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SELITTEITÄ 

 

 
VOIMAJOHDON JA JOHTOALUEEN OSAT 

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen. 
Johtoalue on alue, johon Fingrid on lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). Johtoalu-
een muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. Rakennusrajoitusalue on 
lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja myös erilais-
ten rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Voimajohtojen alla olevat maa-alueet ja 
muu omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. 

 

PYLVÄSALA  

Voimajohtopylvään pylväsala muodostuu tyypillisesti pylväs- ja harusrakenteiden välisestä alueesta ja ulottuu 
kolmen metrin etäisyydelle tämän ulkopuolelle. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai 
läjittää. Vasemmassa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti sei-
sova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylvästyyppi, jonka pylväsalalla voidaan liikkua työkoneilla. 
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SANASTO 

CO2-ekvivalentti hiilidioksidiekvivalentti eli ilmastovaikutuksen yksikkö, johon sisältyy sekä hiilidi-
oksidi että hiilidioksidiksi muunnettuina muiden kasvihuonekaasujen vaikutus 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

FINIBA-alue kansallisesti tärkeä lintualue, Finnish Important Bird Area 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GW gigawatti (miljardi wattia), tehon yksikkö 

GWh/a gigawattituntia vuodessa 

GWP global warming power, ilmastoa lämmittävä kokonaisvaikutus 

harustettu portaalipylväs tukivaijerillinen pylväsmalli 

hiilijalanjälki hankkeen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen summa 

hiilikädenjälki hankkeen ulkopuoliset ilmastohyödyt, joita voidaan saavuttaa hankkeen elinkaa-

ren aikana ja joita ei syntyisi ilman hanketta 

hiilinielu prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo hiilidioksidia (CO2) ilmakehästä 

hiilivarasto Puuston ja kasvien biomassaan, maaperään ja vesialueisiin varastoitunut hiili; 
hiilivarastoa kutsutaan hiilinieluksi, jos siihen sitoutuu vuodessa enemmän hiili-
dioksidia kuin sitä vapautuu ilmakehään (hiilivaraston kasvu) ja hiilen lähteeksi, 
jos siitä vapautuu vuoden aikana enemmän hiilidioksidia kuin siihen sitoutuu 

HVDC suurjännitetasavirta 

IBA-alue kansainvälisesti tärkeä lintualue, Important Bird Area 

IMPERIA-hanke Suomen ympäristökeskuksen hanke, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka eri-
tyyppisiä ja eri suunnittelulähtökohdista peräisin olevia lähestymistapoja voidaan 
soveltaa ympäristövaikutusten arvioinneissa toisiaan täydentäen tai yhdistäen 
(monitavoitearviointi) 

kantaverkko Suomen kantaverkko koostuu voimajohdoista ja sähköasemista, joilla naapuri-
maiden sähköverkot ja maan eri osissa sijaitsevat jakeluverkot sekä tuotantolai-
tokset ja suuret kulutuskohteet liittyvät kantaverkkoon. 

kasvihuonekaasupäästöt ilmaston lämpenemistä aiheuttavat, auringon lämpösäteilyn pääsyä ilmakehästä 
takaisin avaruuteen haittaavat kaasut, jotka ovat kansainvälisessä kasvihuone-
kaasuinventaariossa hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) sekä 
fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut 

KHO korkein hallinto-oikeus 

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö 

kV/m kilovolttia metriä kohden, sähkökentän voimakkuuden yksikkö 

lintudirektiivin liitteen I laji Lintudirektiivin liitteessä I on määritelty suojeltavat villieläinlinnut. Liitteen lajien 
suojelu toteutetaan Natura 2000 -alueiden kautta. 
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luontodirektiivin liitteen I 

luontotyyppi 

Luontodirektiivi suojelee lähes 200 Euroopan yhteisön tärkeinä pitämää luonto-

tyyppiä. Ne ovat luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni 

tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alueella. 

luontodirektiivin liitteen II 
laji 

Euroopan yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, alalajit tai lajiryhmät, joi-
den suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 
-alueverkosto) 

luontodirektiivin liitteen IV 
laji 

Laji, jonka yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on kielletty 

MAALI-alue maakunnallisesti tärkeä lintualue 

metsäpoistuma metsäisen alueen maankäytön muutoksesta aiheutuva metsän ja maaperän hii-
livarastojen poistuma ja menetettävä hiilinielu (käsitteenä suppeampi kuin met-
sämaan maankäytön muutoksesta aiheutuvat laajemmat ympäristövaikutukset 
kattava metsäkato) 

Natura 2000 -verkosto Verkosto turvaa Euroopan unionin luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyp-
pien ja lajien elinympäristöjä. Verkoston tavoitteena on pysäyttää luonnon moni-
muotoisuuden katoaminen Euroopan Unionin alueella. 

Natura 2000 -alue Natura 2000 -verkosto koostuu Natura 2000 -alueista. 

peltopylvästyyppi tukivaijeriton pylväsmalli, jonka avulla voidaan vähentää maanviljelylle aiheutu-
via haittoja peltojen suorilla johto-osuuksilla 

prosessiperäiset kasvihuo-
nekaasupäästöt 

raaka-aineiden ja polttoaineiden raaka-ainekäytöstä sekä jätteiden ja jätevesien 
käsittelystä suoraan aiheutuvat ei-energiaperäiset kasvihuonekaasupäästöt 

RKY valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

STM sosiaali- ja terveysministeriö 

suunnittelualue Alue, missä tarkempi tekninen ratkaisu sähköasemien ja/tai voimajohtojen sijoit-
tumisesta selviää myöhemmin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa voimajohdon 
sijoittumista suunnittelualueelle on tarkasteltu suurimman haitan mukaan. 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

Tannenbaum-pylväs vapaasti seisova tukivaijeriton pylväs 

TEM työ- ja elinkeinoministeriö 

VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

μT  mikrotesla, teslan miljoonasosa, magneettivuon tiheyden yksikkö 

yhteispylväs samaan pylvääseen on sijoitettu useampia voimajohtoja 

YM ympäristöministeriö 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 
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ALKUSANAT 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) on tunnistettu, arvioitu ja kuvattu Alajärven ja 
Hausjärven Hikiän välisen 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen todennäköisesti merkittävät ympä-
ristövaikutukset. Lisäksi kuultu viranomaisia sekä järjestöjä, yhteisöjä ja muita tahoja, joiden oloihin, 
etuihin tai toimialaan hanke saattaa vaikuttaa. YVA-selostukseen on koottu tiedot hankkeesta ja sen 
vaihtoehdoista sekä todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Hankevastaavana on valta-
kunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, jossa yhteyshenkilöinä toimivat vanhempi asiantuntija, ym-
päristö ja yritysvastuu Satu Vuorikoski ja asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu Eeva Paitula. Yh-
teysviranomaisena on toiminut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) yhteys-
henkilönään limnologi Arja Koistinen. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on laatinut Fingrid 
Oyj:n toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy, jossa projektipäällikkönä lokakuuhun 2022 
asti toimi Marja Nuottajärvi ja tästä eteenpäin Leila Väyrynen ja projektikoordinaattorina Laura Fontell-
Seppelin (ohjelmavaihe) ja Ella Paasilinna (selostusvaihe).  

Hankkeessa on muodostettu seurantaryhmä, jonka tehtävänä on ollut ohjata ja tukea ympäristövaiku-
tusten arviointityötä. Ryhmä kokoontui YVA-ohjelman luonnosvaiheessa ja vastaavasti selostusvai-
heessa. Seurantaryhmään kutsutut tahot olivat (tummennettu) 

 
• Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskukset 

• Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen liitot 

• Johtoreitille sijoittuvat kaupungit ja kunnat: Alajärven kaupunki, Soinin kunta, Saarijärven kaupunki, 
Ähtärin kaupunki, Multian kunta, Keuruun kunta, Petäjäveden kunta, Jämsän kaupunki, Kuhmois-
ten kunta, Padasjoen kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta ja Hausjärven kunta 

• Museovirasto ja alueelliset vastuumuseot: Etelä-Pohjanmaan museo eli Seinäjoen museot (Seinä-
joki), Keski-Suomen museo eli Jyväskylän museot (Jyväskylä), Pirkanmaan maakuntamuseo eli 
Tampereen museot (Tampere), Päijät-Hämeen museo eli Lahden museot (Lahti) ja Hämeen museo eli 
Hämeenlinnan kaupunginmuseo (Hämeenlinna) 

• Seinäjoen ympäristöterveydenhuolto, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöterveydenhuolto, Jyväs-
kylän seudun ympäristöterveydenhuolto, Keurusselän ympäristöterveydenhuolto, Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto, Hämeenlinnan kaupungin ympäristöterveyden-
huolto ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

• TEM 

• Metsähallitus 

• Luonnonvarakeskus 

• Suomen riistakeskus  

• Alueelliset riistanhoitoyhdistykset (rhy): Alajärven rhy, Lehtimäen-Soinin rhy, Saarijärven rhy, Ähtärin rhy, 
Multian rhy, Keuruun rhy, Petäjäveden rhy, Jämsän seudun rhy, Kuhmoisten rhy, Padasjoen rhy, Lam-
min rhy, Janakkalan rhy ja Hausjärven-Riihimäen rhy 

• Suomen metsäkeskus  

• Alueelliset metsänhoitoyhdistykset (mhy): Mhy Suomenselkä, mhy Soini, mhy Keski-Suomi, mhy Poh-
jois-Pirkka, mhy Päijänne, mhy Päijät-Häme ja mhy Kanta-Häme 

• Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  

• Alueelliset MTK-liitot: MTK Metsälinja, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, MTK-Etelä-Pohjanmaa ry, MTK 
Häme, MTK Keski-Suomi ja MTK Pirkanmaa 

• Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri, Suo-
men luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiri 

• Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry, Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry (BirdLife Pirkan-
maa), Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry, Valkeakosken Lintuharrastajat ry (BirdLife Keski-
Häme), Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (BirdLife Kanta-Häme) 

 
 
Helsinki 24.11.2022 
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TIIVISTELMÄ 

Hanke ja sen perustelut 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven 
Hikiän välistä 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, puretta-
vien voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Hanke sijoittuu 13 kunnan alueelle vii-
dessä maakunnassa.  Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutet-
tavasta vaihtoehdosta riippuen, kun rinnakkaiset voimajohdot lasketaan yhteisenä voimajohtoyhtey-
tenä (kuva 1). Alajärven ja Hikiän välinen voimajohtoyhteys on tärkeä osa tulevaisuuden puhdasta 
sähköjärjestelmää. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, 
kun sähkönsiirto kasvaa. 

 

Kuva 1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat voimajohtoreitit. 
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Energiamurros ja vihreä siirtymä aiheuttavat merkittäviä muutostarpeita kantaverkolle. Suomen poh-
jois–eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin tarvetta lisäävät uudet investoinnit sähköntuotantoon, 
kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet sekä Suomen ja Ruotsin välisten sähkönsiirtoyhteyksien vah-
vistaminen, jolla ylläpidetään sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa. Sähkönsiirtotarpeiden arvioi-
daan kasvavan siten, etteivät nykyiset tai rakenteilla olevat sähkönsiirtoyhteydet enää riitä. Tästä 
syystä Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välille tarvitaan useita uusia 400 kilovoltin jännitteisiä säh-
könsiirtoyhteyksiä, jotka toteutetaan askeleittain sähkönsiirtotarpeen kasvun myötä.  

Uudella Alajärven ja Hikiän välisellä voimajohtoyhteydellä turvataan kantaverkolle asetettu käyttövar-
muusvaatimus ja pystytään säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mitkä ovat Fingri-
din lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi voimajohtoyhteys parantaa energiatehokkuutta vähentämällä säh-
könsiirron energiahäviöitä. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa 
ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman 
haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Sähkömarkkinalain mukaan 
verkon siirtokapasiteetin on oltava riittävä varmistamaan edellytykset Suomen säilymisenä yhtenä 
hinta-alueena. 

Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuu-
desta sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukai-
sesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kanta-
verkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii Energiavi-
rasto. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa lainsäädännössä edellytetään arviointimenettelyn 
soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin maanpäällisille voimajohdoille, joiden pituus on yli 
15 kilometriä. Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-
sesti merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyssä kuullaan viranomaisia ja muita sidosryhmiä, joi-
den oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.  

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA tuottaa kansalaisille lisätietoa 
suunnitellusta hankkeesta. Hankkeesta vastaavalle YVA tuottaa tietoa ympäristön kannalta sopivim-
man vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan myöntämi-
sen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 

YVA-menettely jakautuu kahteen päävaiheeseen, jotka ovat arviointiohjelma ja arviointiselostus. En-
simmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arvi-
ointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelma asetettiin virallisesti nähtäville vaikutusalueen kuntiin. 
Nähtävilläoloaikana hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin sähköisessä yleisötilaisuudessa, jonka tal-
lenne oli katsottavissa noin kaksi viikkoa. Kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjel-
masta yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
(ELY-keskus). Keski-Suomen ELY-keskus pyysi arviointiohjelmasta lausunnot eri sidosryhmiltä ja kun-
nilta ja antoi sen perusteella oman lausuntonsa, joka on yhdessä YVA-ohjelman kanssa ollut ohjeena 
ympäristövaikutusten selvitystyölle.  

Tässä arviointimenettelyn toisessa vaiheessa arviointityön tulokset ja vaikutusten vertailu on koottu 
arviointiselostukseksi. Arviointiselostuksen pääpaino on hankkeen todennäköisesti merkittävissä 
vaikutuksissa. Arviointiselostus asetetaan ohjelmavaihetta vastaavasti virallisesti nähtäville vaikutus-
alueen kuntiin ja arvioinnin keskeisiä tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa. Nähtävilläolon jälkeen yh-
teysviranomainen arvioi arviointiselostuksen riittävyyttä ja antaa perustellun päätelmänsä hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen 
sekä perustellun päätelmän huomioonottaminen lupamenettelyssä ja ajan tasalla oleva perusteltu 
päätelmä tulee sisällyttää hankkeen lupamenettelyihin. 
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Vuorovaikutus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin kuten 
asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikut-
taa. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen valmistumisesta ja järjes-
tää niistä kuulemisen. Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä sekä ohjelman että selostuksen nähtävillä 
olon aikana.  

Tässä hankkeessa YVA-ohjelman nähtävilläolo järjestettiin 28.2 –30.3.2022, jonka aikana järjestettiin 
yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. YVA-selostus on nähtävillä joulu-tammikuussa 2022–
2023 ja yleisölle avoin tilaisuus järjestetään joulukuussa. Hankkeesta vastaava on täydentänyt YVA-
menettelyn aikana yhteysviranomaisen tiedotusta lähettämällä johtoreitin lähimaanomistajille tiedotus-
kirjeet sekä YVA-ohjelmavaiheessa että YVA-selostusvaiheessa. 

YVA-aineistot ovat olleet ELYn verkkosivuilla. Myös Fingrid on perustanut hankkeen tiedottamista ja 
osallistumista varten verkkosivut, missä on aineistojen lisäksi palautejärjestelmä, jonka avulla voidaan 
katsoa johtoreittejä ja jättää palautteita reittisuunnittelusta Fingridille.  

Seurantaryhmätyöskentely on tärkeä osa osallistumisen järjestämistä ja tiedottamista. Hanketta varten 
on muodostettu seurantaryhmä, joka on kokoontunut YVA-ohjelman ja -selostuksen luonnosvaiheissa. 

Voimajohtohankkeen eteneminen ja tekniset ratkaisut 

Alustavassa reittisuunnittelussa on tutkittu erilaisia reittivaihtoehtoja voimajohdon toteuttamiseksi ja 
päädytty vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkitaan. YVA-
menettelyn jälkeen tehtävässä voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa lopullinen johtoreitti ja pyl-
väspaikat suunnitellaan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä maastotutkimusten perusteella. Pylväs-
paikkojen suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäristönäkökohdat sekä tekniset ja taloudelliset 
tekijät.  

Tarkasteltavat 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin nykyisten, purettavien 
voimajohtojen paikalle ja vain osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maasto-
käytävään. Nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa voimajohtoalue levenee nykyisestä tyypilli-
simmin noin kahdeksan metriä. Uudessa maastokäytävässä johtoalueen leveys on noin 62 metriä. 

Perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu kaksijalkainen por-
taalipylväs. Ylimmät 400+110 kilovoltin pylvään osat eli ukkosulokkeet ulottuvat keskimäärin noin 35–
37 metrin korkeudelle. Pylväsväli on noin 250–350 metriä.  

Hankkeen vaihtoehdot 

Voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema 
ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Hausjärven Hikiällä sijaitseva sähköasema. Tarkastel-
tavat voimajohtoreitit sijoittuvat Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Multian, Keuruun, Petäjäveden, 
Jämsän, Kuhmoisten, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille. Raken-
nettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riip-
puen, kun rinnakkaiset voimajohdon lasketaan yhteisenä voimajohtoyhteytenä. Tarkasteltava voima-
johtoreittiyhteys koostuu neljästä reittiosuudesta sähköasemien välillä: Alajärvi-Petäjävesi, Petäjävesi-
Jämsä, Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä.   

Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voima-
johdon paikalle. Johtoreittiosuuden perusratkaisussa uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen paikalle, jol-
loin uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Vaihtoeh-
toista johtoreittiä tarkastellaan Soinin Marjoperällä asutuksen huomioimiseksi. Vilhusenmäessä ja Pen-
gerjoella tarkastellaan uuteen maastokäytävään sijoittuvia vaihtoehtoisia reittejä pääasiassa luonnon-
suojelullisista syistä. 

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon pai-
kalle, nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin kahdek-
san metriä länsipuolelle. Petäjäveden sähköaseman länsipuolella tarkastellaan kahta uuteen maasto-
käytävään sijoittuvaa toisilleen vaihtoehtoisia johtoreittejä. Johtoalueen leveys näillä reiteillä olisi noin 
62 metriä. Osuudella tarkastellaan myös perusratkaisusta poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia. Nämä 
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ovat luonnonsuojelullisista syistä tarkasteltavat Itäaho/Rajasuon vaihtoehdot, asutuksen huomioi-
miseksi tarkasteltavat Mutkalan ja Palovuoren vaihtoehdot sekä teknisistä ja luonnonsuojelullisista 
syistä tarkasteltavat Lamminsaaren ja Niinimäen vaihtoehdot. 

Jämsän ja Toivilan sähköasemien välillä uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voimajohtojen rin-
nalle, jolloin johtoalue levenee länsipuolelle noin 36 metriä. 

Toivilan ja Hikiän sähköasemien välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 
110 kilovoltin voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 110 kilo-
voltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilo-
voltin voimajohtojen väliorteen. Uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajoh-
tojen paikalle lähes koko osuudella. Tällöin voimajohtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin 
kaksi metriä länteen ja noin yhdeksän metriä itään. Osuudella tarkastellaan myös perusratkaisusta 
poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia. Nämä ovat maankäytöllisistä syistä tarkasteltavat Jämsän ravira-
dan vaihtoehdot, luonnonsuojelun ja asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Kurjennoron, Riuttavuo-
ren, Porvari-Laurilan, Karhunsillan, Soilan ja Heimonharjun vaihtoehdot. Lisäksi Alhojärven alueella 
johtoreittiä siirretään nykyisestä sijainnista itään asutuksen perusteella. Johto-osuudelle sijoittuu lisäksi 
Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla sijaitseva Pippuri, missä uusitaan molemmat voimajohdot pääosin 
nykyisille sijainneilleen asuin- ja lomarakennusten huomioimiseksi ja käytetäänmyös vapaasti seiso-
vaa pylvästyyppiä johtoalueen pysymiseksi ennallaan. Myös Hausjärven Hikiän sähköaseman luoteis-
puolella voimajohdot toteutetaan asutuksen huomioimiseksi vapaasti seisovalla pylväsratkaisulla, jol-
loin ei muodostu uutta voimajohtoaluetta. Alajärven, Petäjäveden, Toivilan ja Hikiän sähköaseman ym-
päristö on esitetty suunnittelualueena, missä johtojärjestelyt täsmentyvät jatkosuunnittelussa. Suunnit-
telualueena on lisäksi esitetty haasteellinen johtojen risteämiskohta Hausjärvellä sekä Alajärvi-Petäjä-
vesi osuudella sijaitsevat suunnitellut sähköasema-alueet. Ympäristövaikutusten arvioinnissa voima-
johdon sijoittumista suunnittelualueelle on tarkasteltu suurimman haitan mukaan. 

Tarkasteltavalla voimajohtoreittiyhteydellä Alajärvi-Hikiä on muutamia nykyisten pienten sähköase-
mien kiertoja. Alustavan suunnittelutiedon mukaan 110 kilovoltin voimajohto liittyy nykyiselle muun toi-
mijan sähköasemalle ja 400 kilovoltin voimajohto kiertää sen mahdollisimman läheltä. Nämä sähkö-
asemat ovat Konttisuon, Vehun, Melamäen, Puukkoisten, Anttulan, Ranttilan ja Löyttymäen sähköase-
mat. 

Ympäristövaikutusten arvioiminen  

Ympäristövaikutusten arvioinnin pääpaino on kohdennettu YVA-lain mukaisesti hankkeen todennäköi-
sesti merkittäviin vaikutuksiin, joita ennakoitiin jo ohjelmavaiheen alkaessa. Ennakoituja merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksia käsiteltiin YVA-menettelyn ennakkoneuvottelussa. Arvioinnissa on käsitelty tar-
kemmin myös niitä aiheita, joita yhteysviranomainen edellytti arviointiohjelmasta antamassaan lausun-
nossa tarkemmin arvioitaviksi. Ympäristövaikutus tarkoittaa hankealueella tai sen lähiympäristössä si-
jaitsevan yksittäisen kohteen tai laajemman ominaisuuden muuttumista hankkeen rakennusvaiheessa, 
käytön aikana tai käytöstä poiston eli purkamisen aikana. 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi on kohdistettu pääasiallisesti seuraaviin todennäköi-
sesti merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin: 

• Asutusta johtoreitin välittömässä läheisyydessä: Ihmisten elinolot ja viihtyvyys  

• Metsätalousvaltainen ympäristö: nykyisen johtoalueen levenemisen vaikutukset metsänomista-
jille 

• Viljelyksiä johtoreiteillä: vaikutukset viljelyyn 

• Johtoreiteillä useita maiseman ja kulttuurimaiseman arvoalueita: vaikutukset lähi- ja kaukomai-
semaan 

• Vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin sekä monimuotoisuuteen koko hankealueen kannalta 

• Vaikutukset Natura-alueille 

• Johtoalueen levenemisen vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja elinympäristöjen jatkuvuuteen 

• Vaikutukset ilmastoon 

• Yhteisvaikutukset 
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Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kuvattu ympäristövaikutuksen ilmeneminen ja arvioitu muutok-
sen suuruutta verrattuna nykytilaan. Arvioitujen vaikutusten maantieteellinen rajaus vaihtelee arvioita-
van osa-alueen mukaan. Arvioinnin lähtötietoina käytettiin laajasti hankealuetta koskevia selvityksiä, 
suunnitelmia, julkaisuja sekä tietokantatietoja. Käytettävissä olleita tietoja täydennettiin maastoselvi-
tyksin luonnonolojen ja maiseman osalta sekä laadittiin havainnekuvia ja sähkö- ja magneettikenttä-
laskelmia. 

Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Voimajohtoreitin kallioperä koostuu pääosin graniitista, granodioriitista sekä porfyyrisestä graniitista ja 
-granodioriitista. Kuhmoisten ja Lammin välillä reittiosuus Toivila-Hikiä sijoittuu Pirkanmaan migmatiitti-
vyöhykkeelle, jonka kallioperässä vallitsevana kivilajina esiintyy biotiittiparagneissi. Voimajohtoreittien 
eteläosassa vallitsevia kivilajeja ovat mikrokliinigraniitti, granodioriitti ja biotiittiparagneissi. 

Voimajohtoreitin pohjoisosan johto-osuus Alajärvi-Petäjävesi sijoittuu pääosin maastonmuodoiltaan 
alaville moreeni- ja turvemaille. Maaperältään johtoalue on maaperäkartan perusteella valtaosin seka-
lajitteisia maalajeja, joiden päälajitetta ei ole selvitetty. Toiseksi vallitsevin pohjamaalaji on johtoalu-
eella paksut turvekerrokset (yli 0,6 metriä). Tultaessa johtoreittiä etelään, Petäjäveden ja Kuhmoisten 
väliselle alueelle, maasto muuttuu topografialtaan vaihtelevammaksi. Maaperältään alue on kallioista 
ja kallion päällä olevat maanpeitepaksuudet ovat tyypillisesti ohuita. Päijänteen lounaispuolella ja joh-
toreittien eteläosassa maaperässä karkearakeiset maalajit yleistyvät, joskin myös moreeni- ja kal-
liomaita esiintyy alueella runsaasti. Johtoreitti sijoittuu Salpauselän reunamuodostumien alueelle. Tur-
vemaiden osuus on eteläosan johtoreiteillä melko vähäinen, joskin alueella esiintyy hienojakoisia maa-
lajeja. 

Hankkeessa ei ole ennakoitavissa happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. 
Suunnitelluilla johtoreiteillä happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyyttä ei ole määritelty, 
sillä alue on topografialtaan korkeammalla, kuin sulfaattimaiden esiintymisvyöhyke. Voimajohtoreiteille 
ei sijoitu mustaliuskeitakaan, jotka voisivat aiheuttaa sulfaattimaiden tavoin riskin maaperän happa-
moitumiselle. 

Johtoreiteille sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta geologista arvokohdetta: Hertunvuoren kal-
lioalue ja Marjomäen moreenimuodostuma. Hertunvuoren kallioalueella suunnitellut uudet voimajohto-
reitit sijaitsevat nykyisen voimajohdon paikalla ja johtoalueen leveneminen jää vähäiseksi. Vaikutukset 
ulottuvat yhdelle kallioalueelle ja suurin osa kalliokokonaisuudesta säilyy ennallaan. Marjomäen mo-
reenialueelle sijoittuvat Porvari-Laurilan uuteen maastokäytävään sijoittuva itäinen ja nykyisten voima-
johtojen paikalle sijoittuva läntinen vaihtoehto. Läntisessä vaihtoehdossa vaikutukset moreenimuodos-
tuman maaperän arvoille ja maisema- sekä biologisille arvoille jäävät vähäisemmiksi kuin itäisessä 
vaihtoehdossa. Moreenimuodostuman länsi- ja luoteisosa jää molemmissa hankevaihtoehdoissa en-
nalleen.   

Voimajohtoreitti sijoittuu 12 pohjavesialueelle ja sivuaa kolmea pohjavesialuetta. Kiertoreittivaihtoeh-
toja ei ole sijoitettu pohjavesien muodostumisalueille. Voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia alueilla 
muodostuvan pohjaveden määrään, laatuun tai virtaussuuntiin eikä vedenottamoiden toimintaan. 

Mikäli pylväsperustukset sijoittuvat varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, alueelle 
jonne harjun pohjavettä purkautuu, eivät pylväsperustukset vaikututa pohjaveden muodostumiseen tai 
vedenottamon käyttöön. Perustusten valutyöt tehdään kuivatyönä eli rakennuskaivanto pidetään kui-
vana pumppaamalla vettä kaivannosta maan pinnalle. Toimenpiteellä ei ole vaikutuksia pohjavesien 
pinnantasoille muutoin kuin kaivannon osalta, missä pinnantaso palautuu rakentamistyön jälkeen enti-
selle tasolleen. Yhtenäisiä hyvin vettä johtavia kaivantotäyttöjä ei rakenneta ja pylväsperustusten vaa-
timat täyttörakenteet ulottuvat vain pylvään ympärille. 

Merkittävimmät virtavesiuomat voimajohtoreitillä ovat Pengerjoki Petäjävedellä, Nytkymenjoki Jäm-
sässä, Lapinjoki Janakkalan ja Hämeenlinnan rajalla sekä Puujoki Hausjärvellä. Voimajohtoreitit ylittä-
vät lisäksi lukuisia pienehköjä järviä ja lampia sekä järven lahtia erityisesti Petäjävedeltä etelään sijoit-
tuvilla johto-osuuksilla. Tyypillisesti vesistönylitykset sijoittuvat suurempia vesistöjä yhdistävien kapeik-
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kojen tai salmien kohdalle. Voimajohtoreitille ei sijoitu tulvariskialueita. Voimajohtoreittiä lähin tulvaris-
kialue sijoittuu 4,5 kilometrin etäisyydelle reitin eteläosasta Hikiältä länteen. Pintavesivaikutuksia ai-
heuttaa voimajohdon pylväiden perustaminen ja raskailla työkoneilla maastossa liikkuminen, jolloin voi 
aiheutua virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosiota ja maa-ainesten päätymistä vesistöön. Pyl-
vässijoittelulla ja asianmukaisilla työtavoilla voidaan välttää rakentamisen aiheuttamaa rantapenke-
reen eroosiota ja kiintoaineksen päätymistä vesistöön. Voimajohtoalueelle saa raivauksen ja rakenta-
misen jälkeen kehittyä kenttäkerroksen kasvillisuus sekä matalaa pensastoa, jotka pidättävät vettä, 
ehkäisevät eroosiota ja palauttavat haihduntaoloja. Hankkeella ei ole vaikutuksia arvokkaiden pintave-
siuomien veden laadulle eikä vesitaloudelle. 

Alajärven ja Petäjäveden välisellä voimajohto-osuudella vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suoluon-
tokohteille ja pienvesikohteille ja vaikutukset ovat kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset. Luonnon ar-
vokohteista osa sijoittuu jo nykyisellään kokonaan tai osittain johtoalueelle tai sen välittömään yhtey-
teen. Hankkeen vaikutukset ilmenevät erityisesti puustoisilla suoluontokohteilla, missä suon ominais-
piirteet muuttuvat puuston poistuessa johtoalueen leventyvältä osuudelta. Samoin pienvesikohteilla 
vaikutus ilmenee pienvesiä reunustavan puuston osittaisena menetyksenä. Norojen ja purojen uomat, 
samoin lähteet säilyvät kuitenkin hankkeessa ennallaan, joten muutos liittyy kohteen pienilmaston 
muutokseen. Vastaavia vaikutuksia kohdistuu johtoreitillä sijaitseviin metsälakikohteisiin. Vaikutus per 
kohde on vähäinen, mutta koska vaikutus kohdistuu suureen määrään kohteita, kokonaisvaikutus ar-
vokkaille luontokohteille nousee kohtalaiseksi. 

Petäjäveden ja Jämsän välisellä johto-osuudella vaikutukset kohdistuvat erityisesti noro-, puro- ja joki-
uomien sekä lähteiden ja lähdeympäristöjen luontotyyppeihin; osuudella on myös erityyppisiä suoluon-
tokohteita sekä yksi lehtokohde. Luonnon arvokohteista osa sijoittuu jo nykyisellään kokonaan tai 
osittain johtoalueelle tai sen välittömään yhteyteen. Vaikutukset kasvillisuudelle ja luontotyypeille ovat 
kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset. Pienvesiin kohdistuvat muutokset liittyvät pienilmaston muutok-
seen uomien ja lähteiden säilyessä ennallaan. Puustoisten soiden ja lehtokohteen osalta tapahtuu vä-
häistä kohteiden pinta-alojen supistumista. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta koska vaikutus 
kohdistuu suureen määrään kohteita, kokonaisvaikutus arvokkaille luontokohteille nousee kohta-
laiseksi. 

Jämsän ja Toivilan välisellä lyhyellä johto-osuudella ei sijaitse erityisiä luontoarvoja ja hankkeella ei 
todettu olevan tällä osuudella vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Toivilan ja Hikiän välisellä johto-osuudella uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 
110 kilovoltin voimajohdot ja uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohto-
jen paikalle lähes koko osuudella. Tälläkin osuudella rajattiin runsaasti pienvesien arvokkaita luonto-
tyyppejä sekä muutamia puustoisia suoluontokohteita. Osuudella on myös runsaasti metsälakikoh-
teita. Johto-osuudella vaikutusten todettiin olevan kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset; kokonaisarvi-
oinnissa on otettu huomioon myös johtoalueen merkitys luonnon monimuotoisuutta lisäävänä tekijänä 
perinneympäristöjen osalta. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta koska vaikutus kohdistuu suureen 
määrään kohteita, kokonaisvaikutus arvokkaille luontokohteille nousee kohtalaiseksi. 

Vaikutukset eläimistöön 

Johtoreitin alueella pesivä linnusto koostuu pääosin alueellisesti tavanomaisista metsä- ja suoaluei-
den sekä peltoalueiden pesimälajeista. Pitkän voimajohtoreitin varrelle sijoittuu kuitenkin monenlaisia 
elinympäristöjä, joiden linnustolliset arvot liittyvät lähialueiden Natura-alueisiin ja muihin suojeluohjel-
mien alueisiin sekä maakunnallisesti arvokkaisiin linnustoalueisiin. Näiden lisäksi jokivarsille sijoittuvat 
laajemmat peltolakeudet ovat paikoin muuttolinnuston kerääntymisalueina merkittäviä. Osittain myös 
turvetuotantoalueet toimivat muuttolinnuston kerääntymisalueina pienemmässä mittakaavassa.  

Suunnitelluille voimajohtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu kansainvälisesti tärkeiksi 
luokiteltuja linnustoalueita (IBA-alueita) tai kansallisesti tärkeitä lintualueita (FINIBA). Lähimmäksi joh-
toreittiä sijoittuva FINIBA-alue on Päijänteen FINIBA-alue, joka jää hieman alle kilometrin etäisyydelle 
voimajohtoreitistä Kuhmoisissa. Voimajohtoreitille sijoittuu neljä maakunnallisesti arvokasta lintualuetta 
(MAALI), jotka ovat Matosuo Soinissa, Heinämäen metsät Multialla, Kääpälän pellot ja Alhojärven alue 
Jämsässä. 
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Voimajohtojen keskeisimmät linnustovaikutukset ovat uusien maastokäytävien aiheuttamat elinympä-
ristömuutokset, käytönaikaiset häiriö- ja estevaikutukset sekä törmäysriski pesimälinnustolle ja suo- tai 
peltoalueilla levähtäville muuttolinnuille. Koska Alajärvi-Hikiä välinen voimajohtoreitti sijoittuu suurelta 
osin nykyisen voimajohdon paikalle, haittaa linnustolle arvioidaan tulevan häiriö- ja estevaikutuksista.  

Voimajohtohankkeen ei arvioida aiheuttavan pysyviä muutoksia metsä- tai suoalueiden lintulajistossa 
tai parimäärissä. Vaikutus lintujen elinympäristöjen laatuun ja määrään on vähäinen verrattaessa sitä 
esimerkiksi tavanomaisen metsätalouden vaikutuksiin. Rakentamistoimenpiteet saattavat karkottaa 
linnustoa, mutta vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja paikallisia. 

Uusiin maastokäytäviin sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla linnuston elinympäristöt muuttuvat nykytilantee-
seen nähden jonkin verran. Vaikutus ilmenee metsäpinta-alan pienentymisenä, mutta muutoksen mer-
kityksen tavanomaiselle metsälinnustolle arvioidaan jäävän kokonaisuutena vähäiseksi pitkällä aikavä-
lillä. 

Voimajohdot aiheuttavat linnuille törmäysriskin. Lintujen on kuitenkin todettu melko tehokkaasti väistä-
vän voimajohtoja ja näin kykenevän välttämään törmäyksen. Koska voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin 
nykyisten, purettavien voimajohtojen paikalle, ei lintujen törmäysriskiä arvioida erityisen merkittäväksi. 
Avosoilla ja pelloilla pesiville lajeille voimajohdosta on vähäistä haittaa Matosuon, Kääpälän ja Alhojär-
ven alueilla. Metsälajistoon voimajohdosta on vähäistä häiriövaikutusta Heinämäen metsäalueen li-
säksi (MAALI-alue) myös Vilhusenmäellä. Kokonaisuudessa hankkeen linnustovaikutusten arvioidaan 
jäävän vähäisiksi, koska suurelta osaltaan voimajohto sijaitsee nykyisen voimajohdon paikalla. Vaiku-
tuksia lieventää lintujen törmäysriskiä vähentävien merkintöjen asentaminen arvioinnissa tunnistettui-
hin kohteisiin. 

Voimajohdon vaikutukset eläimistöön ovat paikallisia ja korkeintaan kohtalaisia. Voimajohdon vaikutus 
suurpetoihin on kokonaisuudessaan vähäinen, vaikka voimajohtoreitillä sijaitsee joitakin suurpetojen 
reviirejä. Vähäisiä vaikutuksia voi kohdistua metsäpeuraan voimajohtoreitin pohjoisosassa. Voimajoh-
toreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi liito-oravan elinympäristö, jolle voimajohdon 
vaikutus direktiivilajiin on kohtalainen paikallinen. Reittivaihtoehtojen välillä ei ole osoitettavissa olen-
naisia eroja, lukuun ottamatta Petäjävesi-Jämsä-reittiosuudella Niinimäen vaihtoehtoja, jossa itäinen 
vaihtoehto sijoittuu liito-oravan mahdolliselle elinalueelle ja läntisen vaihtoehdon toteutuminen ei ai-
heuta vaikutuksia liito-oravalle. Lisäksi Petäjäveden sähköaseman kohdalla läntisemmästä vaihtoeh-
dosta kohdistuu vaikutuksia kirjojokikorentoon, jonka elinympäristöä sijoittuu voimajohtoalueelle. 
Vaikutukset voivat olla osittain myös positiivisia. Itäisestä vaihtoehdosta ei arvioida kohdistuvan lajille 
vaikutuksia, sillä se sijoittuu soveltuvimpien elinympäristöjen ulkopuolelle. 

Vaikutukset luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin 

Voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen enintään kilometrin vyöhykkeelle sijoittuu yhteensä yksitoista 
Natura-aluetta, joista neljä sijoittuu suunnitellun voimajohtoreitin tai johtoreittivaihtoehdon johtoalueelle. 
Näillä neljällä Natura-alueella on jo nykyisin voimajohto. Yksi Natura-alueista sijoittuu voimajohtoreitin 
välittömään läheisyyteen nykytilanteessa ja suunnitellun voimajohdon toteutuessa.  

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia 
Alajärvi-Petäjävesi johto-osuudelle sijoittuvan Mäntykankaan Natura-alueen suojelun perusteena ole-
ville luontotyypeille ja lajeille, eikä hanke heikennä alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. Vilhusen-
mäen reittivaihtoehdosta riippuen Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueelle ei aiheudu vaikutuksia tai 
vaikutukset ovat kohtalaisen kielteiset. Syrjänharjun Natura-alueelle ei arvioida olevan vaikutuksia kum-
mallakaan Pengerjoen reittivaihtoehdoilla. Petäjävesi-Jämsä johto-osuudella sijaitsevan Hallinmäen 
Natura-alueelle vaikutukset ovat Itäaho/Rajasuon reittivaihtoehdoista riippuen merkityksettömiä tai koh-
talaisen kielteisiä. Voimajohtohankkeesta ei aiheudu Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueelle merkittäviä 
vaikutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille, eivätkä vaihtoehdot 
heikennä alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. 

Voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen sijoittuu yhteensä 35 suojelu- tai suojeluohjelma-aluetta tai 
Metsähallituksen tulevaa suojelualuetta. Näistä 13 sijoittuu osittain nykyisen voimajohtoreitin alueelle. 
Nykyisen voimajohtoreitin leventäminen lisää hieman vaikutuksia näille suojelualueille 12 kohteessa, 
mutta vaikutukset jäävät vähäisiksi. 
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Vaikutukset ilmastoon 

Uuden Alajärvi-Hikiä voimajohtoyhteyden rakentamisesta, käytöstä ja sen elinkaaren lopussa tapahtu-
vasta käytöstä poistosta syntyy suoraan ja välillisesti ilmastovaikutuksia. Kansallisen hiilineutraalius-
tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä uusiutuvan sähkön tuotantoon että sähkönsiir-
toinfrastruktuuriin. Alajärvi-Hikiä voimajohdolla arvioidaan saavutettavan kansallisen sähköverkon alu-
eella vuonna 2030 noin 250 gigawattitunnin vuosisäästö sähkön siirrossa syntyvissä energiahäviöissä. 
Uusi voimajohto mahdollistaa kuitenkin osaltaan erityisesti tuulella tuotetun päästöttömän sähkön li-
sääntyvän hyödyntämisen ja auttaa näin pienentämään häviösähkönkin päästöjä. Näistä syntyy hiilikä-
denjäljeksi kutsuttuja ilmastohyötyjä, joita voidaan saavuttaa voimajohdon elinkaaren aikana ja joita ei 
syntyisi ilman hanketta.  

Isoin osa Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasupääs-
töistä eli hiilijalanjäljestä syntyy hankkeen alkuvaiheessa. Eniten päästöjä liittyy voimajohdon materi-
aalien ja rakenteiden valmistukseen. Päästöt vastaavat kokoluokaltaan noin 10 prosenttia voimajoh-
don sijoittumisalueella olevien kuntien Hinku-menetelmällä (Hiilineutraalisuomi.fi 2022) lasketuista 
vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöistä.  

Toinen laskennallisesti tarkastelluista Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen ilmastovaikutusten lähteistä 
on voimajohdon rakentamisen aikana syntyvä hiilivarastojen ja -nielujen pienentyminen. Tulosten 
mukaan johtoalueen puuston hiilivarasto vähenee hakkuiden ja raivausten vuoksi noin 22 000–37 000 
tCO2-ekv vaihtoehdosta riippuen. Tarkasteltavan alueen hiilinielut pienenevät vuositasolla noin 160–
260 tCO2ekv. Poistuvan puustoisen pinta-alan määrä on noin 210–360 hehtaaria johtoalueen pinta-
alan ollessa enimmillään 630 hehtaaria. Määrä on vähäinen (0,03 %) verrattuna voimajohdon sijoittu-
misalueella olevien 13 kunnan metsätalousmaan noin 947 000 hehtaarin kokonaisalaan verrattuna. 
Näin syntyvä metsäpoistuma on myös osittaista, ja osin väliaikaista alueen kehittyessä hakkuun jäl-
keen, sillä johtoaukea jatkaa hakkuun ja raivauksen jälkeen metsäpohjana. Myöskään reunavyöhyk-
keiden maankäyttö ei muutu metsästä muuksi maankäytöksi, vaan sen puusto voi jatkaa kasvamista, 
kunnes saavuttaa lunastusmittansa. 

Voimajohdon käyttövaiheessa aiheutuu sähkönsiirron energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottami-
sesta epäsuorasti kasvihuonekaasupäästöjä. Yksittäisen voimajohdon siirtohäviöiden vaikutusten arvi-
ointi on kuitenkin haasteellista. Uusi voimajohto parantaa myös koko sähköverkon energiatehokkuutta. 
Samalla on muistettava, että uuden voimajohdon mahdollinen sähkön siirron kasvu merkitsee myös 
siirtohäviöiden lisääntymistä.  

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välisellä osuudella reitti sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen 
metsäiseen ympäristöön. Reitin lähivaikutuspiiriin ei sijoitu maiseman eikä kulttuuriympäristön ar-
vokohteita yhtä paikallista arvokohdetta lukuun ottamatta. Maiseman sulkeutuneesta ja pääosin 
melko tavanomaisesta luonteesta johtuen muutoksen sietokyky reittiosuudella on melko hyvä. Lisäksi 
voimajohdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon paikalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. 

Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä maisema on melko avointa. Eri suuntiin katsottaessa näkyy 
nykyisiä voimajohtorakenteita. Nykyisistä häiriötekijöistä johtuen maiseman muutosten sietokyky on 
varsin hyvä. Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä peltomaisemaan sijoittuva itäinen reittivaihto-
ehto heikentää merkittävästi jo nykyisellään maisemallisesti huonoa tilannetta. Vaikutukset kohdistuvat 
erityisesti Pohjolan asuinrakennukseen ja pihapiiriin. Läntisessä vaihtoehdossa maisemavaikutus jää 
vähäiseksi. 

Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä on pääasiassa melko sulkeutunutta. Muutamassa kohdassa reitti sijoit-
tuu vesistön äärelle tai ylittää vesistöosuuden. Yksi valtakunnallinen arvokohde sijoittuu reitin lähi-
vaikutuspiiriin. Kaukovaikutuspiirissä on UNESCO-maailmanperintökohde, mistä kuitenkaan ei ole voi-
majohdoille näköyhteyttä. Ympäristön pääosin sulkeutuneesta luonteesta johtuen maiseman muutos-
ten sietokyky on pääasiassa reittiosuudella varsin hyvä. Vesistöosuudet ja arvokohteen läheisyys ovat 
herkempiä alueita. Voimajohdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon paikalle lieventää kielteisiä vaiku-
tuksia. 
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Lyhyt Jämsä-Toivilan reittiosuus sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Reitin 
varrella on myös vähän teollisuutta. Osuus sietää muutoksia varsin hyvin. Lisäksi voimajohdon sijoittu-
minen nykyisen voimajohdon rinnalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. Uudella voimajohdolla on lähinnä 
moottoriradan maisemakuvaan kohdistuvaa vaikutusta. 

Reittiosuus Toivila-Hikiä sijoittuu monin paikoin avomaisemaan tai vesistön läheisyyteen. Maisema on 
avotilojen yhteydessä tavallisesti herkkää ja muutosten sietokyky on huonohko. Lieventävänä seik-
kana voidaan todeta, että voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen paikalle, eikä ole uusi ele-
mentti maisemassa. Jämsän keskustan eteläpuolella voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti 
arvokasta Alhojärven viljelymaisema -aluetta. Nykyäänkin voimajohtoreitti on melko hallitseva avomai-
semassa ja näkyy monin paikoin. Asutusta sijoittuu muutamissa kohdissa hyvin lähelle reittiä. Voima-
johtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta Arvajanreitin kulttuurimaisemat -aluetta, joka on 
osin myös maakunnallisesti arvokas. Päävaihtoehdossa enimmät vaikutukset kohdistuvat Hassin alu-
eeseen ja siellä muutamaan asuinrakennukseen ja pihapiiriin. Toritun kylän kohdalla voimajohtoreitin 
lähivaikutuspiiriin sijoittuu useampi maakunnallisella tasolla arvokas kohde. Alueet ovat kulttuuriympä-
ristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä: Toritun kylän kulttuurimaisema, Toritun harjun mai-
sema-alue ja Isoharjun maisema-alue. Padasjoella voimajohtoreitti leikkaa samanaikaisesti neljää ar-
voaluetta, joista kaksi on valtakunnallisesti arvokkaita. Toinen on rakennettu kulttuuriympäristö Vesi-
jaon kylä ja toinen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisemat. 
Kuohijärven läheisyydessä voimajohtoreitti sijoittuu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaalle 
maisema-alueelle Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat/Evojokilaakso. Maiseman kannalta kriittisim-
mät kohdat sijoittuvat Ekojärven ja Kuohijärven Tollikonlahden kohdille. Nykyinen voimajohto lieventää 
kuitenkin vaikutuksia. Voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta Lammin lounaisten 
viljelymaisemien maisema-aluetta. Samalla se halkoo osin tai kokonaan saman aluerajauksen sisään 
sijoittuvia kolmea maakunnallista arvokohdetta. 

Vaikutuksen kaavoitukseen, maankäyttöön, asutukseen, virkistykseen ja elinkeinoihin 

Voimajohtohanke muuttaa eniten suunniteltua maankäyttöä voimassa olevien osayleiskaavojen ja 
asemakaavojen alueella. Uuden voimajohdon sijoittuessa maa- ja metsätalousalueille vaikutukset 
jäävät vähäisiksi. Muualla suunniteltujen reittien läheisyydessä ei ole painetta yhdyskuntarakenteen 
leviämiselle voimajohtojen suuntaan. 

Voimajohtoreitit eivät ole merkittävästi ristiriidassa alueen maakuntakaavoituksen tai kunnallisen 
kaavoituksen kanssa. Voimajohtoreitit sijoittuvat maakuntakaavojen voimajohtomerkintöjen paikalle tai 
rinnalle ja toteuttavat maakuntakaavan toteutumista. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaavan alu-
eella voimajohtoreitit leikkaavat kaavassa osoitettuja kolmea lomarakennuspaikkojen kaavamerkintöjä 
ja voivat estää rakennuspaikkojen toteutumisen. Nykyinen voimajohtoreitti on kaavamerkintänä ran-
tayleiskaavassa. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat harvaan asutulle alueelle. Asutusta on eniten voimajohtoreitin 
läheisyydessä Hikiällä. Nykytilanteessa voimajohtoalueelle sijoittuu yhteensä 10 asuinrakennusta ja 
19 lomarakennusta. Reittisuunnittelussa tehdyt nykyisen voimajohdon pienet sivuttaissiirrot vievät viisi 
asuinrakennusta ja kolme lomarakennusta pois johtoalueelta. Hankkeessa muodostuvalle johtoalueen 
laajennukselle eli johtoalueen reunavyöhykkeelle, on nykyisten lisäksi jäämässä enimmillään yksi 
asuinrakennus ja viisi lomarakennusta. Nämä nykyiset rakennukset voidaan lähtökohtaisesti säilyttää, 
mikä varmistuu hankkeen jatkosuunnittelussa. Johtoalueelle sijoittuu tulevaisuudessa kuusi asuinra-
kennusta ja 21 lomarakennusta. Näistä kaksi lomarakennusta ja yksi asuinrakennus sijoittuu voimajoh-
toaukealle nykytilanteessa ja suunnitellun voimajohdon toteutuessa. Johtoaukealla asuinrakennuksia 
ei voida säilyttää. 

Voimajohto risteää ulkoilureittejä, latuja, moottorikelkkailureittejä, retkipolkuja, pyöräilyreittejä ja vesiret-
keilyreittejä. Janakkalan Löyttymäellä voimajohtoreitti sivuaa Mallinkaistenjärven virkistysaluetta. Vir-
kistysalueen retkeilyrakenteita ei sijoitu voimajohdon läheisyyteen. Voimajohdon pylvässuunnittelulla 
reitit voidaan ylittää ja huomioida niin, ettei vaikutuksia reiteille aiheudu. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että erot eri toteutusvaihtoehtojen osalta ovat varsin vähäisiä ja kaikki 
reittivaihtoehdot ovat maankäytön näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. 
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Vaikutukset ihmisiin  

Voimajohtohanke ei vaikuta suurempiin sosiaalisiin yhteisöihin (kylät, taajamat, asutuskeskittymät) ja 
niiden elinoloihin, vaan vaikutukset ovat pääasiassa paikallisia yksittäisiin rakennuksiin kohdistuvia. 

Terveysvaikutuksien osalta voimajohto ei laskelmien perusteella aiheuta raja-arvot ylittävää magneetti-
kenttää. Tästä huolimatta huoli mahdollisista terveysvaikutuksista voi olla todellista. 

Koronamelun mahdolliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä alle 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta 
voimajohdosta sijoittuville asuin- ja lomakiinteistöille. Melun ohjearvot eivät ylity. 

Merkittävimmät vaikutukset ihmisten elinoloihin aiheutuvat muutaman yksittäisen kohteen osalta, 
joissa asuin- tai lomarakennus sijoittuu nykyiselle tai tulevalle johtoalueelle. Vaikutusta voi olla myös 
voimajohtoalueen ulkopuolella (viihtyisyys- ja maisemavaikutukset). 

Rakentamisen ja käytöstä poiston aikaiset sekä käytöstä poiston jälkeiset vaikutukset 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset ovat tyypillisesti paikallisia ja tilapäisiä ra-
kennustyömaan siirtyessä koko ajan eteenpäin. Maastossa kasvillisuus voi vaurioitua paikallisesti ja 
työkoneet saattavat vaurioittaa myös teitä, puustoa ja viljelyksiä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
eivät ole kokonaisuutena merkittäviä eikä niissä ole oleellisia eroja hankkeen vaihtoehtojen välillä Hait-
toja lieventää toimintatapojen ohjeistaminen ja maanomistajien ja lähiasukkaiden ennakoiva tiedotta-
minen.  

Voimajohtoa purettaessa vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin rakentamisen aikana ja luonteeltaan 
väliaikaisia. Käytöstä poiston jälkeen voimajohtoalue saa ennallistua metsätalousalueilla puustoiseksi 
ja viljelyalueilla pylväspaikat voidaan ottaa takaisin viljelykäyttöön, millä on myönteistä vaikutusta elin-
keinoille. Tällöin myös koronameluvaikutukset sekä sähkö- ja magneettikenttävaikutukset loppuvat. 
Voimajohtorakenteiden poistuminen maisemakuvasta voidaan kokea myönteisenä maiseman muutok-
sena erityisesti voimajohtoreittien lähellä asuvien kannalta. Toisaalta käytöstä poistetulle voimajohto-
alueelle voi kohdistua uutta maankäyttöä, jota tässä vaiheessa ei voida ennakoida. 

Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksia syntyy lähialueen tuulivoimahankkeiden, niiden sähkösiirtoreittien sekä Fingridin 
suunnitteilla olevan Jylkkä-Alajärvi voimajohtohankkeen kanssa. Etenkin hankealueen pohjoisosissa on 
käynnissä useita tuulivoimahankkeita, jotka sijoittuvat voimajohtoreitin läheisyyteen tai johtoalueelle ja 
joiden on suunniteltu liittyvän kantaverkkoon Alajärvi-Hikiän voimajohdon varrelle rakennettavien säh-
köasemien kautta. Tärkeimmät liityntäpisteet ovat Alajärven ja Petäjäveden sähköasemat. Näille raken-
nettavat tuulivoimatoimijoiden sähkönsiirtoreitit on useimmissa vaihtoehdoissa suunniteltu toteutetta-
vaksi ilmajohdoin, mikä aiheuttaa useiden maastokäytävien muodostumista alueelle.  

Alueelle suunniteltu tuulivoima ja voimajohdot muuttavat alueen maisemaa ja maankäytön rakennetta. 
Laajoja maa-alueita muutetaan energiahuollon alueiksi. Muutos on voimakkainta metsäalueilla ja luon-
nonympäristöissä. Asutuilla alueilla voimajohdon aiheuttama muutoksen voimakkuus yhteisvaikutusten 
osalta ei ole niin merkittävä, koska maisemassa on jo ennestäänkin voimajohto elementtinä. Maankäy-
tön osalta yhteisvaikutuksia muodostuu alueilla, joissa voimajohto sijoittuu Louhukankaan, Korkeamaan 
ja Konttisuon tuulivoimahankkeiden alueille.  

Voimajohto ylittää turvetuotantoalueita Soinissa. Turvetuotannon toiminnot ovat lähtökohtaisesti sovi-
tettavissa yhteen voimajohdon kanssa. Voimajohdon rakentaminen, kunnossapito sekä käytöstä pois-
taminen eivät aiheuta vähäistä merkittävämpiä vaikutuksia turvetuotannolle. 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että hanke on ympäristöllisesti hyväksyttävä eikä hank-
keesta muodostu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia millään vaikutusarvioinnin osa-alueella. 
Nyt tarkasteltavana olevassa hankkeessa kaikki voimajohtoreittiosuudet ja niiden toteuttamisvaihtoeh-
dot ovat toteuttamiskelpoisia. Mikään johtoreittiosuus tai vaihtoehto ei aiheuta niin suuria merkittäviä 
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haittoja, että niiden perusteella ratkaisu olisi todettavissa toteuttamiskelvottomaksi. Hankkeen riskinar-
vioinnissa tai yhteisvaikutusten arvioinnissa ei ilmennyt sellaisia riskejä tai yhteisvaikutuksia, jotka vaa-
rantaisivat toteuttamiskelpoisuuden. Teknisistä vaihtoehdoista Vilhusenmäen itäinen vaihtoehto ja 
Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto edellyttävät mahdollisesti poikkeamislupamenettelyä luonnonsuo-
jelulain 29 §:n luontotyypin suojelualueen osalta leventyvän voimajohtoreittivaihtoehdon osalta. Mo-
lemmille kohteille on muodostettu vaihtoehtoiset kiertoreitit, joiden toteuttaminen ei vaadi poikkeamis-
menettelyä.  

Aikataulu ja hankkeen luvitus 

Voimajohtohanke on alkanut esisuunnittelulla ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. YVA-me-
nettely on käynnistynyt virallisesti, kun YVA-ohjelma on jätetty yhteysviranomaisena toimivalle Keski-
Suomen ELY-keskukselle helmikuussa 2022.  

Varsinainen vaikutusten arviointi on tehty kesän ja syksyn 2022 aikana. Tulokset on koottu arviointi-
selostukseen. Yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä kahden kuu-
kauden kuluessa nähtävilläolon päättymisestä kevättalvella 2023.  

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleis-
suunnittelu tehdään vuosina 2024–2025. Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid hakee tutkimus-
lupaa Maanmittauslaitokselta. Energiavirastolta haetaan sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa, 
jolla vahvistetaan hankkeen tarpeellisuus sähkön siirron turvaamiseksi. Lisäksi Fingrid hakee lunastus-
lupaa voimajohdon johtoalueelle. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö ja luvan 
myöntää valtioneuvosto. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028. 
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1  HANKKEEN YLEISKUVAUS 

1.1  Hankkeen perustelut ja aikataulu 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmä-
vastuusta ja verkon kehittämisestä. Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja 
ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita 
vastaavaksi. Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoyhteys on tär-
keä osa tulevaisuuden puhdasta sähköjärjestelmää. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövar-
muusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa. 

Energiamurros ja vihreä siirtymä aiheuttavat merkittäviä muutostarpeita kantaverkolle. Suomen poh-
jois–eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin tarvetta lisäävät uudet investoinnit sähköntuotantoon, 
kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet sekä Suomen ja Ruotsin välisten sähkönsiirtoyhteyksien vah-
vistaminen, jolla ylläpidetään sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa. Sähkönsiirtotarpeiden arvioi-
daan kasvavan siten, etteivät nykyiset tai rakenteilla olevat sähkönsiirtoyhteydet enää riitä. Tästä 
syystä Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välille tarvitaan useita uusia 400 kilovoltin jännitteisiä säh-
könsiirtoyhteyksiä, jotka toteutetaan askeleittain sähkönsiirtotarpeen kasvun myötä.  

Tuulivoimaa ennustetaan rakennettavan Suomeen noin 1 000 megawattia vuodessa ja siitä suuri osa 
sijoittuu etenkin länsirannikolle ja Pohjanmaan pohjoisiin osiin. Suunniteltu Alajärven ja Hikiän välinen 
voimajohtoyhteys siirtää tehoa etelämmäksi Suomeen. Etelä-Suomessa fossiilista sähköenergiantuo-
tantoa ollaan supistamassa ja sähkön käyttö myös lisääntyy merkittävästi. Uusien sähkönsiirtoyhteyk-
sien avulla Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla voidaan korvata Etelä-Suo-
men fossiilista tuotantoa ja vastata lisääntyvään sähkön kulutuksen kasvuun, mikä edistää Suomen 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Koko Kala-
joen Jylkästä Alajärven kautta Hausjärven Hikiälle ulottuvan voimajohtoyhteyden lisäksi muut raken-
teilla ja suunnitteilla olevat pohjois–eteläsuuntaista siirtokapasiteettia lisäävät voimajohdot siirtävät 
pohjoisen tehon Etelä-Suomeen. Tämä lisää entisestään voimajohtoyhteyden eteläisen osan kehittä-
misen tarvetta. Uudella Alajärven ja Hikiän välisellä voimajohtoyhteydellä turvataan kantaverkolle ase-
tettu käyttövarmuusvaatimus ja pystytään säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, 
mitkä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi voimajohtoyhteys parantaa energiatehokkuutta vä-
hentämällä sähkönsiirron energiahäviöitä. 

Hankkeen yhteydessä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi Toivilan ja Hikiän välillä molemmat 110 
kilovoltin kantaverkon voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Voimajohtoyhteydet uu-
sitaan tämän hankkeen yhteydessä 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 
110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilovoltin voimajohtojen väliorteen. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa 
hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteetti-
rajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Sähkömarkkinalain mukaan verkon siirtokapasiteetin on 
oltava riittävä varmistamaan edellytykset Suomen säilymisenä yhtenä hinta-alueena. 

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleis-
suunnittelu tehdään vuosina 2024–2025. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 
2026–2028. 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavan 400 ja 110 kilovoltin voimajohtohank-
keen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä 
päätepisteenä on Fingridin Hausjärven Hikiällä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltavien voimajohtoreit-
tien yhteispituus on noin 453 kilometriä, kun rinnakkaisten voimajohtojen pituus lasketaan erikseen. 
Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta 
riippuen, kun rinnakkaiset voimajohdot lasketaan yhteisenä voimajohtoyhteytenä (kuva 1.1). 
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Kuva 1.1. YVA-menettelyssä tarkasteltavien voimajohtoreittien sijoittuminen kartalla. 
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1.2  Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuu-
desta sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukai-
sesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kanta-
verkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii Energiavi-
rasto. 

Fingrid omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. Kantaverkkoon kuuluu 
400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 000 kilometriä sekä 116 sähköasemaa ja kolme HVDC-
asemaa. Vuonna 2021 Fingridin liikevaihto oli 1 090,9 miljoonaa euroa. 

1.3  Kantaverkkosuunnittelu 

Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. 
Fingrid tarkastelee kantaverkon kehittämistä kokonaisuutena ennakoiden sähkönsiirtotarpeet laaja-
alaisesti ja pitkäjänteisesti aina 20–30 vuotta eteenpäin. Sähkönsiirtotarpeiden muutokset ja voiman-
siirtoverkon vahvistustarpeet perustuvat sähkön kulutusennusteisiin ja tuotantokapasiteetin muutoksiin 
sekä sähkön tuonnin ja viennin kehittymiseen. Sähkömarkkinoiden toimintaedellytysten varmista-
miseksi Fingrid tekee verkkosuunnittelua yhteistyössä asiakkaidensa ja muiden Itämeren alueen kan-
taverkkoyhtiöiden kanssa. 

Eurooppalaisella tasolla Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio ENTSO-E (European 
Network of Transmission System Operators for Electricity) julkaisee joka toinen vuosi kymmenvuotisen 
verkon kehittämissuunnitelman. Alueellisella tasolla siirtoverkonhaltijat julkaisevat joka toinen vuosi 
kymmenvuotisen alueellisen verkon kehittämissuunnitelman. Suomi on osa Itämeren suunnittelualu-
etta. Suomessa Fingrid toimii järjestelmävastaavana kantaverkkoyhtiönä ja toimittaa sääntelyviran-
omaiselle joka toinen vuosi kymmenvuotisen kansallisen verkon kehittämissuunnitelman. 

1.4  Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA, 252/2017) ja valtioneuvoston asetus ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) edellyttävät YVA-menettelyn soveltamista energian siir-
ron hankkeissa, joihin sisältyy vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joiden pituus on yli 
15 kilometriä. 

Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid tarvitsee lunastuslain mukaisen tutkimusluvan Maan-
mittauslaitokselta. Tutkimuslupa antaa oikeuden tutkia pylväspaikkojen maaperää perustus- ja maa-
doitussuunnittelua varten ja merkitä pylväspaikat maastoon. 

Ennen hankkeen toteuttamista Fingrid hakee sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista hankelupaa 
Energiavirastolta. Hankelupa ei anna oikeutta rakentaa voimajohtoa eikä siinä määrätä voimajohdon 
reittiä. Lupapäätöksessä vahvistetaan, että suurjännitejohtojen rakentaminen on sähkön siirron turvaa-
miseksi tarpeellista. Hankelupahakemukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteys-
viranomaisen perusteltu päätelmä. 

Fingrid hakee lunastuslupaa voimajohdon johtoalueelle. Lunastamista säätelee laki kiinteän omaisuu-
den ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Lupahakemukseen liitetään lunastuslain edellyt-
tämät selvitykset, kuten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä. YVA-me-
nettelyn tulosten huomioon ottamiseen lunastuslupa-asian käsittelyssä liittyy myös niin sanottu lunas-
tuslupalaki (laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta 768/2004). Uu-
distettavana olevan lunastuslupalain mukaan lunastuslupapäätöksessä on annettava hankkeesta ai-
heutuvien haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi tarpeelliset määräykset johtoreitistä, hankkeen toteut-
tamistavasta ja ajankohdasta sekä hankkeen vaikutusten tarkkailemisesta. Lunastuslupa-asian valmis-
telee työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. Lunastamalla Fingrid saa joh-
toalueeseen käyttöoikeuden, jonka perusteella voimajohto voidaan rakentaa ja sitä voidaan käyttää ja 
pitää kunnossa. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla 
(295/1963) muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Lailla rauhoitettuja ovat myös 
vähintään 100 vuotta vanhat hylyt. Muut kulttuuriperintökohteet, löytöpaikat ja irtaimet muinaisesineet 
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muodostavat kiinteiden muinaisjäännösten ohessa arkeologisen kulttuuriperinnön. Muinaismuistoiksi 
lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja 
kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muut-
taminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain 
mukaista lupaa. Voimajohtorakenteiden sijoittuessa arkeologisen kulttuuriperinnön alueelle tulee koh-
teeseen kajoamisesta ja sen ehdoista neuvotella Museoviraston kanssa. Mikäli johtoalueelta löyde-
tään arkeologisen kulttuuriperinnön kohde, on se pääsääntöisesti mahdollista ottaa huomioon pylväi-
den sijoitussuunnittelussa siten, että kohteelle ei tapahdu muinaismuistolaissa kiellettyjä toimenpiteitä. 
Hankkeen tarkasteltavan vaikutusalueen alueellisilta vastuumuseoilta pyydettiin lausunnot arkeologi-
sen inventoinnin tarpeesta. Inventointi nähtiin tarpeelliseksi Alajärven kaupungin, Soinin kunnan, Ähtä-
rin kaupungin, Kuhmoisten kunnan, Padasjoen kunnan, Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan 
ja Hausjärven kunnan alueille sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla sekä Jämsän kaupungin Alhojärven alu-
eelle sijoittuvalla johtoreittiosuudella. Inventointi on toteutettu syksyn 2021 aikana ja YVA-ohjelman 
jälkeen reittimuutosten alueilla on tehty inventoinnin päivitykset vuonna 2022. Selvitysten tulokset on 
esitetty tässä YVA-selostuksessa sekä huomioitu vaikutusten arvioinneissa. 

Voimajohdon sijoittuessa tieympäristöön on tarvittaessa haettava lain liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä (503/2005) 47 §:n mukainen poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle raken-
tamisesta. Koska kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kantaverkkohanke, suunnitellulle voima-
johdolle ei tarvitse hakea erillistä tien ylitys- tai alituslupaa, vaan lupakäsittely hoidetaan ELY-keskuk-
sen lausuntomenettelyllä lunastuslain mukaisen menettelyn yhteydessä. 

Voimajohdon rakentamisesta rautatiealueelle tulee laatia rataverkon haltijan Väyläviraston kanssa ra-
talain (110/2007) 36 §:n mukainen sopimus, jossa sovitaan tarkemmin muun muassa rautatien turval-
lisuuden vaatimista toimenpiteistä ja vastuista. Voimajohdon rakentamiseksi rautatien ylitse tulee ha-
kea Väylävirastolta erillistä risteämälupaa (lunastusluvan jälkeen). Osuudella Petäjävesi-Jämsä suun-
niteltu voimajohtoreitti risteää sähköistämättömän radan Haapamäki–Jyväskylä kanssa Petäjävedellä. 
Osuudella Toivila-Hikiä suunniteltu voimajohtoreitti risteää sähköistetyn radan Tampere–Jyväskylä 
kanssa Jämsässä sekä sähköistetyn radan Riihimäki-Lahti kanssa Hausjärvellä juuri ennen Hikiän 
sähköasemaa. 

Tarvittaessa tulee ottaa huomioon ilmailulain (864/2014) mukaisen lentoesteluvan tarve. Ilmailulaki 
edellyttää lentoesteluvan hankkimista uusille esteille, joiden korkeus ylittää 30 metriä maanpinnasta 
silloin, jos etäisyys lentoaseman mittapisteeseen on alle 45 kilometriä. Lentoestelupa haetaan tarvitta-
essa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta yleissuunnittelun aikana. Tarkasteltavassa hankkeessa 
alle 45 kilometrin etäisyydelle johtoreiteistä sijoittuvat Jyväskylän Tikkakosken ja Jämsän Hallin lento-
asemat. 

Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää voimajohtorakenteiden sijoittamista tai johtoalueen muodos-
tumista luonnonsuojelualueelle tai suojellun lajin kasvupaikalle / elinympäristölle tai hanke vaikuttaa 
luonnonsuojelulailla suojeltuihin elinympäristöihin tai lajeihin ja lajien esiintymiin, tulee soveltaa ta-
pauskohtaisesti luonnonsuojelulainsäädännön (1096/1996) mukaisia poikkeamislupamenettelyjä. 
Hankkeen heikentäessä luontodirektiivin liitteen IV a lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tulee ha-
kea luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeuslupaa hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteen 
IV a lajin esiintymää. Lupa voidaan myöntää, jos hanke on yhteiskunnan edun kannalta erityisen tär-
keä, vaihtoehtoista toteutustapaa ei ole ja lajin suotuisa suojelun taso säilyy. Lupaa haetaan alueelli-
selta ELY-keskukselta. Lähtökohtana on välttää haitalliset vaikutukset luonnonsuojelulailla suojeltuihin 
elinympäristöihin. Hankkeessa ei ole tunnistettu lupatarpeita lajisuojelusta poikkeamiseen. Hank-
keessa on muodostettu vaihtoehtoisia reittejä kohdissa, missä nykyinen voimajohtoalue levenisi hank-
keen myötä luonnonsuojelualueelle. Multian Vilhusenmäen vanhojen metsien suojelualueen ja Jäm-
sän Metsä-Ryskälän yksityisen maan luonnonsuojelualueen luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypin 
suojelualueen osalta voi tulla kyseeseen poikkeamislupamenettely suojelualueille leventyvän voima-
johtoreittivaihtoehdon osalta. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen johtoreitin sijoittumista on muutettu siten, 
ettei johtoalue levene Jämsän-Kuhmoisten rajalla sijaitsevan Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken yk-
sityisen maan luonnonsuojelualueelle. 

Voimajohtohanketta lähimpien Natura-alueiden osalta sovelletaan luonnonsuojelulain 65–66 § mukai-
sia säännöksiä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi on laadittu viidelle Natura-alueelle, joi-
den alueille tai niitä välittömästi sivuavasti voimajohtoreitti sijoittuu. Nämä alueet ovat 
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• Mäntykangas, FI0800100, SAC 

• Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC 

• Syrjänharju, FI0900085, SAC 

• Hallinmäki, FI0900124, SAC 

• Isojärvi-Arvajanreitti, FI0900101, SAC/SPA 

Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen laadittiin arviointiohjelmavaiheessa neljälle Natura-alu-
eelle, jotka sijoittuvat voimajohtoreittien läheisyyteen. Nämä alueet olivat  

• Mäntykangas, FI0800100 SAC 

• Matosuo, FI0800038, SAC 

• Ormajärvi-Untulanharju, FI0325002, SAC 

• Sajaniemi, FI0325009, SPA 

Yhteysviranomainen otti kantaa Natura-arviointien velvollisuuden selvittämisen asianmukaisuuteen 
YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa. Muiden Natura-alueiden osalta selvitykset todettiin riittä-
viksi, mutta Mäntykankaan osalta edellytettiin varsinaisen Natura-arvioinnin laatimista ja Matosuon 
osalta edellytettiin täydennyksiä Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämiseen. Laaditut Natura-arviot 
on esitetty liitteessä 3 ja Matosuon päivitetty Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen on esitetty 
liitteessä 4. 

Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää voimajohtorakenteiden sijoittamista vesistöön, vesilain 
(587/2011) mukaisen luvan tarve määräytyy tapauskohtaisesti sen mukaan, aiheutuuko rakentami-
sesta vesilain 3. luvun 2 § kohtien 1–9 mukaisia haitallisia vaikutuksia ja / tai edellyttääkö vesistöön 
rakentaminen ruoppausta yli 500 kuutiometriä. Vähimmillään voimajohtorakenteiden sijoittamisesta 
vesistöön tarvitaan osakaskunnan suostumus. Mikäli hankkeessa joudutaan muuttamaan vesilain 2. 
luvun 11 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, tarvitaan vesilain suojelusäännöksistä poikkeamislupa. 
Lupaviranomainen on aluehallintovirasto. Tarkasteltavassa hankkeessa on tarve sijoittaa voimajohto-
rakenteita vesistöön Jämsän Lamminsaaren itäisellä voimajohtoreittivaihtoehdolla. Jämsän Lammin-
saaressa on nykyisellään kaksi rinnakkaista voimajohtopylvästä, ja uuden pylvään mahtuminen saa-
reen on epävarmaa. Saaren viereen vesialueelle saatetaan joutua tekemään täyttöä, jolle uusi pylväs 
rakennetaan ja tällöin vesiluvan tarve tulee harkittavaksi. Vesilain 2. luvun 11 § mukaisten suojeltavien 
luontotyyppien osalta hankkeessa ei ole tunnistettu suojelusäännöksistä poikkeamislupatarpeita. 

Mikäli voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maastokäytävään alueella, jolla on voimassa oleva asema-
kaava, tulee asemakaavaa muuttaa voimajohdon lunastusmenettelyn jälkeen. Erityisen tärkeää tämä 
on, jos voimajohtoreitti sijoittuu asuin-, teollisuus- tai muille korttelialueille tai jos voimajohdon raken-
nuskieltoalue ulottuu korttelialueiden rakennusaloille. 

Uuden voimajohdon sijoittuessa voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai osayleiskaavan 
alueelle kaavamuutoksen tarve tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Osayleiskaava-alueella tulee selvit-
tää, miten suunniteltu voimajohto täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset ja tämän pohjalta arvioida 
kaavamuutoksen tarve. Lisäksi on syytä tarkastella, miten voimajohto vaikuttaa yleiskaavassa osoitet-
tujen asuin-, teollisuus- tai muiden alueiden toteutettavuuteen (esimerkiksi erottaako voimajohto alu-
eesta pieniä, rakentamiskelvottomia alueita). 

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen valmisteluvaiheessa vuonna 1999 määriteltiin, että maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 62 § (toimenpiteiden luvanvaraisuus) ja 64 § (maston tai tuulivoimalan 
rakentaminen) eivät koske kantaverkon voimajohtopylväitä. Myöskään vakiintuneessa oikeuskäytän-
nössä valtakunnallisen voimansiirtojohdon pylväiden ei ole katsottu kuuluvan rakennuslainsäädännön 
lupamenettelyiden piiriin (KHO 1993 A41). Voimansiirtolinjan rakentamisen tarve on määritelty sähkö-
markkinalain- ja asetuksen mukaan ja rakentamisen oikeus kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain säännösten mukaan. Näin ollen kantaverkon voimajohtopylväiden ra-
kentaminen ei edellytä maakäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisia lupia. Voimajohdon lunas-
tuslupahakemuksessa esitetään tarpeellinen tieto voimajohtopylväiden ulkonäöstä ja sijoittumisesta. 
Kunta voi esittää kantansa edellä mainituista ratkaisuista lunastuslupahakemuksesta antamassaan 
lausunnossa, jonka valtioneuvosto ottaa huomioon lunastuslupaa koskevassa päätöksenteossa. 
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1.5  Liittyminen muihin hankkeisiin 

Fingrid suunnittelee kahta uutta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa Kalajoen Jylkästä Alajär-
velle. Voimajohtoyhteyden toinen päätepiste on sama Alajärven sähköasema kuin tässä YVA-menet-
telyssä tarkasteltavalla voimajohtoyhteydellä. Voimajohtohankkeen Jylkkä-Alajärvi YVA-menettely on 
käynnistynyt joulukuussa 2021. Näiden voimajohtojen rakentamisen yhteydessä laajennetaan Fingri-
din nykyisiä sähköasemia hankealueella vuosina 2027–2028. Jämsässä laajennetaan Toivilan sähkö-
asemaa ja Hausjärvellä Hikiän sähköasemaa. Lisäksi uudet tuulivoimalat voivat synnyttää tarpeita uu-
sien sähköasemien rakentamiselle. Uutta sähköasemaa suunnitellaan voimajohtohankkeen Alajärvi-
Hikiä reitillä Soiniin tai Ähtäriin. 

Tutkittavan voimajohdon johtoalue sijoittuu useille kaava-alueille ja nämä sekä voimajohdon vaikutus-
alueelle tällä hetkellä sijoittuvat kaavahankkeet ja maankäytön suunnitelmat on esitetty kappaleessa 
10.5 ja yhteisvaikutukset on arvioitu selostusvaiheessa päivitetyn suunnittelutilanteen mukaisena.  

Tutkittavan voimajohdon johtoalueelle ei sijoitu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) mukaan voi-
massa olevia maa- tai kiviainesten ottolupia. Voimajohto ylittää turvetuotantoalueita kolmessa koh-
teessa Soinissa (kuva 1.2). Tarkasteltavalle voimajohdon vaikutusalueelle sijoittuva turvetuotanto sekä 
maa- ja kiviainesten ottohankkeet on esitetty kuvassa 1.3. Voimassa olevat maa- ja kiviainestenottolu-
vat on esitetty kappaleessa 10.5.5 ja yhteisvaikutukset on arvioitu sekä nykyisten toimintojen että 
mahdollisten suunniteltujen hankkeiden kanssa kappaleessa 12.3. 

Jämsässä raviradan kohdalla voimajohtoreitti ylittää junaradan, jonka rinnalle on ratayhteyshank-
keessa Lahdenperä-Jämsä suunnitteilla toinen raide (kuva 1.2). Ratayhteyshankkeesta oli syksyllä 
2022 laadittavana ympäristövaikutusten arviointiselostus. 

Tarkasteltavien voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuvat tuulivoimahankkeet ja niiden sähkönsiirto on 
esitetty kuvassa 1.4 ja taulukossa 1–1. 

 
Kuva 1.2. Suunniteltu voimajohtoreitti suhteessa Lahdenperä-Jämsä-ratayhteyden suunnitelmaan.  
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Kuva 1.3. Turvetuotantoalueet voimajohtoreitillä. 
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Kuva 1.4. Suunnitellun voimajohdon lähialueelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet sekä niiden liittyminen Alajärvi-Hikiän voima-
johtoon. 
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Taulukko 1-1. Tarkasteltavien voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuvat tuulivoimahankkeet ja niiden suunniteltu sähkönsiirto 
elokuun 2022 tilanteen mukaisena.  

Hanke Hankkeen 
vaihe 

Hankealueen 
suhde tarkastelta-
viin voimajohto-
reitteihin 

Hankkeen sähkönsiirron suhde tarkasteltaviin voimajohtoreittei-
hin 

Windpower Oy, Louhu-
kankaan tuulivoima-
puisto 

Rakenteilla Osittain johtoalu-
eella 

Puiston 110 kV ilmajohto sijoittuu Alajärven sähköaseman 
suunnittelualueelle. 

SABA Wind Oy Ab, Soi-
nin Korkeamaan tuulivoi-
mahanke 

Kaavoitus 
valmis 

Osittain johtoalu-
eella 

Puiston 110 kV ilmajohto liitetään Alajärven sähköasemalle. 
Voimajohto sijoittuu Fingridin 400 kV Vihtavuori-Alajärvi-reitin 
rinnalle. 

Energiequelle, Soinin 
Konttisuon tuulivoima-
puisto 

Tuotan-
nossa 

Osittain johtoalu-
eella 

Puiston sähköliityntä   toteutetaan   johdonvarsiliitynnällä Fingri-
din Alajärvi-Petäjävesi 110 kV voimajohtoon, joka liittyy Alajär-
ven sähköasemaan. 

Ilmatar Alajärvi-Louhu-
kangas Oy ja Ilmatar Ala-
järvi-Möksy Oy, Möksyn 
ja Louhukankaan tuuli-
voimapuistot 

Rakenteilla Noin 1,7 km joh-
toalueesta 

Möksyn ja Louhun alueiden uudet sähköasemat liitetään uu-
teen rakennettavaan110 kV voimajohtoon ja edelleen Alajärven 
sähköasemaan. Puistojen 110 kV ilmajohto sijoittuu Alajärven 
sähköaseman suunnittelualueelle. 

Möksyn laajennus Kaavoitus 
kesken 

Noin 5,5 km joh-
toalueesta 

Laajennuksen sähkönsiirto toteutetaan Möksyn ja Louhun 
hankkeiden sähkönsiirron kautta. 

Pitkälänvuoren Tuuli-
puisto Oy, Petäjäveden 
Pitkälänvuoren tuulivoi-
mapuisto  

Kaavaluon-
nos 

Noin 120 m johto-
alueesta 

Sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimaloilta Petäjäveden sähkö-
asemalle tai liitetään Fingridin 110 kV voimajohtoon tuulipuisto-
alueella. 

Energiquelle, Kimpilam-
minkankaan tuulivoima-
hanke, Soini 

Kaavaluon-
nos 

Noin 350 m johto-
alueesta 

VEA: Puiston 110 kV ilmajohto liitetään Fingridin voimajohdon 
rinnalle. VEB: tuulivoimalat liitetään maakaapelilla hankealueen 
länsipuolella sijaitsevaan Fingridin 400 kV voimajohtoon. 

Suomen Hyötytuuli Oy, 
Soinin Pesolan tuulivoi-
mapuisto 

Keskey-
tetty 

Noin 2,7 km joh-
toalueesta 

Hanke keskeytetty. 

Neova Group Oy, Kars-
tulan Kaijansuo 

Kaavoitus 
kesken 

Noin 3,2 km joh-
toalueesta 

Verkkoliityntä on suunniteltu toteutettavan olemassa olevaan 
Fingridin Oy:n 110 kV Alajärvi-Petäjävesi voimajohtoon maa-
kaapelilla. 

Hyötytuuli Oy, Soinin 
Loukkusaaren ja Iso-
kankaan tuulivoimahank-
keet 

Luvitettu Noin 3,5 km joh-
toalueesta 

Puiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla Alajärvi-Hikiä-
voimajohtoreitin itäpuolelle. 

WestWind Oy, Kyyjärven 
Kauniskankaan tuulivoi-
mahanke 

Kaavoitus 
kesken 

Noin 8 km johto-
alueesta 

Sähkönsiirto toteutetaan liittymällä valtakunnan verkkoon noin 
12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla. 

ABO Wind, Padasjoen 
Tornimäen tuulivoima-
hanke 

Kaavoitus 
kesken 

Noin 8,3 km joh-
toalueesta 

Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan hankealueen koillis-
osassa sijaitsevaan Elenia Oy:n olemassa olevaan 110 kV voi-
majohtoon. 

Energiequelle, Multian 
Nikaran tuulivoimahanke 

YVA-me-
nettely 
käynnissä 

Noin 9 km johto-
alueesta 

VEB: Uusi noin 30 km pitkä 110 kV ilmajohto Petäjäveden säh-
köasemalle tuulivoimapuiston itäpuolella olevan Fingridin 400 
kV voimajohdon rinnalle 

Pohjan Voima Oy, Suo-
lasalmenharju 

Kaavoitus 
kesken 

Noin 6,6 km joh-
toalueesta 

Fingridin 400 kV voimajohto halkoo alueen kahteen osaan ja 
hankkeessa tarkastellaan kaapeli- ja ilmajohtovaihtoehtoa. Tuu-
livoimalaitokset on tarkoitus yhdistää sähköverkkoon maakaa-
peli- tai ilmajohtoyhteydellä (110 kV tai keskijännite). Liittymi-
nen tapahtuu hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan Fingridin 
Alajärven sähköasemaan. 

Fortum, Penkkisuo Luvitettu Noin 5,5 km joh-
toalueesta 

Maakaapeli 

WestWind Oy, Pirtti-
Moskuva 

esiselvitys Noin 1 km johto-
alueesta 

Tietoja ei saatavilla 
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2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1  Arviointimenettelyn sisältö, tavoitteet, tiedottaminen ja osallistumisen järjestämi-
nen 

2.1.1  Yleistä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristö-
vaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa 
sekä lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.  

EU:n ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muutos (2014/52/EU) on pääosin Suo-
messa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-ase-
tuksella (277/2017). YVA-lain mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu val-
mistelu huomioonottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa 
hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviran-
omaisen siitä antaman perustellun päätelmän. YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta pää-
töksiä. YVA tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta ja auttaa hankkeesta vastaavaa 
huomioimaan ympäristönäkökohtia hankkeen toteuttamisessa. Viranomainen arvioi YVA-aineiston pe-
rusteella, täyttääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin prosessi, jossa tavoitteena on kaikkien tiedonsaan-
nin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. YVAssa osallistumisella tarkoitetaan hankkeesta vas-
taavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä yksityisten henkilöiden ja muiden tahojen vä-
listä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

2.1.2  Ennakkoneuvottelu 

Ennen varsinaisen YVA-ohjelman toimittamista tai arviointimenettelyn kuluessa voidaan järjestää en-
nakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakko-
neuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen ko-
konaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa 
selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. Tässä hankkeessa käy-
tiin yhteysviranomaisen eli Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämänä ennakkoneuvottelu 31.8.2021. 
Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin edustajat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen 
ELY-keskuksista, johtoreitin kaupungeista ja kunnista, johtoreitin maakuntaliitoista, Museovirastosta ja 
johtoreitin alueellisista vastuumuseoista, työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM), Metsähallituksesta, Suo-
men metsäkeskuksesta, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastoista sekä Fing-
rid Oyj:stä ja FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

2.1.1  Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma- 
ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta 
ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Arviointiohjelman tulee 
sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykyti-
lasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointi-
menettelyn järjestämisestä. 

Alajärvi-Hikiä 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen arviointiohjelma toimitettiin yhteysviranomaiselle 
helmikuussa 2022. Yhteysviranomainen kuulutti arviointiohjelmasta YVA-lain mukaisesti ja asetti arvi-
ointiohjelman julkisesti nähtäville. Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus julkaistiin ympäristöhallinnon 
verkkosivuilla ja hankealueen 14 sanomalehdessä. Lisäksi vireilläolosta ilmoitettiin kuntien verkkosi-
vuilla. Fingrid tiedotti myös lähettämällä lähes 1 100 lähimaanomistajalle kirjeen, jossa kerrottiin hank-
keesta, ympäristövaikutusten arvioinnista ja yleisötilaisuudesta. 

Arviointiohjelma oli painettuna nähtävillä 28.2.2022–30.3.2022 vaikutusalueen kuntien kunnanviras-
toissa (Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, 
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Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi) sekä Keski-Suomen ELY-keskuksessa.  Aineisto oli luettavissa 
sähköisenä ympäristöhallinnon ja Fingridin verkkosivuilla. Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa yhteys-
viranomaiselle 30.3.2022 mennessä.  

 

 

Kuva 2.1. Voimajohtohankkeen YVA-menettelyn esimerkinomainen eteneminen ja vuorovaikutus. 
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2.1.2  Arviointiohjelmasta saadut mielipiteet ja lausunnot 

Arviointiohjelmasta annettiin yhteysviranomaiselle 39 lausuntoa ja 38 mielipidettä. Osassa mielipiteitä 
oli allekirjoittajina useampi henkilö. Yhteysviranomainen kokosi arviointiohjelmasta annetut lausunnot 
ja mielipiteet ja antoi oman lausuntonsa 5.5.2022. Yhteysviranomaisen lausunnon yhteenveto ja johto-
päätökset sekä niiden huomioiminen arviointiselostuksessa on esitetty taulukossa 2-1. Muiden lausun-
tojen ja mielipiteiden pääsisältö sekä niiden huomioon ottaminen arviointiselostuksessa on esitetty liit-
teessä 5.  

Taulukko 2-1. Yhteysviranomaisen lausunnon johtopäätökset YVA-ohjelmasta ja niiden huomioon ottaminen arviointiselostuk-
sessa. 

LAUSUNTO HUOMIOIMINEN 

Yleisesti arviointiohjelmasta  

YVA-ohjelma täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa asetetut 
sisältövaatimukset. Arviointiohjelma on jäsentelyltään sel-
keä ja antaa lähtökohtaisesti riittävän kuvan hankkeesta ja 
sen ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Joitakin tietopuutteita on tuotu lausunnoissa esille ja jotka 

tulee huomioida arvioinnin jatkotyöskentelyssä. 

Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota karttojen 
selkeyteen ja luettavuuteen ja että kartta on havainnollinen 

ja mittakaavallisesti sopiva kyseiseen tarkasteluun.  

Yhteysviranomainen huomauttaa, että joltain osin voi olla 
tarvetta laajentaa vaikutusaluetta esimerkiksi pylväiden kor-
keuden kasvun myötä. Muutokset tulee kuvata arviointi-
selostuksessa.   

Monissa lausunnoissa tuli esille myös hankkeen haittojen 
minimointi tai jopa ehkäiseminen kokonaan, mikä onkin 
syytä ottaa myös vaikutusten arvioinnin tarkastelussa mu-
kaan.  

Lisäksi nostettiin esille kompensaatiomahdollisuuksien tar-
kastelu, koska hanke on mittava eikä kaikilta osin voida 
hankkeen aiheuttamia haittoja minimoida. Kompensaatioi-
den käyttäminen on vielä yhteysviranomaisen käsityksen 
mukaan hankkeiden osalta vähäistä, mutta pitää ehdotusta 
kannatettavana vähintäänkin tarkastelutasoisesti toteutet-
tuna arvioinnin yhteydessä.  

Käsitteisiin on syytä kiinnittää huomiota. Mm. Hämeen ELY-
keskuksen lausunnossa on todettu, että termit kulttuurimai-
sema, kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö, tulee tarkentaa 

siten, että niiden kattavuus ymmärretään oikein. 

 

 

Lausunnoissa esitetyt tietopuutteet on korjattu hankkimalla 

päivityksiä mm. kunnista ja julkisista tietokannoista saata-

viin aineistoihin. 

 

 

Pylväiden korkeuden kasvua on mm. havainnollistettu ha-

vainnekuvin ja tarkistettu, että vaikutusalue on riittävä kulla-

kin arvioinnin osa-alueella. 

 

Haittojen minimointia ja ehkäisemistä on käsitelty kunkin 

vaikutusarvioinnin osa-alueen yhteydessä. 

Kompensaatiolle ei ole tunnistettu hankkeessa tarvetta. 

 

 

 

Terminologiaa on pyritty selkeyttämään kappaleessa 8 ja 9. 

 

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot  

Hankkeen kuvaus on riittävä ja mahdolliset vaihtoehdot on 
kuvattu riittävällä tarkkuudella, mitä on tukenut arviointioh-
jelman mukana ollut kartta-aineisto. 

Yhteysviranomainen näkee tärkeänä riittävät ja kattavat sel-
vitykset ja perustelut erityisesti niissä kohdissa, joissa uudet 
ja vaihtoehtoiset reitit on ehdotettu tai reitin muuttamista eh-
dotetaan muutoin.  

Erityisen vaativana yhteysviranomainen pitää kohteita, 
joissa tulee arvioida vaihtoehtoisen reitin hyvyyttä suh-
teessa asutukseen ja toisaalta luontoarvoihin nähden. 
Nämä arvioinnit tulee tehdä erityisellä huolella. 

 

 

Uuteen maastokäytävään sijoittuvilla reittiosuuksilla on suo-
ritettu luontoselvitykset nykyisen johdon rinnalle/ paikalle si-
joittuvia osuuksia laajemmalta vyöhykkeeltä. Johtoreitteihin 
YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdyt tarkistukset ja niiden 
perustelut on kuvattu kappaleessa 4.4.1.  

Vaihtoehtoja sisältävien kohteiden vaikutusten arvioinnit on 
esitetty mahdollisimman selkeästi ja havainnollisesti. 
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Haastavissa kohteissa voisikin olla mielekästä arvioida 
myös tarvittaessa eri pylväsmallien vaihtoehtoja. 

Perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on 400+110 kilo-
voltin haruksin tuettu portaalipylväs. Suorilla pelto-osuuk-
silla käytetään teknisten reunaehtojen salliessa harukse-
tonta portaalipylvästyyppiä. Muut pylvästyypit tulevat kysee-
seen yksittäisissä erityiskohteissa. Käytettävä pylvästyyppi 
varmistuu myöhemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. 

YVA-menettely, osallistuminen ja hankkeesta tiedotta-
minen 

 

Yhteysviranomainen toteaa, että kaikkiaan hankkeesta on 
tiedotettu YVA-lain edellyttämällä tavalla ja jopa laajemmin 
kuin YVA-laki edellyttää.  

 

Hankkeen oikea-aikaiseen tiedottamiseen on hyvä kiinnit-
tää huomiota myös jatkossa ja yhteydenpito maanomistajiin 

on hyvä toimintatapa myös arviointiselostusvaiheessa.  

Fingrid lähettää kirjeet lähimaanomistajille uudelleen selos-
tusvaiheessa. 

Saadut mielipiteet on hyvä ottaa huomioon osana vaikutus-
ten arviointia etenkin niiden kohteiden osalta, missä esite-
tään muutoksia linjauksiin tai johtokäytävä levenee siten, 
että sillä on jo merkitystä lähiasutukselle. 

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty sekä YVA-ohjelman 
nähtävillä olon aikana saatua palautetta että Fingridin kart-
tapalautejärjestelmän kautta sekä muina suorina kontak-
teina saatua palautetta. 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat  

Voimalinja risteää myös radan kanssa ja siltä osin tulee 
muistaa tarvittavat luvat ja sopimukset myös rata-alueella 
työskentelyyn. Ympäristövaikutusten arviointivaiheessa tu-
lee huomioida myös voimajohtolinjalle suunnitellut uudet li-

säraidetarpeet. 

Uudet ratahankkeet on huomioitu liittyvissä hankkeissa 
sekä yhteisvaikutusten arvioinneissa käytettävissä olevan 
tiedon perusteella. 

Monissa lausunnoissa tuotiin esille myös kaavoituksen 

osalta tarkennettavaa kaikilla kaavatasoilla. 

Kaavatilanne on päivitetty selostukseen elo-syyskuun 2022 
mukaisena tilanteena kunnista saatujen tietojen mukaan. 
Kunnilla on ollut mahdollisuus tarkistaa aineistot seuranta-
ryhmätyöskentelyn yhteydessä. 

Yhteysviranomainen toteaa, että Mäntykankaan Natura-alu-
een osalta tulee laatia Natura-arviointi huomioiden erityi-
sesti Metsähallituksen lausunnossa esille nostetut arviointia 
puoltavat seikat.    

Mäntykankaan Natura-alueen osalta on laadittu Natura-ar-
viointi (selostuksen liitteenä). 

Vesilupatarpeet tulee arvioida mahdollisten pohjavesivaiku-
tusten, ojien siirtojen sekä luonnontilaisen noron tai puron 

uoman luonnontilan säilymisen osalta. 

Vesilupaa vaativia pohjavesivaikutuksia ei hankkeessa ai-
heudu. Vesilain tarkoittamia ojien siirtoja ei ole tarpeen 
tehdä ja luonnontilaisten lähteiden, norojen tai purojen luon-
nontilaa ei muuteta. Vesiluvan tarve tulee harkittavaksi 
Jämsän Lamminsaaren itäisessä vaihtoehdossa, missä pyl-
väs joudutaan sijoittamaan vesistöön. 

Ympäristön nykytila, arvioitavat ympäristövaikutukset ja menetelmät 

Ympäristön nykytila  

Hankkeen nykytilan kuvausta voidaan pääosin pitää riittä-
vänä, mutta lausunnoissa on tuotu esille joitakin täyden-
nystä vaatia tietopuutteita kaavoituksen, kulttuuriympäristö-
jen ja luontokohteiden osalta. 

Lähtötietoja on täydennetty ja päivitetty mainittujen aihealu-
eiden osalta selostukseen. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset  

Yhteysviranomaisella ei ole huomautettavaa arviointiohjel-
massa esitettyihin todennäköisesti merkittäviksi ennakoitui-
hin vaikutuksiin. 

Vaikutusten arvioinneissa on painotettu YVA-ohjelmavai-
heessa tunnistettuja todennäköisesti merkittäviksi ennakoi-
tuja vaikutuksia. Selostuksen laadinnan aikana ei ole tun-

nistettu uusia merkittäviä vaikutuksia. 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että IMPERIA-menetelmän 
tulokset ja perustelut tulee kirjoittaa yleistajuisesti arviointi-
selostukseen sekä kuvata selkeästi käytetyn aineiston läh-
tötiedot ja epävarmuudet.  

Selostuksessa on pyritty yleistajuiseen esitystapaan ja ha-
vainnollisuuteen sekä tuotu esille käytetty lähtöaineisto ja 
epävarmuudet jokaisen vaikutusarvioinnin osa-alueen yh-
teydessä. 
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YVA-menettelyn aikana tullaan tekemään tai on jo tehty 
useita erillisselvityksiä ja ne tulee esittää osana arviointi-
selostusta.   

Luontoselvitykset on raportoitu osana YVA-selostusta. Mai-
sema-analyysit ja havainnekuvat on myös raportoitu osana 
YVA-selostusta. 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että YVA-lain 2 §:n mukai-
sesti hankkeen vaikutuksia tulee arvioida myös siitä näkö-
kulmasta, miten hanke vaikuttaa eri tekijöiden keskinäisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. 

Eri tekijöiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita on käsitelty 
tarpeellisilta osin eri aihealueiden vaikutusten arvioinneissa 

sekä yhteisvaikutusten arvioinneissa. 

Vaikutukset alueiden käyttöön  

Hankealueelle osuu erinäisiä ja eritasoisia kaavoja, joiden 
kaavamääräyksissä voi olla määräyksiä, jotka on otettava 
huomioon hankkeen toteuttamisessa. Kaavoituksen osalta 
on myös eri viranomaislausunnoissa esitetty useita huomi-
oita ja puutteita eri kaavatasoilla, mitkä tulee tarkastaa ja 
korjata ja täydentää arvioinnin lähtötietoihin. Huomioita ja 
puutteita tuli kaikilta kaavatasoilta. Hankkeen toteuttaminen 
saattaa aiheuttaa myös muutoksia kaavoissa. Tarkaste-
lussa tulee huomioida myös rakentamisoikeutta omaavat, 
mutta vielä rakentamatta olevat kohteet. Käytettävien asi-
akirjojen osalta pyydetään kiinnittämään huomiota 
asiankirjojen ajantasaisuuteen.   

Kaavatilanne on päivitetty selostukseen elokuun 2022 mu-

kaisena tilanteena kunnista saatujen tietojen mukaan.  

Vaikutusarvioinneissa on huomioitu kaikki oleelliset kaava-
määräykset. 

Seurantaryhmässä on pyydetty jakamaan YVA-konsultille 
tiedot johtoalueen välittömässä läheisyydessä vireillä ole-

vista tai toteutumattomista rakennusluvista. 

Vaikutukset maisemiin ja kulttuuriympäristöihin sekä 
arkeologisiin arvoihin 

 

Vaikutusten arvioinnissa on syytä ottaa huomioon sekä 
lähi- että kaukomaisema. 

Vaikutusten arvioinnit on laadittu sekä lähi- että kaukomai-
seman osalta. 

Kulttuuriympäristöjen osalta on tietopuutteita ja tarvetta päi-
vittää käytettyjä tietoja viimeisimpien selvitysten mukaan. 

Lähtötiedot on täydennetty ja päivitetty selostukseen. 

Arvioinnissa tulee huomioida myös paikallisesti arvokkaat 
kohteet, jotka on arviointiohjelmassa huomioitu puutteelli-
sesti. 

Paikallisesti arvokkaiden kohteiden tietoja on hankittu kun-
tatason selvityksistä ja kohteet on otettu vaikutusten arvi-
oinneissa huomioon oleellisilta osin. 

Keski-Suomen maakunnan alueella tulee huomioida 
Unesco-maailmanperintökohde, Petäjäveden vanha kirkko. 
Tältä osin YVA-ohjelmaa tulee täydentää ja ottaa huomioon 
maailmaperintökohteisiin liittyvät ympäristövaikutuksien ar-
vioinnin menetelmät.   

Petäjäveden vanhan kirkon osalta on laadittu vaikutusten 
arviointi HIA:n (Heritage Impact Assessment) kriteerejä so-
veltaen. Arviointi on esitetty kappaleessa 8.5.4.2. 

Lausunnoissa on nostettu keskeisesti esille, että kulttuu-
riympäristöön kohdistuva vaikutus tulee arvioida siten, että 
vaikutusta arvioidaan suhteessa alueen tai kohteen arvoi-
hin. Arvot tulee kuvata riittävällä tarkkuudella ja perustuen 
ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että 
kulttuuriympäristövaikutukset pitävät sisällään maisemavai-
kutusten lisäksi myös käyttöön ja merkityksiin liittyvät vaiku-
tukset. Vaikutuksia kulttuuriperintöön tulee arvioida lisäksi 
kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kulttuuriperintö voi olla 
myös aineetonta.   

Vaikutus on suhteutettu arvioinnin kohteen arvoon ja herk-
kyyteen IMPERIA-kriteerien mukaisesti. Huomioon on 
otettu myös kulttuuriympäristön käyttö ja merkitys.  

Arkeologisen kulttuuriperinnön arviointimenetelmien ku-
vausten osalta on todettu, että ne ovat kuvattu puutteelli-
sesti. Menetelmät on syytä kuvata arviointiselostuksessa, 
sillä tarkkuudella, että arvioinnin luotettavuus ja riittävyys 
voidaan todeta. Arkeologiset kohteet tulee käsitellä arvioin-
tiselostuksessa ja ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnitte-
lussa mm. pylväspaikkojen suunnittelun yhteydessä. 

Vaikutusten arvioinnin menetelmä on kuvattu kappaleessa 
9.4. Vaikutusten arviointiin on osallistunut hankkeen ar-
keologisen inventoinnin laatinut asiantuntija. Arvokohteille 
laaditaan ohjeet huomioon ottamisesta hankkeen jatko-

suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 

Vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja elinkeinoihin  

Lausunnoissa tuodaan esille, että arviointiselostuksessa on 
tarpeellista selvittää, sijaitseeko alle 100 metrin ja 100–300 
metrin etäisyydellä päiväkoteja, kouluja, vanhusten hoitolai-
toksia, sairaaloita tai muita vastaavia helposti häiriintyviä 

Lähimpien häiriintyvien kohteiden sijoittuminen on esitetty 
selostuksen kohdassa 11.6.1.4  
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kohteita. Tietoja olisi hyvä täydentää myös rakentamatto-
mien rakennuspaikojen tiedoilla vastaavalla etäisyydellä 
asuinrakennusten, loma-asuntojen ja häiriintyvien kohtei-

den osalta. 

