
5. Sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät  

5.1 Asetuksen määrittelemät suositusarvot  

Uudessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa ionisoimattoman säteilyn väestölle 
aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta on määritelty suositusarvot pientaajuisille kentille sen 
mukaan, minkä taajuisista kentistä on kyse. Sähköjärjestelmän osalta taajuus on 50 hertsiä (Hz). 
Tälle taajuusalueelle on määritelty suositusarvot seuraavasti: kun altistus kestää merkittävän ajan, 
on suositusarvo, mitä ei saisi ylittää, sähkökentän osalta 5 kV/m ja magneettikentän 100 µT ja ei 
merkittävän ajan kestävässä altistuksessa 15 kV/m ja 500 µT (294/2002). Koska taajuus on sama 
kaikkialla yhteenkytketyssä vaihtosähköverkossa, mainitut suositusarvot altistumiselle pätevät niin 
voimansiirtojohtojen, jakelumuuntamoiden kuin yksittäisten sähkölaitteidenkin yhteydessä.  

Asetuksessa on lisäksi määritelty suositusarvot sellaiselle tilanteelle, että sähköverkossa on 
yliaaltoja. Yliaaltoja aiheuttavat varsinkin kyllästyviä kuristimia ja elektroniikkaa sisältävät 
kulutuskojeet kuten televisiovastaanottimet, tietokonelaitteistot, tasasuuntaajat jne. Myös 
teollisuusprosessien säädettävissä moottorikäytöissä on usein yliaaltoja aiheuttavia komponentteja.  

Yliaaltoja sisältävää kenttää kutsutaan asetuksessa laajakaistaiseksi kentäksi, koska se sisältää 
useita taajuuksia. Huomattavia yliaaltopitoisuuksia aiheuttavat tilanteet on jätetty 
monimutkaisuutensa tähden tämän oppaan ulkopuolelle, viitteessä (Jokela 2003) on niitä käsitelty 
tarkemmin.  

Asetuksessa on esitetty suositusarvot myös kapasitiivisen purkausvirran tehollisarvoille. 
Kapasitiivisella purkausvirralla tarkoitetaan sähkökentässä olevasta varautuneesta henkilöstä 
maadoitettuun kappaleeseen ja sähkökentässä olevasta kappaleesta ihmiseen kipinäpurkauksen tai 
kosketuksen kautta johtuvan virran tehollisarvoa yhden sekunnin aikana. (294/2002)  

Sähköjärjestelmän osalta purkausvirran tehollisarvo ei saa asetuksen mukaan ylittää arvoa 0,5 mA. 
(294/2002) Kapasitiivista purkausvirtaa voidaan joutua joskus arvioimaan 400 kV voimajohtojen 
alla.  

5.2 Laskentatuloksia sähkö- ja magneettikentistä erilaisilla pylväillä  

Sähkö- ja magneettikenttiä on laskettu ja mitattu erilaisissa tutkimuksissa. Tähän on koottu 
keskeisimpiä tuloksia.  

Harustetulla portaalipylvästyypillä sähkökentän voimakkuus 400 kV johdolla on suurimmillaan 10 
kV/m ja 110 kV johdolla alle 2 kV/m. Johtoaukeaman reunassa kentänvoimakkuus on 
huomattavasti pienempi. (Korpinen ym. 1995)  

Magneettikentän voimakkuudet riippuvat johdon kuormitusvirroista. 110 kV johdolla suurimmat 
kuormitusvirrat ovat yleensä 500 A ja 400 kV johdolla 1000 A. Johdon alapuolella, jossa 
magneettikentän voimakkuudet ovat suurimmillaan, 400 kV johdolla magneettivuon tiheyden 
suurin arvo on 10 - 30 µT ja 110 kV johdolla 5 - 8 µT. (Korpinen ym. 1995)  

Kuvassa 5.1 on esitetty sähkökentän voimakkuudet ja kuvassa 5.2 on esitetty magneettivuon tiheys 
yhden metrin korkeudella maan pinnasta 400 kV ja 110 kV johdon läheisyydessä erilaisilla 



pylvästyypeillä ja 110 kV johdon läheisyydessä, kun kuormitusvirta on tavallista suurempi 1000 A, 
kuvat on laskettu viitteen Valjus 1987 avulla. (Korpinen 1990, Valjus 1987)  

Sähkökentän voimakkuus riippuu jännitteestä. Verkon jännite pysyy varsin samanlaisena verkon 
käytön ajan. Kuvasta 5.1 voidaan todeta, että kenttä pienenee varsin nopeasti siirryttäessä johdon 
keskilinjasta pois päin.  

