Voimalinjan reunavyöhykehakkuut
Espoossa
13.1.2021
Petri Kaerla, Caruna

Ohjelma
18.00

Projektin tausta ja tarkoitus – Petri Kaerla, Caruna

18.10

Laajuus ja aikataulu sekä työnjako – Petri Kaerla

18.20

Toteuttajan puheenvuoro, toteutus käytännössä – Jukka Koivumäki, Teollisuuden Metsäpalvelu

18.40

Kysymykset

19.00

Tilaisuus päättyy

Voit kirjoittaa kysymyksesi tilaisuuden edetessä keskusteluikkunaan.
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Jaamme hyvää energiaa
Sähköverkon perustehtävä on pitää
sähköt päällä.
Kun sähkö kulkee, voimme keittää
aamukahvit, kulkea katulamppujen valaisemaa
tietä ja lukea iltasatua yölampun kajossa.
Olemme Caruna ja pidämme näistä asioista
huolta.
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Sähkö kulkee voimalaitoksilta asiakkaille
Sähkönsiirto lyhyesti
RASKASTEOLLISUUS

PIENTEOLLISUUS

KODIT, KOULUT, KAUPAT jne.

OMA
SÄHKÖNTUOTANTO

1-20 kV
1-20 kV

110 kV

0,4 kV

VOIMALAITOS
SÄHKÖASEMA

4

13.1.2021

MUUNTAMO

MUUNTAMO

MITTAUSPISTE

Projektin tausta ja
tarkoitus – miksi
reunavyöhykehakkuuta
tehdään voimajohdoilla?

 Sähköverkko on perushyödyke, jota ilman kodit, koulut, sairaalat tai vanhainkodit eivät toimi. Verkkopalveluyhtiöiden kuten
Carunan tehtävä on turvata häiriötön sähkönsaanti myös silloin, kun myrskytuulet tai tykkylumi koettelevat sähköverkkoja
 Kyseessä ovat Espoon sähkönsiirron kannalta tärkeimmät voimalinjat. Työn tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman pitkä
puuvarmuus voimalinjalle. Linjalla on paljon luontoarvoja ja asutusta, joten riittävällä puunpoistolla varmistetaan, että
reunavyöhykettä ei tarvitse käsitellä tätä useammin ja kunnossapitotoimenpiteeksi riittää ainoastaan johtokadun raivaus
 Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköyhtiöitä pitämään suurjännitevoimalinjat sellaisessa kunnossa, että yksikään puu ei ylety
kaatumaan johdoille (Sähkömarkkinalaki 50§)
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Laajuus ja aikataulu
–

Projektin aikataulu
30.10.2020 – 31.3.2021
 Työt jatkuvat
tammikuussa 2021

–
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Työt on aloitettu 2020
puolella johtoaukean
ennakkoraivauksilla,
luontokatselmuksilla ja
metsäosuuksien
koneellisella
reunavyöhykkeen
käsittelyllä
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Carunan, Teollisuuden Metsäpalvelun ja Rejlersin työnjako
reunavyöhykeprojektin aikana
 Caruna
–
–

Kokonaisvastuu sähköverkosta ja siihen liittyvistä projekteista
Sähköverkon vikatilanteisiin ja verkon kunnossapitoon liittyvät muut asiat hoidetaan projektienkin aikana suoraan
Carunan kautta




Kaikkein nopein tapa ilmoittaa viasta on Caruna+ sovellus, joka toimii puhelimessasi 24 h. Lataa Caruna+ puhelimeesi:
caruna.fi/lataa
Voit tehdä vikailmoituksen myös verkossa: caruna.fi/vikailmoitus. Lomakkeiden käsittelyaika noin 1-3 päivää
Kiireellisissä vikatilanteissa (kun sinulla ei ole sähköä eikä vika näy Carunan häiriökartalla), niin soitathan
vikapalvelunumeroomme 0800 1 95011. Palvelemme numerossa ympäri vuorokauden

 Teollisuuden Metsäpalvelu
–
–
–

Vastaa pääurakoitsijana koko projektien elinkaaren ajan työmaahan ja raivaustyöhön liittyvistä asioista
Toimittaja ja sen aliurakoitsijat toimivat kulloinkin voimassa olevien puunhankinnan lakien ja laatukriteerien määräysten
mukaisesti
Maanomistajakirjeet ja työmaan viestintä

 Rejlers
–
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Työmaan turvallisuuden ja rakentamisen laadunvalvonta
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Caruna,
reunavyöhykehakkuu ja
johtokadun raivaus
EspoonkartanoLeppävaara
Maanomistajainfo 13.1 Espoo
Teollisuuden Metsäpalvelu Oy
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Toteuttajan puheenvuoro
 Työn toteuttaa Teollisuuden Metsäpalvelu Oy
–

TeMePa on vaativiin hakkuisiin ja metsänhoitoon erikoistunut yritys

–

Lisätietoja www.temepa.fi

 Sähkölinjalla toteutetaan samanaikaisesti kaksi työlajia, johtokadun raivaus ja
reunavyöhykehakkuu
–

Johtokadun raivauksessa työ kohdistuu avoinna pidettävään alueeseen, ja sen tehdään yleensä 5-6
vuoden välein. Raivauksessa poistetaan johtokadulle kasvanut puusto ja poistossa huomioidaan myös
tuleva kasvu seuraavaan raivauskertaan asti.