Tietoja rakentamattomista rakennuspaikoista on tiedusteltu 
kunnista ja tiedot on esitetty selostuksessa kappaleessa 
10.5.  

Hankkeella voi olla vaikutusta mm. virkistysalueiden ehey-
teen ja niiden käytettävyyteen sekä loma- ja vakituiseen 
asutukseen reittivalinnasta riippuen ja matkailuun. Loma-
asutukseen kohdistuvat vaikutukset on nostettu myös mo-
nissa mielipiteissä esille ja tulee tarkastella vaikutusten ar-
vioinnin yhteydessä erityisesti niillä kohteilla, joihin esite-
tään uutta reittivaihtoehtoa. Hankkeella ei tule hankaloittaa 
elinkeinojen harjoittamista alueella, mikä tulee huomioida 
erityisesti mm. hankkeen teknisessä jatkosuunnittelussa. 

Virkistysvaikutukset on esitetty selostuksen kohdassa 12 

Loma-asutukseen kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty sekä 
maankäyttöosiossa kohdassa 10.5.4 että ihmisvaikutusten 
arvioinnissa kohdassa 11.6.3. Uuteen maastokäytävään si-
joittuvia osuuksia on muodostettu pääosin niin, että ne si-
joittuisivat etäämmälle asuin- ja lomarakennuksista. 

Elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu kappa-
leessa 11.6. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään  

Ei huomautettavaa.  

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin  

Yhteysviranomainen muistuttaa, että mm. arvokkaat pien-
vesikohteet on syytä huomioida ja niiden säilyminen turvata 
myös rakentamisen aikana. Veden virtauksille ei saa ai-

heuttaa pysyvää haittaa. 

Arvokkaille pienvesikohteille kohdistuvat vaikutukset on ar-
vioitu kohdissa 6.3.5. Rakentamisen ajalle niiden huomioi-
miseksi annetaan kohdekohtaiset ohjeet.  

Voimajohtoreitit sijoittuvat usealle, myös vedenhankinnan 
kannalta merkittävälle pohjavesialueelle, mistä johtuen yh-
teysviranomainen toteaa, että vaikutukset ja mahdolliset ris-
kit tulee arvioida vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Mah-
dollinen vaikutus pohjavesiin ja vedenottamoihin on syytä 
tiedostaa ja ottaa huomioon vaikutusten arvioinnin yhtey-
dessä erityisesti alueilla, joihin kohdentuu mm. rakentamis-
toimia. Lisäksi tulee selvittää, onko vaikutusalueella yksityi-
siä käytössä olevia talousvesikaivoja/lähteitä, jotka tulee ot-
taa huomioon hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Lau-
sunnoissa on tuotu esille joitakin tietopuutteita mm. veden-
ottamoiden ja lähteiden osalta, mitkä on syytä päivittää ajan 
tasalle. Mahdolliset toimenpiteet riskien hallitsemiseksi on 
esitettävä arvioinnin yhteydessä. Kaavoissa annetut mää-
räykset rakentamiseen pohjavesialueilla tulee ottaa huomi-
oon hankkeen suunnittelussa. 

Vaikutukset pohjavesille ja vedenottotoiminnalle on esitetty 
kappaleessa 6.3.5. Tietoja vedenottamoista on tiedusteltu 
alueellisista ELY-keskuksista ja kunnista. Yksityisessä käy-
tössä olevista talousvesikaivoista on myös tiedusteltu sekä 
alueellisista ELY-keskuksista että kunnista. 

Pohjavesiin liittyvät riskit on otettu vaikutusarvioinnissa huo-
mioon. Ympäristöonnettomuuksia ja riskejä on käsitelty 
kappaleessa 14. 

 

Vaikutukset luontoarvoihin  

Useissa lausunnoissa tuodaan esille mm. alueellisesti täy-
dentävää tietoa ja huomioita, jotka on tärkeä huomioida ar-
viointityön yhteydessä. 

Luontoa koskevaa alueellista tietoa on täydennetty ja päivi-
tetty selostusvaiheessa. Käytetty lähtötieto on listattu selos-
tuksen kohdassa 6.6. 

Jatkossa on arvioitava, riittääkö pelkkä elinympäristötarkas-
telu kaikkien lajien osalta. Yksittäisinä lajeina on lausun-
noissa mainittu luontodirektiivin (liite IV a) lajit viitasam-
makko, lepakot ja saukko, joiden mahdolliset lisääntymis- ja 
levähdyspaikat tulee kartoittaa huolella, jotta voidaan sul-
kea pois lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijainnit voima-
linjan vaikutusalueelta. Metsälain 10 §:n kohteet tulee tar-
kistaa ajan tasalle.  

Viitasammakoiden, lepakoiden ja saukon sekä muiden 
oleellisten lajien osalta on laadittu huolellinen elinympäristö-
potentiaalin tarkastelu ja sen pohjalta määritelty mahdolliset 
lisääntymis- ja levähdyspaikat. Lajitietokeskuksen tiedot on 
haettu uudelleen selostusvaiheen vaikutusarviointeja var-
ten. Lähestymistapa on riittävän luotettava siihen mitä di-
rektiivilajien suojelemiseksi edellytetään, kun otetaan huo-
mioon kyseessä olevan hankkeen vaikutukset. 

Metsälain 10 § kohteet on päivitetty elokuussa 2022 Metsä-
keskuksen metsävaratietojen mukaan. 

Lausunnoissa on annettu palautteena, että hankealueelta ei 
olisi tehty varsinaista linnustoselvitystä. Arviointiselostusvai-
heessa asia tulee huomioida ja tarvittaessa laatia täydentä-
vät selvitykset ja tarkentaa, mihin linnustoselvitykset perus-
tuvat. Lausunnoissa on nostettu esille voimalinjan pylväiden 

Hankealueella on suoritettu keväällä 2021 linnustoasiantun-
tijan tarpeelliseksi arvioimassa laajuudessa linnustohavain-
nointia (kuvattu kappaleessa 6.5) eikä näiden selvitysten tai 
muunkaan YVAn aikana tulleen tiedon perusteella noussut 
esille sellaista uutta tietoa, että linnustoa koskevat lisäselvi-
tykset olisivat olleet perusteltuja. Johtoreittien alueelta on 
hankittu Tiira-tietokannan tietoja alueellisilta lintutieteellisiltä 
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korkeuden kasvu ja siitä aiheutuva riski mm. lintujen tör-
mäyksille. Kohteena on mainittu erityisesti Matosuon 
Natura-alue. 

yhdistyksiltä. Kaikki käytetty lähtöaineisto on kuvattu kappa-
leessa 6.5. Matosuon aluetta on tarkasteltu törmäysriskin 
kannalta, ja esitetty osuudelle lintujen törmäyksiä ehkäise-

viä merkintöjä. 

YVA-menettelyssä tulee arvioida mahdollisten luonnonsuo-

jelulain ja vesilain mukaisten poikkeamislupien tarpeet.  

Luonnonvarakeskus on kiinnittänyt huomiota omassa lau-
sunnossaan riistalajeihin ja tuonut lausunnossaan tältä osin 
huomioitavia seikkoja. Yhteysviranomainen toteaa, että lau-
sunnossa esiintuodut näkökulmat on hyvä ottaa huomioon 
arvioinnin yhteydessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Lupatarpeet on käsitelty selostuksen kohdassa 1.4. Hank-
keessa ei ole ilmennyt uusia lupatarpeita ohjelmavaiheen 
jälkeen. 

Riistalajeja on käsitelty kappaleessa 6.10.5 mainitut näkö-
kulmat huomioiden. Maastotöissä havaitut vieraslajit on kä-
sitelty kappaleessa 6.6.1. 

Natura-alueet  

Yhteysviranomainen toteaa, että MHn lausunnossa todetut 
seikat huomioon ottaen Matosuon Natura-arvioinnin tarve 
tulee tarkastella uudelleen, mikäli metsäpeuroja ja päiväpe-
tolintuja ei ole aiemmin otettu huomioon. 

Matosuon osalta on laadittu päivitetty Natura-arvioinnin vel-
vollisuuden selvittäminen (liite 4) eikä selvityksen perus-
teella ole tarvetta varsinaiselle arviolle. 

Yhteysviranomainen edellyttää Natura-arvioinnin tekemistä 
Mäntykankaan Natura-alueen osalta. 

Mäntykankaan osalta on laadittu Natura-arvio (liite 3). 

Välillä Toivila-Hikiä Metsähallituksella on hallussaan kaksi 
kiinteistöä. Näistä toisen kohdalta puuttuu tiedot mm. liito-
oravan esiintymisestä. Tiedot tulee varmistaa ja ottaa huo-
mioon vaikutusarvioinnin yhteydessä. 

Liito-oravia koskevat tiedot on pyydetty Metsähallitukselta 
ja lajitietokeskuksesta on pyydetty uudet tiedot selostusvai-

heessa. 

Vaikutukset ilmastoon  

Ohjelmassa on hyvin tunnistettu pääasialliset päästöjen 
lähteet, eli rakentamisesta aiheutuvat päästöt ja maankäyt-
tömuodon muutoksesta aiheutuvat päästöt. Lausunnoissa 
tuotiin esille lisäksi muutamia näkökulmia, jotka on hyvä ot-
taa huomioon arvioinnin laatimisessa. Niissä edellytettiin 
mm. tarkennuksia hiilivarastovaikutusten arvioinnissa, 
missä yhteydessä tulisi huomioida myös maaperän hiiliva-
raston poistumat erityisesti turvemaiden osalta. Elinkaaren 
loppuosassa tulisi kiinnittää huomiota myös materiaalien 
uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen, mitä voidaan pitää hy-
vinkin kannatettavana. 

Maaperän hiilivaraston poistuma turvemailla on voimajohto-
hankkeessa erittäin vähäistä. Kuten muuallakin johtoreitillä, 
turvemailla rakentaminen kohdistuu vain pylväspaikoille. 
Pylväspaikkojen ulkopuolella johtoalueella ei suoriteta 
maankaivua tai kenttäkerroksen kasvillisuuden poistoja. Ai-

hetta on käsitelty kappaleessa 7.5.  

Materiaalien kierrätettävyyttä on käsitelty kappaleessa 7.5. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa olisi hyvä tunnistaa 
sekä yksittäiset ääritapahtumat, että pitkän aikavälin keski-
määräiset muutokset olosuhteissa. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista on käsitelty ympäristö-
onnettomuuksien ja riskien yhteydessä kappaleessa 7.6. 

Laskelmat rakennusmateriaalien päästöistä edistäisivät eri 
hankevaihtoehtojen vertailukelpoisuutta. Hiilinielujen arvi-
ointi on kiitettävällä tasolla, erityisesti kun kasvupaikan mer-
kitys pyritään ottamaan huomioon. On kuitenkin huomat-
tava, että puuston poiston lisäksi maaperästä vapautuu 
päästöjä myös rakentamisesta johtuvan maanmuokkauk-
sen seurauksena.   

Rakennusmateriaalien päästölaskelmat on esitetty kappa-
leessa 7.5.1. 

Hiilinieluja ja -varastoja on käsitelty kappaleissa 7.5.1–
7.5.3. 

Vaikutukset liikenteeseen  

Liikenteen aiheuttamat vaikutukset on huomioitu arvioin-
tiohjelmassa. Lisäksi lausunnoissa on tuotu esille mm. Väy-
läviraston ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantieohje, joka on 
syytä huomioida hankkeen suunnittelussa. Finavian ja 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lausunnoissa on nostettu 
esille mahdollinen lentoestelupa, joka on syytä huomioida 
hankkeen jatkosuunnittelussa. Pirkanmaan liitto huomaut-
taa, että voimajohtoreitin vaihtoehtotarkastelussa ja vaiku-
tusarvioinnissa on tarpeen tunnistaa ratayhteyden yhteys-
tarve -merkintä. 

Lupatarpeita on käsitelty selostuksen kohdassa 1.4.  

Suunnitteluohjeet huomioidaan hankkeen yleissuunnitte-

lussa. 

Rataverkon kehittämistarpeet on huomioitu liittyvinä hank-
keina ja yhteisvaikutusten arvioinneissa käytettävissä ole-

vaan tietoon perustuen. 
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Yhteisvaikutusten arviointi  

Hankkeen ympäristövaikutukset suunnittelualueen ja vaiku-
tusalueen muiden olemassa olevien tai hyväksyttyjen toi-
mintojen tai hankkeiden kanssa tulee arvioida osana ympä-
ristövaikutusten arviointia. Arviointiselostuksessa tulee arvi-
ointia avata riittävällä tarkkuudella, jotta arvioinnin riittävyys 
ja kattavuus voidaan todeta. Arviointiselostuksessa yhteis-
vaikutusten arvioinnissa huomioon otetut kohteet on hyvä 
sijoittaa kartalle asian hahmottamiseksi. Lisäksi Alajärvi-Hi-
kiä voimajohtohankkeeseen liittyy tiiviisti Jylkkä-Alajärvi voi-
majohtohanke, joka tulee kuvata arviointiselostuksessa.   

Yhteisvaikutusten arvioinnin kannalta merkitykselliset hank-
keet on esitetty selostuksessa yhteisellä kartalla kappa-
leessa 1.5 ja yhteisvaikutukset on arvioitu kappaleessa 12.   

Arviointimenetelmät  

Arviointimenetelmien kuvauksiin ja niiden tarkkuuteen on 
kiinnitetty huomiota useissa lausunnoissa. Arviointiselostuk-
sessa tulee käytetyt menetelmät ja niihin liittyvät aineistot 
kuvata siten, että arvioinnin luotettavuus ja riittävyys voi-
daan todeta.  

Arviointimenetelmien kuvausta on täydennetty ja menetel-

mät on kuvattu kunkin aihealueen osalta ko. kappaleissa. 

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys  

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiin liittyvien asian-
tuntijoiden vastuualueet ja osaaminen on kuvattu selkeästi 
ja riittävällä tavalla. 

 

Arvioinnin epävarmuustekijät  

YVA-selostuksessa tulee kuvata, miten epävarmuustekijät 
on huomioitu vaikutustenarviointia laadittaessa ja onko niillä 
merkitystä lopulliseen arvioon vaikutuksen merkittävyy-
destä. YVA-selostuksessa tulee esittää vaikutustyypeittäin 
epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen vaiku-
tusten arviointiin.   

Epävarmuustekijät on esitetty kunkin vaikutusten arvioinnin 
osa-alueen yhteydessä. Epävarmuustekijät on otettu johto-
päätöksissä huomioon. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja niiden lieventämis-
keinot 

 

Saaduissa lausunnoissa on nähty tärkeänä tuoda esille toi-
mia, joilla hankkeen vaikutuksia voidaan lieventää tai jopa 
ehkäistä. Hankkeen jatkosuunnittelulla on tässä keskeinen 
merkitys. Linnuston osalta on nostettu esille huomiopallojen 
käyttäminen. Liito-oravien osalta on esitetty mm. sopivien 
pönttöjen sijoittamista liito-oravien esiintymisalueelle ja lie-
ventää siten mm. elinalueen supistumisen tuomaa haittaa. 
Arvokkaat pienvedet on nostettu esille ja siltä osin edellyte-
tään toimia, joilla niiden säilyminen voidaan turvata. Lisäksi 
tulee kiinnittää huomiota pohjavesialueilla tapahtuvaan toi-
mintaan ja haittojen ehkäisemiseen, luontodirektiivin (liite IV 
a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin ja muutoin luon-
nonsuojelullisesti arvokkaisiin kohteisiin sekä maisemallis-
ten vaikutusten lieventämiseen erityisesti arvokkaiksi koh-
teiksi luokitelluilla alueilla. Hankkeen vaikutusten ehkäise-
miseen tai lieventämiseen esitetyt keinot tulee olla myös to-

teuttamiskelpoisia.   

Linnuston osalta on tunnistettu ne johto-osuudet, joille 
asennetaan törmäyksiä vähentäviä merkintöjä. 

Selvityksissä tehdyt liito-oravahavainnot on tarvittavasti 
huomioitu reittisuunnittelussa ja hankkeessa ei ole ilmennyt 
lajisuojelusta poikkeamistarpeita liito-oravan osalta. 

Pienvesien kuten kaikkien luontokohteiden osalta laaditaan 
ympäristöohjeet voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja 
ylläpitoa varten. 

 

Vaikutusten seuranta  

Yhteysviranomainen pitää perusteltuna sitä, että seuranta-
ohjelma kohdennetaan erityisesti hankkeen merkittäviin ym-
päristövaikutuksiin, jotka on todettu ympäristövaikutusten 
arvioinnin yhteydessä. Seurantaohjelma tai arvio sen tar-
peesta tulee esittää arviointiselostuksen yhteydessä. Maan-
omistajakyselyä yhteysviranomainen pitää hyvänä tapana 
saada tietoa myös hankkeen sosiaalisesta hyväksyttävyy-
destä.   

Merkittävimpiin vaikutuksiin kohdennettu seurantaohjelma 
on esitetty kappaleessa 15. Fingrid toteuttaa hankkeessa 
maanomistajakyselyn YVA-vaiheen jälkeen. Muulle seuran-
nalle ei ole tunnistettu tarvetta. 



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 37 
  

 
Vaikutusarvioinnin raportointi  

Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota karttojen 
selkeyteen ja havainnollisuuteen. Arviointiselostuksen ra-
portoinnissa kannattaa hyödyntää taulukkomuotoisia yh-
teenvetoja esimerkiksi eri vaihtoehtojen tarkastelussa ja 
vaikutusten arvioinnissa sekä karttapohjaisia esityksiä asia-
yhteyteen sopivalla tavalla. Arviointimenetelmät tulee ku-
vata riittävällä tavalla ja ymmärrettävästi. Arviointiselostuk-
sen yhteydessä tulee toimittaa myös arviointiin liittyvät erilli-
set selvitykset ja raportit tarpeellisilta osin. Arviointise-
lostuksessa tulee olla yleistajuinen ja havainnollinen 
tiivistelmä.   

Raportoinnissa on huomioitu esitetyt asiat. 

2.1.3  Arviointiselostus 

Tässä arviointimenettelyn toisessa vaiheessa on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa 
esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti mer-
kittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointi on tehty YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saa-
dun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta. Tässä arviointimenettelyssä painotetut vaikutukset on 
esitelty kappaleessa Ympäristövaikutusten arviointimenettely. 

YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan selostuskuulutuksen yhteydessä. Sähköiset ver-
siot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa ympäristöhallinnon ja Fingridin verkkosivuilla. YVA-me-
nettelyn etenemisestä tiedotetaan jatkuvasti osoitteessa:   

https://www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA 

Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat viranomaislausunnot ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden 
esittämiseen. Yhteysviranomainen kuuluttaa virallisilla ilmoituksilla selostuksen nähtävilläolon ajoista, 
jolloin lausunnot ja mielipiteet tulee jättää yhteysviranomaiselle. YVA-menettelyn aikainen osallistumi-
nen ja se, miten osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä 
selvityksissä, on kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 9.5. 

Fingridin tavoitteena on antaa alueen asukkaille ja sidosryhmille riittävästi tietoa hankkeesta. Fingrid 
täydentää yhteysviranomaisen järjestämää tiedottamista siten, että viranomaisten ja hankkeesta vas-
taavan tiedotus tukevat toisiaan. Tässä hankkeessa Fingrid on perustanut tiedottamista ja osallistu-
mista varten verkkosivut. Arviointiohjelma ja -selostus löytyvät verkkosivuilta. Käytössä on myös säh-
köinen palautejärjestelmä, jossa voi katsoa johtoreittejä kartalla ja jättää Fingridille palautetta hank-
keen suunnitteluun. Hankkeen verkkosivujen osoite: 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/alajarvi-hikia/ 

Fingridin palautejärjestelmän kautta saatiin YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana yhteensä 42 palautetta. 
Yhteystietonsa jättäneisiin palautteen antajiin oltiin yhteydessä ja tiedot palautteesta toimitettiin yh-
teysviranomaiselle sekä YVA-konsultille.   

2.1.4  Yleisötilaisuudet 

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin sähköisenä webinaaritilaisuutena 9.3.2022. We-
binaa-rin osallistumislinkki julkaistiin yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan verkkosivuilla. 

Yleisötilaisuudesta oli ilmoitettu yhteysviranomaisen arviointiohjelmaa koskevassa kuulutuksessa. Li-
säksi Fingrid Oyj oli lähettänyt johtoreitin lähimaanomistajille kirjeen, jossa tiedotettiin hankkeesta, ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä ja samalla esitettiin kutsu yleisötilaisuuteen.  

Yleisötilaisuudessa esiteltiin hanketta ja valmistunutta arviointiohjelmaa. Tilaisuutta seurattiin 210 lait-
teen kautta. Kysymyksiä oli mahdollista esittää kirjallisesti ennen tilaisuutta tai sen aikana, ja niihin 
vastattiin tilaisuuden lopussa. Tilaisuuden tallenne oli käytettävissä vajaan kahden viikon ajan. Tilai-
suudessa saatu palaute on huomioitu vaikutusten arvioinnissa. Tilaisuudessa eniten kysymyksiä he-
rättivät voimajohdon rakentamisen aikaiset menetelmät ja niiden vaikutukset, vaikutukset johtoreittiä 
lähimpänä sijaiseville kiinteistöille, käytettävät pylvästyypit, sähköturvallisuusasiat ja korvausasiat.  

https://www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA
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Arviointiselostusvaiheen yleisötilaisuus on suunniteltu järjestettäväksi samaan tapaan kuten ohjelma-
vaiheessa. Yhteysviranomainen ja Fingrid tiedottavat tilaisuudesta tarkemmin. Tilaisuudessa esitellään 
valmistuneen arvioinnin keskeisiä tuloksia kaikille hankkeesta kiinnostuneille. 

2.1.5  Perusteltu päätelmä  

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta viimeistään kahden kuu-
kauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Perustellulla päätel-
mällä tarkoitetaan yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemää perus-
teltua johtopäätöstä, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen 
sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liite-
tään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen on varmistettava, 
että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 

Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysvi-
ranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

2.2  Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankevastaavana toimii Fingrid Oyj ja yhteysviranomaisena Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus) (kuva 2.2). YVA-lain 33 § mukaisesti yhteysviranomainen arvioi arvioin-
tiohjelmaa ja -selostusta tarkastaessaan arvioinnin laatijoiden asiantuntemuksen. Ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisesta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy. 
FCG:n työryhmään kuuluvat taulukossa 2-2 mainitut asiantuntijat.

Taulukko 2-2. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen työryhmä. 

Asiantuntija Kokemusvuodet Tehtävä ja vastuualue 

Leila Väyrynen  

Projektipäällikkö, yo. 
merkonomi 

20 Projektipäällikkö (selostusvaihe) 

Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin 

Marja Nuottajärvi 

FM, biologi 

18 Projektinjohto (ohjelmavaihe ja selostusvaihe lokakuun loppuun 
2022), yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin 

Vaikutusten arvioinnit, Natura-vaikutusarviot, suojelualueiden  
tarkastelut, luontoselvitykset, luontovaikutusten arviointi 

Laura Fontell-Seppelin 

FM, biologi 

2 Suunnitelma-asiakirjat, paikkatiedot (ohjelmavaihe) 

Luontoselvitykset, luontovaikutusten arviointi 

Ella Paasilinna 

DI, maanmittaus 

1 Suunnitelma-asiakirjat, paikkatiedot (selostusvaihe) 

Tiina Mäkelä 

FM, biologi 

10 Linnustovaikutusten arvioinnit 

Muu eläimistö (erityisesti direktiivilajit) 

Harri Taavetti 

linnustoasiantuntija 

10 Linnustovaikutusten arvioinnit 

 

Maija Aittola 

FM geologi 

22 Pohja-, pintavesi- sekä kallio- ja maaperävaikutukset 

Taina Ollikainen 

FM, suunnittelumaan-
tiede 

35 Sosiaaliset vaikutukset, virkistys, elinkeinot 

(sähkö- ja magneettikenttälaskelmat on tehnyt Fingridin tekninen asi-
antuntija) 

Saara Aavajoki 

DI, liikenne- ja  
kuljetusjärjestelmät 

9 Liikenteelliset vaikutukset 

Riikka Ger 

maisema-arkkitehti 
MARK 

21 Maisemaselvitys ja maisema-analyysit, maisema- ja kulttuuriympä-
ristövaikutukset 

Janne Pekkarinen 

Ympäristöinsinööri 

10 Maankäyttövaikutukset 
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Asiantuntija Kokemusvuodet Tehtävä ja vastuualue 

Essi Tanskanen 

FM, KTM, ympäristötiede 
ja yritysten ympäristöjoh-
taminen 

2 Ilmastovaikutukset 

Marko Nurminen 

KTM, kansantaloustiede 

17 Ilmastovaikutukset 

Timo Jussila 

Mikroliitti Oy 

FM Arkeologi 

30 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Hankkeessa on muodostettu seurantaryhmä, jonka tehtävänä on ollut tukea ja ohjata arviointityötä. 
Ryhmä on kokoontunut YVA-ohjelman luonnosvaiheessa ja vastaavasti YVA-selostuksen luonnosvai-
heessa. Sen jäsenillä oli mahdollisuus tutustua ohjelman ja selostuksen luonnosvaiheiden aineistoihin 
sekä esittää niistä kysymyksiä, kommentteja ja korjaus- tai täydennysehdotuksia. Seurantaryhmään 
kutsutut tahot olivat (arviointiohjelmaa käsitelleeseen seurantaryhmäkokoukseen osallistuneet ja kom-
mentteja kokousaineistoon sähköpostitse lähettäneet tahot on tummennettu.  

 

• Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskukset 

• Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen liitot 

• Johtoreitille sijoittuvat kaupungit ja kunnat: Alajärven kaupunki, Soinin kunta, Saarijärven 
kaupunki, Ähtärin kaupunki, Multian kunta, Keuruun kunta, Petäjäveden kunta, Jämsän 
kaupunki, Kuhmoisten kunta, Padasjoen kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan 
kunta ja Hausjärven kunta 

• Museovirasto ja alueelliset vastuumuseot: Etelä-Pohjanmaan museo eli Seinäjoen museot 
(Seinäjoki), Keski-Suomen museo eli Jyväskylän museot (Jyväskylä), Pirkanmaan maa-
kuntamuseo eli Tampereen museot (Tampere), Päijät-Hämeen museo eli Lahden museot 
(Lahti) ja Hämeen museo eli Hämeenlinnan kaupunginmuseo (Hämeenlinna) 

• Seinäjoen ympäristöterveydenhuolto, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöterveydenhuolto, 
Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto, Keurusselän ympäristöterveydenhuolto, 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto, Hämeenlinnan kau-
pungin ympäristöterveydenhuolto ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympä-
ristöterveydenhuolto 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

• TEM 

• Metsähallitus 

• Luonnonvarakeskus 

• Suomen riistakeskus  

• Alueelliset riistanhoitoyhdistykset (rhy): Alajärven rhy, Lehtimäen-Soinin rhy, Saarijärven rhy, 
Ähtärin rhy, Multian rhy, Keuruun rhy, Petäjäveden rhy, Jämsän seudun rhy, Kuhmoisten rhy, 
Padasjoen rhy, Lammin rhy, Janakkalan rhy ja Hausjärven-Riihimäen rhy 

• Suomen metsäkeskus  

• Alueelliset metsänhoitoyhdistykset (mhy): Mhy Suomenselkä, mhy Soini, mhy Keski-Suomi, 
mhy Pohjois-Pirkka, mhy Päijänne, mhy Päijät-Häme ja mhy Kanta-Häme 

• Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  

• Alueelliset MTK-liitot: MTK Metsälinja, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, MTK-Etelä-Pohjanmaa ry, 
MTK Häme, MTK Keski-Suomi ja MTK Pirkanmaa 

• Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen 
piiri, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hä-
meen piiri 

• Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry, Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry (BirdLife 
Pirkanmaa), Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry, Valkeakosken Lintuharrastajat ry (Bir-
dLife Keski-Häme), Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (BirdLife Kanta-Häme) 
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Kuva 2.2. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osapuolet tässä hankkeessa.

2.3  YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyi, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle hel-
mikuussa 2022. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle marras-
kuussa 2022 ja asetetaan nähtäville 60 päiväksi. Yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta pe-
rustellun päätelmänsä alkuvuodesta 2023 (kuva 2.3). 

 

Kuva 2.3. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu. 

YVA-
menettely

Yhteysviran-
omainen

Hankkeesta 
vastaava

YVA-konsultti

Muut 
osalliset

Tiedotus-
välineet

YVA-
seuranta-

ryhmä

TEHTÄVÄ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

YVA-OHJELMAVAIHE

Aloituskokous

Ennakkoneuvottelu

Lähtöaineistojen kokoaminen (Konsultti)

Luontoselvitykset

Arviointiohjelman laatiminen 

Arviointiohjelma ja tiivistelmä valmiit (painettuina)

YVA-OHJELMAN KÄSITTELY

Kuulutus (yhteysviranomainen)

Kuuleminen (30-60 päivää)

Yhteysviranomaisen lausunto (max. 1 kuukausi) 

Yleisötilaisuudet

YVA-SELOSTUSVAIHE

Arviointiselostuksen laatiminen

Arviointiselostus ja tiivistelmä valmiina (painettuina)

YVA-SELOSTUKSEN KÄSITTELY

Kuulutus  

Kuuleminen (30-60 päivää)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (max. 2 kuukautta) 

Yleisötilaisuudet

20222021 2023
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3  VOIMAJOHTOHANKKEEN ETENEMINEN JA ELINKAARI 

3.1  Suunnittelun eteneminen ja teknisten ratkaisujen periaatteet 

Kantaverkon verkkosuunnittelun yhteydessä on selvitetty uuden voimajohdon tarpeellisuus ja nykyra-
kenteiden kunto. Tämän perusteella Fingrid on tehnyt päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn käynnistämisestä (kuva 3.1). 

 

Kuva 3.1. Voimajohtohankkeen eteneminen.  

Alustavassa reittisuunnittelussa on tutkittu erilaisia reittivaihtoehtoja voimajohdon toteuttamiseksi ja 
päädytty vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkitaan. Alusta-
vassa reittisuunnittelussa voimajohtoreittivaihtoehdot suunnitellaan peruskarttatasolla ottaen huomi-
oon ympäristöhallinnon tuottama paikkatietoaineisto. Tällöin otetaan huomioon myös alueen maan-
käytön suunnitelmat ja muut hankkeet. Johtoreitit tarkentuvat maastokäynnein ja tunnistettaessa ym-
päristövaikutuksia tarkemmin YVA-menettelyn yhteydessä. 

YVA-selostuksen valmistuttua ja yhteysviranomaisen annettua siitä perustellun päätelmänsä Fingrid 
valitsee toteutettavan johtoreitin ympäristövaikutusten ja saadun palautteen sekä teknistaloudellisten 
lähtökohtien perusteella. Voimajohdolle haetaan hankelupaa Energiavirastolta. 

YVA-menettelyn jälkeen tehtävässä voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa lopullinen johtoreitti 
suunnitellaan maastotutkimusten perusteella. Tässä hyödynnetään kaukokartoitusaineistoa (ilmaku-
vaus ja laserkeilaus), jota tarkistetaan tarvittavin maastokäynnein esimerkiksi risteävien johtojen, tei-
den ja rakennusten kohdalla. Aineiston perusteella suunnitellaan voimajohtopylväiden sijoittuminen ja 
tehdään tarvittavat pylväspaikkojen maaperätutkimukset perustusolosuhteiden määrittämiseksi. Lo-
puksi tuleva johtoalue merkitään maastoon hakattavaksi ja raivattavaksi. 
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Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäristönäkökohdat, tekniset ja taloudelli-
set tekijät sekä nykyisen johtoalueen hyödyntäminen. Ympäristötekijöitä ovat muun muassa maaston 
topografia, perustusolosuhteet ja näkyvyys maisemassa. Teknisiä tekijöitä ovat sähköturvallisuus, joh-
timien korkeudet erilaisissa säätiloissa ja kuormitustilanteissa sekä johtimien heilahdukset ja rakentei-
den lujuudet. 

YVA-menettelyn aikana esiin tulleisiin esimerkiksi asutuksen, elinkeinotoiminnan ja luonnonolojen koh-
teisiin kiinnitetään huomiota voimajohtohankkeen jatkototeutuksessa. Tavoitteena on yleisen edun ja 
teknistaloudellisten reunaehtojen rajoissa lieventää haitallisia maankäyttö-, maisema- ja luontovaiku-
tuksia pylväiden sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. Esimerkkejä haasteellisten suunnittelutilanteiden 
tavanomaisesta poikkeavista ratkaisuista voivat olla esimerkiksi voimajohdon sijoituspuolen vaihto, 
johtojen sivuttaissiirto tai yhteispylvään käyttö (kuva 3.2). Voimajohdon rakentaminen voi myös aiheut-
taa rakennusten osto- tai lunastustarpeita. Kussakin tilanteessa käytettävissä olevat ratkaisuvaihtoeh-
dot ovat aina tapauskohtaisia ja edellyttävät keskusteluja maanomistajien kanssa.

 

Kuva 3.2. Periaatteellisia esimerkkejä tavanomaisesta poikkeavista ratkaisuista haasteellisissa suunnittelutilanteissa. Käytet-

tävissä olevat vaihtoehdot ovat aina tapauskohtaisia. 

Yhteispylväsrakenteella eli sijoittamalla samaan pylvääseen useita voimajohtoja voidaan kaventaa 
tarvittavaa johtoaluetta tai rakentaa uusi voimajohto nykyisen johdon paikalle. Suomessa yhteispylväs-
rakenteena käytetään yleisimmin harustettua 400 ja 110 kilovoltin portaalipylvästä, jossa alempijännit-
teinen johto sijoitetaan pylvään väliorteen (kuva 3.3). Erityisesti 400 kilovoltin voimajohtoja ei ole suo-
siteltavaa sijoittaa samoille pylväille pitkiä matkoja, koska tällöin käyttövarmuus vaarantuu sähkönsiir-
ron vikatilanteissa. Yhteispylväsosuuden vika voi johtaa useamman voimajohdon samanaikaiseen vi-
kaantumiseen ja siten laajempaan häiriöön.  

Yhteispylväiden rakentaminen nykyisen voimajohdon paikalle edellyttää nykyisen voimajohdon purka-
mista ja keskeytystä sähkönsiirtoon koko rakentamisajaksi, mikä voi heikentää käyttövarmuutta tai ra-
joittaa sähkönsiirtoa. Yhteispylväät vaikeuttavat myös voimajohtojen huolto- ja kunnossapitotöitä, 

Voimajohdon sijoituspuolen vaihto 

Voimajohdon sivuttaissiirto 

Rakennusten osto tai lunastus 

Yhteispylväs (useita voimajohtoja samassa pylväässä) 

 

• kun voimajohto on järkevää sijoittaa nykyisen voimajoh-

don toiselle puolelle pidemmällä matkalla  

• kun voimajohtojen risteäminen ei ole hyväksyttävä ratkaisu tai 

voimajohtojen järjestystä ole järkevää muuttaa 

• tilanteeseen nähden parasta ratkaisua haetaan yhteis-

työssä kiinteistön omistajan kanssa 

• kun johtoalueen leventäminen ei ole mahdollista 

• kun voimajohtojen sijoittaminen yhteisrakenteeseen on tekni-
sesti hyväksyttävää 
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koska yhteispylvään huoltaminen edellyttää pääasiallisesti molempien virtapiirien kytkemistä jännit-
teettömäksi. Mahdollisuudet sähkönsiirron keskeytyksen järjestämiseen voimajohdon rakentamisvai-
heessa ja vikojen korjaamisen aikana ovat 110 kilovoltin sähköverkossa kuitenkin jonkin verran pa-
remmat kuin 400 kilovoltin verkossa, joten 400+110 kilovoltin harustettua yhteispylvästä voidaan käyt-
tää kantaverkossa niin sanottuna perusratkaisuna. Vapaasti seisovaa "Tannenbaum"-pylvästyyppiä 
käytetään lähinnä erikoiskohteissa kustannussyistä. 

 

Kuva 3.3. Yhteispylvästyyppejä. Vasemmalla 400+110 kilovoltin harustettu portaalipylväs, keskellä kahden 400 kilovoltin voi-
majohdon "Tannenbaum"-pylväs ja oikealla 400+110 kilovoltin Y-pylväs. 

3.2  Voimajohdon käyttöoikeuden lunastus ja lunastuskorvaus 

Yleissuunnittelun valmistuttua Fingrid hakee lunastuslupaa voimajohdon johtoalueelle. Voimajohdon 
rakentaminen voidaan aloittaa ennakkohaltuunoton jälkeen. Voimajohtoreitille haetaan valtioneuvos-
tolta lunastuslupaa voimajohdon johtoalueen käyttöoikeuden perustamiseksi ja siitä aiheutuvien talou-
dellisten menetysten korvaamiseksi. Lupahakemukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselos-
tus ja yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä. 

Ennen lunastusluvan hakemista Fingrid pyrkii etukäteen saamaan asianosaisilta suostumukset voima-
johtoreitille. Saadut suostumukset liitetään lupahakemukseen. Lupahakemusta käsittelevä työ- ja elin-
keinoministeriö kuulee kuntia, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, maakuntaliittoa sekä niitä 
maanomistajia, jotka eivät ole antaneet suostumustaan. Heille annetaan mahdollisuus lausua mielipi-
teensä hankkeesta ja nämä lausunnot liitetään lunastuslupahakemukseen. 

Lunastuslain edellyttämä maanomistajien kuuleminen voidaan vaihtoehtoisesti järjestää myös kuule-
miskokouksilla, joissa asianosaiset voivat esittää mielipiteensä ja vaatimuksensa suullisesti tai kokouk-
sessa annettavassa määräajassa kirjallisesti. Saadut mielipiteet liitetään lunastuslupahakemukseen. 
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Maanomistajille tarjottava vapaaehtoinen suostumus antaa Fingridille mahdollisuuden ryhtyä rakenta-
misen edellyttämiin toimenpiteisiin jo ennen lunastusluvan myöntämistä. Suostumus ei rajoita asian-
osaisen vaatimuksia lunastustoimituksessa. Suostumuksen nojalla Fingrid maksaa maanomistajalle 
erityiskorvauksen (10–15 % lunastuskorvauksesta) lopullisen lunastuskorvauksen lisäksi. 

Lunastuslupa ja käyttöoikeuden supistus haetaan kaikille kiinteistöille, myös suostumuksen allekirjoit-
taneiden osalta. Valtioneuvoston myöntämästä lunastusluvasta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Lunastustoimituksesta vastaa Maanmittauslaitos ja toimituksen suorittaa lunastustoimikunta, 
johon kuuluu toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Toimituksessa tehtyjen päätösten nojalla saa-
tetaan voimaan johtoalueen käyttöoikeuden supistuksen edellyttämät rajoitukset ja oikeudet johdon 
rakentamiseksi, käyttämiseksi ja kunnossapitämiseksi sekä määrätään korvaukset taloudellisista me-
netyksistä. Toimituksessa tehtävistä päätöksistä voi valittaa maaoikeuteen ja valituslupamenettelyn 
kautta edelleen korkeimpaan oikeuteen. 

Lunastettavan omaisuuden omistaja saa taloudellisista menetyksistään täyden korvauksen. Lunastus-
korvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja vahingonkorvauksesta. 

• Kohteenkorvausta määrätään muun muassa johtoalueen maapohjasta, pylväsaloista, erikoista-
pauksessa puustosta ja rakennuksista. 

• Haitankorvausta määrätään muun muassa pylväshaitasta, kulkuhaitasta ja tilusten pirstoutumi-
sesta. 

• Vahingonkorvausta määrätään ennenaikaisesta hakkuusta, taimikon menetyksestä, tuulenkaa-
doista ja sadonmenetyksestä. 

Aiheutetut vahingot pyritään korjaamaan tai korvaamaan ennen työmaan päättämistä, mutta aina va-
hingoista ei päästä sopimukseen maanomistajan kanssa. Työmaavahinko käsitellään viime kädessä 
lunastustoimituksessa vahingonkorvausasiana. 

Puuston osalta määrätään korvaus vain erikoistapauksessa. Fingrid järjestää kustannuksellaan johto-
alueen puuston hakkuun yhteismyyntinä, jolloin puustosta saatava niin sanottu kantohinta tilitetään 
suoraan maanomistajille. Osallistuminen yhteismyyntiin on vapaaehtoista. 

Korvaukset määrätään käyvän hinnan mukaan. Mikäli se ei vastaa luovuttajan täyttä menetystä, arvi-
ointi perustuu omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin. Korvaukset määrätään viran 
puolesta eli läsnäolo lunastuskokouksissa ei ole välttämätöntä. Asianosaisella on oikeus saada kor-
vausta välttämättömistä edunvalvontakustannuksista. 

Lopulliset lunastuskorvaukset on maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamisesta. 
Korvauksille maksetaan kuuden prosentin vuotuinen korko haltuunotosta lukien. Kun lunastuspäätös 
on saanut lainvoiman ja lunastuskorvaukset on maksettu, toimituksesta tehdään merkintä kiinteistöre-
kisteriin. (Maanmittauslaitos 2010). 

3.3  Voimajohdon rakentaminen 

Voimajohtohankkeen rakennusaika on tavallisesti pari vuotta. Hankkeet kilpailutetaan voimassa ole-
van hankintalainsäädännön mukaisesti. Kilpailutuksesta johtuen urakoitsijat voivat olla myös kansain-
välisiä toimijoita. Työmaalla on suomea puhuva yhteyshenkilö. 

Ennen voimajohdon rakentamista tulevan johtoalueen puusto hakataan ja johtoaukea raiva-
taan. Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat perustustyö-
vaihe, pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset. Pitkä voimajohtohanke saatetaan jakaa 
myös kahteen tai useampaan eri rakentamisosuuteen. 

Perustustyövaihe tehdään heti uuden voimajohdon johtoalueen hakkuun jälkeen tai nykyiselle johto-
alueelle rakennettaessa mahdollisesti ennen vanhan voimajohdon purkua. Pylväiden betoniset perus-
tuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan pylväspaikoille roudattomaan syvyyteen. Pyl-
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vään perustuksessa käytetään tyypillisesti valmiita perustuselementtejä (kuva 3.4). Iso vapaasti sei-
sova pylväs tarvitsee paikalla valettavan perustuksen, joka voi laajuudeltaan vastata jopa pienehkön 
omakotitalon pohja-alaa (kuva 3.5). 

Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdolla kantavaan maaperään 
saakka. Paalut voivat olla puuta, betonia tai terästä. Kallioisilla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen 
voi edellyttää myös poraamista tai louhimista. 

Pylväsvälit ovat maaston profiilista ja voimajohdon jännitetasosta riippuen noin 200–400 metriä. Kaivu-
työ tapahtuu harustetulla pylväsrakenteella vinoneliön muotoisen alueen kulmissa. Vinoneliön pituus 
voimajohdon suuntaisesti on noin 15–30 metriä ja leveys johdon poikkisuuntaisesti noin 12–20 metriä. 
Yhden pylvään perustamisen aiheuttama kaivuala on yhteensä alle 200 neliömetriä. 

Pylvään perusmaadoituksena on pylväsrakenteet maahan yhdistävä kupariköysi. Tarvittaessa käyte-
tään lisämaadoitusta, jolloin johtoaukealle kaivetaan maaperän johtavuudesta riippuen 1–4 kappaletta 
noin 20–50 metrin pituista vaakamaadoituselektrodia. Maadoituselektrodit kaivetaan noin 0,7 metrin 
syvyyteen, mutta esimerkiksi peltokohteissa noin metrin syvyyteen, jotta ne eivät häiritse maanviljelys-
toimenpiteitä. Maadoitukset vähentävät ukkoshäiriöitä sekä pienentävät ihmisille, ympäristölle ja voi-
majärjestelmän toiminnalle vikatilanteissa esiintyvien haitallisten jännitteiden vaikutuksia. 

 

Kuva 3.4. Pylvään perustuselementin asentaminen. 
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Kuva 3.5. Vapaasti seisovan pylvään perustuksen pohjatöitä. 

Seuraavana työvaiheena pystytetään pylväät. Nykyiselle johtoalueelle rakennettaessa työvaihetta 
edeltää vanhojen rakenteiden purku. Sinkityistä teräsrakenteista koostuvat pylväät kuljetetaan osina 
pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huo-
noissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä (kuva 3.6). Pystytysvaiheen yhteydessä pylvään 
orteen ripustetaan lasi- tai komposiittieristinketjut johtimien asennusta varten. 

 

Kuva 3.6. Voimajohtopylvään pystytys. 
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Viimeinen päätyövaihe on johtimien asentaminen. Johtimet tuodaan paikalle keloissa, joissa kussa-
kin on johdinta noin 3–5 kilometriä. Asennus tapahtuu yleensä kireänä vetona eli johtimet kulkevat 
koko ajan ilmassa. Johtimien liittämisessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, mistä aiheutuu hetkellistä 
melua. Liikkumiselle aiheutuvan haitan vähentämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi johtoreittiä 
risteävät tiet suojataan johtimia kannattavin telinein tai muulla hyväksytyllä työmenetelmällä. 

Virtajohtimien yläpuolelle asennetaan ukkosjohtimet, jotka lisäävät voimajohdon käyttövarmuutta. Uk-
kosjohtimiin voidaan tarvittaessa kiinnittää myös lentovaroituspalloja tai lintujen törmäysriskiä pienen-
täviä merkintöjä. Toinen ukkosjohtimista varustetaan nykyisin valokuiduilla, joilla varmistetaan kanta-
verkon ohjaus, voimajohtojen kytkeytyminen irti verkosta vikatilanteessa ja sähköjen kytkeytyminen 
vikatilanteessa nopeasti takaisin. Hyvillä ja luotettavilla tietoliikenneyhteyksillä vähennetään sähkön-
siirron energiahäviöitä sekä kantaverkon käytön ja kunnossapidon edellyttämää matkustamista. Fing-
rid vuokraa valokuituja valokuitu-ukkosjohtimista myös teleoperaattoreille, mikä voi mahdollistaa voi-
majohdon lähialueen asukkaille luotettavammat tietoliikenneyhteydet ja parantaa alueen tiedonsiirto-
kapasiteettia. 

Työkoneet ovat perustusvaiheessa pääosin tela-alustaisia kaivinkoneita, ja pylväs- ja johdintyövai-
heissa autonostureita ja kuormatraktoreita sekä telatraktoreita. Pääsääntöisesti liikkuminen tapahtuu 
käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukealla, jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käy-
tettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa. 

Rakentamisen aikana aiemmissa suunnitteluvaiheissa tunnistettujen ympäristökohteiden säilyminen 
varmistetaan erillisellä kohdekohtaisella ohjeistuksella. Ennen työmaan päättämistä pylväspaikat siisti-
tään ja aiheutuneet vahingot joko korjataan tai korvataan. 

3.4  Voimajohtopylvään rakentaminen veteen 

Voimajohtopylväs rakennetaan veteen, jos vesialue on niin leveä, että sitä ei voida ylittää rannoille si-
joitettavien voimajohtopylväiden yhdellä jännevälillä. Pylväsperustuksia varten veteen rakennetaan 
täyttöpenger eli niin sanottu tekoluoto (kuva 3.7). Jos uusi voimajohtopylväs sijoittuu nykyisen pylvään 
paikalle, hyödynnetään ensisijaisesti nykyisen pylvään tekoluotoa. Tekoluodon rakentaminen voi edel-
lyttää pehmeiden pohjakerrosten poistoa ruoppaamalla. Veden samentumisen rajoittamiseksi ja työko-
neiden häiriötilanteisiin varautumiseksi työalue voidaan ympäröidä niin sanotulla pressuseinällä. 

Pylvään perustuksena käytetään paikalla valettavaa perustusta tai valmiita paikalle tuotavia betoniele-
menttejä, jotka voidaan joko ankkuroida pohjaan täyttölouheella tai kiinnittää kallioon porapaaluin. Pe-
rustustöissä tarvittavat rakennusmateriaalit kuljetetaan tilapäistä jäätietä tai pengertietä pitkin (kuva 
3.8). Syvemmissä ja etäisimmissä kohteissa kuljetukseen käytetään proomua tai ponttoonia. Tien li-
säksi voidaan tarvita tilapäisiä rakenteita esimerkiksi nostokaluston liikkumista ja maa-ainesvarastoja 
varten. Pylvään nostaminen pyritään ajoittamaan talveen, jolloin pylvään osat voidaan kuljettaa käyt-
täen jäätietä. 

Pylvään perustukset suojataan louhemassoilla, joista muodostuu katkaistun pyramidin muotoinen te-
koluoto. Luodon läpimitta vedenpinnan tasossa on pylvästyypistä riippuen noin 20–25 metriä ja luiskan 
kaltevuus on noin 1:1,5 (kuvat 3.9 ja 3.10). Harustettujen pylväiden tekoluotojen kokoa kasvattavat ha-
rukset eli tukivaijerit, jotka eivät voi sijaita vedessä. Mitoitukset tarkentuvat yleissuunnittelun pohjatutki-
musten perusteella. 

Tekoluodon rakentaminen kestää toteutustavasta riippuen noin 1,5–2 kuukautta. Louheesta tehtävä 
luoto tasataan murskeella. Tarvittavan uuden maa-aineksen määrä on yhteensä noin 500–2 000 kuu-
tiometriä. Tarvittaessa tekoluodon reunaluiskat voidaan viimeistellä ravuille soveltuvalla kiviaineksella. 
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Kuva 3.7. Tekoluodolle rakennettu nykyinen voimajohtopylväs Haapajärven Kortejärvellä. 

 

Kuva 3.8. Lähellä rantaa sijaitsevan vesistöpylvään rakentaminen vaatii yleensä väliaikaisen tieyhteyden. 
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Kuva 3.9. Vapaasti seisovan pylvään tekoluodon reunaluiskojen viimeistelyä Pyhäjärvellä Pirkkalassa. 

 

 

Kuva 3.10. Esimerkinomainen kuva vapaasti seisovan vesistöpylvään paaluperustetusta tekoluodosta. 
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3.5  Voimajohdon käyttö, kunnossapito ja poistaminen käytöstä 

Lunastetulle johtoalueelle ei saa rakentaa rakennuksia eikä yli kaksi metriä korkeita muitakaan raken-
nelmia ilman Fingridin lupaa. Esimerkiksi teiden ja vesijohtojen sijoittamiseen sekä maanmuokkauk-
seen tarvitaan Fingridin ohjeet. Fingrid voi myös sopia maaomistajan kanssa johtoaluekohdista, joissa 
kiinnitetään erityistä huomiota kasvuston käsittelyyn. 

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää johtorakenteiden 
ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Lakien velvoittamia kunnossapitotöitä 
ovat reunavyöhykkeen käsittely (puuston hakkuu) ja johtoaukean raivaukset sekä voimajohtorakentei-
den kunnossapitoon liittyvät työt. 

Voimajohtoalue ja voimajohtorakenteet tarkastetaan pääasiassa kävellen 2–3 vuoden välein. Lisäksi 
voimajohtorakenteita kunnossapidetään korjaamalla tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet. Isot 
korjaustyöt edellyttävät koneiden, kuten esimerkiksi kaivureiden ja nostureiden, käyttämistä pylväspai-
kalla sekä niillä liikkumista johtoalueella. Tällaisia korjaustöitä tehdään verraten harvoin, jos lainkaan, 
johdon kymmeniä vuosia kestävän elinkaaren aikana. Pienet korjaustyöt edellyttävät kulkemista jalan, 
mönkijällä, moottorikelkalla tai vastaavalla. Alueilla, joilla esiintyy johtimissa huurretta, tehdään talvisin 
huurrepartiointia ja tarvittaessa huurteen pudotusta helikopterilla. 

Johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se joko koneellisesti tai miestyövoimin noin 5–
8 vuoden välein. Valikoivassa raivauksessa käyttövarmuutta vaarantamattomia matalakasvuisia puita 
ja pensaita voidaan jättää kasvamaan johtoaukealle (kuva 3.11). 

Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein sähköturvallisuuden ja kantaverkon 
käyttövarmuuden varmistamiseksi (kuva 3.12). Käsittelyssä reunavyöhykkeen puusto harvennetaan, 
latvotaan helikopterilla tai päätehakataan puuston tilan mukaan. Ylipitkät puut kaadetaan tai puiden 
latvoja katkaistaan 2–4 metriä helikopterisahauksella. Jos suurin osa reunavyöhykepuista on ylipitkiä, 
reunavyöhyke käsitellään kokonaisvaltaisesti niin, että vyöhykkeeltä hakataan koneellisesti pois kaikki 
puut. Reunavyöhykkeen takana havaitut puut, jotka kaatuessaan voivat yltää johtimiin, käsitellään reu-
navyöhykkeen puuston käsittelyn yhteydessä. Lunastusmitat sallivat reunavyöhykkeen etureunassa 
korkeintaan 10 metriä pitkät puut ja siitä metri metriltä 20 metriä pitkät puut reunavyöhykkeen takara-
jalla. Maanomistajalla on puuston omistajana oikeus päättää, miten voimajohdon kunnossapidon edel-
lyttämä reunavyöhykkeen puuston hakkuu ja myynti järjestetään. 

 

Kuva 3.11. Esimerkki valikoivasta raivauksesta. 
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Kuva 3.12. Reunavyöhykkeen puuston käsittelyn periaatteet. 

Kantaverkon voimajohdon tekninen käyttöikä on 60–80 vuotta. Perusparannuksella käyttöikää on 
mahdollista pidentää noin 20 vuodella. 

Fingridin toiminnan suurimmat materiaalivirrat syntyvät investointihankkeissa, kun rakennetaan uutta 
sähkönsiirron kantaverkkoa ja puretaan sen vanhoja rakenteita. Suurin osa purettavasta materiaalista 
on betonia voimajohtopylväiden ja sähköasemien perustuksista, teräsromua voimajohtopylväistä ja 
sähköasemarakenteista sekä alumiini- ja teräspitoista metalliromua voimajohtojen virtajohtimista. 
Nämä kaikki voidaan kierrättää materiaalina.  

Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan maanalaiset betoniset perustuspilarit pihoilta ja pelloilta. Käy-
töstä poistettavien kyllästettyjen puupylväiden määrä on vähäinen ja ne hyödynnetään energiaksi. In-
vestointien lisäksi kantaverkon kunnossapidosta syntyy pieniä määriä käytöstä poistettavia materiaa-
leja. Näistä voimajohtojen kunnossapidon jätemäärät ovat pieniä.
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4  HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT 

4.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 

Valtioneuvosto on vuonna 2017 määritellyt Suomea koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet (VAT), jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
mää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hankkeita, joilla on aluerakenteen, alueiden 
käytön, liikenneverkon tai energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Kantaver-
kon voimajohdon rakentaminen on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä nykyisiä johtokäytä-
viä. 

Valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset on osoitettava maakun-
takaavoituksessa ja otettava huomioon muussa alueidenkäytön suunnittelussa siten, että niiden to-
teuttamismahdollisuudet säilyvät. Huomioon on otettava sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanho-
jen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Valtion viranomaisten on haettava tavoittei-
den toteutumista edistäviä ratkaisuja ja toisaalta pidättäydyttävä tavoitteiden toteutumista vaikeutta-
vista toimenpiteistä. 

Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita. Uusia kantaverkon 
voimajohtoreittejä suunniteltaessa Fingridin tavoitteena on välttää esimerkiksi asutuksen, päiväkotien, 
leikkikenttien tai koulujen läheisyyttä. Tämä perustuu muun muassa ihmisten mahdollisiin terveysvai-
kutushuoliin (Korpinen 2003).  

4.2  Alustavien vaihtoehtojen karsinta 

Alemmilla jännitteillä maakaapeleiden käyttö on lisääntynyt. Kantaverkossa maakaapelien käyttö ra-
joittuu sähköasema-alueille ja taajamiin, kun ilmajohdon käyttäminen ei ole fyysisen tilantarpeen 
vuoksi mahdollista. 

Maakaapeleilla toteutetun suurjännitteisen sähköverkon täydentäminen ja siihen liittyminen on tekni-
sesti haasteellisempaa ja huomattavasti kalliimpaa kuin avojohtoverkon laajentaminen. Jännitetasol-
taan 400 kilovoltin maakaapelin käyttövarmuuteen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyy riskejä ja epävar-
muuksia, joita avojohtoja käytettäessä ei ole. Maakaapelin käyttöikä on avojohtoa lyhyempi ja käytön-
aikaiset viat voivat olla pitkäkestoisia. Investointikustannukset ovat korkeat avojohtoa vastaavan säh-
könsiirtokyvyn saavuttamiseksi, ja suurjännitteisen vaihtosähkökaapeliyhteyden rakentamisen arvioi-
daan olevan noin 10 kertaa kalliimpaa kuin vastaavan siirtokyvyn omaavan avojohtoyhteyden. Kustan-
nuksiin vaikuttaa merkittävästi ympäröivä maankäyttö ja asennusalueen maaperä. Ympäristövaikutuk-
sia aiheutuu mittavasta kaapelikaivannosta ja asennusalueesta. Myös kaapelikelojen kuljettamista var-
ten on suunniteltava ja tarvittaessa rakennettava reitit. 

Merialueilla käytössä olevat tasasähkökaapelit eivät ole vaihtoehtona maan sisäisen kantaverkon 
osana muun muassa liitettävyyden ja toiminnallisten rajoitusten vuoksi. Tasasähköyhteyksinä toteutet-
tujen merikaapeleiden molemmissa päissä on muuttaja-asemat, jotka muuntavat vaihtosähkön ta-
sasähköksi ja päinvastoin. Tasasähköratkaisu ei rajoita kaapelin pituutta, mutta on investointina hyvin 
kallis. Edellä esitetyistä seikoista johtuen maakaapelivaihtoehtoja ei ole tutkittu tässä YVA-menette-
lyssä. 

4.3  Hankkeen toteuttamatta jättäminen 

YVA-lainsäädännön mukaan arviointimenettelyn yhtenä vaihtoehtona tulee olla hankkeen toteutta-
matta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. Alajärven ja Hikiän välisen 
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400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen toteuttamatta jättämistä ei tarkastella tässä YVA-menette-
lyssä, koska ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon toiminnan kannalta. 

Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella myönnetyn säh-
köverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pit-
käjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä täyttäen yhteiskunnan vaa-
timukset nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiir-
toa ei voida hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtoka-
pasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Kantaverkkoyhtiö ei tällöin toimisi sähkömarkki-
nalain (588/2013) mukaisesti. 

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen, sähkömarkkinaviranomaisena toimiva Energiavirasto päättää voi-
majohdon tarpeellisuudesta YVA-menettelyn jälkeisessä sähkömarkkinalain 14 §:n mukaisessa han-
kelupakäsittelyssä. Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on 
sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. 

4.4  Tarkasteltavat voimajohtoreitit 

4.4.1  Tarkistukset YVA-ohjelmassa esitettyihin vaihtoehtoihin 

YVA-ohjelmavaiheen palautteen perusteella on tutkittu mahdollisuudet tarkistaa johtoreittejä tavoitel-
len ympäristövaikutusten lieventämistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkasteltavat voi-
majohtoreitit, niiden perusratkaisut ja vaihtoehdot sekä johtoalueen maa-alan tarve (poikkileikkaukset) 
ovat pääpiirteissään samat kuin ohjelmavaiheessa. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdyt johtoreittien 
muutokset perusteluineen on esitetty taulukossa 4–1 sekä kuvissa 4.1–4.18.  

Taulukko 4-1. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdyt muutokset johtoreitteihin pohjoisesta etelään. Uudet tarkasteltavat voimajoh-
toreittivaihtoehdot tummennettu.  

Sijainti Tarkistuksen syy Kuva 

Alajärvi-Petäjävesi 

Marjoperä, Soini Muodostettiin uusi asutuksen kiertävä reittivaihtoehto nykyisen voi-
majohdon länsipuolelle. 

4.1 

Huosianmäki, Soini Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta. 4.2 

Linjala, Soini Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta. 4.3 

Luotopuro, Multia Voimajohtoreittiä tarkennettiin tuulivoimatoimijan tarkennettua sähkö-
asemansa sijaintia. 

4.4 

Keskisenmäki, Multia Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta. 4.5 

Petäjäveden sähköasema Petäjäveden sähköaseman länsipuolelle muodostettiin uusi aseman 
länsipuolelta ohittava itäisempi reittivaihtoehto ja muutettiin säh-
köaseman ympäristön suunnittelualuetta asutuksen ja ympäristöllisten 
tekijöiden vuoksi. 

4.6 

Petäjävesi-Jämsä 

Lamminsaari, Jämsä Lamminsaaren läntistä reittivaihtoehtoa muokattiin ympäristöllisten te-
kijöiden perusteella. 

4.7 

Niinimäki, Jämsä Niinimäen-Simolankorven läntistä reittivaihtoehtoa muokattiin ympäris-
töllisten tekijöiden perusteella liito-oravan elinympäristön sekä lajin 
kulkuyhteydet paremmin huomioivaksi. 

4.8 

Toivila-Hikiä 

Jämsän ravirata Raviradan ohittavaa läntistä reittivaihtoehtoa muokattiin alueen toimin-
tojen ja maanomistajapalautteen perusteella. 

4.9 

Alhojärvi, Jämsä Voimajohtoreittiä muokattiin maanomistajapalautteen perusteella. 4.10 

Ahola, Jämsä Voimajohtoreitti palautettiin nykyisen johtoreitin paikalle maanomista-
japalautteen perusteella.  

4.11 

Linjamaa, Jämsä Voimajohtoreitin sijoittelua muutettiin asutuksen paremmin huomioi-
vaksi. 

4.12 
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Sijainti Tarkistuksen syy Kuva 

Hassi, Jämsä Voimajohtoreitin sijoittelua muutettiin siten, ettei Pälämän Jokilahden 
ja Hassinkosken yksityisen maan luonnonsuojelualueelle muodostu 
uutta johtoaluetta. 

4.13 

Perä-Hakki, Kuhmoinen Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta. 4.14 

Harmoiskaivo, Kuhmoinen Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta. 4.15 

Pippurin Matosalmi, Padasjoki Voimajohtoreittiin tehtiin tekninen tarkistus. 4.16 

Kaunisto, Hämeenlinna Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta. 4.17 

Heimonharju, Hämeenlinna Muodostettiin uusi asutuksen kiertävä reittivaihtoehto nykyisen voi-
majohdon itäpuolelle. 

4.18 

 

 

Kuva 4.1. Marjoperän itäinen vaihtoehto sekä uusi läntinen vaihtoehto Soinissa.  
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Kuva 4.2. Johtoreitin siirto Huosianmäellä Soinissa. 

 

Kuva 4.3. Johtoreitin siirto Linjalassa Soinissa. 
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Kuva 4.4. Johtoreitin siirto Luotopurolla Multialla. 

 

Kuva 4.5. Johtoreitin siirto Keskisenmäellä Multialla. 
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Kuva 4.6. Petäjäveden sähköaseman kierron läntinen vaihtoehto sekä uusi itäinen vaihtoehto. 

 

Kuva 4.7. Lamminsaaren itäinen vaihtoehto sekä muokattu läntinen vaihtoehto Jämsässä. 
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Kuva 4.8. Niinimäen itäinen vaihtoehto sekä muokattu läntinen vaihtoehto Jämsässä. 
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Kuva 4.9. Jämsän raviradan itäinen vaihtoehto sekä muokattu läntinen vaihtoehto.  
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Kuva 4.10. Johtoreitin siirto Alhojärvellä Jämsässä.  
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Kuva 4.11. Johtoreitin siirto Aholassa Jämsässä. 

 

Kuva 4.12. Johtoreitin siirto Linjamaalla Jämsässä. 
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Kuva 4.13. Johtoreitin siirto Hassissa Jämsässä. 
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Kuva 4.14. Johtoreitin siirto Perä-Hakissa Kuhmoisissa. 
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Kuva 4.15. Johtoreitin siirto Harmoiskaivossa Kuhmoisissa. 
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Kuva 4.16. Johtoreitin siirto Pippurin Matosalmella Padasjoella. 

 

Kuva 4.17. Johtoreitin siirto Kaunistossa Hämeenlinnassa. 
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Kuva 4.18.  Heimonharjun läntinen vaihtoehto sekä uusi itäinen vaihtoehto Hämeenlinnassa. 

4.4.2  YVA-selostuksessa tarkasteltavat voimajohtoreitit ja johtoalueen maa-alan tarve 

YVA-menettelyssä tarkasteltavassa Alajärven ja Hikiän (Hausjärvi) sähköasemien välisessä voima-
johtohankkeessa (kuva 4.19) lähtökohtana on ollut nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden 
hyödyntäminen. Tarkasteltavat 400+110 kilovoltin voimajohdon reitit sijoittuvat pääosin nykyisten, pu-
rettavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen 
maastokäytävään. Nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa voimajohtoalue levenee nykyisestä 
tyypillisimmin noin kahdeksan metriä. Uudessa maastokäytävässä johtoalueen leveys on noin 62 met-
riä. 

Tarkasteltavien voimajohtoreittien johtoalueen maa-alan tarve vaihtelee reittien eri osuuksilla. 
Tätä havainnollistavien poikkileikkausten sijainnit on esitetty kuvissa 4.21–4.38 ja liitekartoilla. Poikki-
leikkaukset havainnollistavat voimajohtoalueella tapahtuvaa muutosta suhteessa nykytilanteeseen. 
Sekä uudet rakennettavat että nykytilanteen mukaisina säilyvät voimajohtopylväät on esitetty viivaku-
vina.  

Nykykäytännön mukaisesti voimajohdon rakennusrajat muutetaan lunastusmenettelyssä uuden johto-
alueen ulkoreunoille voimajohdon sijoituspuolella. Rakennusrajoitusalueen laajenemisella ei ole pää-
sääntöisesti käytännön merkitystä nykyisen asutuksen kannalta, mutta se rajoittaa lisärakentamista 
voimajohdon suuntaan. Suunnitellun johtoreitin pituus- ja pinta-alatiedot on esitetty taulukoissa 4-2 ja 
4-3. Voimajohtohankkeen pylväiden sijoitussuunnittelu tehdään YVA-menettelyä seuraavassa yleis-
suunnitteluvaiheessa. Tämän takia nyt esitetyt poikkileikkauskuvat ovat esimerkinomaisia ja käytettä-
vät pylvästyypit varmistuvat yleissuunnittelun yhteydessä. 
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Kuva 4.19. YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoyhteyden sijoittuminen Alajärven ja Hikiän sähköasemien välillä.  
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Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välillä (kuva 4.20) uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa ny-
kyisen voimajohdon paikalle (kuva 4.21). Johtoreittiosuuden perusratkaisussa uusi voimajohto sijoite-
taan nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen mo-
lemmin puolin. Soinin Marjoperällä tarkastellaan uuteen maastokäytävään sijoittuvaa vaihtoehtoista 
läntistä reittiä asutuksen huomioimiseksi (kuva 4.22). Myös nykyiseen voimajohtoon tukeutuvassa itäi-
sessä vaihtoehdossa on tehty jo YVA-ohjelmavaiheessa Marjoperän kohdalla pieni reitin siirto asutuk-
sen huomioimiseksi. Vilhusenmäellä ja Pengerjoella tarkastellaan uuteen maastokäytävään sijoittuvia 
vaihtoehtoisia reittejä pääasiassa luonnonsuojelullisista syistä (kuva 4.23).  

 

Kuva 4.20. YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoreitin sijoittuminen Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välillä. 
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Kuva 4.21. Alajärven sähköasema ja sen ympäristöön sijoittuva suunnittelualue, missä johtojärjestelyt tarkentuvat myöhem-
mässä suunnittelussa.  
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Kuva 4.22. Soinin Marjoperän voimajohtoreittivaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen asutuksen kiertämiseksi.  
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Kuva 4.23. Multian Vilhusenmäen ja Keuruun-Petäjäveden Pengerjoen voimajohtoreittivaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen 
Alajärven ja Petäjäveden välisellä voimajohtoreittiosuudella.  

Multian Vilhusenmäen Natura- ja vanhojen metsien suojelualueen kohdalla on muodostettu erilaisia 
voimajohtoreittivaihtoehtoja luontoarvojen vuoksi (kuva 4.23). Mikäli uusi voimajohto toteutetaan nykyi-
sen paikalle, johtoalue levenee Vilhusenmäen suuntaan noin neljä metriä (B-C). Vaihtoehtoina ovat 
uuden voimajohdon sijoittaminen siten, että johtoalue rajoittuu suojelualueeseen eikä uutta johtoalu-
etta muodostu suojelualueelle (B-C2) ja johtoreitin sijoittaminen kiertämään Vilhusenmäen suojelualue 
etäämpää lounaan kautta (B-C3). Keuruun ja Petäjäveden rajalla sijaitsevan Pengerjoen vaihtoeh-
don kohdalla nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa uutta johtoaluetta muodostuisi Syrjän-
harjun Natura-alueella noin neljä metriä nykyisen voimajohdon molemmin puolin (B-C). Koillisen kautta 
suuntautuva vaihtoehto (B-C4) kiertää Natura-alueen.  
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Kuva 4.24. Voimajohtoreitit ja poikkileikkaustilanteet Petäjäveden sähköaseman ympäristössä.  

Petäjäveden sähköasemalla (kuva 4.24) uusi 400 kilovoltin voimajohto ohittaa alustavan suunnittelun 
mukaan sähköaseman lännestä muodostaen uuden noin 62 metriä leveän maastokäytävän. Ohituk-
selle on kaksi toteutusvaihtoehtoa. Ohitusreittejä muodostettaessa on pyritty huomioimaan sekä asu-
tus että luontoarvot. Väliorteen sijoitettava 110 kilovoltin voimajohto liitetään Petäjäveden sähköase-
malle. Ratkaisujen myötä nykyiset johtoalueet sähköasema-alueen etelä- ja luoteispuolilla kaventuvat 
noin neljä metriä nykyisen voimajohdon molemmin puolin. Sähköasema-alue on osoitettu suunnittelu-
alueena, missä johtojärjestelyt tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. 
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Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voi-
majohdon paikalle, nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon länsipuolelle (kuva 4.25), jolloin uutta johtoalu-
etta muodostuu noin kahdeksan metriä nykyisen voimajohdon länsipuolelle. Osuudella tarkastellaan 
myös perusratkaisusta poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia (kuvat 4.26–4.28). 

 

Kuva 4.25. Voimajohtoreitin sijoittuminen poikkileikkauksineen Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä sekä välillä sijait-
sevat vaihtoehto- ja siirtokohdat.  
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Kuva 4.26. Petäjäveden-Jämsän Itäahon/Rajasuon ja Jämsän Lamminsaaren voimajohtoreittivaihtoehdot sekä Jämsän Mut-
kalan siirron vaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen johtoreittiosuudella Petäjävesi-Jämsän sähköasema.  
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Petäjäveden-Jämsän Itäahon/Rajasuon alueella (kuva 4.26) on muodostettu Hallinmäen Natura-
alueen lännestä kiertävä vaihtoehto, missä muodostuu noin 62 metriä leveä uusi maastokäytävä. Na-
tura-alueen läpi suuntautuvassa vaihtoehdossa uutta johtoaluetta muodostuu noin kahdeksan metriä. 
Jämsän Lamminsaaressa tarkastellaan vaihtoehtoina nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvaa itäistä 
vaihtoehtoa sekä uuteen maastokäytävään sijoittuvaa läntistä kiertovaihtoehtoa. Lamminsaaressa on 
nykyisellään kaksi rinnakkaista voimajohtopylvästä, ja uuden pylvään mahtuminen saareen on epävar-
maa. Mutkalan siirrossa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista ratkaisua. Läntisessä ratkaisussa uusi 
johto sijoitetaan johto-osuuden perusratkaisun mukaisesti, jolloin nykyinen johtojen rinnalla länsipuo-
lella sijaitseva tie jouduttaisiin todennäköisesti siirtämään ja asutukselle aiheutuisi vaikutuksia sekä 
tien siirrosta että uuden voimajohdon läheisyydestä. Itäisessä vaihtoehdossa tarkastellaan ratkaisua, 
jossa nykyiselle voimajohdolle tehdään sivuttaissiirto itään ja uusi voimajohto sijoitetaan sen rinnalle 
siten, että tietä ei tarvitse siirtää eikä asutukselle kohdistuisi haittoja. Johtoalue levenee itäisen vaihto-
ehdon siirrossa noin 21 metriä itään ja kapenee asutuksen ja tien puolella lännessä noin 14 metriä. 

 

Kuva 4.27. Jämsän Palovuoren voimajohtoreittivaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen johtoreittiosuudella Petäjävesi-Jämsän 

sähköasema.  
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Jämsän Palovuoren alueella (kuva 4.27) tarkastellaan nykyisen voimajohdon paikalle sijoitettavaa 
vaihtoehtoa, missä johtoalue osin levenee noin kahdeksan metriä ja osin säilyy ennallaan. Asutuksen 
huomioimiseksi on muodostettu myös lännen kautta kiertävä vaihtoehto, jossa muodostuu uusi noin 
62 metrin levyinen maastokäytävä. 

 

Kuva 4.28. Jämsän Niinimäen voimajohtoreittivaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen johtoreittiosuudella Petäjävesi-Jämsän 
sähköasema.  

Jämsän Niinimäen alueella (kuva 4.28) on muodostettu nykyisen voimajohdon paikalle sijoitettavan 
itäisen ratkaisun lisäksi Niinimäen lännen puolelta kiertävä, uuteen maastokäytävään sijoittuva vaihto-
ehto. Uuden maastokäytävän leveys on noin 62 metriä. Vaihtoehto on muodostettu nykyisen voima-
johdon sijaintipaikan haastavien maastomuotojen ja luontoarvojen (liito-orava) vuoksi. Vaihtoehtoa 
muodostettaessa on otettu huomioon myös asutus. 
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Kuva 4.29. Voimajohtoreitti poikkileikkaustilanteineen Jämsän ja Toivilan sähköasemien välisellä osuudella ja Toivilan sähkö-
aseman suunnittelualue, missä johtojärjestelyt tarkentuvat myöhemmin.  

Jämsän ja Toivilan sähköasemien välillä (kuva 4.29) uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voi-
majohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee länsipuolelle noin 36 metriä.  
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Kuva 4.30. Voimajohtoreitti poikkileikkaustilanteineen Toivilan ja Hikiän välillä. Osuudelle sijoittuvat Jämsän raviradan vaihto-
ehdot, Kurjennoron vaihtoehdot Jämsän ja Kuhmoisten rajalla, Pippuri Kuhmoisten-Padasjoen rajalla sekä Hämeenlinnan 

Riuttavuoren, Porvari-Laurilan, Karhunsillan ja Soilan vaihtoehdot.  

Toivilan ja Hikiän sähköasemien välillä (kuva 4.30) uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat 
nykyiset 110 kilovoltin voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 
110 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 
400 kilovoltin voimajohtojen väliorteen. Uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten 
voimajohtojen paikalle lähes koko osuudella. Tällöin voimajohtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä 
eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdeksän metriä itään. Osuudella tarkasteltavat perusratkaisusta 
poikkeavat vaihtoehtotilanteet ja muut ratkaisut on esitelty kuvissa 4.31–4.37). 
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Kuva 4.31. Jämsän raviradan vaihtoehto sekä Kurjennoron vaihtoehto Jämsän ja Kuhmoisten rajalla poikkileikkaustilantei-
neen.  

Jämsän raviradan kohdalla (kuva 4.31) on muodostettu nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvan itäi-
sen vaihtoehdon ohelle radan lännestä kiertävä vaihtoehto (K-L1), missä muodostuu uutta maastokäy-
tävää, jonka leveys on noin 96 metriä. Kurjennoron alueella (kuva 4.31) on muun muassa luonnon-
suojelu- ja Natura-aluetta, joiden vuoksi sekä asutuksen huomioimiseksi on muodostettu nykyiseen 
voimajohtoreittiin tukeutuvan läntisen vaihtoehdon ohelle idän kautta kiertävä vaihtoehto (K-L2), jossa 
muodostuu uutta maastokäytävää, jonka leveys on noin 96 metriä. Molemmissa tapauksissa nykyisen 
voimajohdon paikalle toteutettavassa ratkaisussa uutta johtoaluetta muodostuu yhteensä noin 11 met-
riä. 
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Kuva 4.32. Voimajohtoreitit poikkileikkaustilanteineen Pippurissa Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla.  

Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla Pippurissa (kuva 4.32) molemmat nykyiset voimajohdot uusitaan 
nykyisille sijainneilleen. Molempien johtojen vierillä on runsaasti loma- ja asuinrakennuksia, minkä 
vuoksi voimajohtoja ei voida siirtää samaan maastokäytävään. Itäisellä johdolla voimajohtoalue leve-
nee osin kolme metriä nykyisen johdon molemmille puolille ja osin johtoalue pysyy ennallaan käytettä-
essä vapaasti seisovaa pylvästyyppiä. Läntisellä johdolla voimajohtoalue levenee osin noin kaksi met-
riä nykyisen johdon molemmille puolille ja osin johtoalue pysyy ennallaan. 
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Kuva 4.33. Hämeenlinnan Riuttavuoren ja Porvari-Laurilan vaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen.  

Hämeenlinnan Riuttavuoressa ja Porvari-Laurilassa on muodostettu asutuksen vuoksi voimajoh-
don perusratkaisun ohelle vaihtoehdot, joissa voimajohdot sijoittuvat uuteen idän kautta kiertävään 
noin 96 metriä leveään maastokäytävään (kuva 4.33).   
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Kuva 4.34. Hämeenlinnan Karhunsillan vaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen.  

Hämeenlinnan Karhunsillan alueella (kuva 4.34) tarkastellaan asutus huomioiden tilanteita, joissa 
uudistetaan voimajohdot joko nykyisille paikoilleen tai toteutetaan molemmat voimajohdot rinnakkai-
sena kiertona idän kautta. Uudistettaessa voimajohdot nykyisille paikoilleen läntisellä voimajohdolla 
(P-QL) muodostuu noin kaksi metriä uutta voimajohtoaluetta nykyisen johdon molemmin puolin ja itäi-
sellä johdolla (P-QIT) muodostuu noin kolme metriä uutta voimajohtoaluetta nykyisen johdon molem-
min puolin. Toteuttaessa molemmat johdot idän kautta kiertävinä (P-Q1) uutta johtoaluetta muodostuu 
noin 37 metriä nykyisen voimajohdon itäpuolelle ja noin kolme metriä sen länsipuolelle. 
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Kuva 4.35. Hämeenlinnan Soilan vaihtoehdot poikkileikkaustilanteineen.  
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Hämeenlinnan Soilassa (kuva 4.35) tarkastellaan Soilan tila, muu ympäristön asutus sekä pohjavesi-
alue ja maaston korkeuserothuomioiden tilanteita, joissa uusitaan voimajohdot joko nykyisille paikoil-
leen (läntinen vaihtoehto) tai rakennetaan uusi läntinen voimajohto nykyisen itäisen paikalle ja toteute-
taan uusi itäinen voimajohto uuteen idän kautta kiertävään maastokäytävään (itäinen vaihtoehto). Län-
tisessä vaihtoehdossa läntisellä voimajohdolla (R-S L) muodostuu noin kaksi metriä uutta voimajohto-
aluetta nykyisen johdon molemmin puolin ja itäisellä johdolla (R-S IT) muodostuu noin kolme metriä 
uutta voimajohtoaluetta nykyisen johdon molemmin puolin. Itäisessä vaihtoehdossa nykyisellä itäisellä 
johdolla (R-S IT) muodostuu noin kolme metriä uutta voimajohtoaluetta nykyisen johdon molemmin 
puolin ja idän kautta kiertävä voimajohto sijoittuu uuteen noin 62 metriä leveään maastokäytävään. 
Soilan nykyinen tilanne ja vaihtoehtojen lopputulemat on havainnollistettu kuvassa 4.36. 

 

Kuva 4.36. Hämeenlinnan Soilan nykytilanne maastokartalla ja ilmakuvalla sekä vaihtoehtojen lopputulemat.  
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Hämeenlinnan Heimonharjussa (kuva 4.37) tarkastellaan asutuksen huomioimiseksi sekä nykyisiin 
voimajohtoihin tukeutuvaa läntistä vaihtoehtoa että uuteen maastokäytävään sijoittuvaa itäistä vaihto-
ehtoa. Läntisessä vaihtoehdossa johtoalue levenee kaksi metriä länteen ja yhdeksän metriä itään. Itäi-
sessä vaihtoehdossa voimajohdot sijoittuvat uuteen noin 96 metriä leveään maastokäytävään. 

 

Kuva 4.37. Hämeenlinnan Heimonharjun itäinen ja läntinen vaihtoehto poikkileikkauksineen.  
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Kuva 4.38. Johtoreitin saapuminen Hausjärven Hikiän sähköasemalle ja Hikiän sähköaseman suunnittelualue, missä johtojär-
jestelyt tarkentuvat myöhemmin.  

Hausjärven Hikiän sähköaseman luoteispuolella voimajohdot toteutetaan asutuksen huomioi-
miseksi vapaasti seisovalla pylväsratkaisulla, jolloin ei muodostu uutta voimajohtoaluetta (kuva 4.38). 
Hikiän sähköaseman ympäristö on esitetty suunnittelualueena, missä johtojärjestelyt täsmentyvät jat-
kosuunnittelussa. 
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Tarkasteltavalla voimajohtoreittiyhteydellä Alajärvi-Hikiä on muutamia nykyisten pienten sähköase-
mien kiertoja. Näissä tilanteissa alustavan suunnittelutiedon mukaan 110 kilovoltin voimajohto liittyy 
nykyiselle muun toimijan sähköasemalle ja 400 kilovoltin voimajohto kiertää sen mahdollisimman lä-
heltä. Nämä sähköasemat ovat: 

• Konttisuon sähköasema 

• Vehun sähköasema 

• Melamäen sähköasema 

• Puukkoisten sähköasema 

• Anttulan sähköasema  

• Ranttilan sähköasema  

• Löyttymäen sähköasema  

Taulukko 4-2. Suunnitellun voimajohtoyhteyden pituus- ja pinta-alatiedot. 

Johto-
osuus 

Kunta Pituus 
min-
max 
(km) 

Nykyisen 
johdon 
paikalla 
(km) 

Nykyi-
sen 
johdon 
rinnalla 
(km) 

Uuteen 
maasto-
käytä-
vään si-
joittuvat 
vaihto-
ehdot 
max 
(km) 

Tyypilli-
sin  
johto-
alueen 
levene-
minen 
(m) 

Johtoalu-
een le-
veys uu-
dessa-
maasto-
käytä-
vässä (m) 

Uuden 
johto-
alueen 
pinta-
ala 
max 
(ha) 

Uuden 
johtoalu-
een pinta-
ala uu-
dessa 
maasto-
käytä-
vässä 
max (ha) 

Alajärvi- 
Petäjävesi 

Alajärvi, Soini, 
Ähtäri, Saari-
järvi, Multia, 
Keuruu, Petäjä-
vesi 

97–98 
 

96 0 10,0 8  62 160 53 

Petäjävesi- 
Jämsä 

Petäjävesi, 
Jämsä 

40–43 
 

40 0 15,8 8 62 200 93 

Jämsä- 
Toivila 

Jämsä 2,5 0 2,5 0 36 - 9 0 

Toivila-Hi-
kiä 

Jämsä, Kuh-
moinen, Pa-
dasjoki, Hä-
meenlinna, Ja-
nakkala, Haus-
järvi 

131–
132 

132 0 22,6 11 96 261 100 

 

Taulukko 4-3. YVA-menettelyssä tarkasteltavien johtoreittien pituus kunnittain. 

Kunta Tarkasteltavaa johto-
reittiä min-max (km) 

Kunta Tarkasteltavaa johtoreittiä min-
max (km) 

Alajärvi 2,4 Jämsä 48,1–49,7 

Soini 40,0–40,5 Kuhmoinen 29,9–30,0 

Ähtäri 3,4 Padasjoki 22,0 

Saarijärvi 6,0 Hämeenlinna 36,0–37,2 

Multia 39,2–40,0 Janakkala 13,5 

Keuruu 0,6–0,9 Hausjärvi 10,2 
 

Petäjävesi 19,0–19,9   
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4.4.3  Hylätyt reitit  

YVA-ohjelmasta saatujen palautteiden perusteella arvioitiin tarve ympäristövaikutuksia mahdollisesti 
lieventäville reittimuutoksille. Kuvissa 4.39–4.41 on esitetty hylätyt reittimuutosehdotukset suhteessa 
YVA-ohjelma- ja -selostusvaiheen reitteihin ja vaihtoehtoihin. Ehdotuksia arvioitiin sekä ennakoitavissa 
olevien ympäristövaikutusten kannalta että teknistaloudellisen toteuttavuuden kannalta. Seuraavassa 
on listattu ehdotukset, joita ei otettu mukaan selostusvaiheen reitteihin, ja perustelu ratkaisulle. 

• Multian Saraperä (kuva 4.39): Palautteessa toivottiin asutuksen huomioimista. Asutus ei kuiten-
kaan sijoitu voimajohtoreitin välittömään läheisyyteen ja voimajohtoreitin uudelleensijoittelun ei kat-
sottu olevan tarkoituksenmukaista. 

• Jämsän Koivula (kuva 4.40): Palautteessa toivottiin Jämsän Koivulan kohdalla asutuksen huomioi-
mista. Reittisuunnittelussa harkittiin erillistä kiertoreittiä Niinimäen kierron pohjoispuolelle, mutta 
pidempi, yhtenäinen kierto Niinimäeltä Koivulan ohi katsottiin ympäristöllisesti ja teknistaloudelli-
sesti tarkoituksenmukaisemmaksi. Pidempi yhtenäinen kierto huomioi liito-oravan elinympäristön 
sekä kulkuyhteydet paremmin. 

• Kuhmoisten Liivelahti (kuva 4.41): Suunniteltu voimajohtoreitti ylittää Isojärvi – Arvajanreitin Na-
tura-alueeseen kuuluvan Isojärven Liivelahden nykyisiin voimajohtoihin tukeutuen. Natura-alueen 
ja Liivelahden uudessa maastokäytävässä itäpuolitse kiertävää vaihtoehtoa harkittiin, mutta todet-
tiin, että Natura-alueen linnustollisille arvoille voi aiheutua kiertovaihtoehdosta suurempia haittavai-
kutuksia kuin nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvasta ratkaisusta. Liivelahdella liikkuvan linnuston 
kannalta järven itäpuolelle nousevaan voimakkaan mäkiseen maastoon sijoittuvista uusista voima-
johdoista voi todennäköisesti aiheutua suurempi törmäysriski kuin lahden ylittävistä voimajoh-
doista. Kiertävä uusi maastokäytävä aiheuttaisi kielteisiä muutoksia lähi- ja kaukomaisemassa ja 
vaatisi enemmän maa-alaa. Liivelahden itäpäähän sijoittuu vakituista ja loma-asutusta. Maasto on 
myös rakennettavuudeltaan haastavaa. 

Lisäksi Soinin Marjoperän läntistä vaihtoehtoa, Jämsän raviradan läntistä vaihtoehtoa, Jämsän Palo-
vuoren läntistä vaihtoehtoa sekä Hämeenlinnan Heimonharjun itäistä vaihtoehtoa muodostettaessa 
harkittiin erilaisia toisistaan hieman poikkeavia reittimuutosehdotuksia, joista määriteltiin ympäristölli-
sesti parhaaksi ennakoitu ratkaisu. Soinin Marjoperän vaihtoehtoa muodostettaessa tiedostettiin myös 
lännempänä sijaitseva Fingridin nykyinen voimajohto Alajärvi-Kangasala, mutta kokonaisuus ja kanta-
verkon kehitystarpeet huomioiden päädyttiin nyt esitettyyn pienempään kiertoreittiin. 
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Kuva 4.39. Hylätty kiertovaihtoehto Saraperällä Multialla. 

 

Kuva 4.40. Hylätty kiertovaihtoehdon versio Koivulassa Jämsässä. 
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Kuva 4.41. Hylätty kiertovaihtoehto Liivelahdella Multialla. 

4.5  Tekniset ratkaisut 

Perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu kaksijalkainen por-
taalipylväs (kuva 4.42). 400+110 kilovoltin pylvään ylimmät osat eli ukkosulokkeet ulottuvat keskimää-
rin noin 35–37 metrin korkeudelle. Pylväsväli on noin 250–350 metriä. 

Mikäli voimajohto sijoittuu peltoalueelle, suorilla johto-osuuksilla voidaan käyttää teknisten reunaehto-
jen salliessa haruksetonta portaalipylvästyyppiä. Tämä vapaasti ilman tukivaijereita seisova pylväs-
tyyppi vähentää maanviljelylle aiheutuvia haittoja. 

Normaaleista pylväsrakenteista poikkeavat tekniset ratkaisut voivat tulla kyseeseen yksittäisissä eri-
tyiskohteissa voimajohdon haitallisten maankäyttö-, luonto- ja maisemavaikutusten lieventämiseksi tai 
teknisistä syistä. Voimajohdon rakentaminen voi aiheuttaa myös mahdollisia rakennusten osto- tai lu-
nastustarpeita. Nämä ratkaisut selviävät vasta YVA-menettelyä seuraavassa yleissuunnittelussa, 
jossa johtoreitti ja johtoalueen leveydet voivat vähäisessä määrin muuttua YVA-vaiheessa esitetystä. 
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Kuva 4.42. Esimerkkikuvat eri pylvästyypeistä. Vasemmalla perusratkaisun mukainen 400+110 kilovoltin haruksin tuettu por-

taalipylväs ja oikealla vapaasti seisova harukseton peltopylväs. 
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5  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1  Selvitettävät ympäristövaikutukset ja vaikutusarvioinnin painotukset 

Ympäristövaikutuksilla (kuva 5.1) tarkoitetaan suunnitellun voimajohdon aiheuttamia välittömiä ja vä-
lillisiä vaikutuksia ympäristöön. Vaikutusten arviointi käsittää voimajohdon rakentamisen, käytön 
sekä käytöstä poiston (purkaminen) aikaiset vaikutukset. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ih-
misiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuoro-
vaikutussuhteisiin YVA-lain ja –asetuksen edellyttämässä laajuudessa. 

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset 
myönteiset tai kielteiset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huo-
miota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. Ympäristö-
vaikutusten arvioinnin pääpaino kohdennetaan todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. Ympäristövai-
kutus tarkoittaa hankealueella tai sen lähiympäristössä sijaitsevan kohteen muuttumista hankkeen ra-
kennusvaiheessa, käytön aikana tai käytöstä poiston eli purkamisen aikana. Voimajohtohankkeiden 
ympäristövaikutuksia on arvioitu useassa YVA-menettelyssä eri puolilla Suomea, ja hanketyypin vaiku-
tukset tunnetaan yleisellä tasolla varsin hyvin. 

 

 

Kuva 5.1. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset.  

Tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnissa on painotettu seuraavia todennäköisesti merkit-
täviksi ennakoituja vaikutuksia: 

• Asutusta johtoreitin välittömässä läheisyydessä: Ihmisten elinolot ja viihtyvyys.  

• Metsätalousvaltainen ympäristö: nykyisen johtoalueen levenemisen vaikutukset metsänomista-
jille. 

• Viljelyksiä johtoreiteillä: vaikutukset viljelyyn. 

• Johtoreiteillä useita maiseman ja kulttuurimaiseman arvoalueita: vaikutukset lähi- ja kaukomai-
semaan. 

• Vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin sekä monimuotoisuuteen koko hankealueen kannalta.  

• Vaikutukset Natura-alueille. 

• Johtoalueen levenemisen vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja elinympäristöjen jatkuvuuteen. 

• Vaikutukset ilmastoon. 

• Yhteisvaikutukset.  
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Ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin tavalla, jossa kuvattiin ympäristövaikutuksen ilmeneminen ja 
arvioitiin muutoksen suuruutta verrattuna nykytilaan ja sen ennakoitavissa olevaan kehitykseen. Vaiku-
tusten arviointi perustui käytettävissä olevaan tietoon ympäristön nykytilasta sekä tehtyihin selvityksiin. 
Arvioitavien vaikutusten maantieteellinen rajaus on kuvattu kunkin vaikutusarvioinnin osion menetel-
mien yhteydessä. 

5.2  Käytetyt arviointimenetelmät  

YVA-menettelyn keskeisiä tavoitteita on hankkeiden ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi. 
Arviointityön pohjana on tieto hankealueen ympäristöstä sekä niistä hankkeen toimenpiteistä, joista 
odotetusti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Selvitysten ja vaikutusarviointien laadinnassa 
noudatetaan alakohtaisia lainsäädännöllisiä sekä viranomaisten ja asiantuntijatahojen antamia ohjeis-
tuksia (Mäkelä & Salo 2021, Söderman 2003, Sierla ym. 2004). 

Tässä hankkeessa sovelletaan IMPERIA-hankkeen mukaista arviointimenetelmää, joka on vaikutuk-
sen laajuuden määrittämiseen ja arviointikohteen arvottamiseen pohjautuva ympäristövaikutuksen 
merkittävyyden arviointimenetelmä (kuva 5.2 ja taulukko 5–1). IMPERIA-hanke toteutettiin Suomen 
ympäristökeskuksen sekä eri konsulttitoimistojen toimesta ympäristövaikutusten arvioinnin laadun, lä-
pinäkyvyyden ja ymmärryksen lisäämiseksi. Arviointikriteereinä hyödynnetään IMPERIA-hankkeessa 
voimajohtohankkeita varten laadittuja määrityskriteerejä. Arviointimenetelmän hyödyt ovat järjestelmäl-
lisyys, johdonmukaisuus, perusteltavuus ja havainnollisuus. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin 
ovat suorittaneet konsultin asiantuntijat. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit 
osa-alueittain esitettiin YVA-ohjelman liitteenä. 

Ympäristövaikutuksen merkittävyys määritellään asteikolla merkityksetön, ei vaikutusta – vähäinen 
– kohtalainen – suuri – erittäin suuri. Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan asiantuntija-arviossa huomi-
oon vaikutuksen suuruusluokka ja vaikutuskohteen arvo ja herkkyys.

 

Kuva 5.2. Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä. 

 

 

 

Lainsäädännöllinen  
ohjaus 

Yhteiskunnallinen  
merkitys 

Alttius muutoksille 

Voimakkuus ja suunta 

Alueellinen laajuus 

Ajallinen kesto 

Vaikutuskohteen  
herkkyys/arvo 

Muutoksen suuruus 

Vaikutuksen  

merkittävyys 
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Taulukko 5-1. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin perusteet. 

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkitykse-
tön, ei vai-
kutusta 

Merkitykse-
tön, ei vai-
kutusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosio-ekonomisen muu-
toksen taustatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvoltaan/-herkkyydel-
tään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. Kohtalaisen suu-
ruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat vähäisen arvon/herkkyyden vaikutus-
kohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vaikutus-
kohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistu-
essaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, 
tai suuria kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herk-
kyys on kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan suuria ja 
kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalai-
nen, tai kohtalaisia ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan suu-
ria. 

Erittäin 
suuri 

+ + + +  

Erittäin 
suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erittäin suu-
ria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on 
suuri, tai suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on erittäin suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokal-
taan erittäin suuria. 

Ympäristövaikutuksen tarkasteltavalla alueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, 
jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella taas tarkoitetaan aluetta, 
jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Voimajohtoreitin ympäristövai-
kutusten tarkasteltavaan alueeseen kuuluvat johtoalueen lisäksi alueet, joiden olosuhteita voimajohto-
rakenteet voivat muuttaa sekä alueet, joille esimerkiksi maisemaan, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdentu-
vat vaikutukset voivat ulottua. Arviointityön perusteella varsinainen vaikutusalue voi rajautua tarkastel-
tavaa aluetta suppeammaksi alueeksi. Taulukossa 5–2 on esitetty arviointityössä tarkastellut vaikutus-
alueet vaikutustyypeittäin.  

Taulukko 5-2. Tarkasteltava vaikutusalue vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Arvioinnissa tarkasteltava vaikutusalue 

Luontovaikutukset Useimmat voimajohtohankkeen luontovaikutukset ovat välittömiä, jolloin tarkastelualue ulotetaan 
noin 100 metrin etäisyydelle voimajohtoreitin keskilinjasta. Välillisiä vaikutuksia kuten rakentamisen 
aiheuttamaa melua ja visuaalista häiriötä sekä hydrologisia ja pienilmastollisia vaikutuksia tarkas-
tellaan tapauskohtaisesti muutamien kymmenien – satojen metrien etäisyydeltä voimajohtoreitin 
keskilinjasta. Linnustoa tarkastellaan laajemmalla alueella keskittyen merkittäviin ruokailu- ja lepäi-
lyalueisiin sekä muuttoreitteihin. Elinalueiden jatkuvuutta ja esimerkiksi liito-oravan kulkuyhteyksiä 
tarkastellaan tapauskohtaisesti muutamien satojen – muutamien kilometrien etäisyydeltä voimajoh-
toreitistä. Luonnon monimuotoisuutta tarkastellaan laajana ylimaakunnallisena kokonaisuutena. Il-
mastovaikutuksia tarkastellaan kuntatasolta (hiilinielut) valtakunnan tasolle saakka. 

Maisema ja kulttuu-
riperintö 

Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön arvioidaan maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen 
muodostamina kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaisemassa 0–3 000 metrin vyöhykkeellä. 
Vaikutusten arviointi ulotetaan enintään noin viiden kilometrin etäisyydelle uudesta voimajohdon 
keskilinjasta, mitä voidaan pitää teoreettisen näkyvyyden vyöhykkeenä. 

Maankäyttö Maankäyttöä tarkastellaan noin 300 metrin etäisyydellä voimajohtoreitin keskilinjasta. Vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen tarkastellaan laajemmin kunta- ja seututasolla. Asutuksen osalta tarkim-

min tarkastellaan johtoalueelle jääviä loma- ja asuinrakennuksia. 
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Vaikutustyyppi Arvioinnissa tarkasteltava vaikutusalue 

Vaikutukset ihmisiin Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelu ulotetaan yleispiirteisenä tarkasteluna noin kilometrin 
levyiselle vyöhykkeelle johtoalueen molemmin puolin (kylät, taajama-alueet). Tarkemmin on käsi-
telty voimajohdon välitöntä lähialuetta 0–300 metrin etäisyydellä voimajohtoreitin keskilinjasta. Ih-
misvaikutusten arvioinnissa kertautuvat eri vaikutusarvioinnin osa-alueiden vaikutusten tarkastelu-

alueet kuten lähi- ja kaukomaisema sekä maankäyttö. 

Tässä hankkeessa tarkastellaan pääasiassa nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa toteutusta. Joh-
toreitillä on lisäksi lyhyitä osuuksia, joilla on muodostettu vaihtoehtoja tai nykyisestä johtoreitistä poik-
keavia ratkaisuja.  

Arviointimenettelyn vaihtoehtojen vertailumenetelmänä on käytetty niin sanottua erittelevää mene-
telmää, jossa korostetaan eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Menetelmässä eri vaikutus-
tyyppien arvioituja vaikutuksia tarkastellaan ja eritellään kullekin vaikutustyypille ominaisimmalla ta-
valla. Erittelevän arvioinnin myötä ei välttämättä löydy yhtä parasta toteutusvaihtoehtoa, vaan eri vaih-
toehdoilla voidaan todeta olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.  

Ympäristövaikutuksista on laadittu yhteenveto sekä sanallisena että taulukkomuodossa. Kunkin ver-
tailtavan osa-alueen kohdalla on verrattu tarkasteltavaa vaihtoehtoa nykytilaan sekä toisiinsa. Niillä 
osin kuin johtoreitille ei ole vaihtoehtoa, esitetään hankkeen vaikutukset peilaten ympäristön nykyti-
laan. Kokoavassa vertailutaulukossa ei ole nostettu yksittäistä kohdetta esille, vaan vertailu perustuu 
vaihtoehdon aiheuttamien vaikutusten koosteeseen. Vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin on vertailtu tee-
makohtaisissa luvuissa teksti- tai taulukkomuodossa. Taulukkomuotoisessa vertailussa on esitetty vai-
kutukset havainnollisesti värikoodein sekä plus/miinus -merkein jaoteltuna merkittävyyden mukaan 
(taulukko 14–1). Arvioidut asiat eivät ole yhteismitallisia, joten eri kohtien värikoodien esiintymistä ei 
voi laskea yhteen. Vaihtoehtojen vertailun johtopäätöksenä on esitetty arvio hankkeen ja sen vaihto-
ehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna (kappale 14.3). 

5.3  YVA-menettelyn aikana tehdyt selvitykset 

YVA-menettelyn aikana vaikutusten arvioinnin pohjaksi on laadittu seuraavat selvitykset: 

• Liito-oravaselvitys kaikilla johtoreiteille sijoittuvilla liito-oravalle sopivilla metsäkuvioilla suoritet-
tiin huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana 2021. YVA-ohjelman jälkeen muodostetuilla uusilla 
johtoreittiosuuksilla ja muutoskohdilla on suoritettu liito-oravainventoinnit kesäkuussa 2022. 
Maastossa todettujen liito-oravan esiintymisalueiden osalta tarkasteltiin laajemmin myös lajin 
kulkuyhteyksiä ja niiden säilymistä. 

• Muiden luontodirektiivin IV a mukaisten lajien osalta suoritettiin elinympäristöpotentiaalin tar-
kastelu. 