Magneettikenttää määritettäessä kuormitusvirta on tärkeä tekijä. Sen vaihdellessa myös 
magneettikenttä vaihtelee. Kuvasta 5.2 voidaan huomata, että myös magneettikenttä pienenee 
nopeasti siirryttäessä pylvään keskilinjasta pois päin.  

 
 
  
Kuva 5.1. Sähkökentän voimakkuus yhden metrin korkeudella maan pinnasta 400 kV ja 110 

kV johdon läheisyydessä erilaisilla pylvästyypeillä. Kuvat on laskettu viitteen 
Valjus 1987 avulla. (Valjus 1987) 



 
 
  
Kuva 5.2. Magneettivuon tiheys yhden metrin korkeudella maan pinnasta 400 kV ja 110 kV 

johdon läheisyydessä erilaisilla pylvästyypeillä. Kuvat on laskettu viitteen Valjus 
1987 avulla. (Valjus 1987) 

 

Tehdyissä laskelmissa on todettu, että yleensä 20 kV keskijänniteverkossa magneettikentän 
voimakkuudet ovat avojohtojen alla maanpinnalla maksimissaan alle 3 µT. Sähkökentän 
voimakkuudet vastaavanlaisesta paikasta mitattuna ovat maksimissaan noin 0,1 kV/m. (Korpinen 
ym. 1995)  

5.2.1 Virran vaihtelun vaikutus magneettikenttiin  

Suomessa 400 kV johtojen virrat vaihtelevat 50 - 1200 A välillä. 110 kV johdoilla vastaava 
vaihteluväli on 0 - 600 A. Vikavirtatilanteissa virrat voivat olla hetkellisesti suurempia. 
Tutkimusten mukaan magneettivuon tiheys 400 kV johtojen alla on enintään 10 - 20 µT ja noin 30 
metrin etäisyydellä johdoista enintään 1 - 4 µT (Anttonen ja Hietanen 1979, Anttonen ja Kalliomäki 
1981, Statens energiverk 1986, Valjus 1987, Vattenfall 1986, World Health Organization 1987). 
Noin 65 metrin etäisyydellä magneettivuon tiheys on lähes aina alle 1 µT.  



Magneettikenttiä laskettaessa on usein käytetty kuormitusvirran maksimiarvoja. Käytännössä ne 
ovat varsin harvinaisia. Paremman yleiskuvan magneettikenttien suuruuksista saa tarkastelemalla 
johtojen virtojen vuosikeskiarvoja. Johtojen läheisyydessä esiintyvät magneettikentät ovat yleensä 
paljon johtotyyppien maksimivirroilla laskettuja kenttiä pienempiä (Hongisto ja Valjus 1993, 
Korpinen ym. 1995).  

Eri johtojen keskivirroista voidaan laskea eri jännitteisille johdoille tilastolliset fraktiilikäyrät, jotka 
kuvaavat sitä vaihtelualuetta, millä johtojen keskimääräiset kentät yleensä ovat. Kuvissa 5.3 ja 5.4 
on esitetty fraktiilikäyrät 110 kV ja 400 kV johdoille. Kuvissa 80 prosentilla johdoista 
keskimääräiset magneettikentät ovat ylimmän ja alimman käyrän välisellä alueella. Käyrät on 
piirretty Imatran Voima Oy:n altistumistutkimuksen voimajohtojen virtajakaumien perusteella 
(Hongisto 1992, Hongisto ja Valjus 1993, Korpinen ym. 1995). Kuvat perustuvat vuoden 1989 
virtoihin, joten ne eivät enää täysin vastaa tämän hetkistä tilannetta, mutta ovat suuntaa-antavia.  

