueesta eri puolilla Suomea saataisiin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 

arvoalueita, perinnemaiseman vaalijoita tai ihmisten virkistäjiä? 

• "Monistetaan" voimajohtoalueiden hyödyntämisen hyvät esimerkit eri toimijoiden osaamisella ja 

yhteistyöllä tuomaan konkreettista hyötyä ja silmäniloa mahdollisimman monelle! 



Maankäytön 

suunnittelijoille ohje 
• Voimajohtoaluiden 

hyödyntämisen 

mahdollisuudet 

• Voimajohtoalueiden ja 

kuntien viheralueiden 

hoitotoimenpiteiden 

yhteensovittaminen ja 

johtoalueiden ottaminen 

viheralueiden 

hoitoluokituksen piiriin 

• Pitkät ja nauhamaiset 

voimajohtoalueet erilaisten 

verkostojen osina 

• Linkki ohjeeseen 

http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/voimajohtoliitteet/Fingrid_kaavaohje_2016 (ID 20288).pdf


Ideakortit 

kannustamaan 

maanomistajia 



Laiduntajat maiseman hoitajina 

 

 

 

 



Joulukuusen viljely 

 



Kosteikoilla monimuotoisuutta 

 



Pelastetaan pölyttäjät 

 



Viljellen herkkuja tai silmäniloa 

 



Riistaeläimet tähtäimessä 

 



Perinneympäristö, maiseman aarre 

 



Uhanalaisten luontotyyppien osuus suurin 

perinnebiotoopeissa  
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Julkaisija:  

Suomen ympäristökeskus 

  





Perinneympäristöjen hoidon tuki 

• Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta 

arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla.  

• Tuen tärkein tavoite on ylläpitää ja parantaa alueen maisema- ja luontoarvoja. Aluetta tulee 

hoitaa suunnitelman mukaisesti, niin että kriteerien kautta arvotetut asiat säilyvät ja 

paranevat. 
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Tukea perinneympäristön hoitoon 

• Tuki on tarkoitettu alueille, jotka ovat maisemallisesti ja luonnon kannalta 

arvokkaita perinneympäristöjä ja sijaitsevat voimajohtoalueella. 

• Tukea ei makseta alueelle, joka saa jo muuta tukea (esimerkiksi maatalouden 

ympäristösopimus).  

 

• Starttiraha-ajatus: 

• Tuki on kertakorvaus kolmelle vuodelle 300 euroa/ha (korvaus maanomistajan 

tekemästä hoitotyöstä, joka voi poistaa raivauksen tarpeen).  

• Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 hehtaaria 

• Lisäksi mahdollisuus saada kertaluonteinen hoidon ohjeistus MKN Maisemapalveluilta 

Fingridin kustannuksella, ml. hoitosuunnitelman laatiminen. 

 



Perinneympäristön hoidon kriteerit 

• Niitty- ja heinäkasvillisuuden osuus metsänpohjaa suurempi  

• Alueella joko ympäristöstä erottuvia maisema- tai luontoarvoja, joita voidaan hoidolla 

edistää tai alue sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla ja/tai alueella on potentiaalista 

virkistyskäyttöä  

• Alueella vähintään 3 seuraavista ominaisuuksista: 

• alue on vanhaa laidunmaata 

• katajia 

• paahteisia kallioita tai lämpimiä, avoimia rinteitä 

• monimuotoista niittylajistoa, vähintään 8 lajia, täytä liitteenä oleva kasvilista 

• harvinaista kasvi- tai hyönteislajistoa, nimeä lajit 

• lahoa maapuuta 

• kosteikkopainanteita 

• muuta, selvitys liitteeksi 

 





Fingrid Oyj 

Läkkisepäntie 21 

00620 Helsinki 

PL 530, 00101 Helsinki 

Puh. 030 395 5000 

Fax. 030 395 5196 

Kiitos! 