• Arvokkaiden luontokohteiden inventointi tehtiin alustavasti jo liito-oravainventointien alkaessa 
sekä luontotyyppi- ja kasvillisuuskohteiden osalta toukokuun ja syyskuun välisenä aikana 2021. 
YVA-ohjelman jälkeen muodostetuilla uusilla johtoreittiosuuksilla ja muutoskohdilla on suori-
tettu inventoinnit kesä-elokuussa 2022.  Johtoreittien kasvillisuus ja luontotyypit inventoitiin par-
haan kasvukauden aikana, ja selvitettiin alueen yleiset kasvillisuusolosuhteet, lainsäädännön 
mukaiset arvokohteet sekä uhanalaiset ja arvokkaat luontotyypit. Arvokkaat luontokohteet ra-
jattiin ja arvotettiin kansallisten lakien (VesiL 2 luku 11 §, Lsl 29 §) mukaisesti sekä Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuuden mukaisesti. Metsälain 10 § mukaiset kohteet on esitetty Metsä-
keskuksen aineiston mukaisena. Uuden Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -op-
paan (Mäkelä & Salo 2021) mukaisesti metsälain kriteerejä ei sovellettu luontoselvityksessä, 
vaan kohteita tarkasteltiin luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen näkökulmasta. Maastossa 
havainnoitiin myös vieraslajien esiintymistä. Haitallisista vieraslajeista johtoreiteillä havaittiin 
lupiinia, jota kasvaa paikoittain voimajohtoreittien kanssa risteävien teiden pientareilla. 

• Perinneympäristöjen selvitys, jossa kartoitettiin johtoreiteille sijoittuvat perinnebiotoopit, ml. en-
nallistamiskelpoiset ympäristöt. Selvityksen maastotyöt suoritettiin heinä- ja elokuun välisenä 
aikana 2021.  

• Maisema-analyysit pohjautuen maisema-arkkitehdin maastokäynteihin on suoritettu kesällä 
2022.  

• Havainnekuvat on laadittu syksyllä 2022. 
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• Arkeologinen inventointi toteutettiin syksyn 2021 aikana. YVA-ohjelman jälkeen muodostetuilla 
uusilla johtoreittiosuuksilla ja muutoskohdilla on suoritettu arkeologinen inventointi syksyllä 
2022. 

• Sähkö- ja magneettikenttälaskelmat 

Luontoselvitysten maastoinventoinnit suoritettiin uuteen maastokäytävään sijoittuvilla osuuksilla vähin-
tään noin 200 metriä leveältä vyöhykkeeltä tarkasteltavan johtoreitin keskilinjan molemmin puolin. Ny-
kyisen voimajohdon yhteyteen sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla maastoselvitykset tehtiin vähintään noin 
100 metriä leveältä vyöhykkeeltä tarkasteltavan voimajohdon molemmin puolin. 

Voimajohtohanketta lähimpien Natura-alueiden osalta sovelletaan luonnonsuojelulain 65–66 § mukai-
sia säännöksiä. Alueet, joille sovelletaan Natura-arviointia ja Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittä-
mistä, on valittu perustuen Natura-alueiden sijoittumiseen, suojelun perusteina oleviin luontotyyppeihin 
ja lajeihin sekä YVA-konsultin asiantuntijanäkemykseen todennäköisistä vaikutuksista. Yhteysviran-
omainen otti YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa kantaa laadittuihin Natura-arvioinnin velvolli-
suuden selvittämisiin, mikä on otettu selostusvaiheessa huomioon. Luonnonsuojelulain mukainen Na-
tura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa viidelle Natura-alueelle, joiden alueille tai niitä välit-
tömästi sivuavasti voimajohtoreitti sijoittuu. Nämä alueet ovat: 

• Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC 

• Mäntykangas, FI0800100, SAC 

• Syrjänharju, FI0900085, SAC 

• Hallinmäki, FI0900124, SAC 

• Isojärvi-Arvajanreitti, FI0900101, SAC/SPA 

Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen on laadittu arviointiohjelmavaiheessa neljälle Natura-
alueelle, jotka sijoittuvat voimajohtoreittien läheisyyteen. Nämä alueet olivat:  

• Mäntykangas, FI0800100, SAC 

• Matosuo, FI0800038, SAC 

• Ormajärvi-Untulanharju, FI0325002, SAC 

• Sajaniemi, FI0325009, SPA 

Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon perusteella Matosuon Natura-arvioinnin vel-
vollisuuden selvittämistä on päivitetty ja Mäntykankaan Natura-alueesta on laadittu varsinainen Na-
tura-arviointi. Ormajärvi-Untulanharjun ja Sajaniemen Natura-alueiden osalta laaditut selvitykset yh-
teysviranomainen totesi riittäviksi.
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6  VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN 

6.1  Voimajohtohankkeen tyypillisimmät luontovaikutukset ja vaikutusmekanismit 

Voimajohtopylväiden vaikutus maa- ja kallioperään on yleensä paikallista ja vähäistä. Happamien 
sulfaattimaiden esiintyminen tulee tarvittaessa selvittää, jotta niihin liittyvät haitat voidaan ottaa huomi-
oon hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa. Voimajohdon rakentamisen aikana maaperään voi 
päästä polttoaineita tai kemikaaleja häiriö- tai onnettomuustilanteessa esimerkiksi työkoneen rikkoutu-
essa, mikä riskinä vastaa maa- ja metsätalouskoneiden käyttöön liittyvää riskiä. Paalutusta käytetään 
tarvittaessa pehmeikköalueilla, missä maaperä on tyypillisesti turvetta, savea tai liejuista silttiä. Voima-
johtoreittien vaikutukset geologisten arvokohteiden ominaispiirteisiin voivat ilmetä arvokohteen mai-
sema-arvojen muuttumisena voimajohtoreitillä ja sen ympäristössä sekä biologisten arvojen muuttumi-
sena voimajohtoreitillä. 

Pohjaveteen voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia. Esimerkiksi vaikutuksia kaivove-
den laatuun ja määrään ei ole ilmennyt Fingridin aiemmissa voimajohtohankkeissa. 

Voimajohdon rakentaminen ja pylväspaikat eivät normaalitilanteessa vaikuta pysyvästi pintavesien 
virtaukseen tai valuma-alueisiin. Rakentamisaikana ojia ja muita pieniä vesiuomia ylitetään työkoneilla. 
Tarvittaessa tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pylväsrakenteet sitä edellyttävät. Rakentamisen 
päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle aiheudu pysyvää haittaa ja tarvittaessa avataan ojat. 
Rakennettaessa pylväs veteen, vaikutukset vesistöön minimoidaan asianmukaisten rakentamistapojen 
avulla. 

Osa luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista jää tilapäisiksi rajoittuen voimajohdon rakenta-
misvaiheeseen. Pitkäaikaisia vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille, raivattavalle ja avoimena pi-
dettävälle johtoaukealle sekä säännöllisesti käsiteltävän johtoaukean reunavyöhykkeelle. Metsäalu-
eilla merkittävin muutos on johtoaukean muuttuminen puuttomaksi niillä reittiosuuksilla, joilla nykyinen 
johtoalue laajenee tai voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Kasvillisuus- ja eliöstövaikutukset 
ovat suurimmat niillä osuuksilla, joissa voimajohtoreitti sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään 
pirstoen aiemmin yhtenäisiä alueita. 

Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean lisäksi läheisyyteen syntyy reunavai-
kutteista ympäristöä. Reunavaikutuksen arvioidaan yltävän keskimäärin 2–3 puun pituuden verran sul-
keutuneeseen metsään, mikä vastaa noin 50 metriä (Päivinen ym. 2011). Reunavaikutuksen voimak-
kuus vaihtelee erityyppisten ympäristöjen välillä (Kuva). Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla 
ja vähäpuustoisilla soilla, reunavaikutus on verrattain vähäistä. Peitteisillä alueilla reunavaikutus voi 
ulottua useiden kymmenien metrien etäisyydelle. 

Uusien pylväspaikkojen kasvillisuus häviää rakentamisen aikana ja paikasta riippuen lajikoostumus 
voi muuttua. Myös työkoneiden kulkureiteillä kasvillisuus kuluu, mutta palautuu vähitellen ennalleen. 
Herkimpiä kasvillisuuden kulumiselle ovat hyvin karut ja toisaalta hyvin rehevät tai kosteat kasvupai-
kat: kalliot, lehdot, suot ja vesistöjen rannat. 

Avosoilla ja harvapuustoisilla soilla voimajohtopylväiden väliin jäävän johtoalueen kasvillisuus ei juuri 
muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto lisää etenkin varpujen ja heinien kasvua. Pylväspaikkojen lä-
heisyydessä kasvillisuus muuttuu kosteuden suhteen vaatimattomamman lajiston eduksi. 

Voimajohtorakentamisella on myös positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Säännöllisten 
raivausten takia avoimina pysyvät johtoaukeat voivat toimia korvaavina tai vaihtoehtoisina elinympäris-
töinä niittyjen vähenemisestä kärsineille lajeille ja ojituksen seurauksena ahtaalle ajetuille soiden päi-
väperhosille ja kasveille (Kuussaari ym. 2003, Hiltula ym. 2005). 

Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu lievää pesimäympäristön mene-
tystä sekä tilapäistä häiriötä raivauksesta, avohakkuusta ja työkoneiden melusta. Pääosin karuilla ja 
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talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla linnuston elinympäristöt jopa monipuo-
listuvat johtoaukealle muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Reunavaikutuksen lisääntyminen edis-
tää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden menestymistä. 

Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin. Törmäysriski on merkittävin lajeilla, 
joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin painoon sekä suurilla ja isoiksi parviksi kerääntyvillä la-
jeilla tai hämärä- ja yöaktiivisilla lajeilla. Potentiaalisia törmääjiä ovat joutsenet, hanhet, sorsat, kanalin-
nut, kurjet, kahlaajat ja petolinnut (Koskimies 2009). Merkittävien pesimä-, ruokailu- tai levähtämisalu-
eiden läheisyydessä törmäysriski kasvaa. 

Laskennallisen törmäysriskin voidaan esittää kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia virtajohtimia 
on enemmän ja yhteispylväässä johtimia on myös useammalla tasolla. Käytännössä johtimien määrän 
muutoksella on kuitenkin voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien 
määrän lisäys vaikuttaa törmäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). 

Eläimistön kannalta nuoria lehtipuita, männyn taimia ja katajaa kasvavat voimajohtoaukeat ovat hir-
vieläinten suosimia ruokailualueita ympäri vuoden. Tietyt lajit, kuten metsäjänis, taas karttavat talvella 
avoimia lumen peittämiä johtoaukeita. Myyrille ja muille piennisäkkäille johtoaukeat tarjoavat met-
sänuudistusaloihin verrattavissa olevia elinympäristöjä. Runsaat pikkujyrsijäkannat voivat houkutella 
alueille petolintuja ja pienpetoja (kuten esimerkiksi kettu, kärppä ja lumikko). 

Tavanomaiseen ja yleiseen eläinlajistoon voimajohtohankkeilla ei yleensä ole haitallisia vaikutuksia. 
Virtavesien ominaispiirteisiin ei aiheudu muutoksia, mikä vaikuttaisi esimerkiksi saukon elinympäristöi-
hin. Liito-oravaesiintymiä voimajohdon rakentaminen voi heikentää. Voimajohtoaukea muodostaa 
avoimen alueen, jonka ylittäminen on liito-oravalle hankalaa. 

Voimajohtoa purettaessa aiheutuu samantyyppisiä väliaikaisia häiriövaikutuksia kuin rakentamisai-
kana kaivettaessa maata pylväspaikoilla ja liikuttaessa työkoneilla johtoalueella. Purkamisen jälkeen 
voimajohtoalueen luontotyypit ja kasvillisuus saavat ennallistua, mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyy-
peillä eri nopeudella. Palautuminen riippuu myös voimajohtoalueen maankäytöstä purkamisen jälkeen. 

6.2  Vaikutukset kallio- ja maaperään 

6.2.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Tavanomaisessa ympäristössä voimajohdon rakentaminen, kunnossapito sekä käytöstä poistaminen 
eivät aiheuta vähäistä merkittävämpiä vaikutuksia kallio- ja maaperään. Kallioperän valtakunnallisesti 
arvokkaalla kohteella eli Hertunvuoren kallioalueella nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla ratkaisulla 
pylväsperustusten rakentaminen ei aiheuta vähäistä merkittävämpiä vaikutuksia kohteelle eikä muuta 
kohteen geologisia ominaispiirteitä. Maaperän valtakunnallisesti arvokkaalla kohteella eli Marjomäen 
moreenimuodostumalla nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla ratkaisulla arvioidaan olevan vähäisem-
mät vaikutukset kohteen geologisille ominaispiirteille sekä kohteen biologis-maisemallisille arvoille kuin 
uuteen maastokäytävään sijoittuvalla vaihtoehdolla, jonka toteuttaminen vaatii kohteen alueella voi-
makkaampia maan kaivuja ja alueen vakiintuneen kasvillisuuden muutoksia.  

Kallio- ja maaperään ei ole tarpeen kajota pylväspaikkojen ulkopuolella. Yksittäisen pylvään vaikutus 
on pistemäinen eikä se heijastu laajemmin ympäristön geologisiin ominaispiirteisiin. Käytönaikainen 
huolto ja käytöstä poistaminen eivät aiheuta vaikutuksia kallio- ja maaperälle. Hankkeen johtoreitit si-
joittuvat happamien sulfaattimaiden esiintymisalueen ulkopuolelle. 

Voimajohdon rakentamisesta, käytöstä ja poistamisesta kallio- ja maaperään aiheutuvissa vaikutuk-
sissa ei ole eroa eri reittivaihtoehtojen välillä lukuun ottamatta Marjomäen moreenialueelle sijoittuvia 
vaihtoehtoja Hämeenlinnassa johto-osuudella Toivila-Hikiä. Porvari-Laurilan uuteen maastokäytävään 
sijoittuva itäinen ja nykyisten voimajohtojen paikalle sijoittuva läntinen vaihtoehto sijoittuvat Marjomäen 
moreenialueelle, ja läntisessä vaihtoehdossa vaikutukset moreenimuodostuman maaperän arvoille ja 
maisema- sekä biologisille arvoille jäävät vähäisemmiksi kuin itäisessä uuteen maastokäytävään sijoit-
tuvassa vaihtoehdossa. 
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Voimajohtoreitin kallioperä (kuva 6.1) koostuu pääosin varhaisproteotsooisista kivilajeista, jotka ovat 
2500–1600 miljoonaa vuotta vanhoja. Johtoreittien pohjoisosa kuuluu Keski-Suomen granitoidikomp-
leksiin reittiosuuden Jämsä-Toivila eteläpuolelle saakka. Kallioperä koostuu pääosin graniitista, grano-
dioriitista sekä porfyyrisestä graniitista ja -granodioriitista. Kuhmoisten ja Lammin välillä reittiosuus Toi-
vila-Hikiä sijoittuu Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeelle, jonka kallioperässä vallitsevana kivilajina esiin-
tyy biotiittiparagneissi. Voimajohtoreittien eteläosa kuuluu Etelä-Suomen graniittialueeseen, jossa val-
litsevia kivilajeja ovat mikrokliinigraniitti, granodioriitti ja biotiittiparagneissi. (GTK 2016)  

Voimajohtoreitin pohjoisosan johto-osuus Alajärvi-Petäjävesi sijoittuu pääosin maastonmuodoiltaan 
alaville moreeni- ja turvemaille. Maaperältään johtoalue (kuva 6.2) on maaperäkartan perusteella val-
taosin sekalajitteisia maalajeja, joiden päälajitetta ei ole selvitetty. Toiseksi vallitsevin pohjamaalaji on 
johtoalueella paksut turvekerrokset (yli 0,6 metriä). Tultaessa johtoreittiä etelään, Petäjäveden ja Kuh-
moisten väliselle alueelle, maasto muuttuu topografialtaan vaihtelevammaksi. Maaperältään alue on 
kallioista ja kallion päällä olevat maanpeitepaksuudet ovat tyypillisesti ohuita. Päijänteen lounaispuo-
lella ja johtoreittien eteläosassa maaperässä karkearakeiset maalajit yleistyvät, joskin myös moreeni- 
ja kalliomaita esiintyy alueella runsaasti. Johtoreitti sijoittuu Salpauselän reunamuodostumien alueelle. 
Turvemaiden osuus on eteläosan johtoreiteillä melko vähäinen, joskin alueella esiintyy hienojakoisia 
maalajeja (kuva 6.2). (GTK 2016) 

6.2.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Erityisesti kallio- ja maaperään kohdistettuihin suunnitelmiin ja ohjelmiin lukeutuu pohjaveden suojelun 
ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI–hanke, joka on vuonna 1994 alkanut valtakunnalli-
nen tutkimus- ja kehittämishanke, ja sitä on toteutettu maakunnallisina erillishankkeina aina viime vuo-
siin saakka. Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa kiviaines- ja vesihuollon tarpeista sekä käytet-
tävissä olevista luonnonvaroista ja niitä korvaavista materiaaleista. Hankkeessa on pyritty turvaamaan 
muun muassa geologisen, biologisen ja maisemallisen kokonaisuuden kannalta arvokkaiden maa-ai-
nes- ja kalliomuodostumien suojelutarpeet. (Suomen ympäristökeskus) 

Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke ei vaaranna johtoreittien arvokkaiden maa-aines- ja kalliomuodostu-
mien suojelua. 

6.2.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Voimajohtohankkeen vaikutus kallio- ja maaperään on yleensä paikallista ja vähäistä vaikutusten 
kohdistuessa pylväspaikoille. Pylväiden rakentaminen ja purkaminen vaatii maaperän kaivamista ja 
kallioisilla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi edellyttää myös poraamista tai louhimista. Paalu-
tusta käytetään tarvittaessa pehmeikköalueilla, missä maaperä on tyypillisesti turvetta, savea tai lie-
juista silttiä. Pylväiden perustusvaiheen työmenetelmät on kuvattu kappaleessa 3.3 ja pylväiden sekä 
perustusten poisto kappaleessa 3.5. Muualla kuin pylväspaikoilla maa- ja kallioperään ei ole tarvetta 
kajota. 

Mikäli voimajohtoreitin alueella esiintyy happamia sulfaattimaita tai mustaliusketta, rakennustyöt voivat 
aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä haitallisten metallien liukenemista maape-
rästä. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee tarvittaessa selvittää pylväspaikkojen pohjatutki-
musten yhteydessä, jotta happamiin sulfaattimaihin liittyvät haitat voidaan tarvittaessa ottaa huomioon 
hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa.  

Voimajohdon rakentamisen aikana maaperään voi päästä polttoaineita tai kemikaaleja häiriö- tai on-
nettomuustilanteessa esimerkiksi työkoneen rikkoutuessa, mikä riskinä vastaa maa- ja metsätalousko-
neiden käyttöön liittyvää riskiä. Voimajohtoreittien vaikutukset geologisten arvokohteiden ominaispiir-
teisiin voivat ilmetä varsinaisen maa- tai kallioperämuodostuman paikallisten pylväspaikoilla tapahtu-
vien muutosten ohella arvokohteen maisema-arvojen muuttumisena voimajohtoreitillä ja sen ympäris-
tössä sekä biologisten arvojen muuttumisena voimajohtoreitillä. 
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6.2.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Kallio- ja maaperään kohdistuvien vaikutusten arvioimiseen on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen 
ja Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja voimajohtoreiteillä sekä tietoja voimajohdon 
maaperään sijoittuvista rakenteista, niiden rakentamisesta ja purkamisesta. 

Kallio- ja maaperän arvokkaille kohteille aiheutuvien vaikutusten arvioimiseen on käytetty kohteiden 
nykytilan kuvausta (Mäkinen ym. 2007, Mäkinen ym. 2011 sekä Husa ja Teeriaho 2015 liitteineen) 
sekä tietoja voimajohdon maaperään sijoittuvista rakenteista, niiden rakentamisesta ja purkamisesta. 

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys voimajohtoreitillä on arvioitu Geologian tutki-
muskeskuksen Happamat sulfaattimaat-paikkatietoaineistosta (mallinnus 1:250 000 ja tutkimus- ja kar-
toituspisteiden tiedot, Geologian tutkimuskeskus 2021). 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista kallio- ja maaperään on laatinut geologi Maija Aittola FCG Finnish 
Consulting Group Oy:stä. 

6.2.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

Kallio- ja maaperän yleispiirteet 

Voimajohtoreitin kallioperä (kuva 6.1) koostuu pääosin varhaisproteotsooisista kivilajeista, jotka ovat 
2500–1600 miljoonaa vuotta vanhoja. Johtoreittien pohjoisosa kuuluu Keski-Suomen granitoidikomp-
leksiin reittiosuuden Jämsä-Toivila eteläpuolelle saakka. Kallioperä koostuu pääosin graniitista, grano-
dioriitista sekä porfyyrisestä graniitista ja -granodioriitista. Kuhmoisten ja Lammin välillä reittiosuus Toi-
vila-Hikiä sijoittuu Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeelle, jonka kallioperässä vallitsevana kivilajina esiin-
tyy biotiittiparagneissi. Voimajohtoreittien eteläosa kuuluu Etelä-Suomen graniittialueeseen, jossa val-
litsevia kivilajeja ovat mikrokliinigraniitti, granodioriitti ja biotiittiparagneissi. (GTK 2016)  

Voimajohtoreitin pohjoisosan johto-osuus Alajärvi-Petäjävesi sijoittuu pääosin maastonmuodoiltaan 
alaville moreeni- ja turvemaille. Maaperältään johtoalue (kuva 6.2) on maaperäkartan perusteella val-
taosin sekalajitteisia maalajeja, joiden päälajitetta ei ole selvitetty. Toiseksi vallitsevin pohjamaalaji on 
johtoalueella paksut turvekerrokset (yli 0,6 metriä). Tultaessa johtoreittiä etelään, Petäjäveden ja Kuh-
moisten väliselle alueelle, maasto muuttuu topografialtaan vaihtelevammaksi. Maaperältään alue on 
kallioista ja kallion päällä olevat maanpeitepaksuudet ovat tyypillisesti ohuita. Päijänteen lounaispuo-
lella ja johtoreittien eteläosassa maaperässä karkearakeiset maalajit yleistyvät, joskin myös moreeni- 
ja kalliomaita esiintyy alueella runsaasti. Johtoreitti sijoittuu Salpauselän reunamuodostumien alueelle. 
Turvemaiden osuus on eteläosan johtoreiteillä melko vähäinen, joskin alueella esiintyy hienojakoisia 
maalajeja (kuva 6.2). (GTK 2016) 

Tavanomaisessa ympäristössä voimajohtohankkeen vaikutus kallio- ja maaperään jää paikalliseksi ja 
vähäiseksi. Tilapäisiä rakentamisenaikaisia teitä muodostetaan vain, jos käyttökelpoisia nykyisiä teitä 
ei ole käytettävissä. Voimajohtohankkeen maantieteelliseen laajuuteen suhteutettuna vaikutukset kal-
lio- ja maaperään ovat suhteellisen vähäiset, koska hankkeessa uusi suunniteltu voimajohto tukeutuu 
pääasiassa nykyisiin voimajohtoihin. 
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Kuva 6.1. Kallioperä suunnitelluilla johtoreiteillä (GTK 2018a). 
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Kuva 6.2. Maaperä suunnitelluilla johtoreiteillä (GTK 2018b). 
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Geologiset arvokohteet 

Suunnitelluille johtoreiteille sijoittuvat geologiset arvokohteet on esitetty kuvassa 6.3. Johtoreiteille si-
joittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta geologista arvokohdetta: Hertunvuoren kallioalue 
(KAO090033) ja Marjomäen moreenimuodostuma (MOR-Y03-009). Lisäksi alle 500 metrin etäisyy-
delle johtoreiteistä sijoittuvat Hyyrynkankaan (MOR-Y09-072) ja Korhonkankaan (MOR-Y09-070) ar-
vokkaat moreenimuodostumat sekä Kotavuori-Hongiston (KAO090035) ja Miehonkallion (KAO040304) 
arvokkaat kallioalueet.  

Lähimmät arvokkaat kivikot, tuuli- ja rantakerrostumat sekä harjujensuojeluohjelman kohteet sijoittuvat 
yli kilometrin etäisyydelle johtoreiteistä. Tiedot kohteiden rajauksista ja kuvaukset on otettu Suomen 
Ympäristökeskuksen avoimista aineistoista (2021). 

 

Kuva 6.3. Geologisesti arvokkaat kohteet suunnitelluilla johtoreiteillä ja niiden läheisyydessä. 
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Johto-osuudelle Toivila-Hikiä 430 metrin matkalla sijoittuva Hertunvuoren kallioalue (kuva 6.4) 
(KAO090033) kuuluu arvoluokkaan 3 (luokittelu 1–7), eli kyseessä on arvokas kallioalue. Arvoluokkiin 
1–4 kuuluvat kallioalueet sisältävät sellaisia biologisia, geologisia ja maisemallisia arvoja, joilla on 
maa-aineslain 7 §:n tarkoittamaa valtakunnallista tai muutoin huomattavaa luonnonsuojelullista merki-
tystä.  Arvoluokat 5–6 edustavat luokittelussa paikallisesti merkittäviä kallioalueita.  

Hertunvuoren kallioalueen pinta-ala on 140 hehtaaria ja korkeus merenpinnasta 190 metriä mpy. Alue 
kuuluu suurimmaksi osaksi Hertunvuoren Natura-alueeseen FI0900095. Natura-alue sijoittuu lähimmil-
lään noin 480 metrin etäisyydelle voimajohtoreitistä. Kallioalue on reilut kolme kilometriä pitkä kalliope-
rän murrosvyöhykettä seuraileva luode-kaakkosuuntainen kallioselännejakso, joka kohoaa lounaisreu-
nastaan pääasiassa jyrkänteisenä. Se on osa laajempaa itäpuolelle jatkuvaa kallioista ja epämääräi-
sesti rajautuvaa ylänköaluetta. Porrasmaiset ja louhikkoiset jyrkänteet ovat massiivisimmillaan Hertun-
vuoren alueella. 

Suunnitellut uudet voimajohdot sijoittuvat yhdelle arvoalueen osa-alueista eli Huntinvuorelle noin 360 
metrin matkalla. Huntinvuoressa on tällä hetkellä kaksi molempien nykyisten voimajohtojen pylväs-
paikkaa, eikä pylväspaikkojen määrä todennäköisesti lisäänny alueella. Suurin osa kallioaluekokonai-
suudesta sekä arvokkaimmat osat Hertunvuoressa säilyvät ennallaan. Vaikutus arvokkaalle kallioalu-
eelle jää vähäiseksi. 

 

Kuva 6.4. Hertunvuoren kallioalue (KAO090033) kartalla.  

Marjomäen (MOR-Y03-009) moreenialue sijoittuu voimajohtoreitin osuudelle Toivila-Hikiä noin 
150 metrin matkalla (kuva 6.5). Marjomäki on luokiteltu arvoluokkaan 4 (luokitus 1–5, 1 on paras). Ar-
voluokkiin 1–4 sijoittuvilla moreenimuodostumilla tai muodostuma-alueilla on maa-aineslaissa mainit-
tua valtakunnallista merkitystä. Arvoluokan 1–2 muodostumista osa on kansainvälisesti arvokkaita.  

Marjomäki on tyypiltään iso kumpumoreenimuodostuma ja se kuuluu Lammin - Padasjoen kumpumo-
reenikenttään. Muodostuma on pinta-alaltaan 7,2 hehtaaria ja ylimmän rannan taso on alueella noin 
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140 metriä mpy. Muodostuma on pyöreänmuotoinen, kahdesta kummusta muodostuva alue. Itäisempi 
kumpare on pienempi kuin läntinen. Muodot ovat selkeät, hyvin kehittyneet ja niillä on selkeät, erittäin 
jyrkät rinteet. Alue hahmottuu itsenäisenä kohomuotona ympäristöstä jo kaukaa suhteellisen korkeu-
tensa vuoksi. Ympäristöön ja Kuohijärvelle avautuu paikoitellen hyvin luonnonkaunis maisema. Voima-
johdon kohdalta aukeaa näkymiä sekä pohjoiseen Kuohijärvelle että etelän viljelyksille. 

Marjomäen moreenialueelle sijoittuvat Porvari-Laurilan uuteen maastokäytävään sijoittuva itäinen ja 
nykyisten voimajohtojen paikalle sijoittuva läntinen vaihtoehto. Läntisessä vaihtoehdossa vaikutukset 
moreenimuodostuman maaperän arvoille ja maisema- sekä biologisille arvoille jäävät vähäisemmiksi 
kuin itäisessä vaihtoehdossa. Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvassa läntisessä vaihtoehdossa nykyi-
nen voimajohtoalue levenisi vain muutamia metrejä ja kohteen maisemakuva säilyisi nykyisen kaltai-
sena. Kohteelle sijoittuisi suoralla johto-osuudella käytettävät pylväät ja todennäköisesti voitaisiin hyö-
dyntää suunnilleen samoja pylväspaikkoja kuin nykyisillä johdoilla. Itäisessä vaihtoehdossa puoles-
taan moreenimuodostuman alueelle sijoitettaisiin kulmapylväs, joka on suoran osuuden pylvästä jä-
reämpi ja vaatisi voimakkaampaa maaperän kaivua perustamisvaiheessa. Kohteen maisemakuva 
muuttuisi nykyisestä ja kohteella muodostuisi uutta johtoaluetta enemmän kuin läntisessä vaihtoeh-
dossa, joskin osa purettavan osuuden johtoalueesta voisi itäisen vaihtoehdon toteutuessa puuston 
osalta ennallistua. Moreenimuodostuman länsi- ja luoteisosa jää molemmissa hankevaihtoehdoissa 
ennalleen. 

 

Kuva 6.5. Marjomäen (MOR-Y03-009) arvokas moreenimuodostuma. 

Hyyrynkankaan (MOR-Y09-072) ja Korhonkankaan (MOR-Y09-070) arvokkaat moreenimuodostu-
mat sijoittuvat voimajohdon johto-osuuden Alajärvi-Petäjävesi läheisyyteen. Hyyrynkankaan arvokas 
moreenimuodostuma kuuluu arvoluokkaan 4 ja sijaitsee lähimmillään noin 350 metrin etäisyydellä voi-
majohtoreitistä. Hyyrynkangas on muodostumatyypiltään drumliini ja pinta-alaltaan 46 hehtaaria. Kor-
honkangas kuuluu arvoluokkaan 3 ja sijoittuu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle voimajohtorei-
tistä. Moreenimuodostuma on tyypiltään drumliini ja pinta-alaltaan 10 hehtaaria. Näille kohteille ei ai-
heudu Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeesta vaikutuksia. 
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Arvoluokkaan 3 luokiteltu Kotavuori-Hongiston kallioalue (KAO090035) sijoittuu noin 120 metrin 
etäisyydelle voimajohdosta johto-osuudella Toivila-Hikiä.  Samalla johto-osuudella Miehonkallion 
(KAO040304) arvoluokkaan 4 luokiteltu kallioalue sijoittuu noin 430 metrin etäisyydelle voimajoh-
dosta. Näille kohteille ei aiheudu Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeesta vaikutuksia. 

Happamat sulfaattimaat 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, 
joista vapautuu hapettumisen seurauksena metalleja maaperään ja vesistöihin. Happamat sulfaatti-
maat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia. Happamista sulfaattimaista ai-
heutuvia ongelmia ovat muun muassa maaperän ja vesistöjen happamoituminen sekä haitallisten me-
tallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikke-
neminen. 

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorina-meren korkeimman rannan alapuolisilla 
alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Lisäksi happamia sulfaat-
timaita esiintyy alueilla, joiden kallioperässä on mustaliuskeita. Esiintymisalue Suomen rannikkoalu-
eilla Pohjois-Suomessa Perämeren rannikkoseuduilla on noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa noin 40 
metrin korkeuskäyrän alapuolella.  

Happamien sulfaattimaiden yleiskartta-aineistossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennä-
köisyyttä ei ole määritelty voimajohtoreiteillä, sillä alue on topografialtaan korkeammalla kuin sulfaatti-
maiden esiintymisvyöhyke. Lähimmät mahdollisuudet happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on 
Alajärvellä Aholanpäässä, noin 13 kilometrin etäisyydellä voimajohtoreitistä länteen. Mustaliuskeet ai-
heuttavat sulfaattimaiden tavoin riskin maaperän happamoitumiselle. GTK:n Happamat sulfaattimaat –
karttapalvelun perusteella voimajohtoreiteille ei sijoitu mustaliuskeita. 

Voidaan siis arvioida, että Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeessa ei ole ennakoitavissa happamien sul-
faattimaiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.   

6.2.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Voimajohtohankkeen jatkosuunnittelussa haitallisia vaikutuksia geologisiin arvokkaisiin kohteisiin eli 
Hertunvuoren kallioalueelle ja Marjomäen moreenimuodostumaan voidaan ehkäistä välttämällä pylväi-
den sijoittamista näiden kohteiden alueille tai vaihtoehtoisesti sijoittamalla pylväät siten, että louhinta 
ja maanmuokkaus olisi mahdollisimman vähäistä. Geologisilla kohteilla lähtökohtana on minimoida 
pylväiden määrä huomioiden kuitenkin tekniset reunaehdot.  

6.2.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Kallio- ja maaperää koskevissa lähtötiedoissa tai vaikutusten arvioinnissa ei ole tunnistettu erityisiä 
epävarmuustekijöitä. 

6.3  Vaikutukset pohja- ja pintavesiin 

6.3.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Alajärven ja Hikiän välisen voimajohtohankkeen reitit sijoittuvat yhteensä 12 luokitellulle pohjavesialu-
eelle ja sivuavat kolmea pohjavesialuetta. Hankkeen vaihtoehtoja sisältävillä osuuksilla ei ole vaihto-
ehtojen kesken eroja suhteessa pohjavesialueisiin lukuun ottamatta Alajärven ja Petäjäveden välisellä 
johto-osuudella sijaitsevia Pengerjoen itäistä ja läntistä vaihtoehtoa. Näistä läntinen suuntautuu Syr-
jänharjun pohjavesialueen halki tukeutuen nykyiseen voimajohtoon ja itäinen kiertää pohjavesialueen 
uudessa maastokäytävässä. Itäisen vaihtoehdon toteutuessa läntinen nykyinen voimajohto purettai-
siin, minkä myötä pohjavesialueelle toisaalta kohdistuu joka tapauksessa toimenpiteitä, mutta purka-
misen myötä johtoalue pohjavesialueella ennallistuisi ympäristön kaltaiseksi puustoiseksi kangasmet-
säksi.  

Voimajohtorakentamisella ei yleensä ole vaikutuksia pohjaveden laatuun eikä pohjavesien pinnanta-
soillekaan muutoin kuin hetkellisesti kaivannon osalta. Yhtenäisiä hyvin vettä johtavia kaivantotäyttöjä 
ei rakenneta ja pylväsperustusten vaatimat täyttörakenteet ulottuvat vain pylvään ympärille.  
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Pohjavesialueiden reunamilla, missä pohjavedenpinta on yleensä muodostuman keskiosaa ylempänä, 
rakentamisen aikaiset kaivuutyöt voivat ulottua vettä johtaviin kerroksiin ja aiheuttaa hetkellistä pohja-
veden purkautumista. Mahdollinen pohjaveden purkautuminen ja siitä aiheutuva pohjaveden pinnanta-
son aleneminen rajoittuu alueellisesti ja ajallisesti kunkin yksittäisen pohjavesialueelle sijoittuvan pyl-
väsperustuksen rakentamiseen. Pinnantaso palautuu rakentamistyön jälkeen entiselle tasolleen. Kaik-
kiaan rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat vähäisiä ja palautuvia. Voimajohdon kunnossapidosta tai 
purkamisesta ei aiheudu vaikutuksia pohjavesiin. Hankkeesta tai sen mistään vaihtoehdosta ei arvi-
oida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia läheisten vedenottamoiden toimintaan. 

Merkittävimmät virtavesiuomat voimajohtoreitillä ovat Pengerjoki Petäjävedellä, Nytkymenjoki Jäm-
sässä, Lapinjoki Janakkalan ja Hämeenlinnan rajalla sekä Puujoki Hausjärvellä. Voimajohtoreitit ylittä-
vät lisäksi lukuisia pienehköjä järviä ja lampia sekä järven lahtia erityisesti Petäjävedeltä etelään sijoit-
tuvilla johto-osuuksilla. Tyypillisesti vesistönylitykset sijoittuvat suurempia vesistöjä yhdistävien kapeik-
kojen tai salmien kohdalle. Voimajohtoreitille ei sijoitu tulvariskialueita. Hankkeen voimajohtoreiteille 
sijoittuu melko runsaasti noro-, puro- ja jokiuomia sekä lähteitä ja lähdeympäristöjä. Näistä edustavim-
mat ja luonnontilaltaan parhaat on rajattu arvokkaina luontokohteina ja niille kohdistuvat vaikutukset ja 
vaikutusten lieventäminen on käsitelty kappaleessa 6.4.5.  

Pylväiden sijoittelussa voidaan lähtökohtaisesti huomioida vesistöt ja virtavesiuomat ja sijoittaa pylväät 
riittävän etäälle rannoilta ja uomista ja siten välttää rakentamisen aiheuttamaa rantapenkereen eroo-
siota ja kiintoaineksen päätymistä vesistöön. Voimajohtohankkeesta pintavesille aiheutuva haitta on 
väliaikaista ja merkitykseltään vähäistä rajoittuen rakentamisaikaan. Voimajohtoalueen kenttäkerrok-
sen kasvillisuutta ei poisteta pylväspaikkojen ulkopuolella ja voimajohtoalueelle saa raivauksen ja ra-
kentamisen jälkeen kehittyä kenttäkerroksen kasvillisuuden ohella matalaa pensastoa, jotka pidättävät 
vettä, ehkäisevät eroosiota ja palauttavat haihduntaoloja. 

Hankkeessa on tarve sijoittaa voimajohtorakenteita vesistöön Jämsän Lamminsaaren itäisellä voima-
johtoreittivaihtoehdolla. Jämsän Lamminsaaressa on nykyisellään kaksi rinnakkaista voimajohtopyl-
västä, ja uuden pylvään mahtuminen saareen on epävarmaa. Saaren viereen vesialueelle saatetaan 
joutua tekemään täyttöä, jolle uusi pylväs rakennetaan. Mahdollisen täytön vesistövaikutukset arvioi-
daan todennäköisesti vähäisiksi. 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, kun käytetään lieventäviä toi-
menpiteitä. Hankkeen eri vaihtoehdoilla ei ole eroja pintavesivaikutusten kannalta lukuun ottamatta 
Jämsän Lamminsaaren vaihtoehtoja, joista itäisellä on todennäköisesti läntistä vaihtoehtoa suuremmat 
vesistövaikutukset.  

6.3.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla 
vesien tila ei saa myöskään heiketä. Suomessa vesienhoitoa suunnitellaan vesienhoitoalueittain. Alu-
eille laaditaan viiden vuoden välein vesienhoitosuunnitelmat ja niitä täydentävät toimenpideohjelmat, 
joissa esitetään tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toi-
mista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Uusimmat vesienhoitosuunnitelmat kattavat 
ajanjakson 2022–2027. Pohja- ja pintavesiä koskien on seuraavia kansallisia ja alueellisia suunnitel-
mia ja ohjelmia, jotka koskevat myös Alajärvi-Hikiä voimajohtoreittien aluetta: 

Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesisuojelija. Ohjelman 
avulla vähennetään maatalouden ravinteiden joutumista vesiin, kehitetään vesitalouden hallintaa, kun-
nostetaan vesistöjä ja kehitetään kaupunkivesien hallintaa.  

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue muodostuu Suomen alueelta Suomenlahteen laskevien 
jokien valuma-alueista. Alueeseen kuuluu vesiä Keski-Suomesta, Pirkanmaalta, Etelä- ja Pohjois-Sa-
vosta, Etelä-Karjalasta, Kanta-Hämeestä ja Päijät-Hämeestä, Kymenlaaksosta sekä Uudeltamaalta. 
Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027 (Ympäristöministeriö 
2021). 

Läntinen vesienhoitoalue. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA 
3) kuuluu vesiä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Hämeestä, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Etelä-
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Pohjanmaalta, Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuun-
nitelman vuosille 2022–2027 (Ympäristöministeriö 2021). 

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI–hanke, joka on vuonna 
1994 alkanut valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishanke, ja sitä on toteutettu maakunnallisina eril-
lishankkeina aina viime vuosiin saakka. Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa kiviaines- ja vesi-
huollon tarpeista sekä käytettävissä olevista luonnonvaroista ja niitä korvaavista materiaaleista. Hank-
keessa on otettu huomioon luonnonvarojen kestävä käyttö ja sillä on pyritty turvaamaan muun muassa 
yhdyskunnan vedenhankinnalle tärkeät pohjavesivarat. (Suomen ympäristökeskus) 

Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke ei ole ristiriidassa näiden ohjelmien ja suunnitelmien kanssa; hank-
keella ei ole vähäistä merkittävämpiä vaikutuksia pohja- ja pintavesiin ja suojeltavat vesiluontotyypit on 
ympäristövaikutusten arviointityön yhteydessä inventoitu ja rajattu ja niiden huomioimiseksi tullaan laa-
timaan kohteittaiset ohjeistukset. 

6.3.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Aiemmissa kantaverkon voimajohtohankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä ei ole tun-
nistettu pohjavesiin kohdistuvan vaikutuksia, ja käytössä olevien kantaverkon voimajohtojen osalta ei 
ole ilmennyt voimajohtorakentamisesta ja -rakenteista aiheutuneita pohjavesivaikutuksia. Vaikutuksia 
kaivoveden laatuun ja määrään ei ole myöskään ilmennyt Fingridin aiemmissa voimajohtohankkeissa. 
Lähtökohtaisesti kuitenkin pohjavesialueilla noudatetaan voimajohtohankkeissa hyviä rakentamis- ja 
toimintatapoja, ja pylväsrakenteiden määrää vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla pyri-
tään minimoimaan. Vedenottamot otetaan niin ikään huomioon sijoittamalla voimajohtorakenteet siten, 
ettei ottamoiden toiminnalle aiheudu vaikutuksia. Pohjavesien osalta vaikutusalueena on tarkasteltu 
kutakin johtoreiteille sijoittuvaa pohjavesialuetta kokonaisuutena. 

Voimajohdon rakentaminen ja pylväspaikat eivät normaalitilanteessa vaikuta pysyvästi pintavesien 
virtaukseen tai valuma-alueisiin. Rakentamisaikana ojia ja muita pieniä vesiuomia voidaan ylittää työ-
koneilla. Tarvittaessa tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pylväsrakenteet sitä edellyttävät. Rakenta-
misen päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle aiheudu pysyvää haittaa ja tarvittaessa avataan 
ojat. Rakennettaessa pylväs veteen vaikutukset vesistöön minimoidaan asianmukaisten rakentamista-
pojen avulla. Luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten pienvesien sekä arvokkaiden virtavesien 
luontotyyppien osalta pylväsrakenteet sijoitetaan siten, että vaikutukset jäävät mahdollisimman pie-
niksi. Pintavesien osalta vaikutusalueena on tarkasteltu vähintään 200 metriä voimajohtoreitin molem-
min puolin arvokkaiden vesiluontotyyppien osalta ja ulotettu tarkastelu tarvittaessa laajemmaksi katta-
maan johtoreitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvan arvokohteen lähivaluma-alueen. Yleisiä 
vesistövaikutuksia on tarkasteltu puolestaan laajempina kokonaisuuksina siten, että johtoreitin alueen 
pintavalunnan vaikutukset alapuolisessa vesistössä on pystytty arvioimaan. 

6.3.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen 
ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja voimajohtoreitillä sekä tietoja voimajohdon maaperään sijoit-
tuvista rakenteista, niiden rakentamisesta ja purkamisesta niiltä osin kuin voimajohtoreitit ylittävät tai 
sivuavat vesistöjä tai arvokkaita pienvesiä. Arvokkaiden uomien tunnistamisessa käytettävissä on ollut 
myös tarkempi Fingridin toimittama ilmakuva-aineisto. Pintavesistä on saatu tietoa lisäksi johtoreiteillä 
tehtyjen maastoinventointien yhteydessä. 

Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten ja riskien arviointiin on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen, 
Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten ja Maanmittauslaitoksen rekistereissä olevia avoimia 
tietoja pohjavesialueista ja pohjaveden muodostumisalueista sekä pohjaveden pinnankorkeuksista 
voimajohtoreitillä.  

Johtoreittien kunnista ja vesilaitoksilta on saatu tietoja vedenottamoiden toiminnasta ja sijoittumisesta 
niillä pohjavesialueilla, mille tarkasteltava voimajohto sijoittuu. 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista pohja- ja pintavesiin on laatinut geologi Maija Aittola FCG Finnish 
Consulting Group Oy:stä.  
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6.3.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

Pohjavedet 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat 12 luokitellulle pohjavesialueelle ja sivuavat kolmea pohjavesi-
aluetta. Voimajohtoreittien sijoittuminen pohjavesialueille on esitetty kuvassa 6.6 ja taulukossa 6–1 on 
esitetty voimajohtoreiteille sijoittuvien pohjavesialueiden tiedot sekä mille johtoreitin osuudelle ja 
kuinka pitkälle matkalle pohjavesialueen ylitys sijoittuu. Pohjavesialueiden tiedot on otettu SYKEn 
Hertta-palvelusta 1.11.2021 ja tarkistettu elo-syyskuussa 2022. 

Taulukko 6-1. Luokiteltujen pohjavesialueiden tiedot ja sijoittuminen suunnitelluille voimajohtoreiteille. Luokka 1: yhdyskun-
nan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokka 2: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, luokka E: 

pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.  

Pohjavesialue / tun-
nus 

Luokka 
Kokonais- / 
muod.alu-
een pinta-
ala (km2) 

Arvio muo-
dostuvan 
pohjav. 
määrästä 
(m³/d) 

Veden-
otta-
moita 

Johtoreitin osuus Johtorei-
tin pituus 
pv-alu-
eella (m) 

Kunta johto-
reitillä 

Lopakankangas 

0949505 

2 0,59 / 0,28 140  Alajärvi- 

Petäjävesi 

1 273 Multia 

Syrjäharju 

0959251 

1E 5,06 / 2,21 1000 x Alajärvi- 

Petäjävesi 

3 600 Petäjävesi 

Kerkkolankangas 

0918251 

1E 15,95 / 
13,67 

8500 x Petäjävesi-Jämsä, 
Jämsä-Toivila, 
Toivila-Hikiä 

5 120 Jämsä 

Karklampi 

0929102 

1 1,77 / 1,13 700 x Toivila-Hikiä sivuaa Kuhmoinen 

Kopsanharju 

0929112 

2 1,62 / 0,57 250  Toivila-Hikiä 940 Kuhmoinen 

Toritunharju 

0457611 

2 6,60 / 3,31 2000  Toivila-Hikiä 400 Padasjoki 

Vesijako 

0457610 

2 5,44 / 3,23 2000 x Toivila-Hikiä 767 Padasjoki 

Riuttaharju 

0440114 

1E 7,36 / 4,26 2800 x Toivila-Hikiä 1 720 Hämeenlinna 

Suurmäki 

0485552 

1 4,66 / 2,11 1400  Toivila-Hikiä sivuaa Hämeenlinna 

Hauskalankangas 

0440153A 

1 4,54 / 2,78 2000 x Toivila-Hikiä 1 920 Hämeenlinna 

Kurkijärvi 

0440110 

2 1,50 / 0,54 300  Toivila-Hikiä 1 150 Hämeenlinna 

Poikmetsä 

0440104 

2 9,32 / 3,28 2100  Toivila-Hikiä 390 Hämeenlinna 

Heimonharju 

0440105 

2 1,35 / 0,51 400  Toivila-Hikiä 1 300 Hämeenlinna 

Ellanharju 

0416515 

2 4,28 / 2,40 1600  Toivila-Hikiä sivuaa Janakkala 

Hausjärvi 

0408602 

1 10,66 / 
6,63 

6600 x Toivila-Hikiä 2 860 Hausjärvi 
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Kuva 6.6. Pohjavesialueet suunniteltujen johtoreittien läheisyydessä. 
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Voimajohtoreittiosuudella Alajärvi-Petäjävesi voimajohto sijoittuu kahdelle pohjavesialueelle, Lopa-
kankaalle ja Syrjänharjuun. Lopakankaan (0949505) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohja-
veden määräksi on arvioitu 1 400 m³/d. Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle harjujaksolle, 
joka suuntautuu Petäjävedeltä Multialle. Pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita. Voimajohtoreitti 
sijaitsee pohjavesialueella Multian kunnassa noin 1,27 kilometrin matkalla. 

Syrjäharjun (0959251) 1E-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
1 000 m³/d. Pohjavesialue sijoittuu pohjoisluoteinen-eteläkaakko-suuntaiselle Petäjäveden taajaman 
luoteispuolelta Multialle suuntautuvalle harjujaksolle. Alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia. 
Keuruun-Petäjäveden Pengerjoen voimajohtoreittivaihtoehdoista läntinen nykyisiin johtoihin tukeutuva 
vaihtoehto sijoittuu pohjavesialueelle noin 3,60 kilometrin matkalla ja itäinen uuteen maastokäytävään 
sijoittuva vaihtoehto kiertää pohjavesialueen. Pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa eli Syr-
jänharjun ja Kytöharjun pohjavedenottamot 250 metrin ja 190 metrin etäisyyksillä suunnitellusta voima-
johtoreitistä länteen. Pohjavesialueen kiertävän reitin toteutuessa pohjavesialueelta puretaan pois 
vanha voimajohto, minkä myötä pohjavesialueelle kohdistuu joka tapauksessa toimenpiteitä. Purkami-
sen vaikutukset ovat tilapäisiä, minkä jälkeen johtoalue pohjavesialueella ennallistuu ympäristön kal-
taiseksi puustoiseksi kangasmetsäksi. 

Taulukko 6-2. Vedenottamot johto-osuudella Alajärvi-Petäjävesi. 

Pohjavesialue / 
tunnus 

Luokka Vedenotta-
moita 

Vedenottamoiden 
etäisyys lähimmästä 
johtoreittivaihtoeh-
dosta 

Johtoreitin osuus Kunta johtoreitillä 

Syrjäharju 
959251 

1E 2 250 m länteen Alajärvi- 

Petäjävesi 

Petäjävesi 

190 m länteen 

 

Johto-osuudet Petäjävesi-Jämsä, Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä sijoittuvat Kerkkolankankaan 
(0918251) 1E-luokan pohjavesialueelle Jämsän kaupungin alueella. Alueella muodostuvan pohjave-
den määräksi on arvioitu 8 500 m³/d. Pohjavesialue on Sisä-Suomen reunamuodostumaan kuuluva 
delta, joka on kasautunut luoteesta kulkeutuneesta maa-aineksesta. Pohjavesi virtaa deltassa län-
nestä itään ja purkautuu sen itäreunalla lukuisista lähteistä. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella 
noin 5,12 kilometrin matkalla. Pohjavesialueella sijaitsee Lehmisuon, Ryönin ja Kaakkolammen veden-
ottamot noin 530–640 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohtoreitistä. Pohjavesi virtaa Lehmi-
suon ja Kerkkolankankaan vedenottamoille etelästä, Kaakkolammen vedenottamolle etelästä ja lou-
naasta ja Ryönin vedenottamolle lännestä. 

Taulukko 6-3. Vedenottamot johto-osuudella Petäjävesi-Jämsä. 

Pohjavesialue / 
tunnus 

Luokka Vedenotta-
moita 

Vedenottamoiden 
etäisyys lähimmästä 
johtoreittivaihtoeh-
dosta 

Johtoreitin osuus Kunta johtoreitillä 

Kerkkolankangas 
918251 

1E 

 

2 530 m itään Petäjävesi-Jämsä, 
Jämsä-Toivila, Toivila-
Hikiä 

Jämsä 

640 m itään 

Ei pohjavesialu-
eella 

 1 620 m länteen Petäjävesi-Jämsä, 
Jämsä-Toivila, Toivila-
Hikiä 

Jämsä 

 

Johto-osuudelle Toivila Hikiä sijoittuu Kerkkolankankaan ohella yhdeksän muuta pohjavesialuetta, 
minkä lisäksi johtoreitti sivuaa kolmea pohjavesialuetta. Karklammen (0929102) 1-luokan pohjavesi-
alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 700 m³/d. Pohjavesi virtaa pääasiassa län-
nestä itään ja pohjavettä purkautuu deltan reunalla Kylmälähteestä. Voimajohtoreitti sivuaa pohjavesi-
aluetta sen itäreunalla Kuhmoisissa.  Pohjavesialueella sijaitsee vedenottamo noin 330 metrin etäisyy-
dellä suunnitellusta voimajohtoreitistä länteen.  

Kopsanharjun (0929112) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
250 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 940 metrin matkalla Kuhmoisissa. Pohjave-
sialueella ei sijaitse vedenottamoita.  
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Toritunharjun (0457611) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
2 000 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 400 metrin matkalla Padasjoella. Pohjave-
den päävirtaussuunta on pohjavesialueen eteläosassa etelään ja purkautuminen muodostumisaluetta 
ympäröiviin järviin. Pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita.  

Vesijaon (0457610) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
2 000 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 770 metrin matkalla Padasjoella. Pohjave-
sialueella ei sijaitse vedenottamoita. 

Riuttaharjun (0440114) 1E-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
2 800 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 1,72 kilometrin matkalla Hämeenlinnassa. 
Pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita. 

Suurmäen (0485552) 1-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
1 400 m³/d. Voimajohtoreitti sivuaa pohjavesialuetta Hämeenlinnassa. Pohjavesialueella ei sijaitse ve-
denottamoita.  

Hauskalankankaan (0440153A) 1-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on 
arvioitu 2 000 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 1,92 kilometrin matkalla Hämeen-
linnassa. Pohjavesialueella sijaitsee vedenottamo noin 90 m etäisyydellä suunnitellusta voimajohtorei-
tistä. Laitos on Tuuloksen ja Lammin alueiden päävedenottamo. 

Kurkijärven (0440110) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
300 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 1,50 kilometrin matkalla Hämeenlinnassa. 
Pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita.  

Poikmetsän (0440104) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
2 100 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 390 metrin matkalla Hämeenlinnassa. 
Pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita. 

Heimonharjun (0440105) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
400 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 1,30 kilometrin matkalla Hämeenlinnassa.  
Pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita. 

Ellanharjun (0416515) 2-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
1 600 m³/d. Voimajohtoreitti sivuaa pohjavesialuetta Janakkalassa. Pohjavesialueella ei sijaitse veden-
ottamoita. 

Hausjärven (0408602) 1-luokan pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 
6 600 m³/d. Voimajohtoreitti sijaitsee pohjavesialueella noin 2,86 kilometrin matkalla Hausjärvellä. 
Pohjavesialueella sijaitsee Riihimäen kaupungin Piirivuoren vedenottamo noin neljän kilometrin etäi-
syydellä suunnitellusta voimajohtoreitistä länteen. Piirivuoren vedenottamon luoteispuolella pohjave-

den virtaus suuntautuu luoteeseen purkautuen Puujokeen. 

Taulukko 6-4. Vedenottamot johto-osuudella Toivila-Hikiä. 

Pohjavesialue / 
tunnus 

Luokka 
Vedenottamoita 

Vedenottamoiden 
etäisyys lähimmästä 
johtoreittivaihtoeh-
dosta 

Johtoreitin osuus 
Kunta johtoreitillä 

Karklampi 
929102 

1 1 330 m länteen Toivila-Hikiä Kuhmoinen 

Hauskalankan-
gas 
0440153A 

1 1 100 m länteen Toivila-Hikiä Hämeenlinna 

Hausjärvi 
408602 

1 1 noin neljä kilometriä 
länteen 

Toivila-Hikiä Hausjärvi 

 

Pylväitä sijoitetaan pohjavesialueille mahdollisimman vähän ja erityisesti vältetään lievealueita, joilla 
voi esiintyä pohjaveden purkautumista. Pohjavesialueet ja niiden liepeet rajataan ympäristökohdeoh-
jeissa. Mikäli pylväiden rakentaminen ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, ei suoria vaikutuksia poh-
javeden laadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ole. Teoreettisesti pohjave-
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sialueelle rakennettavat pylväät aiheuttavat riskin pohjavesialueiden vedenlaadulle. Rakentamisen jäl-
keen riskiä ei ole. Mikäli maaperän pintakerrokset ovat turvetta, alueelle sijoitettavien pylväiden perus-
tusrakenteet paalutetaan kovaan pohjaan saakka tai mahdollisesti vaihdetaan nykyinen turve kanta-
vaan maa-ainekseen. Perustamistaso ulottuu todennäköisesti paikoin pohjavesitason alapuolelle. Pyl-
väsperustukset tehdään betonisista elementeistä ja -valuista eivätkä ne itsessään aiheuta haittavaiku-
tuksia pohjaveteen.  

Mikäli pylväsperustukset sijoittuvat varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, alueelle 
jonne harjun pohjavettä purkautuu, eivät pylväsperustukset vaikututa pohjaveden muodostumiseen tai 
vedenottamon käyttöön. Perustusten valutyöt tehdään kuivatyönä eli rakennuskaivanto pidetään kui-
vana pumppaamalla vettä kaivannosta maan pinnalle. Toimenpiteellä ei ole vaikutuksia pohjavesien 
pinnantasoille muutoin kuin kaivannon osalta, missä pinnantaso palautuu rakentamistyön jälkeen enti-
selle tasolleen. Yhtenäisiä hyvin vettä johtavia kaivantotäyttöjä ei rakenneta ja pylväsperustusten vaa-
timat täyttörakenteet ulottuvat vain pylvään ympärille. 

Kaikkien johtoreittien pohjavesialueiden osalta arvioidaan, että voimajohtohankkeella ei todennäköi-
sesti ole vaikutuksia alueilla muodostuvan pohjaveden määrään, laatuun tai virtaussuuntiin eikä ve-
denottamoiden toimintaan. 

Mahdollisia haittavaikutuksia pohjavesiin voi aiheutua rakentamisen ja kunnossapidon työkoneiden 
rikkoutuessa, mutta tähän voidaan varautua etukäteen ohjeistamalla toimintatapoja ja varaamalla työ-
maalle imeytysmateriaaleja ja ensitorjuntavälineitä. 

Yksityisistä talousvesikaivoista ei ole virallista rekisteriä, josta tiedot olisivat saatavilla. Tietoja talous-
vesikaivoista on pyydetty toimittamaan hankkeen seurantaryhmän kokouksessa sekä tiedusteltu erik-
seen kunnista sähköpostitse. Saatujen tietojen mukaan kunnissa ei ole rekisteri- tai paikkatietoja yksi-
tyistalouksien kaivoista, koska ne eivät ole luvanvaraisia. Johtoalueen välittömässä läheisyydessä voi 
sijaita yksityisiä talousvesikaivoja, ja hankkeen toteutusvaiheessa vältetään pylväiden sijoittamista ha-
vaittavissa olevien kaivojen kohdalle. 

Pintavedet 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (VHA 2) ja Koke-
mäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle (VHA 3). Voimajohtoreittien sijoittuminen 
päävesistöalueille ja 3.jakovaiheen valuma-alueille on esitetty kuvassa 6.7. 

Merkittävimmät virtavesiuomat voimajohtoreitillä ovat Pengerjoki Petäjävedellä, Nytkymenjoki Jäm-
sässä, Lapinjoki Janakkalan ja Hämeenlinnan rajalla sekä Puujoki Hausjärvellä. Voimajohtoreitit ylittä-
vät lisäksi lukuisia pienehköjä järviä ja lampia sekä järven lahtia erityisesti Petäjävedeltä etelään sijoit-
tuvilla johto-osuuksilla. Tyypillisesti vesistönylitykset sijoittuvat suurempia vesistöjä yhdistävien kapeik-
kojen tai salmien kohdalle. Voimajohtoreitille ei sijoitu tulvariskialueita. Voimajohtoreittiä lähin tulvaris-
kialue sijoittuu 4,5 kilometrin etäisyydelle reitin eteläosasta Hikiältä länteen.  

Merkittävimmät virtavesiuomat voimajohtoreitillä ovat Pengerjoki Petäjävedellä, Nytkymenjoki Jäm-
sässä, Lapinjoki Janakkalan ja Hämeenlinnan rajalla sekä Puujoki Hausjärvellä. Voimajohtoreitit ylittä-
vät lisäksi lukuisia pienehköjä järviä ja lampia sekä järven lahtia erityisesti Petäjävedeltä etelään sijoit-
tuvilla johto-osuuksilla. Tyypillisesti vesistönylitykset sijoittuvat suurempia vesistöjä yhdistävien kapeik-
kojen tai salmien kohdalle. Voimajohtoreitille ei sijoitu tulvariskialueita. Voimajohtoreittiä lähin tulvaris-
kialue sijoittuu 4,5 kilometrin etäisyydelle reitin eteläosasta Hikiältä länteen.  

Johtoreittiosuus Alajärvi-Petäjävesi Soinin kunnan alueella sijoittuu suojellulle vesistöalueelle Saarijär-
ven reitti Leuhunkosken yläpuolella (MUU090022) ja sen rajalle. Jämsän ja Kuhmoisten välillä johto-
reittiosuus Toivila-Hikiä sijoittuu suojellulle Arvajan reitin (MUU040017) alueelle. Voimajohtoreiteille 
sijoittuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset pienvedet sekä huomionarvoiset virtavesien luon-
totyypit on esitelty arvokkaiden luontokohteiden kuvauksissa kappaleessa 6.4. 
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Kuva 6.7. Suunniteltujen johtoreittien sijoittuminen valuma-alueille. Kuvassa on esitetty 3. jakovaiheen mukainen numerointi.  
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Voimajohdon pylväiden perustaminen ja raskailla työkoneilla maastossa liikkuminen saattaa aiheuttaa 
virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosiota ja maa-ainesten päätymistä vesistöön. Johtoreitin tär-
keimpien virtavesiuomien penkereet ja lähiympäristö ovat eroosioherkkää hiekkamaata, joten näillä 
alueilla riski työaikaisista vaurioista on korostunut. Pylväiden sijoittelussa voidaan lähtökohtaisesti huo-
mioida virtavesiuomat ja sijoittaa pylväät riittävän kauas uomasta ja siten välttää rakentamisen aiheut-
tamaa rantapenkereen eroosiota ja kiintoaineksen päätymistä vesistöön. Todennäköisesti vain hyvin 
pieni osa rakennusalueiden kiintoaineksesta tai siihen sitoutuneista ravinteista päätyisi vesistöihin. 
Voimajohtohankkeesta pintavesille aiheutuva haitta on väliaikaista ja merkitykseltään vähäistä rajoit-
tuen rakentamisaikaan.  

Puuston poisto uudelta voimajohtoalueelta muuttaa paikallisesti valumaoloja. Puusto pidättää osaltaan 
vettä ja lehtipuut haihduttavat lehvästöstään sitomaansa kosteutta, joten hakkuun jälkeen voimajohto-
alueen haihdunta ja veden pidättyvyys muuttuvat. Vaikutus on suurimmillaan heti raivauksen jälkeen, 
ja erityisesti työkoneiden maastoon jättämät urat voivat kerätä ylivirtaama-aikaan vettä ja johtaa niitä 
ympäröiviin luonnollisiin pintavesiuomiin eri tavalla kuin aiemmin. Samalla kiintoainesten huuhtoutumi-
nen ympäristön pintavesiin on voimakkainta. Voimajohtoalueen kenttäkerroksen kasvillisuutta ei pois-
teta pylväspaikkojen ulkopuolella ja voimajohtoalueelle saa raivauksen ja rakentamisen jälkeen kehit-
tyä kenttäkerroksen kasvillisuuden ohella matalaa pensastoa, jotka pidättävät vettä, ehkäisevät eroo-
siota ja palauttavat haihduntaoloja. Monin paikoin erityisesti kostealla maapohjalla voimajohtoalueelle 
kasvaa tiheää pajukkoa, joka on vettä tehokkaasti sitovaa kasvustoa. Pajukko toimii myös luontaisena 
pintavesien viivyttäjänä ylivirtaama-aikaan, jolloin veden mukana kulkeutuva kiintoaines pidättyy osit-
tain kasvustoon. Vesistöjen rannoille ja virtavesien reunoille voidaan jättää jo rakentamisen yhtey-
dessä matalaa pensastoa. Etenkin pienvesien ja muiden huomionarvoisten virtavesien osalta uomaa 
reunustava pensasto on vesieliöstön kannalta tärkeää tarjoten varjostusta, suojaa ja ravintoa (veteen 
putoavat lehdet ja muu karike). 

Tarkasteltavassa hankkeessa on tarve sijoittaa voimajohtorakenteita vesistöön Jämsän Lamminsaa-
ren itäisellä voimajohtoreittivaihtoehdolla. Jämsän Lamminsaaressa on nykyisellään kaksi rinnakkaista 
voimajohtopylvästä, ja uuden pylvään mahtuminen saareen on epävarmaa. Saaren viereen vesialu-
eelle saatetaan joutua tekemään täyttöä, jolle uusi pylväs rakennetaan. Voimajohtorakenteiden sijoit-
taminen vesistöön Lamminsaaressa ja mahdollinen täyttö vaatisi vesilain mukaisen luvan, mikäli toi-
menpiteestä aiheutuisi haitallisia vaikutuksia ja / tai rakentaminen edellyttäisi ruoppausta yli 500 kuu-
tiometriä. Täyttö voi periaatteessa aiheuttaa muun muassa vesistön samentumaa, virtausolojen muu-
toksia tai kalojen kutualueiden muutoksia. Mahdollisen täytön vesistövaikutukset arvioidaan todennä-
köisesti vähäisiksi huomioiden ympäröivän vesialueen mataluuden (saaren ympäristössä laajalti enin-
tään 1,4 metrin syvyys) ja sen, ettei mahdollisesti tarvittava täyttö sijoitu virtauksiltaan voimakkaaseen 
vesistön osaan. Täyttömateriaalia ei tarvita vesistön mataluuden vuoksi merkittäviä määriä eikä täyttö 
muuta saaren reunamien nykyistä pohjaprofiilia muutoin kuin saaren reuna-alueen lisääntymisen 
myötä. Täytön valuminen tai vyöryminen veden alla ei ole todennäköistä, koska täyttö ei sijoitu veden-
alaiseen rinteeseen. Saaren ympärillä ei ilmakuvamateriaalien eikä maastohavaintojen perusteella si-
jaitse ruovikkoa tai muunlaista todennäköisesti kalastolle tärkeää kutualuetta. Vedenalaiset täyttölouhi-
kot ja perustusrakenteet voivat rakentamisvaiheen jälkeen jopa houkutella kalastoa monipuolistaen 
vesistön pohjaolosuhteita ja tarjoten suojapaikkoja (Ympäristöministeriö 2016). Pylväät eivät sisällä 
vesistöille haitallisia aineita, joten niillä ei ole vaikutusta pintavesien tilaan. Vesistön koon huomioiden 
täytön ala on hyvin pieni eikä muuta vesistön käytettävyyttä. Järven pohjan laadusta Lamminsaaren 
ympäristössä ei ole tietoa, mikä aiheuttaa arviointiin lievää epävarmuutta.  

Suunnitellun voimajohdon rakentamisen vaikutukset alueen pintavesiin jäävät kokonaisuutena vähäi-
siksi. Rakentamisen aikana maaperään voi joutua työkoneissa käytettävää polttoainetta tai öljyä lä-
hinnä laitteiden rikkoutumisen vuoksi tai onnettomuustilanteissa. Tähän varaudutaan ohjeistamalla toi-
mintatapoja etukäteen ja varaamalla työmaalle imeytysmateriaaleja ja ensitorjuntavälineitä. Voimajoh-
don kunnossapidosta aiheutuvat vesistövaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi. 

Voimajohtoreiteille sijoittuvat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset pienvedet voimajohtoreiteillä 
ja niitä koskevat vaikutusarviot on esitelty arvokkaiden luontokohteiden kuvauksissa kappaleessa 6.4.  
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6.3.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Uudessa maastokäytävässä voimajohtoreitti pyritään lähtökohtaisesti sijoittamaan pohjavesialueen 
ulkopuolelle. Pidemmillä pohjavesialueiden ylityksillä tai nykyisen voimajohdon maastokäytävään tu-
keuduttaessa pohjavesialueelle rakentamista ei voida kuitenkaan välttää. Tällöin selvitetään tarkem-
min maaperäolosuhteet ja paineellisen pohjaveden esiintyminen yleissuunnittelun yhteydessä, jotta 
rakentamispaikat voidaan valita niin, että pohjaveden purkautumisen riski voidaan minimoida. Tässä 
hankkeessa voimajohtoreitit sijoittuvat happamien sulfaattimaiden esiintymisalueen ulkopuolelle, joten 
happamien sulfaattimaiden esiintymiseen ei liity epävarmuuksia.  

Rakentamisen ja purkamisen aikana maaperään voi joutua työkoneissa käytettävää polttoainetta tai 
öljyä lähinnä laitteiden rikkoutumisen vuoksi tai onnettomuustilanteissa. Työkoneiden pinta- ja pohja-
vesille aiheuttamaan pilaantumisriskiin varaudutaan ohjeistamalla toimintatapoja etukäteen ja varaa-
malla työmaalle imeytysmateriaaleja ja ensitorjuntavälineitä. 

Luonnontilaisille puro- ja norokohteille laaditaan kohdekohtainen ympäristöohjeistus. Pintavesiin ai-
heutuvia vaikutuksia torjutaan sijoittamalla pylväät riittävän etäälle tässä ympäristövaikutusten arvioin-
nissa suojeltaviksi tunnistetuista virtavesiuomista, etenkin luonnontilaisista ja luonnontilaisen kaltai-
sista pienvesistä ja luontotyypiltään arvokkaista puroista, millä ehkäistään rantapenkereiden eroosiota 
ja kiintoaineen päätymistä vesistöihin sekä purojen tilamuutoksia. Jos rakentamis- ja kunnossapitoai-
kana koneilla liikutaan suojeltavan purouoman yli, käytetään suojaavia rakenteita. Uomaa reunustava 
kasvillisuus jätetään mahdollisimman koskemattomaksi tai sitä lyhennetään vain tarvittavilta osin.  

6.3.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

YVA-menettelyssä on karttatarkastelun ja saatavilla olleen aineiston perusteella on tunnistettu merkit-
tävät pintavesien arvokohteet ja kohdennettu maastokartoitukset näihin. Pohjavesialueilla on kohden-
nettu maastotöitä ennakoiduille pohjavesivaikutteisille luontotyypeille. Arviointiin ei liity erityisiä epävar-
muustekijöitä. 

6.4  Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

6.4.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu  

Alajärven ja Petäjäveden välisellä voimajohto-osuudella vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suo-
luontokohteille ja pienvesikohteille ja vaikutukset ovat kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset. Johto-
osuudella uusi voimajohto sijoitetaan pääasiassa nykyisen paikalle, ja voimajohtoalue levenee perus-
ratkaisussa noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Luonnon arvokohteista osa sijoit-
tuu jo nykyisellään kokonaan tai osittain johtoalueelle tai sen välittömään yhteyteen. Hankkeen vaiku-
tukset ilmenevät erityisesti puustoisilla suoluontokohteilla, missä suon ominaispiirteet muuttuvat puus-
ton poistuessa johtoalueen leventyvältä osuudelta. Samoin pienvesikohteilla vaikutus ilmenee pienve-
siä reunustavan puuston osittaisena menetyksenä. Norojen ja purojen uomat, samoin lähteet säilyvät 
kuitenkin hankkeessa ennallaan, joten muutos liittyy kohteen pienilmaston muutokseen. Vastaavia vai-
kutuksia kohdistuu johtoreitillä sijaitseviin metsälakikohteisiin. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta 
koska vaikutus kohdistuu suureen määrään kohteita, kokonaisvaikutus arvokkaille luontokohteille nou-
see kohtalaiseksi. 

Alajärven ja Petäjäveden välisillä vaihtoehtoisista reittiosuuksista Marjoperän vaihtoehdoilla ei 
ole eroja vaikutusten välillä. Vilhusenmäen itäisellä nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla vaihtoehdolla, 
jonka myötä johtoalue levenee suojelualueen arvokkaille luontotyypeille, on kohtalainen kielteinen vai-
kutus Natura- ja luonnonsuojelualueelle sekä uhanalaisille luontotyypeille. Keskimmäisellä vaihtoeh-
dolla, missä uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen yhteyteen siten, että johtoalue ei levene Natura- ja 
suojelualueelle, ei ole näille vaikutusta. Läntisellä uuteen maastokäytävään sijoittuvalla vaihtoehdolla 
on puolestaan sekä vähäisiä myönteisiä että vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Pengerjoen vaihtoehdoista 
läntisellä nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla vaihtoehdolla on suuremmat eli kohtalaiset kielteiset 
vaikutukset Natura-alueen luontotyypeille kuin itäisellä Natura-alueen uudessa maastokäytävässä 
kiertävällä vaihtoehdolla.  
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Petäjäveden ja Jämsän välisellä johto-osuudella vaikutukset kohdistuvat erityisesti noro-, puro- ja 
jokiuomien sekä lähteiden ja lähdeympäristöjen luontotyyppeihin; osuudella on myös erityyppisiä suo-
luontokohteita sekä yksi lehtokohde. Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon pai-
kalle, nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon länsipuolelle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin kah-
deksan metriä nykyisen voimajohdon länsipuolelle. Luonnon arvokohteista osa sijoittuu jo nykyisellään 
kokonaan tai osittain johtoalueelle tai sen välittömään yhteyteen. Vaikutukset kasvillisuudelle ja luonto-
tyypeille ovat kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset. Pienvesiin kohdistuvat muutokset liittyvät pienil-
maston muutokseen uomien ja lähteiden säilyessä ennallaan. Puustoisten soiden ja lehtokohteen 
osalta tapahtuu vähäistä kohteiden pinta-alojen supistumista. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta 
koska vaikutus kohdistuu suureen määrään kohteita, kokonaisvaikutus arvokkaille luontokohteille nou-
see kohtalaiseksi. 

Petäjäveden ja Jämsän välisillä vaihtoehtoisilla reittiosuuksilla Petäjäveden sähköaseman uu-
teen maastokäytävään sijoittuvilla läntisellä ja itäisellä vaihtoehdolla ei ole eroa vaikutusten merkittä-
vyydessä. Itäahon/Rajasuon vaihtoehdoista nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla itäisellä on suurem-
mat eli kohtalaiset kielteiset vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueen arvoille kuin uuteen maasto-
käytävään sijoittuvalla Natura-alueen kiertävällä läntisellä vaihtoehdolla. Lamminsaaren vaihtoehdoilla 
on erityyppiset, mutta merkittävyydeltään yhtäläisen vähäiset vaikutukset luontotyyppeihin. Mutkalan 
siirron vaihtoehdoista kummallakaan ei ole vaikutuksia kasvillisuudelle ja luontotyypeille. Palovuoren 
vaihtoehdoista läntisellä uuteen maastokäytävään sijoittuvalla vaihtoehdolla arvioidaan olevan hieman 
suuremmat vaikutukset kuin itäisellä nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla vaihtoehdolla. Niinimäen 
vaihtoehdoista molemmilla on vähäistä kielteistä vaikutusta kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Jämsän ja Toivilan välisellä lyhyellä johto-osuudella, missä uusi voimajohto on sijoitettava nykyis-
ten voimajohtojen rinnalle ja johtoalue levenee länsipuolelle noin 36 metriä, ei sijaitse erityisiä luonto-
arvoja ja hankkeella ei todettu olevan tällä osuudella vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Toivilan ja Hikiän välisellä johto-osuudella uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 
110 kilovoltin voimajohdot ja uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohto-
jen paikalle lähes koko osuudella. Tällöin voimajohtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin 
kaksi metriä länteen ja noin yhdeksän metriä itään. Johto-osuudella on hankealueesta monipuolisim-
min erilaisia arvokkaita kasvillisuus- ja luontotyyppikohteita. Rehevien luontotyyppien määrä korostuu 
johtoreitin eteläosaa ja Etelä-Hämeen lehtokeskusta kohti siirryttäessä, samoin osuudella oli rajatta-
vissa perinneympäristöjen arvokkaita luontokohteita kuten niittyjä sekä perinneympäristöjen uhan-
alaista lajistoa. Tällä johto-osuudella on pitkä asutus- ja viljelyhistoria, mikä heijastuu luontoarvoihin. 
Tälläkin osuudella rajattiin runsaasti pienvesien arvokkaita luontotyyppejä sekä muutamia puustoisia 
suoluontokohteita. Osuudella on myös runsaasti metsälakikohteita. Johto-osuudella vaikutusten todet-
tiin olevan kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset; kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon myös joh-
toalueen merkitys luonnon monimuotoisuutta lisäävänä tekijänä perinneympäristöjen osalta. Vaikutus 
per kohde on vähäinen, mutta koska vaikutus kohdistuu suureen määrään kohteita, kokonaisvaikutus 
arvokkaille luontokohteille nousee kohtalaiseksi. 

Toivilan ja Hikiän välisillä vaihtoehtoisilla reittiosuuksilla Jämsän raviradan vaihtoehdoilla ei kum-
mallakaan arvioitu olevan vaikutuksia kasvillisuudelle ja luontotyypeille. Kurjennoron vaihtoehdoista mo-
lemmilla on samankaltaiset vähäiset kielteiset vaikutukset, joskin uuteen maastokäytävään sijoittuvassa 
itäisessä vaihtoehdossa menetetään enemmän sekä uhanalaisia että tavanomaisia luontotyyppejä ja 
niiden lajistoa kuin nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvassa läntisessä vaihtoehdossa. Riuttavuoren vaih-
toehdoilla todettiin niin ikään olevan keskenään samankaltainen vähäinen kielteinen vaikutus. Porvari-
Laurilan itäisellä uuteen maastokäytävään sijoittuvalla vaihtoehdolla on hieman läntistä nykyisiin voima-
johtoihin tukeutuvaa vaihtoehtoa suuremmat kielteiset vaikutukset uuden maastokäytävän vaatiman 
metsäalan myötä. Karhunsillan ja Soilan kohdilla vaihtoehdoilla ei todettu olevan vaikutuksia kasvillisuu-
teen ja luontotyyppeihin. Heimonharjussa itäisessä uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaihtoeh-
dossa menetetään enemmän tavanomaisia luontotyyppejä ja niiden lajistoa kuin läntisessä nykyisiin 
voimajohtoihin tukeutuvassa vaihtoehdossa. 
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6.4.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

EU:n biodiversiteettistrategia. Euroopan komissio julkaisi 20.5.2020 uuden biodiversiteettistrategian, 
joka tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. 
EU:n biodiversiteettistrategian vuoteen 2030 ulottuvien toimintaehdotusten tavoitteena on varmistaa 
luonnon monimuotoisuuden elpyminen siten, että pitkän aikavälin biodiversiteettitavoitteet ympäristön 
hyvästä tilasta tulevat toteutumaan 2050 mennessä. Strategia esittää linjauksia komission ja jäsenmai-
den luontopääomaa koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden suojelulle, eri 
elinympäristöjen ekologisen tilan parantamiselle, rakenteellisen muutoksen mahdollistaville tekijöille ja 
kansainvälisisille prioriteeteille. 

Luonnonsuojelulain uudistus. Ympäristöministeriö asetti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulain 
uudistukseksi. Lakiuudistuksen käsittely on vielä kesken. Ehdotus ajantasaistaisi ja vahvistaisi luonto-
kohteiden suojaa, laajentaisi luonnonsuojelun keinovalikoimaa sekä ottaisi paremmin huomioon ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset. Uutuutena lakiin ehdotetaan lisättäväksi vapaaehtoista ekologista kompen-
saatiota. 

”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi”. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulu-
kuussa 2012. Strategian päätavoite oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa 
vuoteen 2020 mennessä. (YM 2013) 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallista strategiaa ja toimintaohjelmaa 
päivitetään seuraavalle kymmenvuotiskaudelle (2021–2030). Strategia ja toimintaohjelma huomioivat 
YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa asetettavat tavoit-
teet vuoteen 2030, vuonna 2020 julkaistun EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet sekä kansallisesti 
päätettävät tavoitteet. 

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa 
luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään 
siihen sopeutumista. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhtei-
nen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toi-
mia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien 
vapaaehtoisuuteen. 

Kansallinen metsästrategia 2025 vahvistettiin Valtioneuvostossa vuonna 2019. Se kuvaa metsäalan 
tärkeimmät tavoitteet ja tavoittelee kolmea päämäärää: Suomi on kilpailukykyinen metsiin perustuville 
liiketoiminnoille, metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat sekä metsät ovat aktiivisessa, 
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Kan-
sallinen metsästrategia 2035 on nyt valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä (Maa- ja metsäta-
lousministeriö).  

Soidensuojelun täydennysehdotus (Ympäristöministeriö 2021) esittää soidensuojelun tilannekat-
sauksen vuosina 2015–2020. Suomen suoluonnon tila on heikentynyt maankäytön aiheuttamien muu-
tosten vuoksi. Heikentyminen näkyy muun muassa suoluonnon uhanalaistumisena. Soidensuojelun 
täydennysohjelmassa esitetään soidensuojelun vaikutuksia Suomen suoluontoon. 

Pirkanmaan LUMO – Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030. Pirkanmaan maakuntahalli-
tuksessa 20.6.2022 hyväksytyn ohjelman keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi 
kaikissa ympäristöissä. Pirkanmaan LUMO on Suomen ensimmäinen maakunnallinen LUMO-ohjelma. 

Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke ei ole ristiriidassa mainittujen kansainvälisten, kansallisten tai seudul-
listen suunnitelmien ja ohjelmien kanssa eikä vaikeuta niiden tavoitteiden toteutumista. Voimajohtoyh-
teydeltä on tunnistettu luontoarvoja, jotka otetaan hankkeessa huomioon riittävällä tavalla siten, ettei 
luonnon monimuotoisuus johtoreittikokonaisuudella heikkene. Samalla on pyritty myös luonnon moni-
muotoisuuden edistämiseen tunnistamalla johtoalueelle sijoittuvia perinnebiotooppien lajeja ja luonto-
tyyppejä, joiden esiintymistä voidaan jatkossa edesauttaa. 
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6.4.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Metsäalueilla merkittävin muutos on johtoaukean muuttuminen puuttomaksi, kun nykyinen johtoalue 
laajenee tai voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyp-
peihin ovat suurimmat sellaisilla osuuksilla, joilla voimajohtoreitti mahdollisesti sijoittuu kokonaan uu-
teen maastokäytävään. Vastaavasti metsäalueiden pirstoutumista tapahtuu niillä voimajohto-osuuk-
silla, missä voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi uuteen maastokäytävään; tällaisia osuuksia 
Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeessa on vain muutamilla lyhyillä osuuksilla. Osa luonnonympäristöön 
kohdistuvista vaikutuksista jää tilapäisiksi rajoittuen voimajohdon rakentamisvaiheeseen. Pitkäaikaisia 
vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille, raivattavalle ja avoimena pidettävälle johtoaukealle sekä 
säännöllisesti käsiteltävän johtoaukean reunavyöhykkeelle.  

Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean lisäksi sen läheisyyteen syntyy reu-
navaikutteista ympäristöä. Reunavaikutuksen arvioidaan yltävän keskimäärin 2–3 puun pituuden ver-
ran sulkeutuneeseen metsään, mikä vastaa noin 50 metriä (Päivinen ym. 2011). Reunavaikutuksen 
voimakkuus vaihtelee erityyppisten ympäristöjen välillä. Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla 
ja vähäpuustoisilla soilla, reunavaikutus on verrattain vähäistä. Peitteisillä alueilla reunavaikutus voi 
ulottua useiden kymmenien metrien etäisyydelle voimajohdosta. Uusien pylväspaikkojen kasvillisuus 
häviää rakentamisen aikana ja paikasta riippuen lajikoostumus voi muuttua. Myös työkoneiden kulku-
reiteillä kasvillisuus kuluu, mutta palautuu vähitellen ennalleen. Herkimpiä kasvillisuuden kulumiselle 
ovat hyvin karut ja toisaalta hyvin rehevät tai kosteat kasvupaikat, kuten kalliot, lehdot, suot ja vesistö-
jen rannat. Avosoilla ja harvapuustoisilla soilla voimajohtopylväiden väliin jäävän johtoalueen kasvilli-
suus ei juuri muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto lisää etenkin varpujen ja heinien kasvua. Pylväs-
paikkojen läheisyydessä kasvillisuus muuttuu kosteuden suhteen vaatimattomamman lajiston eduksi. 

Voimajohtorakentamisella on myös myönteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Säännöllisten 
raivausten takia avoimina pysyvät johtoaukeat voivat toimia korvaavina tai vaihtoehtoisina elinympäris-
töinä niittyjen vähenemisestä kärsineille lajeille ja ojituksen seurauksena ahtaalle ajetuille soiden päi-
väperhosille ja kasveille (Kuussaari ym. 2003, Hiltula ym. 2005).  

Luontotyyppeihin ei kohdistu voimajohdon rakentamisen jälkeisiä käytön aikaisia vaikutuksia. Luonto-
tyypit jatkavat kehitystään voimajohtoalueella raivauskierron ja reunavyöhykkeen hoidon vaikutusten 
alaisena ja voimajohtoalueen ulkopuolella pääasiallisesti metsätalouden vaikutusten alaisena. Voima-
johtoa purettaessa aiheutuu samantyyppisiä väliaikaisia häiriövaikutuksia kuin rakentamisaikana kai-
vettaessa maata pylväspaikoilla ja liikuttaessa työkoneilla johtoalueella. Purkamisen jälkeen voimajoh-
toalueen luontotyypit ja kasvillisuus saavat ennallistua, mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri no-
peudella. Palautuminen riippuu myös voimajohtoalueen maankäytöstä purkamisen jälkeen. Vaikutuk-
set kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin on selvitetty ja arvioitu noin 100–200 metrin etäisyydeltä voima-
johdosta. 

6.4.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luontoselvityksiä varten haettiin tiedot Suomen lajitietokeskuksesta (laji.fi -palvelu) keväällä 2021. Tie-
dot huomionarvoisista lajeista tilattiin toistamiseen kesällä 2022 mahdollisten uusien tietojen sekä uu-
sien johtoreittivaihtoehtojen takia. Suojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden ja Natura 2000 -alueiden 
sijainnit koottiin ympäristöhallinnon Avoin tieto -paikkatietopalvelusta. Lisäksi lähtöaineistona on käy-
tetty Luonnonvarakeskuksen valtion metsien inventoinnin aineistoa, Metsähallituksen kuviotietoja val-
tion mailta sekä Maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja kartta-aineistoja. Käytössä oli myös Fingridin oma, 
tarkempi ilmakuva-aineisto. Lähtötietoina hyödynnettiin Metsäkeskuksen metsävara-aineistoa sisäl-
täen tiedot luonnon monimuotoisuuskuvioista ja metsien laji- ja ikärakenteesta. Työssä huomioitiin 
myös maakuntakaavojen ja yleiskaavojen luontokohdetiedot, tiedot vieraslajien esiintymisestä sekä 
YVA-menettelyn aikana saaduissa palautteissa mainitut luontoa koskeva tiedot. 

Hankkeen luontotyyppi-inventointien maastotyöt suoritettiin vuonna 2021 toukokuun ja syyskuun väli-
senä ajanjaksona, pääosin kesä-elokuussa ja täydentävät inventoinnit uusilla johtoreiteillä ja reittien 
muutoskohdilla vuonna 2022 kesäkuun ja elokuun välisenä ajanjaksona. Työtunteja käytettiin maas-
tossa koko johtoreitille yhteensä noin 200 vuonna 2021 ja vuoden 2022 täydennysinventoinneissa yh-
teensä noin 20. Maastoselvitykset tehtiin luonnonoloista riippuen vähintään noin 100 metrin vyöhyk-
keeltä voimajohtoalueen keskilinjan molemmin puolin eli yhteensä 200 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä. 
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Uuteen maastokäytävään sijoittuvat johtoreittiosuudet inventointiin noin 200 metrin vyöhykkeeltä voi-
majohtoalueen keskilinjan molemmin puolin eli yhteensä 400 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä. Maas-
tossa käveltiin inventointivyöhyke soveltuvin osin läpi, ja tarkemmin tarkastelematta jätettiin voimak-
kaasti muuttuneet alueet kuten viljelyssä olevat pellot, turvetuotantoalueet, tiet, laajat tasaikäistä puus-
toa sisältävät ojikot ja turvekankaat, avohakkuualat sekä voimakkaasti ojitetut, luonnontilaltaan täysin 
muuttuneet suot. Maastoinventointien perusteella määritetyt luontokohteet on rajattu tapauskohtaisesti 
tarkasteltua 200–400 metrin vyöhykettä laajempina luontokokonaisuuksina, jotta hankkeen vaikutukset 
on mahdollista arvioida koko kohteelle.  

Arvokkaiksi luontotyypeiksi luettiin kohteet, joiden olemassaolo merkittävästi lisää alueen luonnon mo-
nimuotoisuusarvoja. Kansallisten lakien (luonnonsuojelulaki, vesilaki) mukaisten suojeltavien luonto-
tyyppien lisäksi arvokkaina luontokohteina huomioitiin muun muassa valtakunnallisesti uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät luontotyypit (Kontula & Raunio 2018), muut luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat alueet ja kohteet kuten luonnonmuistomerkit. Metsälain 10 § mukaiset kohteet on esitetty 
Metsäkeskuksen aineiston mukaisesti ja voimajohtoalueelle tai sitä sivuavasti sijoittuvat kohteet on tar-
kistettu maastossa vaikutusten arvioinnin pohjaksi. Metsälain 10 § mukaisten erityisen arvokkaiden 
kohteiden listaa on käytetty inventoinneissa luontokohteiden tunnistamisen työkaluna. Uuden Luonto-
selvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan (Mäkelä & Salo 2021) mukaisesti metsälain kritee-
reitä ei varsinaisesti sovellettu luontoselvityksessä, vaan kohteita tarkasteltiin luontotyyppien luonnon-
tilaisuuden sekä uhanalaisuusluokituksen näkökulmasta. Inventointi kohdistettiin myös nykyiselle voi-
majohtoalueelle niiltä osin, kuin johtoalueella oli ennakoitavissa esimerkiksi arvokasta paahdeympäris-
töä, avosuoaluetta tai vesistöylityksiä. 

Osana luontotyyppi-inventointeja on toteutettu myös potentiaalisten perinnebiotooppien paikantamista. 
Aiemman maatalouskulttuurin elinympäristöjä ja/tai mahdollisia perinnebiotooppien lajistolle soveliaita 
uuselinympäristöjä havainnoitiin johtoreittien maastoselvitysten yhteydessä. Perinneympäristöinven-
tointeja on käsitelty kappaleessa 6.10. 

Kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontotyyppeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluarvojen 
säilymiseen kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on käytetty soveltuvin osin kappaleessa 5.2 esitel-
tyä IMPERIA-menetelmää. Vaikutuksia on arvioitu muun muassa seuraavista näkökulmista: 

• Suorat menetykset arvokkaiden kasvillisuus- ja luontotyyppikohteiden pinta-aloissa ja arvokkai-
den lajien kasvupaikkojen pinta-aloissa 

• Suorat ja välilliset vaikutukset arvokkaiden kasvillisuus- ja luontotyyppikohteiden ominaispiirtei-
siin 

• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin, yhtenäisiin metsäalueisiin ja elinympäristöjen jatkuvuuteen 

• Vaikutukset suhteessa arvokohteen luonnontilaan ja edustavuuteen 

• Vaikutukset hankkeen koko elinkaaren aikana mukaan lukien yhteisvaikutukset 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin on laatinut biologi Marja Nuotta-
järvi FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

 

6.4.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

6.4.5.1  Kasvillisuuden ja luontotyyppien yleispiirteet 

Suunnitellun voimajohtoreitin pohjoisimmat osat Alajärvellä ja Soinissa sijoittuvat keskiboreaaliselle 
Pohjanmaan kasvillisuusvyöhykkeelle. Multian ja Kuhmoisten välillä johtoreitti sijoittuu eteläboreaali-
selle Järvi-Suomen kasvillisuusvyöhykkeelle ja Kuhmoisten eteläpuolella eteläboreaaliselle Lounais-
maan ja Pohjanmaan rannikon kasvillisuusvyöhykkeelle. Soiden osalta voimajohtoreitti sijoittuu pää-
osin Sisä-Suomen vietto- ja rahkakeitaiden alueelle lukuun ottamatta aivan reitin pohjois- ja eteläosia, 
jotka sijoittuvat pohjoisen osalta Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoiden ja eteläisen osalta 
Etelä-Suomen kilpikeitaiden alueelle. 
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Koko voimajohtoreittien alueella metsät ovat vahvasti talouskäytössä ja edustavat keskimäärin nuoria 
kasvatusmetsiä. Arvokkaita puustoisia luontokohteita paikannettiin suhteellisen vähän. Voimajohtoreit-
tien inventoinneissa tunnistetut edustavammat luontoarvot johtoreiteillä tai niiden lähialueilla ovat pää-
osin soiden luonnontilaisissa tai sen kaltaisissa luontotyypeissä, pienvesissä ja niiden lähialueilla sekä 
direktiivilajiston esiintymispaikoilla. 

Luontoselvitysten 2021 yhteydessä havaittiin yhteensä 86 luontokohdetta, joista hieman yli puolet (47 
kohdetta) sijoittuu joko nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuvien voimajohto-osuuksien leventy-
välle johtoalueelle tai kokonaan uuden maastokäytävän alueelle. Osa näistä kohteista sijoittuu myös jo 
nykyiselle johtoalueelle. Kohteista 32 oli pienvesiä (puro, noro, lähde tai lampi), 26 suoluontokohteita, 
11 liito-oravan elinalueita, yhdeksän metsäluontokohteita, viisi huomionarvoisen lajin esiintymisalueita 
ja kaksi niittykohteita. Suurin osa havaituista suoluontokohteista oli puuttomia avosoita. Huomionar-
voisten kasvilajien esiintymisalueiden lajistoon kuuluivat muun muassa ketokatkero, ahokissankäpälä 
ja punakämmekkä. Vuoden 2022 inventoinneissa uusilta YVA-ohjelmavaiheen jälkeen muodostetuilta 
johtoreiteiltä ja muutoskohdilta ei havaittu arvokkaita luontokohteita. 

Lähtöaineistoista ei ilmennyt havaintoja vieraslajiesiintymistä johtoreiteillä. Maastoselvityksissä vieras-
lajeista havaittiin komealupiinikasvustoja useiden johtoreitin kanssa risteävien teiden pientareilla. 
Muita vieraslajihavaintoja ei tehty. 

Taulukoissa 6–5, 6–9, 6–13 ja 6–15 on esitetty voimajohtoreittiosuuksittain luontoselvitysten aikana 
maastossa inventoitujen luontokohteiden kohdenumero ja -nimi, kohteen tyyppi, lyhyt kuvaus, kohteen 
pinta-ala ja kunta sekä etäisyys suunnitellun voimajohtoreitin uuden johtoalueen reunasta. Kohteiden 
sijainnit on osoitettu kuvassa 6.23 ja liitteen 1 kartoilla. Liito-oravan elinalueet ja niille kohdistuvat vai-
kutukset on käsitelty tarkemmin eläimistön yhteydessä kappaleessa 6.7.5.   

Alajärvi-Petäjävesi 

Voimajohtoreittisosuus Alajärvi-Petäjävesi sijoittuu Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien väliselle 
osuudelle. Osuudella sijaitsee laajoja, yhtenäisiä kangasmetsiä, rämevaltaisia puustoisia ja puuttomia 
suoalueita sekä joitakin rehevämpiä metsäympäristöjä viljelymaiden yhteydessä. Laajojen avosoiden 
suhteellinen määrä on Alajärven ja Soinin kuntien alueella johtoreitin Petäjäveden eteläpuolisia osuuk-
sia suurempi. Voimajohtoreittiosuudelle sijoittuu turvetuotantoalueita ja siten voimakkaasti muuttunutta 
suoluontoa. Osuudella sijaitsee runsaasti laajoja, luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia nevoja ja 
reitin läheisyyden suot edustavat pääosin räme- ja nevatyyppejä, mutta suurin osa johtoreitille tai sen 
läheisyyteen sijoittuvista soista on ojitettu ja ovat nykyisin turvekankaita. 

Pirttiperän neva Soinissa (kuva 6.8) on suurin johtoalueelle sijoittuva, osittain puustoinen ja osittain 
puuton suo, joka puolestaan on osa laajempaa Isonevan suokokonaisuutta. Johtoalueelle sijoittuu 
myös kolme muuta yli 10 hehtaarin kokoista suokokonaisuutta, jotka on kaikki rajattu arvokkaina luon-
tokohteina ja kuvattu taulukossa 6–5. 
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Kuva 6.8. Soinin Pirttiperän nevaa. 

Multian Toukkalanniityllä johtoalueella sijaitsee punakämmekän esiintymisalue. Punakämmekkä on 
silmälläpidettävä ja rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella. Esiintymis-
alue on rajattu arvokkaana luontokohteena ja esitetty liitteen 1 karttalehdellä 6. 

Taulukko 6-5. Alajärvi-Petäjäveden reittiosuudelta maastoinventoinneissa 2021 rajatut luontokohteet. Suomen Metsäkeskuk-
sen (MK) tietokantojen mukaiset metsäsuunnittelussa tulkitut metsälakikohteet, Metsähallituksen tulevat suojelualueet ja 
aiemmin tiedossa olevat lajihavainnot (Luomus 2021, laji.fi -tietokanta) on mainittu kohdekuvauksissa, mikäli johtoreittiosuu-
den läheltä tulkittu ja rajattu kohde sisältyy laajemmin ko. kohteisiin tai alueelta on aiempia lajihavaintotietoja. Nykyiselle, le-
ventyvälle tai uuden maastokäytävän johtoalueelle sijoittuvien kohteiden tiedot on korostettu vihreällä. Kunkin kohteen sijoit-

tuminen liitteen 1 karttalehdille on osoitettu kohteen nimen yhteydessä.  

Kohdenu-
mero/ kart-
talehden 
numero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

1 / 1 
Kivikankaan 
suo 

suoluonto 
Puustoinen suo. Luonnontilaltaan 
heikko ruohokorpi (EN)/korpimuut-
tuma, vanha ojitus, puustoa käsitelty. 

1,0 
Alajärvi, 

Soini 
92 m 

2 / 2 
Pöntisen 
liito-oravan 
elinalue 

liito-orava 

Kaksiosainen liito-oravan elinalue pel-
tojen reunametsissä. Järeitä kuusia ja 
haapoja, yksi kolohaapa molemmilla 
osa-alueilla. Kulkuyhteydet etelän 
suuntaan liito-oravalle soveltuvalle ym-
päristölle.  

2,2 Soini 57 m 

3 / 3 
Koivusuon 
neva 

suoluonto 

Puustoinen/puuton suo. Liepeiltä oji-
tettu, keskiosien avosuo-osuudet rah-
kanevaa, minerotrofista lyhytkorsine-
vaa (VU) ja ombrotrofista kuljunevaa 
(LC), liepeet rahkarämettä (LC) ja rä-
memuuttumaa. 

16,2 Soini 
Levenevällä 
johtoalueella 

4 / 3 Vatneva suoluonto 

Puustoinen/puuton suo. Liepeiltä oji-
tettu, kitukasvuinen mäntypuusto pois-
tettu johtoaukealla. Rahkaräme (rahka-
neva) (LC), rämemuuttumaa. 

15,3 Soini 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 
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Kohdenu-
mero/ kart-
talehden 
numero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

5 / 3 
Pirttiperän 
neva 

suoluonto 

Puustoinen/puuton suo. Osa laajaa, 
osittain ojitettua Isonevan suokokonai-
suutta. Kitukasvuinen mäntypuusto 
poistettu johtoaukealta. Suon kuivem-
milla liepeillä rämemuuttumaa (turve-
kangasta) ja rahkarämettä (LC), 
avosuo-osuuksilla rahkanevaa, mi-
nerotrofista lyhytkorsinevaa (VU) ja 
ombrotrofista kuljunevaa (LC). 

26,6 Soini 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

6 / 3 
Vakkuri-
nahonsuon 
neva 

suoluonto 

Puustoinen/puuton suo. Liepeiltä oji-
tettu, keskiosien avosuo-osuudet rah-
kanevaa, minerotrofista lyhytkorsine-
vaa (VU) ja ombrotrofista kuljunevaa 
(LC). Lisäksi rahkarämettä (LC) ja rä-
memuuttumaa. 

11,8 Soini 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

7 / 3 
Koivulehdon 
liito-orava-
alue 

liito-orava 

Ei kolopuita tai merkkejä pitkäaikai-
semmasta liito-oravan läsnäolosta, siir-
tymisreitti. Yksittäinen papanakasa ku-
vion reunassa sijaitsevan haavan juu-
rella. 

1,1 Soini 117 m 

8 / 3 
Puntarisuon 
neva 

suoluonto 
Turpeenoton kuivattama Puntarisuon 
nevamuuttuma.  

3,2 Soini 
Nykyisellä joh-
toalueella 

9 / 4 
Mölynsuon 
neva 

suoluonto 

Mölynsuon ja Mustasuson yhteydessä 
sijaitseva, turpeenoton osittain kuivat-
tama nevamuuttuma. Rahkarämettä 
(rahkanevaa) (LC). 

2,0 Soini 12 m 

10 / 4 Mölyn neva suoluonto 
Pieni suppaan muodostunut minerotro-
finen lyhytkorsineva (VU) / ombrotrofi-
nen kuljuneva (LC). 

0,1 Soini 128 m 

11 / 4 
Kumpu-
lampi 

suoluonto 
Suuri suolampi (VU–EN), rannat avo-
luhtaa (LC). 

12,0 Soini 9 m 

12 / 4 
Pieni Niemi-
järven neva 

suoluonto 

Puustoinen/puuton suo. Liepeiltä oji-
tettu, keskiosien avosuo-osuudet mm. 
rahkanevaa, lisäksi rahkarämettä (LC) 
ja rämemuuttumaa. 

12,1 Multia 19 m 

13 / 5 Löytöpuro pienvesi 

Luonnontilainen purouoma. Runsaasti 
vesisammalia ja korentoja, molemmin 
puolin varttunutta kuusivaltaista kan-
gasmetsää. Havumetsävyöhykkeen 
purot ja pikkujoet EN/VU 

0,9 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

14 / 5 Luotopuro pienvesi 
Oja/purouoma, muuttunutta ruohokor-
pea (EN/CR) liepeillä. Havumetsä-
vyöhykkeen purot ja pikkujoet EN/VU  

0,7 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

15 / 5 Kiminginjoki pienvesi 

Hieman muokattu jokiuoma. Liepeillä 
ruohokorpipainanteita (EN/CR), aktiivi-
nen korentojen lento. Kivinen, runsas 
virtanäkinsammal koskiosuuksilla. Ha-
vumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet 
EN/VU. 