 

 
 
Kuva 5.3. Vuoden keskimääräinen magneettivuon tiheys 400 kV johtojen ympäristössä 1989. 

(Hongisto ja Valjus 1993) 
 



 
 
Kuva 5.4. Vuoden keskimääräinen magneettivuon tiheys 110 kV johtojen ympäristössä 1989. 

(Hongisto ja Valjus 1993) 
 

5.3 Mittaustuloksia siirto- ja jakelujohdoilta  

5.3.1 400 kV voimajohdot  

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on mitattu (vuonna 1998) 400 kV voimajohtojen sähkö- 
ja magneettikenttiä 25 portaalipylväsväliltä (kuva 4.7 c). Mittaukset tehtiin pylväsvälin 
keskikohdalla ensin johtoa vastaan kohtisuorassa suunnassa ja sen jälkeen johdon suuntaisesti sillä 
etäisyydellä johdosta, missä saatiin kohtisuoraan mitattuna suurin kentänvoimakkuus. 
Mittauskorkeus oli yksi metri. (Korpinen ym. 1998)  

Kuvassa 5.5 on esitetty yhteenveto sähkökentän voimakkuuden tuloksista ja kuvassa 5.6 yhteenveto 
magneettivuon tiheyden tuloksista niistä pylväsväleistä, joissa mittaukset on tehty samalla tavalla. 
Verraten suuret vaihtelut suurimpien ja pienimpien mitattujen kentänvoimakkuus- ja 
vuontiheysarvojen välillä johtuvat sekä avojohtojen rakenteellisista eroista että ennen kaikkea maan 
pinnan paikallisista vaihteluista. Sähkökentän tapauksessa myös johdon alla ja lähistöllä kasvava 
kasvillisuus vaikuttaa mittaustulokseen.  



 
Kuva 5.5. Yhteenveto: Sähkökentät (maksimi- ja keskiarvot) avojohtoa vastaan kohtisuorissa 

mittauksissa (mittausten määrä 21). Mitattujen avojohtojen jännitteet vaihtelivat 
mittauksissa välillä 391 - 408 kV. Kuvan etäisyydet on laskettu 11 m vaihevälin 
mukaan. Etäisyyksissä on epätarkkuutta vaihevälin vaihtelusta johtuen. 

 

 
Kuva 5.6. Yhteenveto: Magneettikentät (maksimi- ja keskiarvot) avojohtoa vastaan 

kohtisuorissa mittauksissa (mittausten määrä 21). Mitattujen avojohtojen virrat 
vaihtelivat välillä 57 - 652 A ja jännite välillä 391 - 408 kV. Kuvan etäisyydet on 
laskettu 11 m vaihevälin mukaan. Etäisyyksissä on epätarkkuutta vaihevälin 
vaihtelusta johtuen. 

 



Tarkasteltaessa kuvan 5.6 magneettikenttätuloksia tulee ottaa huomioon se, että pylväsvälit on 
valittu ensisijaisesti sähkökenttäaltistuksen näkökulmasta, sillä sähkökenttäarvot ovat 
magneettikenttäarvoja lähempänä STM:n ja EU:n neuvoston suositusarvoja. (EU:n Neuvosto 1999, 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2002)  

TTY:ssä on tehty myös tutkimuksia siitä, miten pylväsvälillä oleva kasvillisuus vaikuttaa 
sähkökenttään (Suojanen ym. 2000, Halinen ym. 2001). Kasvillisuuden vaikutus sähkökenttään 
tulee hyvin esiin kuvan 5.7 esimerkkipylväsvälillä.  

Pylväsvälillä kasvillisuus oli vaihtelevaa. Osittain maasto oli tasaista ja välillä kasvoi 30-40 
senttimetriä korkeaa heinikkoa, osittain välillä oli kalliota ja yksittäisiä puita tai puuryhmiä. 
Kuvassa 5.7 on esitetty pylväsvälin kohtisuoran suunnan mittaustulokset ja vastaavat laskennan 
tulokset.  

