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HIKIÄ –FORSSA 400 + 110 KV:N VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI
Fingrid Oyj on toimittanut Hämeen ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(YVA) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) 400 + 110 kV:n voimajohtohankkeesta, joka sijoittuu Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopen, Rengon, Tammelan ja Forssan kuntien
alueille. YVA-selostukseen hankkeesta vastaava on koonnut hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Fingrid Oyj:n konsulttina ympäristövaikutusten arvioinnissa on toiminut FCG Planeko Oy. Hanketta ja arviointiselostusta esitellään tiistaina 18.11.2008 klo 18 alkaen Tammelassa Valkeaniemen Pirtillä, osoite Valkeaniementie 1, ja torstaina 20.11.2008 klo 18 alkaen Riihimäellä Kauppaoppilaitoksen auditoriossa, osoite Kalevankatu 5 –11. Kummassakin paikassa ovet ovat avoinna jo klo
17 alkaen.
Hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Forssan ja Hikiän välinen 110 kV:n kaksoisjohto (ns. rautarouva) uusilla 400 ja 110 kV:n voimajohdoilla. Ne sijoitetaan yhteispylväisiin, jotka ovat noin 12 metriä
nykyisiä korkeampia. Uuden voimajohdon sijoittamisessa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyistä voimajohtoreittiä. Hankkeella ei ole 0-vaihtoehtoa (hanketta ei toteuteta), koska nykyinen
voimajohto on teknisen käyttöikänsä lopussa eikä sen pelkkä vahvistaminen riitä valtakunnalliseen siirtotarpeeseen. Forssan ja Riihimäen välillä tarkastellaan yhtä pääjohtoreittivaihtoehtoa. Riihimäen ja Hausjärven välillä tarkastellaan neljää eri alavaihtoehtoa, joista kaksi oli mukana jo arviointiohjelmavaiheessa
ja kaksi uutta muodostettu arviointiselostusvaiheessa.
Tämä kuulutus ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 13.11.2008 –9.1.2009 seuraavien kuntien ja
kaupunkien kunnanvirastoissa: Hausjärvi (Keskustie 2-4, Oitti), Riihimäki (Kalevankatu 1), Loppi (Yhdystie 5), Janakkala (Juttilantie 1, Turenki), Renko (Rengonraitti 9 C), Tammela (Hakkapeliitantie 2) ja
Forssa (Turuntie 18). YVA-selostus on nähtävillä myös seuraavissa kirjastoissa: Hikiä (Hikiäntie 280),
Riihimäki (Kauppakatu 16), Loppi (Kauppatie 3), Tervakoski (Kivimiehentie 2), Renko (Rengonraitti 7),
Tammela (Kirkkoahteentie 1) ja Forssa (Wahreninkatu 4). Tämä kuulutus on nähtävillä myös sähköisesti
osoitteessa www.ymparisto.fi/ham > Ajankohtaista > Kuulutukset. YVA-selostus on sähköisessä muodossa ympäristökeskuksen www-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ham/yva > Vireillä olevat YVAhankkeet ja Fingrid Oyj:n sivuilla osoitteessa www.fingrid.fi > Ympäristö ja voimajohdot > YVAmenettelyt > Hikiä - Forssa 400+110 kV voimajohto.
Ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, voivat ilmaista mielipiteensä YVA-selostuksesta. Mielipide on toimitettava kirjallisena 9.1.2009 mennessä osoitteeseen Hämeen ympäristökeskus, Lahden toimipaikka, PL
29, 15141 Lahti.
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