1,0 
Multia, 

Saarijärvi 

Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

16 / 5 Suorapuro pienvesi 

Hieman muokattu jokiuoma. Liepeillä 
pienialaisia ruohokorpipainanteita 
(EN/CR) Havumetsävyöhykkeen purot 
ja pikkujoet EN/VU.  

0,4 Saarijärvi 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

17 / 6 
Pekkalan 
lähde 

pienvesi Lähde. Lähteiköt (EN/VU). 0,0 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

18 / 6 
Vilhusen-
mäen noro 

pienvesi 

Kausikostea noro (VL 2. luku 11 §). Ki-
vinen norouoma, virtaa osittain maan 
alla. Havumetsävyöhykkeen norot 
(DD).  

1,1 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 
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Kohdenu-
mero/ kart-
talehden 
numero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

19 / 6 
Soininahon 
liito-oravan 
elinalue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue. Kolopuita, useita 
järeitä haapoja, seassa keski-ikäistä 
kuusta. Yhteys eteläpuolella sijaitse-
vaan osa-alueeseen. 

0,7 Multia 1 m 

20 / 6 
Soininahon-
koski 

pienvesi 

Hiekkapohjainen hieman muokattu pu-
rouoma. Rajauksen itäosassa Metsä-
keskuksen rajaamaa MetsäL 10 § mu-
kaista elinympäristöä. Puroa ympä-
röivä metsä rehevää, lehtoista. Havu-
metsävyöhykkeen purot ja pikkujoet 
EN/VU. 

1,7 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

21 / 6 

Toukkalan-
niityn puna-
kämmekän 
esiintymis-
alue 

huomion-
arvoinen 
laji 

Punakämmekän esiintymisalue 0,3 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

22 / 6 Silmäkejoki pienvesi 

Luonnontilainen purouoma, jonka väli-
tön lähiympäristö on voimakkaasti 
muokattu. Uomassa runsaasti vesi-
sammalia.Havumetsävyöhykkeen pu-
rot ja pikkujoet (EN/VU) 

1,1 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

23 / 7 
Isosuon 
neva 

suoluonto 

Puuton suo. Minerotrofista lyhytkorsi-
nevaa (VU). Rajaukseen sisältyy Met-
säkeskuksen rajaama MetsäL 10 § 
mukaista elinympäristöä. 

6,5 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

24 / 7 Vekurinjoki 
pienvesi, 
linnusto 

Mutkitteleva hiekkainen, hieman muo-
kattu jokiuoma, jonka lounaisosat ovat 
Metsäkeskuksen rajaamia MetsäL 10 
§ mukaisia elinympäristöjä. Joen lä-
hiympäristössä viirupöllön (l-dir) pe-
sintä.  

0,9 Multia 68 m 

25 / 7 
Kulhanjoen 
soistunut 
lampi 

suoluonto 

Suolampi (VU–EN), jonka liepeet luon-
nontilaltaan heikohkoa isovarpurä-
mettä (VU-EN). Lammen 
avosuoliepeet avoluhtaa (LC) joka liit-
tyy saranevaan (VU) sekä ombrotro-
fista kuljunevaa (LC). Lampi VL 2. lu-
vun 11 § mukainen. 

1,0 Multia 93 m 

26 / 7 
Kulhanjoen 
neva 

suoluonto 
Puuton suo. Päätyyppi minerotrofinen 
lyhytkorsineva (VU). 

1,9 Multia 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

27 / 8 
Vehkalan 
lehto 

metsä-
luonto 

Luonnontilaltaan hieman muuttunut 
(metsänhoitotoimet) kostea lehto. Jä-
reä kuusivaltainen sekapuusto, jossa 
kelopuita. Isokastesammal ilmentää 
luonnontilaltaan hyvää metsää.  

0,5 Petäjävesi 49 m 
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Taulukko 6-6. Alajärvi-Petäjäveden reittiosuudella alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta sijoittuvat Suo-
men Metsäkeskuksen (MK) tietokantojen mukaiset metsäsuunnittelussa tulkitut metsälakikohteet. Kaikki kohteet sijoittuvat 
nykyiselle, leventyvälle tai uuden maastokäytävän johtoalueelle. Kunkin kohteen sijoittuminen liitteen 1 karttalehdille on osoi-

tettu kohteen nimen yhteydessä.   

Karttalehden 
numero 

Tyyppi Pinta-ala (ha) Kunta 
Etäisyys uuden johtoalueen reu-
nasta 

Lähimmän johdon 
sijoittuminen 

5 
Vähäpuustoinen 
suo 

4,1 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

6 Puro 0,4 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

6 Rehevä korpi 0,8 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 
Vähäpuustoinen 
suo 

1,1 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 Lähde 0,1 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 Puro 0,2 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 Puro 0,04 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 Puro 0,9 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 Puro 0,8 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 
Vähäpuustoinen 
suo 

0,5 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 Lähde 0,2 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

7 
Vähäpuustoinen 
suo 

1,6 Multia 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

 

Taulukko 6-7. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset maastokartoituksessa havaittuihin huomionarvoisiin kohteisiin Alajärvi-Pe-
täjäveden reittiosuudella. Käyttövaiheen toimilla ei ole vaikutuksia kohteisiin. Kohde- ja karttalehtinumero viittaa liitteen 1 kart-
toihin. Johtoalueelle sijoittuvat kohteet on korostettu vihreällä. 

Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohde, luontotyyppi 
ja uhanalaisuus 

Luonnontilaisuus / 
Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen 
vaikutus 

1 / 1 
 

Kivikankaan suo 
 

Heikentynyt/Heikko 

Kohde on ojitettu ja sen ominaispiirteet 
ovat muuttuneet. Voimajohto sijoittuu koh-
teen reunaan. Ei vaikutusta muuttuneelle 
luontotyypille. 

ei vaikutusta 

2 / 2 
Pöntisen liito-oravan 
elinalue 

Vähän Heikenty-
nyt/Hyvä 

Kulkuyhteydet etelän suuntaan liito-ora-
valle soveltuvalle ympäristölle eivät muutu. 
Luontotyyppiin ei vaikutusta, ei reunavai-
kutuksia. 

ei vaikutusta 

3 / 3 Koivusuon neva 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 

Kohde on puustoinen/puuton suo, liepeiltä 
ojitettu, keskiosissa avosuo. Kohde supis-
tuu, 
reunojen rämeosuudet muuttuvat puutto-
maksi. Vaikutus/suoluonnon kokonaismuu-
tos vähäinen (liepeiltä ojitettu, karuja 
nevoja/rämeitä). 

Vähäinen myön- 
teinen (ennallistu- 
minen). 

4 / 3 Vatneva 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä  

Suoluonnon kokonaismuutos vähäinen 
(liepeiltä ojitettu, kitukasvuista mäntypuus-
toa poistetaan jonkin verran. Karuja rah-
karämeitä ja rämemuuttumaa.  

Vähäinen myön- 
teinen (ennallistu- 
minen).  

5 / 3 Pirttiperän neva 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä  

Voimajohto sijoittuu kohteelle noin 370 
metrin matkalla. Puustoinen osuus supis-
tuu vähäisesti. Suoluonnon kokonaismuu-
tos vähäinen.  

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 
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Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohde, luontotyyppi 
ja uhanalaisuus 

Luonnontilaisuus / 
Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen 
vaikutus 

6 / 3 
Vakkurinahonsuon 
neva 

 Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Kohde on puustoinen/puuton pääosin karu 
neva/rämesuo. Liepeiltä ojitettu. Puustoi-
nen osuus supistuu. Suoluonnon koko-
naismuutos vähäinen. 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

7 / 3 
Koivulehdon liito-
orava-alue 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Ei vaikutusta. Kulkuyhteydet eivät muutu.  ei vaikutusta 

8 / 3 Puntarisuon neva 
Heikentynyt 

/Heikko 

Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon 
kokonaismuutos vähäinen (turpeenoton 
kuivattama nevamuuttuma). 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

9 / 4 Mölynsuon neva 
Heikentynyt 

/Heikko 

Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon 
kokonaismuutos vähäinen (turpeenoton 
kuivattama nevamuuttuma). 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen).  

10 / 4 Mölyn neva 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 

Pieni suppaan muodostunut minerotrofi-
nen lyhytkorsineva (VU) / ombrotrofinen 
kuljuneva (LC). Ei sijoitu johtoalueelle 
(etäisyys 128 m). Ei vaikutusta. 

Ei vaikutusta 

11 / 4 Kumpulampi 
Luonnontilainen 

/Erinomainen 

Ei vaikutusta suureen suolampeen ja avo-
luhtaan. Suoluonnon kokonaismuutos vä-
häinen.  

Ei vaikutusta 

12 / 4 
Pieni Niemijärven 
neva 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Puustoinen/puuton suo. Puustoinen osuus 
supistuu. Suoluonnon kokonaismuutos vä-
häinen (liepeiltä ojitettu, kesiosien avosuo-
osuudet nevaa ja rämettä) Liepeiltä oji-
tettu, keskiosien avosuo-osuudet karua 
nevaa ja rämettä).  

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

13 / 5 Löytöpuro 
Luonnontilai-

nen/Erinomainen 

Luonnontilainen purouoma. Luonnontilai-
nen puroympäristö muuttuu puuttomaksi. 
Vaikutus kohtalainen, syntyy puuston pois-
tosta.  

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

14 / 5 Luotopuro Heikentynyt/Heikko 

Oja/purouoma, muuttunutta ruohokorpea 
(EN/CR) liepeillä. Puroympäristö muuttuu 
puuttomaksi. Vaikutus vähäinen, syntyy 
puustoisen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

15 / 5 Kiminginjoki 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä  

Jokiuoma ja ruohokorpipainanteita. Jo-
kiympäristö muuttuu puuttomaksi. Vaiku-
tus vähäinen, syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa. 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

16 / 5 Suorapuro 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 

Hieman muokattu jokiuoma. Liepeillä pie-
nialaisia ruohokorpipainanteita (EN/CR). 
Jokiympäristö muuttuu puuttomaksi. Vai-
kutus vähäinen, syntyy puustoisen osuu-
den supistuessa. 

 Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

17 / 6 Pekkalan lähde 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 
Kohtalainen vaikutus, syntyy puustoisen 
osuuden supistuessa.  

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

18 / 6 Vilhusenmäen noro 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 
Kausikostea noro, vaikutus kohtalainen, 
syntyy puustoisen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myön-
tei-nen (ennallis-
tumi-nen). 

19 / 6 
Soininahon liito-ora-
van elinalue 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden su-
pistuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus 
luontotyyppiin vähäinen.  

Vähäinen myön-
tei-nen (ennallis-
tumi-nen). 

20 / 6 Soininahonkoski 
Vähän heikenty-

nyt/hyvä 

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden su-
pistuessa. Vaikutus kohtalainen. Rajauk-
sen itäosassa Metsäkeskuksen rajaamaa 
MetsäL 10 § mukaista elinympäristöä (re-
hevä korpi). 

Vähäinen myön-
tei-nen (ennallis-
tumi-nen). 

21 / 6 
Toukkalanniityn pu-
nakämmekän esiinty-
misalue 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä  

Vaikutus syntyy reunavaikutuksesta ja 
syntyy puustoisen osuuden supistuessa. 
Vaikutus kohtalainen. 

Vähäinen myön-
tei-nen (ennallis-
tumi-nen). 

22 / 6 Silmäkejoki 
Luonnontilai-

nen/Erinomainen 

Vaikutus kohtalainen, syntyy puustoisen 
osuuden supistuessa (luonnontilainen pu-
rouoma, jonka välitön lähiympäristö on voi-
makkaasti muokattu). 

Vähäinen myön-
tei-nen (ennallis-
tumi-nen). 
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Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohde, luontotyyppi 
ja uhanalaisuus 

Luonnontilaisuus / 
Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen 
vaikutus 

23 / 7 Isosuon neva 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 

Puuton suo. Vaikutus syntyy puustoisten 
reunaosien supistuessa. Vähäinen kieltei-
nen vaikutus puustoisille osille soita. 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

24 / 7 Vekurinjoki 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 

Vaikutus kohtalainen, syntyy puustoisen 
osuuden supistuessa ja koskee Metsäkes-
kuksen rajaamia kohteita. (Mutkitteleva 
hiekkainen, hieman muokattu jokiuoma, 
jonka lounaisosat ovat Metsäkeskuksen 
rajaamia MetsäL 10 § mukaisia elinympä-
ristöjä).  

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

25 / 7 
Kulhanjoen soistunut 
lampi 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen 

Ei vaikutusta etäisyyden vuoksi (etäisyys 
93 m).  

Ei vaikutusta.  

26 / 7 Kulhanjoen neva 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 

Vähäinen vaikutus puustoisille reunaosille. 
Eteläosassa suosta Metsäkeskuksen ra-
jaama MetsäL 10 § mukainen elinympäris-
töjä.  Vaikutus syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa. Päätyyppi minerotrofinen ly-
hytkorsineva (VU). 

Vähäinen myön-
teinen (ennallistu-
minen). 

27 / 8 Vehkalan lehto 
Vähän heikenty-

nyt/Hyvä 
Ei vaikutusta etäisyyden vuoksi.   Ei vaikutusta. 

 

Taulukko 6-8. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset metsälakikohteisiin ja puroympäristöihin Alajärvi-Petäjäveden reittiosuu-
della. Kaikki kohteet sijoittuvat nykyiselle, leventyvälle tai uuden maastokäytävän johtoalueelle. Käyttövaiheen toimilla ei ole 
vaikutuksia kohteisiin. Karttalehtinumero viittaa liitteen 1 karttoihin. 

Karttaleh-
den numero 

Tyyppi 
Pinta-ala 
(ha) 

Kunta Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus 

5 
Vähäpuustoi-
nen suo 

4,1 Multia 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon koko-
naismuutos vähäinen (karu lyhytkorsineva/-
räme). 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

6 Puro 0,4 Multia 
Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. Vaikutus 
vähäinen paikallinen, syntyy puuston poistosta. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

6 Rehevä korpi 0,8 Multia 
Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supistu-
essa. Vaikutus on kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 
Vähäpuustoi-
nen suo 

1,1 Multia 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon koko-
naismuutos  
vähäinen (karu lyhytkorsineva/-räme).  

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen).  

7 Lähde 0,1 Multia 
Vaikutus kohtalainen paikallinen, puustoisen 
osuuden supistuessa. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 Puro 0,2 Multia 
Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. Vaikutus 
vähäinen paikallinen, syntyy puustoisen osuu-
den supistuessa. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 Puro 0,04 Multia  
Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. Vaikutus 
vähäinen paikallinen, syntyy puustoisen osuu-
den supistuessa. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 Puro 0,9 Multia 
Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. Vaikutus 
vähäinen paikallinen, syntyy puustoisen osuu-
den supistuessa.  

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 Puro 0,8 Multia 
Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. Vaikutus 
vähäinen paikallinen, syntyy puustoisen osuu-
den supistuessa. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,5 Multia 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon koko-
naismuutos vähäinen. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 Lähde 0,2 Multia 
Vaikutus kohtalainen paikallinen, syntyy puus-
ton poistosta. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

7 
Vähäpuustoi-
nen suo 

1,6 Multia 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon koko-
naismuutos vähäinen.  

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 
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Luvussa 5 esitellyn IMPERIA-menetelmän mukaisesti kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyys johto-osuudella Alajärvi-Petäjävesi on kohtalainen. 

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueella on melko edustavia 
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luon-
totyyppejä ja sinne sijoittuu yksittäisiä 
vesi- ja metsälailla suojeltuja kohteita. 
Vaikutusalueella esiintyy yksittäisiä 
uhanalaisia lajeja. Luonnon monimuo-
toisuus on kokonaisuutena melko hyvä 
tai hyvä. 

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Uhanalaisiin suoluontotyyppeihin, met-
sälakikohteisiin sekä vesilakikohteisiin 
kohdistuu kohtalaisia ominaispiirteiden 
muutoksia. Uhanalaisille luontotyy-
peille aiheutuu vähäisiä supistumisia 
per kohde, mutta tätä tapahtuu usealla 
kohteella. Luonnon monimuotoisuus 
kokonaisuutena heikkenee jonkin ver-
ran.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Kohtalainen 

 

Osuudella olevien vaihtoehtojen osalta vaikutusten merkittävyys on seuraava: 

Marjoperän läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä ja itäinen nykyisen voimajohdon paikalla 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole kummassakaan 
vaihtoehdossa uhanalaisia tai silmällä-
pidettäviä luontotyyppejä eikä uhan-
alaisia tai muuten huomionarvoisia la-
jeja.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Hankkeen kielteiset vaikutukset koh-
distuvat kummassakin vaihtoehdossa 
yleisiin luontotyyppeihin ja lajeihin.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Vähäinen kummassakin vaihtoeh-
dossa. 

Vilhusenmäen vaihtoehdot länsi, keski ja itä 

Vilhusenmäen läntinen vaihtoehto 
uudessa maastokäytävässä 

Vilhusenmäen keskimmäinen vaih-
toehto; uuden voimajohdon sijoitta-
minen siten, että johtoalue rajoittuu 
suojelualueeseen eikä uutta johto-
aluetta muodostu suojelualueelle 

Vilhusenmäen itäinen vaihtoehto; 
uusi johto sijotetaan nykyisen pai-
kalle ja johtoalue levenee neljä met-
riä suojelualueelle 

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueella Natura- ja vanhojen 
metsien suojelualueiden sekä maa-
kunnallisesti tärkeän lintualueen väli-
nen ekologinen jatkumo ja liito-oravan 
kulkuyhteys.  

Suuri herkkyys: 

Vaikutusalueella nykyisiin voimajohtoi-
hin rajautuen on Natura- ja vanhojen 
metsien suojelualuetta, tiukasti suo-
jeltu laji (liito-orava) ja maakunnalli-
sesti tärkeää lintualuetta. Luonnon mo-
nimuotoisuus on kokonaisuutena kor-
kea. 

Suuri herkkyys: 

Vaikutusalueella nykyisiin voimajohtoi-
hin rajautuen on Natura- ja vanhojen 
metsien suojelualuetta, tiukasti suo-
jeltu laji (liito-orava) ja maakunnalli-
sesti tärkeää lintualuetta. Luonnon mo-
nimuotoisuus on kokonaisuutena kor-
kea. 

Vähäinen myönteinen ja kielteinen 
muutos: 

Voimajohto sijoitetaan uuteen maasto-
käytävään Natura- ja suojelualueen ul-
kopuolelle. Voimajohdon ja Natura- ja 
vanhojen metsien suojelualueen väliin 
toisaalta pääsee ennallistumaan puus-
toinen suojavyöhyke, mutta toisaalta 
ekologiselle jatkumolle muodostuu 
enemmän uutta johtoreittiä ennestään 
puustoiseen ympäristöön. Luonnon 
monimuotoisuuden hakeutuminen uu-
teen tasapainoon tapahtuu pitkällä ai-
kavälillä. 

Ei muutosta: 

Hanke ei aiheuta muutosta nykytilan-
teeseen. Voimajohtoalue ei levene ar-
voalueelle. Luontotyyppien ominaispiir-
teet ja lajiston elinolosuhteet eivät 
muutu. Vaikutukset rajoittuvat rakenta-
misen aikaiseen lyhytaikaiseen häiriö-
vaikutukseen. Käytön aikaisia vaiku-
tuksia ei muodostu.  

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Boreaaliset luonnonmetsät -luontotyy-
pin levinneisyys heikkenee voimajoh-
toalueen leventyessä Natura- ja suoje-
lualueen suuntaan nykyisten johtojen 
yhteydessä neljä metriä. Vanhojen 
metsien suojelualueen ala pienenee.  
Liito-oravan elinalue supistuu. 

Vähäinen myönteinen ja kielteinen 
muutos 

Ei vaikutuksia Kohtalainen kielteinen vaikutus 
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Pengerjoen vaihtoehdot länsi ja itä 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto nykyisen voimajoh-
don paikalla 

Pengerjoen itäinen vaihtoehto uudessa maastokäytä-
vässä 

Suuri herkkyys: 

Vaikutusalueella on Natura-aluetta ja harjumetsien luonto-
tyyppiä.  

Vähäinen herkkyys: 

Vaihtoehdon ja Natura-alueen väliin jää riittävä suojavyö-
hyke. Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpidettä-
viä luontotyyppejä.  

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Harjumetsien luontotyypin levinneisyys ei supistu, mutta 
uudelle johtoalueelle sijoittuvien harjumetsien edustavuus 
heikkenee. 

Kohtalainen myönteinen muutos: 

Natura-alueelle sijoittuva voimajohtoalue pääsee ennallistu-
maan purettaessa voimajohto pois. Purkamisesta aiheutuu 
johtoalueelle kohdistuvia toimenpiteitä, mutta vaikutus on ko-
konaisuutena myönteinen. 

Kohtalainen kielteinen vaikutus Vähäinen myönteinen vaikutus 

 

Petäjävesi-Jämsä  

Petäjäveden ja Jämsän välisellä voimajohto-osuudella hiekkamoreeniharjanteiden väliin jää puro- ja 
jokilaaksoja sekä karuja, pääosin räme- ja nevatyyppien, suoalueita. Tälle alueelle sijoittuu runsaasti 
noro-, puro- ja jokiuomia sekä lähteitä ja lähdeympäristöjä. Aluetta leimaavat kuivien ja kuivahkojen 
kankaiden kasvupaikkatyypit ja karun kasvillisuuden luonnehtimat kalliomaat. 

Johtoalueelle sijoittuvat luontokohteet ovat tällä voimajohto-osuudella suurelta osin erilaisia pienvesiä, 
kuten luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia puroja, noroja, lähteitä ja lähteikköjä (kuva 6.10). 
Suotyypeistä alueella sijaitsee rämeitä, nevoja ja luhtia. 

Petäjäveden Pengerkoskella johtoalueella sijaitsee kirjojokikorennolle soveltuva koskiosuus, jolta on 
tehty useita lajihavaintoja (kuva 6.9). Koskiosuus on myös luontotyyppinä arvokas, ja korennon esiinty-
misalue on rajattu arvokkaana luontokohteena ja esitetty liitteen 1 karttalehdellä 8.  

Jämsässä johtoalueelle sijoittuu myös Muivuoren lehto, joka on luonnontilaltaan hyvä hiirenporras-
käenkaalityypin lehto (silmälläpidettävä). Lehto on kostea ja keskiravinteinen, ja sen kenttäkerros on 
saniaisvaltainen. 
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Kuva 6.9. Petäjäveden Pengerjoen uomaa Petäjäveden sähköaseman läntisellä kiertovaihtoehdolla, missä jokiuoman koski-
osuudelle sijoittuu kirjojokikorennon elinympäristöä. 

 

Kuva 6.10. Petäjäveden Kelloperän lähteikköä.  
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Taulukko 6-9. Petäjävesi-Jämsän reittiosuudelta rajatut luontokohteet. Suomen Metsäkeskuksen (MK) tietokantojen mukaiset 
metsäsuunnittelussa tulkitut metsälakikohteet, Metsähallituksen tulevat suojelualueet ja aiemmin tiedossa olevat lajihavainnot 
(Luomus 2021, laji.fi -tietokanta) on mainittu kohdekuvauksissa, mikäli johtoreittiosuuden läheltä tulkittu ja rajattu kohde sisäl-
tyy laajemmin ko. kohteisiin tai alueelta on aiempia lajihavaintotietoja. Nykyiselle, leventyvälle tai uuden maastokäytävän joh-
toalueelle sijoittuvien kohteiden tiedot on korostettu vihreällä. Kunkin kohteen sijoittuminen liitteen 1 karttalehdille on osoitettu 
kohteen nimen yhteydessä.  

Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

28 / 8 Pengerkoski 
huomion-
arvoinen 
laji 

Kirjojokikorennolle (DIR) soveltuva 
koskiosuus. Alueella on tehty ha-
vaintoja ko. lajista (laji.fi). 

0,8 Petäjävesi 
Uudella johto-
alueella 

29 / 8 
Koskelan 
liito-oravan 
elinalue 

liito-orava 
Liito-oravan elinalue. Järeä kuu-
sikko, jossa kolopuu, ympäriltä ha-
kattu. 

0,9 Petäjävesi 70 m 

30 / 8 Haapapuro pienvesi 

Noro (VL 2. luku 11 §), jonka uoma 
luonnontilaistuu voimajohtoreitin 
länsipuolella. Kivet sammaloitu-
neet, uomassa mm. isonäkinsam-
malta. Havumetsävyöhykkeen no-
rot (DD). 

0,6 Petäjävesi 
Nykyisellä joh-
toalueella 

31 / 8 Tervapuro pienvesi 

Luonnontilainen purouoma, jonka 
välitön lähiympäristö on voimak-
kaasti muuttunut. Havumetsä-
vyöhykkeen purot ja pikkujoet 
(EN/VU). 

1,2 Petäjävesi 
Nykyisellä joh-
toalueella 

32 / 8 
Tervamäen 
liito-oravan 
elinalue 

liito-orava 
Vanhoja kuusia, järeitä ja keski-
ikäisiä haapoja, pesäpuita ei ha-
vaittu. 

2,5 Petäjävesi 40 m 

33 / 8 
Kelloperän 
lähteet 

pienvesi 

Suurialaisiakin lähteitä (VL 2. luku 
11 §), joiden välitön ympäristö voi-
makkaasti muuttunut. Metsä 
nuorta, joitain ojituksia, yhdessä 
lähteessä betonirengas.  

0,5 Petäjävesi 110 m 

34 / 9 
Mäyrävuoren 
lähde 

pienvesi VL 2. luvun 11 § mukainen lähde.  0,0 Petäjävesi 
Uudella johto-
alueella 

35 / 9  

Mäyrävuoren 
lähdepuro ja 
lähdeympä-
ristö 

pienvesi 

Lähdepuro, lähteitä sekä lähteikkö-
jen ja puron yhteydessä oleva suo-
alue. Runsaasti lähdekasvillisuutta, 
lähdesammalia. Lähteet VL 2. lu-
vun 11 § mukaisia kohteita, puron 
ja puron lähiympäristö MetsäL 10 § 
mukaista ympäristöä. Lähteiköt 
(EN/VU). 

0,7 Petäjävesi 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

36 / 9 Pirttijoki pienvesi 

Luonnontilaisen kaltainen pu-
rouoma. Kiemurteleva, kivinen ja 
lohkareikkoinen uoma, runsaasti 
lahorunkoja uoman yli. Havumet-
sävyöhykkeen purot ja pikkujoet 
(VU). 

1,3 Petäjävesi 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

37 / 9 
Anninniittu-
jen neva 

suoluonto 
Puuton suo. Liepeillä rahkanevaa 
(rahkarämeeseen rinnastettava, 
LC), keskiosa saranevaa (VU). 

0,9 Petäjävesi 
Nykyisellä joh-
toalueella 

38 / 9 
Murtosuon 
neva 

suoluonto 

Rahkaneva (rahkarämeeseen rin-
nastettava, LC), keskiosa mi-
nerotrofista lyhytkorsinevaa (VU). 
Teeren jätöksiä. 

9,6 Petäjävesi 15 m 

39 / 9 
Rajasuon 
neva 

suoluonto 

Puuton suo. Luonnontilaisen kan-
tainen, tupasvillaräme liepeillä 
(VU-EN), keskusta saranevaa 
(VU). Joitain rahkarämeosia (LC).  

3,8 Jämsä 83 m 
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Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

40 / 9 Kilpaoja 1 pienvesi 

Luonnontilainen purouoma, uoman 
rakenne on voimajohtoreitin johto-
alueella vaatimaton. Lahopuu, ki-
vikkoinen uoma, kiemurteleva 
muoto. Havumetsävyöhykkeen pu-
rot ja pikkujoet (EN/VU). 

2,5 Jämsä 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

41 / 9 Rassilan suo suoluonto 
Puustoinen suo. Luonnontilaltaan 
muuttunut, mutta luonnontilaistuva 
metsäkortekorpi (EN). 

0,4 Jämsä 7 m 

42 / 9 Kilpaoja 2 pienvesi 

Luonnontilainen purouoma. Kie-
murteleva uoman muoto, lahokan-
toja uoman yli. Laiteilla pintave-
sivaikutteisia metsäkortekorpipai-
nanteita, lähiympäristön puusto 
varttunutta kuusivaltaista kasvatus-
metsää. Havumetsävyöhykkeen 
purot ja pikkujoet (EN/VU). 

0,3 Jämsä 85 m 

43 / 10 
Siniänlam-
min neva 

suoluonto 

Puuton suo. Rimpinen, märkä suo, 
jonka liepeet saranevaa (VU), kes-
kiosat varsinaista rimpinevaa (VU-
EN). Suo on umpeen kasvanut 
lampi ja sen vedenpinnan kor-
keutta on ajan saatossa muokattu, 
suo muuttuma. 

1,8 Jämsä 75 m 

44 / 10 
Lamminsal-
men ranta-
luhdat 

suoluonto Laajat, luonnontilaiset avoluhdat. 3,7 Jämsä 2 m 

45 / 10 
Lammin ran-
taluhta 

suoluonto 
Avoluhtaa, joka on myös osittain 
Metsäkeskuksen rajaamaa MetsäL 
10 § mukaista elinympäristöä. 

1,2 Jämsä 54 m 

46 / 10 Lamminsuo suoluonto 
Puuton suo. Osittain kuivunut, 
luonnontilaltaan heikentynyt rahka-
räme (LC). 

9,4 Jämsä 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

47 / 10 
Kirveslam-
min soistunut 
lampi 

suo-
luonto, 
lampi 

Suolampi (VU–EN), liepeet avoluh-
taa (LC). Lampi VL 2. luvun 11 § 
mukainen. 

1,4 Jämsä 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

48 / 10 
Kirvessuon 
neva 

suoluonto 

Muuttunutta lyhytkorsinevaa (VU) / 
rahkanevaa (LC), puusto poistettu 
johtoaukealta, liepeillä luonnontilal-
taan heikohkoa isovarpurämettä 
(VU-EN). 

9,4 Jämsä 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

49 / 11 
Nimettömän 
norot 

pienvesi 

Vesilain (VL 2. luku 11 §) mukaiset 
rajatuilta osin luonnontilaiset no-
rouomat virtaavat rinteessä paikoin 
piilonorona. Noroja reunustaa tuo-
reen-lehtomaisen kankaan varttu-
nut kuusikko. Rinteen alaosalla 
korpisuutta. Havumetsävyöhyk-
keen norot (DD). 

1,1 Jämsä 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

50 / 11 
Rintalan liito-
oravan elin-
alue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue, jolla kasvaa 
järeää tuoreen ja lehtomaisen kan-
kaan kuusikkoa. Metsäkuviolta ha-
vaittiin niukasti papanoita kahden 
kuusen tyveltä; kuviolla on myös 
kaksi liito-oravalle sopivaa pönttöä. 

0,7 Jämsä 22 m 

51 / 11 
Muivuoren 
lehto 

metsä-
luonto 

Kostea keskiravinteinen hiirenpor-
ras-käenkaalityypin lehto (NT). 
Puuston luonnontila hyvä, kenttä-
kerros saniaisvaltainen. 

0,9 Jämsä 
Uudella johto-
alueella 
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Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

52 / 11 

Lehmisuo 
länsi, liito-
oravan elin-
alue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue, joka sijoittuu 
tasaikäiseen varttuneeseen kuusik-
koon. Metsäkuviolta löydettiin kaksi 
niukasti papanoitua kuusta; alu-
eella ei ole liito-oravan pesäpai-
kaksi soveltuvia kolopuita, pönttöjä 
tai risupesiä. 

0,5 Jämsä 
Uudella johto-
alueella 

53 / 11 

Lehmisuo, 
etelä liito-
oravan elin-
alue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue, joka sijoittuu 
tasaikäiseen varttuneeseen tuo-
reen ja lehtomaisen kankaan kuu-
sikkoon. Alueelta löydettiin liito-
oravan papanoita 11 kuusen ty-
veltä. Alueella ei ole liito-oravan 
pesäpaikaksi soveltuvia kolopuita, 
pönttöjä tai risupesiä.  

2,0 Jämsä 19 m 

 

Taulukko 6-10. Petäjävesi-Jämsän reittiosuudella alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta sijoittuvat Suo-
men Metsäkeskuksen (MK) tietokantojen mukaiset metsäsuunnittelussa tulkitut metsälakikohteet. Nykyiselle, leventyvälle tai 
uuden maastokäytävän johtoalueelle sijoittuvien kohteiden tiedot on korostettu vihreällä. Kunkin kohteen sijoittuminen liitteen 

1 karttalehdille on osoitettu kohteen nimen yhteydessä.   

Karttalehden 
numero 

Tyyppi Pinta-ala (ha) Kunta 
Etäisyys uuden johto-
alueen reunasta 

Lähimmän johdon sijoittuminen 

8 Puro 0,5 Petäjävesi 11 m Nykyisen paikalla 

10 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,3 Jämsä 
Nykyisellä johtoalueella, 
levenee 

Nykyisen paikalla 

 

Taulukko 6-11. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset maastokartoituksessa havaittuihin huomionarvoisiin kohteisiin Petäjävesi-
Jämsän reittiosuudella. Käyttövaiheen toimilla ei ole vaikutuksia kohteisiin. Kohde- ja karttalehtinumero viittaa liitteen 1 kart-

toihin. Johtoalueelle sijoittuvat kohteet on korostettu vihreällä. 

Karttalehden 
numero 

Kohde 
Luonnontilaisuus / 
Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus 

28 / 8 Pengerkoski 
vähän heikenty-

nyt/hyvä 

Joen ympäristö muuttuu puuttomaksi 
johtoalueella. Vaikutus kirjojokikorentoon 
kohtalainen paikallinen, syntyy puustoi-
sen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

29 / 8 
Koskelan liito-
oravan elinalue 

vähän heikenty-
nyt/hyvä 

Elinalueen ympäristö on ennestään ha-
kattu, kulkuyhteydet eivät muutu, ei vai-
kutusta luontotyyppiin. 

Ei vaikutusta 

30 / 8 Haapapuro 
Vähän heikentynyt 

/Erinomainen 

Noroympäristö muuttuu puuttomaksi. 
Vaikutus kohtalainen paikallinen, syntyy 
puustoisen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

31 / 8 Tervapuro 
Vähän heikentynyt 

/Erinomainen 

Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. 
Vaikutus vähäinen paikallinen, syntyy 
puustoisen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

32 / 8 
Tervamäen liito-
oravan elinalue 

vähän heikenty-
nyt/hyvä 

Kulkuyhteydet pohjoisen suuntaan liito-
oravalle soveltuvalle ympäristölle eivät 
muutu, ei vaikutusta. 

Ei vaikutusta 

33 / 8 
Kelloperän läh-
teet 

heikko/heikentynyt Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta 

34 / 9 
Mäyrävuoren 
lähde 

Vähän heikentynyt 
/Erinomainen 

Puustoinen osuus supistuu ja pienil-
masto sekä valaistusolosuhteet muuttu-
vat. Vaikutus on kohtalainen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

35 / 9  
Mäyrävuoren läh-
depuro ja läh-
deympäristö 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Puustoinen osuus supistuu ja pienil-
masto sekä valaistusolosuhteet muuttu-
vat. Vaikutus on kohtalainen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

36 / 9 Pirttijoki 
Vähän heikentynyt 

/Erinomainen 

Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. 
Vaikutus vähäinen paikallinen, syntyy 
puustoisen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 
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Karttalehden 
numero 

Kohde 
Luonnontilaisuus / 
Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus 

37 / 9 
Anninniittujen 
neva 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Voimajohto sijoittuu kohteen reunaan. 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon 
kokonaismuutos vähäinen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

38 / 9 Murtosuon neva 
Luonnontilainen 

/Erinomainen 

Voimajohto sijoittuu kohteen reunaan. 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon 
kokonaismuutos vähäinen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

39 / 9 Rajasuon neva 
Luonnontilainen 

/Erinomainen 
Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta 

40 / 9 Kilpaoja 1 
Vähän heikentynyt 

/Hyvä 

Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. 
Vaikutus vähäinen paikallinen, syntyy 
puustoisen osuuden supistuessa. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

41 / 9 Rassilan suo 
vähän heikenty-

nyt/hyvä 

Kohde johtoaukean ulkopuolella, reuna-
vaikutus ulottuu kohteen reunaan. Suo-
luonnon kokonaismuutos vähäinen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

42 / 9 Kilpaoja 2 
Luonnontilainen 

/Erinomainen 
Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta 

43 / 10 
Siniänlammin 
neva 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta 

44 / 10 
Lamminsalmen 
rantaluhdat 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Kohde rajautuu johtoaukean reunaan 
(Lamminsaaren läntinen vaihtoehto. 
Luontotyypin kokonaismuutos vähäinen. 

Ei vaikutusta 

45 / 10 
Lammin ranta-
luhta 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta 

46 / 10 Lamminsuo 
Vähän heikentynyt 

/Hyvä 

Voimajohto sijoittuu kohteelle noin 340 
metrin pituudelta. Puuton suo, suoluon-
non kokonaismuutos vähäinen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

47 / 10 
Kirveslammin 
soistunut lampi 

Vähän heikentynyt 
/Hyvä 

Puustoinen osuus supistuu lammen ym-
päristöstä, vaikutus kohtalainen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

48 / 10 Kirvessuon neva 
Vähän heikentynyt 

/Hyvä 

Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon 
kokonaismuutos vähäinen, luonnontila 
ennestään heikentynyt. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

49 / 11 
Nimettömän no-
rot 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Puustoinen osuus supistuu noron var-
resta lyhyeltä matkalta, reunavaikutus 
muuttaa noron pienilmastoa laajemmin, 
vaikutus kohtalainen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

50 / 11 
Rintalan liito-ora-
van elinalue 

vähän heikenty-
nyt/hyvä 

Liito-oravan kulkuyhteydet eivät merkit-
tävästi muutu, ei vaikutusta luontotyyp-
piin. 

Ei vaikutusta 

51 / 11 Muivuoren lehto 
Vähän heikentynyt 

/Hyvä 

Niinimäen vaihtoehdoista molemmat (itä 
ja länsi) sijoittuvat kohteelle, itäinen vaih-
toehto läntistä enemmän. Kohde supis-
tuu ja muuttuu puuttomaksi. Pienilmasto-
olosuhteet muuttuvat, ja alueen kasvilli-
suus muuttuu. Vaikutus luontotyyppiin 
kohtalainen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

52 / 11 
Lehmisuo länsi, 
liito-oravan elin-
alue 

Vähän heikentynyt 
/Hyvä 

Noin puolet liito-oravalle soveltuvasta 
kohteesta muuttuu puuttomaksi, vaikutus 
luontotyyppiin vähäinen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

53 / 11 
Lehmisuo, etelä 
liito-oravan elin-
alue 

Vähän heikentynyt 
/Hyvä 

Kohteen puusto pysyy ennallaan mutta 
reunavaikutus muuttaa pienilmastoa 
kohteen reunalla. Ei vaikutusta luonto-
tyyppiin.  

Ei vaikutusta 
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Taulukko 6-12. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset metsälakikohteisiin ja puroympäristöihin Petäjävesi-Jämsän reittiosuu-
della. Käyttövaiheen toimilla ei ole vaikutuksia kohteisiin. Karttalehtinumero viittaa liitteen 1 karttoihin. Johtoalueelle sijoittuva 
kohde on korostettu vihreällä. 

Karttalehden 
numero 

Tyyppi Pinta-ala (ha) Kunta Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vai-
kutus 

8 Puro 0,5 Petäjävesi 

Puroympäristö muuttuu puuttomaksi. Vai-
kutus  
vähäinen paikallinen, syntyy puuston pois-
tosta. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

10 
Vähäpuus-
toinen suo 

0,3 Jämsä 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon 
kokonaismuutos vähäinen (karu lyhytkorsi-
neva/-räme).  

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen).  

 

Luvussa 5 esitellyn IMPERIA-menetelmän mukaisesti kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyys johto-osuudella Petäjävesi-Jämsä on kohtalainen. 

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueella on melko edustavia 
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luon-
totyyppejä ja sinne sijoittuu vesi- ja 
metsälailla suojeltuja kohteita. Vaiku-
tusalueella esiintyy yksittäisiä uhan-
alaisia lajeja. Luonnon monimuotoi-
suus on kokonaisuutena melko hyvä 
tai hyvä. 

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Uhanalaisiin suoluontotyyppeihin, met-
sälakikohteisiin sekä vesilakikohteisiin 
kohdistuu kohtalaisia ominaispiirteiden 
muutoksia. Uhanalaisille luontotyy-
peille aiheutuu vähäisiä supistumisia 
per kohde, mutta tätä tapahtuu usealla 
kohteella. Luonnon monimuotoisuus 
kokonaisuutena heikkenee jonkin ver-
ran.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Kohtalainen 

 

Osuudella olevien vaihtoehtojen osalta vaikutusten merkittävyys on seuraava: 

Petäjäveden sähköaseman vaihtoehdot länsi ja itä 

Petäjäveden sähköaseman läntinen vaihtoehto uu-
dessa maastokäytävässä  

Petäjäveden sähköaseman itäinen vaihtoehto uudessa 
maastokäytävässä 

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueelle sijoittuu uhanalaista havumetsävyöhyk-
keen pikkujokien luontotyyppiä; Pengerjoen uomassa on 
edustava koskiosuus ja tiukasti suojellun kirjojokikoren-
non elinympäristöä.  

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueelle sijoittuu uhanalaista havumetsävyöhykkeen 
pikkujokien luontotyyppiä, joka reunapuustoineen ja pensas-
toineen muodostaa virtavesiympäristön ekologisen yhteyden.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Pengerjoen uoman ja kosken ominaispiirteet eivät muutu, 
mutta rannan puuston poistuessa pienilmasto muuttuu vä-
häisissä määrin. Kirjojokikorennon kannalta vaikutus jää 
vähäiseksi kielteiseksi, koska soveltuva elinympäristö on 
laaja ja korento toisaalta hyötyy johtoaukean avoimesta 
ympäristöstä elinkiertonsa eri vaiheissa. 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Pengerjoen uoman ominaispiirteet eivät muutu, mutta rannan 
puuston poistuessa johtoalueelta puustoiseen yhteyteen 
muodostuu katkos. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Vähäinen kielteinen vaikutus 
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Itäaho/Rajasuon vaihtoehdot länsi ja itä 

Itäaho/Rajasuon läntinen vaihtoehto uudessa maasto-
käytävässä 

Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto nykyisten voimajoh-
tojen yhteydessä (toisen nykyisen voimajohdon paikalla) 

Vähäinen herkkyys: 

Vaihtoehdon ja Natura-alueen väliin jää riittävä suojavyö-
hyke. Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpi-
dettäviä luontotyyppejä. 

Suuri herkkyys: 

Vaikutusalueella on Natura- ja luonnonsuojelualuetta sekä 
uhanalaisia luontotyyppejä. 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Natura-alueen länsipuoliselle metsäalueelle muodostuu 
enemmän uutta johtoreittiä ennestään puustoiseen ympä-
ristöön. Toisaalta Natura-alueella voi tapahtua pitkällä ai-
kavälillä ennallistumista toisen voimajohdon poistuessa 
alueelta. Voimajohdon purkaminen aiheuttaa toimenpi-
teitä nykyisellä voimajohtoalueella Natura-alueella. 

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Natura- ja uhanalaisten luontotyyppien ala osittain supistuu 
vähäisesti ja osittain edustavuus heikkenee. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Kohtalainen kielteinen vaikutus 

 

Lamminsaaren vaihtoehdot länsi ja itä 

Lamminsaaren läntinen vaihtoehto uudessa maasto-
käytävässä 

Lamminsaaren itäinen vaihtoehto nykyisten voimajohto-
jen yhteydessä (toisen nykyisen voimajohdon paikalla) 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä eikä huomionarvoista lajistoa. Johtoreitti 
sivuaa Lamminsalmen avoluhta-aluetta. 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä eikä huomionarvoista lajistoa. 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Vaikutusalueella on vesistöylitys, mutta vesistöön ei sijoi-
teta voimajohtorakenteita. Lamminsalmen avoluhdalle ei 
aiheudu vaikutuksia. Uutta johtoaluetta muodostuu enem-
män järvenrantametsään sijoittuvalla uudella maastokäy-
tävällä.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Vaikutusalueella on vesistöylitys. Nykyinen voimajohtopylväs 
sijaitsee pienessä saaressa, ja saaren viereen vesialueelle 
saatetaan joutua tekemään täyttöä, jolle uusi pylväs rakenne-
taan. Vesistövaikutukset ennakoidaan vähäisiksi. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Vähäinen kielteinen vaikutus 

 

Mutkalan siirron vaihtoehdot länsi ja itä, molemmat nykyisten voimajohtojen yhteydessä. 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole kummassakaan 
vaihtoehdossa uhanalaisia tai silmällä-
pidettäviä luontotyyppejä eikä uhan-
alaisia tai muuten huomionarvoisia la-
jeja. Vaihtoehdot sijoittuvat luonnon-
oloiltaan muuttuneeseen ympäristöön 
(tie, voimajohtoalue). 

Ei muutosta: 

Hankkeella ei ole vaikutuksia luonto-
tyyppeihin tai kasvillisuuteen tai luon-
non monimuotoisuuteen kummassa-
kaan vaihtoehdossa.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Ei vaikutuksia 
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Palovuoren vaihtoehdot länsi ja itä 

Palovuoren läntinen vaihtoehto uudessa maastokäy-
tävässä 

Palovuoren itäinen vaihtoehto nykyisten voimajohtojen 
yhteydessä (toisen nykyisen voimajohdon paikalla) 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä eikä huomionarvoista lajistoa. Vaikutukset 
kohdistuvat seudulle tavanomaisiin luontotyyppeihin ja la-
jistoon.  

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä eikä huomionarvoista lajistoa. Vaikutukset 
kohdistuvat seudulle tavanomaisiin luontotyyppeihin ja lajis-
toon sekä osittain muuttuneeseen ympäristöön (asutus). 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Vaikutusalueella on vesistöylitys, mutta vesistöön ei sijoi-
teta voimajohtorakenteita. Uutta johtoaluetta muodostuu 
enemmän jyrkkäpiirteiseen metsäiseen maastoon sijoittu-
valla uudella maastokäytävällä.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Vaikutusalueella on vesistöylitys, mutta vesistöön ei sijoiteta 
voimajohtorakenteita. Uutta maastokäytävää ei muodostu; le-
venevää johtoaluetta muodostuu merkittävästi vähemmän 
verrattuna läntiseen vaihtoehtoon. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Ei vaikutusta 

  

Niinimäen vaihtoehdot länsi ja itä 

Niinimäen läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytä-
vässä 

Niinimäen itäinen vaihtoehto nykyisten voimajohtojen 
yhteydessä (toisen nykyisen voimajohdon paikalla) 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia eikä silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä lukuun ottamatta Muivuoren lehtoa. Vaiku-
tukset kohdistuvat pääasiassa tavanomaisiin luontotyyp-
peihin ja lajistoon.  

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueella on Muivuren lehto, huomionarvoisen lajiston 
elinaluetta (liito-orava) ja vaikutusalueen varttuneet metsäku-
viot ovat merkityksellisiä ekologisina käytävinä. Vaikutukset 
kohdistuvat seudulle tavanomaisiin luontotyyppeihin ja lajis-
toon sekä osittain muuttuneeseen ympäristöön (pelto). 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Uutta johtoaluetta muodostuu enemmän metsäiseen 
maastoon sijoittuvalla uudella maastokäytävällä. Muivuo-
ren lehdon pinta-ala supistuu. 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Liito-oravan elinympäristö supistuu, ja ekologiset yhteydet 
heikkenevät vähäisissä määrin. Uutta johtoaluetta muodos-
tuu vähemmän kuin läntisessä vaihtoehdossa. Muivuoren 
lehdon pinta-ala supistuu. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Vähäinen kielteinen vaikutus 

 

Jämsä-Toivila 

Tällä lyhyellä johto-osuudella ei sijaitse inventoituja luontokohteita eikä metsälakikohteita. Johtoreitin 
alue ja ympäristö on tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevaa kuivahkoa ja tuoretta mäntyval-
taista havupuukangasta. 

Luvussa 5 esitellyn IMPERIA-menetelmän mukaisesti kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyys johto-osuudella Jämsä-Toivila on luokkaa ei vaikutuksia. 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole uhanalaisia 
eikä silmälläpidettäviä luontotyyppejä. 
Vaikutusalueella ei esiinny uhanalaisia 
tai muuten huomionarvoisia lajeja. 
Luonnon monimuotoisuus on kokonai-
suutena melko alhainen. 

Ei vaikutuksia: 

Vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin 
ja tyypillisiin luontotyyppeihin ja niiden 
lajistoon. Luonnon monimuotoisuus ei 
heikkene.  

Ei vaikutuksia 
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Toivila-Hikiä 

Reheviä kasvupaikkatyyppejä esiintyy lähes koko johtoreitillä, mutta niiden määrä korostuu johtoreitin 
eteläosaa ja Etelä-Hämeen lehtokeskusta kohti siirryttäessä. Hämeenlinnassa ja Janakkalassa rehe-
vien kasvupaikkatyyppien osuus on huomattavasti muita johtoreittiosuuksia suurempi. Tällä alueella 
esiintyy lisäksi reheviä järviä, joiden luhtaisia rantoja johtoreitti sivuaa. Viljelyksien ja asutuksen yhtey-
dessä esiintyy tuoreen kankaan tai rehevämpien kasvupaikkatyyppien talousmetsiä. Aivan johtoreitin 
eteläosaa leimaavat Hausjärven karuhkot, mäntyvaltaiset hiekkamoreenialueet ja niiden väliin jäävät 
laajat peltoalueet. 

 

Kuva 6.11. Kuhmoisten Mustalaislammi. Nykyinen voimajohtoalue näkyy kuvan vasemmassa laidassa. 

 

Kuva 6.12. Hämeenlinnan Lippajärvenoja ja puroa reunustavaa lehtoa. 
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Taulukko 6-13. Toivila-Hikiän reittiosuudelta maastoinventoinneissa rajatut luontokohteet. Suomen Metsäkeskuksen (MK) 
tietokantojen mukaiset metsäsuunnittelussa tulkitut metsälakikohteet, Metsähallituksen tulevat suojelualueet ja aiemmin tie-
dossa olevat lajihavainnot (Luomus 2021, laji.fi -tietokanta) on mainittu kohdekuvauksissa, mikäli johtoreittiosuuden läheltä 
tulkittu ja rajattu kohde sisältyy laajemmin ko. kohteisiin tai alueelta on aiempia lajihavaintotietoja. Nykyiselle, leventyvälle tai 
uuden maastokäytävän johtoalueelle sijoittuvien kohteiden tiedot on korostettu vihreällä. Kunkin kohteen sijoittuminen liitteen 
1 karttalehdille on osoitettu kohteen nimen yhteydessä. 

Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

54 / 13 
Koivumäen 
liito-oravan 
elinalue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue. Vanhaa, jä-
reä kuusikko, jossa pesäpuuksi so-
veltuva kolopuu. Muutama run-
saasti papanoitu kuusi. 

0,9 Jämsä 36 m 

55 / 13 Hassin puro pienvesi 

Luonnontilainen purouoma. Kiviä, 
lahopuuta, runsaasti vesisammalta 
(isonäkinsammalta). Pensasmaisia 
metsälehmuksia. Havumetsä-
vyöhykkeen purot ja pikkujoet 
EN/VU 

0,5 Jämsä 
Uudella johto-
alueella 

56 / 13 ja 14 
Haaviston 
puro 

pienvesi 
Luonnontilainen purouoma. Havu-
metsävyöhykkeen purot ja pikku-
joet EN/VU 

0,3 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

57 / 14 Majurlammi pienvesi 
Vesilain 
(VL 2. luku 11 §) mukainen luon-
nontilainen suolampi (VU). 

0,5 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

58 / 14 
Kehäniemen 
lähteet 

pienvesi 

Vesilain (VL 2. luku 11 §) mukai-
nen lähde, välittömässä läheisyy-
dessä ML 10 § mukaista alu-
etta.Lähteiköt (EN/VU).  

0,2 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

59 / 14 
Mustalais-
lammi 

pienvesi 
Vesilain mukainen lampi  
(VL 2. luku 11 §), suolampi (VU), 
jossa soistuneet rannat. 

0,5 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

60 / 15 

Kukkula-
mäen liito-
oravan elin-
alue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue monimuotoi-
sessa ympäristössä, missä on jä-
reitä kuusia ja haapoja sekä van-
halle pellolle kasvanutta koivikkoa 
ruokailualueena. Kohteelta havait-
tiin kahdeksan papanapuuta ja 
kaksi todennäköistä pesäpuuta.  

0,6 Kuhmoinen 19 m 

61 / 15 
Ala-Putkiston 
lehto 

metsä-
luonto 

Tuore keskiravinteinen lehto (VU) 
vanhalla metsälaidunalueella. Ikä-
rakenteeltaan monipuolisessa 
puustossa erittäin järeää kuusta. 
Monilajinen kenttäkerros. 

0,2 Kuhmoinen 45 m 

62 / 15 
Ala-Putkiston 
puustoinen 
suo 

suoluonto 

Puustoinen suo, ruohokorpi (EN-
CR). Puusto varttuvaa, monipuo-
lista. Kenttäkerros ja pohjakerros il-
mentävät hyvää luonnontilaa. 

1,2 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

63 / 15 
Taipaleen 
ketokatkero-
esiintymä 

huomion-
arvoinen 
laji 

Ketokatkeron (EN, LSA 1997/160, 
liite 4) esiintymisalue, lähes 100 
kukkivaa yksilöä johtoaukealla 
moottorikelkkauralla ja uran reu-
nalla.  

0,2 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella 

64 / 16 

Tenholan 
ahokissankä-
päläesiin-
tymä 

huomion-
arvoinen 
laji 

Ahokissankäpälän (NT) esiintymis-
alue ajouralla. Useita kukkivia yksi-
löitä. 

0,1 Kuhmoinen 
Nykyisellä joh-
toalueella 

65 / 16 Rimminsuo suoluonto 

Puuton suo. Tupasvillavaltainen ly-
hytkorsineva (VU), liepeillä luon-
nontilaltaan heikentynyttä isovar-
purämettä (VU-EN). 

1,7 Padasjoki 32 m 
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Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

66 / 16 
Tapattoman 
lähde ja läh-
depuro 

pienvesi 

Vesilain mukaiset (VL 2. luku 11 §) 
lähde ja lähdepuro. Suurikokoinen 
lähde, jossa runsas anto, runsaasti 
lähdekasvillisuutta. Havumetsä-
vyöhykkeen purot ja pikkujoet 
(EN/VU). Lähteiköt (EN/VU)  

0,6 Padasjoki 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

67 / 18 
Riuttavuoren 
lehto 

metsä-
luonto 

Pienialainen, muuttunut kostea, 
runsasravinteinen lehto (VU). Oji-
tettu. 

0,2 Hämeenlinna 1 m 

68 / 18 
Lippajär-
venojan lehto 

metsä-
luonto 

Luhtainen tervaleppävaltainen leh-
tokorpi (EN), osa alueesta on luon-
nonsuojelualuetta. 

1,4 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

69 / 18 
Piilolan aho-
kissankäpä-
läesiintymä 

huomion-
arvoinen 
laji 

Ahokissankäpälän (NT) esiintymis-
alue. 

0,3 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella 

70 / 18 
Haapalahden 
monimuotoi-
nen metsä 

metsä-
luonto 

Monimuotoinen lehtomainen 
metsä, jossa soistumaa, kangas-
korpea (CR) ja vanhan metsän pe-
simälinnustoa (tiltaltti, peukaloinen, 
hippiäinen, palokärki, käki). Koh-
teelle sijoittuu vesilain (VL 2. luku 
11 §) mukainen lampi.  

4,5 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

71 / 18 
Seppälän 
lähde 

pienvesi 
Vesilain (VL 2. luku 11 §) mukai-
nen lähde ja lähdeympäristö. Läh-
teiköt (EN/VU).  

0,1 Hämeenlinna 173 m 

72 / 18 
Seppälän 
liito-oravan 
elinalue 

liito-orava 

Liito-oravan elinalue. Muutama 
kohtalaisesti papanoitu haapa. 
Alue on lähtötietojen mukaan ollut 
liito-oravan asuttama aiemmin 
(vuonna 2011) ja rajaus kattaa 
myös vanhan elinalueen, jolla si-
jaitsee liito-oravalle soveltuvaa 
elinympäristöä mutta jolla ei vuo-
den 2021 inventoinneissa havaittu 
papanoita. 

2,2 Hämeenlinna 23 m 

73 / 19 
Ruosteen-
mäen lehto 

metsä-
luonto 

Kostea, runsasravinteinen lehto 
(VU), jossa pensaskerroksessa 
runsas tuomi, monimuotoinen 
puusto, hyvä lahopuujatkumo. 

0,8 Hämeenlinna 67 m 

74 / 19 
Raalan läh-
teet ja läh-
deympäristö 

pienvesi 
Vesilain (VL 2. luku 11 §) mukaiset 
lähteikkö ja lähdepuro. Lähdela-
jisto. Lähteiköt (EN/VU).  

1,4 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

75 / 19 Sikosuo 
metsä-
luonto 

Puuton suo. 2,0 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

76 / 19 Anttolan niitty niitty 

Luonnontilaltaan muuttunut tuore 
pienruohoniitty (CR), jossa mm. 
niittymaarianheinää, kulleroa, val-
kovuokkoa, aho-orvokkia. 

0,5 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella 

77 / 20 
Jahkosen 
lähteikkö 

pienvesi 
Vesilain (VL 2. liuku 11 §) mukai-
nen tihkupintainen lähteikkö, jossa 
lähdelajistoa. Lähteiköt (EN/VU).  

0,1 Hämeenlinna 69 m 

78 / 20 
Kataloisten-
järven luhta-
neva 

suo-
luonto, 
linnusto. 

Puuton suo, Kataloistenjärven 
soistunut ranta (avoluhta, LC), sa-
raneva (VU). Linnustollista arvoa. 

2,7 Hämeenlinna 121 m 

79 / 20 
Kivisillan 
niitty 

niitty 

Monimuotoinen tuore pien-
ruohoniitty (CR). Ruusuruoho, aho-
päivänkakkara, monimuotoinen 
ruoholajisto. 

0,9 Hämeenlinna 
Nykyisellä joh-
toalueella 
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Kohdenu-
mero/ kartta-
lehden nu-
mero 

Kohdenimi Tyyppi Kuvaus 
Pinta-ala 

(ha) 
Kunta 

Etäisyys uuden 
johtoalueen 
reunasta 

80 / 20 
Vaarintarjan-
puro ja tuore 
lehto 

metsä-
luonto 

Tuore runsasravinteinen lehto 
(EN), jossa osittain muokattu pu-
rouoma. Vanha/varttunut kuusi-
haapavaltainen puusto, järeitä haa-
poja. Monimuotoinen, vaatelias 
lehtolajisto. 

2,1 Hämeenlinna 20 m 

81 / 21 
Ketunpesän-
mäen noro ja 
norometsä 

pienvesi 

Luonnontilainen vesilain (VL 2. 
luku 11 §) mukainen noro ja varttu-
nut tuore kangasmetsä. Havumet-
sävyöhykkeen norot (DD) 

1,4 Janakkala 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

82 / 21 
Löyttymäen 
korpiluhta 

suoluonto 
Luonnontilaltaan heikentynyt korpi-
luhta. 

0,9 Janakkala 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

83 / 21 
Löyttymäen 
lähde 

pienvesi 
Vesilain (VL 2. luku 11 §) mukai-
nen lähde, jossa runsaasti lehtola-
jistoa.  

0,1 Janakkala 
Nykyisellä joh-
toalueella, le-
venee 

84 / 21 
Löyttymäen 
noro ja noro-
metsä 

pienvesi 

Noro (VL 2. luku 11 §), puron lä-
hiympäristö monimuotoista lehto-
maista kangasta, jätetty metsänkä-
sittelytoimien ulkopuolelle. Havu-
metsävyöhykkeen norot (DD). 

0,3 Janakkala 69 m 

85 / 22 ja 23 
Uusipellon 
lähde ja läh-
denoro 

pienvesi 

Vesilain (VL 2. luku 11 §) mukaiset 
lähde ja lähdenoro. Havumetsä-
vyöhykkeen norot (DD). Lähteiköt 
(EN/VU).  

0,1 Hausjärvi 
Uudella johto-
alueella 

86 / 23 
Hikiän läh-
teikkö  

pienvesi 
Luonnontilaltaan muuttunut läh-
teikkö. Lähteiköt (EN/VU).  

0,1 Hausjärvi 97 m 

 

Taulukko 6-14. Toivila-Hikiän reittiosuudella alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta sijoittuvat Suomen 
Metsäkeskuksen (MK) tietokantojen mukaiset metsäsuunnittelussa tulkitut metsälakikohteet. Nykyiselle, leventyvälle tai uu-
den maastokäytävän johtoalueelle sijoittuvien kohteiden tiedot on korostettu vihreällä. Kunkin kohteen sijoittuminen liitteen 1 
karttalehdille on osoitettu kohteen nimen yhteydessä.   

Karttalehden 
numero 

Tyyppi Pinta-ala (ha) Kunta 
Etäisyys uuden johtoalueen 
reunasta 

Lähimmän johdon si-
joittuminen 

13 Puro 0,7 Jämsä 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

13 Tuore lehto 0,1 Jämsä 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

13 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,2 Kuhmoinen 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla/ 
uusi maastokäytävä 

13 Puro 0,6 Kuhmoinen 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

14 Rehevä korpi 0,2 Kuhmoinen 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

14 Lähde 0,3 Kuhmoinen 17 m Nykyisen paikalla 

14 Lähteikkö 0,5 Kuhmoinen 46 m Nykyisen paikalla 

15 Puro 0,4 Kuhmoinen 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

15 Puro 0,6 Kuhmoinen 50 m Nykyisen paikalla 

15 Lähteikkö 0,4 Kuhmoinen 58 m Nykyisen paikalla 

15 Lähde 0,1 Kuhmoinen 49 m Nykyisen paikalla 

16 Puro 0,2 Padasjoki 1 m Nykyisen paikalla 

16 Puro 0,4 Padasjoki 28 m Nykyisen paikalla 

17 Rehevä korpi 0,9 Padasjoki 5 m Nykyisen paikalla 
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Karttalehden 
numero 

Tyyppi Pinta-ala (ha) Kunta 
Etäisyys uuden johtoalueen 
reunasta 

Lähimmän johdon si-
joittuminen 

17 Puro 1,7 Padasjoki 0 m Nykyisen paikalla 

17 Puro 1,0 Padasjoki 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

17 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,2 Padasjoki 8 m Nykyisen paikalla 

17 Kuiva lehto 2,2 Padasjoki 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

17 Rehevä korpi 0,1 Padasjoki 0 m Nykyisen paikalla 

17 Rehevä korpi 0,2 Hämeenlinna 10 m Nykyisen paikalla 

18 Rehevä korpi 0,6 Hämeenlinna Uudella johtoalueella Uusi maastokäytävä 

18 Kallio 0,2 Hämeenlinna 56 m Nykyisen paikalla 

18 Kalliojyrkänne 0,3 Hämeenlinna 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

18 Kallio 0,4 Hämeenlinna 66 m Nykyisen paikalla 

18 Kallio 0,3 Hämeenlinna 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

18 Kallio 0,1 Hämeenlinna 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

18 Kallio 0,2 Hämeenlinna 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

18 Tuore lehto 0,5 Hämeenlinna 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

19 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,5 Hämeenlinna 6 m Nykyisen paikalla 

19 Puro 0,4 Hämeenlinna 11 m Nykyisen paikalla 

20 ja 21 Tuore lehto 0,2 Hämeenlinna 4 m Uusi maastokäytävä 

21 
Louhikko/ki-
vikko 

0,2 Janakkala 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

21 Puro 0,4 Janakkala 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

21 Puro 1,0 Janakkala 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

21 Rehevä korpi 0,4 Janakkala 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

21 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,2 Janakkala 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

22 Kallio 0,1 Janakkala 8 m Nykyisen paikalla 

22 
Vähäpuustoi-
nen suo 

0,1 Hausjärvi 
Nykyisellä johtoalueella, leve-
nee 

Nykyisen paikalla 

 

Taulukko 6-15. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset maastokartoituksessa havaittuihin huomionarvoisiin kohteisiin Toivila-
Hikiän reittiosuudella. Käyttövaiheen toimilla ei ole vaikutuksia kohteisiin. Kohde- ja karttalehtinumero viittaa liitteen 1 karttoi-
hin. Johtoalueelle sijoittuvat kohteet on korostettu vihreällä. 

Kohteen ja 
karttalehden 
numero 

Kohde 
Luonnontilaisuus 
/ Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus  

54 / 13 
Koivumäen 
liito-oravan 
elinalue 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Kulkuyhteydet soveltuvalle ympäristölle eivät 
muutu. Luontotyyppiin vähäinen vaikutus puuston 
poiston ja reunavaikutuksen muodossa 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen) 

55 / 13 Hassin puro 
Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Sijoittuu Kurjennoron itäiselle reittivaihtoehdolle. 
Reunavaikutus muuttaa mikroilmastoa myös joh-
toaukean ulkopuolella. Kokonaismuutos luonto-
tyyppiin vähäinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 
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Kohteen ja 
karttalehden 
numero 

Kohde 
Luonnontilaisuus 
/ Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus  

56 / 13 ja 14 
Haaviston 
puro 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Puustoinen osuus supistuu n. 40 m. matkalta pu-
ron varresta. Reunavaikutus muuttaa mikroilmas-
toa myös johtoaukean ulkopuolella. Kokonais-
muutos luontotyyppiin vähäinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

57 / 14 Majurlammi 
Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Lampi jää lähes kokonaan johtoaukealle. Vaiku-
tus luontotyyppiin kohtalainen. 

Ei vaikutusta. 

58 / 14 
Kehäniemen 
lähteet 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Lähdeympäristö muuttuu kokonaan puuttomaksi. 
Vaikutus luontotyyppiin suuri. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

59 / 14 
Mustalais-
lammi 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Noin puolet lammen rantapuustosta poistuu. Vai-
kutus luontotyyppiin kohtalainen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

60 / 15 
Kukkulamäen 
liito-oravan 
elinalue 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä.  

Kulkuyhteydet pohjoisen suuntaan liito-oravalle 
soveltuvalle ympäristölle eivät muutu, ei vaiku-
tusta. 

Ei vaikutusta 

61 / 15 
Ala-Putkiston 
lehto 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Kohteen puusto säilyy ennallaan mutta muutoksia 
pienilmastossa voi ilmetä länsipuolella. Vaikutus 
vähäinen. 

Ei vaikutusta 

62 / 15 
Ala-Putkiston 
puustoinen 
suo 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Kohde muuttuu puuttomaksi n. 0,4 ha alalta. Vai-
kutus luontotyyppiin kohtalainen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

63 / 15 
Taipaleen ke-
tokatkero-
esiintymä 

Hyvä 
Ketokatkerolle sopivan elinympäristön määrä li-
sääntyy johtoaukean laajenemisen myötä. Vaiku-
tus kohtalainen myönteinen. 

Vähäinen negatiivi-
nen (sopivan elinym-
päristön umpeen-
kasvu) 

64 / 16 

Tenholan 
ahokissankä-
päläesiin-
tymä 

Hyvä 
Ahokissankäpälälle sopivan elinympäristön 
määrä lisääntyy johtoaukean laajenemisen 
myötä. Vaikutus vähäinen myönteinen. 

Vähäinen negatiivi-
nen (sopivan elinym-
päristön umpeen-
kasvu) 

65 / 16 Rimminsuo 
Vähän heikenty-
nyt/Hyvä. 

Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

66 / 16 
Tapattoman 
lähde ja läh-
depuro 

Luonnontilainen 
/Erinomainen 

Lähdeympäristön pienvesiä e muuteta, mutta nii-
den välitön lähiympäristö muuttuu puuttomaksi. 
Vaikutus luontotyyppiin kohtalainen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

67 / 18 
Riuttavuoren 
lehto 

Vähän heikenty-
nyt/Kohtalainen 

Riuttavuoren itäisen reittivaihtoehdon johtoaukea 
sivuaa kohdetta. Reunavaikutus muuttaa mikroil-
mastoa kohteen itäreunassa. Vaikutus heikenty-
neeseen luontotyyppiin vähäinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

68 / 18 
Lippajär-
venojan lehto 

Vähän heikenty-
nyt/Erinomainen 

Kohde supistuu ja pirstaloituu kahteen osaan 
puustoisen osuuden supistumisen vuoksi. Vaiku-
tus on suuri. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

69 / 18 
Piilolan aho-
kissankäpä-
läesiintymä 

Hyvä 
Ahokissankäpälälle sopivan elinympäristön 
määrä lisääntyy johtoaukean laajenemisen 
myötä. Vaikutus vähäinen myönteinen. 

Vähäinen kielteinen 
(sopivan elinympäris-
tön umpeenkasvu) 

70 / 18 
Haapalahden 
monimuotoi-
nen metsä 

Luonnontilainen 
/Erinomainen  

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supistumi-
sesta ja reunavaikutuksesta. Vaikutus on kohta-
lainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

71 / 18 
Seppälän 
lähde 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen 

Ei vaikutuksia etäisyyden vuoksi Ei vaikutuksia 

72 / 18 
Seppälän 
liito-oravan 
elinalue 

Heikenty-
nyt/heikko 

Iso osa alueesta on hakattu. Aluerajaus ei osu 
alueelle, joka on vielä jäljellä. Voimajohdon ra-
kennuksella ei vaikutuksia etäisyyden vuoksi. 

Ei vaikutuksia 

73 / 19 
Ruosteen-
mäen lehto 

Heikenty-
nyt/Heikko 

Puolet kohderajauksesta hakattu. Jäljelle jäänyt 
osa osuu molempien vaihtoehtojen keskelle. Ei 
vaikutuksia. 

Ei vaikutuksia.  

74 / 19 
Raalan läh-
teet ja läh-
deympäristö 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen 

Vaikutus syntyy puuston poiston reunavaikutuk-
sesta. Puolet rajatusta alueesta jää 100 m vyö-
hykkeen sisälle. Vaikutus on kohtalainen herk-
kään lähde-elinympäristöön.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

75 / 19 Sikosuo 
Vähän heikenty-
nyt /Hyvä   

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supistumi-
sesta. Reunojen osuudet muuttuvat puuttomaksi. 
Suoluonnon kokonaismuutos vähäinen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 
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Kohteen ja 
karttalehden 
numero 

Kohde 
Luonnontilaisuus 
/ Edustavuus 

Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus  

76 / 19 Anttolan niitty 
Vähän heikenty-
nyt /Hyvä 

Ei vaikutusta/vähäinen myönteinen raivattavan 
avoimen elinympäristön lisääntyessä  

Vähäinen kielteinen 
vaikutus (raivauksen 
loppuminen). 

77 / 20 
Jahkosen 
lähteikkö 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen 

Ei vaikutusta etäisyyden vuoksi Ei vaikutusta.  

78 / 20 
Kataloisten-
järven luhta-
neva 

Vähän heikenty-
nyt /Hyvä 

Ei vaikutusta etäisyyden vuoksi.  Ei vaikutusta.  

79 / 20 
Kivisillan 
niitty 

Vähän heikenty-
nyt /Hyvä 

Vähäinen myönteinen raivattavan avoimen 
elinympäristön lisääntyessä. 

Vähäinen kielteinen 
vaikutus (raivauksen 
loppuminen). 

80 / 20 
Vaarintarjan-
puro ja tuore 
lehto 

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Pohjoisosa rajauksesta osuu 30 m etäisyydelle 
johtoalueesta. Vähäinen reunavaikutus.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

81 / 21 
Ketunpesän-
mäen noro ja 
norometsä 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen.  

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supistuessa 
ja reunavaikutuksesta johtoalueen leventymisestä 
nykyisestä. Vaikutus kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

82 / 21 
Löyttymäen 
korpiluhta 

Luonnontilaltaan 
heikentynyt korpi-
luhta. 

Suurin osa alueesta nykyisellä johtoalueella. Ei 
vaikutuksia nykytilaan verrattuna. 

Ei vaikutuksia.  

83 / 21 
Löyttymäen 
lähde 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen 

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supistuessa. 
Vaikutus on kohtalainen herkkään lähde-elinym-
päristöön 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

84 / 21 
Löyttymäen 
noro ja noro-
metsä 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen 

Ei vaikutusta etäisyyden vuoksi (69 m) Ei vaikutusta.  

85 / 22 ja 23 
Uusipellon 
lähde ja läh-
denoro 

Luonnontilai-
nen/Erinomainen  

Vaikutus syntyy reunavaikutuksesta (puustoisen 
osuuden supistuminen). Koko alue reunavaiku-
tuksen piirissä. Vaikutus kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

86 / 23 
Hikiän läh-
teikkö  

Vähän heikenty-
nyt/Hyvä 

Ei vaikutuksia etäisyyden vuoksi.  Ei vaikutusta.  

 

Taulukko 6-16. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset metsälakikohteisiin ja puroympäristöihin Toivila-Hikiän reittiosuudella. 
Käyttövaiheen toimilla ei ole vaikutuksia kohteisiin. Karttalehtinumero viittaa liitteen 1 karttoihin. Johtoalueelle sijoittuvat koh-
teet on korostettu vihreällä. 

Karttaleh-
den nu-
mero 

Tyyppi 
Pinta-ala 
(ha) 

Kunta Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus  

13 Puro 0,7 Jämsä 

Puroympäristön länsiosa muuttuu puutto-
maksi.  Vaikutus syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus 
kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

13 Tuore lehto 0,1 Jämsä 
Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supis-
tuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus vä-
häinen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

13 
Vähäpuus-
toinen suo 

0,2 Kuhmoinen 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon ko-
konaismuutos vähäinen/kohtalainen (karuja 
lyhytkorsinevoja/-rämeitä). 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen) 

13 Puro 0,6 Kuhmoinen 

Puroympäristön länsipää muuttuu puutto-
maksi.  Vaikutus syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus 
kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

14 
Rehevä 
korpi 

0,2 Kuhmoinen 
Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supis-
tuessa. Vaikutus on kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

14 Lähde 0,3 Kuhmoinen Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

14 Lähteikkö 0,5 Kuhmoinen Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 
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Karttaleh-
den nu-
mero 

Tyyppi 
Pinta-ala 
(ha) 

Kunta Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus  

15 Puro 0,4 Kuhmoinen 

Puroympäristön itäpää muuttuu puutto-
maksi.  Vaikutus syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus 
kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

15 Puro 0,6 Kuhmoinen Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

15 Lähteikkö 0,4 Kuhmoinen Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

15 Lähde 0,1 Kuhmoinen Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

16 Puro 0,2 Padasjoki 
Vaikutus syntyy reunavaikutuksesta (puus-
toisen osuuden supistuminen). Vaikutus vä-
häinen paikallinen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

16 Puro 0,4 Padasjoki Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

17 
Rehevä 
korpi 

0,9 Padasjoki 
Reunavaikutus muuttaa kohteen mikroil-
mastoa, vaikutus vähäinen paikallinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

17 Puro 1,7 Padasjoki 
Reunavaikutus muuttaa mikroilmastoa koh-
teen itäreunalla, vaikutus vähäinen paikalli-
nen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen). 

17 Puro 1,0 Padasjoki 
Reunavaikutus muuttaa mikroilmastoa koh-
teen länsireunalla, vaikutus vähäinen paikal-
linen. 

Vähäinen myöntei-
nen (ennallistumi-
nen). 

17 
Vähäpuus-
toinen suo 

0,2 Padasjoki Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

17 Kuiva lehto 2,2 Padasjoki 
Puustoinen osuus vähenee kohteen itäreu-
nalta, vaikutus vähäinen paikallinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistumi-nen). 

17 
Rehevä 
korpi 

0,1 Padasjoki 
Reunavaikutus muuttaa kohteen mikroil-
mastoa, vaikutus vähäinen paikallinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistumi-nen). 

17 
Rehevä 
korpi 

0,2 
Hämeen-
linna 

Reunavaikutus muuttaa kohteen mikroil-
mastoa, vaikutus vähäinen paikallinen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistumi-nen). 

18 
Rehevä 
korpi 

0,6 
Hämeen-
linna 

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supis-
tumisesta. Vaikutus on kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

18 Kallio 0,2 
Hämeen-
linna 

Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

18 
Kalliojyr-
känne 

0,3 
Hämeen-
linna 

Puustoinen osuus supistuu.  Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

18 Kallio 0,4 
Hämeen-
linna 

Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

18 Kallio 0,3 
Hämeen-
linna 

Puustoinen osuus supistuu.  Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

18 Kallio 0,1 
Hämeen-
linna 

Puustoinen osuus supistuu. Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

18 Kallio 0,2 
Hämeen-
linna 

Puustoinen osuus supistuu. Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

18 Tuore lehto 0,5 
Hämeen-
linna 

Vaikutus syntyy puustoisen osuuden supis-
tuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus on 
kohtalainen. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

19 
Vähäpuus-
toinen suo 

0,5 
Hämeen-
linna 

Vaikutus syntyy reunavaikutuksesta. Suo-
luonnon kokonaismuutos vähäinen (karuja 
lyhytkorsinevoja/-rämeitä).  
 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

19 Puro 0,4 
Hämeen-
linna 

Vaikutus syntyy reunavaikutuksesta. Luon-
totyypin kokonaismuutos vähäinen. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

20 ja 21 Tuore lehto 0,2 
Hämeen-
linna 

Vaikutus syntyy reunavaikutuksesta. Luon-
totyypin kokonaismuutos vähäinen. 

Vähäinen myönteinen  
(ennallistuminen). 

21 
Louhikko/ki-
vikko 

0,2 Janakkala 
Puustoinen osuus supistuu kohteen itäreu-
nalta. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

21 Puro 0,4 Janakkala 

Puroympäristön itäosa muuttuu puutto-
maksi.  Vaikutus syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus 
kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  
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Karttaleh-
den nu-
mero 

Tyyppi 
Pinta-ala 
(ha) 

Kunta Rakentamisvaiheen vaikutus 
Purkuvaiheen vaiku-
tus  

21 Puro 1,0 Janakkala 

Puroympäristön itäosa muuttuu puutto-
maksi.  Vaikutus syntyy puustoisen osuuden 
supistuessa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus 
kohtalainen.  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

21 
Rehevä 
korpi 

0,4 Janakkala 

Kohteen itäosa muuttuu puuttomaksi.  Vai-
kutus syntyy puustoisen osuuden supistu-
essa ja reunavaikutuksesta. Vaikutus kohta-
lainen. 

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

21 
Vähäpuus-
toinen suo 

0,2 Janakkala 
Puustoinen osuus supistuu. Suoluonnon ko-
konaismuutos vähäinen (karuja lyhytkorsi-
nevoja/-rämeitä)  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

22 Kallio 0,1 Janakkala Ei vaikutusta etäisyyden takia. Ei vaikutusta. 

22 
Vähäpuus-
toinen suo 

0,1 Hausjärvi 
Puustoinen osuus supistuu osittain. Suo-
luonnon kokonaismuutos vähäinen (karuja 
lyhytkorsi-nevoja/-rämeitä)  

Vähäinen myönteinen 
(ennallistuminen).  

 

Luvussa 5 esitellyn IMPERIA-menetelmän mukaisesti kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyys johto-osuudella Toivila-Hikiä on kohtalainen. 

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueella on melko edustavia 
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luon-
totyyppejä ja sinne sijoittuu vesi- ja 
metsälailla suojeltuja kohteita. Vaiku-
tusalueella esiintyy yksittäisiä uhan-
alaisia lajeja. Luonnon monimuotoi-
suus on kokonaisuutena melko hyvä 
tai hyvä. 

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Uhanalaisiin suoluontotyyppeihin, met-
sälakikohteisiin sekä vesilakikohteisiin 
kohdistuu kohtalaisia ominaispiirteiden 
muutoksia. Uhanalaisille luontotyy-
peille aiheutuu vähäisiä supistumisia 
per kohde, mutta tätä tapahtuu usealla 
kohteella. Luonnon monimuotoisuus 
heikkenee suurimmalla osaa kohteista, 
mutta voi myös lisääntyä muutamilla 
perinnebiotooppikohteilla.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Kohtalainen 

 

Osuudella olevien vaihtoehtojen osalta vaikutusten merkittävyys on seuraava: 

Jämsän raviradan vaihtoehdot länsi (uudessa maastokäytävässä) ja itä (nykyisten voimajohtojen pai-
kalla) 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole kummassakaan 
vaihtoehdossa uhanalaisia tai silmällä-
pidettäviä luontotyyppejä eikä uhan-
alaisia tai muuten huomionarvoisia la-
jeja. Vaihtoehdot sijoittuvat luonnon-
oloiltaan muuttuneeseen ympäristöön 
(rakentaminen, pelto, liikenneväylät). 

Ei muutosta: 

Hankkeella ei ole vaikutuksia luonto-
tyyppeihin tai kasvillisuuteen tai luon-
non monimuotoisuuteen kummassa-
kaan vaihtoehdossa.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Ei vaikutuksia 
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Kurjennoron vaihtoehdot länsi ja itä 

Kurjennoron läntinen vaihtoehto nykyisten voimajoh-
tojen paikalla 

Kurjennoron itäinen vaihtoehto uudessa maastokäytä-
vässä 

Suuri herkkyys: 

Vaikutusalueelle sijoittuu Natura- ja luonnonsuojelualuetta 
sekä metsälakikohteita ja uhanalaisia luontotyyppejä ny-
kyisten voimajohtojen yhteydessä.  

Suuri herkkyys: 

Vaikutusalueelle sijoittuu Natura-aluetta sekä metsälakikoh-
teita ja uhanalaisia luontotyyppejä.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Natura-alueen luontotyypeille ja lajistolle aiheutuu vain 
vähäisiä vaikutuksia. Luonnonsuojelualueelle ei kohdistu 
haitallisia vaikutuksia. Nykyisiin voimajohtoihin tukeutu-
vassa vaihtoehdossa muodostuu vähemmän uutta johto-
aluetta.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Natura-alueen luontotyypeille ja lajistolle aiheutuu vain vähäi-
siä vaikutuksia. Uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaih-
toehdossa menetetään enemmän sekä uhanalaisia että ta-
vanomaisia luontotyyppejä ja niiden lajistoa. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Vähäinen kielteinen vaikutus 

 

Riuttavuoren vaihtoehdot länsi ja itä 

Riuttavuoren läntinen vaihtoehto nykyisten voimajoh-
tojen paikalla 

Riuttavuoren itäinen vaihtoehto uudessa maastokäytä-
vässä 

Kohtalainen herkkyys: 

Vaikutusalueella on uhanalaista luontotyyppiä sekä useita 
metsälakikohteita nykyisten voimajohtojen yhteydessä. 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella on yksi metsälakikohde, muutoin tavan-
omaisia luontotyyppejä ja kasvilajistoa. 

Vähäinen kielteinen muutos: 

Muutamien metsälakikohteiden ala supistuu ja ominais-
piirteet muuttuvat. Yhden uhanalaisen luontotyyppikoh-
teen ala supistuu vähäisesti. Vaihtoehdolla muodostuu 
vähemmän uutta johtoaluetta.  

Kohtalainen kielteinen muutos: 

Yhden metsälakikohteen ala supistuu. Uuteen maastokäytä-
vään sijoittuvassa vaihtoehdossa menetetään enemmän ta-
vanomaisia luontotyyppejä ja niiden lajistoa. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Vähäinen kielteinen vaikutus 

 

Porvari-Laurilan vaihtoehdot länsi ja itä 

Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto nykyisten voima-
johtojen paikalla 

Porvari-Laurilan itäinen vaihtoehto uudessa maastokäy-
tävässä 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella on tavanomaisia luontotyyppejä ja kasvi-
lajistoa. 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella on tavanomaisia luontotyyppejä ja kasvila-
jistoa. 

Ei vaikutuksia: 

Vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen luonnonympäris-
töön. Vaikutusalueella on vesistönylitys, mutta johtoraken-
teita ei sijoiteta vesistöön. Vaihtoehdolla muodostuu vä-
hemmän uutta johtoaluetta.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen luonnonympäristöön. 
Uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaihtoehdossa mene-
tetään enemmän tavanomaisia luontotyyppejä ja niiden lajis-
toa. 

Ei vaikutuksia Vähäinen kielteinen vaikutus 
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Karhunsillan vaihtoehdot länsi ja itä 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole kummassakaan 
vaihtoehdossa uhanalaisia tai silmällä-
pidettäviä luontotyyppejä eikä uhan-
alaisia tai muuten huomionarvoisia la-
jeja. Vaihtoehdot sijoittuvat luonnon-
oloiltaan osittain muuttuneeseen ym-
päristöön (rakentaminen, pelto). 

Ei muutosta: 

Ei vaikutuksia arvokkaille luontokoh-
teille. Hankkeen vaikutukset kohdistu-
vat yleisiin luontotyyppeihin ja kasvila-
jeihin. Ei vaikutuksia luonnon moni-
muotoisuudelle kokonaisuutena kum-
massakaan vaihtoehdossa.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Ei vaikutuksia 

 

Soilan vaihtoehdot länsi ja itä 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella ei ole kummassakaan 
vaihtoehdossa uhanalaisia tai silmällä-
pidettäviä luontotyyppejä eikä uhan-
alaisia tai muuten huomionarvoisia la-
jeja. Vaihtoehdot sijoittuvat luonnon-
oloiltaan osittain muuttuneeseen ym-
päristöön (rakentaminen, pelto). 

Ei muutosta: 

Ei vaikutuksia arvokkaille luontokoh-
teille. Hankkeen vaikutukset kohdistu-
vat yleisiin luontotyyppeihin ja kasvila-
jeihin. Ei vaikutuksia luonnon moni-
muotoisuudelle kokonaisuutena kum-
massakaan vaihtoehdossa.  

Vaikutuksen merkittävyys: 

Ei vaikutuksia 

 

Heimonharjun vaihtoehdot länsi ja itä 

Heimonharjun läntinen vaihtoehto nykyisten voima-
johtojen paikalla 

Heimonharjun itäinen vaihtoehto uudessa maastokäytä-
vässä 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella on tavanomaisia luontotyyppejä ja kasvi-
lajistoa. 

Vähäinen herkkyys: 

Vaikutusalueella on yksi metsälakikohde sekä tavanomaisia 
luontotyyppejä ja kasvilajistoa. 

Ei vaikutuksia: 

Vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen luonnonympäris-
töön. Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla vaihtoehdolla 
muodostuu vähemmän uutta johtoaluetta.  

Vähäinen kielteinen muutos: 

Vaikutusalueella olevalle metsälakikohteelle aiheutuu vähäi-
siä vaikutuksia. Uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaih-
toehdossa menetetään enemmän tavanomaisia luontotyyp-
pejä ja niiden lajistoa. 

Ei vaikutuksia Vähäinen kielteinen vaikutus 
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Kuva 6.13. Maastokauden 2021 luontoinventoinnissa havaittujen kohteiden sijainnit (FCG). 
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6.4.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Voimajohtohankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää voimajohdon pylväspaikko-
jen sijoittelulla. Talvella routa vähentää huomattavasti maaperän rikkoutumista, mikä korostuu etenkin 
suokohteilla. Pintakasvillisuuteen ja suokohteisiin kohdistuvia vaikutuksia, pinnan rikkoutumista ja työ-
koneiden painumia suon pintaan voidaan vähentää ajoittamalla rakentamistyöt routa-aikaan, jäädyttä-
mällä työalueet tai käyttämällä telapohjaisia työkoneita. Yhtenäisillä, arvokkailla suoalueilla rakentami-
nen tulisi toteuttaa lähtökohtaisesti hyödyntäen lumipeitteistä aikaa tai telapohjaisia työkoneita, jotka 
eivät aiheuta syviä painumia ja pintakasvillisuuden rikkoutumista. Voimajohtorakentamisessa pyritään 
yleensäkin hyödyntämään lähtökohtaisesti talviaikaa, jolloin maa on roudassa ja lumipeitteinen, koska 
tämä helpottaa rakentamista. Tavoite on siis yhtenevä luontoon kohdistuvien vaikutusten lieventämi-
sen kanssa. 

Pylväiden sijoittelussa voidaan lähtökohtaisesti huomioida myös virtavesiuomat, etenkin luonnontilai-
set purot, ja sijoittaa pylväät riittävän etäälle uomasta ja siten välttää rakentamisen aiheuttamaa ranta-
penkereen eroosiota uomaan. Arvokkaiden uomien ylityksiä voidaan välttää tai ne voidaan tehdä tila-
päisten siltarakenteiden avulla. Rakentamista varten laaditaan ohjeistus niistä uomista, joita ei saa ylit-
tää koneilla tai kuinka ne muutoin tulee huomioida arvojen säilyttämiseksi. Työkoneita ja polttoaineita 
ei varastoida vesistöjen lähellä. 

Haitallisia vaikutuksia lievennetään myös ohjeistamalla toimintatapoja luonnonoloiltaan herkillä koh-
teilla suunnittelua ja rakentamista varten laadittavilla kohdekohtaisilla ympäristöohjeilla. Voimajohdon 
suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa varten toimintaa ohjeistetaan YVA-arvioinnin osoittamissa 
suojeltavissa kohteissa. Arvokkaiden luontokohteiden suojaamiseksi laaditaan kohdekohtainen ohjeis-
tus, jossa huomioidaan tarvittavasti myös edellä mainitut lievennyskeinot rakentamisen ajoittamisesta, 
käytettävästä kalustosta sekä pylväiden sijoittelusta. Tarvittaessa kohteet voidaan merkitä maastoon 
voimajohdon rakentamisajaksi. Voimajohdon rakentamisen ja kunnossapidon aikana työmaalla pitää 
varautua etukäteen mahdollisiin kemikaali- ja polttoainevuotoihin. Erityisesti korostetaan huolellisuutta 
vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueilla. Kunnossapitovaiheessa maanpinnan rikkoutumista ja 
kasvillisuuden kulumista voidaan arvokkaissa luontokohteissa vastaavalla tavalla vähentää hyödyn-
täen lumipeitteistä aikaa, käyttämällä telapohjaista konekalustoa ja keskittämällä rakentamiskalustolla 
liikkuminen voimajohdon keskilinjalle ja pylväspaikoille 

6.5  Vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueisiin (vanha) 

6.5.1  Vaikutukset Natura-alueisiin 

Voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen enintään kilometrin vyöhykkeelle sijoittuu yhteensä yksitoista 
Natura-aluetta, joista neljä sijoittuu suunnitellun voimajohtoreitin tai johtoreittivaihtoehdon johtoalu-
eelle. Näillä neljällä Natura-alueella on jo nykyisin voimajohto, jonka johtoalueen leventämistä nyt arvi-
oidaan yhtenä vaihtoehtona. Suurin osa Natura-alueista on luontodirektiivin mukaisia erityisen suojelu-
toiminnan alueita (SAC-alueita) ja kaksi alueista on lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita 
(SPA). Voimajohtoreittejä lähimmät Natura-alueet on esitetty kuvassa 6.14 ja taulukossa 6–17. Etääm-
pänä sijaitsevat Natura-alueet on esitetty liitteen 1 kartoilla. 

Reittiosuudelle Alajärvi-Petäjävesi sijoittuu Myllyvuori-Vilhusenmäki Natura-alue (FI0900108) ja Syrjä-
harjun Natura-alue (FI0900085). Reittiosuudelle Petäjävesi-Jämsä sijoittuu Hallinmäen Natura-alue 
(FI0900124). Reittiosuudelle Toivila-Hikiä sijoittuu Isojärvi-Arvajanreitti Natura-alue (FI0900101). Na-
tura-alueille ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia alueiden suojeluarvoille. Vaikutukset Natura-alueille on 
arvoitu tarkemmin Natura-arvioinneissa tämän selostuksen liitteessä 3. 
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Kuva 6.14. Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuvat Natura 2000 -alueet (lähde: SYKE Avoin tieto 2021). 
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Taulukko 6-17. Natura-alueet enintään kilometrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. 

Natura-alue Kunta Tyyppi Pinta-ala Etäisyys voimajohto-
alueen reunasta 

Mäntykangas (FI0800100) Soini SAC 53 ha 28 m 

Matosuo (FI0800038) Soini SAC 837 ha 280 m 

Myllyvuori-Vilhusenmäki (FI0900108) Multia SAC 34 ha Nykyisellä johtoalu-
eella (B-C), 63 m (B-
C2) 

Syrjäharju (FI0900085) Petäjävesi /Keuruu SAC 65 ha Nykyisellä johtoalu-
eella (B-C), 56 m (B-
C3) 

Hallinmäki (FI0900124) Jämsä SAC 210 ha Nykyisellä johtoalu-
eella (E-F), 100 m (E-
F1) 

Rasuanniemi (FI0900053) Jämsä SAC 18 ha 922 m 

Hertunvuori (FI0900095) Kuhmoinen SAC 93 ha 444 m 

Isojärvi-Arvajanreitti (FI0900101) Kuhmoinen /Jämsä SAC/SPA 4635 ha Nykyisellä johtoalu-
eella 

Jussilan keto (FI0335010) Padasjoki SAC 0,75 ha 660 m 

Sajaniemi (FI0325009) Hämeenlinna SPA 82 ha 780 m 

Ormajärvi-Untulanharju (FI0325002) Hämeenlinna SAC 710 ha 461 m 

 

6.5.2  Vaikutukset luonnonsuojelu-, suojeluohjelmien tai Metsähallituksen tuleviin suoje-
lualueisiin 

Voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen alle 500 metrin vyöhykkeelle sijoittuu yhteensä 35 suojelu- 
tai suojeluohjelma-aluetta tai Metsähallituksen tulevaa suojelualuetta. Näistä 13 sijoittuu osittain nykyi-
sen voimajohtoreitin alueelle. Nykyisen voimajohtoreitin leventäminen lisää hieman vaikutuksia näille 
suojelualueille 12 kohteessa, mutta vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kuuden kohteen kohdalla on muo-
dostettu suojelualueen kiertävä vaihtoehtoreitti. Vaihtoehtoreittien toteutuessa vaikutuksia näille suoje-
lukohteille ei muodostu. Voimajohtoreittien alueelle ja niiden läheisyyteen sijoittuvat suojelualueet, 
suojeluohjelmien mukaiset alueet ja Metsähallituksen tulevat suojelualueet on esitetty kuvassa 6.9 ja 
taulukoissa 6–18, 6–20 ja 6–22. Vaikutukset alueille on esitetty taulukoissa 6–19, 6–21 ja 6–23. 
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Kuva 6.15. Luonnonsuojeluohjelmien alueet, inventoidut luontokohteet, luonnonsuojelualueet ja Metsähallituksen tulevat suo-

jelualueet voimajohdon läheisyydessä. 
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Taulukko 6-18. Voimajohtoreittejä lähimmät suojelu- ja suojeluohjelma-alueet sekä Metsähallituksen tulevat suojelualueet (alle 
500 metriä) Alajärvi-Petäjävesi johto-osuudella. Johtoalueelle sijoittuvien suojelualueiden tiedot on korostettu vihreällä värillä. 

Suojelu-/suojeluohjelma-alue 
(tunnus) 

Tyyppi Kunta  Pinta-ala Etäisyys voima-
johtoalueen reu-
nasta 

Vehmaskankaan länsipuolinen läh-
desuo 

Soidensuojelun täyden-
nysehdotusalue 

Alajärvi 21 ha 500 m 

Mäntykangas (AMO100519) Vanhojen metsien suoje-
luohjelma 

Soini 54 ha 22 m 

Suoja-Taivasmäki Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Soini 54 ha 26 m 

Saarijärven reitti Leuhukosken ylä-
puolella (MUU090022) 

Suojellut valuma-alueet Soini 2 240 km2 Nykyisellä johto-
alueella 

Kaipainen Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Soini 313 ha 340 m 

Isoneva-Pirttineva Soidensuojelun täyden-
nysehdotusalue 

Soini 308 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Vilhusenvuoren luonnonsuojelu-
alue (YSA097491) 

Yksityisen maan luonnon-
suojelualue 

Multia 14 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Vihusenmäen luonnonsuojelualue 
(YSA206243) 

Yksityisen maan luonnon-
suojelualue 

Multia 17 ha 120 m  

Syrjäharju Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Petäjävesi 23 ha 72 m 

Syrjäharju (AMO090491) Vanhojen metsien suoje-
luohjelmat 

Petäjävesi 22 ha 60 m 

 

 

Kuva 6.16. Voimajohtoreitille nykytilanteessa ja tulevassa tilanteessa sijoittuva Isoneva-Pirttineva soidensuojelun täydennyseh-
dotusalue.   
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Kuva 6.17. Voimajohtoreitille nykytilanteessa ja Vilhusenmäen itäisen reittivaihtoehdon toteutuessa sijoittuva Vilhusvuoren 
luonnonsuojelualue (YSA097491). Siihen rajautuu Vihusenmäen luonnonsuojelualue (YSA206243). 

Taulukko 6-19. Vaikutusten arviointi reittiosuudella Alajärvi-Petäjävesi johtoalueelle sijoittuville suojelualueille.  

Reittiosuus Alajärvi-Petäjävesi (B-C) 

Suojelualue Luonne Vaikutukset 

Saarijärven reitti 
Leuhukosken ylä-
puolella 
(MUU090022) 

Suojellut valuma-alu-
eet 

Uuden voimajohdon rakentamis- ja vanhan voimajohdon rakenteiden pur-
kualueet ovat pieniä suhteessa koko valuma-alueen kokoon, jolloin hank-
keesta aiheutuva vesistökuormitus jää merkitykseltään vähäiseksi. 

Isoneva-Pirttineva Soidensuojelun täy-
dennysehdotusalue 

Uudelta johtoaukealta suon puusto poistetaan noin 465 metrin matkalta 
(0,9 ha), mutta suon aluskasvillisuus säilyy. Suoria vaikutuksia luontotyyp-
piin kohdistuu yhden pylvään perustamisesta. Pysyvä muutos keskittyy 
perustuksen ja harusten kohdalle, josta kaivetaan turvekerros pois. Luon-
totyyppi häviää tältä kohtaa. Yhden perustuksen pinta-ala on alle 200 ne-
liömetriä. Lisäksi pylväsrakenteiden väliin maahan kaivetaan maadoitus-
elektrodit noin 0,7–1 metrin syvyyteen. Suorat vaikutukset kohdistuisivat 
tällöin hyvin pienelle alalle. Perustukset eivät salpaa vesien liikkeitä, ei-
vätkä ne muuta suon vesitasapainoa. Nykyisen voimajohdon rakenteiden 
purkamisesta ei aiheudu muutoksia suokasvillisuudelle töiden ajoittuessa 
talviaikaan maan ollessa roudassa. Vaikutuksien merkitys on vähäinen. 

Vihusenmäen luon-
nonsuojelualue 
(YSA206243) 

Yksityisen maan luon-
nonsuojelualue 

Itäisessä reittivaihtoehdossa (B-C) boreaaliset luonnonmetsät -luontotyy-
pin levinneisyys supistuu ja reunavaikutusalue laajenee nykyisestä. Vaih-
toehdon toteuttaminen edellyttää uudelta johtoalueelta suojelun purka-
mista. Vaikutuksien merkitys on kohtalainen.  

Vilhusenmäen keskimmäisessä (B-C2) tai läntisessä (B-C3) vaihtoeh-
doissa ei vaikutuksia suojelualueelle. 
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Taulukko 6-20. Voimajohtoreittejä lähimmät suojelu- ja suojeluohjelma-alueet sekä Metsähallituksen tulevat suojelualueet (alle 
500 metriä) Petäjävesi-Jämsä johto-osuudella. Johtoalueelle sijoittuvien suojelualueiden tiedot on korostettu vihreällä värillä. 

Suojelu-/suojeluohjelma-alue 
(tunnus) 

Tyyppi Kunta  Pinta-ala Etäisyys voima-
johtoalueen reu-
nasta 

Tallaanniemi (YSA239013) Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue  

Petäjävesi 7 ha 250 m 

Metsä-Ryskälän luonnonsuojelu-
alue YSA203548 

Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

Jämsä 8 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Salonsyrjä Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Jämsä 22 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Sammalsuo Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Jämsä 182 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Nättilän luonnonsuojelualue 
(YSA200099) 

Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

Jämsä 3 ha 480 m 

 

  

Kuva 6.18. Itäaho/Rajasuon itäisen reittivaihtoehdot johtoalueelle sijoittuva Metsä-Ryskälän luonnonsuojelualue ja Metsähalli-
tuksen suojelluiksi varatut alueet (Salonsyrjä ja Sammalsuo). 

Taulukko 6-21. Vaikutusten arviointi reittiosuudella Petäjävesi-Jämsä johtoalueelle sijoittuville suojelualueille. 

Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä (E-F) 

Metsä-Ryskälän luon-
nonsuojelualue 
YSA203548 

Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

Itäaho/Rajasuon itäisessä vaihtoehdossa (E-F) johtoaukea leviää erit-
täin vähäisesti luonnonsuojelualueella. Vaikutuksien merkitys on vä-
häinen. Suojelutavoitteet eivät heikkene.  

Lännestä kiertävässä vaihtoehdossa (E-F1) ei vaikutuksia Metsä-Rys-
kälän luonnonsuojelualueelle muodostu. 

Salonsyrjä Metsähallituksen tule-
vat suojelualueet 

Salonsyrjän kiinteistö (182-470-3-83) kuuluu Hallinmäen Natura-aluee-
seen (FI0900124). Itäaho/Rajasuon itäisessä vaihtoehdossa (E-F) joh-
toaukea leviää hieman puustoiselle suolle. Uudelta johtoaukealta suon 
puusto poistetaan, mutta suon aluskasvillisuus säilyy. Suoalueen vesi-
tasapaino ei muutu. Vaikutuksien merkitys on vähäinen.  

Hallinmäen Natura-alueen lännestä kiertävässä vaihtoehdossa (E-F1) 
ei vaikutuksia Salonsyrjän alueelle muodostu. 