 
Kuva 5.7. Mitattu ja laskettu sähkökentän voimakkuus kohtisuorassa suunnassa 

esimerkkipylväsvälillä. (Suojanen ym. 2000) 
 

Kuvan 5.7 mittaustulokset poikkeavat selvästi vastaavista lasketuista arvoista. Vaihejohtimien alla 
kasvoi noin 30-40 senttimetriä korkeaa heinikkoa. 26 metrin päässä mittauksen aloituskohdasta on 
noin 15 metriä korkean kuusimetsän reuna. Vastaavassa kohdassa nähdään, että mittaustulokset 
laskevat lähes olemattomiksi.  

Kasvillisuuden vaikutus on tärkeää ottaa huomioon, kun mittaus- ja laskentatuloksia verrataan 
keskenään.  

5.3.2 Muut johdot  

110 kV ja 20 kV avojohtojen osalta TTY:ssä mittauksia on tehty vähemmän kuin 400 kV 
avojohtojen kohdalla. Mittaukset on tehty vastaavasti kuin 400 kV avojohtojen mittaukset, mutta 



mittauspisteitä on ollut vähemmän pienempien pylväsetäisyyksien tähden. Taulukoiden 5.1 ja 5.2 
tulokset on otettu viitteestä (Korpinen 2000).  

Taulukko 5.1. Esimerkkejä 110 ja 20 kV johtojen magneettikenttien mittaustuloksista. (Korpinen 
2000) 

 
Jännite U / kV Johtotyyppi Virta I / A Suurin B / mT 

110 Avojohto, portaalipylväs 348 5,8 
20 Avojohto I-pylväs 26-145 0,2-0,8 
20 Päällystetty avojohto 56 0,1 
20 Riippukierrejohto 36 0,1 
20 Päällystetty kaksoisavojohto 262-274* 0,6 
20 Maakaapeli 33-104 0,1-0,2 

* summavirta 
 
Taulukko 5.2. Esimerkkejä 20 kV johtojen sähkökenttien mittaustuloksista. (Korpinen 2000) 
 

Jännite U / kV Johtotyyppi Jännite U / kV Suurin E / kV/m 
20 Avojohto I-pylväs 20,5 0,1 
20 Päällystetty avojohto 20,4 0,1 
20 Riippukierrejohto 20,7 0 

Mittaustulosten osalta on huomattava, että magneettivuon tiheys riippuu mittausetäisyyden lisäksi 
voimakkaasti johdon rakenteesta. Avojohtojen välillä saattaa olla rakenne-eroja, vaikka johdot 
kuuluisivatkin samaan peruskategoriaan. Niinpä taulukon 5.1 virta- ja vuontiheysarvojen välillä ei 
ole täysin yksikäsitteistä riippuvaisuussuhdetta. Päällystetyissä avojohdoissa ja 
riippukierrejohdoissa virtajohtimen ympärillä on eristekerros, joka mahdollistaa johdon vaihevälien 
(so. johtimien välisen keskinäisen etäisyyden) pienentämisen paljailla johtimilla rakennettuun 
avojohtoon nähden. Vaihevälin pienentämisen vaikutus ilmenee alentuneena magneettivuon 
tiheytenä ja sähkökentän voimakkuutena.  

Kirjallisuudessa on vertailtu tilannetta, miten magneettikentät eroavat, jos vaihtoehtoisesti käytetään 
kaapelia ilmajohdon asemesta. Kuvassa 5.8 on tällaisesta tilanteesta esimerkki.  

 



 
Kuva 5.8. 380 kV ilmajohdon ja kaksoismaakaapelin aiheuttamien magneettikenttien suuruus 

(tarkastelupiste 1 m maanpinnan yläpuolella) (Conti ym. 1996). 
 

Kuvasta nähdään, että kaapeleiden kenttä vaimenee selvästi nopeammin etäisyyden kasvaessa kuin 
avojohtojen kenttä. Kaapelin kuormitettavuus on pienempi kuin avojohdon; esimerkiksi yhden 
Finch-johtimen korvaamiseen tarvitaan ainakin kaksi 1-vaihekaapelia. Kaapeli ei pysty rajoittamaan 
magneettikentän tunkeutumista ympäristöön. Ainoastaan silloin, jos kaapelin vaippa maadoitetaan 
molemmista päistään tai kaapeli asennetaan putkeen (johon voi indusoitua ulostunkeutuvaa 
magneettivuota rajoittava virta), rajoittaminen on mahdollista. Magneettikentän rajoittaminen 
kaapelin vaipan tai asennustavan avulla merkitsee lisähäviöitä verkkoon. Suurjännitekaapelit ovat 
metallivaippaisia, joten ne eivät päästä sähkökenttää leviämään vaipan ulkopuolelle. (Elovaara 
2003)  