–

Reunavyöhykehakkuussa työ kohdistuu johtokadun ulkopuolella n. 10 metrin leveydeltä linjan
molemmilla puolilla kasvaviin puihin. Hakkuun tavoitteena on saavuttaa sähköjohdoille ja
pylväsrakenteille n. 20-25 vuoden puuvarmuus. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että yksikään puu ei saa
kaatuessaan osua johtoihin tai pylväsrakenteisiin.
 Aikaisemmin puita käytiin poistamassa yksitellen, jolloin työstä aiheutui häiröitä paljon useammin ja kaadettuja
puita ei pystynyt hyödyntämään
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Toteutustavat Espoo-Leppävaara- linjalla
 Johtokadun raivaus toteutetaan koko välillä metsurityönä
 Espoonkartano -Kumpyöli - Kehä III- välillä reunavyöhykehakkuu on pystytty toteuttamaan
pääasiassa motohakkuuna viime vuoden lopulla
–

Motolla tehdään vielä n. viikon työkokonaisuus

 Kehä III - Leppävaara- välillä toteutetaan työt pääosin metsurityönä
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–

Motolla hakataan selviä metsä- ja puistoalueita

–

Toimenpiteet tonttihakkuissa perustuvat riskiarviointiin, jossa huomioidaan puuston aiheuttamat
riskit sähkölinjalle, puuston kunto (lahoisuus, kehitys tulevina vuosina), puuston poiston
aiheuttamat turvallisuusriskit ja puiden maisema-arvot

–

Arvioinnin tuloksena valitaan kohteeseen sopiva menetelmä (suunnattu kaato, kiipeilykaato,
metsuri + moto, paloittain poisto nostokorista ym)
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Aikataulu ja työnaikainen turvallisuus
 Maanomistajakirjeessä tai muulla tavoilla sovitut yhteydenotot
hoidetaan pääosin tammikuun aikana
 Töiden toteutussuunta on lännestä itään eli ensin tehdään Espoon kartano- Kehä III- väli
valmiiksi
 Kehä III - Leppävaara- välille siirrytään tammikuun loppupuolella
 Töiden alkamisesta tiedotetaan tontinomistajia viimeistään edellisenä päivänä
 Työnteon aikana on asukkaiden huomioitava työstä aiheutuvat riskit.
–

Turvaetäisyys vähintään 2 puun pituutta, työn yhteydessä annetaan lisää turvallisuusohjeita

 Henkilökontakteissa käytetään turvaetäisyyksiä (2m) ja tarvittaessa maskia koronaviruksen
leviämisen estämiseksi
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Puuston omistus
 Maanomistaja päättää, mitä kaadetuille puille tehdään
 Jos puut jäävät maanomistajalle, ne kasataan tontille turvalliseen paikkaan
 Myyntiin tulevat puut varastoidaan sopivaan paikkaan jatkokuljetettavaksi
 Hakkuutähteitä kerätään pois tonttialueilta mahdollisuuksien mukaan
 Jos hakkuun yhteydessä halutaan poistaa tontilta muita puita, veloitetaan niiden
poistokustannukset omistajalta
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Yhteystiedot ja
kysymykset

Carunan asiakaspalvelu
 Chat-palvelu verkkosivullamme 24 h. Arkisin klo 8-16
apunasi ovat asiakaspalvelijat, muina aikoina chatbottimme
Casper
 Puhelinnumero henkilöasiakkaille 0200 23222 arkisin klo 818 (pvm/mpm)
 Puhelinnumero yritysasiakkaille 0200 23424 arkisin klo 8-16
(pvm/mpm)
 Maksuton vikailmoitusnumero 0800 1 95011 24 h
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Projektin yhteystiedot
Puuston poistoon ja yhteismyyntiin liittyvissä
kysymyksissä vastaa ensisijaisesti
Teollisuuden Metsäpalvelu Oy
Jukka Koivumäki
040-7170085, info@temepa.fi
Teollisuuden Metsäpalvelu Oy
Annu Halla-aho
040-7497722, info@temepa.fi
Muut asiat, Caruna Oy
Petri Kaerla
Puh. 044 731 6765, petri.kaerla@caruna.fi
Tonttikohtaiset kysymykset toivotaan laitettavan
sähköpostilla

Kiitos!
Petri Kaerla, Caruna
Petri.kaerla@caruna.fi
044 731 6765