Salonsyrjä 

Sammalsuo 

Salonsyrjä 

Sammalsuo 



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 157 
  

 
Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä (E-F) 

Sammalsuo Metsähallituksen tule-
vat suojelualueet 

Sammalsuon kiinteistö (182-434-1-564) kuuluu Hallinmäen Natura-alu-
eeseen (FI0900124). Itäaho/Rajasuon itäisessä vaihtoehdossa (E-F) 
luonnonmetsien ja kangasmetsien levinneisyys hieman heikkenee. 
Metsien pinta-ala supistuu noin 0,8 hehtaarilla, kun johtoalue levenee 
noin 8 metriä. Metsäisillä osilla reunavaikutusalue laajenee. Puustois-
ten soiden ja purojen osalla uudelta johtoaukealta poistetaan puusto. 
Puron virtausolosuhteet ja soiden vesitasapaino eivät muutu. Vaiku-
tuksien merkitys on kohtalainen.  

Sammalsuon lännestä kiertävässä vaihtoehdossa (E-F1) ei vaikutuk-
sia muodostu. 

 

Taulukko 6-22. Voimajohtoreittejä lähimmät suojelu- ja suojeluohjelma-alueet sekä Metsähallituksen tulevat suojelualueet (alle 
500 metriä) Toivila-Hikiä johto-osuudella. Johtoalueelle sijoittuvien tai siihen rajautuvat suojelualueiden tiedot on korostettu vihre-
ällä värillä. 

Suojelu-/suojeluohjelma-alue 
(tunnus) 

Tyyppi Kunta  Pinta-ala Etäisyys voima-
johtoalueen reu-
nasta 

Alhojärvi (LVO090195) Lintuvesiensuojeluohjelma Jämsä 25 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Pihlajaveden reitti (MUU040017) Suojellut valuma-alueet Jämsä /Kuh-
moinen 

2 950 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Pälämän Jokilahden ja Hassinkos-
ken luonnonsuojelualue 
(YSA203214) 

Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

Jämsä /Kuh-
moinen 

5 ha Rajautuu nykyi-
seen johtoaluee-
seen 

Arvajan reitti (RSO090077) Rantojensuojelualue Kuhmoinen 1 310 ha Nykyisellä johto-
alueella 

Hakinharjun lehto (LHO090256) Lehtojensuojeluohjelma Kuhmoinen 2 ha 230 m 

Kartanon puisto (YSA207294) Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue  

Kuhmoinen 1 ha 300 m 

Perä-Hakin luonnonsuojelualue 
(YSA097493) 

Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

Kuhmoinen 2 ha 220 m 

Lehmusharjun luonnonsuojelualue 
(YSA097496) 

Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

Kuhmoinen 2 ha 65 m 

Velislammen eteläpuoliset suot Soidensuojelun täyden-
nysehdotusalue 

Kuhmoinen 22 ha 340 m 

Saunavuori (ERA203909) Erityisesti suojeltavan lajin 
suojelualue (LsL 47 §) 

Kuhmoinen 1 ha 335 m 

Lippajärvenojan lehmuslehto 
(LTA203796) 

Luontotyypin suojelualue 
(LsL 29 §) 

Hämeenlinna 0,3 ha Rajautuu nykyi-
seen johtoaluee-
seen 

Metsä-Pylkkälä Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Hämeenlinna 5 ha Rajautuu nykyi-
seen johtoaluee-
seen 

Metsä-Norola Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Hämeenlinna 7 ha Rajautuu nykyi-
seen johtoaluee-
seen 

Ritalinojan lehmusalue 
(LTA206425) 

Luontotyypin suojelualue 
(LsL 29 §) 

Hämeenlinna 0,05 ha 325 m 

Kurkiniemen metsälehmuskum-
pare (LTA300207) 

Luontotyypin suojelualue 
(LsL 29 §) 

Hämeenlinna 0,025 ha 190 m 
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Suojelu-/suojeluohjelma-alue 
(tunnus) 

Tyyppi Kunta  Pinta-ala Etäisyys voima-
johtoalueen reu-
nasta 

SuojaLeiriharju Metsähallituksen  

tulevat suojelualueet 

Hämeenlinna 6 ha 400 m 

Suoja-Alla Metsähallituksen  

tulevat suojelualueet 

Hämeenlinna 3 ha 72 m 

Suojaperinkää Metsähallituksen  

tulevat suojelualueet 

Hämeenlinna 4 ha 60 m 

Saparonlahden jalopuumetsikko 
(LTA2063019) 

Luontotyypin suojelualue 
(LsL 29 §) 

Janakkala 4 ha 120 m 

Saparon lehmusmetsikkö 
(LTA202741) 

Luontotyypin suojelualue 
(LsL 29 §) 

Janakkala 1 ha 200 m 

 

 

Kuva 6.19. Nykyiselle ja tulevalle johtoalueelle sijoittuva Alhojärven lintuvesiensuojeluohjelman alue. 

 

Kuva 6.20. Nykyiselle ja tulevalle johtoalueelle sijoittuva Arvajan reitti rantojensuojeluohjelman alue ja nykyiseen johtoaluee-

seen rajautuva Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuojelualue (YSA203214). 
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Kuva 6.21. Nykyiseen ja tulevaan johtoalueeseen rajoittuva Lippajärvenojan lehmuslehto ja osittain tulevalle johtoalueelle si-
joittuvat Metsähallituksen suojelluiksi varatut alueet (Metsä-Pylkkälä (Nerosjärvi METSO 10000) ja Metsä-Norola (Lippajär-
venoja)). 

Taulukko 6-23. Vaikutusten arviointi reittiosuudella Toivila-Hikiä johtoalueelle sijoittuville suojelualueille. 

Reittiosuus Toivila-Hikiä (K-L ja O-P) 

Alhojärvi 
(LVO090195) 

Lintuvesiensuojeluohjelma Alhojärvi ja sitä ympäröivät peltoalueet ovat tärkeitä keväisiä ja 
syksyisiä muuttolintujen levähdysalueita. Voimajohdon johtimien 
lisääntymisellä arvioidaan olevan vähäistä (kielteinen) vaikutusta 
alueella levähtäviin muuttolintuihin. Voimajohtoreittiä on siirretty 
lähemmäs alueen ulkoreunaa etäämmälle, mikä lieventää hie-
man vaikutuksia. 

Pihlajaveden reitti 
(MUU040017) 

Suojellut valuma-alueet Voimajohtopylväiden rakennuspaikat eivät sijoitu vesialueelle. 
Uuden voimajohdon rakentamis- ja vanhan voimajohdon raken-
teiden purkualueet ovat pieniä suhteessa koko valuma-alueen 
kokoon, jolloin hankkeesta aiheutuva vesistökuormitus jää mer-
kitykseltään vähäiseksi. 

Pälämän Jokilahden ja 
Hassinkosken luon-
nonsuojelualue 
(YSA203214)  

Yksityismaiden luonnonsuoje-
lualue 

Luonnonsuojelualue rajautuu nykyiseen johtoalueeseen. Kuh-
moisten Kurjennoron läntisessä voimajohtoreittivaihtoehdossa 
(K-L) johtoalue leviää 9 metriä nykyisen voimajohtoalueen länsi-
puolelle. Vaihtoehdon toteuttaminen ei muodosta vaikutuksia 
suojelualueelle. 

Kuhmoisten Kurjennoron itäisessä voimajohto-reittivaihtoeh-
dossa (K-L2) ei vaikutuksia muodostu.  

Arvajan reitti 
(RSO090077)  

Rantojensuojelualue Kuhmoisten Kurjennoron voimajohtoreittivaihtoehdossa (K-L) 
johtoalue leviää 9 metriä nykyisen voimajohtoalueen länsipuo-
lelle. Vaihtoehdon toteuttaminen heikentää erittäin vähäisesti 
rantojensuojelutavoitteita.  

Kuhmoisten Kurjennoron itäisessä voimajohto-reittivaihtoeh-
dossa (K-L2) ei vaikutuksia muodostu. 

Lippajärvenojan leh-
muslehto 
(LTA203796) 

Luontotyypin suojelualue (LsL 
29 §) 

Hankkeessa ei muodostu vaikutuksia suojelualueelle, koska joh-
toalue leviää johtoalueen itäpuolella. Lippajärvenojan lehmus-
lehto on johtoalueen länsipuolella. 

Metsä-Pylkkälä
  

Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Johtoalue leviää johtoalueen itäpuolelle kiinteistölle 
Metsä-Pylkkälä. Suojelupinta-ala on noin 24,3 ha. Hank-
keessa tulevan suojelualueen puustoa raivataan noin 0,14 
hehtaarin alalta. Voimajohdolla arvioidaan olevan vä-
häistä kielteisiä vaikutusta alueen luontoarvoihin. 
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Metsä-Norola  Metsähallituksen tulevat 
suojelualueet 

Johtoalue leviää itäpuolelle kiinteistölle Metsä-Norola 
(109-532-22-83). Kiinteistön pinta-ala on noin 11, 5 ha. 
Hankkeessa tulevan suojelualueen puustoa raivataan 
noin 0,17 hehtaarin alalta. Alueella on liito-orava. Voima-
johdolla arvioidaan olevan vähäistä kielteisiä vaikutusta 
alueen luontoarvoihin. 

 

6.6  Vaikutukset linnustoon 

6.6.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Johtoreitin alueella pesivä linnusto koostuu pääosin alueellisesti tavanomaisista metsä- ja suoalueiden 
sekä peltoalueiden pesimälajeista. Pitkän voimajohtoreitin varrelle sijoittuu kuitenkin monenlaisia 
elinympäristöjä, joiden linnustolliset arvot liittyvät lähialueiden Natura-alueisiin ja muihin suojeluohjel-
mien alueisiin sekä maakunnallisesti arvokkaisiin linnustoalueisiin. Näiden lisäksi jokivarsille sijoittuvat 
laajemmat peltolakeudet ovat paikoin muuttolinnuston kerääntymisalueina merkittäviä. Osittain myös 
turvetuotantoalueet toimivat muuttolinnuston kerääntymisalueina pienemmässä mittakaavassa.  

Suunnitelluille voimajohtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu kansainvälisesti tärkeiksi 
luokiteltuja linnustoalueita (IBA-alueita) tai kansallisesti tärkeitä lintualueita (FINIBA). Lähimmäksi joh-
toreittiä sijoittuva FINIBA-alue on Päijänteen FINIBA-alue, joka jää hieman alle kilometrin etäisyydelle 
voimajohtoreitistä Kuhmoisissa. Voimajohtoreitille sijoittuu neljä maakunnallisesti arvokasta lintualu-
etta (MAALI), jotka ovat Matosuo Soinissa, Heinämäen metsät Multialla, Kääpälän pellot ja Alhojärven 
alue Jämsässä. Lisäksi johtoreittien läheisyyteen sijoittuu useita muita MAALI-kohteita. 

Taustatietojen analysoinnin ja maastoselvitysten perusteella voimajohtoreitin vaihtoehtoihin on tehty 
useita muutoksia, joiden syynä ovat olleet asutuksen huomioiminen, tekniset tai luonnonsuojelulliset 
syyt. Linnustovaikutukset on arvioitu erikseen kaikkien reittimuutosten osalta, mutta linnuston kannalta 
vain merkittävimmiksi arvioidut kohteet on otettu mukaan tähän YVA-selostukseen. Kohteet ovat Vil-
husenmäen, Pengerjoen, Itäahon/Rajasuon, Porvari-Laurilan ja Riuttavuoren vaihtoehdot. 

Voimajohtojen keskeisimmät linnustovaikutukset ovat uusien maastokäytävien aiheuttamat elinympä-
ristömuutokset, käytönaikaiset häiriö- ja estevaikutukset sekä törmäysriski pesimälinnustolle ja suo- tai 
peltoalueilla levähtäville muuttolinnuille. Koska Alajärvi-Hikiä välinen voimajohtoreitti sijoittuu suurelta 
osin nykyisen voimajohdon paikalle, haittaa linnustolle arvioidaan tulevan häiriö- ja estevaikutuksista.  

Voimajohtohankkeen ei arvioida aiheuttavan pysyviä muutoksia metsä- tai suoalueiden lintulajistossa 
tai parimäärissä. Vaikutus lintujen elinympäristöjen laatuun ja määrään on vähäinen verrattaessa sitä 
esimerkiksi tavanomaisen metsätalouden vaikutuksiin. Rakentamistoimenpiteet saattavat karkottaa 
linnustoa, mutta vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja paikallisia. 

Uusiin maastokäytäviin sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla linnuston elinympäristöt muuttuvat nykytilantee-
seen nähden jonkin verran. Vaikutus ilmenee metsäpinta-alan pienentymisenä, mutta muutoksen mer-
kityksen tavanomaiselle metsälinnustolle arvioidaan jäävän kokonaisuutena vähäiseksi pitkällä aikavä-
lillä. 

Voimajohdot aiheuttavat linnuille törmäysriskin. Lintujen on kuitenkin todettu melko tehokkaasti väistä-
vän voimajohtoja ja näin kykenevän välttämään törmäyksen. Paikallisten pesivien lintujen on tutkimus-
ten mukaan havaittu oppivan väistämään voimajohtoja todennäköisemmin kuin läpimuuttavan linnus-
ton (Ferrer & Janss 1999). Koska voimajohto sijoittuu osittain jo olemassa olevan voimajohdon pai-
kalle, ei lintujen törmäysriskiä arvioida erityisen merkittäväksi. Johtimien määrän muutoksella on voi-
majohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien määrän lisäys vaikuttaa tör-
mäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). 

Vähäisiä linnustovaikutuksia Alajärvi-Hikiän välisen voimajohtoreitin varrella kohdistuu neljälle maa-
kunnalliselle MAALI-alueelle. Avosoilla ja pelloilla pesiville lajeille voimajohdosta on vähäistä haittaa 
Matosuon, Kääpälän ja Alhojärven alueilla. Metsälajistoon voimajohdosta on vähäistä häiriövaikutusta 
Heinämäen metsäalueen lisäksi (MAALI-alue) myös Vilhusenmäellä. Kokonaisuudessa hankkeen lin-
nustovaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi, koska suurelta osaltaan voimajohtoreitti sijaitsee nykyi-
sen voimajohdon paikalla.   



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 161 
  

 

Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla rakentamistoimet mahdollisimman 
suppealle alueelle, jolloin elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Rakentamistoi-
met suoalueilla voidaan ajoittaa pesimisajan ulkopuolelle, jolloin rakentamisesta aiheutuva haitta jää 
mahdollisimman pieneksi. Myös muutollaan levähtävälle linnustolle aiheutuvaa meluhaittaa voidaan 
välttää ajoittamalla rakennus- ja purkutyöt lintujen muuttokauden ulkopuolelle. Lintujen törmäysriskiä 
voidaan vähentää asentamalla lintupalloja avomailla sijaitseville arvokkaille linnustoalueille. Huo-
miomerkintöjä voidaan asentaa voimajohtojen rakennusvaiheessa myös vesistöjen ylitysten kohdalle. 

6.6.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyprosessissa on tavoitteena edistää hankkeiden ympäristövai-
kutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. 
Arviointimenettelyssä pyritään huomioimaan myös kansainväliset ja kansalliset strategiat ja ohjelmat, 
joilla edistetään luonnon monimuotoisuuden huomioimista ja kestävää ympäristönkäyttöä laaja-alai-
sissa hankkeissa. 

EU:n biodiversiteettistrategia. Euroopan komissio julkaisi 20.5.2020 uuden biodiversiteettistrategian, 
joka tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. 
EU:n biodiversiteettistrategian vuoteen 2030 ulottuvien toimintaehdotusten tavoitteena on varmistaa 
luonnon monimuotoisuuden elpyminen siten, että pitkän aikavälin biodiversiteettitavoitteet ympäristön 
hyvästä tilasta tulevat toteutumaan 2050 mennessä. Strategia esittää linjauksia komission ja jäsenmai-
den luontopääomaa koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden suojelulle, eri 
elinympäristöjen ekologisen tilan parantamiselle, rakenteellisen muutoksen mahdollistaville tekijöille ja 
kansainvälisisille prioriteeteille. 

Luonnonsuojelulain uudistus. Ympäristöministeriö asetti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulain 
uudistukseksi. Lakiuudistuksen käsittely on vielä kesken. Ehdotus ajantasaistaisi ja vahvistaisi luonto-
kohteiden suojaa, laajentaisi luonnonsuojelun keinovalikoimaa sekä ottaisi paremmin huomioon ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset. Uutuutena lakiin ehdotetaan lisättäväksi vapaaehtoista ekologista kompen-
saatiota. 

”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi”. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulu-
kuussa 2012. Strategian päätavoite oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa 
vuoteen 2020 mennessä. (YM 2013) 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallista strategiaa ja toimintaohjelmaa 
päivitetään seuraavalle kymmenvuotiskaudelle (2021–2030). Strategia ja toimintaohjelma huomioivat 
YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa asetettavat tavoit-
teet vuoteen 2030, vuonna 2020 julkaistun EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet sekä kansallisesti 
päätettävät tavoitteet. 

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa 
luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään 
siihen sopeutumista. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhtei-
nen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toi-
mia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien 
vapaaehtoisuuteen. 

Kansallinen metsästrategia 2025 vahvistettiin Valtioneuvostossa vuonna 2019. Se kuvaa metsäalan 
tärkeimmät tavoitteet ja tavoittelee kolmea päämäärää: Suomi on kilpailukykyinen metsiin perustuville 
liiketoiminnoille, metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat sekä metsät ovat aktiivisessa, 
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Kan-
sallinen metsästrategia 2035 on nyt valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä (Maa- ja metsäta-
lousministeriö).  

Soidensuojelun täydennysehdotus (Ympäristöministeriö 2021) esittää soidensuojelun tilannekat-
sauksen vuosina 2015–2020. Suomen suoluonnon tila on heikentynyt maankäytön aiheuttamien muu-
tosten vuoksi. Heikentyminen näkyy muun muassa suoluonnon uhanalaistumisena. Soidensuojelun 
täydennysohjelmassa esitetään soidensuojelun vaikutuksia Suomen suoluontoon. 
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Pirkanmaan LUMO - Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030. Pirkanmaan maakuntahalli-
tuksessa 20.6.2022 hyväksytyn ohjelman keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi 
kaikissa ympäristöissä. Pirkanmaan LUMO on Suomen ensimmäinen maakunnallinen LUMO-ohjelma. 

6.6.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Voimajohtojen keskeiset linnustovaikutukset liittyvät uusien johtokäytävien rakentamiseen, käytönai-
kaiseen häiriö- ja estevaikutuksiin sekä törmäysriskiin pesimä- ja ruokailualueilla sekä muuttoreiteillä. 
Häiriövaikutukset korostuvat yhtenäisillä metsäalueilla, mutta häiriötä voi aiheutua myös, jos johtolinjat 
sijaitsevat päämuuttoreiteillä tai tärkeillä muutonaikaisilla ruokailu- tai lepäilyalueilla. 

Metsäelinympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu elinympäristöjen menetyksiä 
ja pirstoutumista, sekä tilapäistä häiriötä raivauksesta, avohakkuusta ja työkoneiden melusta. Hank-
keesta aiheutuvat elinympäristömuutokset ja -menetykset eivät talousmetsien alueilla ole merkittäviä, 
niiden vertautuessa alueiden muuhun metsienkäyttöön. Linnustolle muutoksilla voi olla merkitystä lä-
hinnä pienialaisesti, esimerkiksi hakkuilta säästyneillä vanhan metsän kuvioilla.  

Pääosin karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla linnuston elinympä-
ristöt jopa monipuolistuvat johtoaukealle muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Reuna-vaikutuksen 
lisääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden menestymistä. 

Suoalueilla voimajohdon rakentamisen vaikutus elinympäristöihin on pieni, koska hankealueen luon-
nontilaisemmat suot ovat pääasiassa puuttomia avosoita, eikä laajemmilla aapasoilla esimerkiksi reu-
narämeiden puuston poisto merkittävällä tavalla vaikuta suolajien esiintymiseen. Rakentamisesta ai-
heutuville elinympäristömuutoksille ja häiriövaikutuksille herkimpiä lajeja ovat suurempikokoiset peto-
linnut. Isommilla petolinnuilla hakkuut ja rakentaminen voivat vaikuttaa pesintään useamman sadan 
metrin etäisyydelle. Kotkilla maankäytön ja rakentamisen suojaetäisyytenä on puolestaan käytetty yhtä 
kilometriä pesäpaikkojen ympärillä. 

Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin. Törmäysriski on merkittävin lajeilla, 
joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin painoon sekä suurilla ja isoiksi parviksi kerääntyvillä la-
jeilla tai hämärä- ja yöaktiivisilla lajeilla. Potentiaalisia törmääjiä ovat joutsenet, hanhet, sorsat, kanalin-
nut, kurjet, kahlaajat ja petolinnut (Koskimies 2009). Merkittävien pesimä-, ruokailu- tai levähtämisalu-
eiden läheisyydessä törmäysriski kasvaa. 

Laskennallisen törmäysriskin voidaan esittää kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia virtajohtimia 
on enemmän ja yhteispylväässä johtimia on myös useammalla tasolla. Käytännössä johtimien määrän 
muutoksella on kuitenkin voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien 
määrän lisäys vaikuttaa törmäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). Lisäksi voimajohtopylväät ja 
johtimet saattavat houkutella petolintuja sopivan korkeina ympäristön tähystyspaikkoina. 

6.6.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina on käytetty hankkeen yhteydessä tehtyjä linnustoselvityksiä, lintutieteellisiltä yhdistyksiltä 
tilattuja havaintoaineistoja (Tiira) sekä lajitietokeskuksen tietokannan mukaisia tietoja huomionarvoi-
sista lintulajeista. Keskeisiä lähtötietoja ovat olleet: 

• Tiedot Suomen tärkeistä lintualueista (FINIBA, MAALI) ja kansainvälisesti tärkeistä lintualu-
eista (IBA) 

• Lajitietokeskuksen tiedot uhanalaisesta ja silmälläpidettävästä lintulajistosta 

• Tiedot Metsähallituksen vastuulajien (maakotka, merikotka, muuttohaukka) esiintymisestä 
kahden kilometrin vyöhykkeellä johtoreitin molemmin puolin, lisäksi kotkan elinympäristö-
mallinnus hankealueelta 

• Alueellisten lintuyhdistysten tiedot Tiira-havaintojärjestelmästä 

• Helsingin yliopiston rengastustoimiston pesäpaikka- ja rengastusrekisterin tiedot uhanalais-
ten lajien rengastuspaikoista kahden kilometrin vyöhykkeellä johtoreitin molemmin puolin 
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Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu voimajohdon rakentamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 
alueen linnustoon. Välittömät vaikutukset kohdistuvat suoraan lajien elinympäristöihin tai niiden elin-
olosuhteisiin ja välilliset vaikutukset aiheutuvat esimerkiksi elinympäristöjen muutoksesta, elinympäris-
töihin vaikuttavista vesitalouden muutoksista tai erilaisista häiriövaikutuksista. Arvioinnissa on käytetty 
hyväksi yleistä tietämystä lajien ekologiasta, käyttäytymisestä ja elinympäristövaatimuksista. 

Hankkeen linnustoselvitykset 

Hankealueella maastokaudella 2021 suoritettujen luontoselvitysten maastotöiden yhteydessä on huo-
mioitu myös tavanomaisen lintulajiston sekä EU:n lintudirektiivin liitteessä I luetellun lajiston esiinty-
mistä, mahdollisia elinympäristöjä tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tietoja linnustosta ja muusta 
eläimistöstä on haettu ympäristöhallinnon, luonnontieteellisen keskusmuseon sekä luonnonvarakes-
kuksen avoimista sekä viranomaiskäyttöön tarkoitetuista tietokannoista.  

Liito-orava- ja luontotyyppikartoituksien maastotöissä kirjattiin muistiin havaintotietoja lintulajistosta. 
Maastossa arvioitiin lisäksi eri biotooppien kuten vanhojen metsien, rehevien kuusikoiden, soiden ja 
kosteikoiden linnustopotentiaalia. Luontotyyppikartoituksen yhteydessä tarkistettiin yhteensä 33 koh-
detta johtoreitin alueelta. Liito-oravaselvitys kaikilla johtoreiteille sijoittuvilla liito-oravalle sopivilla met-
säkuvioilla suoritettiin huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana 2021 ja työhön käytettiin yhteensä noin 
200 maastotyötuntia. 

Luontoselvitysten maastoinventoinnit suoritettiin uuteen maastokäytävään sijoittuvilla osuuksilla vähin-
tään noin 200 metriä leveältä vyöhykkeeltä tarkasteltavan johtoreitin keskilinjan molemmin puolin. Ny-
kyisen voimajohdon yhteyteen sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla maastoselvitykset tehtiin vähintään noin 
100 metriä leveältä vyöhykkeeltä tarkasteltavan voimajohdon molemmin puolin. 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista linnustoon ovat laatineet linnustoasiantuntija Harri Taavetti ja insi-
nööri Jan Nyman FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

 

6.6.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

6.6.5.1  Pesimälinnusto 

Voimajohtoreittien alueella ja niiden välittömässä lähiympäristössä pesivä linnusto edustaa pääosin 
alueellisesti yleisiä metsä-, pelto- ja suoalueilla pesiviä lajeja. Reittien alueella esiintyvä huomionarvoi-
nen lintulajisto edustaa Suomen viimeisimmän uhanalaisarvioinnin perusteella uhanalaisiksi luokitel-
tuja lajeja sekä lintudirektiivin liitteen I lajeja, jotka kuitenkin pesivät Suomessa yhä melko runsaslukui-
sina. Metsälinnuston kannalta merkittävintä pesimäaluetta on maakunnallisesti arvokas Heinämäen 
metsien lintualue Multialla. Lisäksi voimajohtoreittien yhteyteen sijoittuu pienialaisia, luontoarvoiltaan 
monimuotoisempia metsäkuvioita, joilla tavataan lintudirektiivin liitteen I lajistoa kuten teeri, palokärki 
ja harmaapäätikka sekä uhanalaisiksi luokiteltuja metsälintulajeja kuten hömötiainen (EN), töyhtötiai-
nen (VU) ja pyy (VU).  

Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastus- ja löytörekisterin, petolintujen pesärekisterin sekä Met-
sähallituksen vastuulajitietojen perusteella voimajohtoreittien ympäristön rauhallisimmilla metsäalueilla 
pesii melko yleisinä tavattavia petolintulajeja; kanahaukkoja (NT), hiirihaukkoja (VU) ja viirupöllöjä (lin-
tudirektiivi liite I). Hämeenlinnan alueella voimajohtoreittien välittömään läheisyyteen sijoittuu myös tie-
dossa oleva sääksen (lintudirektiivi liite I) pesäpaikka, joka on lähtötietojen perusteella ollut lähivuo-
sina pesitty ja joka maastohavaintojen perusteella oli edelleen kesällä 2021 pesintäkelpoinen. Pesä 
sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. Vaikutukset edellä mainittuihin pesiviin petolin-
tuihin arvioidaan vähäisiksi, koska pesintöjä on todettu voimajohtolinjan välittömässä läheisyydessä jo 
useiden vuosien ajan.   

Lähimmät tiedossa olevat merikotkan pesäpaikat sijoittuvat rengastustoimiston pesäpaikkarekisterin ja 
rengastusrekisterin perusteella yli kahden kilometrin etäisyydelle voimajohtoreiteistä. Metsälajiston 
osalta voimajohtoreittien alueella olevat elinympäristöt edustavat pääosin hyvin tavanomaisia, talouskäy-
tössä olevien metsien elinympäristöjä, jotka eivät ylläpidä erityistä linnustollista monimuotoisuutta. Myös 
alueella tavattavat petolintulajit ovat jossain määrin sopeutuneet elämään metsätalouden muuttamissa 
elinympäristöissä.  
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Suo- ja kosteikkolintujen kannalta tärkeitä pesimäalueita sijoittuu voimajohtojen ympäristössä oleville 
luonnontilaisille ja sen kaltaisille suoalueille, joista tärkein on edellä mainittu maakunnallisesti arvokas 
linnustoalue Soinissa. Voimajohtoreittien ympäristöön sijoittuu myös runsaasti peltolinnuston elinympä-
ristöjä, joista muun muassa Kääpälän peltoalueet Jämsässä ovat olleet äärimmäisen uhanalaisen pelto-
sirkun pesimäaluetta.  

Kevään 2021 maastoselvitysten aikaan kiinnitettiin huomiota myös pesimälinnustoon sekä muutonaikai-
siin kerääntymiin peltoalueilla ja vesistöillä sekä kirjattiin merkittävämpi lajisto etenkin suoluontokohteilta 
ylös. Lisäksi havaitut petolinnut, tikat ja merkittävämpi vesilintulajisto kirjattiin havaintoihin, jolloin ne an-
tavat hyvän yleiskuvan alueen lajistosta talousmetsien varpuslinnuston lisäksi. Luontokohteiden kuvauk-
sissa on esitetty myös kohteiden linnustolliset arvot, jos lajisto on monipuolinen tai jos kohteella esiintyy 
uhanalaisia lajeja.   

6.6.5.2  Muuttolinnusto 

Tarkastellut voimajohtoreitit sijoittuvat sisämaan alueelle, missä lintujen muutto on huomattavasti vä-
häisempää ja hajanaisempaa verrattuna Suomen rannikkoalueisiin. Valtakunnallisista päämuuttorei-
teistä hankealue sijoittuu ainoastaan kurjen itäisemmälle kevät- ja syysmuuttoreitille, joka on laaja, 
noin 70–100 kilometriä leveä Oulusta Haapaveden, Jyväskylän ja Tampereen kautta kohti etelärannik-
koa suuntautuva vyöhyke.  

Tunnettuja muutonaikaisia kerääntymisalueita voimajohtoreittien alueella ovat maakunnallisesti arvok-
kaat Alhojärven sekä Kääpälän peltoalue Jämsässä. Näillä alueilla voi levähtää vuosittain useita sa-
toja laulujoutsenia ja sorsalintuja, kymmeniä metsähanhia ja kohtalaisesti kurkia. Syksyisin alueella 
levähtää runsaammin myös kahlaajia kuten töyhtöhyyppiä, kapustarintoja ja suokukkoja. Pienempiä 
muuttokerääntymiä havaittiin maastotöiden yhteydessä peltoalueilla voimajohtoreittien läheisyydessä, 
joilla havaittiin erityisesti pelloilla levähtäviä kahlaajia (mm. kapustarintoja).  

6.6.5.3  Linnustolliset arvokohteet 

Kansainvälisesti arvokkaat lintualueet (IBA), Suomen arvokkaat lintualueet (FINIBA) ja maakunnalli-
sesti tärkeät lintualueet (MAALI) on esitetty kuvassa 6.8. 

Suunnitelluille voimajohtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu kansainvälisesti tärkeiksi 
luokiteltuja linnustoalueita eli IBA-alueita. Lähin IBA-alue on yli kymmenen kilometrin etäisyydellä voi-
majohtoreitistä Pälkäneen alueella oleva Kukkiajärvi (FI067). Noin 6,6 hehtaarin laajuinen karu Kukkia-
järvi on Suomen tärkeimpiä selkälokin pesimäalueita.  

Voimajohtoreiteille ei sijoitu myöskään kansallisesti tärkeitä lintualueita (FINIBA). Lähimmäksi sijoittu-
vat FINIBA-alueet ovat Asikkalan, Padasjoen, Kuhmoisten ja Sysmän kuntien alueelle sijoittuva Päi-
jänteen FINIBA-alue, joka on hieman alle kilometrin etäisyydellä voimajohtoreiteistä Kuhmoisten alu-
eella. Runsassaarisen Päijänteen selkävesialueen kriteerilajeja ovat tukkakoskelo, isokoskelo, pikku-
lokki, naurulokki, selkälokki ja pikkutikka sekä yksi uhanalainen laji. Hämeenlinnan alueella voimajoh-
toreittien itäpuolelle sijoittuu Evon FINIBA-alue noin 2,5 kilometrin etäisyydelle voimajohtoreiteistä. 
Evon FINIBA-alueen arvot perustuvat alueella pesivään metsälinnustoon, joista alueen kriteerilajeja 
ovat metso, harmaapäätikka, pohjantikka, sinipyrstö ja pikkusieppo. Hämeenlinnan alueella, noin 3,2 
kilometrin etäisyydelle voimajohtoreiteistä sijoittuu myös Tuuloksen lintuvedet FINIBA-alue, joka on 
usean lähekkäisen lintuveden kokonaisuus Tuuloksen kirkonkylän ympäristössä. Alueen kriteerilajeja 
ovat kaulushaikara ja ruskosuohaukka.  

Hämeenlinnan Lammilla, Ormajärven luoteisrannalla, noin 800 metrin etäisyydelle voimajohtoreiteistä 
sijoittuu linnustollisesti arvokas Sajaniemen Natura-alue (SPA/FI0335010). Alueen pesimälajistoon 
kuuluu huomionarvoisia vanhan metsän lintulajeja, kuten pohjantikka ja pikkusieppo. 

Voimajohtohankkeen alueelle sijoittuu kolme maakunnallisesti tärkeää lintualuetta (MAALI) ja yksi noin 
230 metrin etäisyydelle voimajohtoreitistä (taulukko 6–5). Nämä alueet ovat 

• Matosuo 

• Heinämäen metsät 

• Alhojärvi 

• Kääpälän pellot 
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Lisäksi johtoreittien läheisyyteen sijoittuu useita muita MAALI-kohteita. 

Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voima-
johdon paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin 
puolin. Voimajohtoreitille sijoittuvista kolmesta maakunnallisesti arvokkaasta lintualueesta (MAALI) 
tällä alueella sijaitsee Soinin Matosuon (710178) ja Heinämäen metsien (710137) MAALI-alueet (tau-
lukko 6–5). 

Matosuon alue on yhteneväinen nykyisen voimajohtoreitin kanssa noin 440 metrin matkalta ja alue 
kuuluu osittain myös Natura-ohjelmaan kuuluvaan suoalueeseen. Alueen kriteerilajeihin kuuluu useita 
huomionarvoisia suo- ja kosteikkolintulajeja kuten muun muassa metsähanhi, mustakurkku-uikku, 
kurki ja riekko. 

Multian alueella voimajohtoreitille sijoittuu noin 420 metrin matkalla Heinämäen metsät (710137) 
MAALI-alue, joka käsittää runsaslahopuustoista kangasmetsää sekä korpialueita. Alueen kriteerilajeja 
ovat muun muassa kuukkeli, metso, viirupöllö ja kanahaukka sekä useita muita niin sanotun vanhan 
metsän lajeja. 

Toivilan ja Hikiän sähköasemien välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 
110 kilovoltin voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 110 kilo-
voltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilo-
voltin voimajohtojen väliorteen. Uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajoh-
tojen paikalle lähes koko osuudella. Tällöin voimajohtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin 
kaksi metriä länteen ja noin yhdeksän metriä itään.  

Reittiosuudella Toivila-Hikiä voimajohtoreitti sijoittuu Jämsässä noin 4100 metrin matkalla Alhojärven 
MAALI-alueelle (610173). Alhojärvi ja sitä ympäröivät peltoalueet ovat tärkeitä keväisiä ja syksyisiä 
muuttolintujen levähdysalueita. Alueen kriteerilajeihin kuuluu useita vesilintu- ja kahlaajalajeja. Alue 
kuuluu myös lintuvesien suojeluohjelmaan.  

Alhojärven koillispuolelle, noin 250 metrin etäisyydelle voimajohtoreiteistä sijoittuu Jämsän Kääpälän 
pellon (610158) MAALI-alue, jolla levähtää syksyisin laulujoutsenia ja hanhia. 

Taulukko 6-24. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat MAALI-alueet. 

Suojelu-/suojeluoh-
jelma-alue (tunnus) 

Tyyppi Kunta johtorei-
tillä/läheisyydessä 

Pinta-ala Johtoreitin osuus Etäisyys voima-
johtoalueen reu-
nasta (matka joh-
toalueella) 

Matosuo (710178) MAALI-
alue 

Soini 1 573 ha Alajärvi-Petäjävesi nykyisellä johto-
alueella (440 m) 

Heinämäen metsät 
(710137) 

MAALI-
alue 

Multia 151 ha Alajärvi-Petäjävesi nykyisellä johto-
alueella (420 m) 

Kääpälän pellot MAALI-
alue 

Jämsä 203 ha Toivila-Hikiä 230 m 

Alhojärven alue MAALI-
alue 

Jämsä 589 ha Toivila-Hikiä nykyisellä johto-
alueella (4100 m) 
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Kuva 6.22. IBA, FINIBA ja MAALI-alueet voimajohdon läheisyydessä. 
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6.6.6  Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi 

Voimajohtojen reittivaihtoehtojen keskeisimmät linnustovaikutukset ovat uusien johtokäytävien aiheut-
tamat elinympäristömuutokset, käytönaikaiset estevaikutukset sekä törmäysriski alueen pesimälinnus-
tolle sekä suo- ja peltoalueilla levähtäville muuttolinnuille. 

Alajärven-Hikiän voimajohtohankkeen metsäympäristöjen pesimäalueen menetykset ovat merkityk-
seltään vähäisiä, paikallisia ja lähinnä avohakkuun kaltaisia, koska voimajohdon rakentamien toteute-
taan pääosin nykyisten johtojen yhteyteen. Voimajohtohankkeen ei arvioida aiheuttavan pysyviä muu-
toksia metsä- tai suoalueiden lintulajistossa tai parimäärissä. Rakennusvaiheesta aiheutuu linnustolle 
ohimenevää häiriötä. 

Pääosin karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla linnuston elinympä-
ristöt jopa monipuolistuvat johtoaukeille muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Reunavaikutuksen 
lisääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden menestymistä alueella. Lisäksi voimajohto-
aukea tarjoaa sopivaa elinpiiriä muun muassa kanalintujen poikueille ja pikkujyrsijöitä saalistaville pe-
tolinnuille. 

Voimajohdot aiheuttavat linnuille törmäysriskin. Lintujen on kuitenkin todettu melko tehokkaasti väistä-
vän voimajohtimia ja näin kykenevän välttämään törmäyksen. Törmäysriski kasvaa, jos näkyvyys on 
huono sateen, sumun, pilvisyyden tai vuorokaudenajan vuoksi. Paikallisten pesivien lintujen on tutki-
musten mukaan havaittu oppivan väistämään voimajohtoja todennäköisemmin kuin läpimuuttavan lin-
nuston (Ferrer & Janss 1999). Koska voimajohtoreitti sijoittuu jo suurelta osin jo nykyisen voimajohdon 
paikalle, ei lintujen törmäysriskiä arvioida erityisen merkittäväksi. Johtimien määrän muutoksella on 
voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien määrän lisäys vaikuttaa 
törmäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). 

Koistisen (2004) selvityksen mukaan koko Suomessa linnuston keskimääräinen vuotuinen voimajoh-
toihin törmäämisestä aiheutuva kokonaiskuolleisuus on laskennallisesti arvioiden 200 000 yksilöä, 
mikä merkitsee noin 0,7 kuolettavaa törmäystä voimajohtokilometriä kohden vuodessa. Törmäysto-
dennäköisyys on arvioitu suuremmaksi alueilla, joilla pesii tai jonne kerääntyy paljon lintuja, kuten kos-
teikkoalueilla. Alajärvi-Hikiän väliselle voimajohtoreitille ei sijoitu kosteikkoalueita, jotka olisivat merkit-
täviä kosteikkolajien pesimä- tai levähdysalueita. 

Erään tutkimuksen mukaan (Haas 2005) törmäysriski on suurempi alue- ja jakeluverkossa kuin kanta-
verkossa, sillä korkealle sijoittuva ja paksujohtoinen voimajohto on havaittavampi kuin pienemmät säh-
kölinjat. Sähköiskun vaaraa ei suurillekaan linnuille käytännössä synny, koska suurjännitteisten voima-
johtojen jännitteiset osat sijaitsevat niin etäällä toisistaan. 

Fingrid Oyj on teettänyt useita linnuston törmäysriskitutkimuksia voimajohtohankkeiden suunnittelun 
yhteydessä (Koskimies 2003, Koskimies ym. 2008, Koskimies 2009). Tutkimuksissa on tarkkailtu voi-
majohdon korkeuden muutoksen vaikutuksia linnustoon. Muun muassa Pernajanlahdella johtoraken-
teen muutoksen ei todettu lisänneen törmäysriskiä kosteikkoalueen linnustolle. Tutkimuksissa voima-
johtojen aiheuttaman törmäysriskin merkitystä on arvioitu lajiston suotuisan suojelun tason kautta ja 
yleinen riski populaatiotasolla on todettu vähäiseksi. Esimerkiksi Pomarkun Isonevan (2009) ja Hyvin-
kään Järvisuon-Ridasjärven (2008) Natura-alueiden kattavissa linnustoseurannoissa ei törmäyksiä ha-
vaittu ja törmäysriskin arvioitiin olevan erittäin matala. Törmäysriskin pienuutta kuvaa parhaiten johti-
mia väistäneiden yksilöiden osuus, joka oli selvityksissä 0,05–0,006 %:n luokkaa voimajohtojen ohi 
lentäneistä linnuista.  

Luontoselvitysten perusteella johtoreitille tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu erityisen merkittä-
viä linnuston pesimä- tai levähdysalueita, jolla elinympäristö- ja törmäysvaikutuksia tulisi tarkemmin 
tutkia.  

Alajärvi-Hikiä voimajohtoreitin alueella törmäysriski kohdistuu suuriin lintuihin kuten laulujoutseneen, 
kurkeen ja hanhilajeihin. Vaikutus muodostuu käytönaikaisesta törmäysriskistä. Lintujen törmäysriskiä 
voidaan vähentää alueilla, jotka ovat esitetty kuvassa 6.23. 
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Vaikutusten arviointi salassa pidettäviin uhanalaisiin lajeihin on esitetty erillisessä raportissa, joka on 
tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön (liite 8). 

 

Kuva 6.23.Varoitusmerkkien suositellut sijainnit voimajohtoreitin varrella. 

Merkittävimmät linnustovaikutukset alueittain on esitetty alla. 

Alajärvi-Petäjävesi  

Reittivaihtoehdon alueella sijaitseva Matosuon MAALI-alue on yhteneväinen nykyisen voimajohtorei-
tin kanssa noin 440 metrin matkalta ja alue kuuluu osittain myös Natura-ohjelmaan kuuluvaan suoalu-
eeseen. Matosuon alue on erityisesti suolajien pesimäalue. Kokonaisuutena voimajohdon vaikutukset 
pesimälinnustoon ovat vähäisiä (kielteinen).    

Multian alueella Alajärvi-Petäjävesi nykyiselle voimajohtoreitille sijoittuu myös noin 420 metrin matkalla 
Heinämäen metsät (710137) MAALI-alue, joka käsittää runsaslahopuustoista kangasmetsää sekä kor-
pialueita. Alueen metsälajistolle voimajohtolinjasta aiheutuu vähäistä haittaa (kielteinen). 
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Toivila-Hikiä 

Reittiosuudella Toivila-Hikiä voimajohtoreitti sijoittuu Jämsässä noin 4100 matkalla Alhojärven MAALI-
alueelle (610173). Alhojärvi ja sitä ympäröivät peltoalueet ovat tärkeitä muuttolinnuston levähdysalu-
eita keväisin ja syksyisin. Voimajohdolla arvioidaan olevan vähäistä (kielteinen) vaikutusta alueella le-
vähtäviin muuttolintuihin.  

Reittiosuudella läheisyydessä noin 230 metrin etäisyydellä sijaitsee myös Kääpälän peltoalue (MAALI-
alue), joka on erityisesti syksyisin laulujoutsenten ja hanhien levähdysalue. Voimajohdolla arvioidaan 
olevan vähäistä (kielteinen) vaikutusta alueella levähtäviin muuttolintuihin.  

6.6.7  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Voimajohtohankkeen jatkosuunnittelussa haitallisia vaikutuksia voidaan paikallisesti lieventää pylväi-
den sijoittelulla. Suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa varten toimintaa ohjeistetaan arviointi-
selostuksen ja muiden selvitysten osoittamissa suojeltavissa kohteissa. Arvokkaiden luontokohteiden 
säilymiseksi laaditaan kohdekohtainen ohjeistus, jonka tavoitteena on kohteiden arvojen säilyminen. 
Tarvittaessa kohteet merkitään maastoon rakentamisajaksi. Rakentamisesta aiheutuvaa melua voi-
daan välttää ajoittamalla rakennusvaiheen äänekkäimmät työt lintujen pesimä- ja muuttokauden ulko-
puolelle, mikäli se on kohteen ominaisuuksien perusteella tarpeen. Käytännössä sähkön saannin ja 
kantaverkon käyttövarmuuden turvaaminen voi kuitenkin rajoittaa työvaiheiden ajoittamista ympäristön 
kannalta sopivimpaan ajankohtaan. 

Tavanomaiselle metsäalueilla pesivälle linnustolle arvioidaan aiheutuvan vähäistä haittaa elinympäris-
töjen pinta-alan pienentymisenä johtoreittiosuuksilla, jotka rakennetaan kokonaan uusille metsäalueilla 
sijaitseville johtokäytäville. Metsäisillä osuuksilla sijaitsevasta voimajohtolinjasta ei aiheudu merkittä-
vää törmäysriskiä pesimälajistolle.    

Lintujen törmäysriskiä vähentäviä merkintöjä suositellaan asennettavaksi Matosuon, Kääpälän ja Al-
honjärven Maali-alueille. Yksittäisten lajien kannalta huomiomerkintöjä ehdotetaan sääksen (lintudirek-
tiivi liite I) pesäpaikalle Hämeenlinnassa ja erittäin uhanalaisen (EN) selkälokin pesimäalueelle Kuohi-
järvellä. Lintujen törmäysriskiä vähentäviä merkintöjä suositellaan myös muiden laajempien vesistöyli-
tysten kohdalle. 

Lintujen törmäysriskiä vähentäviä merkintöjä suositellaan asennettavaksi Matosuon, Kääpälän ja Alho-
järven MAALI-alueille. Yksittäisen lajin kannalta huomiomerkintää ehdotetaan sääksen (lintudirektiivi 
liite I) pesäpaikalle Hämeenlinnassa. Lintujen törmäysriskiä vähentäviä merkintöjä suositellaan myös 
muiden laajempien vesistönylitysten kohdalle (kuva 6.23) 

6.6.8  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Linnustovaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty maastoselvitysten ohella aikaisempia lintuhavaintoja 
kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi maastotöiden yhteydessä on arvioitu eri kohteiden linnusto-
potentiaalia elinympäristöjen näkökulmasta, joka on huomioitu arvioinnissa. Lähtöaineistojen ja tehty-
jen selvitysten tuottama tieto on arvioitu riittäväksi arviointityön laatimiselle ja keskeisten voimajohto-
hankkeen linnustoon kohdistuvien vaikutusten luotettavaan arviointiin. 

6.7  Vaikutukset eläimistöön 

6.7.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Voimajohdon vaikutukset eläimistöön ovat paikallisia ja korkeintaan kohtalaisia. Voimajohdon vaikutus 
suurpetoihin on kokonaisuudessaan vähäinen, vaikka voimajohtoreitillä sijaitsee joitakin suurpetojen 
reviirejä. Vähäisiä vaikutuksia voi kohdistua metsäpeuraan voimajohtoreitin pohjoisosassa. Voimajoh-
toreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi liito-oravan elinympäristö, jolle voimajohdon 
vaikutus direktiivilajiin on kohtalainen paikallinen. Reittivaihtoehtojen välillä ei ole osoitettavissa olen-
naisia eroja, lukuun ottamatta Petäjävesi-Jämsä-reittiosuudella Niinimäen vaihtoehtoja, jossa itäinen 
vaihtoehto sijoittuu liito-oravan mahdolliselle elinalueelle ja läntisen vaihtoehdon toteutuminen ei ai-
heuta vaikutuksia liito-oravalle. Lisäksi Petäjäveden sähköaseman kohdalla läntisemmästä vaihtoeh-
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dosta kohdistuu vaikutuksia kirjojokikorentoon, jonka elinympäristöä sijoittuu voimajohtoalueelle. Vai-
kutukset voivat olla osittain myös positiivisia. Itäisestä vaihtoehdosta ei arvioida kohdistuvan lajille vai-
kutuksia, sillä se sijoittuu soveltuvimpien elinympäristöjen ulkopuolelle. 

6.7.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

EU:n biodiversiteettistrategia. Euroopan komissio julkaisi 20.5.2020 uuden biodiversiteettistrategian, 
joka tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. 
EU:n biodiversiteettistrategian vuoteen 2030 ulottuvien toimintaehdotusten tavoitteena on varmistaa 
luonnon monimuotoisuuden elpyminen siten, että pitkän aikavälin biodiversiteettitavoitteet ympäristön 
hyvästä tilasta tulevat toteutumaan 2050 mennessä. Strategia esittää linjauksia komission ja jäsenmai-
den luontopääomaa koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden suojelulle, eri 
elinympäristöjen ekologisen tilan parantamiselle, rakenteellisen muutoksen mahdollistaville tekijöille ja 
kansainvälisisille prioriteeteille. 

Luonnonsuojelulain uudistus. Ympäristöministeriö asetti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulain 
uudistukseksi. Lakiuudistuksen käsittely on vielä kesken. Ehdotus ajantasaistaisi ja vahvistaisi luonto-
kohteiden suojaa, laajentaisi luonnonsuojelun keinovalikoimaa sekä ottaisi paremmin huomioon ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset. Uutuutena lakiin ehdotetaan lisättäväksi vapaaehtoista ekologista kompen-
saatiota. 

”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi”. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulu-
kuussa 2012. Strategian päätavoite oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa 
vuoteen 2020 mennessä. (YM 2013) 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallista strategiaa ja toimintaohjelmaa 
päivitetään seuraavalle kymmenvuotiskaudelle (2021–2030). Strategia ja toimintaohjelma huomioivat 
YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa asetettavat tavoit-
teet vuoteen 2030, vuonna 2020 julkaistun EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet sekä kansallisesti 
päätettävät tavoitteet. 

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa 
luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään 
siihen sopeutumista. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhtei-
nen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toi-
mia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien 
vapaaehtoisuuteen. 

Kansallinen metsästrategia 2025 vahvistettiin Valtioneuvostossa vuonna 2019. Se kuvaa metsäalan 
tärkeimmät tavoitteet ja tavoittelee kolmea päämäärää: Suomi on kilpailukykyinen metsiin perustuville 
liiketoiminnoille, metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat sekä metsät ovat aktiivisessa, 
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Kan-
sallinen metsästrategia 2035 on nyt valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä (Maa- ja metsäta-
lousministeriö).  

Soidensuojelun täydennysehdotus (Ympäristöministeriö 2021) esittää soidensuojelun tilannekat-
sauksen vuosina 2015–2020. Suomen suoluonnon tila on heikentynyt maankäytön aiheuttamien muu-
tosten vuoksi. Heikentyminen näkyy muun muassa suoluonnon uhanalaistumisena. Soidensuojelun 
täydennysohjelmassa esitetään soidensuojelun vaikutuksia Suomen suoluontoon. 

Pirkanmaan LUMO – Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030. Pirkanmaan maakuntahalli-
tuksessa 20.6.2022 hyväksytyn ohjelman keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi 
kaikissa ympäristöissä. Pirkanmaan LUMO on Suomen ensimmäinen maakunnallinen LUMO-ohjelma. 
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6.7.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Eläimistön kannalta nuoria lehtipuita, männyn taimia ja katajaa kasvavat voimajohtoaukeat ovat hir-
vieläinten suosimia ruokailualueita ympäri vuoden. Tietyt lajit, kuten metsäjänis, taas karttavat talvella 
avoimia lumen peittämiä johtoaukeita. Myyrille ja muille piennisäkkäille johtoaukeat tarjoavat met-
sänuudistusaloihin verrattavissa olevia elinympäristöjä. Runsaat pikkujyrsijäkannat voivat houkutella 
alueille petolintuja ja pienpetoja (kuten esimerkiksi kettu, kärppä ja lumikko). Tavanomaiseen ja ylei-
seen eläinlajistoon voimajohtohankkeilla ei yleensä ole haitallisia vaikutuksia. Virtavesien ominaispiir-
teisiin ei aiheudu muutoksia, jotka vaikuttaisivat esimerkiksi saukon elinympäristöihin. Liito-oravaesiin-
tymiä voimajohdon rakentaminen voisi heikentää. Jos voimajohtoaukea on liian leveä, sen ylittäminen 
on liito-oravalle hankalaa. Viitasammakoiden lisääntymisympäristöt ovat veteen sidoksissa tyypillisten 
lisääntymispaikkojen sijaitessa lampien ja järvien kasvipeitteisillä rannoilla. Kesäaikana laji siirtyy li-
sääntymispaikalta joko kasvillisuuden sekaan lähiympäristöön tai kauemmaksi metsään. Lisääntymis-
alueisiin ei lähtökohtaisesti kohdistu kielteisiä vaikutuksia, koska voimajohtorakenteita ei sijoiteta ve-
sistöjen ranta-alueille tai vesistöihin. Voimajohdoilla voisi olla vaikutuksia esimerkiksi lepakoiden päi-
väpiiloina ja pesimäpaikkoina käyttämiin rakennuksiin. Laajat metsänhakkuut ovat haitallisia lepakoille 
niiden elin- ja ruokailuympäristöissä. Sen sijaan pienialaiset hakkuuaukot sekä ylitiheiden metsien har-
vennus luovat lepakoille suotuisia ympäristöjä. Voimajohto muodostaa kapean, mutta pitkän puutto-
man linjan. Tällaisella linjalla ei ole vastaavaa metsäaluetta laajasti ja voimakkaasti muuttavaa vaiku-
tusta kuin laaja-alaisilla metsänhakkuilla. Kapea voimajohtoalue ei heikennä metsäalueen soveltu-
vuutta lepakoille.  

6.7.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Eläimistön osalta lähtötietoina on käytetty Luonnonvarakeskuksen aineistoja, tiettyjä lajeja koskevia 
hankkeen yhteydessä tehtyjä erillisselvityksiä sekä Lajitietokeskuksen aineistoja. Arviointi perustuu 
asiantuntija-arvioon hankkeen luonne ja eläimistön elinvaatimukset huomioiden. Asiantuntija-arvion 
vaikutuksista eläimistöön on laatinut biologi Tiina Mäkelä FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

 

6.7.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

Yleinen nisäkäslajisto 

Voimajohtoreitin pohjoisosien yhtenäisten metsäalueiden tavalliseen nisäkäslajistoon kuuluvat hir-
vieläimet, joista hirvi ja metsäkauris ovat tavallisimmat. Pienemmistä nisäkkäistä johtoreitin varrella 
esiintyvät tavallisina useat pikkujyrsijät, mäyrä, kettu ja pienemmät näätäeläimet. Voimajohtoreitin 
keski- ja eteläosien maatalousvaikutteisilla alueilla esiintyvät tavallisina myös rusakko sekä vieraslajei-
hin lukeutuvat valkohäntäkauris ja supikoira.  

Eu:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajisto sekä metsäpeura 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentä-
minen on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kielletty.  

Liito-orava  

Liito-orava on tuoreimmassa uhanalaisluokituksessa arvioitu vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 
2019). Kaikilla voimajohtoreittiosuuksilla laadittiin huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana vuonna 2021 
liito-oravainventoinnit papanakartoitusmenetelmällä. Uusilla ja muuttuneilla reittiosuuksilla inventoin-
teja täydennettiin kesäkuussa 2022. Inventoinnit kohdennettiin ilmakuva- ja paikkatietotarkastelun pe-
rusteella puustoltaan lajin elinympäristöiksi soveltuville alueille.  

Maastoinventoinneissa havaittiin kaikkiaan 11 liito-oravan elinaluetta, joista osalla sijaitsee mahdolli-
nen lisääntymis- ja levähdyspaikka. Useammassa kohteessa on vain muutama papanahavainto, joten 
puuston rakenteen, kolo- ja risupesäpuiden puuttumisen ja havaintojen vähäisyyden perusteella alu-
eita on tulkittu myös lajin kulkuyhteyksinä. Suunnitellun voimajohtoreitin uudelle tai nykyiselle voima-
johtoalueelle tai niiden välittömään lähdeisyyteen sijoittuvat havainnot lajista sekä mahdolliset elinym-
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päristöt ja niiden tulkinnat on käsitelty tarkemmin seuraavissa kappaleissa ja elinaluerajaukset on esi-
tetty karttaliitteessä 1. Muut todetut elinalueet sijaitsevat riittävän kaukana johtoalueesta, että niille ei 
arvioida kohdistuvan suoria tai välillisiä vaikutuksia.  

Soinin Pöntisessä liito-oravan elinaluetta on noin 1,3 kilometrin matkalla johtoalueen länsipuolella 
useammalla erillisellä metsäkuviolla. Kohteella on mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikka, lähimmillään todettu mahdollinen pesäpuu sijoittuu noin 75 metrin etäisyydelle leventyvästä 
voimajohtoalueesta ja ydinreviiriksi tulkittavaa aluetta on noin 2,5 hehtaaria. Ydinreviiriä ympäröivä po-
tentiaalinen elinalue rajoittuu osin levenevään johtoalueeseen, ja toteutuessaan johtoalueen leventä-
minen jossain määrin kaventaisi elinalueeksi sopivia metsäkuvioita. Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan kuitenkin vähäiseksi, koska vaikutus ei kohdistu ydinreviiriin ja on määrältään hyvin vähäinen 
suhteessa elinalueeseen. Negatiivisen vaikutuksen merkittävyyttä lieventää se, että johtoalueen toi-
sella puolella ei ole liito-oravan elinalueeksi soveltuvaa puustoa, joten lajin kulkuyhteyksiin johtoalueen 
leventämisellä ei ole vaikutusta.  

Soinin Koivulehdon alueella liito-oravan elinalue sijoittuu johtoalueen itäpuolelle ja yli sadan metrin 
etäisyydelle nykyisestä johtoalueesta. Ydinreviiriksi tulkittava alue on hieman yli hehtaarin laajuinen. 
Elinalue sijoittuu niin kauas johtoalueesta, ettei sille arvioida kohdistuvan lainkaan vaikutuksia. Johto-
alueen leveneminen ei Koivulehdon elinympäristöllä juurikaan vaikuta liito-oravan kulkuyhteyksiin, sillä 
voimajohdon länsipuolella ei ole lajille erityisen hyvin soveltuvia elinympäristöjä. 

Multian Soininaholla sijaitsevalla elinalueella lähin liito-oravan papanapuu on alle 20 metrin etäisyy-
dellä levenevästä johtoalueesta ja lähin pesäpuu noin 35 metrin etäisyydellä (kuva 6.24). Kohteella on 
mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Tulkittu ydinreviiri on laajuudeltaan 0,7 heh-
taaria ja se rajoittuu osin levennettävään johtoalueeseen. Näin ollen myös ydinreviiriin johtoalueen le-
ventämisestä kohdistuisi vähäinen kaventava vaikutus. Ydinreviirille ja elinalueelle arvioidaan aiheutu-
van negatiivisia vaikutuksia metsäkuvion kaventumisen sekä reunavaikutuksen kautta muuttuvien pie-
nilmaston ja valaistusolosuhteiden myötä. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi negatii-
viseksi. Johtoaukean leveneminen ei Soininahon elinympäristöllä juurikaan vaikuta liito-oravan kulku-
yhteyksiin, sillä voimajohdon toisella puolella ei ole lajin liikkumisen mahdollistavaa puustoa. 

Petäjäveden Koskelassa, johtoalueen itäpuolella sijaitseva liito-oravan ydinreviiri on hieman alle heh-
taarin laajuinen. Lajille soveltuvaa metsää sijoittuu myös Jämsänveden rannoille. Ydinalueen etäisyys 
nykyiseen johtoalueeseen on lyhimmillään 70 metriä. Elinalue sijoittuu niin kauas johtoalueesta, ettei 
sille arvioida kohdistuvan lainkaan vaikutuksia. Johtoalueen leveneminen ei Koskelan elinympäristöllä 
myöskään vaikuta liito-oravan kulkuyhteyksiin, sillä voimajohdon länsipuolella ei ole lajille erityisen hy-
vin soveltuvia elinympäristöjä ja lisäksi on epävarmaa, onko liito-oravan siirtyminen nykyisen johtoalu-
een toiselle puolelle nykytilanteessa mahdollista. Elinalueen ja johtoalueen väliin sijoittuu nykytilan-
teessa avohakkuu. 

Petäjäveden Tervamäen alueella liito-oravan ydinreviiri sijoittuu lähimmillään 54 metrin etäisyydelle 
levennettävän johtoalueen länsipuolelle. Elinalue sijoittuu niin kauas levennettävästä johtoalueesta, 
ettei sille arvioida kohdistuvan lainkaan vaikutuksia. Johtoalueen leveneminen saattaa heikentää hie-
man liito-oravan kulkuyhteyksiä alueella, sillä lajille soveltuvaa elinympäristöä sijoittuu myös johtoalu-
een itäpuolelle. Tältä alueelta ei kuitenkaan ole havaintoja lajista. On myös epävarmaa, onko liito-ora-
van siirtyminen nykyisen johtoalueen toiselle puolelle mahdollista nykytilassa. 

Jämsän Rintalan liito-oravan ydinreviirillä lähin papanapuu on noin 20 metrin etäisyydellä nykyisestä 
johtoalueesta ja lähin pesäpuu (pönttö) noin 30 metrin etäisyydellä. Kohteella on mahdollinen liito-ora-
van lisääntymis- ja levähdyspaikka. Voimajohtoalue ei levene kohteen suuntaan. Tulkittu ydinreviiri on 
laajuudeltaan noin 0,95 hehtaaria ja se rajoittuu noin 100 metrin matkalta nykyiseen johtoalueeseen. 
Ydinreviirille ja sitä ympäröivälle elinalueelle arvioidaan aiheutuvan negatiivisia vaikutuksia reunavai-
kutuksen kautta muuttuvien pienilmaston ja valaistusolosuhteiden myötä. Vaikutuksen merkittävyys 
arvioidaan vähäiseksi. Ilmakuvatarkastelun perusteella Rintalan elinalueella liito-oravalle potentiaalista 
elinympäristöä esiintyy myös johtoalueen toisella puolella, jonne johtoalue laajenee, joten johtoalueen 
leventäminen voi vaikeuttaa liito-oravan liikkumista kyseisille alueille. On kuitenkin epävarmaa, onko 
liito-oravan siirtyminen nykyisen johtoalueen toiselle puolelle mahdollista nykytilassa. 

Jämsän Lehmisuolla on liito-oravan elinaluetta siten, että papanahavaintoja oli kahdella kohteella 
noin 900 metrin matkalla Lehmisuon peltoaukean länsi- ja lounaispuolella (kuva 6.24). Eteläisemmällä 



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 173 
  

 

kohteella todettiin 11 papanapuuta lähimmillään noin 35 metrin etäisyydellä nykyisen johtoalueen itä-
puolella. Voimajohtoalue ei levene kohteen suuntaan. Lehmisuon länsipuolella havaittiin kaksi hyvin 
niukasti papanoitua kuusta, joista toinen sijoittuu Niinimäen itäisessä reittivaihtoehdossa leventyvän 
johtoalueen länsireunaan raivattavalle alueelle. Kummallakaan kohteella ei todettu potentiaalisia pesä-
puita, eli kohdetta ei tulkita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Lehmisuon länsipuolinen elin-
alue on tasaikäistä varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa, missä ei ole pesäpaikoiksi sopivia kolo-
puita, pönttöjä eikä risupesiä, jolloin aluetta ei voida katsoa liito-oravan ydinreviiriksi. Kuitenkin vajaa 
puolet liito-oravan läntisestä elinaluerajauksesta jää leventyvän johtoalueen alle, jos voimajohtoreitin 
Niinimäen itäinen vaihtoehto valitaan toteutettavaksi. Tällöin sopiva elinympäristö voimajohdon länsi-
puolella pienenee niin paljon, ettei se käytännössä enää sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Eteläi-
semmälle kohteelle arvioidaan aiheutuvan negatiivisia vaikutuksia reunavaikutuksen kautta muuttu-
vien pienilmaston ja valaistusolosuhteiden myötä. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan kokonaisuu-
tena vähäisen negatiiviseksi, koska kohteen arvioidaan pysyvän Lehmisuon läntisen osan ”menettämi-
sestä” huolimatta liito-oravalle soveltuvana elinalueena hankkeen toteutumisen jälkeenkin. 

Jämsän Koivumäen liito-oravan elinalueella lähimmät todetut pesä- ja papanapuut sijaitsevat 95 met-
rin etäisyydellä levenevästä johtoalueesta. Kohteella on mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikka. Ydinreviiriksi tulkittu laajuudeltaan noin 1,2 hehtaarin alue sijoittuu lähimmillään noin 50 
metrin etäisyydelle leventyvästä johtoalueesta. Ydinreviiriä ympäröivä potentiaalinen elinalue rajoittuu 
kuitenkin johtoalueeseen. Elinalueelle arvioidaan aiheutuvan negatiivisia vaikutuksia metsäkuvion ka-
ventumisen sekä reunavaikutuksen kautta muuttuvien pienilmaston ja valaistusolosuhteiden myötä. 
Ilmakuvatarkastelun perusteella Koivumäen elinalueella liito-oravalle potentiaalista elinympäristöä 
esiintyy myös voimajohdon toisella puolella, joten johtoalueen leventäminen voi vaikeuttaa liito-oravan 
liikkumista kyseisille alueille. Koska hankkeen vaikutukset eivät kohdistu ydinreviiriin, johtoalueen le-
ventämisestä aiheutuvan vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.  

Kuhmoisten Kukkulanmäen liito-oravan ydinreviirillä lähimmät todetut papanapuut sijaitsevat noin 
20 metrin etäisyydellä ja lähin pesäpuu noin 30 metrin etäisyydellä levenevästä johtoalueesta. Koh-
teella on mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ydinreviirin alue on ilmakuvatarkas-
telun perusteella varsin harvapuustoista, eikä johtoalueeseen näyttäisi rajautuvan liito-oravan kannalta 
keskeistä biotooppia. Todennäköisemmin ydinreviiri ja elinpiiri painottuvat pesäpuu- ja papanahavain-
noista itään. Näin ollen liito-oravan elinalueelle arvioidaan aiheutuvan merkittävyydeltään korkeintaan 
vähäisiä negatiivisia vaikutuksia metsäkuvion kaventumisen sekä reunavaikutuksen kautta muuttuvien 
pienilmaston ja valaistusolosuhteiden myötä.  

Hämeenlinnan Seppälän alueella liito-oravan ydinreviiri sijoittuu johtoalueen länsipuolelle, lähimmil-
lään 24 metrin etäisyydelle nykyisestä johtoalueesta ja 22 metrin etäisyydelle levennettävän johtoalu-
een reunasta. Lähimmät liito-oravan papanapuut havaittiin yli 200 metrin etäisyydellä johtoalueesta. 
Johtoalueen leventäminen ei muuta elinalueen olosuhteita nykytilanteeseen verrattuna, sillä ydinalu-
een ja johtoalueen välinen metsäalue on avohakattu. Avohakkuuta sijoittuu myös johtoalueen itäpuo-
lelle.  Johtoalueen leventäminen ei myöskään merkittävästi vaikuta liito-oravan kulkuyhteyksiin johto-
alueen poikki. Kauempana johtoalueen itäpuolella on lajin elinympäristöksi soveltuvaa metsää, mutta 
kulkuyhteydet ovat alueella hakkuiden ja olemassa olevan johtoalueen vuoksi heikot. On epävarmaa, 
pystyykö liito-orava nykytilanteessa liikkumaan johtoalueen poikki.  
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Kuva 6.24. Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvien johtoreittiosuuksien leventyvälle voimajohtoalueelle ja sen välittömään yhtey-

teen sijoittuvat liito-oravan elinalueet. Soininahon liito-oravan elinalue sijoittuu Multialle ja Lehmisuo, länsi (W) Jämsään.  

Lepakot 

Suomessa on tavattu kaikkiaan 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat Suomen luonnonsuojelulain (LSL 38 
§) nojalla rauhoitettuja. Näistä lajeista johtoreitin alueella voi levinneisyytensä puolesta esiintyä poh-
janlepakko, viiksisiippa, isoviiksisiippa, vesisiippa ja korvayökkö. Muut lajit esiintyvät (lisäänty-
mispaikkoja tiedossa) Suomessa vain etelärannikolla tai harhailijoina muuttoaikana. Lepakoiden li-
sääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveliaita alueita on erityisesti asutuksen tuntumassa, missä on van-
hoja maatalousrakennuksia tai vanhemman rakennuskannan loma-asuntoja. Voimajohtoreiteille sijoit-
tuvat lepakoille soveltuvat vanhat kolopuustoiset metsät ovat osittain samoja, joilta havaittiin liito-ora-
vaa. Lepakoille sopivia kalliohalkeamia tai louhikoita ei havaittu johtoreiteillä.  

Viitasammakko  

Viitasammakko on luokiteltu uusimmassa lajien uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) säily-
vien (LC) lajien joukkoon. Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa ja tarkasteltujen eliömaakun-
tien alueella se on paikoin hyvin yleinen ja runsaslukuinen. Laji elää kosteissa elinympäristöissä, eten-
kin rehevillä rannoilla ja soilla, mutta paikoin myös huomattavasti vaatimattomammissa elinympäris-
töissä kuten metsäojissa. Viitasammakko on hyvin paikkauskollinen ja saattaa pysytellä hyvinkin pie-
nellä alueella koko kesän, ja palata samalle paikalle myös seuraavana vuonna. Viitasammakolle so-
veltuvia matalia, runsaskasvustoisia hitaasti virtaavia tai seisovavetisiä vesistöjä tai pienvesiä sijoittuu 
voimajohtoreitille jonkin verran. Vaikka vesistöjen ranta-alueilla esiintyisi viitasammakkoa, hankkeesta 
ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia lajille, koska pylväitä ei perusteta lähelle ranta-aluetta. 
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Saukko 

Saukon esiintyminen useissa voimajohtoreittien kanssa risteävissä virtavesissä on mahdollista. Sau-
kon elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta erityisesti se suosii puhdasvetisiä pie-
niä järviä ja jokireittejä, jolla on koskiosuuksia ja virtavesien eliöstöä saukon ravinnoksi. Saukko saat-
taa liikkua laajalla reviirillään voimajohtoreitin läheisyydessä sijaitsevien jokien sekä pienempien uo-
mien alueilla. Saukon talvireviirille tyypillisiä sulana pysyviä virtavesiä johtoreittien alueella esiintyy hy-
vin vähän, ja virtaamat ovat hitaita ja todennäköisesti jäätyvät talvisin. Vaikutukset saukkoon arvioi-
daan paikallisiksi ja vähäisiksi ilmeten korkeintaan häiriövaikutuksena rakentamisaikana virtavesien 
ylitysten kohdalla. Vesistöjen vedenlaatu ei pysyvästi muutu, eikä voimajohto vaikeuta saukon liikku-
mista vesistöjä tai niiden rantoja myöten. Esimerkiksi Hämeenlinnan Ormajärven lajistoon kuuluu 
saukko Ormajärvi-Untulanharjun Natura-tietolomakkeen mukaan ja laji voi liikkua järvestä länteen vir-
taavassa Ormijoessa, jonka yli voimajohtoreitti suuntautuu. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu Ormijoen 
ylityksellä nykyisen paikalle pelto-osuudella. Sijoitettaessa uudet pylväät riittävän kauas uomasta Or-
mijoelle ja siinä mahdollisesti elävälle saukolle ei kohdistu rakentamisvaiheen ulkopuolella vaikutuksia.  

Suurpedot 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista suurpedoista voimajohtoreitin alueella esiintyvät to-
dennäköisesti kaikki suurpetomme. Tuoreimmassa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) susi 
ja ahma on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN), karhu silmälläpidettäviksi (NT) ja ilves elinvoimaiseksi 
(LC).  Kaikki suurpetomme suosivat elinalueinaan ensisijaisesti rauhallisia metsä- ja suoalueiden pirs-
tomia metsäalueita, missä ihmistoiminta on luontaisesti vähäistä. Lajien elinpiirin koko on yleensä vä-
hintään useita kymmeniä tai jopa useita satoja neliökilometrejä, jolloin niiden elinalueille mahtuu mo-
nenlaisia ihmistoiminnankin alaisia elinympäristöjä.  

Susista on viimeaikaisia havaintoja erityisesti johtoreitin pohjoisosista Alajärven ja Petäjäveden väli-
seltä osuudelta; tämän lisäksi havaintoja on Jämsästä ja Padasjoelta. Ilveshavaintoja on runsaasti 
Jämsän ja Hausjärven Hikiän välisellä osuudella. Ahmasta on havaintoja Soinissa ja Petäjävedellä. 
Soiniin sijoittuu karhureviiri, etelämpänä on viimeaikaisia havaintoja karhusta Keuruulla, Petäjävedellä 
ja Kuhmoisissa (riistahavainnot.fi). Voimajohdon vaikutus suurpetoihin on kokonaisuudessaan vähäi-
nen, kun huomioidaan hankkeen linjamaisuus ja sitä kautta kapea-alainen muutos ympäristössä. 

Metsäpeura 

Metsäpeura lukeutuu luontodirektiivin liitteen II lajistoon ja on uusimman uhanalaisuusluokituksen mu-
kaisesti silmälläpidettävä (NT) laji. Metsäpeura on myös riistalaji, erillisen lupamenettelyn mukaisesti.  

Suomenselän peurojen elinalue on nykyisellään laaja, ulottuen etelästä Alajärven ja Kyyjärven alu-
eelta pohjoiseen Oulujärvelle saakka. Tällä alueella esiintyy nykyisin noin 2 000 yksilön metsäpeura-
kanta, joka on ollut viime vuosina kasvussa. Lisäksi suunnitellun voimajohtoreitin pohjoisosassa, 
Soini–Ähtäri-Karstula-alueella esiintyy muutamien kymmenien metsäpeurojen osakanta. Molemmat 
osakannat ovat syntyneet kokonaan palautusistutuksista, joita tehtiin vuosina 1979–1984. Pantaseu-
rannan ja syyshavaintojen perusteella Ähtärin ja Suomenselän populaatiot ovat mahdollisesti yhdisty-
mässä (Luke 2021). Lisäksi vuosina 2016–2022 toteutettiin MetsäpeuraLIFE –hanke (Metsähallitus ja 
10 hankekumppania), jonka keskeisimpänä tavoitteena oli palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymis-
alueille eteläiselle Suomenselälle eli Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille. Hankkeen johdosta 
Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistojen alueilla elää nyt 40–50 yksilön kokoinen metsäpeura-
kanta. Seitsemisen osakannan nykyiset elinalueet sijoittuvat lähimmillään noin 80 kilometrin etäisyy-
delle voimajohtoreitin länsipuolelle. 

Metsäpeuraa esiintyy pääasiassa voimajohtoreitin pohjoisosissa. Lajin vasomisalueiksi soveltuvia, laa-
joja suoalueita sijoittuu voimajohdon läheisyydessä Alajärven ja Petäjäveden välisen voimajohtoreitti-
osuuden pohjoisosiin; Alajärven, Kyyjärven, Soinin, Karstulan, Saarijärven, Ähtärin ja Multian kuntien 
alueille. Metsäpeurat todennäköisesti myös liikkuvat tällä alueella suunnitellun voimajohtoalueen 
poikki itä-länsisuunnassa, sillä niille on tyypillistä vaeltaa vuosittain talvi- ja kesälaitumiensa välillä. 

Voimajohdon suora vaikutus metsäpeuran elinympäristöihin on kokonaisuudessaan vähäinen, kun 
huomioidaan hankkeen linjamaisuus ja sitä kautta kapea-alainen muutos elinympäristöissä. Mahdolli-
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set vaikutukset muodostuvatkin ensisijaisesti voimajohdon mahdollisesti aiheuttamasta estevaikutuk-
sesta, eli siitä, missä määrin metsäpeurat pyrkivät välttämään johtoalueen läheisyyttä. Myös voimajoh-
don rakentamisaikana aiheutuu melua ja muita häiriövaikutuksia, jotka ovat kuitenkin väliaikaisia ja 
kohdistuvat vain lyhytaikaisesti kullekin alueelle. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia voidaan myös lie-
ventää ajoittamalla rakentaminen metsäpeuran kannalta herkkien kohteiden läheisyydessä vasomis-
ajan (touko-heinäkuu) ulkopuolelle. 

Infrastruktuurin, kuten voimajohtojen vaikutuksia metsäpeuraan ei ole tutkittu. Muilla Rangifer-suvun 
peuroilla kuten porolla, karibulla ja tunturipeuralla sekä muilla hirvieläimillä erilaisen infrastruktuurin ja 
rakentamisen vaikutuksista on kuitenkin saatavilla sekä kansallisia että kansainvälisiä selvityksiä. Jois-
sain tutkimuksissa mm. villien tunturipeurojen on todettu välttelevän voimajohtoja niiden linjamaisen 
rakenteen sekä johtimista aiheutuvien koronapurkausten vuoksi, jotka peurat näkevät eri tavalla kuin 
ihmiset (mm. Colman ym. 2015). Tutkimuksia ei voida kuitenkaan suoraan soveltaa suomalaiseen 
metsäympäristöön, jossa voimajohdot eivät ole yhtä näkyviä kuin tunturialueilla.  

Vaikutusten merkittävyyteen pidemmällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi myös metsäpeuran sopeu-
tumiskyky elinympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Rangifer -suvun peurojen ja muiden hirvieläin-
ten tiedetään pystyvän sopeutumaan monenlaisiin ärsykkeisiin, kuten uusiin rakennelmiin ja erilaisiin 
ihmistoimintoihin (mm. Reimers & Colman 2006, Stankowich 2008). Suomessa metsäpeuraa ei pidetä 
erityisen herkkänä vaellus- tai talviaikaan, sillä silloin metsäpeurat ruokailevat monin paikoin peltoalu-
eilla ja ne ovat tottuneet esimerkiksi tiealueilla liikkuviin autoihin. Suomenselän metsäpeurapopulaa-
tiota voidaan pitää myös hieman sopeutuneempana elinympäristössään tapahtuviin muutoksiin kuin 
esimerkiksi alkuperältään luontaista Kainuun osapopulaatiota, joka suosii erämaisempia vasomisalu-
eita kaukana tiestöstä ja vasoo mielellään myös saarissa. Luonnonvarakeskuksen pantapeura-aineis-
toon pohjautuvassa tuulivoimahankkeen metsäpeuraselvityksissä on myös havaittu, että Suomense-
län osapopulaation metsäpeurat liikkuvat myös vasomisaikaan suurjännitejohtojen alueilla, jonka li-
säksi suoalueille sijoittuvien suurjännitejohtojen läheisyyteen voi sijoittua myös vasomisalueita (Honka-
kankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot, metsäpeuraan kohdistuvien vaikutusten arviointi, FCG 2021).  

Alajärven ja Petäjäveden välisen voimajohtoreittiosuuden pohjoisosissa laajimmat ja metsäpeuran va-
somisen kannalta todennäköisesti tärkeimmät suoalueet sijoittuvat keskimäärin useamman kilometrin 
etäisyydelle suunnitellusta voimajohtoreitistä (muun muassa Kyyjärven Saarisuo-Vellussuo-Hirvisuo, 
Karstulan Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva ja Ähtärin Maaherransuo), eikä niille arvioida kohdistuvan 
häiriö- tai estevaikutuksia voimajohdosta sen rakentamisaikana tai rakentamisajan jälkeen. Lähim-
mäksi voimajohtoreittiä sijoittuu Soinin alueen Matosuo, jonka luonnontilaisimmilta suoalueilta etäi-
syyttä johtoalueeseen on yli kilometri. Tämän arvioidaan olevan riittävä etäisyys, jotta merkittäviä häi-
riövaikutuksia ei muodostu myöskään tälle alueelle. Voimajohto ei tule näkymään soveltuvimmiksi arvi-
oiduille vasomisalueille, sillä se jää pääosin metsän muodostamaan katveeseen. Kokonaisuutena voi-
majohtohankkeen vaikutukset metsäpeuralle arvioidaan vähäisiksi. 

Kirjojokikorento 

Kirjojokikorento on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Lajin elinympäristöä sijoittuu Petäjäveden Penger-
joen alueelle (Lajitietokeskus 2022). Alueella on havaittu kaksi yksilöä vuonna 2013 ja havaintopaikka 
sijoittuu voimajohtoalueen kohdalle. Lajille soveltuvaa elinympäristöä on etenkin Petäjäveden sähkö-
aseman kohdalla läntisemmän voimajohtovaihtoehdon alueella sekä laajalti myös sen lähiympäris-
tössä, voimajohtoalueen molemmin puolin.  

Kirjojokikorennon esiintymispaikoilla lisääntymispaikkoja ovat virtavesien voimakkaasti virtaavat osuu-
det, joilla koiraat pitävät reviirejään. Lisäksi toukkien käyttämät hiekkapohjaiset alueet virtaveden 
muissa osissa ovat lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Parittelu tapahtuu tyypillisesti reviirien lähistöllä 
kasvillisuuden suojissa ja nämä alueet ovat osa lisääntymispaikkaa. Kirjojokikorennon levähdyspaikka 
puolestaan sisältää lisääntymispaikkaa ympäröivän suojaavan kasvillisuuden, mihin korennot menevät 
yöpymään ja lepäämään huonolla säällä. Kauempana lisääntymisalueista ruokailualueiden yhtey-
dessä olevat levähdyspaikat sijaitsevat laajalla alueella, eivätkä ole yksiselitteisesti määriteltävissä. 
Pengerjoen alueella kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi voidaan lukea koko koskialue 
Vehkalantieltä alavirtaan nykyiselle voimajohtoalueelle saakka (vesialue ja rantakasvillisuus mukaan 
lukien).  
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Kirjojokikorennon lisääntymispaikkoihin ei kohdistu suoria vaikutuksia, kun voimajohtopylväät sijoite-
taan riittävän kauas uomasta ja rakentamisvaiheessa huolehditaan siitä, ettei vesialueelle kohdistu 
kiintoaineskuormitusta. Johtoalueelta raivattavan puuston osuus koko elinympäristöstä on vähäinen. 
Valaistusolosuhteet kuitenkin muuttuvat hieman johtoalueen kohdalta, kun rantaa varjostavaa kook-
kaampaa puustoa poistetaan. Tällä voi olla myös positiivinen vaikutus vesialueelle sijoittuville lisäänty-
mispaikoille, sillä lajin koiraat suosivat reviireillään aurinkoisia paikkoja. Myös naaraat ja nuoret koiraat 
tarvitsevat avoimia, aurinkoisia paikkoja ruokailuun ja kehittyäkseen sukukypsiksi. Tällaisia ovat luon-
nolliset metsäaukot, aurinkoiset rinteet ja suonreunat, mutta yhtä lailla esimerkiksi voimajohtoaukeat. 
Kokonaisuutena vaikutus kirjojokikorennon elinympäristöön arvioidaan vähäiseksi. 

Vaihtoehtojen välillä ei ole osoitettavissa muuhun eläimistöön kohdistuvissa vaikutuksissa olennaisia 
eroja. 

6.7.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Metsäpeuran kannalta mahdollisille vasomisalueille kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ajoitta-
malla rakennusvaiheen äänekkäimmät työt metsäpeuran vasomiskauden (touko-heinäkuu) ulkopuo-
lelle, mikäli se on kohteen ominaisuuksien perusteella tarpeen. Käytännössä sähkön saannin ja kanta-
verkon käyttövarmuuden turvaaminen voi kuitenkin rajoittaa työvaiheiden ajoittamista ympäristön kan-
nalta sopivimpaan ajankohtaan. 

Muun eläimistön osalta ei ole tarvetta erityisille lievennystoimenpiteille. 

6.7.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen luonne huomioiden arviointiin ei katsota liittyvän erityisiä epävarmuustekijöitä, jotka voisivat 
vaikuttaa arvioinnin laatuun tai edellyttäisivät lisäselvityksiä. 

6.8  Perinneympäristöt 

Niiton ja laidunnuksen kaltaisten perinteisten maankäyttötapojen synnyttämät arvokkaat elinympäristöt 
eli perinnebiotoopit ovat vähentyneet sekä laadullisesti heikentyneet maatalouden muutosten seurauk-
sena. Tämä on johtanut niillä elävien kasvi- ja eläinlajien voimakkaaseen vähentymiseen. Kaikki perin-
nebiotoopit on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Perinneympäristöt ovat 
vähäiseen pinta-alaansa suhteutettuna erittäin lajirikkaita elinympäristöjä, joten pienialaisetkin kohteet 
voivat lisätä luonnon monimuotoisuutta huomattavasti. Voimajohtoalueet voivat toimia perinteisten 
niitty- ja ketokasvien sekä niistä riippuvaisten hyönteislajien uuselinympäristöinä, minkä myötä voima-
johtohankkeessa on potentiaalia luonnon monimuotoisuuden kehittämisen kannalta. 

Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen YVAn yhteydessä toteutettiin perinneympäristöjen selvitys, missä 
pyrittiin selvittämään voimajohtoreiteille sijoittuvat ennallistettavat perinneympäristökohteet. Jo nykyti-
lassaan arvokkaiksi luettavat perinnebiotoopit ja niiden lajisto on esitetty arvokkaiden luontokohteiden 
yhteydessä kappaleessa 6.4.5. Mahdollisina ennallistettavina kohteina rajatut kohteet on esitetty tässä 
kappaleessa.  

Lähtöaineistona käytettiin aiempia selvityksiä kuten maakunnalliset perinnemaisemainventoinnit, maa-
talousalueen monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmat, ilmaku-
vat, vanhat peruskartat sekä pitäjänkartat. Lisäksi hyödynnettiin lajitietokeskuksen tietokannasta tai 
muista lähteistä löytyviä lajitietoja, joka viittaavat perinneympäristöjen indikaattorilajeihin. 

Lähtöaineistoon perustuvan esiselvityksen tuloksena Alajärvi-Hikiä voimajohtoreiteiltä rajattiin yh-
teensä 23 kohdetta maastossa tarkemmin selvitettäviksi. Erityisesti voimajohtoyhteyden keski- ja ete-
läosissa on huomattavan paljon pitkään jatkuneen viljelyn ja laidunnuksen vaikutuspiirissä olleita ym-
päristöjä. Koska myös Alajärvi-Hikiä voimajohtoyhteys on vanha, monin paikoin oli tunnistettavissa voi-
majohtoalueelle sijoittuvia entisiä niittyjä, joiden kasvillisuus on säilynyt voimajohtoalueen avoimena 
pitämisen ansiosta muun ympäröivän entisen niittyalueen kasvettua metsäksi ja pensastoksi. 

Suurin osa kohteista eli 16 todettiin maastokäyntien perusteella perinneympäristö- ja ennallistamispo-
tentiaaliltaan heikoiksi. Tällaisia kohteita olivat metsittyneet ja pensoittuneet kohteet ja kohteet, joilla 
heinä- ja ruohokasvien osuus oli vähäinen ja / tai missä ennallistamistoimet olisivat hyvin työläitä to-
teuttaa ja vaikuttavuus todennäköisesti olisi vähäinen. Erityisesti kosteiden niittyjen ja rantaniittyjen 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
178 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

osalta pensoittuminen oli heikentänyt luontotyypin arvot ja ennallistamispotentiaalin useimmilla tarkis-
tettujen kosteiden niittyjen ja rantaniittyjen kohteilla. 

Kohteista seitsemän todettiin puolestaan perinneympäristö- ja ennallistamispotentiaaliltaan kohtalai-
siksi tai hyviksi. Lisäksi maastotöiden yhteydessä rajattiin yksi kohde esiselvityksen ulkopuolelta. 
Nämä yhteensä kahdeksan kohdetta ovat tuoreen niityn tai tuoreen suurruohoisen niityn lajistoa ilmen-
täviä kohteita, joilla on ollut aiempaa viljely-, niitto- tai laidunnushistoriaa ja / tai niiden ympäristössä on 
havaittu huomionarvoista perinneympäristöjen lajistoa. Näillä kohteilla on merkitystä sekä paikallisen 
että seudullisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Koska kohteet sijoittuvat nykyi-
selle leventyvälle johtoalueelle, ne muodostavat nauhamaisessa hankkeessa potentiaalisia monimuo-
toisuusytimiä, joista lajisto voi levitä johtoaukeaa pitkin uusille sijainneille. Fingrid haluaa kannustaa 
maanomistajia kohteiden hoitamiseen ja tarjoaa voimajohtoalueen perinneympäristöjen hoitoon talou-
dellista tukea. Lisätietoa Fingridin verkkosivuilta https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ym-
paristo/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/perinneymparistojen-hoidon-tuki/.  

Jämsän Siniänvirran niitty (kuva 6.25). Kohde on ollut 1960-luvulla niittyä. Voimajohtoalueen ulko-
puoliset kohteen osat ovat metsittyneet. Johtoalue ei ole pensoittunut ja sillä kasvaa niittylajistoa, jos-
kin kasvillisuus on melko yksipuolista eli apila- ja heinävaltaista. Niityn pysymistä avoimena ja lajiston 
kehittymistä monipuolisemmaksi voidaan edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. 

Kuhmoisten Päivätönmäen etelärinne (kuva 6.25). Kuhmoisten Päivätönmäen ympäristöön sijoittuu 
lajitietokeskuksen mukaan useita havaintoja huomionarvoisesta perinnebiotooppien kasvilajistosta ku-
ten ketoneilikasta ja keltamatarasta. Aiemmat arvolajihavainnot sijoittuvat nykyisen johtoalueen ulko-
puolelle maatilojen pihapiirien liepeisiin ja tienpientareisiin. Johtoalue on Päivätönmäellä suurimmaksi 
osaksi kangas- ja kalliomaata, missä hallitsevaa lajistoa ovat varvut ja heinät. Päivätönmäen etelärin-
teessä on kuitenkin niittylajistolle soveltuvia puoliavoimia-avoimia ympäristöjä, jotka ovat nykyisellään 
hieman pensoittuneet. Etelärinteen kehittymistä lajistollisesti monipuoliseksi niityksi voidaan edesaut-
taa niitolla ja laidunnuksella. Pensaston poisto on suositeltavaa ja raivaustähde tulisi viedä pois koh-
teelta. 

Kuhmoisten Kukkulanmäen länsipuolinen niitty (kuva 6.26). Nykyinen niittyalue on ollut 1960-lu-
vulla viljelyssä, mutta sittemmin jäänyt viljelykäytöstä ja päässyt kehittymään tuoreen suurruohoisen 
niityn kaltaiseksi. Tällä hetkellä osa rajatusta niittykohteesta on myös riistapeltona. Niityn pysymistä 
avoimena ja lajiston kehittymistä monipuolisemmaksi voidaan edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. 

Padasjoen Heinäjoen niitty 1 (kuva 6.27). Kohde on ollut 1960-luvulla niittyä. Johtoalue ei ole pen-
soittunut ja sillä kasvaa edelleen monipuolista niittylajistoa. Niityn pysymistä avoimena ja lajiston kehit-
tymistä monipuolisemmaksi voidaan edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. 

Padasjoen Heinäjoen niitty 2 (kuva 6.28). Kohde on ollut 1960-luvulla niittyä. Voimajohtoalueen ulko-
puoliset kohteen osat ovat metsittyneet, kun puolestaan johtoalueella on säilynyt monipuolista niittyla-
jistoa, joka on levittäytynyt aiemmalta niittyalueelta voimajohtoalueen koko leveydelle. Pajukkoa ja leh-
tipuuvesakkoa kasvaa johtoalueella jonkin verran. Niityn pysymistä avoimena ja lajiston kehittymistä 
yhä monipuolisemmaksi voidaan edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. Pensaston poisto on suositelta-
vaa ja raivaustähde tulisi viedä pois kohteelta. 

Hämeenlinnan Marjomäen eteläpuolinen saareke (kuva 6.29). Kohde on ollut 1960-luvulla niittyä. 
Nykyisellään kohde on pellon keskellä sijaitseva pieni niittysaareke, josta voimajohtoalue kattaa valta-
osan. Saarekkeen reunamille sijoittuu vähän puustoa, ja johtoalueelle harvakseltaan katajaa. Koh-
teella on jonkin verran pajua ja lehtipuuvesakkoa kasvussa, ja kenttäkerrosta hallitsevat sanikkaiset, 
maitohorsma ja kastikat. Kohteella kasvaa kuitenkin myös muun muassa niittyjen kellokasveja, ja koh-
teen niittymäisyyden kehittymistä voitaisiin edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. Pensaston poisto on 
suositeltavaa ja raivaustähde tulisi viedä pois kohteelta. 

Hämeenlinnan Kivisillan niitty (kuva 6.30). Kohde on ollut 1800-luvun lopulla niittyä ja hakamaata. 
Voimajohtoalueen ulkopuoliset kohteen osat ovat metsittyneet, kun puolestaan johtoalueella on säily-
nyt monipuolista heinä- ja ruohokasvillisuutta ja niittylajistoa. Pajukkoa ja lehtipuuvesakkoa kasvaa 
johtoalueella jonkin verran. Niityn pysymistä avoimena ja lajiston kehittymistä yhä monipuolisemmaksi 
voidaan edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. Pensaston poisto on suositeltavaa ja raivaustähde tulisi 
viedä pois kohteelta. 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/perinneymparistojen-hoidon-tuki/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/perinneymparistojen-hoidon-tuki/
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Janakkalan Ristikoivunharjun-Lapinjoen niittyalue (kuva 6.31). Alue on ollut 1800-luvun lopulla 
laajasti puustoista niittyä ja hakamaata. Nykyisen voimajohtoalueen ulkopuolella kasvaa nuorta seka- 
ja lehtimetsää. Johtoalueelta rajatulla osuudella kasvaa jonkin verran pajukkoa ja lehtipuuvesakkoa, 
mutta myös yhtenäisinä kasvustoina monipuolista niittyjen lajistoa. Niityn pysymistä avoimena ja lajis-
ton kehittymistä yhä monipuolisemmaksi voidaan edesauttaa niitolla ja laidunnuksella. Pensaston 
poisto on suositeltavaa ja raivaustähde tulisi viedä pois kohteelta. 

  

Kuva 6.25. Jämsän  Siniänvirran niitty.  

  
Kuva 6.26. Kuhmoisten Päivätönmäen etelärinne. Oikealla Päivätönmäen ympäristössä kasvavaa ketoneilikkaa. 

  

Kuva 6.27. Kuhmoisten Kukkulanmäen länsipuolinen niitty.  
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Kuva 6.28. Padasjoen Heinäjoen niitty 1.  

Kuva 6.29. Padasjoen Heinäjoen niitty 2. 
 

Kuva 6.30. Hämeenlinnan Marjomäen eteläpuolinen saareke.  
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Kuva 6.31. Hämeenlinnan Kivisillan niitty.  

Kuva 6.32 Janakkalan Ristikoivunharjun-Lapinjoen niittyalue.  

6.9  Vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle kokonaisuutena 

Tässä kappaleessa on koottu tiiviisti yhteen linnustoa ja muuta eläimistöä, kasvillisuutta ja luototyyp-
pejä sekä suojelualueita koskevien vaikutusarviointiosioiden johtopäätökset ja tämän kautta muodos-
tettu kokoava arvio vaikutuksista luonnon monimuotoisuudelle kokonaisuutena. Alajärvi-Hikiä voima-
johtohanke on maantieteellisesti laaja hanke, joka ulottuu viidessä eri maakunnassa erilaisiin luonnon-
ympäristöihin tukeutuen pääasiallisesti nykyisiin voimajohtoihin. Hanke ei siis muodosta luonnonympä-
ristössä täysin uutta elementtiä, vaan vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvat voimajohto-
alueen levenemisen ja johtorakenteen muutoksen myötä. Hankkeessa muodostetut vaihtoehdot sijoit-
tuvat lyhyille osuuksille ja kaikissa vaihtoehtokohdissa on huomioitu luontoarvot vaihtoehtoja muodos-
tettaessa. Luonnon monimuotoisuus painottuu johtoreitin pohjoisimmissa osissa yhtenäisten metsien 
alueille, missä merkittävimmät luontoarvot liittyvät suoluontoon, pienvesiin sekä laajoja soita ja erämai-
sia ympäristöjä suosivaan linnustoon ja eläimistöön. Johtoreitin keskiosista kohti etelää ihmisvaikutus 
kasvaa tiheämmän asutuksen ja maataloustoiminnan myötä. Luonnonympäristö on monimuotoista ve-
sistöjen, pienvesien, metsien ja viljelysten vuorottelua, missä pitkä asutus- ja maataloushistoria heijas-
tuu luontotyyppeihin ja lajistoon. 

Luontotyypeille ja kasvillisuudelle Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeesta aiheutuu eri puolilla johtoreittiä 
kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia sen kautta, että vähäisiä vaikutuksia aiheutuu useille kymmenille ar-
vokkaille luontokohteille eri puolilla johtoreittiä. Huomattava osa vaikutusten alaisista arvokohteista si-
joittuu jo nykytilanteessa voimajohtoalueelle tai siihen rajautuen ja kohteiden ominaispiirteiden muutos 
on pääasiassa kohteiden puustoisten osien supistumista. Muutos ja sen vaikutus on suurin puustoisilla 
soilla ja muilla puustoisilla kohteilla kuten lehdoissa. Johtoreitin eri osuuksilta rajattiin huomattava 
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määrä pienvesikohteita, joiden uomat säilyvät hankkeen toteuttamisesta huolimatta. Avosoille voima-
johdosta ei tyypillisesti aiheudu kuin enintään vähäisiä vaikutuksia. Arvokkaat luontotyyppikohteet ovat 
eliölajistollisen monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä; esimerkiksi lähde- ja virtavesiympäris-
töissä ja vanhapuustoisilla lehtokohteilla on omaa erityistä, luontotyypistä riippuvaista lajistoa. Vaiku-
tukset luontotyypeille heijastuvat liki poikkeuksetta myös lajistolliseen monimuotoisuuteen. Alajärvi-
Hikiä voimajohtohankkeen keski- ja eteläosissa on erityispiirteenä pitkä asutus- ja viljelyhistoria, minkä 
myötä alueella sijainneita niitty-ympäristöjä on säilynyt muun muassa juuri voimajohtoalueella. Perin-
neympäristöt ovat vähäiseen pinta-alaansa suhteutettuna erittäin lajirikkaita elinympäristöjä, joten pie-
nialaisetkin kohteet voivat lisätä luonnon monimuotoisuutta huomattavasti. Voimajohtoalueelle sijoittu-
vat perinnebiotooppikohteet muodostavat nauhamaisessa hankkeessa monimuotoisuusytimiä, joista 
lajisto voi levitä johtoaukeaa pitkin uusille sijainneille. Esimerkkinä mainittakoon Kuhmoisissa johtoau-
kealla havaittu ketokatkeron kasvupaikka eli lähes 100 kukkivaa yksilöä johtoaukealla moottorikelk-
kauralla ja uran reunalla. Laji menestyy johtoalueella ja voi levitä sitä myöden edelleen uusille kasvu-
paikoille.  Voimajohtohankkeessa on siis myös potentiaalia luonnon monimuotoisuuden lisäämisen 
kannalta. 

Natura-, luonnonsuojelu- ja suojeluohjelma-alueet ovat yleisesti ottaen valtakunnallisesti ja / tai seu-
dullisesti merkittäviksi noteerattuja alueita, joilla monimuotoisuus on merkittävää ja näillä alueilla on 
tärkeä tehtävä luontotyyppien ja eliölajiston monimuotoisuuden säilyttämisessä. Suunnitellun voima-
johtoreitin tai johtoreittivaihtoehdon johtoalueelle sijoittuu neljä Natura-aluetta, joita koskien on laadittu 
Natura-arvioinnit. Näillä neljällä Natura-alueella on jo nykyisin voimajohto, jonka johtoalueen leventä-
mistä on arvioitu yhtenä vaihtoehtona. Arvioinneissa on todettu, että hankkeessa muodostuu pääasi-
assa vähäisiä kielteisiä, enintään kohtalaisia vaikutuksia. Osittain nykyisen voimajohtoreitin alueelle 
sijoittuu yhteensä 13 suojelu- tai suojeluohjelma-aluetta tai Metsähallituksen tulevaa suojelualuetta. 
Nykyisen voimajohtoreitin leventäminen lisää hieman vaikutuksia näille suojelualueille, mutta vaikutuk-
set jäävät vähäisiksi. Usean suojelukohteen osalta on myös muodostettu kiertäviä vaihtoehtoja, joissa 
kielteisiä vaikutuksia ei muodostu. Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke ei siten heikennä luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittävää valtakunnallista ja / tai seudullista suojelualueiden muodostamaa ko-
konaisuutta. 

Voimajohtojen keskeisimmät linnustovaikutukset ovat uusien maastojohtokäytävien aiheuttamat 
elinympäristömuutokset, käytönaikaiset häiriö- ja estevaikutukset sekä törmäysriski pesimälinnustolle 
ja suo- tai peltoalueilla levähtäville muuttolinnuille.   Koska Alajärvi-Hikiä voimajohtoreitti sijoittuu suu-
relta osin nykyisen voimajohdon paikalle, haittaa linnustolle arvioidaan aiheutuvan lähinnä häiriö- ja 
estevaikutuksista. Voimajohtohankkeen ei arvioida aiheuttavan pysyviä muutoksia metsä- tai suoaluei-
den lintulajistossa tai parimäärissä. Vaikutus lintujen elinympäristöjen laatuun ja määrään on vähäinen 
verrattaessa sitä esimerkiksi tavanomaisen metsätalouden vaikutuksiin. Rakentamistoimenpiteet saat-
tavat karkottaa linnustoa, mutta vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja paikallisia. Vähäisiä linnustovaikutuk-
sia kohdistuu neljälle maakunnalliselle MAALI-alueelle, joita ovat Soinin Matosuo, Multian Heinämäki, 
Jämsän Kääpälä ja Jämsän Alhojärven alue. Näillä alueilla vaikutuksia voidaan lieventää merkitse-
mällä johtimet lintuvaroitusmerkinnöillä. Kokonaisuudessa hankkeen linnustovaikutusten arvioidaan 
jäävän vähäisiksi, koska suurelta osaltaan voimajohtoreitti sijaitsee nykyisen voimajohdon paikalla.  
Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke ei siten vähennä linnustollista monimuotoisuutta vaikutusalueellaan. 