Yhteenvetona TTY:n mittauksista voidaan todeta, että asetuksen mukainen sähkökenttäraja 5 kV/m 
pitkäaikaiselle altistukselle ylittyy noin 30 prosenttia 400 kV voimajohdoista johdon alla. 
Korkeimmat arvot jäävät kuitenkin alle 10 kV/m tason alapuolelle eli asetuksen suosittelema raja-
arvo ei merkittävän ajan kestävälle altistukselle 15 kV/m ei ylity. Johtoalueen ulkopuolella 
alimmatkaan suositusarvot eivät enää ylity. Myöskään 110 ja 20 kV johdoilla ei esiinny 
suositusarvojen ylityksiä. Arvot ovat huomattavasti alle suositusarvojen. Nämä tulokset on otettu 
huomioon jo asetusta valmistellessa. Asetuksen työryhmämuistiossa on todettu, ettei asetuksen 
seurauksena ole tarvetta rajoittaa voimajohtojen alla esimerkiksi marjojen poimimista, maaviljelyä 
tai metsätöiden tekemistä. (294/2002)  

 



5.4 Asetuksen merkitys 400 kV, 220 kV ja 110 kV voimajohtoihin liittyviin 
maankäyttö- ja kaavoituskysymyksiin  

Kun arvioidaan asetuksen merkitystä maankäyttöön ja kaavoitukseen, tulee tarkastelun kohteeksi 
vanhat, jo olemassa olevat johdot ja uudet rakennettavat johdot.  

5.4.1 Olemassa olevat johdot  

Olemassa olevilla johdoilla asetuksessa esitetyt suositusarvot magneettikenttien osalta eivät ylity 
johtoalueilla (kuvassa 5.9 on esitetty piirros johtoalueesta). Kuten edellä kerrottiin sähkökentän 
arvo 5 kV/m pitkäaikaiselle altistumiselle (merkittävä aika) ylittyy mittausten mukaan noin 30 
prosentissa 400 kV jännitteisten avojohtojen pylväsväleistä johdon alla. 110 kV ja 220 kV 
jännitteisillä avojohdoilla sähkökentän suositusarvot eivät ylity. Ottaen huomioon, että avojohtojen 
alla ei oleskella merkittävää aikaa, suositusarvot sähkö- ja magneettikentille eivät ylity johtoalueella 
ja sen ulkopuolella. Vahvavirtailmajohtomääräysten (Sähkötarkastuskeskus 1986) mukaan 
lämmitettäviä rakennuksia ei edes ole saanut rakentaa johdon alle.  

Asetus ei edellytä kaavoituksessa jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle. Kuitenkin 
asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä ottaa kentät huomioon ihmisten mahdollisten 
terveysvaikutushuolien tähden. Lisäksi olisi suotavaa, ettei ylimääräistä toimintaa kaavoiteta 
voimajohtoalueelle. Voimajotoalueelle kaavoittamisen edellytyksenä joka tapauksessa on, että 
asiasta on sovittu myös maanomistajien ja johdonomistajien kanssa. 
Vahvavirtailmajohtomääräykset (Sähkötarkastuskeskus 1986) ja sen korvaava euronormi (EN 
50341) asettavat myös omat vaatimuksensa.  

 
 
Kuva 5.9. Esimerkkipiirros johtoalueesta. Kuva peräisin Fingrid Oyj:n esitteestä. (Fingrid Oyj 

2001) 
 
 



5.4.2 Uusien johtojen rakentaminen  

Kun aiotaan rakentaa jännitteeltään vähintään 110 kV voimajohto, hankitaan tarvittavat johtoalueet 
pääsääntöisesti voimassa olevan lunastuslain (603/1977) mukaan. Joissakin tapauksissa lupa 
hankitaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) perusteella tai kahdenkeskisillä sopimuksilla 
maanomistajien ja johdonomistajan kesken.  