Voimajohdon vaikutukset eläimistöön ovat paikallisia ja korkeintaan kohtalaisia. Voimajohdon vaikutus 
suurpetoihin on kokonaisuudessaan vähäinen, vaikka voimajohtoreitillä sijaitsee joitakin suurpetojen 
reviirejä. Vähäisiä vaikutuksia voi kohdistua metsäpeuraan voimajohtoreitin pohjoisosassa. Suunnitel-
tuun voimajohtoon suoraan rajautuen tai leventyvälle uudelle johtoalueelle sijoittuu neljä liito-oravan 
elinympäristöä, joille vaikutukset jäävät pääosin vähäisiksi. Petäjäveden sähköaseman kohdalla länti-
semmästä vaihtoehdosta kohdistuu vaikutuksia kirjojokikorentoon, jonka elinympäristöä sijoittuu voi-
majohtoalueelle. Vaikutukset voivat olla osittain myös positiivisia. Itäisestä vaihtoehdosta ei arvioida 
kohdistuvan lajille vaikutuksia. Muun tiukasti suojellun eläinlajiston osalta kielteisiä vaikutuksia ei ai-
heudu, koska lajeille soveltuviin elinympäristöihin ei kohdistu hankkeesta heikennyksiä. Alajärvi-Hikiä 
voimajohtohankkeesta ei siten aiheudu kokonaisuutena kuin enintään vähäisiä vaikutuksia eläimis-
tölle. 
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Hankkeen vaihtoehtoisilla reittiosuuksilla on vaihtoehtojen välillä tunnistettu vähäisiä eroja luonnon 
monimuotoisuudelle aiheutuvien vaikutusten osalta; vaikutukset ovat valtaosin vähäisiä ja yksittäisillä 
vaihtoehto-osuuksilla voi olla enintään kohtalaisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle.  

Kokonaisuutena on todettavissa, että Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke ei kokonaisuutena aiheuta vaiku-
tusalueellaan luonnon monimuotoisuuden heikentymistä, kun johtoyhteyden suunnittelussa ja toteu-
tuksessa huomioidaan rajatut luonnon arvokohteet riittävällä tavalla. 
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7  VAIKUTUKSET ILMASTOON 

7.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Uuden Alajärvi-Hikiä voimajohdon rakentamisesta, käytöstä ja sen elinkaaren lopussa tapahtuvasta 
käytöstä poistosta syntyy suoraan ja välillisesti ilmastovaikutuksia. Vaikutuksia voi aiheutua kuvan 7.1 
mukaisesti voimajohdon elinkaaren aikana energiankäytöstä, joka liittyy voimajohdon materiaalien ja 
osien valmistukseen, johtoalueen rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon, purkamiseen, jätteiden 
käsittelyyn sekä kuljetuksiin. Käyttövaiheen sähkönsiirtohäviöiden päästöjen määrään vaikuttaa siirret-
tävän sähkön tuotannon ominaispäästöt. Voimajohtojen materiaalien, kuten sementin, alumiinin ja te-
räksen valmistuksesta ja eri vaiheissa syntyvien jätteiden käsittelystä aiheutuu prosessiperäisiä pääs-
töjä. Rakentamisen yhteydessä tehtävät hakkuut ja johtoaukean raivaaminen pienentävät puuston ja 
maaperän sisältämiä hiilen varastoja ja vaikuttavat hiilivarastojen kasvuun eli hiilinieluun. Voimajohto-
yhteyden elinkaaren vaiheita ja ilmastovaikutusten lähteitä on kuvattu tarkemmin luvussa 7.3 ja luvun 
7.4 alaluvuissa. Päästöihin ja hiilen sidontaan liittyvän hillintänäkökulman lisäksi ilmastovaikutuksiin 
sisältyy myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma, jota on käsitelty luvussa 13. 

Arvioinnissa on rajauduttu ilmastovaikutusten tarkasteluun eikä siinä käsitellä ilmanlaatukysymyksiä. 
Voimajohtohankkeella ei ole käytännössä juurikaan vaikutuksia ilmanlaatuun. Voimajohtojen rakenta-
misessa ja ylläpidossa käytettävien työkoneiden ja ajoneuvojen polttomoottorien ilmanpäästöt ovat 
tässä tapauksessa suhteellisen merkityksettömiä maakunta- ja kuntatasolla, eivätkä ne juurikaan kas-
vata tarkasteltavien alueiden ilmanpäästöjä. 

Kuva 7.1. Voimajohtohankkeen elinkaaren vaiheet. 

Voimajohtoyhteyden Alajärvi-Hikiä arvioinnissa on keskitytty merkitykseltään olennaisimmiksi tunnis-
tettuihin Kuva 7.1 ilmastovaikutusten lähteisiin: materiaali- ja tuotevaiheeseen, rakentamisvaiheen hiili-
varastojen muutokseen ja työkoneisiin, käyttövaiheen hiilinielujen muutokseen sekä sähkön siirtohävi-
öihin. Lisäksi hankkeen elinkaaren loppuvaiheen osalta on tarkasteltu laskennallisesti voimajohdon 
käytöstä poistoon ja purkamiseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastovaikutusten arvioinnin ra-
jauksia on esitelty selostuksen luvussa 7.4 ja tuloksia luvussa 7.4 .  
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Isoin osa Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä 
eli hiilijalanjäljestä syntyy hankkeen alkuvaiheessa. Eniten päästöjä liittyy taulukon 7–1 mukaisesti voi-
majohdon materiaalien ja rakenteiden valmistukseen. Luvussa 7.5.1 lasketut pylväiden, johtimien ja 
perustusten materiaalihankinnat huomioiva tuotevaiheen hiilijalanjälki on noin 200 800–203 800 hiilidi-
oksidiekvivalenttitonnia (tCO2ekv). Päästöt vastaavat kokoluokaltaan noin 10 prosenttia voimajohdon 
sijoittumisalueella olevien kuntien Hinku-menetelmällä (Hiilineutraalisuomi.fi 2022) lasketuista vuoden 
2020 kasvihuonekaasupäästöistä. Hankkeessa syntyy siis merkittävät päästöt, jotka johtuvat rakenta-
misessa tarvittavien päästöintensiivisten materiaalien tuotannosta. Tuloksia tulkittaessa on huomat-
tava, että kaikki rakentamisinvestoinnit aiheuttavat päästöjä ja rakentamisen niin sanotun hiilipiikin. Li-
säksi päästövertailussa on muistettava, että elinkaaripohjaisen hiilijalanjäljen laskenta eroaa periaat-
teiltaan alueellisesta käyttöperusteisten päästöjen laskennasta ja tulosten keskinäinen vertailu sopii 
korkeintaan mittasuhteiden hahmottamiseen.  

Toinen merkittävä laskennallisesti tarkastelluista Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen ilmastovaikutus-
ten lähteistä on voimajohdon rakentamisen aikana syntyvä hiilivarastojen ja -nielujen pienentyminen. 
Taulukon 7-1 tulosten mukaan johtoalueen puuston hiilivarasto vähenee hakkuiden ja raivausten 
vuoksi noin 22 000–37 000 tCO2-ekv vaihtoehdosta riippuen. Tarkasteltavan alueen hiilinielut pienene-
vät vuositasolla noin 160–260 tCO2ekv. Poistuvan puustoisen pinta-alan määrä on noin 210–360 heh-
taaria johtoalueen pinta-alan ollessa enimmillään 630 hehtaaria. Määrä on vähäinen, enimmillään noin 
0,03 %, verrattuna voimajohdon sijoittumisalueella olevien 13 kunnan metsätalousmaan noin 907 000 
hehtaarin kokonaisalaan verrattuna. 

Hiilivarasto- ja nieluarviointi ei sisällä luvun 7.5.2 mukaisesti puun muualle kuin runkoon sitomaa hiiltä 
ja maaperän muokkauksen myötä ilmaan pääsevän maaperähiilen vaikutuksia. Tämän vuoksi aiheu-
tuva hiilivarastojen ja -nielujen vähennys on todennäköisesti todellisuudessa arvioitua suurempi. Näin 
syntyvä metsäpoistuma on myös osittaista, ja osin väliaikaista alueen kehittyessä hakkuun jälkeen, 
sillä johtoaukea jatkaa hakkuun ja raivauksen jälkeen metsäpohjana. Myöskään reunavyöhykkeiden 
maankäyttö ei muutu metsästä muuksi maankäytöksi, vaan sen puusto voi jatkaa kasvamista, kunnes 
saavuttaa lunastusmittansa. 

Voimajohdon käyttövaiheessa (luku 7.5.3) aiheutuu sähkönsiirron energiahäviöitä korvaavan sähkön 
tuottamisesta epäsuorasti kasvihuonekaasupäästöjä. Yksittäisen voimajohdon siirtohäviöiden vaiku-
tusten arviointi on kuitenkin haasteellista. Uusi voimajohto parantaa myös koko sähköverkon energia-
tehokkuutta. Samalla on muistettava, että uuden voimajohdon mahdollinen sähkön siirron kasvu mer-
kitsee myös siirtohäviöiden lisääntymistä.  

Kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä uusiutuvan sähkön 
tuotantoon että sähkönsiirtoinfrastruktuuriin. Alajärvi-Hikiä voimajohdolla arvioidaan saavutettavan 
kansallisen sähköverkon alueella vuonna 2030 noin 250 gigawattitunnin vuosisäästö sähkön siirrossa 
syntyvissä energiahäviöissä. Uusi voimajohto mahdollistaa kuitenkin osaltaan erityisesti tuulella tuote-
tun päästöttömän sähkön lisääntyvän hyödyntämisen ja auttaa näin pienentämään häviösähkönkin 
päästöjä. Näistä syntyy hiilikädenjäljeksi kutsuttuja ilmastohyötyjä, joita voidaan saavuttaa voimajoh-
don elinkaaren aikana ja joita ei syntyisi ilman hanketta.  

Alajärvi-Hikiä voimajohdon rakentamis-, käyttö- ja päätösvaiheen hiilijalanjälkenä tarkasteltavat ilmas-
tovaikutukset ovat tulkittavissa merkittävyydeltään vähäisesti kielteiseksi (arviointiselostuksen IMPE-
RIA-asteikolla Vähäinen-). Tulkintaan vaikuttaa erityisesti rakentamiseen liittyvien materiaalien määrä 
sekä metsäalueiden hiilivarastojen ja -nielujen muutoksien arviointiin liittyvät epävarmuudet. Vaikka 
voimajohdon ilmastohyötyjen määrällinen arviointi on haasteellista, voidaan kuitenkin voimajohto-
hanke kokonaisuudessaan tulkita sen hiilikädenjälki huomioiden ilmastovaikutuksiltaan merkittävästi 
myönteiseksi (IMPERIA-asteikolla Suuri+++) johtuen hankkeen roolista riittävän sähkönsiirtokapasi-
teetin ja käyttövarmuuden varmistamisessa sekä vähäpäästöisen sähköjärjestelmän kehittämisessä. 
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Taulukko 7-1. Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen ilmastovaikutusten kannalta keskeisten elinkaarivaiheiden keskimääräiset 
hiilidioksidiekvivalenttipäästöt.  

 Alajärvi- 

Petäjävesi  
(97–98 km), 
tCO2ekv 

Petäjävesi-Jämsä  
(40–43 km), 
tCO2ekv 

Jämsä-Toivila 
(2,5 km), 
tCO2ekv 

Toivila-Hikiä 
(131–132 km), 
tCO2ekv 

Yhteensä, 
tCO2ekv 

Voimajohdon materi-
aali- ja tuotevaihe 

48 500–49 000 20 000–21 500 1 250 131 000–132 
000 

200 750–203 
750 

Voimajohdon rakenta-
misvaihe (hiilivarastot) 

7 089–10 738 5 838–10 321 1 355 7 819–14 492 
22 100–
36 906 

Voimajohdon rakenta-
misvaihe (hiilinielut) 

(51–77 tCO2ekv/v) 
(42–72 
tCO2ekv/v) 

(10 tCO2ekv/v) 
(56–103 
tCO2ekv/v) 

(159–262 
tCO2ekv/v) 

Voimajohdon rakenta-
misvaihe (rakentamisen 
työkoneet) 

480–490 200–220  10 640–650 1 330–1 370 

Voimajohdon elinkaa-
ren loppu ts. purkami-
nen (työn päästöt ja 
materiaalien kierrätys) 

95–105 42–47 2 127–137 266–291 

Yhteensä 56 164–60 333 26 080–32 088 

 

2 617 139 586–147 
279 

224 446– 
242 317 

 

7.1  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Alajärvi-Hikiä-voimajohtohanke kytkeytyy keskeisesti kansainvälisiin, kansallisiin ja maakunnallisiin il-
masto- ja energiastrategioihin sekä -tavoitteisiin. EU:n energiapolitiikan perusperiaatteet ovat kestävyys, 
kilpailukyky ja toimitusvarmuus. Sen tavoitteet ovat yhteneväiset Suomen kansallisten tavoitteiden 
kanssa. EU:n energiamarkkinoiden tehokkaan toiminnan takaamisen lisäksi energiapolitiikalla ediste-
tään energiaverkostojen ja -tehokkuuden välistä yhteyttä. Fingrid osallistuu ilmastotavoitteiden saavut-
tamiseen mahdollistamalla uuden energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon muun muassa Alajär-
ven ja Hikiän välisen voimajohdon avulla. Suomen kantaverkon kehittämisessä pyritään kustannuste-
hokkaasti mahdollisimman pieniin energiahäviöihin ja energiatehokkuuden parantamiseen.  

Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan kesällä 2021. Sen myötä EU:n ilmastoneutraaliustavoite 
vuoteen 2050 mennessä ja vuoden 2030 vähintään 55 prosenttia päästövähennystavoite ovat laillisesti 
sitovia. Komissio julkisti 14.7.2021 ilmasto- ja energialainsäädäntöehdotusten Fit for 55-paketin, jolla 
EU panisi toimeen vuoden 2030 ilmastotavoitteensa. (Ympäristöministeriö 2022a) 

Uusi ilmastolaki (423/2022) astui voimaan heinäkuussa 2022. Ilmastolaissa säädetään kansallisista 
ilmastotavoitteista sekä ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, johon kuuluvat pitkän aikavälin il-
mastosuunnitelma, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ja sopeutumissuunnitelma sekä 
erillisenä energia- ja ilmastostrategia. Lain mukaan Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä. Ilmastolain mukaan vuoden 1990 tasoon verrattuna tavoitteena on vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 
90 prosenttia, pyrkien 95 prosenttiin, vuoteen 2050 mennessä. Laki laajeni koskemaan myös maan-
käyttösektoria ja siihen on kirjattu tavoite nielujen vahvistamisesta. (Ympäristöministeriö 2022b) 

Pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on vähintään kerran kymmenessä vuodessa tehtävä 
suunnitelma, joka sisältää pitkän tähtäimen politiikkatoimet päästökauppasektorille ja päästökaupan ul-
kopuoliselle taakanjakosektorille. Ilmastolain mukaista pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa ei 
olla kuitenkaan valmisteltu, mutta vuonna 2014 valmistui Energia- ja ilmastotiekartta 2050. (Ympäristö-
ministeriö 2022b) 
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (KAISU) esitetään ne toimenpiteet, joilla 
kasvihuonekaasupäästöjä hillitään rakennusten erillislämmityksessä ja -jäähdytyksessä, maatalou-
dessa, liikenteessä, jätteiden käsittelyssä ja teollisuuden F-kaasujen suhteen. Suunnitelma sisältää ar-
viot päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien vaikutuksista siihen. (Ympäristöministeriö 2022b) 

Energia- ja ilmastostrategia on hallituskausittain tehtävä strategia, joka käsittelee päästökauppa-, taa-
kanjako- ja maankäyttösektoreita sekä energian huolto- ja toimintavarmuusasioita ja energiamarkkinoi-
den toimintaa. Uusi ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 30.6.2022. Sen yhtenä 
tavoitteena on uusiutuvan energian tuotannon edistäminen. Strategia huomioi myös Sanna Marinin hal-
litusohjelman (2019) tavoitteen siitä, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäi-
nen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022) 

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma (KISS2030). Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kokoaman suunnitelman tavoitteena on hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua 
ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoden 2022 loppuun ja uusi 
valmisteilla oleva suunnitelma ohjaa toimia vuoteen 2030 saakka. (Maa- ja metsätalousministeriö 
2022a) 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU). Heinäkuussa 2022 Suomen valtioneuvoston hyväk-
symässä suunnitelmassa määritetään ne keinot, joihin panostamalla vähennetään maankäyttösektorin 
ilmastopäästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. (Maa- ja metsätalousministeriö 2022b) 

Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014–2020. Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjan-
maan energia- ja ilmastostrategian 3.3.2014. Strategian tavoitteena oli nostaa uusiutuvan energian 
osuutta ja vähentää fossiilisen energian käyttöä ja erityisesti öljyn osuutta lämmityksessä. (Etelä-Poh-
janmaan liitto 2014) 

Keski-Suomen ilmasto-ohjelman 2030 on jatkoa Keski-Suomen ilmastostrategialle 2020. Sen tavoit-
teena on vähentää Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuodesta 2005 vuoteen 2030 men-
nessä. Ilmasto-ohjelma nostaa esille energian, liikkumisen ja tuotannon suurina kokonaisuuksina, joissa 
on päästövähennysmahdollisuuksia (Keski-Suomen liitto 2022).  

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta tarjoaa työkaluja, joilla Pirkanmaan alue saavuttaa suunnitel-
tuja päästövähennyksiä. Tiekarttaan valitut päästövähennysten pääteemat ovat liikenne ja liikkuminen, 
energiantuotanto ja energiatehokkuus, yhdyskuntarakenne ja rakentaminen, elinkeinoelämän vastuulli-
set ratkaisut, maa- ja metsätalous sekä hiilinielut ja kompensointi (Pirkanmaan liitto 2020). 

Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelma ja resurssiviisauden tiekartta 2020–2030 tavoittelee Valkeakos-
ken, Akaan, Urjalan ja Pälkäneen hiilineutraaliutta. Kunnat ovat liittyneet Hinku-verkostoon, joka on il-
mastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöistä muodostuvien kuntien joukko, ja ovat laatineet yhteisen il-
masto-ohjelman. Hinku-kuntina alue tavoittelee kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 
tasosta vuoteen 2030 mennessä (Etelä-Pirkanmaan kunnat 2019). 

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta hyväksyttiin Päijät-Hämeen maakuntahallituksessa 2020 ja vuonna 
2019 Päijät-Häme liittyi maakuntien Hinku-verkostoon, eli ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden jouk-
koon. Päijät-Hämeen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä 80 % vuodesta 2007 ja hiilensidonnan lisäämistä (Päijät-Hä-
meen liitto 2020). 

Kanta-Hämeen maakunnalliset ilmastotavoitteet ja fossiilittoman liikenteen tiekartta. Kanta-Hä-
meen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja Kanta-Hämeen liikennejärjestelmästä tavoitellaan 
hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä. Kansallisiin tavoitteisiin pääsemiseksi on tehty fossiilittoman lii-
kenteen tiekartta (Hämeen liitto 2022). 

7.2  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Ilmastovaikutusten arvioinnin merkitys YVA-menettelyissä on kasvanut viime vuosina. Arvioinnissa huo-
mioidaan se, miten hanke vaikuttaa ilmastoon ja ilmastonmuutokseen mutta myös se, miten ilmaston-
muutos vaikuttaa hankkeeseen. Ilmastovaikutusten ja niiden arvioinnin näkökulmasta voimajohtohank-
keen elinkaari koostuu ilmastoarviointiosion alussa olleen kuvan 7.1 mukaisesti neljästä keskeisestä 
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vaiheesta: 1) voimajohdon materiaali- ja tuotevaiheesta; 2) voimajohdon rakentamisvaiheesta; 3) voi-
majohdon käyttövaiheesta; sekä 4) voimajohdon käytöstä poistamisen ja purkamisen vaiheesta eli niin 
sanotusta elinkaaren lopusta. 

Johtoalueen hakkuussa ja johtoaukean raivauksessa, johtoalueella olevien nykyisten voimajohtojen pur-
kamisessa, rakentamisvaiheessa mahdollisesti tarvittavien tilapäisten rakenteiden rakentamisessa sekä 
uusien voimajohtojen pystyttämisessä tarvittavat työkoneet, kuljetukset, työmatkaliikenne ja muut työ-
maatoiminnot aiheuttavat suoria energiaperäisiä ilmastopäästöjä. Voimajohtoyhteyden rakentamisessa 
tarvittavien rakenteiden, kuten voimajohtopylväiden, johtimien ja perustusten valmistuksen niin sanottu 
tuotevaihe sisältää raaka-aineiden hankintaan, niiden kuljetuksiin sekä itse valmistukseen liittyvät välil-
liset ilmastovaikutukset. Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvien jätteiden käsittelystä ja kierrätyk-
sestä aiheutuu sekä energia- että prosessiperäisiä ilmastovaikutuksia. Johtoalueen puuston hakkuut ja 
johtoaukean raivaus vaikuttavat alueen kasvillisuuteen ja maaperään sitoutuneeseen hiileen ja pienen-
tävät niiden kykyä sitoa hiiltä. Rakentamisvaiheen vaikutuksia hiilivarastoihin ja -nieluihin käsitellään 
tarkemmin luvussa 7.4.2 . 

Tunnistetuista rakentamisvaiheen ilmastovaikutuksista on jätetty laskennallisesti arvioimatta niiden 
suhteellisesti vähäisen merkittävyyden vuoksi kuljetusten ja työmatkaliikenteen, johtoalueella nykyisin 
olevien vanhojen voimajohtojen purkamisen ja siitä aiheutuvien jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen vai-
kutukset. Rajausten aiheuttamat arviointivirheet ovat hyväksyttävissä rajoissa eikä niiden puuttuminen 
tarkastelusta muuta arvioinnin merkittävyystarkasteluja.  

Norjalaisen voimajohdon elinkaaritarkastelun (EFLA 2018) perusteella voidaan materiaalien ja raken-
teiden kuljetusten osuuden olettaa olevan rakentamisvaiheen energiaperäisistä päästöistä korkeintaan 
muutaman prosentin luokkaa. Näin ollen on todennäköistä, että kuljetusten laskennallinen tarkastelu 
olisi kasvattanut rakentamisvaiheen ilmastopäästöjä vähän. Vanhojen voimajohtojen purkamisen ja 
siitä syntyvien jätteiden käsittelyn päästöistä saa kokoluokka-arvion voimajohdon elinkaaren lopun 
käytöstä poistoon liittyvistä luvun 7.4.4  laskennallisista vaikutusarvioista. Voimajohtorakenteiden ma-
teriaalien korkea kierrätettävyysaste huomioiden johtoalueella nykyisin olevien vanhojen voimajohto-
jen purkamisen vaikutusten laskenta olisi todennäköisesti lisännyt tässä arvioinnissa hyvin vähän 
hankkeen rakentamisvaiheen laskennallisia ilmastopäästöjä. 

Voimajohdon elinkaaren käyttövaiheessa syntyy suoria ilmastopäästöjä voimajohtorakenteiden tarkas-
tuksissa, kunnossapidossa ja korjauksissa tarvittavista työkoneista, ajoneuvoista ja kuljetuksista. Ener-
giaperäisiä päästöjä liittyy myös raivauksiin ja puuston poistoon, joita tarvitaan johtoaukean avoimena 
pitämiseen ja reunavyöhykkeiden puuston käsittelyyn. Korjauksissa tarvittavien materiaalien valmis-
tuksesta ja niissä syntyvien jätteiden käsittelystä aiheutuu välillisiä ilmastovaikutuksia. Johtoaukean 
raivaus ja reunavyöhykkeiden harvennus, latvominen ja päätehakkuu vaikuttavat johtoalueen hiiliva-
rastoihin ja -nieluihin. Voimajohto aiheuttaa myös käyttövaiheessa siirtohäviöitä. Sähkönsiirrossa syn-
tyy energiahäviöitä, joiden korvaamiseksi tuotetusta sähköstä aiheutuu päästöjä. 

Tunnistetuista käyttövaiheen ilmastovaikutuksista ei ole laskennallisesti arvioitu voimajohdon ja sen 
johtoalueen ylläpitämiseen ja korjaamiseen liittyviä vaikutuksia niiden vähäisen merkittävyyden vuoksi. 
Myöskään siirtohäviöiden vaikutuksia ei ole lähdetty luvussa 7.4.3 käsiteltävien tulkinnanvaraisuuksien 
vuoksi laskemaan. Erityisesti ylläpitämiseen ja korjaamiseen liittyvät päästölähteet ovat todennäköi-
sesti ilmastovaikutusten osalta hankkeen elinkaaritarkastelussa suhteellisen vähämerkityksellisiä (ver-
taa esimerkiksi EFLA 2018). Niistä kokoluokaltaan merkittävin päästölähde olisi todennäköisesti kor-
jaamisessa tarvittavien materiaalien ja rakenneosien valmistus. Käyttövaiheen toimintojen vaikutusten 
lisääminen tarkasteluun olisi kasvattanut voimajohdon käyttövaiheen laskennallisia ilmastopäästöjä 
jonkin verran. 

Myöskään käyttövaiheen johtoaukean ja reunametsien käsittelyn vaikutuksia puuston, kasviston ja 
maaperän hiilen varastoihin ja niiden kasvuun ei ole arvioitu laskennallisesti. Voimajohdon rakentami-
sen ja hakkuiden yhteydessä menetetään sekä alueella olevaa hiilivarastoa että hiilinielua. Arviointia 
hankaloittaa varastojen ja nielujen dynaamisuus. Johtoaukean ja reunametsien käsittelyn yhteydessä 
niistä korjataan biomassaa, jolloin alueille jää vähemmän hiiltä. Syntyvä kasvillisuuden ja käsittelyn 
aiheuttaman maaperän muokkautumisen synnyttämä hiilivaje riippuu puolestaan siitä, millaista bio-
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massaa alueelta korjataan, mitä biomassaa alueelle jätetään ja kuinka pitkällä aikajänteellä vaikutuk-
sia tarkastellaan. Johtoaukean ja reunametsien hiilivarastojen ja -nielujen lisääminen laskennalliseen 
tarkasteluun olisi todennäköisesti kasvattanut voimajohdon käyttövaiheen ilmastovaikutuksia. 

Kantaverkon voimajohdon tekninen käyttöikä on 60–80 vuotta ja perusparannuksella käyttöikää on 
mahdollista pidentää vielä noin 20 vuodella. Elinkaaren lopussa voimajohtopylväät ja muut rakenteet 
puretaan ja syntyvät jätteet toimitetaan materiaalikierrätykseen ja käsiteltäväksi. Näihin molempiin toi-
menpiteisiin liittyy energiankäytöstä johtuvia ja mahdollisia käsittelyprosessien suoria ei-energiaperäi-
siä ilmastopäästöjä. 

Ilmastopäästöihin ja hiilen sidontaan liittyvän hillintänäkökulman lisäksi arvioinnissa on huomioitu, mi-
ten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa voimajohtovaihtoehdoissa ja millaisiin sopeutumistoimiin niissä 
on pitkällä aikavälillä tarvetta. Arvioinnissa on tarkasteltu, miten mahdolliset sääriskit otetaan huomi-
oon hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi on tarkasteltu, vaikuttaako voimajohdon toteuttaminen sen lähiym-
päristön kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on käsitelty lu-
vussa 13.  

7.3  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ilmastonmuutosvaikutusta tarkastellaan hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisesta syntyvien kasvihuo-
nekaasupäästöjen perusteella. Päästöt esitetään hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv), jolloin hankkeen 
eri vaiheissa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan kuvaamaan ilmastoa lämmittävää 
kokonaisvaikutusta (global warming potential, GWP). Ilmastopäästöjä käytetään tekstissä kasvihuone-
kaasupäästöjen synonyymina. Tarkastelussa edetään elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskennan 
standardien periaatteiden ja vaiheistuksen mukaisesti. Laskentatulokset esitetään karkeina arvioina va-
rovaisuusperiaatteita noudattaen. Hankkeen kokonaisvaikutusta ilmastonmuutokseen arvioidaan ver-
taamalla eri vaihtoehtojen aiheuttamia kokonaispäästöjä keskenään. Myös alueellinen taso huomioi-
daan.  

Rakentamiselle tyypilliseen tapaan myös voimajohtojen rakentamisvaiheeseen ajoittuvista ilmastopääs-
töistä syntyy niin sanottu rakentamisen hiilipiikki. Voimajohtohankkeen elinkaaren aikana eniten ener-
giaa vaatii ja päästöjä aiheuttaa välillisesti pylväsrakenteissa ja johtimissa käytettävän teräksen ja alu-
miinin valmistus. Laskennallisen tarkastelun lähtötietona on hyödynnetty Fingridin tuottamia laskelmia 
voimajohtorakenteiden hiilijalanjäljestä ja arviota rakentamiseen käytettävien rakenteiden määrästä. Ra-
kenteet ja pylvästyypit varmistuvat ympäristövaikutuksen arvioinnin jälkeisessä yleissuunnittelussa. 
Tämä aiheuttaa vaikutusten arviointiin epävarmuutta, sillä käytettävät rakenteet eroavat toisistaan ja 
ovat riippuvaisia voimajohdon sijoittumisesta maastoon.  

Myös metsäpinta-alan menetys ja siitä aiheutuvat muutokset hiilinieluissa ja -varastoissa on arvioitu, 
sillä johtoaukea raivataan avoimeksi ja reunametsille suoritetaan hakkuut. Johtoaukealle voidaan jättää 
kasvamaan matalakasvuista puustoa ja pensaita. Reunavyöhykkeiden puusto voi jatkaa kasvamista lu-
nastusmittoihin asti. Tämä on huomioitu lukujen 7.5.2 ja 7.5.3 hiilinielujen ja -varastojen tarkastelussa. 
Arvioinnissa hyödynnetään tietoa muutosalueiden kasvillisuuden nykytilanteesta ja rakentamisen ai-
heuttamien muutosten luonteesta ja laajuudesta. Lähtötietoina käytetään Suomen ympäristökeskuksen 
(2018) CORINE Land Cover -aineistoa sekä Metsäkeskusten, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuk-
sen (Luke) aineistoja. Muutoksia kasvillisuudessa arvioidaan luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Laskennallisessa tarkastelussa ovat mukana rakentamisen työkoneiden suorat energiaperäiset ilmas-
topäästöt. Norjalaisen voimajohdon elinkaariselvityksen (EFLA 2018) selvityksen mukaan rakentamis-
vaiheessa tarvitaan yhtä pylvästä kohti telakaivinkoneelta 40 tuntia perustusten kaivamiseen ja nosturi-
autolta 8 tuntia pylvään pystyttämiseen (EFLA 2018). Työkoneiden päästöjen laskennassa on käytetty 
pylväskohtaisten konetyötuntimääräarvioiden lisäksi VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän (VTT 2022) 
yksikköpäästötietokantaa ja määräarvioita voimajohto-osuuksille pystytettävistä voimajohtopylväistä. 
Yhdelle johtokilometrille pystytettävien pylväiden määrä on oletettu keskimäärin neljäksi.  

Voimajohdon elinkaaren päätösvaiheessa tapahtuvaan voimajohdon purkamiseen liittyvien käytettyjen 
työkoneiden polttoaineen kulutuksen on oletettu olevan EFLA:n (2018) tavoin 20 prosenttia voimajohdon 
rakentamiseen käytetystä polttoainemäärästä. Vaikka elinkaaren päätösvaiheen tarkastelu ulottuu tule-
vaisuuteen, laskennassa käytetään nykyhetken yksikköpäästökertoimia. 
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Elinkaaren lopussa tapahtuvassa voimajohdon purkamisessa syntyvä metallijäte ohjataan metallinkier-
rätykseen ja mineraalinen jäte kuten betonijäte mineraalisten materiaalien käsittelyyn kuten esimerkiksi 
hyödyntämiseen. Suomen ympäristökeskuksen avoimesta rakentamisen päästötietokannasta 
(CO2data.fi 2022) saatu metallisen purkujätteen ominaispäästökerroin on 0,002 kg CO2ekv/kg ja mine-
raalisen purkujätteen ominaispäästökerroin 0,006 kg CO2ekv/kg. 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista ilmastoon ovat laatineet KTM Marko Nurminen ja KTM Essi Tanska-
nen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

7.4  Ilmastovaikutusten tarkastelu ja laskenta 

7.4.1  Materiaali- ja tuotevaihe 

Eniten energiaa vaativa ja päästöjä aiheuttava vaihe voimajohtohankkeen elinkaaressa on pylväsraken-
teissa ja johtimissa käytettävän teräksen ja alumiinin valmistus. Hankittujen voimajohtomateriaalien 
päästöjen arvioimiseksi hyödynnetään Hikiä-Orimattila 400+110 kilovoltin hankkeen perusteella lasket-
tua ominaispäästökerrointa 500 t CO2ekv/voimajohtokilometri. Siinä on otettu huomioon johtimet, pyl-
väät ja perustukset. Noin 2/3 kertoimesta tulee johtimista ja 1/3 pylväistä ja perustuksista, jotka ovat 
merkityksellisimmät jakeet. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty eristimet, joiden päästöjen tiedetään ole-
van marginaalisia muihin voimajohdon materiaaleihin verrattuna (esimerkiksi EFLA 2018). Pylvästyypit, 
pylväiden korkeudet ja perustamistavat vaihtelevat hankekohtaisesti, joten laskentatapaan liittyy epä-
varmuuksia. Toivila-Hikiä osuuden materiaalipäästöt ovat muita suuremmat, sillä johto-osuudelle tulee 
rinnakkain kaksi voimajohtoa. Hankkeen reittiosuuksien materiaalipäästöt on esitetty alla olevassa tau-
lukossa (taulukko 7–2). 

Taulukko 7-2. Hankkeen materiaalipäästöt hiilidioksidiekvivalentteina johto-osuuksittain. Vaihteluväli ilmaisee minimin eli ly-
hyimmän ja maksimin eli pisimmän reittiyhdistelmän kullakin johto-osuudella. 

 

7.4.2  Rakentamisvaihe 

Hankealueen maankäytön muuttuessa myös nykyiset ja tulevat hiilinielut ja -varastot muuttuvat. Tapah-
tuu metsäpoistumaa, kun metsäisillä alueilla voimajohtoalueen puusto hakataan, johtoaukea säilytetään 
puuttomana sekä reunavyöhykkeen puustoa päätehakataan tai latvotaan säännöllisin väliajoin. Reuna-
vyöhykkeiden maankäyttö ei kuitenkaan muutu metsästä muuksi maankäytöksi, vaan sen puusto voi 
jatkaa kasvamista lunastusmittaansa saakka. Hakatun ja käsitellyn metsän hiilivarasto pienenee ja 
metsä muuttuu päästölähteeksi. Hiilivaraston menetys jatkuu hakkuutähteiden ja juurien lahotessa met-
sässä. Hakattu metsämaa toimii pitkään päästölähteenä ennen kuin biomassan kasvun sitoma hiili-
määrä ylittää maaperän ja kasvijätteiden hajoamisesta vapautuvan hiilen määrän. Vasta kun metsien 
hiilivarasto kasvaa, metsät toimivat hiilinieluna. Tämä edellyttää, että biomassan kasvu sitoo johtoalu-
eilla enemmän hiiltä kuin mitä hakkuut ja lahoaminen vapauttavat.  

Poistuvan puuston tilavuus, johtoalueelta poistuvan puuston hiilinielu ja hiilivarasto on esitetty taulu-
kossa 7–3 ja kuntakohtaisesti taulukossa 7–4. Poistuvan puuston hiilivarastojen suuruus on laskettu 
runkopuun hiilisisällön avulla. Puuston keskitilavuutena käytettiin 144 m3/ha (Keski-Suomi) perustuen 
vuosina 2016–2020 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon (Luonnonvarakeskus 
2021).  

Johto-osuus Kunta Pituus, km Materiaalipäästöt, tCO2ekv 

Alajärvi- Petäjävesi Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Mul-
tia, Keuruu, Petäjävesi 

97–98 48 500–49 000 

Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi, Jämsä 40–43 20 000–21 500 

Jämsä-Toivila Jämsä 2,5 1 250 

Toivila-Hikiä Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hä-
meenlinna, Janakkala, Hausjärvi 

131–132 131 000–132 000 

Yhteensä  270,5–275,5 200 750–203 750 
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Hiilivarastojen muutos on laskettu runkopuun perusteella. Tuloksissa on epävarmuutta, sillä päätehak-
kuiden ja muiden puiden poistojen aiheuttama hiilivarastojen muutoksen ilmastovaikutus on todellisuu-
dessa laskettua suurempi, sillä puu sitoo hiiltä muuallekin kuin runkoon. CORINE-pohjainen laskenta ei 
tarjoa tarpeeksi tarkkaa puustoa ja maaperää koskevaa tietoa, jonka avulla voidaan luotettavasti ottaa 
laskennassa huomioon latvuksen, lehvästön, juurien ja muiden puun osien hiilivarasto esimerkiksi hyö-
dyntämällä kansallisen päästöinventaarion niin sanottuja BEF-laajennuskertoimia.  

Arvioinnissa ei huomioida rakennusvaiheen johtoaukean raivauksen ja pylväsperustusten tarvitseman 
maanmuokkauksen vaikutuksia maaperähiileen. Syynä tähän on tarvittavien maaperätietojen puuttumi-
sen lisäksi laskennallisen arvioinnin hankaluus. Tämä aiheuttaa suhteellisen merkittävää epävarmuutta 
taulukoiden 7–3 ja 7–4 tuloksiin, sillä suurin osa metsien hiilestä on varastoitunut metsämaan karikkee-
seen, humukseen ja kivennäismaahan. Kivennäismaa toimii hiilinieluna. Turvemaiden osalta erityisesti 
ruoho-, mutta myös mustikka- ja puolukkaturvekankaat ovat päästölähteitä, kun taas varpu- ja jäkälä-
turvekangas ovat hiilinieluja. Turvemaiden ojituksella on ilmastonäkökulmasta iso merkitys, sillä se las-
kee pohjaveden pintaa ja turvekerroksen hajoamisesta syntyy hapellisissa olosuhteissa hiilidioksidi-
päästöjä. Tässä voimajohtohankkeessa ei ole tarve toteuttaa turvemaiden ojituksia. Laskennan ulko-
puolelle rajatut päätehakkuun ja alueen maaperän muokkauksen myötä ilmaan pääsevän maaperähiilen 
vaikutukset sekä puuston hiilivaraston muutosarvion epävarmuustekijät vaikuttavat siten, että voimajoh-
tohankkeen rakentamisvaiheen hiilivaraston muutoksen synnyttämä hiilipiikki voi todellisuudessa olla 
arvoitua suurempi. 

Rakentamisvaiheen johtoaukean ja reunametsien käsittely vaikuttaa johtoalueen hiilen varastojen kas-
vuun eli hiilinieluun. Vuoteen 2020 verrattuna Suomen ilmastopäästöt pysyivät vuonna 2021 samalla 
tasolla, mutta metsämaan hiilinielu pieneni selvästi. Vuonna 2021 maankäyttö, maankäytön muutokset 
ja metsätaloussektori olivat ensimmäistä kertaa nettopäästölähde nettonielun sijaan, mikä johtui run-
saista hakkuista sekä valtakunnan metsien inventoinnissa havaitun puuston kasvun laskevan trendin 
huomioinnista laskennassa (Tilastokeskus 2022b). Voimajohdon alueelle sijoittuvien maakuntien vuo-
sien 2016–2020 arvioitu puuston keskikasvu vuodessa oli 7,26 m3/ha (Luonnonvarakeskus 2022).  

Vaikutukset hiilinieluun on arvioitu laskemalla hankkeessa poistuvan puuston ja sen hiilensitomispoten-
tiaalin määrä. Metsät ovat alueen tärkein hiilinielu, erityisesti jos otetaan huomioon metsäalueiden osuus 
pinta-alasta. Metsät ja peltojen kasvillisuus toimivat hiilinieluna (nieluvaikutus tyypillisesti 1–7 
tCO2ekv/ha/vuosi). Hiilidioksidia sitoo eniten puiden kasvu. Siksi hoidetut, etenkin nuoret, metsät ovat 
luonnontilaisia metsiä tehokkaampia hiilinieluja. Luonnonniityt, varvikot ja nummet ovat myös hiilinieluja 
(nieluvaikutus 3–6 tCO2ekv/ha/vuosi). Tehdyssä arviossa on otettu huomioon, että metsän poistuessa 
matala kasvillisuus jatkaa johtoaukealla kasvamista, jolloin osa hiilinieluista säilyy. 

Hiilinielut (tonnia CO2ekv/ha/vuosi) on arvioitu tieteellisiin julkaisuihin (Heinonsalo et al, 2009; Kauppi et 
al, 2010; Pirhonen et al, 2011), perustuvien arvojen ja Corine 2018 maanpeiteluokkien avulla. Vaikutus-
ten arvioinnissa ei ole otettu huomioon puiden ja kasvillisuuden vaihtelevaa ikärakennetta, puulajien 
vaihtelevuutta ja puuston latvusten, lehvästön ja juurien hiilivarastoa. Nämä vaikuttavat todellisuudessa 
hiilinielun suuruuteen, ja sen vuoksi tulokset todennäköisesti aliarvioivat jonkin verran todellista tilan-
netta. 
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Taulukko 7-3. Hankkeen metsien hiilinielua ja hiilivarastoja pienentävä vaikutus. Vaihteluväli ilmaisee minimin eli lyhyimmän ja 
maksimin eli pisimmän reittiyhdistelmän kullakin johto-osuudella. 

Taulukko 7-4 Hankkeen kuntakohtainen metsien hiilinielua ja hiilivarastoja pienentävä vaikutus. 

Kunta Uuden joh-
toalueen 
pinta-ala 

max, ha 

 

Poistuva 
puuston 
tilavuus, m3 

Poistuva 
puustoinen 
pinta-ala, ha 

Johtoalu-
eelta pois-
tuva puuston 
hiilinielu,  
tCO2 ekv/v 

Johtoalueelta 
poistuva puus-
ton hiiliva-

rasto, t CO2 

Metsäta-
lousmaan 
pinta-ala* 
koko kun-
nassa, ha 

Metsäta-
lousmaan 
vähe-
nemä 
kunnassa 
hankkeen 
myötä, % 

Alajärvi 6 98,4 0,8 1 71 72 000 0,001 

Soini 48 4 551 37 28 3 277 20 000 0,08 

Ähtäri 3 369 3 2 266 67 000 0,004 

Multia 45 5 472 38 28 3 940 66 000 0,03 

Saarijärvi 5 576 4 3 415 107 000 0,004 

Keuruu 5 720 5 4 518 112 000 0,004 

Petäjävesi 65 6 336 44 33 4 562 39 000 0,11 

Jämsä 202 15 984 111 83 11 508 135 000 0,08 

Kuhmoinen 43 4 553 29 22 3 278 58 000 0,05 

Padasjoki 24 2 132 13 10 1 535 45 000 0,03 

Hämeen-

linna 
93 11 180 65 48 8 050 132 000 0,05 

Janakkala 15 1 290 7,5 6 929 34 000 0,02 

Hausjärvi 10 946 5,5 4 681 20 000 0,03 

* Lähde: SYKE Avoin aineisto / Corine 2018 

 

Johto-osuus Kunta Uuden 
johtoalu-
een pinta-
ala max, 
ha 

 

Poistuva 
puuston tila-
vuus, m3 

Poistuva 
puustoinen 
pinta-ala 
min-max, 
ha 

Johtoalueelta 
poistuva puuston 
hiilinielu min-
max, tCO2 ekv/v 

Johtoalueelta pois-
tuva puuston hiili-
varasto, tCO2ekv 

Alajärvi-Petäjävesi Alajärvi, Soini, 
Ähtäri, Saari-
järvi, Multia, 
Keuruu, Petä-
jävesi 

160 9 792–14 
832 

68–103 51–77 7 089 –  

10 738 

Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi, 
Jämsä 

200 8 064–14 
256 

56–99 42–74 5 838 – 

10 321 

Jämsä-Toivila Jämsä 9 1 872 13 10 1 355 

Toivila-Hikiä Jämsä, Kuh-
moinen, Pa-
dasjoki, Hä-
meenlinna, 
Janakkala, 
Hausjärvi 

261 10 800–20 
016 

75–139 56–103 7 819 –  

14 492 

Yhteensä  630 ha 30 528–50 
976 m3 

212–354 
ha 

159–264 t CO2 
ekv/v 

22 101 – 

36 906 t CO2 
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Kun johtoalueen puusto on hakattu ja johtoaukea raivattu, siirrytään varsinaiseen voimajohtojen raken-
tamisvaiheeseen. Alajärvi-Hikiä-voimajohtohankkeen tapauksessa joudutaan purkamaan ennen uuden 
rakentamista vanhaa voimajohtoa, koska hankkeessa hyödynnetään vanhan voimajohdon jo muutta-
maa johtoaluetta. Vanhojen voimajohtojen purkamisen voidaan kuitenkin arvioida vastaavan kokoluo-
kaltaan seuraavan luvun taulukossa 7–6 esiteltäviä elinkaaren lopun käytöstä poistamisen ja purkamis-
vaiheen päästöjä. 

Voimajohdon rakennusvaiheita ovat perustustyövaihe, pylväskasaus- ja -pystytysvaihe sekä johdin-
asennukset. Voimajohdon rakentamisen, käyttövaiheen ja elinkaaren päätösvaiheen osalta laskennalli-
sessa tarkastelussa ovat mukana rakentamisen ja voimajohtojen purkuvaiheen työkoneiden suorat 
energiaperäiset ilmastopäästöt. Luvussa 7.4 oletusten mukaan lasketut työkoneiden päästöt on esitetty 
taulukossa 7–5. 

Taulukko 7-5. Rakennustyömaan työkoneiden päästöt johto-osuuksittain hiilidioksidiekvivalentteina. 

Johto-osuus Kunta Rakennustyömaan päästöt (sähkö ja 

polttoaine), tCO2ekv 

Alajärvi-Petäjävesi Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Multia, 

Keuruu, Petäjävesi 
475–490 

Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi, Jämsä 200–220 

Jämsä-Toivila Jämsä 10 

Toivila-Hikiä Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeen-
linna, Janakkala, Hausjärvi 

640–650 

Yhteensä  1 330–1 370 

 

7.4.3  Käyttövaihe 

Sähkönsiirrossa syntyviä energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta aiheutuu epäsuoria ilmasto-
päästöjä. Periaatteessa Alajärvi-Hikiä voimajohdon häviöiden käytönaikaisia elinkaaripäästöjä voitai-
siin arvioida laskennallisesti sähkönsiirron keskimääräisen kilometrikohtaisen häviökertoimen, voima-
johto-osuuksien pituuksien ja siirrettävän sähkön oletetun ominaispäästökertoimen kehityksen perus-
teella. Sähköntuotannon vähähiilisyyskehitys pienentää häviösähkön aiheuttamaa ilmastovaikutusta. 
Näin ollen 80 vuoden tarkastelujänteellä ja esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ALaSken-lasken-
tamallin (Karhinen ja Lounasheimo 2021) mukaisella sähkön ominaispäästökehityksellä siirtohäviöiden 
elinkaaripäästöt olisivat arviolta 10 000 tCO2ekv. Vuositasolla nämä päästöt pienenisivät ensi vuosi-
kymmenen kuluessa 1 400 tCO2ekv:sta 400 tCO2ekv:iin ja painuisivat nollaan vuoteen 2050 men-
nessä. 

Yksittäisen voimajohdon siirtohäviöiden vaikutusten arviointi ei ole kuitenkaan käytännössä näin yksioi-
koista. Alajärvi-Hikiä voimajohto vähentää koko sähköverkon häviöitä, koska verkossa siirrettävä säh-
köteho jakautuu yhä useammalle johdolle. Kantaverkon vahvistukset ja uudistukset pienentävät verkon 
vastusta, jolloin energiahäviöt pienenevät. Alajärvi-Hikiä voimajohdolla arvioidaan saavutettavan kan-
sallisen sähköverkon alueella vuonna 2030 noin 250 gigawattitunnin vuosisäästö sähkön siirrossa syn-
tyvissä energiahäviöissä. Toisaalta voimajohto rakennetaan, jotta voidaan siirtää yhä enemmän sähköä, 
mikä aiheuttaa samalla lisää siirtohäviöitä. Uusi johto mahdollistaa kuitenkin erityisesti tuulella tuotetun 
päästöttömän sähkön lisääntyvän verkkoon liittämisen ja auttaa siten pienentämään häviösähkönkin 
päästöihin vaikuttavia sähkön ominaispäästöjä. 

Siirtohäviöiden lisäksi voimajohdon käytön aikana syntyy ilmastovaikutuksia voimajohtorakenteiden 
tarkastuksissa, kunnossapidossa ja korjauksissa sekä johtoaukean avoimena pitämisessä ja reuna-
vyöhykkeiden käsittelyssä tarvittavista työkoneista, ajoneuvoista ja kuljetuksista. Korjausmateriaalien 
valmistuksesta ja niiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittelystä aiheutuu ilmastovaikutuksia. Luvun 
7.4.3  mukaisesti käyttövaiheen energiankäyttöä ja vaiheeseen liittyviä välillisiä ilmastovaikutuksia ei 
ole laskennallisesti arvioitu suhteellisen vähäisen merkittävyyden vuoksi. 
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Alajärvi-Hikiä voimajohdon kunnossapidon aikaisen reunametsien käsittelyn vaikutuksia hiilinieluihin ja 
-varastoihin ei ole tarkasteltu laskennallisesti. Arviointia hankaloittaa tässä tapauksessa erityisesti va-
rastojen ja nielujen dynaamisuus. Johtoaukean ja reunametsien käsittelyn yhteydessä niistä korjataan 
biomassaa, jolloin alueille jää vähemmän hiiltä. Samanaikaisesti ajan saatossa tapahtuva kasvien ja 
puuston kasvu kerryttää biomassaa johtoalueella. Syntyvä kasvillisuuden ja maaperän nettomääräinen 
hiilivaje riippuu puolestaan siitä, millaista biomassaa alueelta korjataan, mitä biomassaa alueelle jäte-
tään ja kuinka pitkällä aikajänteellä vaikutuksia tarkastellaan. Todennäköisesti johtoaukean ja reuna-
metsien hiilivarasto- ja -nielujen tarkastelu olisi lisännyt jonkin verran voimajohdon käyttövaiheen las-
kennallisia ilmastovaikutuksia. 

7.4.4  Käytöstä poistamisen ja purkamisen vaihe 

Alajärvi-Hikiä voimajohdon elinkaaren pituuden määrittävät sekä tekninen että taloudellinen käyttöikä. 
Rakennettavan voimajohdon käytön päättyessä eli sen elinkaaren lopussa samalle paikalle voidaan ra-
kentaa kokonaan uusi voimajohto. Näissä hankkeissa voimajohto luvitetaan ja rakennetaan uudelleen, 
mutta toisaalta johtoaukea on jo kertaalleen raivattu ja ylläpidetty. Käytöstä poistettavan johtoalueen 
ennallistaminen riippuu sen omistavan maanomistajan toiminnasta. Voimajohdon rakentamisen yhtey-
dessä purettavien voimajohtojen ilmastovaikutuksia tarkastellaan rakentamisen yhteydessä luvuissa 7.2 
ja 7.4.2 . 

Voimajohdon rakenteet puretaan ja materiaalit toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Arvokkaimpien 
metallikomponenttien kuten teräs ja alumiini, kierrätysaste on nykyisin jopa lähes 100 prosenttia. Johto-
osuuksien materiaalien kierrätyksen päästövaikutukset ovat alhaiset, noin 0,1–14 tCO2ekv, riippuen voi-
majohto-osuuden pituudesta. Yhteensä voimajohdon kierrättämisen päästöt ovat noin 21 tCO2ekv.  Voi-
majohdon purkamiseen käytettävien työkoneiden polttoaineiden kulutuksesta aiheutuu 252–277 
tCO2ekv:n päästöt. Polttoaineiden käytön on oletettu olevan luvun 7.3  mukaisesti 20 prosenttia voima-
johdon rakentamiseen käytetystä polttoainemäärästä (EFLA 2018). Purkamisen materiaalien kierrätyk-
sestä ja työkoneista aiheutuvat päästöt on esitetty taulukossa 7-6.  Purettujen materiaalien käsittely- ja 
kierrätysmenetelmien odotetaan kehittyvän nopeasti lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi alla olevan tau-
lukon mukaiset materiaalien kierrätyksen laskennalliset ilmastopäästöt ovat todennäköisesti suurempia 
kuin rakennettavan voimajohdon elinkaaren lopussa aiheutuvat todelliset päästöt.  

Taulukko 7-6. Suunnitellun voimajohtoyhteyden purkamisen työstä ja materiaalien kierrätyksestä aiheutuvat päästöt. 

 

7.5  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen, sekä ilmastonmuutokseen so-
peutuminen 

Teräksen ja alumiinin valmistuksella on voimajohtojen päästöjä tarkasteltaessa merkittävä haitallinen 
vaikutus. Päästöjä voidaan vähentää valitsemalla vähäpäästöisiä materiaaleja kuten esimerkiksi kier-
rätysbetonia optimoidusti teknis-taloudelliset reunaehdot huomioiden jo suunnittelu- ja rakennusvai-
heessa. Metalliteollisuuden päästövähennystoimet, jotka hyvin todennäköisesti yleistyvät tulevaisuu-
dessa, vähentävät myös voimajohtojen materiaalien aiheuttamia päästöjä.  

Rakennusvaiheessa tulee kiinnittää huomiota liikennejärjestelyjen ja logistiikan optimointiin, kuten vain 
täysien kuormien ajamiseen, sekä mahdollisimman vähäpäästöisten työkoneiden ja kulkuneuvojen 

Johto-osuus Kunta Purkamisen työn päästöt, 
tCO2ekv 

Materiaalien kierrä-
tyksestä aiheutuvat 
päästöt, tCO2ekv 

Alajärvi-Petäjävesi Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, 
Multia, Keuruu, Petäjävesi 

90–100 5 

Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi, Jämsä 40–45 2 

Jämsä-Toivila Jämsä 2 0,1 

Toivila-Hikiä Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hä-
meenlinna, Janakkala, Hausjärvi 

120–130 14 

Yhteensä  252–277 21,1 
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sekä uusiutuvien polttoaineiden käyttämiseen. Voimajohtoalueita voi hyötykäyttää käytön aikana riip-
puen maaston muodosta ja luontotyypistä. Voimajohdon alle voi esimerkiksi perustaa pölyttäjäniityn tai 
laidunalueen. Niittyjen ja laidunalueiden eri heinä- ja ruohokasvien monimuotoiset syväjuuriset kasvus-
tot muodostavat kerroksellisen rakenteen, joka parantaa maaperän hiilensidontaa (Akujärvi 2020). Nii-
tyillä ja laitumilla hiilensidonnan lisääminen on myös kytkettävissä kasvistollisen monimuotoisuuden ja 
tämän kautta muiden eliöryhmien monimuotoisuuden lisäämiseen. Purkamisvaiheessa voimajohdon 
haitallisia vaikutuksia lieventää materiaalien kierrättäminen tehokkaasti ja vähäpäästöisesti. 

Johtoaukean ja reunametsien hiilivarastoja ja -nieluja optimoivalla metsien käsittelyllä ja hoidolla voi-
daan todennäköisesti lieventää maankäytön muutokseen liittyviä ilmastovaikutuksia. Esimerkiksi met-
sään jäävä kuollut runkopuu hajoaa hitaasti ja siihen sitoutunut hiili palautuu ilmakehään vuosikymme-
nien kuluessa. Laho- ja jättöpuut edistävät myös monimuotoisuuden säilymistä. Näihin vaikuttavat 
maanomistajan valinnat, sillä johtoalueen maapohja ja puusto pysyvät koko hankkeen elinkaaren ajan 
maanomistajan omistuksessa. 

Ilmastopäästöjen ja hiilen sidonnan hillintänäkökulman lisäksi on huomioitava ilmaston lämpenemisen 
pitkän aikavälin vaikutukset voimajohdolle ja sen toteutumisen vaikutukset lähiympäristön ilmaston-
muutoksen sopeutumiskykyyn. Näitä sopeutumisen näkökulmia on käsitelty arviointiselostuksen lu-
vussa 13. Arvioinnin perusteella hillintä nousee tässä voimajohtohankkeessa keskeisemmäksi ilmas-
tonäkökulmaksi kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisen kysymykset.  

7.6  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Alajärvi-Hikiä voimajohdon ilmastovaikutusten arvioinnissa merkityksellisimmät epävarmuustekijät kos-
kevat ensinnäkin materiaalien aiheuttamia päästöjä. Laskenta perustuu keskimääräiseen ominais-
päästökertoimeen. Käytettävät rakenteet, pylvästyypit, pylvästyyppien korkeudet ja perustamistavat 
ovat riippuvaisia voimajohdon sijoittumisesta maastoon ja ne tarkentuvat vasta jatkosuunnittelussa.  

Toinen epävarmuustekijä liittyy maankäytön muutoksen vaikutusten arviointiin ja sen kattavuuteen. 
Johtuen maaperään sitoutuneen hiilen suuresta määrästä ja tarkan tiedon puuttumisesta, maaperään 
sitoutuneen hiilen ja sen muutoksen arviointi muodostaa maankäytön muutoksen ilmastovaikutusten 
arvioinnin suurimman yksittäisen epävarmuustekijän. Metsien ilmastovaikutukset ovat kokonaisuus, 
johon vaikuttavat muun muassa se, miten hakkuut muuttavat metsien hiilivarastoa ja -nielua, mihin ha-
kattu puu käytetään ja kuinka paljon käytetyllä puulla saadaan substituutiovaikutusta, joka syntyy, kun 
puulla korvataan muita elinkaarensa aikana paljon päästöjä aiheuttavia materiaaleja tai energialäh-
teitä. Vaikutukset riippuvat tarkasteltavan ajanjakson pituudesta. Hakkuussa menetetään metsässä 
olevaa hiilivarastoa. Hakkaamattomana pysynyt metsäalue olisi myös voinut jatkaa hiilensidontaa. 
Puuston hiilinielu- ja varastoarviot perustuvatkin arvioinnissa yleistettyihin lukuarvoihin, mikä aiheuttaa 
ilmastovaikutusten arviointiin ja päästölaskelmiin epävarmuutta. Poistuvan puuston määrittäminen on 
tehty hyödyntämällä nykytilaa kuvaavaa aineistoa.  

Kolmas epävarmuustekijä liittyy Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen hiilikädenjälkeen ja sen merkittä-
vyystulkintaan. Lisäksi uuden voimajohdon myötä syntyvät ilmastohyödyt, jotka liittyvät sen järjestel-
mätason etuihin, kuten sähköverkon energiatehokkuuden parantamiseen, riittävän sähkönsiirtokapasi-
teetin varmistamiseen ja vähäpäästöisen sähköjärjestelmän kehittämiseen, on vaikea määrällisesti ar-
vioida. 

Raportoidut suuntaa antavat laskelmat kuvaavat saatavilla olevan tiedon pohjalta konservatiivista 
päästötasoa kussakin tarkastelutilanteessa. On myös huomioitava, että vakiintunutta menetelmää esit-
tää hankkeen ilmastovaikutukset ei toistaiseksi ole ollut. 
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8  VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN 

8.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Alajärvi-Petäjävesi (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle) 

Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välisellä osuudella reitti sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen 
metsäiseen ympäristöön. Reitin lähivaikutuspiiriin ei sijoitu maiseman eikä kulttuuriympäristön arvo-
kohteita yhtä paikallista arvokohdetta lukuun ottamatta. Maiseman sulkeutuneesta ja pääosin melko 
tavanomaisesta luonteesta johtuen muutoksen sietokyky reittiosuudella on melko hyvä. Lisäksi voima-
johdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon paikalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. Asutukseen koh-
distuu vaikutuksia Marjoperällä ja Huosianmäellä. Marjoperän kohdalla on YVA-ohjelmavaiheen jäl-
keen muodostettu myös kiertävä reittivaihtoehto, jossa asutukseen kohdistuu selvästi vähemmän vai-
kutuksia kuin päävaihtoehdossa. Kokonaisuudessaan maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan koh-
distuvat vaikutukset jäävät reittiosuudella varsin vähäisiksi. 

Petäjäveden sähköaseman läheisyys (uusi maastokäytävä) 

Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä maisema on melko avointa. Eri suuntiin katsottaessa näkyy 
nykyisiä voimajohtorakenteita. Nykyisistä häiriötekijöistä johtuen maiseman muutosten sietokyky on 
varsin hyvä. Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä peltomaisemaan sijoittuva itäinen reittivaihto-
ehto heikentää merkittävästi jo nykyisellään maisemallisesti huonoa tilannetta. Vaikutukset kohdistuvat 
erityisesti Pohjolan asuinrakennukseen ja pihapiiriin. Läntisessä vaihtoehdossa maisemavaikutus jää 
vähäiseksi. 

Petäjävesi-Jämsä (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon 
länsipuolelle) 

Reittiosuus on pääasiassa melko sulkeutunutta. Muutamassa kohdassa reitti sijoittuu vesistön äärelle 
tai ylittää vesistöosuuden. Yksi valtakunnallinen arvokohde sijoittuu reitin lähivaikutuspiiriin. Kaukovai-
kutuspiirissä on UNESCO-maailmanperintökohde, mistä kuitenkaan ei ole voimajohdoille näköyh-
teyttä. Ympäristön pääosin sulkeutuneesta luonteesta johtuen maiseman muutosten sietokyky on pää-
asiassa reittiosuudella varsin hyvä. Vesistöosuudet ja arvokohteen läheisyys ovat herkempiä alueita. 
Voimajohdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon paikalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. Pääosin 
maisemaan kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäiseksi reittiosuudella. Herkempien kohteiden yhtey-
dessä vaikutukset vaihtelevat paikallisesti kohtalaisesta merkittävään. Merkittävä vaikutus kohdistuu 
lähinnä loma-asutuksen/asutuksen maisemakuvaan. Jämsän Palovuoren kohdalla on loma-asutuksen 
kiertävä vaihtoehto, joka on loma-asutuksen kannalta suopeampi. Tärkeimpiä kohtia sekä vaihtoehtoi-
sia johtoreittejä on alla avattu enemmän. 

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välisellä osuudella voimajohtoreitin kaukovaikutuspiiriin sijoit-
tuu UNESCO-kohde Petäjäveden vanha kirkko. Välimatkaa voimajohtoreitille on noin 3,2 kilometriä. 
Reittiosuudella uusi voimajohto sijoittuu nykyisen johdon paikalle. Lisäksi nykyinen Toivila-Vihtavuori 
400 kilovoltin voimajohto sijoittuu uuden johdon ja kirkon väliin. Etäisyydestä ja väliin jäävästä kasvilli-
suudesta johtuen näkyvyys on erityisesti kesäkaudella niin heikko, että muutoksen voimakkuus jää 
pieneksi ja vaikutukset hyvin vähäiseksi. 

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välisellä osuudella voimajohto sivuaa yhtä valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Honkanen, Koskenpää. Voimajohtorakenteiden korotuk-
sen myötä voimajohtoreitistä tulee entistä hallitsevampi. Muutoksen voimakkuus nykytilanteeseen ver-
rattuna on korkeintaan keskisuuri ja vaikutus kohtalainen. Tosin nykytilanteessa vaikutus on lähes 
merkittävä. 

Lamminsaaressa voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu loma-asutusta. Läntinen vaihtoehto kiertää 
loma-asutuksen kauempaa kuin itäinen vaihtoehto ja sen kielteiset maisemavaikutukset ovat jonkin 
verran lievemmät loma-asutuksen kannalta. 
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Mutkalan kohdalla johtoreitti sijoittuu hyvin lähelle kahta pihapiiriä. Itäisessä vaihtoehdossa Mutkalan 
ja Räsälän tilojen kohdalla voimajohtoreittiä siirretään itään päin. Tämä on kummankin tilan pääraken-
nuksen ja pihapiirin kannalta hyvä asia. Asutukseen kohdistuvat maisemavaikutukset ovat vähäisem-
mät kuin läntisessä vaihtoehdossa, jossa uusi johtoreitti sijoittuu nykyisen paikalle. 

Runovuoren ja Palovuoren välisellä osuudella Uuhiveden rannalla itäisen vaihtoehdon läheisyyteen 
sijoittuu paljon loma-asutusta. Mökkiasutuksen näkökulmasta vaikutus on merkittävä. Läntisessä vaih-
toehdossa, jossa 400 kilovoltin voimajohto jää paikoilleen ja uusi voimajohto kiertää lännen kautta uu-
dessa maastokäytävässä, uuden reitin läheisyydessä on myös jokunen loma/asuinrakennus. Raken-
nuksilla on kuitenkin kasvillisuutta varsin hyvin suojanaan, joten näkyvyyttä on lähinnä vesirajasta tai 
laiturilta. Vaikutus on kohtalaista luokkaa. Voimajohtoreittien väliin jää myös lomarakennuksia mutta 
etäisyys voimajohtorakenteisiin kasvaa. 

Niinimäen pohjoispuolella itäisestä vaihtoehdosta koituu merkittävää vaikutusta yhdelle asuinraken-
nukselle. Läntisestä vaihtoehdosta koituu lähes merkittäviä vaikutuksia Niinimäen kupeessa olevalle 
asuinrakennukselle. 

Jämsä-Toivila (nykyisten voimajohtojen rinnalle) 

Lyhyt reittiosuus sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Reitin varrella on 
myös vähän teollisuutta. Osuus sietää muutoksia varsin hyvin. Lisäksi voimajohdon sijoittuminen ny-
kyisen voimajohdon rinnalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. Uudella voimajohdolla on lähinnä moottori-
radan maisemakuvaan kohdistuvaa vaikutusta. Maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan kohdistuva 
vaikutus jää kokonaisuudessaan reittiosuudella vähäiseksi. 

Toivila-Hikiä (pääasiassa nykyisten voimajohtojen paikalle) 

Reittiosuus sijoittuu monin paikoin avomaisemaan tai vesistön läheisyyteen. Reittiosuuden varrella on 
tosin myös pitkiä metsäosuuksia. Maisema on avotilojen yhteydessä tavallisesti herkkää ja muutosten 
sietokyky on huonohko. Lieventävänä seikkana voidaan todeta, että voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten 
voimajohtojen paikalle, eikä ole uusi elementti maisemassa. Toivilan ja Hikiän sähköasemien väliselle 
osuudelle voimajohtoreitin varteen sijoittuu paljon arvoalueita- ja kohteita. Arvoalueet ovat usein laa-
joja kokonaisuuksia eivätkä voimajohtorakenteista aiheutuvat vaikutukset yllä läheskään koko alueelle. 
Paikallisesti vaikutus on usein kohtalaista luokkaa, toisinaan merkittäväkin. Koko arvoalueen kannalta 
se jää kuitenkin monissa tapauksissa melko vähäiseksi. Seuraavassa on avattu arvokohteisiin kohdis-
tuvia vaikutuksia sekä vaihtoehtoisia johtoreittejä tarkemmin. 

Jämsän keskustan eteläpuolella voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta Alhojärven 
viljelymaisema -aluetta. Nykyäänkin voimajohtoreitti on melko hallitseva avomaisemassa ja näkyy mo-
nin paikoin. Asutusta sijoittuu muutamissa kohdissa hyvin lähelle reittiä. Korkeampien voimajohtora-
kenteiden myötä voimajohtoreitin hallitsevuus maisemassa kasvaa ja vaikutus nousee lähes merkittä-
väksi. Yhden Alhojärven etelärannalle sijoittuvan rakennuksen näkökulmasta tilanne paranee voima-
johtoreitin sijoittuessa kauemmaksi. Arvoalueen pohjoisosassa lähellä ravirataa on läntinen vaihto-
ehto, jolla ei ole juuri merkitystä arvoalueeseen mutta läheiseen asutukseen kohdistuvat maisemavai-
kutukset ovat siinä lievemmät kuin itäisessä vaihtoehdossa. 

Voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta Arvajanreitin kulttuurimaisemat -aluetta, 
joka on osin myös maakunnallisesti arvokas. Päävaihtoehdossa enimmät vaikutukset kohdistuvat Has-
sin alueeseen ja siellä muutamaan asuinrakennukseen ja pihapiiriin. Tilanne on jo nykyisellään näiden 
osalta huono. Kurjennoron itäinen uudessa maastokäytävässä kiertävä vaihtoehto on muutamien 
asuinrakennusten ja arvoalueen näkökulmasta selvästi edullisempi kuin nykyisten johtojen paikalla si-
joittuva läntinen vaihtoehto. Arvoalueen näkökulmasta tilanne paranee nykyisestä voimajohtoreitin siir-
tyessä pois keskeisemmästä osasta viljelyaluekokonaisuutta. Nykyisen reitin varressa olevien asuinra-
kennusten maisemakuvan kannalta tilanne paranee myös nykyisestä merkittävästi voimajohtoreitin 
siirtyessä toisaalle. 
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Pippurin kohdalle ei sijoitu arvokohdetta, mutta muun muassa tilan ahtauden vuoksi Pippurissa syntyy 
osin merkittäviäkin maisemavaikutuksia. Osalla matkaa joudutaan käyttämään korkeaa vapaasti seiso-
vaa pylvästyyppiä, joka näkyy kauas.  

Toritun kylän kohdalla voimajohtoreitin lähivaikutuspiiriin sijoittuu useampi maakunnallisella tasolla ar-
vokas kohde. Alueet ovat kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä: Toritun kylän 
kulttuurimaisema, Toritun harjun maisema-alue ja Isoharjun maisema-alue. Harjualueiden osalta vai-
kutukset ovat vähäiset tai melko vähäiset. Enimmät vaikutukset kohdistuvat Toritun kylän kulttuurimai-
semaan. Tieltä ja lähimmiltä asuinrakennuksilta käsin voimajohtorakenteet näkyvät varsin hallitsevina. 
Toritun kyläalueelle/ keskittymään, jossa rakennuksia on vähän runsaammin, voimajohtorakenteet nä-
kyvät melko etäisesti. Kokonaisuudessaan vaikutus on kohtalaista luokkaa. 

Padasjoella voimajohtoreitti leikkaa samanaikaisesti neljää arvoaluetta, joista kaksi on valtakunnalli-
sesti arvokkaita. Toinen on rakennettu kulttuuriympäristö Vesijaon kylä ja toinen valtakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisemat. Arvoalueisiin kohdistuva vaikutus on 
melko paikallinen ja tuntuvin Sammilanjärven ja tienylityskohdan läheisyydessä. Vaikutus kohdistuu 
lähinnä maisemakuvaan, ei niinkään alueella vallitsevaan tunnelmaan tai alueen luonteeseen. 

Nerosjärven itäpuolella Riuttavuoren kohdalla on nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvan vaihtoehdon li-
säksi itäinen uudessa maastokäytävässä kiertävä vaihtoehto. Jälkimmäisestä asutuksen kiertävästä 
vaihtoehdosta ei aiheudu kovin suurta muutosta maisemassa, ja vaikutukset jäävät paikallisiksi ja vä-
häisiksi. Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvassa läntisessä vaihtoehdossa muutoksen voimakkuus on 
sen sijaan melko suuri ja vaikutus lähentelee ainakin paikoitellen merkittävää. 

Kuohijärven läheisyydessä voimajohtoreitti sijoittuu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaalle 
maisema-alueelle Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat/Evojokilaakso. Maiseman kannalta kriittisim-
mät kohdat sijoittuvat Ekojärven ja Kuohijärven Tollikonlahden kohdille. Nykyinen voimajohto lieventää 
kuitenkin vaikutuksia. Tollikonlahden kohdalla on myös lahden uudessa maastokäytävässä kiertävä 
Porvari-Laurilan itäinen vaihtoehto, jossa lahden rannan asutukselle on myönteisiä vaikutuksia nykyis-
ten voimajohtojen poistuessa rantavyöhykkeestä. Yleisesti ottaen laajoihin arvoalueisiin kohdistuva 
muutos nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvassa vaihtoehdossa on melko pieni ja vaikutus kokonaisuu-
dessaan melko vähäinen.  

Voimajohtoreitti sivuaa runsaan sadan metrin etäisyydeltä valtakunnallisesti arvokasta maisema-alu-
etta nimeltä Lammin kulttuurimaisemat. Enemmän vaikutuksia kohdistuu kuitenkin voimajohtoreitin lä-
heisyyteen sijoittuvaan asutukseen. Karhunsillan kohdalla tilakeskus jää läntisessä vaihtoehdossa 
saarroksiin voimajohtoreittien väliin. Itäisessä vaihtoehdossa, jossa molemmat voimajohdot sijoitetaan 
tilakeskuksen itäpuolelle, lopputulema on Karhunsillan ja Lähteenmäen asutuksen kannalta selvästi 
parempi. 

Lammin keskustaajaman länsipuolella voimajohtoreitti sijoittuu laajalle maakunnallisesti arvokkaalle 
Tuuloksen kulttuurimaisemat -alueelle. Aluerajauksen sisälle sijoittuu myös valtakunnallisesti merkit-
tävä rakennettu kulttuuriympäristö Syrjäntaustan kylä ja kulttuurimaisema, jota voimajohtoreitti leikkaa 
itäosassa. Enimmät vaikutukset kohdistuvat Syrjäntaustan kylän itäosaan Soilan tilakeskuksen ympä-
ristöön. Soilan tilakeskuksen maisemakuvan kannalta itäinen vaihtoehto, jossa molemmat voimajohdot 
sijoitetaan tilakeskuksen itäpuolitse, tuo merkittävän parannuksen nykytilanteeseen ja läntiseen vaih-
toehtoon verrattuna. Itäisellä vaihtoehdolla on myös selvää myönteistä vaikutusta muista pihapiireistä 
ja teiltä avautuviin näkymiin, sillä etäisyys niihin kasvaa. 

Voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta Lammin lounaisten viljelymaisemien mai-
sema-aluetta. Samalla se halkoo osin tai kokonaan saman aluerajauksen sisään sijoittuvia kolmea 
maakunnallista arvokohdetta. Kokonaisuudessaan arvokohteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kohta-
laista luokkaa. Paikallisesti vaikutukset voivat olla paikoitellen merkittäviä, kuten esimerkiksi sekä Kur-
kijärvellä että Kataloistenjärven lounaispuolella Poikjärventien ylityskohdan tuntumassa. 

Aivan voimajohtoreitin eteläosassa reitti halkoo tai sen läheisyyteen sijoittuu useita maakunnallisella 
tasolla arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Näistä eniten vaikutuksia kohdistuu Puu-
jaan kylään ja kulttuurimaisemaan ja siltäkin osin vaikutus on enintään kohtalainen. 
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8.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 luo edellytykset kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitii-
kalle, jolla vahvistetaan kulttuuriympäristön arvoa ja suojelua sekä muutosten ja riskien hallintaa. Kult-
tuuriympäristöstrategialla on kolme päätavoitetta. Näiden päätavoitteiden toteutumiseksi on laadittu 
toimeenpanosuunnitelma 2014–2020 (YM 2014: Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020). 

Kulttuuriperintöstrategia. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 
2021–2022 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021). Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös 
vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuu-
den kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. 

Rakennusperintöstrategia (2001). Valtioneuvoston päätöksen myötä voimaan tulleen rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelemiseen tähtäävän strategian tavoitteena on muun muassa laadukkaan ra-
kennetun ympäristön välittyminen kansalaisille ja tuleville sukupolville, taloudellisen ja kulttuurisen ar-
von lisääminen, rakennusperinnön vaaliminen kansallisella ja paikallisella tasolla sekä monimuotoisuu-
den turvaaminen. Rakennusperinnön suojelemisella on myös laaja lainsäädännöllinen pohja muun 
muassa perustuslain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakennusperinnön suojelemista koskevan lain 
kautta. (Ympäristöministeriö 2001). 

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016–2017 laadittiin Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaavan taustaselvitykseksi ja suoritettiin yhdessä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon 
kanssa. Inventoinnin tarkoituksena oli päivittää ja täydentää aiemmin laadittuja maakunnallisia inven-
tointeja sekä tuoda listalle uusia kohteita (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017). 

Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 2016 on selvitys maakunnan ra-
kennusperintöinventoinnista. Inventoinnissa valittiin uusia maakunnallisesti arvokkaita kohteita sekä 
tarkistettiin vuoden 2009 maakuntakaavan arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja uudet valtakunnal-
liset arvokohteet (Keski-Suomen liitto 2017). 

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 2016 ja kulttuurimaisemat 2016 
ovat selvityksiä Pirkanmaan kulttuuriperintöalueista- ja kohteista. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
riympäristöt on inventoitu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 varten. Maakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen osoittamisessa on tarkoitus viestiä sekä kuntien että valtion suuntaan siitä, mitä 
kertovuutta sisältäviä kulttuuriympäristöjä Pirkanmaa haluaa säilyttää osana pirkanmaalaisuuden omi-
naispiirteitä. Pirkanmaan kulttuurimaisemaselvitys tunnistaa Pirkanmaalta maisemallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita maatalousalueita (Pirkanmaan liitto 2016). 

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 2019 on selvitys Hämeen maakunnan 
alueen rakennusinventoinnin tuloksista. Selvityksen lähtökohtana ovat Kanta-Hämeen maakuntakaava 
2006:ssa osoitetut arvokkaat rakennetut ympäristöt sekä Kanta-Hämeen kuntien rakennusperintöin-
ventoinnit ja voimassa olevat kaavat (Hämeen liitto 2019). 

8.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Maisemavaikutukset koostuvat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksista. Voimajohdot 
koetaan usein maisemassa häiritsevinä muualla kuin valmiiksi voimakkaasti rakennetuilla alueilla, ku-
ten esimerkiksi teollisuus- tai voimalaitosympäristöissä. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syn-
tyy myös visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljolti tarkastelupis-
teestä ja ajankohdasta. Maisemavaikutuksen kokemiseen vaikuttaa merkittävästi myös havainnoitsijan 
suhtautuminen voimajohtoihin. 

Uudella johtoalueella on maisemakokonaisuuksia, kuten yhtenäisiä metsäisiä luonnonalueita tai maa-
seudun kulttuuriympäristöjä pirstova vaikutus. Yhtenäisten maisemakokonaisuuksien säilymisen kan-
nalta tulisi suosia käytäntöä, jossa uusi voimajohto rakennetaan nykyisen voimajohdon yhteyteen. Pie-
nipiirteisessä ympäristössä voimajohto saattaa muuttaa maiseman hierarkiaa alistaen ympäristönsä, 
kun taas esimerkiksi voimakkaasti rakennetun alueen suurimittakaavaisessa ympäristössä voimajohto 
ei mittakaavaltaan ja luonteeltaan merkittävästi poikkea jo olevasta ympäristöstä. 
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Peitteisessä maastossa, kuten esimerkiksi metsäisellä alueella tai rakennetussa ympäristössä, voima-
johdon maisemavaikutus saattaa olla hyvin paikallinen kohdistuen lähinnä johtoaukealle ja sen lähiym-
päristöön. Visuaaliset vaikutukset voivat jäädä hyvinkin vähäisiksi, sillä mitä lähempänä tarkastelupis-
tettä on puustoa, rakenteita, rakennuksia tai muita näkymiä katkaisevia elementtejä, sitä tehokkaam-
min peittyvät näkymät kohti voimajohtoa. 

Johtoaukean välittömän lähiympäristön peitteisyydestä huolimatta voimajohtopylväät erottuvat etääm-
mältä tarkasteltuna maisemakuvassa, sillä pylväät nousevat usein puiden latvojen yläpuolelle. Merkit-
täviä visuaalisia vaikutuksia saattavat aiheuttaa avoimeen maisemaan (esimerkiksi pellot tai vesistöt), 
korkeille maastonkohdille tai maisemalliseen solmukohtaan sijoittuvat voimajohtopylväät. 

Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat maastonmuodot, kasvillisuus ja rakenteet, jotka osittain peittä-
vät tai luovat taustaa voimajohtopylväälle. Voimajohdon näkyvyys korostuu, jos sillä ei ole lainkaan 
esimerkiksi metsänreunan luomaa taustaa (Kuva 8.1). Näkymiä ja niissä tapahtuvia muutoksia arvioi-
taessa on merkitystä vuodenajalla, säätilalla, vuorokaudenajalla, katselupisteen korkeudella ja mah-
dollisilla näkymiä katkaisevilla elementeillä. 

 

Kuva 8.1. Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Maisema-arkkitehdit Byman ja Ruokonen Oy 2001). 

Katsottaessa voimajohtoa maastokäytävän suuntaisesti saattaa voimajohto maastonmuodoista, raken-
nuksista ja rakenteista riippuen erottua omana, selkeänä käytävämäisenä tilanaan. Näkymäsektorilla 
voi erottua useita voimajohtopylväitä samanaikaisesti. Toisaalta voimajohdosta saattaa esimerkiksi 
tien, joen tai kapean peltoaukean ylityskohdassa sijoittua avoimeen maisematilaan vain johtimet pyl-
väiden jäädessä metsänreunan taakse. Tällöin näkymäsektorilla ei ole pylväsrakenteita ja ohuet johti-
met häviävät näkyvistä valaistusolosuhteista riippuen melko lyhyenkin etäisyyden päästä tarkastel-
tuna. Katsottaessa voimajohtoa sivusta pylväsrakenne näyttää kevyemmältä kuin maastokäytävän 
suuntaisesti katsottuna. 
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Voimajohdon hallitsevuutta eri etäisyyksiltä tarkasteltuna on tutkittu eri lähteissä, mutta yksiselitteisiä 
numeerisia arvoja vaikutusten merkittävyyden raja-arvoiksi ei ole. Lähietäisyydeltä tarkasteltuna voi-
majohtopylväs on hallitseva. Etäisyyden kasvaessa pylvään hallitsevuus maisemassa vähenee ja vä-
hitellen kohde alistuu muihin maisemaelementteihin, ennen kuin häviää näkyvistä. 

Voimajohdon vaikutuksia saattavat olla myös esimerkiksi rakennusperintökohteiden arvon aleneminen 
voimajohdon visuaalisten vaikutusten seurauksena, luonteen muutos tai maisema-alueiden erityispiir-
teiden häviäminen tai muuttuminen voimajohdon rakentamisen myötä. Kulttuuriympäristövaikutukset 
pitävät sisällään myös käyttöön ja merkityksiin liittyvät vaikutukset. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia. Kyse on noin parista vuodesta. 
Laajuudeltaan ne ovat lähinnä paikallisia. Vaikutukset ovat melko samankaltaisia kaikilla reittiosuuk-
silla. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa johtoalueeseen ja sen lähiympäristöön. Tässä hankkeessa 
johtoalue on suurelta osin olemassa. Sitä joudutaan lähinnä leventämään. Paikoitellen joudutaan rai-
vaamaan täysin uutta johtoaluetta. Nämä osuudet ovat kuitenkin lyhyitä, ja niitä selvitetään muiden 
hankkeesta aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. Kasvillisuutta, lähinnä puustoa, poistetaan vaa-
dittavalta laajuudelta ja maastoa joudutaan muokkaamaan pylväiden perustusten kohdalta. Alueella 
liikutaan suurilla työkoneilla, jotka tallovat ja vahingoittavat myös aluskasvillisuutta. Lisäksi vaikutuksia 
koituu uusille voimajohtoalueille vievien teiden vahvistamisesta tai mahdollisten uusien tieyhteyksien 
rakentamisesta. Lähtökohtana on kuitenkin nykyisten teiden ja voimajohtoaukean hyödyntäminen. 
Kasvillisuus uusiutuu monin paikoin itsestään tai pioneerilajit valtaavat alaa. Rakentamisen aikaiset 
muutokset voimajohdon lähimaisemassa ovat näin ollen osittain palautuvia. 

Voimajohdon rakentamisesta voi aiheutua muutoksia myös virkistyskäyttäjien kokemaan maisemaku-
vaan. Erityisesti hakkuut ja maanmuokkaus saattavat häiritä virkistyskäyttöä kyseisellä alueella tai sen 
läheisyydessä. Vaikutukset ovat kuitenkin väliaikaisia ja kohdistuvat vain suppeille, rakentamisen koh-
teena oleville alueille. 

Käytöstä poisto edellyttää samanlaista kalustoa kuin voimajohtorakenteiden pystyttäminenkin. Pel-
loilta ja piha-alueilta perustukset puretaan kokonaan maanalaisia osia myöten. Metsäalueilla perustuk-
set leikataan pinnasta, joten näkyviä osia ei juurikaan jää. 

Voimajohtorakenteiden poistamisen jälkeen johtoalue voidaan palauttaa aiempaan käyttöönsä esimer-
kiksi metsätalousmaaksi. Tämä kuitenkin riippuu kunkin maata omistavan tahon eli maanomistajan toi-
minnasta. Johtoalueen metsittymisen myötä ympäristöön ei juuri jää merkkejä voimajohtoalueena toi-
mimisesta. Näin ollen pitkällä aikavälillä alueet palautuvat varsin hyvin. 

Tarkastelualueen rajaus 

Maiseman ja kulttuuriympäristön vaikutusten arviointi on ulotettu alueelle, jonne voimajohto näkyy. 

Tässä vaikutusten arvioinnissa maisemavaikutuksia on tarkasteltu suhteessa seuraaviin kolmeen etäi-
syysvyöhykkeeseen ottaen kuitenkin huomioon myös maisematilojen luonteen ja rajautumisen: 

• Vyöhyke 1. Pylvään välitön ympäristö, etäisyys voimajohdon keskilinjasta enimmillään noin 100 
metriä. 

• Vyöhyke 2. Pylvään lähivaikutusalue, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 100–300 metriä. 

• Vyöhyke 3. Pylväs osana kaukomaisemaa, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 300 metriä – 
kolme kilometriä. 

• Lisäksi on tarkasteltu yleisellä tasolla pylvään teoreettista maksiminäkyvyysaluetta (etäisyys joh-
dosta enimmillään noin viisi kilometriä selkeissä sääolosuhteissa). 

 

8.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina on käytetty selvityksiä muun muassa maisema-alueista, suojelun arvoisista alueista ja 
erityiskohteista. Hankkeen vaikutuksia maisemaan on selvitetty tutkimalla maisema- ja kyläkuvan sie-
tokykyä yleispiirteisen maisema-analyysin perusteella. Maisema-analyysissä on tarkasteltu karttojen ja 
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ilmakuvien avulla muun muassa eri maisematekijöitä, kuten avoimia ja suljettuja maisematiloja, maise-
man solmukohtia, mahdollisia häiriötekijöitä sekä maiseman, rakennetun ympäristön ja nykyisten joh-
tojen suhdetta. Analyysiä on täydennetty maastokäynnein. Tärkeimmistä johtoreittien varrelle sijoittu-
vista maisemakohteista ja näkymäsuunnista on laadittu kirjallisten selvitysten tueksi maisema-analyy-
sikartta sekä havainnekuvia. Havainnekuvat on laadittu valokuviin, jotka on otettu vastaamaan ihmis-
silmän näkymää. Muutamasta kohdasta havainnollistamista on toteutettu myös drone-kuviin tehdyillä 
kuvasovitteilla. Havainnekuvissa näkyvä pylväiden sijoittelu ja tyyppi eivät ole lopullisia, vaan tarkentu-
vat yleissuunnitteluvaiheessa. 

Numeeristen arviointien tekeminen esteettisistä ja maisemallisista ominaisuuksista on vaikeaa. Voima-
johto on mittakaavaltaan iso ja muuttaa maisemakuvaa laajalla alueella. Raja-arvoista päättäminen on 
hankalaa: millä etäisyydellä tapahtuvat muutokset näkymissä tulisi ottaa huomioon arvioinnissa. Näky-
mien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina hankaloittaa myös arviointia. 

Arvioitaessa uuden voimajohdon maisemavaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on lähtökohdaksi otettu 
seuraavat tarkastelunäkökulmat: 

• kuinka paljon uusi voimajohto muuttaa alueen nykyistä luonnetta 

• missä voimajohto sijoittuu maisemakuvan kannalta erityisen herkille alueille (esimerkiksi viljely-
aukeat) 

• kuinka paljon uusi voimajohto vaikuttaa maisemaan niin sanotuissa herkissä kohteissa (esimer-
kiksi asutus, virkistysalue, kulttuuriympäristö, tärkeä näkymä). 

Hankkeen tarkastellulle vaikutusalueelle sijoittuu Petäjäveden vanha kirkko, joka on UNESCO-maail-
manperintökohde. UNESCO-maailmanperintökohteita koskevissa vaikutusten arvioinneissa sovelle-
taan HIA-arviointia (Heritage Impact Assessment), joka perustuu kansainvälisen asiantuntijajärjestö 
ICOMOSin (International Council on Monuments and Sites) laatimaan ohjeeseen (ICOMOS 2011). 
Ohjeen mukaisesti on keskeistä määritellä, millaisen riskin ja vaikutuksen arvioitava hanke kohdistaa 
maailmanperintökohteelle ja sen OUV-arvolle (Outstanding Universal Value) ja miten vaikutuksia voi-
daan ehkäistä, lieventää, palauttaa tai kompensoida. Ohjeessa mainitaan, että HIA:n sisältämille selvi-
tyksille, vaikutusten arvioinneille ja dokumentoinnin laajuudelle ei ole määritelty minimitasoa, vaan 
työn laajuus määrittyy suhteessa tunnistettuihin riskeihin ja vaikutuksiin. Myös tähän hankkeeseen on 
sovellettu HIA-arviointia UNESCO-maailmanperintökohteen osalta. 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista maisemakuvaan ja –kohteisiin on laatinut maisema-arkkitehti Riikka 
Ger FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

8.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

8.5.1  Maiseman yleispiirteet 

Tarkasteltavat johtoreitit sijoittuvat maisemamaakunnallisessa aluejaossa kahden maisemamaakun-
nan alueelle: Suomenselän ja Hämeen viljely- ja järvimaan. Noin kolmannes tarkasteltavasta johtorei-
tistä sijoittuu Suomenselkään, joka on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen 
välillä. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Kor-
keuserot jäävät yleensä kuitenkin alle 20 metrin. (Ympäristöministeriö 1993a) 

Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakunnassa tarkasteltavat johtoreitit sijoittuvat pohjoisesta 
etelään päin liikuttaessa Pohjois-Hämeen järviseudun alueelle, Päijänteen seudulle ja Keski-Hämeen 
viljely- ja järviseudulle. Pohjois-Hämeen järviseutu on Hämeen viljelymaiden vaihettumisvyöhykettä 
kohti Suomenselän karuja vedenjakajamaita. Maasto on korkeussuhteiltaan varsin vaihtelevaa, ruhje-
laaksojen rikkomaa kallio- ja moreenimaata. Alueen poikki sijoittuu jokunen harjujakso. Seudun ehkä 
tyypillisimmät piirteet ovat reittivesiin liittyvät huomattavat, suurehkot järvialtaat, Palovesi, Tarjannevesi 
ja Keurusselkä sekä lukuisat pienemmät järvet. (Ympäristöministeriö 1993a) 

Päijänteen seutu on toisaalta Hämeen viljely- ja järvimaan ja Itäisen Järvi-Suomen vaihettumisvyöhy-
kettä sekä luontonsa että kulttuuriperinteidensä puolesta - toisaalta se on luonnoltaan selvästi oman-
laatuinen seutu. Maamme toiseksi suurimpana järvenä Päijänne hallitsee seutuaan keskusakselina 
ulottuen eteläosan savikkoisilta viljelyalueilta pohjoispään metsäisiin ja karuihin kallioisiin - paikoin 
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suorastaan vuoristoisiin maihin, missä suhteelliset korkeuserot voivat olla jopa yli 100 m. Poikkeuk-
sena maisemamaakunnan muihin vesistöihin Päijänne on osa Kymijoenvesistöä, kun muiden seutujen 
vedet laskevat pääosin Kokemäenjoen kautta. (Ympäristöministeriö 1993a) 

Keski-Hämeen viljely- ja järviseutua voidaan pitää Hämeen varsinaisena ydinalueena. Vanhin asutus 
ja viljavien savikkojen viljelyalueet sekä vaihtelevat vesireitit keskittyvät tälle seudulle. Maisemat ovat 
hyvin monimuotoisia ja usein pienpiirteisiä. Tämä johtuu paitsi vaihtelevista luonnonoloista, myös mo-
nipuolisesta ja pitkään jatkuneesta sekä alkutuotantoon että teollisuuteen liittyvästä elinkeinoelämästä. 
(Ympäristöministeriö 1993a) 

Voimajohtoreitti sijoittuu pääasiassa nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle. Lyhyillä osuuksilla on 
vaihtoehtoja, jotka sijoittuvat uuteen maastokäytävään. Uuden maastokäytävän osuudet sijoittuvat 
suurella osalla matkaa sulkeutuneeseen metsävyöhykkeeseen. Metsäalueilla voimajohdot eivät näy 
kauas maisemakuvassa, ellei neljästä viiteen kilometrin säteellä ole laajoja avoimia tiloja, kuten vesis-
töjä tai viljelyalueita. 400 kilovoltin tai/ja 400+110 kilovoltin voimajohtojen pylväsrakenteet ja paikoin 
myös johtimet näkyvät metsänreunan yläpuolella. Lähiympäristössä pylväsrakenteet ja johtimet peitty-
vät nopeasti puuston lomaan johtoaukealta pois siirryttäessä. Johtoalueen rajautuessa hakkuuauke-
aan tai avosuoalueeseen voimajohdot näkyvät laajemmalle alueelle. Reitille osuu useita laajoja avoi-
mia viljelymaisemia sekä erisuuruisia vesistöjä. Voimajohdot joko ylittävät tai sivuavat vesistöjä tai 
muuten sijoittuvat niiden läheisyyteen. Asutusta sijoittuu voimajohtojen läheisyyteen tiestön, vesistöjen 
ja peltoalueiden läheisyydessä. Jämsässä keskustaajaman yhteydessä asuinalueita sijoittuu hyvinkin 
lähelle nykyistä ja suunniteltua voimajohtoreittiä. Paikoitellen voimajohtoreittien välittömään läheisyy-
teen sijoittuu myös yksittäisiä asuinrakennuksia. 

8.5.2  Voimajohtoreitin sijoittuminen maisemaan 

Voimajohtoreitin varrelle sijoittuvat maisematilat voidaan luokitella erilaisiin jaksoihin. Näitä ovat 
metsä- ja suoalueet, vesistöt, viljelyalueet ja rakennetut alueet. 

Metsäalueet ovat laajoja ja Petäjävedestä etelään usein topografialtaan vaihtelevia. Korkeuserot ovat 
usein verraten suuria suhteutettuna seudun yleiseen topografiaan. Suoalueita sijoittuu metsäalueiden 
lomaan. Niiden koko vaihtelee pienestä melko suureen. Reitin varrelle sijoittuu lukuisia erisuuruisia ve-
sistöjä, pääasiassa järviä. Osa näistä on hyvinkin suuria. 

Reitin varteen sijoittuvat viljelyalueet ovat pääasiassa varsin laajoja Jämsästä etelään ja useat näistä 
lukeutuvat maiseman- ja/tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteisiin. Sen sijaan Alajärven ja 
Jämsän välisellä osuudella viljelyalueita sijoittuu reitin varteen vähän ja ne ovat kooltaan melko pieniä.  

Reittiosuuden varrelle sijoittuu asutusta ja loma-asutusta pääasiassa harvakseltaan mutta paikoin 
myös tiiviissä keskittymissä johtoreitin välittömässä läheisyydessä. Asutusta on viljelyalueiden ja ties-
tön yhteydessä sekä vesistöjen äärellä. Jämsässä ja Hikiällä asutusta on laajemminkin voimajohtorei-
tin läheisyydessä.  

8.5.3  Voimajohtoreitin vaikutukset maisemassa 

Voimajohtoreittien vaikutusta maisemaan on havainnollistettu käyttäen havainnekuvia. Havainnekuvat 
on otettu maisema-arkkitehdin arvion mukaisista tärkeistä näkymäpaikoista, jotka on esitetty kuvassa 
8.2.  
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Kuva 8.2. Havainnekuvapaikkojen sijainnit. 
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Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien väli 

Nykyiseen voimajohtoon tukeutuva osuus 

Reittiosuus sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Maastonmuodoiltaan reitti-
osuus on varsin tasainen. Reitin varressa on joitakin pienehköjä melko syrjäisiä peltokaistaleita sekä 
joitakin pieniä muutaman talon asuinkeskittymiä. Marjoperällä on sekä viljelyaluetta että asutusta. Ny-
kyisen voimajohtoreitin läheisyydessä on viisi asuinrakennusta. Näistä kolmelta on näköyhteys voima-
johtorakenteille. Muutoksen voimakkuus on näiden osalta suurehko ja vaikutus lähentelee merkittä-
vää. 

Muulta osin asutukselle aiheutuu vaikutuksia Huosianmäellä. Parilta asuinrakennukselta on näköyh-
teys voimajohtorakenteille. Lähempi rakennus sijoittuu noin 90 metrin päähän voimajohdosta ja kau-
empi noin 130 metrin päähän. Muutoksen voimakkuus on keskisuuri ja vaikutus vähintään kohtalai-
nen. 

Reittiosuuden varressa on myös useampia turpeentuotantoalueita. Nämä eivät ole maisemallisesti 
herkkiä eikä niihin kohdistuvat vaikutukset ole maiseman kannalta merkityksellisiä. 

Reitin lähivaikutuspiiriin ei sijoitu maiseman eikä kulttuuriympäristön arvokohteita yhtä paikallista arvo-
kohdetta lukuun ottamatta. Maiseman sulkeutuneesta ja pääosin melko tavanomaisesta luonteesta 
johtuen muutoksen sietokyky reittiosuudella on melko hyvä. Lisäksi voimajohdon sijoittuminen ole-
massa olevan voimajohdon paikalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. 

Marjoperän läntinen reittivaihtoehto 

Mikäli kiertävä reittivaihtoehto uudessa maastokäytävässä toteutuu, joudutaan raivaamaan uutta joh-
toaluetta (kuvat 8.3 ja 8.4). Reitin vaikutuspiiriin tulee uudella osuudella kaksi asuinrakennusta päärei-
tin viiden sijasta. Lähimmältä rakennukselta on matkaa noin 100 metriä voimajohtoreitille, toiselta jon-
kin verran enemmän. Kolmas rakennus on myös noin 230 metrin päässä mutta sieltä ei syntyisi kun-
nollista näköyhteyttä, vaikka metsät hakattaisiin ympäriltä. Kahden lähirakennuksen ja voimajohdon 
väliin jää suojametsävyöhykettä. Kiertävästä reittivaihtoehdosta aiheutuva vaikutus maisemaan on 
melko vähäinen. 

Vilhusenmäen reittivaihtoehdot  

Itäinen, nykyisen voimajohdon paikalle 

Sijoittuu vanhojen metsien suojelualueen ja Natura-alueen reunaan. Kyse on sulkeutuneesta alueesta, 
joten voimajohtorakenteet näkyvät ainoastaan johtoaukean ja samalla suojelualueen reunaan. Vaiku-
tus on melko vähäinen. 

Keskimmäinen 

Tässä vaihtoehdossa voimajohto siirtyisi nykyisen johtoaukean länsireunaan. Suojelualueen puolella 
oleva johtoaukeaosuus saisi metsittyä. Voimajohtorakenteet näkyisivät ainoastaan arvoalueen rajalle. 
Vaikutus on vähäinen. 

Läntinen, uuteen maastokäytävään 

Tämä vaihtoehto sijoittuu kauimmaksi suojelualueesta. Voimajohtorakenteet eivät näy suojelualueelle. 
Vaikutus on hyvin paikallinen ja syntyy lähinnä uuden voimajohtoalueen raivaamisesta ja voimajohto-
rakenteiden näkymisestä johtoaukealle. Vaikutus on hyvin vähäinen. 
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Kuva 8.3. Valokuva Marjoperän nykytilanteesta. 

 

Kuva 8.4. Havainnekuva Marjoperän itäisestä vaihtoehdosta idästä kuvattuna, jossa esitetty uusi johtoalue ja pylväät. 
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Pengerjoen reittivaihtoehdot 

Läntinen, nykyisen voimajohdon paikalle 

Ympärillä on pääasiassa sulkeutunutta metsäaluetta ja avohakkuualueita sekä maa-aineksen ottoalu-
eita. Maisemalliset vaikutukset jäävät vähäiseksi. 

Itäinen, uuteen maastokäytävään 

Reittivaihtoehto sijoittuu Pengerjoentien viereen. Läheisen peltoaukean ja voimajohtoalueen väliin jää 
kapeimmillaan noin 45 metrin suojametsävyöhyke. Hanhelan talolta ei synny kunnollista näköyhteyttä 
voimajohtorakenteille. Maisemalliset vaikutukset jäävät vähäiseksi. 

Kokonaisuudessaan Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välisellä reittiosuudella maisemaan koh-
distuvat vaikutukset jäävät varsin vähäisiksi. 

Melko vähäinen herkkyys Keskisuuri muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

 

Petäjäveden sähköaseman läheisyys 

Petäjäveden sähköaseman välittömässä läheisyydessä maisema on melko avointa. Eri suuntiin kat-
sottaessa näkyy nykyisiä voimajohtorakenteita. Olevista häiriötekijöistä johtuen maiseman muutosten 
sietokyky on varsin hyvä. Sähköaseman länsipuolelle on suunniteltu kaksi uuteen maastokäytävään 
sijoittuvaa reittivaihtoehtoa. 

Sähköaseman ohittavat reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto 

Itäinen, lähemmäs sähköasema-aluetta sijoittuva reittivaihtoehto sijoittuu osalla matkasta avomaise-
maan kahden asuinrakennuksen väliseen tilaan (kuva 8.5). Tämän ratkaisun myötä Pohjolan tilan 
päärakennus jää saarroksiin useiden voimajohtojen väliin. Nykyisiä voimajohtoja sijoittuu sen koillis-, 
itä-, kaakkois- ja eteläpuolelle. Myös pohjoispuolella sijaitsee voimajohto, mutta sinne Pohjolasta ei ole 
näköyhteyttä. Reittivaihtoehto sijoittuu Pohjolan länsi- ja lounaispuolelle lähimmillään noin 100 metrin 
etäisyydelle. Pikku-Pohjolaan nähden voimajohto sijoittuu sen itäpuolelle noin 65 metrin etäisyydelle. 
Pohjolan osalta jo nykyinen tilanne on maisemallisesti huono. Tämä ratkaisu heikentää tilannetta enti-
sestään. Maisemaan kohdistuva muutos on suuri ja vaikutus merkittävä. 

Läntinen vaihtoehto 

Sähköaseman kauempaa lännestä kiertävässä reittivaihtoehdossa johtoaluetta on selvästi pidempi 
matka kuin itäisessä vaihtoehdossa (kuva 8.6). Läntinen vaihtoehto sijoittuu kuitenkin pääasiassa sul-
keutuneeseen ympäristöön. Maisemaan kohdistuva muutos on hyvin paikallinen ja voimakkuudeltaan 
melko pieni. Vaikutus jää vähäiseksi. 

Riippuen siitä, kumpaan vaihtoehtoon päädytään, vaikutukset sähköaseman läheisyydessä ovat joko 
merkittävät tai vähäiset. Merkittävät vaikutukset kohdistuvat lähinnä Pohjolan maisemakuvaan. 

Itäinen VE Kohtalainen herkkyys 

Kaksi asuinrakennusta 

Suuri muutoksen voimakkuus Merkittävä vaikutus 

Läntinen VE: Vähäinen herkkyys Keskisuuri muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 
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Kuva 8.5. Drone-havainnekuva sähköaseman suunnittelualueelta lounaaseen, itäinen vaihtoehto. 

 

Kuva 8.6. Drone-havainnekuva sähköaseman suunnittelualueelta lounaaseen, läntinen vaihtoehto. 
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Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien väli 

Reittiosuus on pääasiassa melko sulkeutunutta. Muutamassa kohdassa reitti sijoittuu veden äärelle tai 
ylittää vesistöosuuden. Topografialtaan reittiosuus on vaihteleva. Voimajohtoalue sijoittuu paikoin se-
lännealueille tai sivuaa selvästi ympäröivää maisemaa korkeampia kohtia (mäkiä tai vuoriksi nimettyjä 
alueita). Yksi valtakunnallinen arvokohde sijoittuu reitin lähivaikutuspiiriin. Kaukovaikutuspiirissä on 
UNESCO-maailmanperintökohde. Arvokohteisiin kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty erikseen koh-
dassa 8.5.4. Ympäristön pääosin sulkeutuneesta luonteesta johtuen maiseman muutosten sietokyky 
on pääasiassa reittiosuudella varsin hyvä. Vesistöosuudet ja arvokohteen läheisyys ovat herkempiä 
alueita. Voimajohdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon paikalle ja 400 kilovoltin voimajohdon rin-
nalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. Seuraavassa on käsitelty reittiosuuksia ja vaihtoehtoisia johtoreit-
tejä tarkemmin. 

Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvat vaihtoehdottomat osuudet välillä Petäjävesi-Jämsä 

Voimajohtoreitti sijoittuu melko pitkälti sulkeutuneeseen metsäiseen vyöhykkeeseen. Koskenpään lä-
histöllä voimajohtoreitti sijoittuu kahden vesistön tuntumaan. Kalmavesi jää voimajohtoreitin itäpuo-
lelle. Lähimmillään etäisyyttä on 0–200 metriä. Pääasiassa etäisyyttä on kuitenkin selvästi enemmän. 
Sen sijaan vähän etelämpänä voimajohtoreitti sivuaa Vähä-Rautavettä. Jonkinlaisia vähäisiä vaikutuk-
sia kohdistuu Selkäniemen rannan asutukselle ja loma-asutukselle. Etäisyyttä on kuitenkin noin kilo-
metri. Väliin jäävillä saarilla on myös loma-asutusta ja etäisyyttä lähimmille loma-asunnoille on noin 
240 ja 450 metriä. Saaret ovat kuitenkin varsin peitteisiä, joten näköyhteys syntyy pääasiassa vesira-
jasta. Lähin loma-asunto on varsin lähellä mannerta, joten näkyvä kohta voimajohtoreitistä sijoittuu 
noin 300 metrin päähän. Muutos maisemakuvassa on melko pieni, sillä alueella näkyy jo yhden 400 ki-
lovoltin voimajohdon rakenteet ja vaikutus on suhteellisen vähäinen. 

Reittivälille sijoittuu neljä kohtaa eli Itäaho/ Rajasuo, Lamminsaari, Palovuori ja Niinimäki, missä reitillä 
on uuteen maastokäytävään sijoittuva vaihtoehto, ja yksi kohta eli Mutkala, missä johtoa mahdollisesti 
siirretään nykyisestä. 

Itäaho/Rajasuon reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto nykyisen voimajohdon paikalla 

Voimajohtoreitti halkoo Natura-aluetta. Johtoalueen molemmin puolin on sulkeutunutta metsävyöhy-
kettä. Alle 100 metrin päässä on suoalue lännessä ja noin 170 merin päässä idässä. Etäämpää suo-
alueilta voimajohtorakenteet saattavat näkyä puuston reunan yläpuolella. Soilla oleskellaan vain sa-
tunnaisesti, joten niiden maisemakuvaan mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia ei voida pitää kovin 
merkityksellisinä. 

Läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Voimajohtoreitti kiertää Natura-alueen. Nykyinen voimajohto jää Natura-alueelle. Uudesta voimajohto-
reitistä aiheutuvat maisemalliset vaikutukset ovat hyvin paikalliset ja kohdistuvat ainoastaan voimajoh-
toreitin välittömään läheisyyteen, sillä reittiosuus sijoittuu pääasiassa peitteiseen ympäristöön. 

Lamminsaaren reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto nykyisen voimajohdon paikalla (kuvat 8.7 ja 8.8) 

Voimajohtoreitti sijoittuu noin 70 metrin päähän sen itäpuolella sijaitsevasta loma-asunnosta. Lammin 
itärannalle sijoittuu muutenkin useampia lomakiinteistöjä alle 350 merin etäisyydelle voimajohtoreitistä. 
Muutoksen voimakkuus olevaan tilanteeseen verrattuna on melko pieni ja vaikutus suhteellisen vähäi-
nen, lukuun ottamatta 70 merin päähän sijoittuvaa loma-asuntoa, johon kohdistuva muutoksen voi-
makkuus on keskisuuri ja vaikutus vähintään kohtalainen. 

Läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä (kuvat 8.8 ja 8.9) 
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Kuva 8.7. Lamminsaari, valokuva nykytilanteesta voimajohdon länsipuolelta. 

 

Kuva 8.8.Lamminsaaren havainnekuva, itäinen vaihtoehto voimajohdon länsipuolelta. 
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Kuva 8.9. Lamminsaaren havainnekuva, läntinen vaihtoehto voimajohdon länsipuolelta. 

Loma-asutuksen kauempaa kiertävä vaihtoehto on vaihtoehdoista jonkin verran parempi loma-asutuk-
sen kannalta. Täytyy kuitenkin muistaa, että nykyinen 400 kilovoltin voimajohto jää paikoilleen. Nykyti-
lanteeseen verrattuna tähän vaihtoehtoon liittyy sekä myönteistä että kielteistä vaikutusta. Lännen puo-
leinen voimajohtoreitti siirtyy kauemmaksi loma-asutuksesta mutta toisaalta lännenpuoleisten voimajoh-
torakenteiden koko kasvaa. Loma-asutusta lähinnä oleva voimajohto ei siirry minnekään. Eniten vaiku-
tuksia kohdistuu lähimpään aiemmin mainittuun loma-asuntoon. Kaikkein lähin lomakiinteistö sijoittuu 
voimajohtoreitin länsipuolelle mutta siltä ei ole näköyhteyttä voimajohtoreitille. Vaikutus on enintään 
kohtalainen. Muuhun loma-asutukseen kohdistuva haittavaikutus on vähäinen. 

Mutkalan vaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto Mutkalan siirto 

Mutkalan ja Räsälän tilojen kohdalla nykyistä voimajohtoreittiä siirretään itään päin. Tällä on kumman-
kin tilan päärakennuksen ja pihapiirin kannalta myönteisiä vaikutuksia. Etäisyys voimajohtoreittiin kas-
vaa. Voimajohtorakenteiden korotuksesta ei aiheudu maisemallisia haittavaikutuksia Räsälän pihapii-
rille ja vain vähäisessä määrin Mutkalan pihapiirille. 

Läntinen vaihtoehto nykyisen voimajohdon paikalla 

Tietä joudutaan siirtämään, sillä johtoalue ulottuu tien toiselle puolelle ja voimajohtorakenteita sijoite-
taan tiealueelle. Voimajohtoreitin ja talojen välinen suojavyöhyke kaventuu jonkin verran. Räsälän ym-
pärille jää edelleen kapea suojavyöhyke, Mutkalan ja voimajohtoreitin väliin jää lähinnä joitakin puita. 
Asutuksen maisemakuvaan kohdistuvat maisemavaikutukset kasvavat. Lyhyestä etäisyydestä johtuen 
ne ovat Mutkalan osalta lähes merkittävät. 

Palovuoren vaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto nykyisen voimajohdon paikalla (kuvat 8.10 ja 8.11) 
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Uuhiveden rannalla voimajohtoreitin välittömään läheisyyteen sijoittuu paljon loma-asutusta. Pari lo-
mamökeistä sijoittuu voimajohtoalueen reunavyöhykkeelle ja yksi tälläkin hetkellä johtoaukealla. Vesi-
alueen ylittävä osuus toteutetaan vapaasti seisovalla pylväällä, joka on noin 55 metriä korkea. Mökki-
asutuksen näkökulmasta muutoksen voimakkuus on suuri ja vaikutus merkittävä. 

Läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä (kuva 8.12) 

Vaihtoehdossa joudutaan raivaamaan uutta voimajohtoaluetta sulkeutuneeseen ympäristöön. Uuhive-
den rannalla voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu pari lomakiinteistöä ja yksi asuinkiinteistö. Toiseen 
lomarakennukseen matkaa on noin 100 metriä ja toiseen noin 160 metriä. Asuinrakennukseen matkaa 
on vähän enemmän. Rakennuksilla on kasvillisuutta varsin hyvin suojanaan. Näkyvyyttä on lähinnä 
vesirajasta tai laiturilta. Muutos on keskisuuri ja vaikutus kohtalaista luokkaa. On syytä muistaa, että 
nykyinen 400 kilovoltin voimajohto jää paikoilleen.  Jotkut lomarakennukset jäävätkin voimajohtoreit-
tien väliin. Etäisyys voimajohtorakenteisiin kasvaa kuitenkin läntisessä vaihtoehdossa. Muuhun loma-
asutukseen kohdistuva muutos on suhteellisen pieni ja vaikutus melko vähäinen. 

 

Kuva 8.10. Palovuori, valokuva itäisen vaihtoehdon nykytilanteesta. 
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Kuva 8.11. Palovuoren havainnekuva, itäinen vaihtoehto kuvattuna pohjoisen suuntaan, johtoalueen levennys esitetty punai-
sella.  

 

Kuva 8.12. Palovuoren havainnekuva, läntinen vaihtoehto kuvattuna pohjoisen suuntaan, uusi johtoalue esitetty punaisella. 
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Niinimäen reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto nykyisen voimajohdon paikalle 

Niinimäen pohjoispuolella voimajohtoreitti sijoittuu kolmen asuinrakennuksen läheisyyteen. Tommi-
lasta ja Toimelasta ei muodostu näköyhteyttä voimajohtorakenteille. Sen sijaan kaikkein lähimmäksi 
sijoittuvalta Koivulalta on esteetön näköyhteys voimajohtorakenteille. Nykyinen voimajohto on lieven-
tävä tekijä mutta lyhyesti etäisyydestä johtuen muutos maisemakuvassa on suuri ja vaikutus merkit-
tävä.  

Korkeampien voimajohtorakenteiden mahduttaminen Niinimäen jyrkkään rinteeseen voi olla haasteel-
lista. Voimajohtorakenteet saattavat näkyä Lehmisuon länsireunan joillekin asuinrakennuksille. Etäi-
syyttä on noin 800 metriä. Vaikutus on suhteellisen vähäinen. 

Läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Läntisessä vaihtoehdossa joudutaan raivaamaan uutta johtoaluetta pääosin sulkeutuneeseen metsä-
maastoon. Niinimäen pohjoispuolella voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu pari asuinrakennusta (Toi-
mela ja Koivula). Kummastakaan ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille ja näin ollen vaikutuksia ei 
synny. Niinimäen kohdalla maasto kohoaa varsin voimakkaasti. Niinimäen laen kupeessa on Koivula -
niminen tila, jonne voimajohtorakenteet tulevat suurella todennäköisyydellä näkymään, sillä väliin jää 
tie ja avohakkuualuetta. Väliin jää etäisyyttä noin 100 metriä. Rakennukseen pihapiireineen kohdistuu 
varsin suuri muutos ja vaikutus lähentelee merkittävää. Niinimäen osalta voimajohtorakenteet tulevat 
näkymään varsin kauas, koska ne sijoittuvat Niinimäen länsipuolisia alueita selvästi korkeammalle. 
Alle kilometrin etäisyydellä on asutusta, jolta paikoin on näköyhteys voimajohtorakenteille. Asutukseen 
kohdistuva muutoksen voimakkuus on melko pieni etäisyydestä johtuen. Vaikutus jää suhteellisen vä-
häiseksi. 

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välisellä reittiosuudella maisemaan kohdistuvat vaikutukset 
jäävät kokonaisuudessaan pääosin vähäiseksi. Herkempien kohteiden yhteydessä vaikutukset vaihte-
levat paikallisesti kohtalaisesta merkittävään. Merkittävä vaikutus kohdistuu lähinnä loma-asutuksen / 
asutuksen maisemakuvaan itäisessä vaihtoehdossa. Tarjolla on myös läntinen vaihtoehto, joka on 
loma-asutuksen kannalta suopeampi. 

Melko vähäinen herkkyys Keskisuuri muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

 

Jämsän ja Toivilan sähköasemien väli 

Lyhyt reittiosuus sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Reitin varrella on 
myös vähän teollisuutta. Osuus sietää muutoksia varsin hyvin. Lisäksi voimajohdon sijoittuminen ole-
massa olevan voimajohdon rinnalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. 

Uudella voimajohdolla on lähinnä maisemallista vaikutusta moottorirataan. Se sivuaa alueen kulmaa. 
Moottoriradan käyttäjiä voimajohtorakenteet eivät varmaankaan kovin paljoa häiritse, joten vaikutus on 
melko vähäinen. 

Maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan kohdistuva vaikutus jää kokonaisuudessaan Jämsän ja Toi-
vilan sähköasemien välisellä reittiosuudella vähäiseksi. 

Vähäinen herkkyys Keskisuuri muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 
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Toivilan ja Hikiän sähköasemien väli 

Reittiosuus sijoittuu monin paikoin avomaisemaan tai vesistöjen läheisyyteen. Reittiosuudelle sijoittuu 
myös laajoja yhtenäisiä metsäjaksoja. Reittiosuus on topografialtaan vaihteleva. Voimajohtoreitti sijoit-
tuu metsäjaksoilla selännealueelle tai sivuaa ympäröivää maisemaa selvästi korkeampia kohtia. Avoti-
lojen yhteydessä maasto on myös usein vähintäänkin loivasti kumpuilevaa. Maisema on avotilojen yh-
teydessä tavallisesti herkkää ja muutosten sietokyky on huonohko. Lieventävänä seikkana voidaan 
todeta, että voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen paikalle, eikä ole uusi elementti maise-
massa. Toivilan ja Hikiän sähköasemien väliselle osuudelle voimajohtoreitin varteen sijoittuu paljon 
arvoalueita- ja kohteita, joista useimmat ovat laajoja tai laajahkoja. Arvoalueet liittyvät tavallisesti avoti-
lojen yhteyteen. Arvoalueisiin kohdistuvia muutoksia ja vaikutuksia on käsitelty erikseen kohdassa 
8.5.4. Seuraavassa on käsitelty tarkemmin Toivilan ja Hikiän sähköasemien välille sijoittuvia reittivaih-
toehtoja ja poikkeamatilanteita. 

Jämsän raviradan reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto nykyisten voimajohtojen paikalle 

Raviradan pohjois- ja luoteispuolella on asutusta voimajohtoreitin läheisyydessä. Korkeammat voima-
johtorakenteet saavat aikaan melko suuren muutoksen. Vaikutus lähentelee merkittävää. 

Läntinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Läntisen vaihtoehdon myötä etäisyys raviradan ympäristön asutukseen kasvaa tuntuvasti. Tästä 
syystä asutukseen kohdistuva muutos on osin myönteinen. Kokonaisuudessaan kyseiseen asutuk-
seen kohdistuva muutos keskisuuri. Haittavaikutus jää melko vähäiseksi.  

Pohjoisessa Seppolantien varressa etäisyys Kotipurolantien asutukseen lyhenee jonkin verran. Väliin 
jää osalle matkaa suojakasvillisuutta. Yhdellä asuinrakennuksista ei ole suojakasvillisuutta, mutta etäi-
syyttä on kuitenkin arviolta yli 130 metriä. Muutos on korkeintaan keskisuuri ja vaikutus kohtalainen. 
Kyseisen alueen muun asutuksen osalta vaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei ole ollenkaan.  

Kurjennoron reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Itäistä vaihtoehtoa varten joudutaan raivaamaan uutta johtoaluetta. Kähöjoen pohjoispuolella voima-
johtoreitti tosin sijoittuu osittain viljelyalueelle, melko lähelle metsänreunaa. Sekä itäinen että läntinen 
vaihtoehto sijoittuvat Arvajanreitin kulttuurimaisemien valtakunnallisesti arvokkalle maisema-alueelle. 
Itäisessä vaihtoehdossa arvoalueen näkökulmasta tilanne paranee nykyisestä voimajohdon siirtyessä 
pois keskeisemmästä osasta viljelyaluekokonaisuutta. Lähellä metsän reunaa se herättää vähemmän 
huomiota. Arvoalueeseen kohdistuva negatiivinen vaikutus jää vähäiseksi. Lähivaikutusalueelle sijoit-
tuu ainoastaan yksi asuinrakennus ja etäisyyttä on noin 180 metriä. Muutos on korkeintaan keskisuuri 
ja vaikutus enintään kohtalainen. Nykyisen reitin varteen jäävien asuinrakennusten osalta tilanne para-
nee nykyisestä merkittävästi voimajohtoreitin siirtyessä toisaalle. Kähöjoen eteläpuolella reitti sijoittuu 
sulkeutuneeseen maastoon, ja vaikutukset jäävät paikallisiksi ja melko vähäisiksi.  

Läntinen vaihtoehto nykyisten voimajohtojen paikalle 

Vaihtoehdolla on erityisesti vaikutusta Kurjennoron pihapiiriin, jota nykyinen voimajohtoyhteys sivuaa 
hyvin läheltä. Kurjennorossa on jo nykyisellään huono maisemallinen tilanne. Voimajohtorakenteiden 
korottamisen myötä voimajohtopylväät näyttävät entistä massiivisemmilta ja myös siirtyvät kymmeni-
sen metriä lähemmäksi pihapiiriä ja asuinrakennuksia. Kurjennoron osalta muutos on suuri ja vaikutus 
merkittävä. 

Noin 150–200 metriä Kurjennoroa etelämpänä voimajohtoreitin läheisyydessä on myös reitin länsipuo-
lella asutusta hyvin lähellä voimajohtorakenteita. Myös kyseiseen asutukseen kohdistuu tuntuvia vai-
kutuksia. Nykyisellään voimajohtopylväät sijoittuvat noin 40 metrin etäisyydelle lähemmästä asuinra-
kennuksesta. Muutos on tältäkin osin melko suuri ja vaikutus merkittävä. 
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Pippuri 

Pippurissa joudutaan tilanahtauden vuoksi käyttämään osalla matkaa vapaasti seisovaa pylvästä (ku-
vat 8.13 ja 8.14). Kyseistä pylvästyyppiä käytetään lännenpuoleisen reitin pohjoisella osuudella ja 
idänpuoleisella reitillä keskiosissa. Vapaasti seisova pylväs on noin kaksi kertaa niin korkea kuin voi-
majohtoreiteillä tällä hetkellä olevat. Noin 50 metriä korkea pylväs näkyy kauas. Lännen puolella va-
paasti seisovien pylväiden osuus sijoittuu pääasiassa peitteiseen maastoon, eivätkä pylväsrakenteet 
lähivaikutusalueella näy kovin monin paikoin, lähinnä Majavalahdelta, Matosalmesta ja Kuivalahden 
länsiosista. Kauempaa pylväät näkyvät hyvin, kohoavathan ne korkealle metsän latvuston yläpuolelle. 
Idänpuoleisella reitillä vapaasti seisovien pylväiden osuudesta noin puolet on vesistöä. Vesistöosuuk-
silla voimajohtorakenteet näkyvät lähelle ja kauas. Mannerosuudella johtoreitin läheisyydessä on 
loma-asutusta. Joistakin lähietäisyydelle sijoittuvista loma-asunnoista on hyvä näkyvyys voimajohtora-
kenteille. Vapaasti seisovat pylväät näkyvät myös vastarantojen loma-asutukselta käsin. Osalla on to-
sin suojanaan puustoa. Vapaasti seisova voimajohtopylväs ei pylvästyyppinä sovi kovin hyvin maalais- 
ja luonnonmaisemaan.  Se on enemmän kaupunkien, tie- ja teollisten ympäristöjen pylvästyyppi. Kor-
keutensa vuoksi se näkyy todella kauas. Länsipuolisella osuudella muutoksen voimakkuus on keski-
suuri ja vaikutus kohtalainen. Idänpuoleisella osuudella muutoksen voimakkuus on suuri ja vaikutus 
merkittävä. 

Lännenpuoleisella harustetuilla pylväillä toteutettavalla osuudella vaikutukset voimistuvat uuden yh-
teispylväsrakenteen tulon myötä erityisesti vesistön ylitysosuuksilla, sillä niissä kohdissa voimajohtora-
kenteet näkyvät kauas. Muutoksen voimakkuus on keskisuurta luokkaa ja vaikutus vähintään kohtalai-
nen. Muutaman lähimmän lomarakennuksen näkökulmasta vaikutus on merkittävä. Muilla harustettu-
jen pylväiden osuuksilla vaikutukset ovat pääasiassa melko vähäisiä, paikoin kohtalaisia. 

 

Kuva 8.13. Pippuri, valokuva nykytilanteesta kuvattuna pohjoisen suuntaan. 
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Kuva 8.14. Pippurin havainnekuva. Harmaalla tuotu esiin nykyinen johtoalue, jolle korvaavat pylväät sijoittuvat. 

Riuttavuoren reittivaihtoehdot 

Itäinen vaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Asutuksen kiertävästä vaihtoehdosta ei aiheudu kovin suurta muutosta maisemassa, ja vaikutukset 
jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi. 

Läntinen vaihtoehto nykyisten voimajohtojen paikalle 

Vaihtoehto sijoittuu parissa kohdassa lähelle asutusta/loma-asutusta sekä yhtä julkisessa käytössä 
olevaa rakennusta. Kaikilta rakennuksilta ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille, sillä väliin jää suo-
jametsää. Vähintäänkin ranta-alueelta voimajohtorakenteet kuitenkin näkyvät. Muutoksen voimakkuus 
on melko suuri ja vaikutus lähentelee ainakin paikoitellen merkittävää. 

Porvari-Laurilan reittivaihtoehdot  

Reittivaihtoehdot on käsitelty arvoalueiden yhteydessä kohdassa Lieson kylä. 

Karhunsillan reittivaihtoehdot 

Läntinen vaihtoehto, nykyisten voimajohtojen paikalle 

Tilanne on nykyiselläänkin jo huono Karhunsillan tilakeskuksen näkökulmasta, sillä tila sijoittuu nykyis-
ten voimajohtojen väliin. Voimajohtopylväiden korotuksen myötä rakenteista tulee entistä hallitsevam-
pia. Muutoksen voimakkuus on suuri ja vaikutus merkittävä. Lähteenmäen suhteen tilanne on saman-
kaltainen, joskin idänpuolella kyse on sulkeutuneesta maastosta ja idässä sekä osin lännessäkin ym-
pärillä on suojavyöhykettä. Näin ollen vaikutus ei Lähteenmäen osalta aivan yllä merkittävälle tasolle. 
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Itäinen vaihtoehto, molemmat voimajohdot idän kautta 

Karhunsillan ja Lähteenmäen asutuksen kannalta tämä on selvä parannus. Vaihtoehdolla on näin ol-
len myös myönteistä vaikutusta. Maisemallinen haittavaikutus voimistuu idän puolella. Kokonaisuudes-
saan muutos on keskisuurta luokkaa ja haittavaikutus kohtalainen Karhunsillan osalta. Etäämpänä 
olevien asuinrakennusten (Mäntylä ja Jurva) osalta vaikutus jää melko vähäiseksi. Mäntylän asuinra-
kennuksen ja pihapiirin osalta sitä ei oikeastaan ole, sillä näköyhteyttä ei pääse syntymään. Myös Jur-
van pihapiirissä on runsaasti kasvillisuutta ja etäisyyttä on lähes puolisen kilometriä. 

Soilan vaihtoehdot  

Reittivaihtoehdot on käsitelty arvoalueiden yhteydessä kohdassa Syrjäntaustan kylä. 

Toivilan ja Hikiän sähköasemien välisellä reittiosuudella maisemaan kohdistuvat vaikutukset vaihtele-
vat. Avotilojen yhteydessä vaikutukset ovat usein paikallisesti kohtalaista luokkaa, joskus lähes merkit-
täviäkin. Metsäisillä osuuksilla vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Melko vähäinen herkkyys 

Metsäiset osuudet 

Keskisuuri muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Suuri herkkyys 

Avotilat 

Vähintään keskisuuri muutoksen voi-
makkuus 

Kohtalainen vaikutus 

Paikallisesti vaikutukset ovat toisinaan 
myös lähes merkittävät 

 

8.5.4  Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot 

8.5.4.1  Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankkeen vaikutuspiiriin kuuluu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Suomessa on 186 val-
takunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (VAMA 2021). Ne ovat maaseutumme edustavimpia kult-
tuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun vilje-
lymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoi-
tiin vuosina 2010–2015. Inventointia täydennettiin julkisissa kuulemisissa ja lausuntokierrosten yhtey-
dessä saatujen palautteiden pohjalta vuosina 2016–2021. Maisema-alueita koskevista selvityksistä 
vastasi ympäristöministeriö. 

Inventoinnin tulos (VAMA 2021) otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. VAMA 
2021 korvaa valtioneuvoston 5.1.1995 periaatepäätöksen mukaisen aiemman inventoinnin. Suunnitel-
lun voimajohdon läheisyyteen sijiottuvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esitetty taulu-
kossa 8–1 ja kuvissa 8.16–8.17. 
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Taulukko 8-1. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet alle kolmen kilometrin etäisyydellä voimajohtoreiteistä. 

Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voi-
majohtoreitin lähimmästä 
johtoalueesta 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Lammin lounaiset viljelymaisemat Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Alhojärven viljelymaisema Toivila-Hikiä Jämsä johtoalueella 

Arvajanreitin kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Jämsä, Kuhmoinen johtoalueella 

Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Padasjoki johtoalueella 

Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Lammin kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Hämeenlinna 10 m itään 

Kuhmoisten Linnavuoren muinaismaisema Toivila-Hikiä Kuhmoinen 0,2 km itään 

Jämsänjokilaakso Toivila-Hikiä Jämsä 2,4 km itään 

 

 

Kuva 8.15. Näkymä Alhojärven viljelymaisemasta,, kuva: Riikka Ger 2022. 
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Kuva 8.16. Valtakunnallisesti merkittävät maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet suunnitellun voimajohto-

reitin ympäristössä välillä Alajärvi-Jämsä. Alle 3 km etäisyydelle sijoittuvat kohteet on nimetty kartalle 
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Kuva 8.17. Valtakunnallisesti merkittävät maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet suunnitellun voimajohto-
reitin ympäristössä välillä Jämsä-Hikiä. Alle 3 km etäisyydelle sijoittuvat kohteet on nimetty kartalle 
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Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Jämsässä Alhojärven viljelymaiseman alueelle (kuvat 8.17-
8.20). Keski-Suomen maisema-alueiden päivitysinventointiraportissa (Keski-Suomen liitto 2016) alu-
etta on kuvailtu/arvioitu näin: 

”Keski-Suomen laajimmilla ja yhtenäisimmillä savikoilla sijaitseva Alhojärven viljelymaisema on 
loivasti kumpuilevaa maatalousmaisemaa, jonka keskellä sijaitsee useita alava- ja ruovikkoran-
taisia pikkujärviä ja lampia. Peltoalueiden lomitse virtaavat serpentiinimäiset joet. Maaston kor-
keuserot ovat yleensä alle kymmenen metriä, mutta viljelylaaksoa reunustavat kallioalueet nou-
sevat selväpiirteisinä peltoalan yläpuolelle. Alueen itäosassa, lähellä Jämsänjokivartta, maaston-
muodot ovat loivempia kuin alueen muissa reunaosissa. Kaikkiaan maisema on vaihteleva ja 
historiallisesti kerrostunut. 

Maisema-alueella aukeaa useita pitkiä näkymiä yli historiallisten ja laajojen viljelysmaiden…” 

”…Maiseman arvoa nostavat useat vanhat rakennukset, jotka ilmentävät alueen vaurautta ja 
maatalouden pitkiä perinteitä.” 

Vaikutukset 

Alhojärven viljelymaisema, vaihtoehdoton osuus 
ja nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva itäinen 
vaihtoehto Jämsän raviradan kohdalla 

Alhojärven viljelymaisema, Jämsän raviradan 
kiertovaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Maisema on osin pienipiirteistä mutta 
mahdollistaa pitkät näkymät. Asutusta sijoittuu muutamissa 
kohdissa hyvin lähelle reittiä. Lukuun ottamatta nykyistä 
voimajohtoreittiä maisema on säilyttänyt edustavuutensa 
hyvin. 

Kohtalainen herkkyys 

Alavaihtoehto sijoittuu vain puoliksi arvoalueelle ja siltäkin 
osin osittain sulkeutuneeseen ympäristöön. 

Keskisuuri muutoksen voimakkuus 

Sijoittuu nykyisten voimajohtojen paikalle. Nykyäänkin voi-
majohtoreitti on melko hallitseva avomaisemassa ja näkyy 
monin paikoin. Korkeampien voimajohtorakenteiden myötä 
voimajohtoreitin hallitsevuus maisemassa kasvaa. Muutos 
näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin. Muutoksen voi-
makkuus on paikoin varsin suuri. Kokonaisuuden kannalta 
se on keskisuuri. 

Keskisuuri muutoksen voimakkuus 

Poikkeaa nykyiseltä voimajohtoreitiltä. Metsäosuudelle jou-
dutaan raivaamaan uutta johtoaluetta. Siirtyy etäämmäksi 
raviradan ympäristön asutuksesta. Asutukseen kohdistuva 
muutos on osin myönteinen. Kokonaisuudessaan kysei-
seen asutukseen kohdistuva muutos on keskisuuri. Pohjoi-
sessa Seppolantien varressa etäisyys Kotipurolantien asu-
tukseen lyhenee jonkin verran. Väliin jää osalle matkaa 
suojakasvillisuutta. 

Lähes merkittävä vaikutus 

Nykytilassaan arvoalueeseen kohdistunut vaikutus on pai-
koitellen lähennellyt merkittävää mutta ollut kokonaisuudes-
saan kohtalainen. Voimajohtorakenteiden korottamisen 
myötä siitä tulee lähes merkittävä. 

Kohtalainen vaikutus 

Arvoalueen kannalta voimajohtoreitin siirrolla ei ole kovin 
suurta merkitystä. Asutuksen näkökulmasta voimajohtoreitti 
siirtyy etäämmäksi ja tilanne paranee. 
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Kuva 8.18 Valokuva Alhojärven nykytilanteesta, kuva: Riikka Ger 2022 

 

Kuva 8.19 Alhojärven havainnekuva, kuvattuna voimajohdon itäpuolelta kuvasovitus: Mika Riekki 2022 
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Kuva 8.20. Maisema-analyysikartta Alhojärven viljelymaisema-alueelta. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Jämsänjokilaakson länsipuolelle noin 2,4 kilometrin etäisyy-
delle arvoalueesta. Keski-Suomen maisema-alueiden päivitysinventointiraportissa (Keski-Suomen liitto 
2016) aluetta on arvioitu näin: 

”Jämsänjokilaaksossa on ollut pysyvää asutusta jo rautakaudella. Seudun pitkää asutushistoriaa 
ja vaurautta ilmentävät useat muinaisjäännöslöydöt sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvo-
kohteiden määrä ja yksityiskohdat. Jokilaakson kulttuurimaisema on yleispiirteiltään avointa ja 
elinvoimaista. Peltojen yli avautuu harmonisia näkymiä joelle sekä jokilaaksoa ympäröiville 
metsä- ja kallioalueille. Kaipolan tehtaan toimihenkilöille rakennettu Tiirinniemen asuinalue on 
arkkitehtuuriltaan yhtenäinen esimerkki 1950- ja 1960-lukujen teollisuusyhdyskuntien rakennus-
perinnöstä.” 
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Suuri herkkyys 

Laajahko valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Varsin pienipiirteinen ja 
tilarakenteeltaan vaihteleva mutta pit-
kät näkymät ovat paikoitellen mahdolli-
sia. 

Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Jämsän eteläpuolella Arvajanreitin kulttuurimaisemat -nimi-
selle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (kuvat 8.21-8.24). Keski-Suomen maisema-aluei-
den päivitysinventointiraportissa (Keski-Suomen liitto 2016) aluetta on kuvailtu/arvioitu näin: 

”Arvajanreitin maisemakuva on monipuolinen. Maisemassa hahmottuvat jylhät kallioiset metsät 
sekä rannoilla avautuvat viljelyalueet. Monet alueen lukuisista koskista jäävät suurten puiden ja 
rantametsien kätköön, mutta paikoin koskialueet muodostavat rantalehtoineen ja vanhoine myl-
lyrakenteineen viehättäviä näkymiä. Järvi- ja viljelymaisemia reunustavat sankat kuusi- ja seka-
metsät, joiden keskeltä nousevilta jylhäpiirteisiltä kallioalueilta avautuu vaikuttavia näkymiä alu-
een vesistö- ja viljelymaisemiin. 

Alueen asutusmaisema on hyvin säilynyttä. Tiet ja pihapiirit ovat laadukkaasti hoidettuja ja alu-
een rakennuskanta on edustavaa. Alueen peltolaikut ovat keskimäärin pieniä ja hajanaisia, 
mutta Puukkoisten eheä viljelymaisema erottuu maisemassa yhtenäisenä ja avoimena alu-
eena… 

…Arvajan vesireitin ympärille rakentuneet kulttuurimaisemat muodostavat edustavan ja moni-
muotoisen maisemakokonaisuuden. Alueen maisemien runkona on järvien, jokien ja koskipaik-
kojen muodostama vesireitti, jonka rannat ovat säilyneet sekä luonnonarvoiltaan että maisemalli-
sesti vaikuttavina. Lisäksi alueella on muinaisjäännöksiä ja arvokasta rakennuskantaa. Taiteilija 
Pekka Halosen maisemamaalauksien myötä tärkeäksi osaksi suomalaista maisemakuvastoa 
noussut Arvajanreitin seutu edustaa monipuolisesti Päijänteen seudun tyyppimaisemia, joissa 
luonnon- ja kulttuuripiirteet yhdistyvät toisiinsa tasapainoisesti.” 

Vaikutukset 

Arvajanreitin kulttuurimaisemat, vaihtoehdoton 
osuus ja Kurjennoron läntinen vaihtoehto nykyis-
ten voimajohtojen paikalla 

Arvajanreitin kulttuurimaisemat, Kurjennoron itäi-
nen reittivaihtoehto uudessa maastokäytävässä 

Suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta kahdessa kohtaa. Maisematyypin luonne on 
melko pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdol-
listaa pitkiä näkymiä. 

Asutusta sijoittuu muutamissa kohdissa hyvin lähelle reittiä. 
Lukuun ottamatta nykyistä voimajohtoreittiä maisema on 
säilyttänyt edustavuutensa hyvin. 

Melko suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti sijoittuu tältä osin valtakunnallisen arvoalu-
een reunalle, osin myös arvoalueen ulkopuolelle, osin sul-
keutuneeseen maisemaan. 

Melko pieni muutoksen voimakkuus 

Arvoalue on todella laaja ja muutos/vaikutus kohdistuu vain 
pieneen osaan sitä. Sijoittuu nykyisten voimajohtojen pai-
kalle. Muutoksen voimakkuus nykytilanteeseen verrat-
tuna on paikallisesti keskisuuri. 

Keskisuuri positiivinen muutoksen voimakkuus 

Joudutaan raivaamaan uutta johtoaluetta. Kähöjoen poh-
joispuolella voimajohtoreitti tosin sijoittuu osittain viljelyalu-
eelle, melko lähelle metsänreunaa. Arvoalueen näkökul-
masta tilanne paranee nykyisestä voimajohtoreitin siirty-
essä pois keskeisemmästä osasta viljelyaluekokonaisuutta 
ja kauemmas asutuksesta. Lähellä metsän reunaa se he-
rättää vähemmän huomiota. 
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Melko vähäinen vaikutus 

Pälämän länsirannalle ja Puukkoisiin nykyinen voimajohto 
näkyy, mutta etäisyydestä johtuen se ei ole millään muotoa 
hallitseva. Uudet korkeammat voimajohtorakenteet kiinnittä-
vät jatkossa jonkin verran enemmän huomiota. Enimmät 
vaikutukset kohdistuvat Hassin alueeseen ja siellä muuta-
maan asuinrakennukseen ja pihapiiriin. Korkeammat voi-
majohtorakenteet heikentävät huonoa tilannetta entises-
tään. Paikallisesti jo ennestään merkittävä vaikutus 
muuttuu entistä merkittävämmäksi. Koko laajan arvoalu-
een kannalta vaikutus on melko vähäinen. 

Hyvin vähäinen (kielteinen) vaikutus 

Pääosin positiivinen muutos kompensoi melko vähäistä 
haittavaikutusta. Laajaan arvoalueeseen kohdistuva nega-
tiivinen vaikutus jää vähäiseksi. 

 

 

Kuva 8.21. Maisema-analyysi-kartta Arvajanreitin kulttuurimaisemat -alueelta 
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Kuva 8.22 Valokuva (vas.) Kurjennoron alueen nykytilanteesta kuvattuna pohjoisen suuntaan.  

Kuva 8.23 Havainnekuva (oik.) Kurjennoron itäisestä ja läntisestä vaihtoehdosta kuvattuna pohjoisen suuntaan, oranssilla 

esitetty vaihtoehtoinen uusi johtoalue. 
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Kuva 8.24. Näkymä Puukkoisten alueelta, kuva: Riikka Ger 2022 

Kuhmoisissa keskustaajaman pohjoispuolella suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu välittömästi valta-
kunnallisesti arvokkaan Kuhmoisten Linnavuoren muinaismaiseman länsipuolelle, noin 200 metrin 
etäisyydelle. Keski-Suomen maisema-alueiden päivitysinventointiraportissa (Keski-Suomen liitto 2016) 
aluetta on arvioitu näin: 

”Kuhmoisten Päijälä on yksi harvoista Keski-Suomen linnavuorista. Sen laelta on tehty koko 
Suomen mittakaavassa huomattavia esinelöytöjä, jotka osoittavat vuoren olleen osa hämäläisten 
rautakautista linnavuoriketjua. Linnavuoren geologiset ja maisemalliset piirteet ovat vaikuttavia, 
ja vuoren laelta aukeaa arvokkaita näkymiä pienten järvien ja yhtenäisten metsäalojen kirjomaan 
Päijänteen länsipuolen vuorimaastoon.”  

Vaikutukset 

Kohtalainen herkkyys 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue. Suurelta osin sulkeutunut. Pitkät 
näkymät ovat mahdollisia lähinnä toi-
seen suuntaan. Linnavuoren laki sijoit-
tuu noin 950 metrin päähän voimajoh-
toreitistä. 

Hyvin pieni muutoksen voimak-
kuus 

Linnavuorelta avautuvat upeat näky-
mät toisaalle eli Saaresjärven suun-
taan. Itse Linnavuoreen ei kohdistu 
muutosta. 

Hyvin vähäinen vaikutus 

Näin ollen varsinaiseen vuoreen ei 
kohdistu vaikutuksia. Linnajärven, joka 
myös sijoittuu osaksi arvoaluetta, itä-
rannalle voimajohtoreitti näkyy paikoi-
tellen, kuitenkin varsin kapealle sekto-
rille. Etäisyyttä väliin jää noin 750 met-
riä. 

Padasjoella suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisemat -nimiselle 
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (kuva 8.26). Maaseudun kulttuurimaisemat ja maise-
manähtävyydet, Ehdotus Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi -raportissa (Hämeen ELY-keskus 2011) aluetta on kuvattu/arvioitu seuraavasti: 
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”Alue edustaa Hämeen viljely- ja järvimaan Päijänteen seutua, jolle tunnusomaista ovat vesistö-
jen runsaus ja lähinnä harjumuodostumista aiheutuvat korkeusvaihtelut. Länsi-Padasjoen met-
säylängöllä ei ole juurikaan asutusta lukuun ottamatta alueen halki kulkevaa pitkittäisharjua, 
jonka viljelyvyöhykkeen avomaisemien keskelle ovat syntyneet Auttoisten ja Vesijaon kylät… 

…Auttoisten - Vesijaon kulttuurimaisema on kahden perinteisen kylän sekä niitä ympäröivän hy-
vin vaihtelevan viljelymaiseman muodostama pienipiirteinen kokonaisuus. Alueen arvo perustuu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kyliin sekä tasapainoiseen viljelymaisemaan. Länsi-Padasjoen 
metsäylängön edustavin ja laajin kulttuurimaisema. Alueella on useita arvokkaita luontokohteita 
sekä valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (RKY2009).” 

Vaikutukset 

Suuri herkkyys 

Laaja valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue. Varsin pienipiirteinen ja ti-
larakenteeltaan vaihteleva mutta pitkät 
näkymät ovat paikoitellen mahdollisia.  

Pieni muutoksen voimakkuus 

Sijoittuu nykyisten voimajohtojen pai-
kalle. Voimajohtoreitti halkoo aluetta 
lounais-koillissuunnassa. Nykyiset voi-
majohtorakenteet eivät erotu kovin sel-
västi Takaperän suunnalta katsotta-
essa. Jatkossa korkeammat rakenteet 
näkyvät paremmin. Ulottuvathan ne 
osin latvuston yläpuolelle. 

Melko vähäinen vaikutus 

Vaikutukset kohdistuvat lähinnä alu-
een pohjoisosiin, Vesijaon kylän tuntu-
maan. Sammilanjärven ylityskohdassa 
vaikutukset voimistuvat selvästi, sa-
moin tien ylityskohdassa. Tien lähei-
syydessä on muutamia asuinraken-
nuksia, joille aiheutuu jo nykyisistä voi-
majohtorakenteista melko suurta hait-
taa. Pohjoisempaa Vesijaon alueelta 
voimajohtoreitti ei monestakaan koh-
dasta näy. Arvoalueeseen kohdistuva 
vaikutus on melko paikallinen ja tuntu-
vin Sammilanjärven ja tienylityskohdan 
läheisyydessä. Vaikutus kohdistuu lä-
hinnä maisemakuvaan, ei niinkään 
alueella vallitsevaan tunnelmaan tai 
alueen luonteeseen. Paikallisesti 
muutoksen voimakkuus on melko 
suuri ja vaikutus lähentelee merkit-
tävää mutta koko arvoalueen osalta se 
jää suhteellisen vähäiseksi. 

 

Kuva 8.25. Auttoisten vesijaon kulttuurimaisemat Padasjoella nykytilanteessa. 
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Kuva 8.26. Maisema-analyysi-kartta Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisemat -alueelta.  

Kuohijärven länsipuolella suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Evon metsäkulttuuri- ja jokimaise-
mat -nimiselle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (kuva 8.26 ja 8.27). Seuraavassa 
Kanta-Häme, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, VAMA 2021 -raportin (SYKE 2021) ku-
vausta ja arviointia alueesta: 

”Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat muodostavat omaleimaisen ja hyvin säilyneen alkutuotan-
tomaisemakokonaisuuden, jolle etenkin vuosisatoja jatkunut metsänhoito on luonut merkittävät 
ominaispiirteet. Evon arvokkaaseen metsätalousmaisemaan kuuluvat muun muassa metsäopis-
ton metsänhoitotoiminnan ja kulotushistorian synnyttämät lajiyhdistelmät, vanhat kruununtorpat 
pihapiireineen sekä tukinuittoväylät. Alueen viljelymaisema on pienipiirteistä ja rikkonaista. Mai-
seman yleiskuvaa rikastavat vedenkoskemattomat karut alueet sekä jääkauden synnyttämät 
maastonmuodot.” 
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Vaikutukset 

Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat, vaihtoeh-
doton osuus ja Porvari-Laurilan läntinen vaihto-
ehto nykyisten voimajohtojen paikalla 

Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat, Porvari-
Laurilan itäinen vaihtoehto uudessa maastokäy-
tävässä  

Suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti halkoo laajaa valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Maisematyypin luonne on melko pienipiir-
teinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa 
paikoin pitkiä näkymiä. 

Loma-asutusta sijoittuu muutamissa kohdissa hyvin lähelle 
reittiä. Lukuun ottamatta nykyistä voimajohtoreittiä mai-
sema on säilyttänyt edustavuutensa varsin hyvin. 

Suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle mai-
sema-alueelle. Tollikonlahden kohdalla reitti kiertää loma-
asutuksen.  

Melko pieni muutoksen voimakkuus 

Arvoalue on todella laaja ja muutos/vaikutus kohdistuu vain 
pieneen osaan sitä. Sijoittuu nykyisten voimajohtojen pai-
kalle. 

Keskisuuri positiivinen muutoksen voimakkuus 

Kohdistuu Tollikonlahden loma-asutukseen. Voimajohto-
reitti siirtyy pois näköpiiristä. 

Melko vähäinen vaikutus 

Eniten vaikutuksia kohdistuu Ekojärven ympäristöön. Voi-
majohtorakenteet näyttävät todella hallitsevilta muutamista 
pihapiireistä katsottuna. Vaikutuksia kohdistuu myös Por-
raskoskentien näkymiin Ekojärven kohdalla. Ekojärven ää-
rellä muutoksen voimakkuus on edelleen melko suuri, 
vaikka voimajohto onkin jo olemassa ja paikallinen vaiku-
tus lähentelee merkittävää. Vaikutus kohdistuu lähinnä 
maisemakuvaan. Arvoalueen luonteeseen ja siellä vallitse-
vaan tunnelmaan sillä olisi enemmän vaikutusta, mikäli voi-
majohtoa ei vielä olisi olemassa. Nyt muutos ei juuri vaikuta 
arvoa alentavasti. Vaikutukset kohdistuvat myös Tollikon-
lahden ympäristöön. Korkeammat voimajohtorakenteet nä-
kyvät melko kauas ja häiritsevät myös lähiloma-asutusta. 
Yleisesti ottaen laajaan arvoalueeseen kohdistuva muutos 
on melko pieni ja vaikutus kokonaisuudessaan melko vä-
häinen. 

Vähäinen positiivinen vaikutus 

Tollikonlahden kiertävästä alavaihtoehdosta koituu lähinnä 
myönteisiä vaikutuksia Tollikonlahden loma-asutukselle ja 
maisemalle nykytilanteeseen verrattuna voimajohtoreitin 
siirtyessä siltä osin pois näköpiiristä. Koko arvoalueen nä-
kökulmasta vähäinen myönteinen vaikutus. 

 

 

Kuva 8.27. Evojokilaakson maisemaa, näkymä Ekojärvelle, kuva: Riikka Ger 2022. 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
232 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

 

Kuva 8.28. Maisema-analyysi-kartta Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat -alueelta 

Lammilla Karhunsillan kohdalla suunnitellut voimajohtoreitit sivuavat Lammin kulttuurimaisemat -
nimistä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Seuraavassa Kanta-Häme, Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet, VAMA 2021 -raportin (SYKE 2021) kuvausta ja arviointia alueesta: 

”Lammin kulttuurimaisemat ovat tyypillisiä kantahämäläisiä harju- ja järviluonnon sekä viljavien 
savikoiden luonnehtimia elinkeinomaisemia. Alueelta löytyneet runsaat muinaisjäännökset ja 
keskiaikainen rakennusperintö kertovat tärkeän läpikulkureitin varrelle syntyneen vanhan pitäjän 
pitkästä asutushistoriasta. Maisema-alueen hyvin säilynyt rakennuskanta, keskiaikaisperäiset 
kartanot ja avarat viljelymaisemat muodostavat arvokkaan ja merkittävän kokonaisuuden, johon 
Lammin keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen kuuluu erottamattomasti. Maisemaa rajaavat 
Ormajärvi sekä Leiriharjun–Riuttanmäen–Untulanharjun harjumuodostuma ovat sekä maisema-
kuvallisesti että luontoarvoiltaan arvokkaita kohteita.” 
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Vaikutukset 

Lammin kulttuurimaisemat, Karhunsillan läntinen 
vaihtoehto nykyisten voimajohtojen paikalla 

Lammin kulttuurimaisemat, Karhunsillan itäinen 
vaihtoehto, missä molemmat voimajohdot sijoite-
taan yhteiseen maastokäytävään 

Suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti sivuaa laajaa valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Maisematyypin luonne on melko pienipiir-
teinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa 
paikoin pitkiä näkymiä. 

Suuri herkkyys 

Voimajohtoreitti sivuaa laajaa valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Maisematyypin luonne on melko pienipiir-
teinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa 
paikoin pitkiä näkymiä. 

Hyvin pieni muutoksen voimakkuus 

Arvoalue on laaja eikä siihen juuri kohdistu muutosta. Sijoit-
tuu nykyisten voimajohtojen paikalle. 

Hyvin pieni muutoksen voimakkuus 

Arvoalue on laaja eikä siihen juuri kohdistu muutosta. 

Hyvin vähäinen vaikutus 

Arvoalueelta ei juurikaan avaudu näkymiä voimajohtorei-
tille. Muutamilta pienehköiltä, lähinnä tilakeskuksille johta-
vilta, teiltä voimajohtoreitti näkyy paikka paikoin. Muutos on 
hyvin paikallinen ja laajaan arvoalueeseen kohdistuva vai-
kutus jää hyvin vähäiseksi. 

Hyvin vähäinen vaikutus 

Arvoalueelta ei juurikaan avaudu näkymiä voimajohtorei-
tille. Muutamilta pienehköiltä, lähinnä tilakeskuksille johta-
vilta, teiltä voimajohtoreitti näkyy paikka paikoin. Muutos on 
hyvin paikallinen ja laajaan arvoalueeseen kohdistuva vai-
kutus jää hyvin vähäiseksi. 

 

Lammin keskustaajaman lounaispuolella suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Lammin lounaiset vilje-
lymaisemat -nimiselle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (kuvat 9.29–8.31). Seuraa-
vassa Kanta-Häme, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, VAMA 2021 -raportin (SYKE 2021) 
kuvausta ja arviointia alueesta: 

”Maisemallisesti omaleimainen Lammin lounaisten viljelymaisemien alue muodostuu poikkeuk-
sellisen voimakkaasti kumpuilevista, pitkään käytetyistä pelloista ja laidunmaista. Alueen maise-
mallisesti arvokkaan perusrakenteen muodostavat ristiin kulkevat harjujaksot, kumpuilevat met-
sämaat sekä alueen eteläosaa hallitseva Kataloistenjärvi. Lammin lounaisten viljelymaisemien 
kulttuuriarvot perustuvat paikoin jyrkkärinteisiin viljelyaloihin, aktiiviseen maatalouteen, Katalois-
ten kylän rakenteeseen ja rakennuskantaan, sekä Kurkijärven edustavaan kartanomiljööseen.” 

Vaikutukset 

Suuri herkkyys 

Melko laaja valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Varsin pienipiirteinen ja 
tilarakenteeltaan vaihteleva mutta pit-
kät näkymät ovat mahdollisia. 

Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Sijoittuu nykyisten voimajohtojen pai-
kalle. Voimajohtoreitti jakaa arvoalu-
een kahtia lähes keskeltä. Voimajohto-
reitti sijoittuu varsin pitkillä osuuksilla 
avomaisemaan ja tästä syystä muutos 
on melko helposti havaittavissa monin 
paikoin. Kurkijärven-Montolan suun-
nalla muutoksen huomaa parhaiten 
Kataloistentieltä käsin. Korkeammat 
voimajohtorakenteet näkyvät myös 
Kurkijärven pihapiiriin. Ne näkyvät 
myös pihapiirin pohjoispuolelta Kurki-
järventieltä. 

Kohtalainen vaikutus 

Kataloisissa vaikutukset kohdistuvat 
Poikmetsäntiehen sekä Kylä-Mattilan 
ja Yli- ja Ali-Brusilan pihapiireihin tai 
päärakennuksiin sekä joihinkin loma-
kiinteistöihin. Kylä-Mattilassa on tosin 
pensasaita pihapiirin suojana voima-
johdon suuntaan. Korkeampien voima-
johtorakenteiden myötä voimajohdosta 
tulee entistä hallitsevampi elementti 
maisemassa. Varsin viehättävästä pel-
tosaarekkeesta karsiutuu jonkin verran 
kasvillisuutta johtoalueen leventyessä. 
Vaikutukset ovat paikallisesti mer-
kittävät sekä Kurkijärvellä että Kata-
loistenjärven lounaispuolella Poik-
järventien ylityskohdan tuntu-
massa. Koko arvoalueen osalta vaiku-
tus on kohtalainen. 
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Kuva 8.29 Valokuva Kataloistenjärven nykytilanteesta, kuva: Riikka Ger 2022 

 

Kuva 8.30 Kataloistenjärven havainnekuva voimajohdon länsipuolelta, kuvasovitus: Mika Riekki 2022 
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Kuva 8.31. Maisema-analyysi-kartta Lammin lounaiset viljelymaisemat -alueelta. 

8.5.4.2  UNESCO-maailmanperintökohteet 

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista kuusi kulttuurikoh-
detta ja yksi luontokohde. Jokainen Suomen kohteista edustaa yleismaailmallisesti erityisen arvokasta 
kulttuuri- tai luonnonperintöä. 

Hankkeen kaukovaikutusalueen äärilaidalle sijoittuu yksi UNESCO-kohde (kuva 8.32). Seuraava ku-
vaus on Museoviraston sivustolta https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toi-
minta/maailmanperintokohteet-suomessa 

Petäjäveden vanha kirkko 

”Petäjäveden vanha kirkko hyväksyttiin vuonna 1994 maailmanperintökohteeksi ainutlaatuisena esi-
merkkinä pohjoiseurooppalaisesta puukirkkojen arkkitehtuuriperinteestä (kriteeri iv). Vuosina 1763–
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1765 rakennettu kirkko edustaa luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perin-
nettä muotonsa, rakenteensa ja rakennusmateriaalien perusteella. 

Vanhan kirkon poikkeuksellista yleismaailmallista arvoa tukevat kohteeseen linkittyvät elementit, kuten 
aidattu hautausmaa ja kohteen suojavyöhykkeeseen kuuluva ympäröivä järvimaisema peltoineen. 
Kirkko on hyvin säilynyt, koska se poistettiin käytöstä uuden kirkon takia 1800-luvun lopulla eikä siihen 
ole tehty suuria muutoksia. Kirkko on nykyisin käytössä kesäkaudella ja sen ympärillä sijaitseva hau-
tausmaa on yhä käytössä.” 

 

Kuva 8.32. Petäjäveden vanha kirkko, kuva: Riikka Ger 2022 

Vaikutukset 

Välimatkaa arvokohteelta voimajohtoreitille on noin 3,2 kilometriä. Nykyisen voimajohtoreitin rakenteita 
ei näy kirkon länsipäädyssä oleville portaille. Kirkkomaalta hautojen välistä sekä edempänä olevilta 
sivuportailta nykyisiä voimajohtorakenteita näkyy juuri ja juuri yhdessä kohdassa, jos osaa oikein kat-
soa. Samoin kirkon edessä sijaitsevalta hiekkatieltä portin edestä voimajohtorakenteita näkyy vähän. 
Uuden voimajohtoreitin myötä näkyvien nykyisten 400 kilovoltin rakenteiden rinnalle tulee suurin piir-
tein saman korkuiset rakenteet. Etäisyydestä ja väliin jäävästä kasvillisuudesta johtuen näkyvyys on 
erityisesti kesäkaudella niin heikkoa, että muutoksen voimakkuus jää pieneksi ja vaikutukset hyvin vä-
häiseksi.  

HIA (Heritage Impact Assessment) -arvioinnin osalta todetaan, että kohteeseen tai sen pihapiirin tai 
muun välittömän läheisyyden ominaispiirteisiin, toiminnallisuuteen ja maisematilaan ei kohdistu vaiku-
tuksia. Kohteelta avautuviin kaukomaiseman näkymiin kohdistuu hyvin vähäisiä vaikutuksia. Kohteen 
OUV-arvolle (Outstanding Universal Value) ei aiheudu riskejä eikä heikentäviä vaikutuksia. 

Suuri herkkyys Pieni muutoksen voimakkuus Hyvin vähäinen vaikutus 
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8.5.4.3  Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY2009) 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja 
kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityk-
sestä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) luettelo on päivitys 
vuoden 1993 (RKY 1993) inventoinnista. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen kuvaukset on poimittu Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta (2021b). 

Taulukko 8-2. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriperinnön arvokohteet alle kolmen kilometrin etäisyydellä voimajohtorei-
teistä.  

Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voima-
johtoreitin lähimmästä johto-
alueesta 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) 

Suur-Jämsän empiretalot, Honkanen Petäjävesi-Jämsä Jämsä 50 m itään 

Syrjäntaustan kylä Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Vesijaon kylä Toivila-Hikiä Padasjoki johtoalueella 

Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko Toivila-Hikiä Hämeenlinna 1,0 km itään 

Vanha Jämsä Toivila-Hikiä Jämsä 1,3 km itään 

Päijälän raittikylä Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,4 km itään 

Kuhmoisten kirkonmäki Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,5 km itään 

Kuhmoisten sahan lahti Toivila-Hikiä Kuhmoinen 2 km itään 

Lavinnon kylä Toivila-Hikiä Hausjärvi 2,3 km 

Auttoisten kylä Toivila-Hikiä Padasjoki 2,7 km itään 

Suojellut rakennukset (Museovirasto) 

Hausjärven kirkko Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,3 km itään 

Kuhmoisten kirkko Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,8 km itään 

Jämsän kirkko Toivila-Hikiä Jämsä 2,5 km itään 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Petäjävedellä noin 2,6 kilometrin päähän Petäjäveden vanha 
ja uusi kirkko ympäristöineen -kohteesta: 

”Petäjäveden vanha kirkko on pohjoismaisen puurakentamistaidon ja –perinteen korkeatasoinen 
ja hyvin säilynyt esimerkki. Kirkossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kansanomainen puura-
kennustaito ja hirsisalvostekniikka sekä yleiseurooppalaiset kirkkoarkkitehtuurin tyylipiirteet. Mai-
semalliset puitteet kirkolle luo Jämsänveden Kirkkolahti, jonka äärelle on sijoittunut myös seura-
kunnan uusi kirkko. Agraarimaiseman ympäröimä vanha kirkko sekä kirkonkylän taajamassa si-
jaitseva uusi kirkko muodostavat vuosisataisen katkeamattoman seurakunnallisen jatkumon 
sekä asutusrakenteen kehitystä kuvastavan parin. Petäjäveden vanha kirkko tapuleineen ja kirk-
kotarhoineen on sisällytetty Unescon Maailmanperintöluetteloon.” 
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Vaikutukset 

Nykyisen voimajohtoreitin rakenteita näkyy hyvin rajoitetulle alueelle. Vanhan kirkon osalta näkyvyyttä 
on kuvailtu UNESCO-kohteen yhteydessä. Uudelle kirkolle rakenteita ei pitäisi näkyä, ei myöskään uu-
den kirkon ranta-alueelle. Vanhan kirkon viereen sijoittuvalta sillalta voimajohtorakenteita ei myöskään 
näy. Uuden voimajohtoreitin toteuttamisen myötä rakenteiden näkyvyys vain hieman paranee muuta-
mista katselupisteistä vanhan kirkon ympäriltä. Etäisyydestä ja väliin jäävästä kasvillisuudesta johtuen 
näkyvyys on erityisesti kesäkaudella niin heikkoa, että muutoksen voimakkuus jää pieneksi ja vaiku-
tukset hyvin vähäiseksi. Muutoksen voimakkuudessa on huomioitu sekä maisemakuvaan kohdistuva 
muutos että arvoalueen luonteeseen kohdistuva muutos. Alueen luonne ei muutu eikä kulttuuriympä-
ristön arvo alene. 

Suuri herkkyys Hyvin pieni muutoksen voimak-
kuus 

Hyvin vähäinen vaikutus 

 

Suur-Jämsän alueella suunniteltu voimajohtoreitti sivuaa Honkasta, yhtä Suur-Jämsän empireta-
loista. 

”Jämsän alueella on useita 1800-luvun alkupuolen vauraasta ja tyylitietoisesta rakentamisesta 
kertovia asuinrakennuksia. Suurten talonpoikaistilojen uudet päärakennukset tai pihapiirin lai-
dalle rakennetut syytinkitalot on rakennettu ja uudistettu empiretyylin yksityiskohtia mukaillen. 
Parhaat esimerkit Jämsän empiretaloista ovat Ruotsula vuodelta 1824 ja Säyrylän kylässä oleva 
Kuikka 1830-luvulta, Hinkkala 1830-luvulta sekä Honkasen 1834 tyylinmukaistettu päärakennus 
ja vierasrakennus 1840-luvulta Jämsänkoskella.” 

Vaikutukset 

Suunniteltu voimajohto toteutetaan nykyisen lännenpuoleisen voimajohdon paikalle, joka sijoittuu ar-
vokohteesta kauemmaksi (kuvat 8.32 ja 8.33). Nykyisellään voimajohtorakenteet näkyvät selvästi ja 
häiritsevästi arvokohteeseen. Myös arvoaluetta lähestyttäessä lännen suunnalta, voimajohtorakenteet 
näkyvät hyvinkin dominoivasti etualalla. Voimajohtorakenteiden korotuksen myötä voimajohtoreitistä 
tulee entistä hallitsevampi. Muutoksen voimakkuus nykytilanteeseen verrattuna on korkeintaan keski-
suuri ja vaikutus kohtalainen. Tosin tämänhetkinen arvoalueeseen kohdistuva vaikutus, eteenkin mai-
semallinen mutta myös arvoalueen luonteeseen kohdistuva, on jo lähes merkittävä.  

Keskisuuri herkkyys Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

  



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 239 
  

 

 

Kuva 8.33 Valokuva Honkasen nykytilanteesta. 

 

Kuva 8.34 Honkasen havainnekuva. 
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Jämsänkoskella suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat lähimmillään noin 1,7 kilometrin päähän Jäm-

sänkosken teollisuusympäristöstä, sen länsipuolelle. 

”Jämsänkosken teollisuusyhdyskunnalla on monipuolinen ja pitkä historia vesivoiman hyödyntä-
misessä Jämsänjoen yläjuoksulla olevan kapean koskipaikan tuntumassa. Alisen kosken par-
taalla ja Isännöitsijän sillan risteyskohdassa ovat muistomerkkiluontoisina säilytetyt selluloosate-
ollisuuden rakennusten jäännökset, 1960-luvun happotorni ja rikkisäiliö, Patalankosken voimalai-
tos sekä tehtaan klubirakennus ja klassistinen seurantalo Ilveslinna vuodelta 1937. Padot ja ka-
navat antavat leimansa teolliselle ympäristölle. Seurantalon ympäristö on puistomainen lehmuk-
sineen, kosken ympäristö on luonnontilainen, lukuunottamatta kosken keskellä olevaa kivistä 
talvi- ja jatkosodan muistomerkkiä. Koskikeskuksen yläpuolisessa Rekolankoskessa on vielä 
vanha mylly sekä 1922 rakennettu voimalaitos.” 

Vaikutukset 

Kohdealue sijoittuu melko tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja sitä ympäröivät osin myös puustoiset 
alueet. Vesialueen muodostama avotila ei ole riittävän suuri. Alueelta ei ole näköyhteyttä voimajohto-
reitille. Ei vaikutuksia.   

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Jämsässä suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Vanhan Jämsän länsipuolelle lähimmillään noin 1,3 ki-
lometrin päähän siitä. 

”Suur-Jämsän kirkonseudun vanhin säilynyt rakennettu ympäristö sijoittuu Jämsänjoen molem-
min puolin kirkon kohdalle. Joen länsirantaa seurailevan vanhan maantien, Pääskyläntien, var-
rella on avoimessa peltomaisemassa säilynyt vanhoja kantatiloja, kuten Hinkkala ja Simolat van-
hoine rakennuksineen sekä kirkonkylävaiheesta periytyviä yksittäisiä asuintaloja. Vastapäinen 
ranta avautuu laajana puistona, jonka keskipisteenä on maisemallisesti erittäin vaikuttava, suu-
ren kupolin kattama kirkko. Kirkkoherranpappila puistoineen on osa kirkkomaisemaa. Kirkonym-
päristö ja länsirannan vanha asutus peltoineen luovat tärkeän maisemallisen painopisteen tiivii-
seen ja uuteen keskustarakentamiseen.” 

Vaikutukset 

Kohde sijoittuu osin taajamarakenteen sisään. Sen länsireunalla ja sisäosissa on peltoa. Kohteen ja 
voimajohtoreitin väliin jää kuitenkin selänne, joka estää näköyhteyden reuna-alueelta voimajohtora-
kenteille. Ei vaikutuksia.   

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Kuhmoisissa suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu kolmen RKY2009-kohteen läheisyyteen. Päijälän rait-
tikylä sijoittuu 1,4 kilometriä itään voimajohtoreitistä, Kuhmoisten kirkonmäki 1,5 kilometriä itään voi-
majohtoreitistä ja Kuhmoisten sahan lahti kaksi kilometriä itään voimajohtoreitistä. 

Päijälän raittikylä 

”Päijälän raittikylän perinteinen, tienvartta tiiviisti reunustava rakenne on hyvin säilynyt. Ala-Kark-
järven pohjoispuolella, vanhan nelostien varrella sijaitseva raittikylä muodostuu kylätien linjauk-
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sen mukaan sijoittuneista kauppiaiden, käsityöläisten ja maanviljelijöiden asuttamista pihapii-
reistä. Tiheään rakennetusta kylästä on nykyisinkin vielä jäljellä kolmisenkymmentä rakennusta, 
joista vanhimmat ovat 1800-luvun puolelta. Parhaiten rakennuskanta on säilynyt Nuutin, Muisto-
lan, Kanervan ja Kotilan tiloilla.” 

Vaikutukset 

Ala-Karkjärven rannalta saattaa joistakin kohdista näkyä voimajohtorakenteet puuston latvuston ylä-
puolella. Etäisyyttä on niin paljon, että muutos maisemassa jää pieneksi ja vaikutus vähäiseksi. Muu-
tos ei myöskään juuri vaikuta alueen luonteen kokemiseen eikä alueen arvo heikkene mainittavasti. 

Suuri herkkyys Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

 

Kuhmoisten kirkonmäki 

”Kuhmoisten kirkonmäki puukirkkoineen ja -tapuleineen muodostaa kylän maisemallisen koho-
kohdan ja yhdessä kylätien varrella olevien muiden kirkollisten rakennusten kanssa edustavan 
kirkkomiljöön. Kuhmoisten kirkko on Suomen 1700-luvun jälkipuoliskon merkittävimpiin kirkonra-
kentajiin kuuluvan Matti Åkerblomin tuotantoa.” 

Vaikutukset 

Kohde sijoittuu keskustaajaman alueelle eikä sieltä ole näköyhteyttä voimajohtoreitille. Ei vaikutuksia. 

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Kuhmoisten sahan lahti 

”Ennen toista maailmansotaa, jälleenrakennuskaudella ja sen jälkeen muotoutunut Kuhmoisten 
sahan rakennuskanta koneistuksineen on merkittävä pala teollisuushistoriaamme. Monet suur-
sahat ovat tuhoutuneet tulipaloissa, joten Kuhmoisten säilynyt saha on tärkeä sahateollisuuden 
muistomerkki. Jälleenrakennuskaudelta olevaan saharakennukseen liittyvän voima-aseman lait-
teisto on teollisuushistoriallisesti arvokas. Sahan lisäksi alueella toimi satama, telakka ja kone-
paja.” 

Vaikutukset 

Kohde sijoittuu keskustaajaman alueelle eikä sieltä ole näköyhteyttä voimajohtoreitille. Ei vaikutuksia. 

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Padasjoella osana valtakunnallisesti arvokasta Auttoinen - Vesijako -nimistä maisema-aluetta on kaksi 
RKY2009-kohdetta, joista toista eli Vesijaon kylää suunniteltu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voi-
majohtoreitti halkoo ja toinen, Auttoisten kylä, jää voimajohdon itäpuolelle lähimmillään noin 2,7 kilo-
metrin päähän. 
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Vesijaon kylä 

”Vesijaon kylämaisemassa on säilynyt isonjaon jälkeinen kyläkuva, jossa talot ovat levittäytyneet 
pitkäksi nauhaksi maantien ja peltolaakson reunaan. Vesijaon kylä sijaitsee Padasjoen met-
säylängöllä, joka on Päijänteen vedenjakajaseutua. Kyläalue rajoittuu Vesijako -nimisen järven 
lisäksi laajaan metsäalueeseen. Kylän pellot on raivattu Vesijaon järven eteläpäästä alkavaan 
lampien ja laskuojien täplittämään alavaan notkelmaan, jota rajaavat mäkiset metsäalueet. Kylä- 
ja viljelyalue on neljä kilometriä pitkä ja kilometrin leveä. Kylän vanhat kantatilat ryhmittyvät nau-
hamaisesti vanhan maantien varteen.” 

 

Kuva 8.35. Näkymä Vesijaon kylän eteläosaan, kuva: Riikka Ger 2022 

Vaikutukset 

Voimajohtoreitti halkoo aluetta lounais-koillissuunnassa. Nykyiset voimajohtorakenteet eivät erotu ko-
vin selvästi Takaperän suunnalta katsottaessa. Niillä on metsää taustanaan. Jatkossa korkeammat 
rakenteet näkyvät paremmin. Ulottuvathan ne osin latvuston yläpuolelle. Voimajohtoreitti ylittää Sam-
milanjärven. Järven ylityskohdassa vaikutukset voimaistuvat selvästi, samoin tien ylityskohdassa. Tien 
läheisyydessä on muutamia asuinrakennuksia, joille aiheutuu jo nykyisistä voimajohtorakenteista 
melko suurta haittaa. Pohjoisempaa Vesijaon alueelta voimajohtoreitti ei monestakaan kohdasta näy. 
Osittain väliin jää selänne, joka peittää näkymiä. Tieltä pellon yli voimajohtorakenteita saattaa näkyä 
vajaan kilometrin päässä voimajohtoreitistä. Arvoalueeseen kohdistuva vaikutus on melko paikallinen 
ja tuntuvin Sammilanjärven ja tienylityskohdan läheisyydessä. Vaikutus kohdistuu lähinnä maisemaku-
vaan, ei niinkään alueella vallitsevaan tunnelmaan tai alueen luonteeseen. Paikallisesti muutoksen 
voimakkuus on melko suuri ja vaikutus lähentelee merkittävää mutta koko arvoalueen osalta se jää 
suhteellisen vähäiseksi eikä juurikaan vaikuta alueen arvoa alentavasti. 

Suuri herkkyys Pieni muutoksen voimakkuus Melko vähäinen vaikutus  
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Auttoisten kylä 

”Metsäseudun suurkylän keskiajalla muodostanut Auttoinen on säilyttänyt hyvin ryhmäkylämäi-
sen luonteensa. Auttoisten kylä sijaitsee Länsi-Padasjoen metsäylängön keskellä, neljän järven 
ympäröimänä. Kylän halki virtaa Rautjärvestä Kauttisjärveen virtaava Kylänjoki. Asutusta ympä-
röi järvien väliselle kannakselle levittäytynyt kumpuileva viljelymaisema, jota jakavat metsäiset 
mäkialueet. Auttoisen kylän ydinosalla on edelleen tiiviin ryhmäkylän luonne. Asutus on keskitty-
nyt tiheän kylätiestön ympärille. Asutusta ympäröivät pellot päättyvät etelässä suoalueeseen ja 
pohjoisessa korkeaan metsäiseen mäkeen. Maatilojen talouskeskusten ja Hanaporin mökkiasu-
tuksen lisäksi kylän vanhaan rakennuskantaan kuuluvat seurantalo Maatalo, koulu ja kauppara-
kennuksia.” 

Vaikutukset 

Voimajohtoreitti ei näy kylän alueelle. Ei vaikutuksia. 

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko -aluerajauksen länsi-
puolelle noin kilometrin päähän siitä. 

”Lammin Ormajärven ympäristö on Sydän-Hämeen keskiaikaisen asutuksen ydinaluetta, jonka 
merkitystä kuvastavat keskiaikaiset kartanot ja harmaakivikirkko.” 

Vaikutukset 

Laajahko alue. Näköyhteys saattaa syntyä viljelyalueelta jostain kohdasta. Etäisyyttä on tällöin kuiten-
kin todella paljon, noin 2–3,3 kilometriä, sillä tarvitaan riittävän suuri avotila. Mahdollinen vaikutus jää 
hyvin vähäiseksi.  

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä tai hyvin pieni 
muutoksen voimakkuus 

Ei vaikutuksia tai hyvin vähäi-
nen.   

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Syrjäntaustan kylän alueelle. 

”Syrjäntaustan kylässä on hyvin säilynyt vanha, isojakoa edeltäneen tiiviin kylämaisema. 
Tiivistä ryhmäkylää ympäröi selkeästi metsiin ja mäkiin rajautuva peltomaisema. Kylän 
keskipiste on vanha tienristeys, Raittinristi. Kylän rakennuskanta mm. hyvin säilyneet 
Seppälän ja Papulan pihapiirit, on keskittynyt maantien ja paikallistien risteykseen. Ta-
loista Soilan tilakeskus on siirretty kylätontilta pellon laidalle.” 

Vaikutukset 

Soilan läntinen vaihtoehto (nykyisten voimajohtoreittien paikalla, kuva 8.40): Voimajohtoreitti ei juuri-
kaan näy kylän ytimeen. Monesta paikasta Kölköntieltä ja Syrjäntaustantieltä sekä muutamista pihapii-
reistä tai muutamilta päärakennuksilta voimajohtoreitti näkyy. Muutoksen voimakkuus vaihtelee pää-
asiassa melko pienestä keskisuureen painottuen keskisuuren puolelle. Suurin muutos ja eniten vai-
kutuksia kohdistuu Soilan tilakeskukseen, joka jää voimajohtolinjojen väliin. Toki jo nykyisellään 
tilanne on samankaltainen ja hankala. Voimajohtorakenteiden koon kasvaessa muutos on varsin suuri 
ja vaikutus merkittävä lähietäisyydestä johtuen. Koko arvoalueen kannalta maisemaan kohdistuva 
vaikutus on vähintään kohtalainen. Hankkeella on vaikutusta myös alueella vallitsevaan tunnelmaan ja 
alueen erityisluonteeseen. Kookkaat voimajohtorakenteet vievät huomiota kulttuurimaisemalta. Ne ei-
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vät suoranaisesti alista sitä mutta eräänlainen kilpailuasetelma syntyy kuitenkin. Lieventävänä seik-
kana on nykyinen voimajohtoreitti. Voimajohtorakenteiden koon kasvattaminen vaikuttaa arvokohteen 
arvoa alentavasti, ei kuitenkaan merkittävästi. 

Soilan itäinen vaihtoehto (molemmat voimajohdot idän kautta, kuva 8.39): Läntinen reitti ohjataan 
itäisen paikalle ja itäinen reitti siirtyy nykyistä idemmäksi. Soilan tilakeskuksen maisemakuvan kan-
nalta tämä on merkittävä parannus verrattuna perusvaihtoehtoon. Vaihtoehdolla on myös selvää 
myönteistä vaikutusta muista pihapiireistä ja teiltä avautuviin näkymiin, sillä etäisyys kasvaa. Nykyti-
lanteeseen verrattuna on myönteistä ja kielteistä vaikutusta. Etäisyys voimajohtorakenteisiin kasvaa, 
mikä on koko arvoalueen kannalta hyvä asia. Toisaalta voimajohtorakenteista tulee selvästi nykyistä 
kookkaampia. Tällä on eniten vaikutusta Soilan pihapiiriin lähietäisyydestä johtuen. Koska tällä vaih-
toehdolla on myös myönteistä vaikutusta, paikallinen vaikutus on enintään kohtalaista luokkaa. 
Koko arvoalueeseen kohdistuva vaikutus on suhteellisen vähäinen. Arvokohteen arvo ei juurikaan 
alene nykyisestä.   

Syrjäntaustan kylä, Soilan läntinen vaihtoehto Syrjäntaustan kylä, Soilan itäinen vaihtoehto 

Suuri herkkyys Suuri herkkyys 

Keskisuuri muutoksen voimakkuus Pieni kielteinen muutoksen voimakkuus johtuen 
keskisuuresta myönteisestä muutoksen voimak-
kuudesta 

Vähintään kohtalainen vaikutus Suhteellisen vähäinen vaikutus 

 

 

Kuva 8.36. Syrjäntaustan kylän raittinäkymä, kuva Riikka Ger 2022 
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Kuva 8.37. Pellot kumpuilevat Syrjäntaustan kylässä paikoin melko voimakkaasti. Kuva: Riikka Ger 2022. 

 

Kuva 8.38 Valokuva Soilan nykytilanteesta, kuva: Riikka Ger 2022 
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Kuva 8.39 Havainnekuva Soilan itäisestä vaihtoehdosta. 

 

Kuva 8.40 Havainnekuva Soilan läntisestä vaihtoehdosta. 
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Kuva 8.41. Maisema-analyysi-kartta Syrjäntaustan kylän alueelta 

Hausjärvellä suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 2,3 kilometrin etäisyydelle Lavinnon kylästä. 

”Lavinto on tiivis rivikylä, jonka rakenne ja rakennuskanta ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin 
nykypäivään saakka. Vanhan Hämeentien varrella sijaitsevan Lavinnon neljän kantatilan, Yli-Le-
molan, Huttalan, Ali-Lemolan ja Yli-Mattilan talot sijaitsevat tiiviinä ryhmänä metsäisen mäen reu-
nassa kylänraitin varrella. Kyläkeskuksen pohjoispuolella avautuu viljelymaisema. Talojen pihat, 
joita rajaavat talousrakennusten rivit, avautuvat raitille. Ylimmäksi loivaan rinteeseen sijoitetut pää-
rakennukset on rakennettu tien suuntaisesti piha-alueen takalaidalle. Aitta- ja vajarakennusrivien 
kanssa ne muodostavat raitille avautuvat, kolmelta reunalta suljetut pihapiirit” 
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Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille. 

Suuri herkkyys Ei näköyhteyttä Ei vaikutuksia.   

Kulttuuriympäristön vetovoima-alue (Keski-Suomi) 

Keski-Suomen maakuntakaavan Kulttuuriympäristö -teemakartalla on esitetty ruskealla vinoviivoituk-
sella kulttuuriympäristön vetovoima-alueet. Arvioitavan voimajohtoreitin vaikutuspiirissä yksi laajoista 
vetovoima-alueista ulottuu Petäjävedeltä Jämsän kautta Kuhmoisiin. Vetovoima-alueeseen sisältyy val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 
Näitä on käsitelty omissa kohdissaan. Alueeseen sisältyy myös vesistöreittejä ja metsäisiä selännealu-
eita.  

  

Kuva 8.42. Otteet Keski-Suomen maakuntakaavan Kulttuuriympäristö -teemakartalta. Ruskealla vinoviivoituksella kulttuu-

riympäristön vetovoima-alueet. 
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Vaikutukset 

Muutosten sietokyky alueella, erityisesti avotilojen ja vesistöjen yhteydessä, on heikohko. Nykyinen voi-
majohtoreitti kuitenkin halkoo tai sivuaa jo vetovoima-aluetta pohjois-eteläsuunnassa. Toki voimajohto-
rakenteet tulevat hallitsemaan maisemassa nykyistä enemmän jatkossa. Vetovoima-alueen laajuudesta 
johtuen sekä seikasta, että voimajohtoreitti sijoittuu pääosin olemassa olevan reitin paikalle, vaikutukset 
jäävät korkeintaan kohtalaiselle tasolle. 

Melko suuri herkkyys Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Enintään kohtalainen vaikutus 

 

8.5.4.4  Rakennusperintölailla suojellut rakennukset (Museovirasto) 

Rakennusperintölain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen mo-
nimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoi-
toa ja käyttöä. 

Lain nojalla voidaan suojella rakennusten lisäksi rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita. 
Niillä tulee olla merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristö-
arvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. 

Rakennusperintölailla suojeltuja rakennuksia sijoittuu voimajohtoreitin vaikutuspiiriin kolme: Haisjärven 
kirkko, Kuhmoisten kirkko ja Jämsän kirkko. Ne kaikki sijoittuvat reilusti yli kilometrin etäisyydelle 
voimajohtoreitistä, kauimmainen noin 2,5 kilometrin etäisyydelle. Kohteet sijoittuvat siten, ettei niiltä ole 
näköyhteyttä voimajohtorakenteille. Ei ole vaikutuksia. 

8.5.4.5  Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön kohteet 

Ensin on käsitelty maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet kolmen kilometrin säteellä voimajohto-
reitistä. Etelä-Pohjanmaan osalta kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset ovat vasta luonnosvaiheessa, 
joten niitä ei ole otettu huomioon. 

Taulukko 8-3. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet alle kolmen kilometrin etäisyydellä voimajohtoreiteistä. 

Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voi-
majohtoreitin lähimmästä 
johtoalueesta 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet (Etelä-Pohjanmaa) 

Keisalan kylä Alajärvi-Petäjävesi Soini 2 km länteen 

Soinin kirkon ympäristö ja keskusta Alajärvi-Petäjävesi Soini 3 km länteen 

Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet (Keski-Suomi) 

Hopsu Petäjävesi-Jämsä Jämsä 1,2 km länteen 

Petäjäveden vanhan kirkon kulttuurimai-
sema 

Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi 1,8 km itään 

Piesalankylä Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi 2,6 km itään 

Arvajanreitin kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Jämsä johtoalueella 

Alhojärven viljelymaisema Toivila-Hikiä Jämsä johtoalueella 

Päijälänvuoren muinaismaisema Toivila-Hikiä Kuhmoinen 0,2 km itään 

Kissakulma Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,3 km itään 

Jämsänjokilaakso Toivila-Hikiä Jämsä 2,4 km itään 

Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet (Kanta-Häme) 

Tuuloksen kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 
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Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voi-
majohtoreitin lähimmästä 
johtoalueesta 

Kataloisten-Poikmetsän kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Mommilanjärven-Puujoen kulttuurimaisemat Toivila-Hikiä Hausjärvi johtoalueella 

Turkhaudan-Lavinnon-Karhen kulttuurimai-
semat 

Toivila-Hikiä Hausjärvi johtoalueella 

Kataloinen–Montola–Kurkjärvi  Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Evojokilaakso Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Ormajärvi Toivila-Hikiä Hämeenlinna 10 m itään 

Janakkalan harjumaisemat Toivila-Hikiä Janakkala 2,5 km länteen 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet (Päijät-Häme) 

Suur-Jämsän empiretalot Petäjävesi-Jämsä Jämsä 50 m itään 

Petäjäveden vanha ja uusi kirkko ympäris-
töineen 

Petäjävesi-Jämsä Petäjävesi 2,6 km itään 

Toritunharjun maisema-alue Toivila-Hikiä Padasjoki, Kuhmoinen johtoalueella 

Toritun kylän kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Padasjoki johtoalueella 

Isoharjun maisema-alue Toivila-Hikiä Padasjoki johtoalueella 

Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Padasjoki johtoalueella 

Kaukelan kylän kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Padasjoki 1,5 km itään 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Etelä-Pohjanmaa 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Alajärven kohteiden itäpuolelle, lähimmillään noin kahden kilometrin 
etäisyydelle Keisalan kylästä ja kolmen kilometrin etäisyydelle Soinin kirkon ympäristöstä ja keskus-
tasta. 

Keisalan kylä 

Keisalan kylä koostuu kolmesta erillisestä aluerajauksesta, jotka sijoittuvat lähelle toisiaan. Alu-
eella on huomattavat korkeuserot ja kallio pinnassa niin Totonkallion kuin Koskenvuorenkin alu-
eella. Soinin asutustarujen mukaan Keisala on vanhin talo Soinissa. Erään tarun mukaan Uurin-
mäen ja Keisalan välillä Kuninkaanjoen varrella on Kaasilanautio, josta asukas sitten siirsi ta-
lonsa nykyiselle paikalle Keisalaan.  Kaasila siis oli Keisalan talon ensimmäinen paikka. Alueella 
on useampia tiloja. 

Vaikutukset 

Alueisiin sisältyy myös jonkin verran avotiloja, mutta nämä eivät ole riittävän suuria näköyhteyden mah-
dollistamiseksi. Vaikutuksia ei synny. 

Päivitysinventoinnissa kolmesta osa-alueesta koostuva Keisalan kylän alue ehdotetaan yhdistettäväksi 
Keisalan vaaramaisemat -nimiseksi alueeksi. Aluerajaus on huomattavasti nykyisiä laajempi ja siihen 
sisältyy enemmän avomaisemaa. Etäisyys voimajohtoreittiin säilyy lyhimmillään samana. Joltain pelto-
alueelta saattaa avautua näköyhteys voimajohtorakenteille. Etäisyyttä on kuitenkin niin paljon, että mah-
dollinen vaikutus jää hyvin vähäiseksi. 
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Neljälle sivulle jakautuva kuva 8.43. Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön 
arvokohteet ja kulttuuriympäristön vetovoima-alueet suunnitellun voimajohtoreitin ympäristössä. Alle 3 km etäisyydelle sijoit-
tuvat kohteet on nimetty kartalle. 

 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
252 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

 



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 253 
  

 

 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
254 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

 



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 255 
  

 

Soinin kirkon ympäristö ja keskusta 

”Kirkon rakennustyöt toteutettiin Yrjö Lepistön johdolla ja nykyisen asunsa se sai vuonna 1885 
suoritetussa peruskorjauksessa. Kirkon vieressä on kellotapuli vuodelta 1795 ja niitä ympäröi 
vanha hautausmaa, jossa on myös 1800-luvun nälkävuosien muistomerkki sekä sankarihautoja 
viime sodilta. Kirkon läheisyydessä ovat vielä pappilan päärakennus ja vuonna 1979 rakennettu 
seurakuntatalo.” (Wikipedia) 

Vaikutukset 

Näköyhteyttä ei pitäisi reuna-alueeltakaan syntyä, sillä edessä ei ole riittävän suuruista avotilaa. Vaikka 
voimajohtorakenteita näkyisikin paikoin, pitkän etäisyyden johdosta vaikutus jäisi hyvin vähäiseksi. 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: Keski-Suomi 

Seuraavien arvokohteiden kuvailevat tekstit tai arvioinnit on poimittu Keski-Suomen maisema-alueiden 
päivitysinventointiraportista (Keski-Suomen liitto 2016). 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Petäjäveden vanhan kirkon kulttuurimaiseman länsipuolelle 
noin 1,8 kilometrin etäisyydelle.  

”Agraarimaiseman ympäröimä vanha kirkko sekä kirkonkylän taajamassa sijaitseva uusi kirkko 
muodostavat vuosisataisen katkeamattoman kirkollisen jatkumon sekä asutusrakenteen kehi-
tystä kuvastavan kokonaisuuden. Petäjäveden vanha kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen on 
sisällytetty Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1994. Kirkkolahden molemmin puolin 
sijaitsevat kirkot, rantojen eri aikakausilta olevat rakennukset sekä Lemettilän perinteinen miljöö 
karjatalouden leimaamme viljelyksineen muodostavat kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
arvokkaan kokonaisuuden.” 

Vaikutukset 

Nykyisen voimajohtoreitin rakenteita näkyy uuden kirkon ohittavalta tieltä kirkon eteläpuolelta niittyalu-
een kohdalta. Nykyiset rakenteet eivät häiritse maisemassa. Jatkossa matalampien voimajohtoraken-
teiden korvautuessa korkeammilla rakenteilla rakenteille tulee näkyvyyttä jonkin verran enemmän. Van-
han kirkon yhteydessä näkyvyys on, kuten Petäjäveden vanhan kirkon yhteydessä on kerrottu. Koko-
naisuudessaan arvoalueeseen kohdistuvan muutoksen voimakkuus on pieni ja vaikutus vähäinen. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Piesalankylän länsipuolelle noin 2,6 kilometrin etäisyydelle. 

”Piesalankylän maisema-aluetta ympäröivät vesistöt. Koillis- ja itäpuolella on Petäjävesi, lou-
naassa Suolivesi eli Piesasjävi. Piesalanjoki yhdistää vesialueet. Joen Petäjäveden päässä on 
Hankakoski. Maastonmuodoiltaan Piesalankylän alue on melko tasaista tai loivasti kumpuilevaa. 
Kylän pellot muodostavat laajan yhtenäisen viljely- ja laidunalueen, joista aukeaa avonaiset nä-
kymät yli kylän. Kylän pellot sijoittuvat pääasiassa tien ja järvien läheisyyteen. Peltojen osuus 
alueen maankäytöstä on keskisuomalaisittain korkea.” 

Vaikutukset 

Kaukaisimmat osat arvoalueesta sijoittuvat noin kuuden kilometrin päähän. Paikoitellen tiestöltä ja 
ranta-alueelta voimajohtorakenteiden näkyminen saattaa olla mahdollista. Etäisyyttä on kuitenkin niin 
paljon, että muutoksen voimakkuus jää pieneksi ja vaikutus vähäiseksi. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Hopsun itäpuolelle, noin 1,2 kilometrin etäisyydelle.  

”Hopsu edustaa tyypillistä Jämsänjokilaakson maisematyypin maisemaa, jossa esiintyvät ran-
taan laskeutuvat peltomaat, pienet metsän keskelle raivatut peltotilkut, havupuumetsäiset, jopa 
vaaramaiset rinteet sekä vuosisatojen kuluessa muodostunut asutus osittain viljelysten kes-
kellä.” 
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Vaikutukset 

Hopsun kohdalla voimajohtoreitti sijoittuu Rimminvuoren ja Mustamäen taakse. Selänteiden korkeus 
muodostaa näköesteen. Mustamäen pohjoispuolelle sijoittuu matalampi kohta mutta sillä kohdin Hop-
sun alueella ei ole riittävän pitkää avointa tilaa, joka mahdollistaisi voimajohtorakenteiden näkymisen. 
Joka tapauksessa etäisyyttä on niin paljon, että rakenteiden mahdollinen vähäinen näkyminen muuta-
maan kohtaan ei synnytä vaikutuksia. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Alhojärven viljelymaisemaan. 

Aluetta on käsitelty ja kuvailtu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhteydessä.  

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Jämsänjokilaakson länsipuolelle lähimmillään noin 2,4 kilomet-
rin etäisyydelle. 

Jämsänjokilaaksoa on käsitelty ja kuvailtu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yh-
teydessä. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Arvajanreitin viljelymaisemiin. 

Aluetta on käsitelty ja kuvailtu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhteydessä. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sivuaa Päijälänvuoren muinaismaisemaa. 

Aluetta on käsitelty ja kuvailtu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhteydessä. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Kissakulman länsipuolelle noin 1,3 kilometrin etäisyydelle. 

”Kissakulma on eheä maaseudun kulttuurimaisema, jonka luonnon- ja kulttuuripiirteet ovat moni-
puoliset. Kissakulma yhdistyy vesistön kautta Kuhmoisten kuntakeskukseen. Maisema-alue 
edustaa Päijänteen vuorimaat ja lahdelmat -maisematyyppiä.”  

Vaikutukset 

Paikoitellen voimajohtorakenteita saattaa näkyä järvelle tai joillekin ranta-alueille mutta katselupisteet 
sijoittuvat noin 2–3,5 kilometrin etäisyydelle voimajohtoreitistä. Etäisyyttä on niin paljon, että muutoksen 
suuruus maisemassa jää pieneksi ja arvoalueeseen kohdistuva vaikutus vähäiseksi. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Päijät-Häme 

Seuraavat arvoalueita kuvailevat tekstit on poimittu Päijät-Hämeen maisemaselvityksestä (2005) ellei 
toisin mainita. 

Suunniteltu voimajohtoreitti halkoo neljää seuraavaa kohdealuetta. 

Toritunharjun maisema-alue 

Vaikutukset 

Voimajohtoreitti leikkaa pitkänomaista aluetta aivan sen eteläosassa. Vaikutukset kohdistuvat pääasi-
assa ylityskohdan ympäristöön. Toritunraitilta Pastilan läheisyydestä voimajohtorakenteita saattaa myös 
nähdä viljelyalueen yli katsottaessa. Etäisyyttä on tällöin yli 500 metriä. Vaikutukset jäävät melko pai-
kallisiksi. Koko arvoalueen kannalta muutoksen voimakkuus on melko pieni ja vaikutus jää myös melko 
vähäiseksi. 
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Toritun kylän kulttuurimaisema 

”Länsi-Padasjoen metsäylängön maisematyyppiä edustava maisema-alue. Maisemallisesti mer-
kittävä harjumuodostuma, josta avautuu viljelymaisemia.” Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriym-
päristö -raportissa (Wager, H. 2006, Päijät-Hämeen Liitto) aluetta on lisäksi kuvailtu näin: ” Vuo-
den 1539 maakirjan mukaan Toritussa oli Rakolan ja Pastilan talot, joista muodostettiin 1580-
luvulla kaksi taloa lisää. Toritun kulttuurimaisemaa hallitsevat laajat, metsiin rajautuvat kumpuile-
vat peltovainiot ja niiden laitamilla sijaitsevat tilakeskukset. Kylän keskivaiheilla sijaitsevan ulkoil-
mamuseon rakennukset kuuluivat Pastilasta 1920-luvun alussa itsenäistyneeseen Seppälä -ni-
miseen torppaan, jossa asui kylän seppä vuoteen 1955 asti. Alueen vanhimmat rakennukset 
ovat 1700-luvulta.”  Raportissa on myös nostettu alueelta esille muutamia yksittäisiä rakennuk-
sia/ tilakeskuksia edellä mainittujen lisäksi. Niistä olennaisimpia ovat Ylätalon ja Vainion tilakes-
kukset, koska niistä muodostuu näköyhteys voimajohdolle. 

Vaikutukset 

Voimajohtoreitti leikkaa arvoaluetta sen eteläosassa. Tieltä ja lähimmiltä asuinrakennuksilta käsin voi-
majohtorakenteet näkyvät varsin hallitsevina. Toritun kyläalueelle/ keskittymään, jossa rakennuksia on 
vähän runsaammin, voimajohtorakenteet näkyvät melko etäisesti. Ne eivät juurikaan vaikuta kyläkeskit-
tymän luonteeseen tai siellä vallitsevaan tunnelmaan. Muutoksen suuruus on korkeintaan keskisuuri ja 
vaikutus enintään kohtalainen.  

Alueelle sijoittuvista yksittäisistä rakennuksista voidaan todeta seuraavaa. Seppälän torppaan kuulu-
vilta museorakennuksilta ei ole näköyhteyttä voimajohdolle. Voimajohtorakenteita ei myöskään pitäisi 
näkyä Rakolasta eikä Toritun koululta. Pastilan pihapiirin pohjoisosasta saattaa jostain kohdasta 
muodostua näköyhteys voimajohtorakenteille siten, että niitä näkyisi metsän reunan yläpuolella. Etäi-
syyttä olisi kuitenkin lähes 400 metriä. Kyse olisi suhteellisen vähäisestä kaukovaikutuksesta. Paras 
näköyhteys muodostuisi Vainion päärakennukselta ja pihapiiristä ja seuraavaksi paras Ylätalon päära-
kennukselta ja pihapiiristä. Kummastakin on esteetön näköyhteys voimajohtorakenteille pellon yli. Vai-
nio sijoittuu tilakeskuksista lähemmäksi voimajohtoreittiä. Kummassakin tapauksessa on kuitenkin kyse 
kaukomaisemavaikutuksista, sillä etäisyyttä on Vainiosta noin 400 metriä ja Ylätalosta yli 560 metriä 
näkyvään peltoa ylittävään osuuteen. Vaikutus on enintään kohtalainen. Alatalo sijoittuu hyvinkin lähelle 
voimajohtoreittiä mutta siitä ei ole mainintaa kulttuuriympäristöraportissa. Alatalon asuinrakennusten 
suojana on runsaasti kasvillisuutta voimajohtoreitin suuntaan, joten kunnollista näköyhteyttä ei pääse 
syntymään. Koivun, jota ei myöskään mainita kulttuuriympäristöraportissa, päärakennus sijoittuu myös 
lähivaikutusalueelle. Voimajohtoreitin suuntaan on jonkin verran kasvillisuutta, joka tarjoaa suojaa aina-
kin kesäkaudella. Näin ollen sen osalta vaikutus ei yllä merkittävälle tasolle.  
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Kuva 8.44. Maisema-analyysi-kartta Toritun kylän kulttuurimaisemasta. 

Isoharjun maisema-alue 

Vaikutukset 

Voimajohtoreitti leikkaa pitkänomaista aluetta aivan sen pohjoisosassa. Arvoalueelta voimajohtoraken-
teita ei juuri pysty näkemään kuin voimajohtoalueelta. Vaikutus jää vähäiseksi. 

Vesijaon kylän kulttuurimaisema 

Vesijaon kylää on käsitelty sekä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden että valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen yhteydessä. Maakunnallisessa yhtey-
dessä nostetaan esille Vesijaon kylän alueelta muutamia voimajohtoreitin lähivaikutusalueelle tai 
mahdollisen näköyhteyden päähän sijoittuvia yksittäisiä rakennuskohteita, joita on mainittu Päijät-
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Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö -raportissa (Wager, H. 2006, Päijät-Hämeen Liitto). Seu-
raavien kolmen rakennuskohteen kuvailevat tekstit on poimittu kyseisestä raportista.  

Lähivaikutusalueelle sijoittuu Mustapään tilakeskus, jota on kuvailtu seuraavasti: ”Seuratalon 
lounaispuolella sijaitsee Mustapään vuonna 1902 rakennettu päärakennus ja tiilinavetta. Musta-
päältä ja seuratalolta avautuu laaja, kumpuileva peltomaisema, joka pohjoisessa rajautuu metsä-
vyöhykkeeseen. Mustapäätä ympäröivää aluetta pidetään Vesijaon varhaisimpana asuinalueena. 
Mustapään läheisyydessä on mahdollisesti kivikautinen asuinpaikka.” 

Vaikutukset 

Mustapään päärakennukselta ja pihapiirin kaakkoiskulmalta voimajohtorakenteet näkyvät puuston lat-
vuksen yläpuolella Takaperänjärven kohdalla ja sen lounaispuolella. Maisemakuvaan kohdistuva vaiku-
tus on kohtalainen. Alueen arvoon kohdistuva vaikutus on vähäisempi. 

Iittanen sijoittuu lähivaikutusalueen ulkopuolelle, kuitenkin reilusti alle 500 metrin etäisyydelle voi-
majohtoreitistä. Sitä on kuvailtu seuraavasti: ”Iitasen pihapiiriä rajaavat 1700-luvun lopussa raken-
nettu hirsinen navetta sekä aittarivistö 1880-luvulta. Päärakennus on rakennettu vuonna 1899.” 

Vaikutukset 

Voimajohtorakenteille saattaa syntyä näköyhteys Iittasen pihapiiristä Takaperänjärven yli. Etäisyyttä on 
tällöin noin 570 metriä. Etäisyyttä on melko paljon eikä voimajohto ole uusi elementti maisemassa. Koh-
teen arvoon ja maisemakuvaan kohdistuvat vaikutukset ovat melko vähäiset. 

Riihimäki sijoittuu kaukovaikutusalueelle lähimmillään noin 800 metrin päähän voimajohdosta. 
”Eteläisimpänä Vesijaon 1500-luvulla mainituista kantatiloista sijaitsee Riihimäki. Tilakeskuksen 
päärakennus on vuodelta 1908 ja sementtitiilinen navetta on rakennettu vuonna 1928. Pelloilta 
kohoavan kumpareen laella sijaitseva tilakeskus on maisemallisesti näkyvällä paikalla.” 

Vaikutukset 

Riihimäen pihapiirin pohjoisreunalla on runsaasti kasvillisuutta eikä näköyhteyttä voimajohdolle pitäisi 
syntyä. Voimajohtorakenteita saattaa näkyä tieltä Riihimäen edustalta luoteeseen katsottaessa. Etäi-
syyttä on tällöin hieman yli kilometri. Pitkästä etäisyydestä johtuen kohteen arvoon ja maisemakuvaan 
kohdistuva vaikutus jää hyvin vähäiseksi. 

Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisema (Padasjoki) 

”Länsi-Padasjoen metsäylängön maisematyyppiä edustava maisema-alue. Alue on valtakunnalli-
sesti arvokasta maisema-aluetta ja alueella on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä.” 

Vaikutukset 

Aluerajaus on laaja. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä alueen pohjoisosiin, Vesijaon kylän tuntumaan. 
Vaikutuksia on kuvailtu edellä Vesijaon kylän yhteydessä. Koko alueeseen kohdistuva vaikutus jää 
alueen laajuudesta johtuen vähäiseksi. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu lähimmillään 1,5 kilometrin päähän Kaukelan kylän kulttuurimai-
semasta. 