Lunastuksessa johtoalue jää maanomistajan omistukseen. Johdonomistaja saa alueeseen 
käyttöoikeuden. Valtioneuvoston antamassa lupapäätöksessä määritetään muun muassa 
johtoalueeseen sisältyvien johtoaukean sekä reunavyöhykkeiden leveydet sekä 
rakennuskieltoalueen laajuus. Rakennuskieltoalue ei ulotu johtoalueen ulkopuolelle, joten johdon 
omistajalla ei ole oikeutta estää johtoalueen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, ellei se ole vaaraksi 
johdon käytölle.  

Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita, mutta johtoja 
suunniteltaessa yleensä pyritään siihen, ettei niitä rakenneta esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, 
leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen. Tämä perustuu muun muassa siihen, että julkisessa 
keskustelussa esiintyvät käsitykset avojohtojen aiheuttamista mahdollisista terveyshaitoista 
saattavat huolestuttaa ihmisiä.  

Uusi STM:n asetus ei aseta vaatimuksia muuttaa nykyisiä toimintatapoja.  



 

YDINASIAT  
 
Sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät  

• Harustetulla portaalipylvästyypillä sähkökentän voimakkuus 400 kV johdolla on 
suurimmillaan 10 kV/m ja 110 kV johdolla alle 2 kV/m. Johtoaukeaman reunassa 
kentänvoimakkuus on huomattavasti pienempi.  

• Magneettikentän voimakkuudet riippuvat johdon kuormitusvirroista. 110 kV 
johdolla suurimmat kuormitusvirrat ovat yleensä 500 A ja 400 kV johdolla 1000 
A. Johdon alapuolella, jossa magneettikentän voimakkuudet ovat suurimmillaan, 
400 kV johdolla magneettivuon tiheyden suurin arvo on 10 - 30 µT ja 110 kV 
johdolla 5 - 8 µT.  

• Verraten suuret vaihtelut suurimpien ja pienimpien mitattujen 
kentänvoimakkuus- ja vuontiheysarvojen välillä johtuvat sekä avojohtojen 
rakenteellisista eroista että ennen kaikkea maan pinnan paikallisista vaihteluista. 
Sähkökentän tapauksessa myös johdon alla ja lähistöllä kasvava kasvillisuus 
vaikuttaa mittaustulokseen.  

• Yhteenvetona TTY:n mittauksista voidaan todeta, että asetuksen mukainen 
sähkökenttäraja 5 kV/m pitkäaikaiselle altistukselle ylittyy noin 30 prosenttia 400 
kV voimajohdoista johdon alla. Korkeimmat arvot jäävät kuitenkin 10 kV/m 
tason alapuolelle eli asetuksen raja-arvo 15 kV/m merkittävän ajan kestävälle 
altistukselle ei ylity. Magneettikentät ovat selvästi suositusarvoja pienempiä. 
Johtoalueen ulkopuolella alimmatkaan suositusarvot eivät ylity. Myöskään 110 ja 
20 kV johdoilla ei esiinny suositusarvojen ylityksiä.  

• Asetus ei edellytä kaavoituksessa jättämään suoja-aluetta johtoalueen 
ulkopuolella. Kuitenkin asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä ottaa kentät huomion 
ihmisten mahdollisten terveyshuolien tähden.  

• Olisi suotavaa, ettei ylimääräistä toimintaa kaavoiteta voimajohtoalueelle. 
Voimajohtoalueelle kaavoittamisen edellytyksenä joka tapauksessa on, että 
asiasta on sovittu myös maanomistajien ja johdonomistajien kanssa.  

• Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita, 
mutta johtoja suunniteltaessa yleensä pyritään siihen, ettei niitä rakenneta 
esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen. 
Tämä perustuu muun muassa siihen, että julkisessa keskustelussa esiintyvät 
käsitykset avojohtojen aiheuttamista mahdollisista terveyshaitoista saattavat 
huolestuttaa ihmisiä.  

• Uusi STM:n asetus ei aseta vaatimuksia muuttaa nykyisiä toimintatapoja.  

 