Vaikutukset 

Alueelta ei ole näköyhteyttä voimajohtoreitille. Vaikutuksia ei synny. 
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Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet: Kanta-Häme  

Seuraavat arvoalueita kuvailevat tekstit on poimittu Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitysinventoinnista 2016 Evojokilaaksoa ja Ormajärveä lukuun ottamatta. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Evojokilaakson alueelle. 

”Evon alue on osa Iso-Evon kylää Lammilla Kanta-Hämeessä. Iso-Evo ja Vähä-Evo muodosta-
vat Evojoen kulttuurimaiseman, jonka kohokohtia ovat Evon metsäopiston ympäristö, Niemisjär-
ven virkistyskalastusalue ja Iso-Evon kylä. Alue on korkeustasoltaan maakunnan ylävintä seu-
tua, johon liittyy laajoja vedenkoskemattomia alueita. Metsäinen maisema muuttuu Kuohijärveen 
laskevan Evojoen varsilta tyypillisemmäksi maaseudun viljellyksi kulttuurimaisemaksi.” 
(https://www.hamewiki.fi/wiki/Evo) 

Vaikutukset 

Aluerajaus on lähes yhtenevä valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kanssa. Vaikutuksia on 
käsitelty kohdassa Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sivuavat Ormajärven aluetta. 

Ormajärveä on kuvattu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhteydessä. Siellä se 
esiintyy nimellä Lammin kulttuurimaisemat. Aluerajauskaan ei poikkea suuresti. Vaikutukset ovat 
yhtenevät. 

Suunnitellut voimajohtoreitit sijoittuvat Tuuloksen kulttuurimaisemat -alueelle. 

”Kulttuurihistoriallisen kehityksen lähtökohtana on vesireitti ja sen kanssa liki samansuuntainen 
harjuselänne sekä siihen tukeutuva Ylinen Viipurintie ja muu vanha tiestö. Alueen maisemallisia 
kohokohtia ovat keskiaikaisen kirkon seutu, Suolijärven rantamaisemat sekä Syrjäntaustan val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö.” 

Vaikutukset 

Laaja arvoalue, jota voimajohtoreitti itäosassa halkoo. Muutos ja vaikutukset ovat parhaiten havaitta-
vissa Niemenkulman lähistöllä – lähinnä näkymät joistakin voimajohtoreittiä lähellä olevista tilakeskuk-
sista- sekä Syrjäntaustan kylän itäpuolella kohdistuen lähinnä Soilan tilaan. Niemenkulman lähistöllä 
osassa pihapiireistä kasvillisuus ja ulkorakennukset peittävät näkymiä voimajohdon suuntaan. Paikoi-
tellen näkyvyyttä kuitenkin on. Soilan tilakeskuksen maisemakuvan kannalta itäinen vaihtoehto, jossa 
molemmat voimajohdot sijoitetaan tilakeskuksen itäpuolitse, tuo merkittävän parannuksen nykytilan-
teeseen ja läntiseen vaihtoehtoon verrattuna. Itäisellä vaihtoehdolla on myös selvää myönteistä vaiku-
tusta muista pihapiireistä ja teiltä avautuviin näkymiin, sillä etäisyys niihin kasvaa. Paikallisesti muutos 
on melko suuri ja vaikutus voi olla merkittäväkin. Koko laajan arvoalueen näkökulmasta muutos on 
melko pieni ja vaikutuskin jää vähäiseksi. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Kataloinen – Montola – Kurkijärvi - alueelle. 

Vaikutukset 

Arvoalue on laajahko käsittäen vähän yli puolet eli pohjoispuoliskon valtakunnallisesti arvokkaasta 
Lammin lounaiset viljelymaisemat -alueesta. Voimajohtoreitti jakaa alueen kahtia lähes keskeltä. Pai-
kalliset vaikutukset Kurkijärvi-Montolan suunnalla ovat samat kuin valtakunnallisesti arvokkaan mai-
sema-alueen kohdalla on kerrottu. Koko arvoalueen osalta vaikutus on kohtalainen. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Kataloisten-Poikmetsän kulttuurimaisemien alueelle. 

https://www.hamewiki.fi/wiki/Evo
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”Kataloisten-Poikmetsän kulttuurimaisemat muodostuu Kataloisten, Poikmetsän ja Riikosten 
keskiaikaisperäisistä kylistä ja niiden viljelyalueista. Maisemarakenteellisesti alue tukeutuu harju-
jakson ja siihen liittyvään pienten järvien vyöhykkeeseen. Suuria järviä tai merkittäviä vesistöyh-
teyksiä ei ole. Alue on ylävää, ja maisemakuvaan vaikuttaa Janakkalan korpien, Evon met-
säylängön ja muiden vedenkoskemattomien maiden läheisyys. Paikoin voimakkaasti kumpuile-
vat viljelyalueet sijoittuvat pääosin hiesu- ja hietamaille.” 

Vaikutukset 

Arvoalue on laaja ja siihen sisältyy Kataloisten kylä ja kulttuurimaisema. Myös noin puolet valtakunnal-
lisesti arvokkaasta maisema-alueesta, sen eteläpuolisko, sisältyy arvoalueeseen. Vaikutuksia on käsi-
telty näiden kohtien yhteydessä. Voimajohdon lähivaikutusalueella enimmät vaikutukset kohdistuvat 
Poikmetsäntien ylityskohdan läheisyyteen. Paikallisesti vaikutus on merkittävä. Koko laajan arvoalu-
een näkökulmasta vaikutus on suhteellisen vähäinen. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sivuaa Mommilanjärven-Puujoen kulttuurimaisemat -aluetta. 

”Mommilanjärvi-Puujoki-Puujaan maisema-alue on tyypillistä Salpausselän-Puujokilaakson vilje-
lyaluetta. Lammin Pääjärvestä alkuunsa saavan ja Vanajaveteen laskevan vesireitin varteen si-
joittuu yksi eteläisen Hämeen laajimmista kulttuurimaisemista, joka maisemalliseen olemukseen 
vaikuttaa jääkauden jälkeinen Salpausselkään liittyvä geologinen historia.  

Maisema-alueella on runsaasti rakennuskulttuurin arvoja, joista merkittävimpiä ovat Hausjärven 
suuri puukirkko 1700-luvulta sekä Mommilan kartano.” 

Vaikutukset 

Arvoalue on todella laaja. Yhdessä kohdassa voimajohtoreitti leikkaa sitä alle 20 metrin matkalta. Ar-
voalueen länsireunalla on paljon metsäisiä selänteitä ja saarekkaita, jotka estävät näköyhteyden syn-
tymistä. Parhaiten voimajohtoreitti näkynee Puujaan kylästä ja kylätieltä. Asiaa on käsitelty Puujaan 
kylän ja kulttuurimaiseman yhteydessä. Koko laajan arvoalueen kannalta muutoksen voimakkuus jää 
pieneksi ja vaikutus vähäiseksi. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Janakkalan harjumaisemien itäpuolelle noin 2,5 kilometrin etäi-
syydelle. 

”Jääkauden muovaamalle hämäläiselle maisemalle ovat ominaisia maisemassa erottuvat harjut 
ja alavat viljelykäytössä olevat laaksot. Janakkalan harjumaisemat edustaa Kanta-Hämeelle tyy-
pillistä harjujen ja näiden ympärille avautuvien viljelylaaksojen maisemaa. Maisema-alue on mai-
semakuvaltaan eheää ja selkeästi rajautuva.” 

Vaikutukset 

Arvoalue on todella laaja ja sijoittuu pääasiassa kolmen kilometrin vyöhykkeen ulkopuolelle. Näköyh-
teyttä voimajohtorakenteille ei pitäisi olla. Mikäli voimajohtorakenteita jostain kohdin näkyisikin, olisi 
vaikutus lähes olematon pitkästä etäisyydestä johtuen. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Turkhaudan-Lavinnon-Karhen kulttuurimaisemat -alueelle. 

”Ensimmäisestä Salpausselästä Hikiän tienoilta kohti Janakkalaa suuntautuva harju on maakun-
nan parhaimpia esimerkkejä harjuun tukeutuvasta vanhasta kyläasutuksesta ja kulttuurimaise-
masta. Kulttuurimaiseman arvot perustuvat keskiaikaisperäisiin kyliin, jotka ovat sijoittuneet his-
toriallisen tiereitin varrelle. Maisema-alueen komeimpia näkymiä avautuu Piirivuorelta.” 
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Vaikutukset 

Arvoalue on todella laaja ja siihen sisältyy neljä pienempää arvokohdetta. Niiden osalta vaikutuksia ei 
ole joko lainkaan tai ne ovat (hyvin) vähäisiä. Voimajohtoreitti halkoo arvoaluetta runsaan kolmen kilo-
metrin matkan ja tällä osuudella se sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen ympäristöön. Kokonaisuu-
dessaan vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. 

Taulukko 8-4. Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriperinnön arvokohteet alle kolmen kilometrin etäisyydellä voimajohtorei-
teistä.  

Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voima-
johtoreitin lähimmästä johto-
alueesta 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (Keski-Suomi) 

Saramäki-Mäkisara-Kortemäki Alajärvi-Petäjävesi Multia 60 m koilliseen 

Tiihalan pihapiiri Alajärvi-Petäjävesi Multia 0,8 km lounaaseen 

Fingridin alue Alajärvi-Petäjävesi Petäjävesi 1,8 km itään 

Väätäisen koulu Alajärvi-Petäjävesi Multia 2,3 km lounaaseen 

Jäniksen tila Alajärvi-Petäjävesi Petäjävesi 2,4 km koilliseen 

Hallinmäki Petäjävesi-Jämsä Jämsä 1,3 km itään 

Verkkalan pihapiiri Petäjävesi-Jämsä Jämsä 1,6 km itään 

Koskenpään huopatehdas Petäjävesi-Jämsä Jämsä 1,7 km itään 

Koskenpään kirkkoympäristö Petäjävesi-Jämsä Jämsä 1,9 km itään 

Rantala Petäjävesi-Jämsä Jämsä 2,9 km itään 

Puolamäen pihapiiri Toivila-Hikiä Kuhmoinen 0,4 km itään 

Järvenkylän työväentalo Toivila-Hikiä Jämsä 0,5 km itään 

Vekkaila Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,1 km itään 

Iso-Hyppölän pihapiiri Toivila-Hikiä Jämsä 1,2 km itään 

Hörhän mylly Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,2 km länteen 

Harmoinen Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,2 km itään 

Kassala Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,4 km itään 

Kokoniemen sosiaali- ja terveysalan ra-
kennusperinnön kokonaisuus 

Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,5 km itään 

Puukkoisten viljelymaisema Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,5 km länteen 

Kuhmoisten vesitorni Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,6 km itään 

Aihelan huvila, kirkonkylä Toivila-Hikiä Kuhmoinen 1,7 km itään 

Kuhmoisten keskustan kokonaisuus Toivila-Hikiä Kuhmoinen 2 km itään 

Muurila, Katajamäki-Nuuttila ja työväen-
talo 

Toivila-Hikiä Kuhmoinen 2,1 km itään 

Papinsaaren kulttuuriympäristö Toivila-Hikiä Kuhmoinen 2,3 km itään 

Pauhulan / Lahtisen huopatehdas Toivila-Hikiä Jämsä 2,5 km länteen 

Korppila Toivila-Hikiä Kuhmoinen 2,8 km itään 

Valkaman kesähuvila Toivila-Hikiä Kuhmoinen 2,8 km itään 
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Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voima-

johtoreitin lähimmästä johto-
alueesta 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (Päijät-Häme) 

Auttoisten kylän kulttuuriympäristö Toivila-Hikiä Padasjoki 1,7 km itään 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (Kanta-Häme) 

Kurkijärven - Montolan kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Kataloisten kylä ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Syrjäntaustan kylä ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hämeenlinna johtoalueella 

Vanha Hämeentie Toivila-Hikiä Hausjärvi johtoalueella 

Löyttymäki Toivila-Hikiä Janakkala 0,2 km itään 

Hikiän rautatieasema Toivila-Hikiä Hausjärvi 0,2 km itään 

Ekojoki, Nuhkala Toivila-Hikiä Hämeenlinna 0,2 km länteen 

Puujaan kylä ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hausjärvi 0,25 km itään 

Kirkonkylän kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hausjärvi 0,3 km itään 

Kurkijärven kartano Toivila-Hikiä Hämeenlinna 0,3 km itään 

Lieson kylä Toivila-Hikiä Hämeenlinna 0,5 km länteen 

Tanttilan kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hämeenlinna 0,5 km länteen 

Karhin kylä ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hausjärvi 0,6 km länteen 

Kataloisten nuorisoseurantalo Toivila-Hikiä Hämeenlinna 0,7 km länteen 

Ylempi Viipurintie eli Suuri Savontien Toivila-Hikiä Hämeenlinna 0,8 km itään 

Evojoen kulttuurimaisema, Iso- ja Vähä-
Evo 

Toivila-Hikiä Hämeenlinna 1 km itään 

Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko Toivila-Hikiä Hämeenlinna 1 km itään 

Hikiän kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hausjärvi 1 km kaakkoon 

Porkkalan kartano ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hämeenlinna 1 km itään 

Porraskosken voimala ja kylä Toivila-Hikiä Hämeenlinna 1,2 km länteen 

Kalkee, Hikiä Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,2 km itään 

Hausjärven kirkko Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,3 km itään 

Hausjärven entinen kunnantalo, kirkon-
kylä 

Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,3 km itään 

Pitäjänmakasiini, kirkonkylä Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,4 km itään 

Lavinnon kylä ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,6 km länteen 

Pakkaselan - Poikmetsän kulttuurimai-
sema 

Toivila-Hikiä Hämeenlinna 1,8 km itään 

Hausjärven entinen kunnalliskoti, kirkon-
kylä 

Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,8 km itään 

Entinen kirkkoherranpappila, kirkonkylä Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,9 km itään 

Pikkupappila Toivila-Hikiä Hausjärvi 1,9 km itään 

Pohjoisten kylä Toivila-Hikiä Hämeenlinna 2,0 km länteen 

Retuskallio Toivila-Hikiä Hausjärvi 2,0 km itään 

Varunteen myllymaisema, Puujaa Toivila-Hikiä Hausjärvi 2,1 km itään 

Puujaan koulu Toivila-Hikiä Hausjärvi 2,2 km itään 

Saloisten kylä Toivila-Hikiä Janakkala 2,3 km länteen 
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Nimi Reittiosuus Kunta Etäisyys suunnitellun voima-

johtoreitin lähimmästä johto-
alueesta 

Museo-Eerola ja Paavola, Sydänmaa Toivila-Hikiä Hämeenlinna 2,4 km länteen 

Lakkolan kylä Toivila-Hikiä Hämeenlinna 2,4 km länteen 

Ylinen Viipurintie Toivila-Hikiä Hämeenlinna 2,5 km itään 

Selänojan kylä- ja kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hausjärvi 2,7 km luoteeseen 

Vanhankartanon kulttuurimaisema Toivila-Hikiä Hämeenlinna 2,7 km itään 

 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt: Keski-Suomi 

Keski-Suomen osalta maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ovat pistemäisiä koh-
teita, usein rakennus, rakennusryhmä tai pihapiiri. Noin puolet niistä sijoittuu valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. 

Väätäisen koulu, sijoittuu niin etäälle voimajohtoreitistä, että rakennuksen arvoon, käyttöön tai luon-
teeseen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. Näköyhteyttä ei todennäköisesti 
edes synny. 

Saramäki-Mäkisara-Kortemäki, sijoittuu voimajohtoreitin molemmin puolin. Kortemäen puolella on 
suojavyöhyke eikä näköyhteyttä synny. Saramäen puolella pihapiirissä on kasvillisuutta, joka estää 
näkyvyyttä. Lisäksi päärakennuksilta on etäisyyttä noin 170–190 metriä. Maisemaan, arvoon, käyttöön 
ja luonteeseen kohdistuva vaikutus jää vähäiseksi.  

Tiihalan pihapiiri on metsävyöhykkeen ympäröimä. Näköyhteyttä ei synny. Ei ole vaikutuksia. 

Jäniksen tila sijoittuu Jänismäen kupeeseen. Pihapiirissä on puustoa, joka estää näkymiä. Vaikka nä-
köyhteys syntyisikin, etäisyyttä on niin paljon, että mahdollinen vaikutus jäisi hyvin vähäiseksi. 

Fingridin alue: ”Entinen Imatran Voiman muuntamoympäristö muodostaa keskeisen näkymän Petä-
jävesi–Multia-tien varteen, keskustaajaman laidalle. Imatran Voiman rakennuttama Petäjäveden 
muuntamoalue sai alkunsa vuonna 1947, jolloin alue pakkolunastettiin muuntamoalueen perustamista 
varten. Nykyisin Fingridin omistaman alueen muotoutumiseen ja sen arkkitehtoniseen ilmeeseen on 
vaikuttanut ensisijaisesti suomalaiseen teollisuus- ja voimalaitosarkkitehtuuriin merkittävästi vaikutta-
nut arkkitehti Aarne Ervi.” (Keski-Suomen liitto 2016a) 

Arvioitavalle voimajohtoreitille on matkaa 1,8 kilometriä. Näköyhteys saattaa syntyä. Paremmin näky-
vät kuitenkin alueeseen liittyvät voimajohtorakenteet. Voimajohtorakenteilla on kiinteä yhteys aluee-
seen. Näin niistä ei voi aiheutua kielteisiä vaikutuksia. 

Hallinmäki on metsäalueiden ympäröimä. Lisäksi pihapiirissä ulkorakennukset muodostavat suojan 
päärakennuksen ympärille. Ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille eikä vaikutuksia synny. 

Verkkalan pihapiiri. Ei ole riittävän suurta avotilaa, että noin kaukaa syntyisi näköyhteys. Pihassa on 
lisäksi kasvillisuutta ja ulkorakennus.  Vaikutuksia ei synny. 

Koskenpään huopatehdas ja Koskenpään kirkkoympäristö, kummastakaan kohteesta ei ole nä-
köyhteyttä. Vaikutuksia ei synny. 

Rantala Pihapiirissä on puustoa ja sitä ympäröi monessa suunnassa metsävyöhyke. Järvelle avau-
tuva avotila ei ole riittävän pitkä. Näköyhteyttä ei pitäisi syntyä. Muutenkin etäisyyttä on paljon, noin 
2,9 kilometriä. Mahdolliset vaikutukset ovat hyvin vähäiset. 
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Pauhulan/Lahtisen huopatehdas, ei ole näköyhteyttä voimajohtoreitille eikä vaikutuksia näin ollen 
synny. 

Iso-Hyppölän pihapiiri, näköyhteyttä ei todennäköisestikään synny. Etäisyyttä on joka tapauksessa 
noin 1,2 kilometriä, joten mahdolliset vaikutukset jäävät melko vähäisiksi.  

Järvenkylän työväentalo. Väliin jää rakennus ja hyvin puustoinen tontti. Etäisyyttä noin puoli kilomet-
riä. Voimajohtoreitille ei ole näköyhteyttä. Vaikutuksia ei synny. 

Kassala. Kohde sijoittuu järven rannalle mutta voimajohtoreitin suuntaan väliin jää kasvillisuussaarek-
keita, peltoa ja rantapuustoa. Näin ei pysty muodostumaan riittävän pitkää avotilaa. Vaikutuksia ei 
synny. 

Puukkoisten viljelymaisema. Nykyinen voimajohtoreitti näkyy alueelle mutta ei häiritsevästi. Kook-
kaampien rakenteiden myötä vaikutukset kasvavat mutta jäävät silti pitkän etäisyyden takia melko vä-
häisiksi. 

Hörhän mylly. Voimajohtorakenteille ei ole näköyhteyttä eikä vaikutuksia synny. 

Puolamäen pihapiiri sijoittuu selänteen alarinteeseen. Ilmakuvatarkastelun perusteella ympärillä on 
niin paljon puustoa, ettei näköyhteyttä voimajohtoreitille synny. Ei ole vaikutuksia. 

Seuraavat yhdeksän kohdetta (Vekkaila; Kuhmoisten vesitorni; Korppila; Papinsaaren kulttuu-
riympäristö; Aihelan huvila, kirkonkylä; Valkaman kesähuvila; Kokonniemen sosiaali- ja ter-
veysalan rakennusperinnön kokonaisuus; Muurila, Katajamäki-Nuutila ja työväentalo; Kuh-
moisten keskustan kokonaisuus) sijoittuvat kaikki etäälle voimajohtoreitistä ja valtaosa niistä sijoit-
tuu lisäksi Kuhmoisten keskustaajaman alueelle, jossa ei ole riittävän suuria avotiloja, jotka mahdollis-
taisivat näköyhteyden syntymisen. Vesitornista käsin näköyhteys syntynee mutta siellä ei oleskella. 
Papinsaaren kulttuuriympäristön reuna-alueilta saattaa myös paikoitellen syntyä näköyhteys voimajoh-
toreitille. Etäisyyttä on lähimmilläänkin niin paljon (2,3 km), ettei sillä ole merkitystä alueen arvoon, 
käyttöön eikä luonteeseen. 

Harmoinen Voimajohtoreitille ei ole näköyhteyttä. Vaikutuksia ei synny. 

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: Kanta-Häme 

Jollei toisin mainita, kohteita käsittelevät kuvaukset on poimittu Hämeen liiton julkaisusta Hämeen 
maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (2019). 

Suunnitellut voimajohtoreitit sivuuttavat seuraavat Lammin kohteet alle kolmen kilometrin etäisyydeltä: 

Porraskosken voimala ja kylä 

”Porraskosken kunnallinen sähkölaitos on perustettu 1921. Toiminta loppui 1987. Vanha voima-
larakennus patoineen, hoitajan asuinrakennuksineen ja koskimaisema muodostavat kiinnosta-
van nähtävyyden. Porraskosken kylän suhteellisen tiivis rakennuskanta on pääosin 1900-luvun 
alkupuolelta.” 

Vaikutukset 

Kohde sijoittuu voimajohdon suuntaan sulkeutuneeseen ympäristöön eikä näköyhteyttä synny. Vaiku-
tuksia ei ole. 

Ekojoki, Nuhkala 

”Ekojoen tilan kaksi hirsistä asuinrakennusta ja talousrakennukset muodostavat tasapainoisen 
kokonaisuuden. 1800-luvulla rakennetussa päärakennuksessa on suuri moni-ikkunainen kuisti.” 
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Vaikutukset 

Väliin jää puustovyöhyke eikä näköyhteyttä voimajohdolle synny. Näin ollen vaikutuksia ei ole. 

Evojoen kulttuurimaisema, Iso- ja Vähä-Evo 

”Evojoen varrella on ollut myllyjä varmuudella jo 1400-luvulta. Vähä-Evon kylätontti sijaitsee 
Ekojärven kaakkoisrannalla Muusan (päärakennus 1900-luvun alusta) paikkeilla. Perinteistä ra-
kennuskantaa on Ämmämäen juurella. 1800-luvulta ovat Kinnaskosken sotilastorppa ja vanha 
myllytila Koskela. Vähä-Evon maamiesseuran talo on 1930-luvulta.” 

Vaikutukset 

Alueelta ei pitäisi muodostua näköyhteyttä voimajohtorakenteille. Vaikka jostain kohdasta muodostuisi-
kin, olisi etäisyyttä niin paljon, että vaikutukset jäisivät hyvin vähäisiksi.  

Lieson kylä 

”Alueella on säilynyt varsin paljon vanhaa talonpoikaista rakennusperinnettä. Kylän historialle 
antaa oman sävynsä 1900- luvulla harjoitettu täysihoitolatoiminta ja kesäasutus. 1800-luvun 
asuinrakennuksia on mm. Pietilässä, Mökkälässä, Kylä-Ranttilassa, Simolassa sekä Laakso-
lassa. 1920-luvulta ovat Lieson koulurakennus (Toivo Salervo) sekä Tollikonlahden rannalla si-
jaitseva Lieson meijeri.” 

Vaikutukset 

Arvoalue sijoittuu noin 550 metrin päähän voimajohdosta. Ranta-alueelle ja Pitkäkujalle lahtea leikkaa-
vat voimajohtorakenteet näkyvät. Paikallisesti muutoksen voimakkuus on keskisuuri ja vaikutus kohta-
lainen. Varsinaiseen kyläalueeseen hankkeella ei ole vaikutusta. Näin ollen koko arvoalueen kannalta 
vaikutus jää vähäiseksi. Lahden kiertävästä läntisestä vaihtoehdosta ei aiheudu vaikutuksia lainkaan 
tai arvoalueen näkökulmasta ne ovat lähinnä positiivisia nykyisen voimajohtoreitin siirtyessä pois nä-
köpiiristä. 

Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko 

Kohde on myös RKY2009-kohde ja käsitelty jo valtakunnallisten arvokohteiden osiossa. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sivuuttaa seuraavat Tuuloksen kohteet alle kolmen kilometrin etäisyydeltä: 

Pohjoisten kylä 

”Pohjoisten vanha kylätontti sijaitsee Padasjoentien, Pohjoistentien ja Multasillantien risteyksen 
tienoilla. Vanhaa rakennuskantaa 1800- luvulta on säilynyt useilla tiloilla, mm. Mäki-Raukolassa 
ja Raukolassa. Pohjoistentien varrella on vanhoja liikerakennuksia, työväentalo Alku (1906) sekä 
käsityöläisille kuuluneita rakennuksia. Pohjoisten koulun 1930-luvun puukoulun vierellä on 1950-
luvun kivikoulu.” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohtoreitille eikä vaikutuksia näin ollen aiheudu. 

Museo-Eerola ja Paavola, Sydänmaa 

”Eerolan taloon on perustettu kotiseutumuseo jo 1926. Pihakokonaisuuteen kuuluu hirsinen pää-
rakennus 1850-luvulta ja jyväaitta vuodelta 1754, aittarivi sekä navetta. Paavolan tilan pääraken-
nus on 1880-luvulta ja kivinavetta vuodelta 1902.” 

  



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 267 
  

 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohtoreitille eikä vaikutuksia näin ollen aiheudu. 

Ylinen Viipurintie  

”Hämeen merkittävimpiä keskiaikaisperäisiä yleisiä teitä, yhdisti aikanaan kaksi Suomen tärkeää 
strategista ja hallinnollista keskusta — Hämeen ja Viipurin linnat. Se oli samalla myös toinen 
Turkua ja Viipuria yhdistävistä maanteistä. Tie johti Hämeenlinnasta sen nykyisten pitäjien Hau-
hon, Tuuloksen ja Lammin kautta Hollolaan ja edelleen Lappeenrannan kautta Viipuriin.” 

Vaikutukset 

Tanttilan kohdalla tielinja sijoittuu lähimmäksi voimajohtoreittiä. Väliin jää peltoa ja metsäinen selänne. 
Itäisen vaihtoehdon voimajohtorakenteita saattaa näkyä puuston latvuston yläpuolella lyhyellä mat-
kalla. Etäisyyttä on noin 900 metriä. Vaikutus on paikallinen kohdistuen vain pieneen osaan pitkää tie-
linjaa. Vaikutus jää vähäiseksi. 

Lakkolan kylä 

”Lakkolan kylä on ilmeisesti asutettu varhaiskeskiajalla. Kylän rakennukset sijaitsevat tiiviinä jo-
nona kyläraitin varrella. Kylässä on säilynyt rakennuksia 1700- ja 1800-luvuilta.” 

Vaikutukset 

Kylästä ei ole näköyhteyttä voimajohtoreitille eikä vaikutuksia synny. 

Suunniteltu voimajohtoreitti joko sijoittuu seuraaviin Lammin kohteisiin tai sivuuttaa ne alle kolmen kilo-
metrin etäisyydeltä: 

Tanttilan kulttuurimaisema 

”Pelto-Huostilan kivinavetta on perimätiedon mukaan 1700-luvun lopulta, jyväaitta vuodelta 
1806. Tienristeyksen pohjoispuolella on Tanttilan vanha kylätontti, eteläpuolella Hasilan vanhat 
talousrakennukset. Appolan tilan rakennukset muodostavat edustavan ryhmän peltoaukean itä-
reunassa.” 

Vaikutukset 

Voimajohtorakenteita saattaa paikoitellen näkyä puuston latvuston yläpuolella Ala-Mikkolaan johta-
valta tiestöltä. Etäisyyttä on noin 900 metriä. Koska voimajohtorakenteita näkynee vain muutamaan 
kohtaan, muutos arvoalueen maisemassa on melko pieni ja vaikutus kohteen luonteeseen ja arvoon 
vähäinen. 

Ylempi Viipurintie eli Suuri Savontie  

”Yliseltä Viipurintieltä johti toinen keskiaikainen yleinen tie Asikkalan kautta Savoon. Tämä Suuri 
Savontie oli yhdysside Hämeen linnan ja Olavinlinnan välillä.” 

Vaikutukset 

Tältä tieltä ei pitäisi olla näköyhteyttä voimajohtoreitille. Vaikutuksia ei synny. 
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Syrjäntaustan kylä ja kulttuurimaisema 

Vaikutukset 

Tätä aluetta on käsitelty ja kuvattu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
yhteydessä. Vaikutukset ovat yhtenevät. 

Kurkijärvin - Montolan kulttuurimaisema 

”Kurkijärven kylä mainitaan ensi kerran v. 1374 ja Montola 1455. Alhaalla jokilaaksossa on kylän 
vanha myllypaikka. Turengin tien varressa on vanha kauppa- ja asuinrakennus Heikinmäki. Her-
volan päärakennuksessa 1920-luvulta on jugendin tyylipiirteitä.” 

Vaikutukset 

Arvoalue on osa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Vaikutukset ovat 
samankaltaiset kuin Lammin lounaiset viljelymaisemat -kohdassa on Kurkijärven-Montolan alueen 
osalta kuvailtu. Vaikutukset keskittyvät Kataloistentien ympäristöön. Muutoksen havaitsee hyvin myös 
Kurkijärven pihapiiristä. Montolan suunnalla vaikutukset jäävät melko vähäisiksi. Koko alueen osalta 
ne vaihtelevat melko vähäisestä aika merkittävään. Koko alueen osalta ne ovat vähintään kohtalaiset. 
Maisemallisten vaikutusten ohella voimajohtorakenteiden korotuksella on myös arvokohteen luontee-
seen ja arvoon heikentävää vaikutusta. Voimajohdosta tulee entistä hallitsevampi elementti kulttuuri-
maisemassa. Arvoa heikentävä vaikutus on kohtalaista luokkaa. 

Kurkijärven kartano, Lammi  

”Kurkijärven kartano muodostettiin 1620-luvulla ja se edustaa uutta rälssiä. Kartanon puinen, 
empiretyylinen päärakennus on mahdollisesti 1840-luvulta.” 

Vaikutukset 

Voimajohto näkyy Kurkijärven kartanon pihapiiriin. Voimajohtorakenteiden korottamisen myötä muutos 
maisemassa on suuri ja vaikutus merkittävä. Kohteen arvoa heikentävä vaikutus jää kohtalaiseksi, sillä 
voimajohto ei ole kuitenkaan uusi elementti kultturiympäristössä. 

Kataloisten nuorisoseurantalo, Lammi 

”Kataloisten jugendtyylinen nuorisoseurantalo on rakennettu 1905. Tien toisella puolen on kylän 
nahkurin puotina toiminut Leivonmäki.” 

Vaikutukset 

Kunnollista näköyhteyttä ei synny, sillä edessä on toinen rakennus ja tonttipuustoa. Lisäksi voimajoh-
dolle on matkaa lyhimmillään noin 700 metriä ja viistosti peltojen yli noin 1,2 kilometriä. Pellolla on 
saarekkeita, jotka jäävät mahdolliselle näköakselille. Mahdollinen vaikutus on hyvin vähäinen tai sitä ei 
ole ollenkaan. 

Kataloisten kylä ja kulttuurimaisema 

”Kataloisten kylä mainitaan lähteissä ensi kerran 1374. Äijälän talousrakennusten ryhmä ilmen-
tää aikansa mallirakentamista. Kylän itäosassa on Kippamäen vanha itsellisalue. Kylän nykyinen 
asutus on seurausta 1900-luvun alkupuolen isojaon järjestelystä. Tältä ajalta ovat mm. Kylä-Mat-
tilan ja Ali-Brusilan pihapiirit. Raitalan mansardikattoinen rakennus on vuodelta 1924. Hakainpe-
rän tilan vanhempi asuinrakennus on ilmeisesti 1700-luvulta. Kataloisten tiilinen koulurakennus 
on 1930-luvulta.” 
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Vaikutukset 

Arvoalue on osa aiemmin käsiteltyä Lammin lounaiset viljelymaisemat -kohdetta. Vaikutukset voima-
johtoreitin läheisyydessä ovat samat kuin kohteen yhteydessä Kataloisten osalta on kerrottu. Arvoalu-
een länsilaidalle Kataloistentielle voimajohtorakenteiden ei pitäisi näkyä. Lähivyöhykkeen osalta vaiku-
tukset ovat aika merkittävät mutta koko arvoalueen osalta ne jäävät kohtalaiselle tasolle sekä maise-
mallisessa mielessä että kohteen arvoa heikentävässä mielessä. 

 

Kuva 8.45. Näkymä Poikmetsäntieltä Kylä-Mattilan läheisyydestä, kuva: Riikka Ger 2022. 

Pakkaselän – Poikmetsän kulttuurimaisema 

”Suurin osa asutuksesta keskittyy peltoaukealle, jonka solmukohtana on Poikmetsän ja Kättärlän 
teiden risteyksessä sijaitseva keskiajalta asuttu kylätontti. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt 
mm. Pakkaselan Takalassa ja Heikkilässä sekä Poikmetsän tienhaarassa.” 

Vaikutukset 

Alueelta ei pitäisi muodostua näköyhteyttä voimajohtorakenteille. Vaikka voimajohtorakenteita jostain 
kohdasta näkyisikin, on etäisyyttä niin paljon, että mahdolliset vaikutukset jäisivät hyvin vähäisiksi. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sivuuttaa seuraavat Janakkalan kohteet alle kolmen kilometrin etäisyy-
deltä: 

Saloisten kylä 

”Saloisten keskiaikainen kylä mainitaan ensi kerran 1381. Kylätie kulkee aivan järven rannassa. 
Saloistenjärven itäpäässä sijainneessa kyläkeskuksessa on jäljellä yhden maatilan talouskes-
kus. Nykyisessä kyläkeskustassa Eerolan kaupparakennuksen ympärillä on 1900- luvun alku-
puoliskon pientaloja. Saloisten nuorisoseuran talo on vuodelta 1932.” 
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Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille eikä vaikutuksia synny. 

Löyttymäki 

”Löyttymäen kartano on syntynyt vuoden 1810 paikkeilla. Kartanosta on jäljellä Löyttymä-
entien varressa säilynyt tiilinen viljamakasiini vuodelta 1884.” 

Vaikutukset 

Voimajohtorakenteiden ei pitäisi näkyä Löyttymäen rakennusryhmälle. Näköyhteys syntyy Vähäkallion-
tieltä. Arvokohteeseen kohdistuva muutoksen voimakkuus on pieni ja vaikutus hyvin vähäinen. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sivuuttaa seuraavat Hausjärven kohteet alle kolmen kilometrin etäisyy-
deltä: 

Retuskallio 

”Pitkän talonpoikaisen päärakennuksen vanhin osa on vuodelta 1831, luhtiaitan vanhin osa vuo-
delta 1849. Tiilipilarinavetan lisäksi pihapiiriin kuuluu etukatoksellinen riihi (1832).” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohdolle eikä vaikutuksia näin ollen synny. 

Puujaan koulu 

”Puujaan entinen kansakoulu on vuodelta 1911. Jugend-tyylipiirteitä omaava rakennus on nykyi-
sin yhdistyskäytössä.” 

Vaikutukset 

Voimajohto ei näy kohteeseen. Vaikutuksia ei synny. 

Puujaan kylä ja kulttuurimaisema 

”Puujaan kylä lienee asutettu 1300-luvun kuluessa. Kylän kolme kantataloa, Kartanon vanha 
rustholli, Talola ja Penttilä sijaitsevat jokirannassa vanhan maantien varrella. Kartanon päära-
kennus lienee 1800-luvun jälkipuolelta, Penttilän vuodelta 1914. Kyläkeskuksessa on lukuisia 
vanhoja aittoja. Syrjempänä sijaitsee Sillantaka (päärakennus 1820-luvulta).” 

Vaikutukset 

Kohde sijoittuu lähimmillään noin 250 metrin päähän voimajohdosta. Voimajohtorakenteita näkyy pai-
koitellen arvoalueen kautta suuntautuvalta kylätieltä sekä joistakin pihapiireistä alueen pohjoisosasta. 
Näiltä kohdin etäisyyttä on noin kilometri. Korkeammat voimajohtorakenteet näkyvät avomaisemassa 
nykyisiä voimajohtorakenteita hallitsevammin. Muutos on korkeintaan keskisuurta luokkaa etäisyy-
destä ja aiemmista voimajohtorakenteista johtuen. Vaikutus on enintään kohtalainen. Kulttuuriympäris-
tön arvoa heikentävä vaikutus on suhteellisen vähäinen. 

Varunteen myllymaisema, Puujaa 

”Varunteen koski on perinteisesti ollut pitäjän keskeisin myllypaikka. 1800-luvulla kosken par-
taalla toimi myös saha.” 
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Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille eikä vaikutuksia synny. 

Lavinnon kylä ja kulttuurimaisema 

”Vanhan Hämeentien varrella sijaitseva Lavinto on eräs Hämeen parhaiten säilyneitä kyläkoko-
naisuuksia. Kylän talot sijaitsevat tiiviinä ryhmänä kyläraitin varrella, talojen pihat avautuvat rai-
tille. Kyläkeskuksesta hieman syrjempänä sijaitsee Miekkalan tilan rakennusryhmä 1800-luvun 
loppupuolelta.” 

Vaikutukset 

Kohde sijoittuu noin 1,6 kilometrin päähän voimajohdosta. Arvoalueen länsireunalla sijoittuvalle tielle 
voimajohtorakenteita saattaa jonkin verran näkyä. Etäisyyttä on kuitenkin niin paljon – kolmisen kilo-
metriä, että mahdollisen muutoksen suuruus jää pieneksi ja vaikutus hyvin vähäiseksi. Nykyiset voima-
johtorakenteet eivät näy alueelle. 

Kirkonkylän kulttuurimaisema 

”Keskiaikaisperäisen Vanhan Hämeentien varrella on kaunista asutus- ja viljelymaisemaa. 1800-
luvun rakennuskantaa on Kajannon ja Kolkkalan tiloilla. Kirkolta Lavintoon päin on tien varressa 
joukko 1800-luvun pieniä itsellisasumuksia. AliHinkkalan päärakennus on vuodelta 1905. Yli-
Hinkkalan ja Aapolan tilojen rakennukset muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Seuratalo Ahjola 
on vuodelta 1908.” 

Vaikutukset 

Arvoalue sijoittuu lähimmillään noin 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta. Tällä kohdin voimajohto 
leikkaa peltoa ja voimajohtorakenteet ovat nähtävissä arvoalueen reunalta: paikoin tieltä ja muutamilta 
tonteilta. Muutos maisemassa on paikallisesti melko suuri ja vaikutus vähintään kohtalainen 110 kilo-
voltin voimajohtorakenteiden korvautuessa 400 kilovoltin rakenteilla. Muulta osin väliin jää pääasiassa 
metsäisiä vyöhykkeitä ja näköyhteyden syntyminen arvoalueen tiestöltä on melko epätodennäköistä. 
Mikäli voimajohtorakenteita paikoitellen näkyisikin, olisi etäisyyttä niin paljon, että muutos maisemaku-
vassa olisi pieni ja vaikutus hyvin vähäinen. Arvoaluetta heikentävää vaikutusta ei juurikaan ole. 

Pikkupappila 

”1860-luvulla rakennettu kappalaisen pappilan päärakennus on tyylillisesti lähinnä myöhäistä 
uusklassismia. Pihaa rajaavat päärakennuksen lisäksi väentupa ja pitkä aittarivi.” 

Vaikutukset 

Voimajohtorakenteita ei näy kohteeseen eikä vaikutuksia synny. 

Hausjärven entinen kunnalliskoti, kirkonkylä 

”Hausjärven puinen, osin kaksikerroksinen kunnalliskoti on rakennettu 1905. Rakennuksessa 
toimi vahainkoti vuoteen 1991.” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohdolle eikä vaikutuksia näin ollen synny. 
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Kuva 8.46 Valokuva Hikiän nykytilanteesta. 

 

Kuva 8.47 Hikiän havainnekuva voimajohdon itäpuolelta. 

Vanha Hämeentie 

”Vanha Hämeentie johti keskiajalla Hämeenlinnasta Janakkalan ja Hausjärven kautta Vantaan-
joen suulle. Tien merkitys kasvoi vielä Helsingin kaupungin perustamisen jälkeen 1550. Hausjär-
vellä Hämeentie kulkee Turkhaudan kylästä Lavintoon, josta ilmeisesti vanhempi haara kulkee 
Karhin kylän kautta Hikiään uudemman kulkiessa Hausjärven kirkon kautta kohti Porvoota.” 
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Vaikutukset 

Tielinja risteää voimajohtoreitin kanssa kahdesti (uudempi ja vanhempi haara). Muutos on voimajohto-
reitin lähivaikutusalueella suuri ja vaikutus paikallisesti lähes merkittävä. Lieventävänä seikkana on 
voimajohtoreitin sijoittuminen nykyisen voimajohdon paikalle. Voimajohtorakenteet eivät ole näin ollen 
uusia elementtejä maisemassa. Koko pitkän tielinjan arvoa alentava vaikutus jää vähäiseksi, sillä vai-
kutus on melko paikallinen. 

Hausjärven kirkko 

”Puukirkko on Martti Tolpon 1787–1788 rakentama tornillinen pitkäkirkko. Runkohuoneen mo-
lemmin puolin on kapeammat ja matalammat ristivarret.” 

Vaikutukset 

Kirkko sijoittuu metsäisen selänteen juurelle eikä sieltä ole näköyhteyttä voimajohtoreitille. Vaikutuksia 
ei aiheudu. 

Pitäjänmakasiini, kirkonkylä 

”Hirsinen pitäjänmakasiini rakennettiin kirkon viereen 1853. Hausjärven kotiseutuyhdistys perusti 
makasiiniin kotiseutumuseon 1949.” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohdolle eikä vaikutuksia synny. 

Hausjärven entinen kunnantalo, kirkonkylä 

”Hausjärven entinen kunnantalo on rakennettu 1881 ja laajennettu kaksikerroksiseksi 1934. Uu-
den kunnantalon valmistuttua 1981 rakennus on siirtynyt yksityiskäyttöön.” 

Vaikutukset 

Voimajohtorakenteita ei näy kohteeseen eikä vaikutuksia synny. 

Entinen kirkkoherranpappila, kirkonkylä 

”Uusrenessanssityylinen päärakennus on vuodelta 1892, arkistosiipi vuodelta 1939. Vanha ren-
kituparakennus on vuodelta 1897. Aittarivi ja tiilinen navettarakennus 1800-luvun lopulta ovat 
nykyisin yksityisomistuksessa.” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä voimajohdolle eikä vaikutuksia synny. 

Karhin kylä ja kulttuurimaisema 

”Karhin kylä lienee asutettu 1300-luvun kuluessa. Kylän läpi kulkee Vanhan Hämeentien toinen 
haara. Kuumolan, Pekkalan, Ali-Rekolan ja Yli-Rekolan talot muodostavat viljelysten ympä-
röimän kyläkeskuksen, jonka ulkopuolella sijaitsevat Mäki-Hinkkala ja Mattila. Kaikkien tilojen 
päärakennukset ovat 1800- luvulta tai 1900-luvun alusta. Karhin kansakoulu on valmistunut 
1926.” 

  



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
274 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

Vaikutukset 

Arvoalue sijoittuu lähimmillään noin 600 metrin päähän arvioitavasta voimajohtoreitistä. Voimajohtora-
kenteita näkyy vain paikoitellen arvoaluetta halkovalta kylätieltä ja joistakin pihapiireistä. Kylätien kes-
kivaiheilla pellon kohdalla maasto nousee niin voimakkaasti, että kaukonäkymät estyvät. Muutoksen 
voimakkuus sekä maiseman että arvokohteen luonteen näkökulmasta jää melko pieneksi ja vaikutus 
vähäiseksi. 

Hikiän rautatieasema 

”Hikiän puinen asemarakennus on rakennettu vuosina 1867–1869 IV-luokan aseman tyyppipii-
rustusten mukaan.” 

Vaikutukset 

Voimajohtoreitti näkyy kohteeseen viistosti. Voimajohtorakenteet eivät ole kuitenkaan uusia element-
tejä maisemassa, sillä nykyisen voimajohdon lisäksi taaempana on kaksi voimajohtoreittiä. Muutenkin 
ympäristö on muun muassa rautatiestä ja läheisestä sähköasemasta johtuen tekninen ja teollinen. Ai-
van sähköaseman viereen rakennettavat pylväät näkynevät kohteeseen tai sen pihan kulmaukseen. 
Vaikutus on korkeintaan kohtalainen. 

Hikiän kulttuurimaisema 

”Paikassa, jossa Selänojantie haarautuu Vanhasta Hämeentiestä, on kaunista kulttuurimaise-
maa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa on Kalkeen, Pakkalan ja Seppälän ti-
loilla. Alueen keskellä on vanhaa itsellisasutusta. Hikiän koulu on edustava näyte 1950-luvun 
kansakouluarkkitehtuurista.” 

Vaikutukset 

Hikiän kulttuurimaisema sijoittuu Hikiän sähköaseman kaakkoispuolelle. Arvokohteesta ei avaudu kun-
nollista näkymää arvioitavalle voimajohtoreitille. Sen sijaan sähköasema ja muita voimajohtoreittejä 
näkyy paikoitellen hyvinkin. 

Kalkee, Hikiä 

”Kalkeen tilan päärakennus (1885) sijaitsee Vanhan Hämeentien varrella. Tien toisella puolen on 
Kalkeen isännän Vilhelm Palanderin 1891 rakennuttama W. F. Palanderin koulu.” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä arvioitavalle voimajohtoreitille eikä vaikutuksia synny. 

Selänojan kylä ja kulttuurimaisema 

”Selänojan kylä lienee asutettu myöhäiskeskiajalla. Tiiviisti rakennetun kyläkeskuksen ympärillä 
levittäytyy kumpareinen peltomaisema. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Alastalon, Mäkelän 
ja Timperin tiloilla.” 

Vaikutukset 

Kohteesta ei ole näköyhteyttä arvioitavalle voimajohtoreitille. Vaikutuksia ei synny. 
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8.5.4.6  Paikallisesti merkittävät kohteet 

Paikallisesti merkittävät kohteet on huomioitu lähivaikutusalueen osalta (enintään 300 metrin etäisyys 
voimajohtoreitistä). 

Keisalan koulu, Soini  

Voimajohtoreitin ja koulun väliin jää suojametsävyöhyke. Metsän ja koulun välissä oleva avoin tila ei 
ole riittävän laaja, jotta näköyhteys voimajohtorakenteille pystyisi muodostumaan. Ei vaikutuksia. Mi-
käli väliin jäävä metsä hakattaisiin kokonaan, voimajohtorakenteet näkyisivät varsin hyvin noin 140 
metrin etäisyydestä johtuen. Tällä olisi vähintään kohtalainen vaikutus kohteen luonteeseen. 

Puolamäen torpat, Kuhmoinen 

Kohde sijoittuu selänteen alarinteeseen. Ilmakuvatarkastelun perusteella ympärillä on niin paljon puus-
toa, ettei näköyhteyttä voimajohtoreitille synny. Vaikutuksia ei aiheudu. 

Päivärinta, Padajoki 

Rakennus sijoittuu harjun kupeeseen, noin 15 metriä ylemmäs kuin voimajohtoalue. Väliin jää metsää 
idän suuntaan katsottaessa ja taimikkoa kaakon suuntaan katsottaessa. Pihassa on kasvillisuutta 
mutta voimajohtorakenteita tulee näkymään paikoin latvuston ja taimikon yläpuolella. Etäisyyttä idän 
suuntaan on vajaat 300 metriä ja kaakkoon katsottaessa selvästi yli 300 metriä. Muutoksen voimak-
kuus on pienehkö ja vaikutus melko vähäinen. 

8.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Hankkeessa hyödynnetään nykyisiä voimajohtoalueita, mikä on jo lähtökohtaisesti maisemavaikutuk-
sia ajatellen hyvä asia. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on tärkeää miettiä pylväsrakenteiden si-
joittelua/rytmitystä erityisesti avotilojen yhteydessä. Avotilojen ylitykset pyritään tekemään mahdolli-
simman vähillä pylväillä. Tämä tulee erityisesti huomioida seuraavissa arvokohteissa: Alhojärven vilje-
lymaisema-alue Jämsässä, Arvajanreitin kulttuurimaisema läntinen vaihtoehto Kurjennoron kohdalla 
Jämsän ja Kuhmoisten rajalla, Lammin lounaiset viljelymaisemat ja Syrjäntaustan kylä Soilan kohdalla. 
Myös Karhunsillan vaihtoehdoissa pylväsrakenteiden sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

8.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti ottamaan huomioon metsänhoitotoimenpiteiden 
aiheuttamia vaikutuksia voimajohtorakenteiden näkyvyyteen eikä pihapiirien rakennuksista tai piha-
puustosta syntyviä estevaikutuksia. Mikäli kaikki voimajohtojen ympäristön metsät kaadettaisiin, voi-
majohtorakenteet näkyisivät laajahkoille alueille. Tämä ei kuitenkaan johtuisi tästä hankkeesta vaan 
on kuvitteellinen tilanne. 
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9  VAIKUTUKSET ARKEOLOGISEEN PERINTÖÖN 

9.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Alajärvi-Petäjävesi (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle) 

Osuudella viisi muinaisjäännöskohdetta sijaitsee johtoalueella. Kohteista neljä on tervahautoja (Kau-
nisto, Kujanpää, Kantola ja Syrjänharju), yksi puolustusvarustus (Ropottikangas). Lisäksi osuudelle 
sijoittuu yksi muu kulttuuriperintökohde, (Nikaran kirkkotie). Kaikki kohteet sijoittuvat nykyiselle voima-
johtoalueelle. Tervahaudat ja polku ovat pienialaisia kohteita ja helposti huomioitavissa pylväiden sijoi-
tussuunnittelussa. Puolustusvarustus sijoittuu johtoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen noin 620 
metrin matkalla, pääosin johtoalueen itäreunaan ja itäpuolelle. Pylväiden paikat tulee suunnitella niin, 
että muinaisjäännöksen aluerajauksen sisään ei sijoittuisi pylväsrakenteita. Huomioimalla kohteet pyl-
väiden sijoitussuunnittelussa ja merkitsemällä ne maastoon rakennustöiden ajaksi niin selkeästi, että 
varustuksiin ei työn aikana kajota, ei kohteille aiheudu vaikutuksia. 

Petäjäveden sähköaseman läheisyys (uusi maastokäytävä) 

Osuudella ei sijaitse muinaisjäännöskohteita. 

Petäjävesi-Jämsä (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon 
länsipuolelle) 

Osuudella on yksi kivikautisen esineen löytöpaikka (Runonvirta 1) nykyisen voimajohdon johtoalueella. 
Kyseessä ei ole suojelukohde eikä sitä tarvitse ottaa huomioon suunnittelussa eikä rakennustyössä.  

Jämsä-Toivila (nykyisten voimajohtojen rinnalle) 

Osuudella ei sijaitse muinaisjäännöskohteita. 

Toivila-Hikiä (pääasiassa nykyisten voimajohtojen paikalle) 

Osuudella on johtoalueella kolme arkeologista kohdetta, joista muinaisjäännöksinä suojeltuja ovat Kä-
höjoki 2 (kivikautinen asuinpaikka) ja Vanha Viipurintie (historiallinen kulkuväylä). Soutsalmi on rai-
vausröykkiö, (muu kulttuuriperintökohde). Kohteet ovat huomioitavissa pylväiden sijoitussuunnitte-
lussa, jolloin kohteille ei aiheudu vaikutuksia. 

9.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Kulttuuriperintöstrategia. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 
2021–2022 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021). Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös 
vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuu-
den kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Kulttuuriperintöstrategiaehdotus on ollut 
lausuntokierroksella kesä–elokuussa 2022. 

9.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Voimajohdon rakentamisesta voi aiheutua fyysisiä muutoksia arkeologiseen kulttuuriperintöön alu-
eella, jossa on kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita johtoalueella 
tai sen läheisyydessä. Muinaisjäännöksiä suojellaan muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja 
historiasta. Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Lisäksi 
arkeologisia jäännöksiä voidaan suojella kaavoituksessa muina kulttuuriperintökohteina Mrl:n nojalla. 
Ennalta tuntemattomien kohteiden tuhoutuminen osittain tai kokonaan vältetään tekemällä ennen ra-
kennustöitä tarvittavat arkeologiset selvitykset yhteistyössä museoviranomaisten kanssa ja noudatta-
malla rakentamisessa tarvittavia ohjeistuksia ja varotoimia. Vaikutukset on arvioitu noin 200 metrin sä-
teellä suunnitellun voimajohtoreitin keskilinjasta.  

Muinaisjäännösten ympäristö ja maisemakuva on ehtinyt muuttua jo monesti vuosisatojen saatossa, 
eikä useita kohteita enää erota selkeästi maisemassa ilman asiantuntijuutta tai tarkempaa tietoa koh-
teesta. Kohteet ovat pääosin pienialaisia, jolloin ne ovat helposti huomioitavissa voimajohdon pylväi-
den sijoitussuunnittelussa. Muinaisjäännöskohteet voidaan nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella 
ottaa voimajohdon tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon yhteistyössä museovi-
ranomaisten kanssa siten, että niiden arvot säilyvät. 
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9.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona on käytetty Mu-
seoviraston muinaisjäännösrekisteriä ja paikkatietoaineistoa. Muinaisjäännösrekisterin tietoja on täy-
dennetty hankealueelle tehtyjen arkeologisten inventointien tuloksilla. Arkeologiset inventoinnit on to-
teutettu syksyllä 2021 ja syksyllä 2022. Vuoden 2022 inventoinnit kohdistettiin uusien vaihtoehtojen 
sekä muuttuneiden reittiosuuksien alueille. Vaikutukset on arvioitu muinaisjäännösrekisterin paikkatie-
toaineistojen ja inventointitulosten perusteella voimajohdon lähiympäristöstä, noin 200 metrin etäisyy-
dellä sijaitsevien tunnettujen, kiinteiden muinaisjäännösten osalta. Lisäksi arkistotyönä ja arkeologi-
sessa inventointiraportissa on listattu linjasta 200–400 metrin etäisyydellä sijaitsevat aikaisemmin tun-
netut arkeologiset kohteet, joita ei kuitenkaan maastossa tarkastettu. Vaikutusarviointi on tehty ylei-
sellä tasolla huomioiden, että pylväspaikkoja ei ole määritetty tarkemmin YVA-menettelyn yhteydessä. 
Arvioinnissa korostuu kohteen arvioitu herkkyys altistua kielteisille muutoksille voimajohdon rakentami-
sen myötä esimerkiksi kohteen sijainnin tai etäisyyden takia suhteessa voimajohtoon. Tyypillisesti mui-
naisjäännökseen ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia, jos kohde ei fyysisesti vahingoitu voima-
johtohankkeen myötä. Mikäli muinaisjäännöskohteet huomioidaan näin annettavan kohdekohtaisen 
ohjeistuksen mukaisesti jatkosuunnittelussa ja johtoalueelle sijoittuvat kohteet merkitään tarvittavasti 
maastoon ennen rakentamistoimenpiteitä, vaikutukset muinaisjäännöskohteille jäävät vähäisiksi. Ar-
keologiset inventoinnit on toteuttanut Mikroliitti Oy, Janne Soisalo ja Timo Sepänmaa (Alajärvi Möksy – 
Hausjärvi Hikiä suunnitellun uuden voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2021). Asiantuntija-arvion 
vaikutuksista muinaisjäännöskohteisiin on laatinut projektipäällikkö Leila Väyrynen FCG Finnish Con-
sulting Group Oy:stä. 

9.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja menneistä sukupolvista, aikai-
semmasta asutuksesta ja historiasta. Kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomessa rauhoitettuja mui-
naismuistolain (295/1963) nojalla. Jos kiinteä muinaisjäännös suoja-alueineen on määrätty maanmit-
taustoimituksessa tai pakkolunastettu, on siinä määrättyjä rajoja noudatettava. Muutoin suoja-alueen 
leveydeksi tulee kaksi metriä luettuna jäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista. 

Museoviraston (2021a) muinaisjäännösrekisterin paikkatietoaineistojen perusteella suunniteltujen voi-
majohtoreittien läheisyydessä, alle 200 metrin etäisyydellä, sijaitsee 11 muinaisjäännöskohdetta, joista 
kolme sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä, (taulukko 9–1).  

Syksyn 2021 aikana suoritetuissa arkeologisissa inventoinneissa ja syksyllä 2022 suoritetussa täyden-
nysinventoinnissa löydettiin yhteensä uusina kohteina 25 kiinteää muinaisjäännöstä. Lisäksi inventoin-
neissa löytyi kaksi uutta löytöpaikkaa ja kolme muuta uutta kulttuuriperintökohdetta. Inventointien jäl-
keen alle 200 metrin etäisyydeltä voimajohdosta tunnetaan 33 arkeologista kohdetta, joista 20 on kiin-
teitä muinaisjäännöksiä (13 tervahautaa, yksi historiallisen ajan puolustusvarustus, kaksi kivikautista 
asuinpaikkaa, yksi kylätontti, yksi tienpohja ja kaksi rajamerkkiä). Muita kulttuuriperintökohteita tunne-
taan nyt kuusi (kaksi historiallisen ajan asuinpaikkaa, yksi polku, yksi patorakenne, yksi raivausröyk-
kiöalue ja yksi kiviaita). Kivikautisia löytöpaikkoja on neljä sekä lisäksi yksi muu kulttuuriperintökohde 
(talonpaikka). Alle 200 metrin etäisyydelle voimajohtoreiteistä sijaitsevien inventoitujen kohteiden tyypit 
ovat esiteltynä taulukoissa (9-2–9-4), ja kohteet ovat esitettynä kartalla (kuva 9.1). Tarkekartat on esi-
tetty johtoalueelle sijoittuvista arkeologisen kulttuuriperintökohteista, jotka tulee huomioida hankkeen 
jatkosuunnittelussa. 

Taulukko 9-1. Ennen vuoden 2021 inventointia tiedossa olleet muinaisjäännökset johtoreittien läheisyydessä. 

Nimi Kohdetunnus Tyyppi Reittiosuus Etäisyys johto-
alueesta 

Kaunisto 1000039205 kiinteä muinaisjäännös, 
tervahauta 

Alajärvi-Petäjävesi 6 m 

Kujanpää 1000039204 kiinteä muinaisjäännös, 
tervahauta 

Alajärvi-Petäjävesi johtoalueella 

Ropottikangas 1000000210 kiinteä muinaisjäännös, 
taistelukaivannot 

Alajärvi-Petäjävesi johtoalueella 
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Kuva 9.1. Vuosina 2021 ja 2022 inventoidut muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet voimajohdon läheisyydessä.  
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Alajärvi-Petäjävesi 

Alajärvi-Petäjävesi välille sijoittuu yhteensä 17 inventoitua kohdetta, joista 10 on uusia kohteita. Koh-
teista 13 on tervahautoja. Kaikki kohteet sijoittuvat nykyisen johtoreitin läheisyyteen.  

Taulukko 9-2. Inventoidut kohteet välillä Alajärvi-Petäjävesi. Johtoalueelle sijoittuvat korostettuna vihreällä. 

Karttalehden 
numero 

Nimi ja tunnus Tyyppi Etäisyys johtoalueesta ja 
suunta 

1 Niskakangas (1000039206) Tervahauta 130 m / itä 

1 Kaunisto (1000039205) Tervahauta Johtoalueella 

2 Eskonmäki (1000023411) Tervahauta 100 m / itä 

2 Mäntyaho (1000039208) Talonpaikka 30 m / länsi 

2 Kuninkaanjoki Hautakangas (uusi 
kohde) 

Tervahauta 160 m / itä 

2 Kujanpää (1000039204) Tervahauta Johtoalueella 

2 Pöyhönen (uusi kohde) Tervahauta 170 m / länsi 

3 Ryötteenpuro (uusi kohde) Tervahauta 7 m / länsi 

3 Raitaperä (uusi kohde) Tervahauta 110 m / itä 

4 Ropottikangas (1000000210) Puolustusvarustus Johtoalueella 

5 Mustalampi (uusi kohde) Tervahauta 50 m / itä 

5 Kannuslampi (uusi kohde) Tervahauta 30 m / länsi 

6 Kantola (uusi kohde) Tervahauta Johtoalueella 

6 Uusipelto (uusi kohde) Tervahauta 160 m / länsi 

6 Nikaran kirkkotie (1000019480) Polku Johtoalueella 

8 Syrjänharju (uusi kohde) Tervahauta Johtoalueella 

8 Penkkala (uusi kohde) Patorakenne 10 m / länsi 

 

Kohteista kuusi sijaitsee johtoalueella: Kaunisto, Kujanpää, Ropottikangas, Kantola, Nikaran kirkkotie 
sekä Syrjänharju. Kohteiden tarkempi sijainti on esitettynä kuvissa (kuvat 9.2–9.7). 
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Kuva 9.2. Kauniston tervahaudan sijainti johtoalueella. 

 

Kuva 9.3. Kujanpään tervahaudan sijainti johtoalueella. 
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Kuva 9.4. Ropottikankaan puolustusvarustuksen sijainti johtoalueella. 

 

Kuva 9.5. Kantolan tervahaudan sijainti johtoalueella. 
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Kuva 9.6. Nikaran kirkkotien (polku) sijainti johtoalueella. 

 

Kuva 9.7. Syrjänharjun tervahaudan sijainti johtoalueella. 
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Suuri herkkyys 

Johtoalueelle sijoittuviin kohtei-
siin voi kohdistua voimajohdon 
rakentamisen, huoltotoimenpi-
teiden tai käytöstä poistamisen 
aikana fyysisiä vaikutuksia.  

Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kiinteät muinaisjäännökset tu-
lee ottaa huomioon pylväiden 
sijoittelussa, eikä voimajohdon 
rakenteita tule sijoittaa muinais-
jäännöskohteelle tai sen välittö-
mään läheisyyteen. Kohde tu-
lee merkitä maastoon ja suojata 
ennen rakentamista. 

Vähäinen vaikutus 

Jos pylvässijoittelussa ja raken-
tamis- ja huoltotoimenpiteiden 
aikana kohde on otettu huomi-
oon, vaikutukset jäävät vähäi-
siksi. 

Johtoalueen ulkopuolelle sijoit-
tuville muinaisjäännöskohteille 
ei kohdistu fyysisiä vaikutuksia. 

Ei muutosta Ei vaikutuksia 

 

Petäjävesi-Jämsä 

Petäjävesi-Jämsä välille sijoittuu yhteensä neljä inventoitua kohdetta, joista kaikki ovat uusia kohteita. 
Yksi kohde, Runonvirta 1, on kivikautinen löytöpaikka, joka on sijoittunut nykyisen voimajohdon johto-
alueelle, mutta jota ei tarvitse huomioida suunnittelussa, koska löytö ei liity kiinteään muinaisjäännök-
seen. Yksi kohde, Jämsä Niinimäki, sijoittuu uuden maastokäytävän (Niinimäen vaihtoehdot) läheisyy-
teen, muut kohteet sijoittuvat nykyisen voimajohdon läheisyyteen.  

Taulukko 9-3. Inventoidut kohteet välillä Petäjävesi-Jämsä. Johtoalueelle sijoittuvat korostettuna vihreällä. 

Karttalehden nu-
mero 

Nimi ja tunnus Tyyppi Etäisyys johtoalueesta ja 
suunta 

8 Kelloperä (uusi kohde) Kiviaita 20 m / länsi 

11 Runonvirta 1 (uusi kohde) LP (löytö) Johtoalueella 

11 Runonvirta 2 (uusi kohde) Kivikautinen asuinpaikka 160 m / itä 

11 Jämsä Niinimäki (uusi kohde) Hiilimiilu 30 m / itä 

 

Johtoalueen ulkopuolelle sijoit-
tuville muinaisjäännöskohteille 
ei kohdistu fyysisiä vaikutuksia. 

Ei muutosta Ei vaikutuksia 

 

Jämsä-Toivila 

Jämsä-Toivila välillä ei sijaitse muinaisjäännöskohteita. 

Toivila-Hikiä 

Toivila-Hikiä välille sijoittuu yhteensä 13 inventoitua kohdetta, joista yhdeksän on uusia kohteita. Koh-
teista kolme – Virkajärvi, Alhojärventie sekä Vanhakylä – sijoittuu uusien maastokäytävien alueille. 
Johtoalueelle sijoittuu kolme kohdetta: Kähöjoki 2, Soutsalmi sekä Vanha Viipurintie (kuvat 9.8–9.10). 
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Taulukko 9-4. Inventoidut kohteet välillä Toivila-Hikiä. Johtoalueelle sijoittuvat korostettuna vihreällä. 

Karttalehden 
numero 

Nimi ja tunnus Tyyppi Etäisyys johtoalu-
eesta 

12 Virkajärvi (1000031213) Talonpaikka 60 m / länsi 

13 Kähöjoki 2 (1000043850) Asuinpaikka Johtoalueella 

13 Kähöjoki 1 (1000043849)  Asuinpaikka 80 m / itä 

13 Vanhakylä (1000043870) Rakennuksen perustus (muu kulttuuripe-
rintökohde) 

200 m / nykyisen ja 
uuden välissä 

15 Arola (291040025) LP (löytö) 180 m / itä 

17 Torittu Alatalo (1000043814) LP (löytö) 70 m / länsi 

17 Soutsalmi (1000043822) Raivausröykkiö Johtoalueella 

19 Ylinen Viipurintie. Siltala 
(1000043842) 

Tielinja Ylinen Viipurintie Johtoalueella 

20 Korpela (1000043843) Rajamerkki 35 m / itä 

20 Kataloinen(1000043844) Kylätontti 75 m / länsi 

20 Ali-Brusila (1000038162) LP (löytö) 110 m / itä 

23 Ketunkivi (1000039583) Rajamerkki 150 m / länsi 

 

 

Kuva 9.8. Kähöjoki 2 asuinpaikan sijainti johtoalueella. 
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Kuva 9.9. Soutsalmen raivausröykkiän sijainti johtoalueella. 

 

Kuva 9.10. Vanhan Viipurintien tielinjan sijainti johtoalueella. 
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Suuri herkkyys 

Johtoalueelle sijoittuviin kohtei-
siin voi kohdistua voimajohdon 
rakentamisen, huoltotoimenpi-
teiden tai käytöstä poistamisen 
aikana fyysisiä vaikutuksia.  

Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kiinteät muinaisjäännökset tu-
lee ottaa huomioon pylväiden 
sijoittelussa, eikä voimajohdon 
rakenteita tule sijoittaa muinais-
jäännöskohteelle tai sen välittö-
mään läheisyyteen. Kohde tu-
lee merkitä maastoon ja suojata 
ennen rakentamista. 

Vähäinen vaikutus 

Jos pylvässijoittelussa ja raken-
tamis- ja huoltotoimenpiteiden 
aikana kohde on otettu huomi-
oon, vaikutukset jäävät vähäi-
siksi. 

Johtoalueen ulkopuolelle sijoit-
tuville muinaisjäännöskohteille 
ei kohdistu fyysisiä vaikutuksia. 

Ei muutosta Ei vaikutuksia 

 

9.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Muinaisjäännöskohteet huomioidaan voimajohtohankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa YVA-
menettelyn perusteella laadittavien kohdeohjeiden mukaisesti. Ohjeistus käsittää sekä rakennusvai-
heen että myöhemmän kunnossapidon, ja huomioi tarvittavan liikkumisen raskailla työkoneilla. Kohteet 
voidaan myös havaittavuuden parantamiseksi merkitä maastoon rakentamisajaksi. Tarvittaessa kysy-
tään vastuumuseolta ohjeita kohteiden suojaamiseksi. Mikäli nykyisen voimajohdon pylväiden perus-
tuksia sijoittuu muinaisjäännöskohteelle tai välittömään läheisyyteen, pyydetään alueelliselta vastuu-
museolta lausunto perustusten poistamisesta tai paikoilleen jättämisestä. Tämä on huomioitava Ro-
pottikankaan muinaisjäännösalueella, jossa nykyinen pylväspaikka sijoittuu alueen välittömään lähei-
syyteen sekä Kähöjoki 2 kivikautisen asuinpaikan alueella, jolle sijoittuu nykyinen pylväspaikka. Uusi 
pylvässijoittelu arvioidaan voitavan tehdä niin, että pylväitä ei sijoiteta arkeologisen kulttuuriperinnön 
kohteille. 

9.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

YVA-menettelyn yhteydessä on toteutettu kattavat arkeologiset inventoinnit kaikille tarkasteltaville joh-
toreiteille noin 200 metrin etäisyydelle suunnitellusta johtoreitistä. Tunnettujen eli havaittujen kohteiden 
osalta epävarmuutta ei ole. Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä, ellei johtoreittiä jatkosuunnittelussa 
muuteta yli 200 metriä suunnitellusta sijainnista. Jos kuitenkin rakentamisvaiheen maankaivamistöissä 
tulee esiin muinaisjäännökseen viittaavaa, on otettava heti yhteyttä alueelliseen vastuumuseoon. 
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10  VAIKUTUKSET KAAVOITUKSEEN JA MAANKÄYTTÖÖN 

10.1  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Hankkeen suhdetta kaavoihin on arvioitu ja tulkittu sen mukaan, muuttaako tarkasteltava voimajohto-
ratkaisu kaavan tarkoittamaa maankäyttöä, ja täyttääkö ratkaisu kaavan sisältövaatimukset siten, kun 
maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty.  

Hankkeen mukaisen voimajohtoyhteyden tarve ei ole ollut esillä aiemmin energiamurroksen nopeu-
desta johtuen, joten voimajohtoreitille ei ole omia varauksia maakuntakaavoissa eikä kuntien kaa-
voissa. Kaavamerkintöjä hankkeelle lisätään, mikäli kaavoja päivitetään. 

Uusiin maastokäytäviin sijoittuvat voimajohtoreitit puuttuvat kaavoista yksiselitteisesti. Voimajohdon 
toteuttaminen ei kuitenkaan vaadi pääsääntöisesti erillistä kaavamerkintää, vaikka se olisi uudessa 
maastokäytävässä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit eivät edellytä kaavamuutoksia, sillä voimajohdot 
eivät muuta oleellisesti kaavojen osoittamaa maankäyttöä. 

Poikkeuksen tähän tekevät arvioinnissa tunnistetut ristiriidat toteuttamattomien yleiskaavojen rantara-
kennuspaikkojen kanssa neljän rakennuspaikan osalta. Näissä kohteissa tarkasteltava voimajohto es-
tää tai vaikeuttaa rantarakennuspaikkojen toteutumisen. Toteutumattomia lomarakennuspaikkoja kos-
kevat menetykset korvataan lunastusmenettelyssä.  

Niillä tarkasteltavilla osuuksilla, joilla jo nykyisin sijaitsee voimajohto, on maakuntakaavoissa ja yleis-
kaavassa voimajohtoja kuvaavia viiva- ja aluemerkintöjä. Nykyisten reittien rinnalla olevilla voimajohto-
osuuksilla voimajohtomerkinnät voidaan tulkita yhteyksinä, jotka mahdollistavat useita voimajohtora-
kenteita maakuntakaavoissa ja pääsääntöisesti myös yleiskaavoissa. 

Osassa rantayleiskaavoista nykyisen voimajohdon kaavamerkintä puuttuu, vaikka voimajohto on ollut 
olemassa kaavan laadinnan ajankohtana. Monissa suunnittelualueen kaavoissa on maiseman, kult-
tuuriperinnön ja luonnon monimuotoisuuden suojeluarvojen sekä virkistysarvojen säilyttämiseen viit-
taavia kaavamääräyksiä. Ne ovat luonteeltaan sellaisia, että voimajohdon toteuttamisen voi tulkita ole-
van joiltain osin ristiriidassa määräysten kanssa. Nämä ristiriidat eivät estä voimajohdon toteuttamista 
minkään vaihtoehdon osalta. Määräysten toteutumista on arvioitu eri vaikutusosa-alueiden arvioinnin 
yhteydessä ja vaihtoehtojen vertailussa. Vaikutusten arvioinnissa ei tunnistettu merkittäviä ristiriitoja 
selvitysalueen maisemaan, kulttuuriperintöön, luonnon monimuotoisuuteen tai muuhun ympäristöön 
kohdistuvien kaavamerkintöjen kanssa. 

Hankkeen suhdetta maankäyttöön ja asutukseen on arvioitu ja tulkittu sen mukaan, muuttaako tar-
kasteltava voimajohtoratkaisu nykyistä maankäyttöä ja minkä verran muutoksia aiheutuu. Voimajohto 
rajoittaa maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä. Pääsääntöisesti voimajohtoalueella ei 
voi olla rakennuksia tai rakennelmia, eikä voimajohtoalueella tapahtuva toiminta saa vaarantaa sähkö-
turvallisuutta. Suorat maankäyttövaikutukset jäävät voimajohtohankkeessa yleensä paikallisiksi ja ne 
kohdistuvat pääsääntöisesti voimajohtoalueeseen. Välillisesti voimajohtohanke saattaa vaikuttaa 
maankäytön sijoittumiseen ja laajenemissuuntaan. 

Tässä hankkeessa voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon paikalle tai rinnalle, jolloin muu-
toksen suuruus jää pieneksi. Nykyisen johdon paikalle sijoittuva voimajohto leventää vain hieman joh-
toaluetta ja muutos nykytilaan jää marginaaliseksi. Uuteen maastokäytävään sijoittuvat reittivaihtoeh-
dot ovat lyhyehköjä asutuksen tai luontokohteiden kiertoja.  

Alajärvi-Petäjävesi (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle) 

Reittiosuus sijoittuu Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntakaavojen alueelle. Nykyiset voima-
johtoreitit on osoitettu molemmissa maakuntakaavoissa. Reitti sijoittuu 10 yleiskaavan ja kahden ase-
makaavan alueelle tai läheisyyteen. Petäjäveden rantayleiskaavassa on osoitettu yksi uusi lomaraken-
nuspaikka nykyisen voimajohdon johtoalueelle. Rakennuspaikan toteutuminen estyy. 

Reittiosuudella on suhteellisen vähän asutusta ja loma-asutusta eikä asuin- tai lomarakennuksia sijoitu 
johtoalueelle. Muutos maankäytön ja asutuksen osalta on pieni ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Petäjävesi-Jämsä (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon 
länsipuolelle) 
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Reittiosuus sijoittuu Keski-Suomen maakuntakaavan alueelle. Nykyiset voimajohtoreitit on osoitettu 
maakuntakaavassa. Itäahon/Rajasuon vaihtoehto kiertää maakuntakaavassa osoitetun luonnonsuo-
jelu- ja Natura 2000-alueen. Reitti sijoittuu neljän yleiskaavan ja kolmen asemakaavan alueelle tai lä-
heisyyteen. 

Reittiosuudella on suhteellisen vähän asutusta ja loma-asutusta eikä asuinrakennuksia sijoitu johtoalu-
eelle. Neljä lomarakennusta sijoittuu nykyisen voimajohdon ja suunnitellun voimajohdon johtoalueelle. 
Muutos maankäytön ja asutuksen osalta on pieni ja vaikutukset jäävät vähäisiksi.  

Jämsä-Toivila (nykyisten voimajohtojen rinnalle) 

Reittiosuus sijoittuu Keski-Suomen maakuntakaavan alueelle. Nykyiset voimajohtoreitit on osoitettu 
maakuntakaavassa. Reitti sijoittuu yhden yleiskaavan ja kolmen asemakaavan alueelle tai läheisyy-
teen. 

Reittiosuudella on suhteellisen vähän asutusta ja loma-asutusta eikä asuin- tai lomarakennuksia sijoitu 
johtoalueelle. Muutos maankäytön ja asutuksen osalta on pieni ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Toivila-Hikiä (pääasiassa nykyisten voimajohtojen paikalle) 

Reittiosuus sijoittuu Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntakaavojen alueelle. Ny-
kyiset voimajohtoreitit on osoitettu molemmissa maakuntakaavoissa. Reitti sijoittuu 11 yleiskaavan ja 
11 asemakaavan alueelle tai läheisyyteen. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaavassa on kolme uutta 
lomarakennuspaikkaa osoitettu osittain nykyiselle johtoalueelle. Merkintä on ristiriidassa voimajohdon 
kanssa. 

Reittiosuudella on enemmän asutusta ja loma-asutusta. Tällä osuudella johtoalueelle sijoittuu kuusi 
asuinrakennusta ja 17 lomarakennusta. Näistä asuinrakennukset sijoittuvat jo nykyisen voimajohdon 
johtoalueelle. Kolme lomarakennusta sijoittuu voimajohdon levennysalueen reunaan. Muutos maan-
käytön ja asutuksen osalta on pieni ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

10.2  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otet-
tava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-
sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
voitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 
2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on 
tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liik-
kumista, elinympäristön laatua, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energia-
huoltoa. (Ymparisto.fi/ Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä >Valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet) 

Suurella infrastruktuurihankkeella, kuten voimajohtohankkeella, on monenlaisia vaikutuksia, joista 
osan voi tulkita olevan osin ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yksittäisten tavoit-
teiden kanssa. Yksittäisiä ympäristövaikutuksia on arvioitu suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttö-
tavoitteisiin eri vaikutusalueiden arvioinnin yhteydessä. Seuraavassa on lyhyesti käsitelty niitä valta-
kunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joilla voi katsoa olevan merkitystä tämän voimajohtohankeen kan-
nalta.  
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Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-
den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä vä-
estökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssi-
tehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

Toteutuminen: 

Suunnitteilla oleva voimajohtohanke edistää energiahuollon valtakunnallisten ja alueellisten tarpeiden turvaamista ja pa-
rantaa sähkön saannin luotettavuutta. 

Voimajohtohankkeessa on hyödynnetty pääosin nykyisiä johtokäytäviä. Voimajohtosuunnittelu toteuttaa maakuntakaavan 
voimajohtolinjauksia. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-
alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.  

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille 
jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Toteutuminen: 

Tarkemmassa hankesuunnittelussa otetaan huomioon tulvavaara-alueet jokien ylityksissä. Suunnitellut reittivaihtoehdot 
sijoittuvat pääosin riittävän etäälle asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Edistetään 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden säilymisestä. 

Toteutuminen: 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat pääasiassa riittävän etäälle kulttuuriperinnön ja maiseman arvokohteista. Muutamia 
arvokkaita alueita sijoittuu kuitenkin voimajohtoreittien läheisyyteen. Merkittävin vaikutus muodostuu muutamille valtakun-
nallisesti arvokkaille maisema-alueille ja rakennetun kulttuuriympäristön alueille. Näiden alueiden ylityskohdilla on jo nykyi-
sellään voimajohtoja, joten vaikutus ei ole uusi. Suunniteltujen voimajohtoreittien johtoalueille sijoittuu muinaisjäännöskoh-
teita. Kohteet on mahdollista huomioida tarkemmassa reitti- ja pylvässuunnittelussa niin, että niille ei aiheudu vaikutuksia. 
Hankkeen vaikutukset kulttuuriperintöön ja maisema-alueille ovat kokonaisuudessaan vähäisiä, paikoin kohtalaisia. 

Tarkemmassa reitti- ja pylvässuunnittelussa voidaan huomioida voimajohtoreittiä risteävät tai niiden läheisyyteen sijoittu-
vat virkistysreitit ja viheralueverkostot. 

Suunnitellun voimajohdon reitillä olevien viljelyalueiden ylityksissä voidaan tarkemmassa pylvässuunnittelussa huomioida 
maatalouden edellytykset ja pylväät sijoittaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa viljelytoimenpiteille. Voima-
johdot sijoittuvat pääosin nykyisten johtojen paikalle tai rinnalle. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasu-
putkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia 
johtokäytäviä. 

Toteutuminen: 

Suunnitteilla oleva voimajohtohanke edistää energiahuollon valtakunnallisten ja alueellisten tarpeiden turvaamista ja lisää 
sähkönsiirron kapasiteettia. Ikääntyvän sähkönsiirtoverkon korvaaminen uudella luo edellytykset luotettavaan sähkönsiir-
toon pitkälle tulevaisuuteen. Reittisuunnittelussa on hyödynnetty nykyisiä johtokäytäviä. 
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Alajärvi-Hikiä voimajohtoyhteyden sijaintimaakunnissa on voimassa seuraavia ohjelmia ja strategioita, 
joiden kanssa hankkeen ei arvioida olevan ristiriidassa. Hanke tukee ohjelmissa ja strategioissa esitet-
tyjä tavoitteita energiahuollon ja -tehokkuuden sekä teknisen energiainfrastruktuurin osalta.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021. Etelä-Pohjan-
maan maakunnan tavoitteina ovat kestävä väestörakenne, inspiroiva luonnonympäristön ja monipuoli-
nen asuminen, sujuva ja saavutettava arki sekä korkea elämänlaatu ja hyvinvoinnin vahvistaminen 
(Etelä-Pohjanmaan liitto 2021). 

Keski-Suomen strategia 2025–2050 luonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2021. Se sisältää myös 
maakuntaohjelman vuosille 2022–2025, joka sisältää lähivuosien yhteiset toimenpiteet sekä maakun-
tasuunnitelman, eli tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050. Strategiassa 
nousee esiin kasvu, luonto sekä kestävyys. Tavoitteena on kestävä ympäristö, johon liittyy myös hiili-
neutraalius vuoteen 2030 mennessä sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen. 

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.2021.Pirkan-
maa haluaa jatkossakin olla yksi Suomen vetovoimaisimmista, uudistumiskykyisimmistä ja eteenpäin 
katsovimmista maakunnista. Pirkanmaan tavoitteena on kehittää kestävää asumista ja liikkumista 
energiatehokkaiden ja älykkäiden ratkaisujen avulla. Pirkanmaa vahvistaa asemiaan teknisen infra-
struktuurin (liikenne, rakennukset, energia, jäte- ja vesihuolto) älyominaisuuksien kehittäjänä (Pirkan-
maan liitto 2021). 

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 3.12.2021. Päijät-
Hämeellä on tavoitteena olla vetovoimainen ja pitovoimainen maakunta, hiilineutraali vuonna 2030, 
kiinnostava yrityksille ja hyvinvoinnin maakunta. Päijät-Hämeen nettomuuttoa on tavoitteena kasvattaa 
sekä nuorten koulutusastetta lisätä (Päijät-Hämeen liitto 2021).  

Kestävän kasvun Häme 2022–2025 Maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
29.11.2021. Maakuntaohjelmassa tavoitellaan kestävää infraa, kaikille helppoa liikkumista sekä moni-
puolista ja vetovoimaista asumista. Hämeen tavoitteena on aluekehittämistä koskeva sopimus valtio-
osapuolen kanssa. Maakuntaohjelmassa tuodaan myös esiin Hyvää elämää Hämeen maaseudulla -
maaseudun kehittämissuunnitelma (Hämeen liito 2022). 

10.3  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset maankäyttövaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä. Työkoneet 
saattavat vaurioittaa teitä, puustoa ja viljelyksiä. Pelloilla voi tapahtua maan tiivistymistä ja salaojien 
vaurioitumista. Rakentamisen aikaiset työvaiheet voivat myös haitata alueella liikkumista ja maatalous-
toimenpiteitä. 

Voimajohto rajoittaa maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä. Pääsääntöisesti voimajoh-
toalueella ei voi olla rakennuksia tai rakennelmia, eikä voimajohtoalueella tapahtuva toiminta saa vaa-
rantaa sähköturvallisuutta. Suorat maankäyttövaikutukset jäävät voimajohtohankkeessa yleensä pai-
kallisiksi ja ne kohdistuvat pääsääntöisesti voimajohtoalueeseen. Välillisesti voimajohtohanke saattaa 
vaikuttaa maankäytön sijoittumiseen ja laajenemissuuntaan. Muutostarpeita voi aiheutua myös kaavoi-
hin.  

Johtoalueen sisällä maankäytölle on selkeät rajoitukset, mutta johtoalueen ulkopuoliselle lähialueen 
maankäytölle voimajohdon omistaja ei voi antaa erityisiä rajoituksia. Suomessa ei ole olemassa viralli-
sia määräyksiä tai ohjeita siitä, mitä maankäyttöä voidaan osoittaa johtoalueen läheisyyteen. Kaavoi-
tuksessa on hyvä noudattaa voimajohtojen läheisyydessä niin sanottua varovaisuusperiaatetta, kun se 
on mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ihmisten mahdollisten terveysvaikutushuolien takia 
vältettäisiin kaavoittamasta uusia asuinrakennuksia, päiväkoteja, leikkikenttiä tai kouluja johtoalueen 
välittömään läheisyyteen. 

Johtoalueen leventäminen tai uuden voimajohdon rakentaminen aiheuttaa haittoja maa- ja metsäta-
loudelle sekä turvetuotannolle. Peltoviljelyä johtoalue ei estä, mutta peltoalueella voimajohtopylväät 
ja niiden tukirakenteet voivat vaikeuttaa maataloustöitä ja lisätä rikkakasvien leviämistä.  

Metsätalousalueilla uuden johdon alle jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalouskäytöstä. 
Poistuvan metsäpinta-alan lisäksi metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset riippuvat voimajohdon sijoit-
tumisesta suhteessa metsäpalstaan. Jos uusi voimajohto sijoittuu samansuuntaisesti pitkien, kapeiden 
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metsäpalstojen kanssa, se voi leikata palstasta osan siten, että loppupalsta jää järkevän metsätalou-
den kannalta liian kapeaksi. Myös tuulenkaadot voivat lisääntyä voimajohtoalueen reunassa. Latva-
sahausten mahdolliset lahoviat eivät tutkimustulosten mukaan aiheuta taloudellisia tappioita, kun puut 
korjataan 10–15 vuoden kuluessa. 

Maa-aineisten ottoalueilla ja turvetuotantoalueilla voimajohto voi aiheuttaa käyttörajoituksia. Turve-
tuotannon toiminnot ovat useimmiten sovitettavissa yhteen voimajohdon kanssa. Kalliokiviaineksen 
louhintaa ja murskausta ei voida tehdä voimajohdon alla. 

Rakentamiseen voimajohto vaikuttaa suoraan estämällä rakentamisen uudelle tai laajentuneelle joh-
toalueelle. Lähtökohtaisesti rakennusrajat muutetaan nykykäytännön mukaisesti uuden johtoalueen 
ulkoreunoille voimajohtohankkeiden yhteydessä. Rakennusrajan muutoksella ei ole pääsääntöisesti 
käytännön merkitystä nykyisen asutuksen kannalta silloin kun johtoalue säilyy ennallaan, vaikka ra-
kennukset jäisivät uuden rakennusrajan sisäpuolelle. Tällaisissa tapauksissa sähköturvallisuusnäkö-
kohdat otetaan huomioon uuden voimajohdon suunnittelussa. Rakennusrajoitusalueen laajeneminen 
rajoittaa lisärakentamista voimajohdon suuntaan. 

Voimajohdot pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan etäälle asutuksesta. Yksittäisiin nykyi-
siin rakennuksiin saattaa kuitenkin kohdistua suuriakin haittoja niiden sijoittuessa voimajohdon lähei-
syyteen tai osin voimajohtoalueelle. 

Johtoaluetta voidaan rajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen kuten retkeilyyn, marjastukseen, 
sienestykseen ja metsästykseen. Johtoalue voi muodostaa uusia reittejä esimerkiksi hiihtämiseen, 
moottorikelkkailuun ja metsäautoteiksi. Johtoaukeita on hyödynnetty myös esimerkiksi joulukuusien 
kasvatukseen, riistapeltoina, kasvi-, puu- ja marjalajikkeiden kasvualustana sekä perhosniittyinä. 

Vaikutuksia liikenteeseen syntyy hankkeen rakentamisen aikana voimajohtorakenteiden kuljetuksista 
sekä muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta. Voimajohtorakenteiden kuljettaminen ei ole kui-
tenkaan edellyttänyt erikoiskuljetuksia aiemmissa Fingridin voimajohtohankkeissa. Liikennevaikutuk-
sen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja 
mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennekuormituksen suhteen. Hankkeen rakentamisen aikana voi-
majohtojen ja teiden sekä radan risteyskohdissa liikenteeseen saattaa kohdistua lyhytaikaisia vaiku-
tuksia, kuten nopeusrajoitukset tai mahdolliset lyhytaikaiset liikennekatkot. 

Voimajohtojen käytön aikana vaikutuksia liikenteeseen voi aiheutua voimajohtojen huoltokäynneistä. 
Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa. Voimajohdot voivat 
myös rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja voimajohtojen risteyskohdissa. Voimajohdot it-
sessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuuteen esimerkiksi aiheuttamalla törmäysriskin tai nä-
kemäesteen. 

10.4  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia sekä niihin 
liittyviä selvityksiä, karttatarkasteluja sekä YVA–ohjelmasta saatua palautetta. Tietoja on saatu myös 
kuntien maankäytön suunnittelijoilta. Lisäksi hankealueen kunnista tiedusteltiin voimajohtoreiteille si-
joittuvien rakennuslupien tilannetta. 

Hankkeesta aiheutuvat rajoitukset sekä ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maankäytön kesken kuvail-
laan. Vaikutukset suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä tarkasteltiin voimajohtojohtoreittien sijain-
tikuntien kaavoituksen ja maankäytön kannalta. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty 
huomiota suunnittelualueella olevien maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen. 

Hankkeen soveltuvuutta sekä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön on arvioitu laa-
jempana kokonaisuutena. Vaikutuksissa on arvioitu uuden voimajohdon soveltuvuutta nykyiseen yh-
dyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin sekä alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön. Li-
säksi on arvioitu vaikutusta mahdollisesti muihin vireillä oleviin maankäyttösuunnitelmiin. Arvioinnissa 
painottuu myös taajamien, asutuksen ja loma-asutuksen, maa- ja metsätalouden ja virkistysalueiden 
tarkastelu. Voimajohtoreittien sijoittumista suhteessa maanomistuksen kiinteistöjakoon tarkasteltiin 
kiinteistöjen pirstaloitumisvaikutusten arvioimiseksi. Kiinteistöjen pirstaloitumisella on vaikutusta pää-
asiassa metsätalouteen, mutta myös muuhun kiinteistöjen hyödyntämiseen. Voimajohdon vaatima 
uusi metsätalous- tai peltoviljelykäytöstä poistuvan maa-alan pinta-ala on arvioitu.  
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Paikallisen ja kunnallisen tarkastelutason lisäksi tarkasteltiin hankkeen yhdyskuntarakenteen ja maan-
käytön vaikutuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kan-
nalta.  

Kaavoitukseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit on laatinut asiantuntija-arviona ympä-
ristöinsinööri Janne Pekkarinen (YKS 697) FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

Voimajohtoreittien vaikutuksia liikenteelle on arvioitu erityisesti päätieverkon osalta. Vaikutusten arvi-
oinnissa on huomioitu liikennealueiden vaatimat suoja-alueet, erikoiskuljetusten verkko sekä olemassa 
olevat suunnitelmat. 

Liikenneverkon nykytila on selvitetty Väyläviraston Tierekisterin tiedoista vuodelta 2021. Voimajohdon 
teille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä on tarkasteltu suhteessa Väyläviraston Sähkö- ja 
telejohdot ja maantiet -ohjeeseen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018), joka huomioidaan suunnittelussa. 
Lisäksi voimajohtoa on tarkasteltu suhteessa rautateihin. 

Hankkeen vaikutuksia liikenteeseen on arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:stä DI Saara Aa-
vajoki. 

10.5  Nykytila ja vaikutusarvio 

10.5.1  Maakuntakaavoitus 

Hanke sijoittuu kahdeksan voimassa olevan maakuntakaavan alueelle. Voimassa olevien vaihemaa-
kuntakaavojen osalta kaavatilanne on esitetty yhdistelmämaakuntakaavakarttoja käyttäen. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat 

Etelä-Pohjanmaalla on voimassa viisi maakuntakaavaa: 

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Kaa-
vaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ympäristöministeriö on vahvis-
tanut muutoksen 5.12.2006.  

Vaihemaakuntakaava I (tuulivoima) on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016.  

Vaihemaakuntakaava II (kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot) on tullut voimaan 11.8.2016.  

Vaihemaakuntakaavan II muutos (kauppa ja keskustatoiminnot) on tullut voimaan 21.4.2020. Tarve 
muutokselle tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtyjen, vähittäiskauppaa käsittelevien muutosten 
vuoksi. Vaihemaakuntakaava II on kaavamuutoksella tarkistettu vastaamaan muuttunutta lainsäädän-
töä tältä osin.  

Vaihemaakuntakaava III (turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioenergialai-
tokset ja energiapuun terminaalit) on kuulutettu voimaan 23.8.2021. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli 
kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus 
päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Maakuntakaavan laadinta on 
käynnistetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022. Maakunta-
kaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 2023. Ta-
voitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 
vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. 

Tällä hetkellä voimassa olevien maakuntakaavojen ohjausvaikutusta tulkitaan kaavayhdistel-
mää tarkastelemalla, jotta maakuntakaavojen samanaikainen tulkinta helpottuisi (kuva 10.1 ja 
taulukko 10–1). 
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Kuva 10.1. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä. Suunnitellut johtoreitit on lisätty kuvaan kirkkaansinisellä katkovii-
valla. Nykyiset voimajohtoreitit on osoitettu maakuntakaavassa. 
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Taulukko 10-1. Etelä-Pohjanmaan kaavayhdistelmän merkinnät voimajohtoalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä 
merkintöjen suhde voimajohtoreitteihin.   

 Erityissuojelua vaativa vesistö  
Merkinnällä osoitetaan sellaisen vesistön koko valuma-alue, joka on todettu vesistön moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaaksi. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun erityissuojelua 
vaativa vesistön kanssa. 

 Matkailun vetovoima-alue 
Merkinnällä osoitetaan matkailun tai virkistyksen kehittämisen alueidenkäytöllisiä periaatteita 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallis-
ten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä koko-
naisuuksina.  
Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten 
tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaak-
son ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tu-
lee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, 
kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun Kuninkaanpuis-
ton matkailunvetovoima-alueen kanssa. 

 Ohjeellinen ulkoilureitti 
Yleisen ulkoilutoiminnan kannalta tärkeä ulkoilun runkoreitti. 
Suunnittelumääräys: Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomis-
tajien ja viranomaistahojen kanssa. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun ohjeellisen ul-
koilureitin kanssa. 

 Merkittävästi parannettava valta- tai kantatie, seututie tai yhdystie 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävästi parannettavat 
tieosuudet (valta-, kanta- seutu- ja yhdystiet) joiden kunto, tiegeometria tai liikennemäärät tai 
ympäröivä maankäyttö edellyttää tien merkittävää parantamista.  
Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamilla maanteillä (vt / kt / st / yt) tulee varautua teiden 
merkittävään rakenteelliseen parantamiseen tielinjausten ja -rakenteiden sekä risteysalueiden 
osalta. Suunnittelussa on huomioitava arvokkaat maisema-alueet, ympäristö ja melunsuojaus. 
Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla suunnittelun lähtökohtana tulee olla alueen eri-
tyisarvojen turvaaminen. Merkintä ei edellytä koko tiejakson parantamista. 
Merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevia turvetuotantoalueita tai alueita, joilla on voimassa 
oleva lainvoimainen ympäristölupa turvetuotantoon. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun merkittävästi 
parannettavan yhdystien 7140 kanssa. 

 Turvetuotantoon soveltuva alue 
Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita.  
Suunnittelumääräys: Turvetuotantoon soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon turvetuotannon vaikutukset asutukseen. Alueen käyttöönoton 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen ja 
valuma-alueella yhtäaikaisesti tuotannossa olevien alueiden määrään siten, että turvetuotanto 
osaltaan ottaa huomioon vesienhoidon toimenpideohjelmissa asetetut tavoitteet ja edistää nii-
den toteutumista. Suunnittelussa on huomioitava tuotantoalueiden yhteisvaikutukset vesistöi-
hin ja valuma-alueen kokonaiskuormitus, sekä tarvittaessa vaiheistettava tuotantoa huomioi-
den alapuolisten vesistöjen tila. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvit-
tää happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja suunnitella tuotanto siten, ettei se aiheuta mer-
kittävää hapanta huuhtoumaa. Vimpelinjoen valuma-alueen (47.08) ja Mustapuron valuma-alu-
een (14.674) alapuolisten vesistöjen erityisiin luonnonarvoihin on turvetuotantoalueiden yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitettua turvetuotan-
toon soveltuvaa aluetta. 

 Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti 
Merkinnällä osoitetaan maakunnalliseen runkoverkostoon kuuluva yleiseen käyttöön kehitet-
tävä moottorikelkkailureitti. 
Suunnittelumääräys: Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomis-
tajien ja viranomaistahojen kanssa. Reittejä ei tule suunnitella kulkemaan Natura 2000 -ver-
koston tai suojelualueiden kautta. Poislukien metsälain nojalla suojeltavat Natura-alueet. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun ohjeellisen 
moottorikelkkailun runkoreitin kanssa. 

 Virkistys-/matkailukohde 
Kehitettävä monipuolinen virkistys- / matkailukohde. 
Suunnittelumääräys mk-1: Alue on tarkoitettu virkistystoimintaa ja matkailua tukevaksi koh-
teeksi, jonne voidaan sijoittaa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka ra-
jaus määräytyy kuntakaavoituksen yhteydessä.  
Alueella ei ole voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
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Suhde voimajohtoreitteihin: Virkistys-/matkailukohde sijaitsee 
voimajohtoreitin läheisyydessä. 

 Melualue 
Alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien toiminnasta 
johtuva melualue, jolla melutaso ylittää päiväohjearvon LAeq 55 dB tai yöohjearvon LAeq 50 
dB (uusilla alueilla 45 dB). Merkintä sallii nykyisen toiminnan jatkamisen ja kehittämisen sekä 
rakennusten täydennys- ja peruskorjauksen. 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon puolus-
tusvoimien toiminnasta aiheutuva melu. Asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja käsittä-
vistä hankkeista on pyydettävä puolustusvoimien lausunto. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun melualueen 
kanssa. 

 Luonnonsuojelualue 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia, luonnonsuojelulain nojalla 
perustettuja tai perustettavaksi tarkoitettuja, alueita.  
Suojelumääräys: Ennen alueen suojelupäätöstä sillä ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, 
jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu luonnonsuojelualueen läheisyyteen. 

 Suojavyöhyke 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon puolus-
tusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet. Suunniteltaessa alueen käyttöä on puolustusvoi-
mille, palo- ja pelastusviranomaisille ja tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle varat-
tava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun suojavyöhyk-
keen kanssa. 

 Kylä 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset aluerakenteen kannalta tärkeät talouskylät, joihin suuntautuu 
tai joihin halutaan ohjata maaseuturakentamista tai jotka ovat merkittäviä maaseudun tasapai-
noisen kehittämisen kannalta. Kyliä, jotka sijoittuvat välittömästi kuntakeskuksen läheisyyteen 
tulee tarkastella c-merkinnän yhteydessä osana keskusta-alueiden muodostamaa kokonai-
suutta. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sivuaa Parviaisenkylää. 

 Voimajohto 220 kV 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijaitsee 220 kV voimajohdon merkinnän alueella. 

 Turvetuotantoalue 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun Turvetuotanto-
alueen kanssa 

 
 

Seututie  
Merkinnällä osoitetaan seututiet. Seututiet yhdistävät kuntakeskukset tärkeimpiin liikennetarve-
suuntiinsa ja kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ylempiluokkaiseen 
verkkoon. 
Suunnittelumääräys: Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoi-
tus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun Seututien 697 
kanssa. 

 Kalliokiviainesten ottamisalue 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät kalliokiviaineksen ottamisalueet. 
Suositus: Suosituksena on, että kalliokiviainesten ottamisen tulee perustua koko muodostu-
maa koskevaan suunnitelmaan. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu kalliokiviainesten ottamisalueen läheisyy-
teen. 

 Syöttövesijohto 
Merkinnöillä osoitetaan olemassa olevat maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät syöttöve-
sijohdot 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun Syöttövesijoh-
don kanssa. 

 Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue 
Alue on lintu- ja luontodirektiivin mukaan Euroopan yhteisön tärkeänä pitämä alue. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen 
läheisyyteen. 

 Tuulivoimaloiden alue 
Merkinnällä osoitetaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. 
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoimaloiden alueilla. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuntakaavan osoitetun Tuulivoimaloi-
den alueen kanssa. 
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Pohjavesialue 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu pohjavesialueen läheisyyteen. 

 

Hankkeen suhde Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoihin 

Voimajohtoyhteys on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen merkinnän mukainen niiltä osin kuin se 
sijoittuu nykyisen voimajohdon yhteyteen. Voimajohtohanke ei vaadi omaa maakuntakaavamerkintää, 
varsinkaan nykyisen voimajohdon käytävässä kehitettävä. Voimajohtomerkintää on tulkittava yhtey-
tenä, joka mahdollista rinnakkaisia voimajohtoja. Uuteen maastokäytävään sijoittuvilta osin voimajoh-
tohanketta ei ole osoitettu maakuntakaavassa. Voimajohdon voi toteuttaa ilman maakuntakaavamer-
kintää, vaikka maakuntakaavassa osoitetaankin tarpeen mukaan kantaverkon voimajohdot. Tarkastel-
tavat voimajohtoreitit eivät estä toteuttamasta maakuntakaavan tarkoittamaa maankäyttöä. 

Keski-Suomen maakuntakaavat 

Keski-Suomessa on voimassa yksi maakuntakaava. Lisäksi maakuntaliitto on aloittanut maakuntakaa-
van päivityksen. 

Keski-Suomen maakuntakaava on tullut 28.1.2020 lainvoimaiseksi maakuntavaltuuston hyväksymis-
päätöksen mukaisena. Keski-Suomen maakuntakaava perustuu Keski-Suomen maakuntastrategian 
Aluerakenne 2040 -suunnitelmaan. Kaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet. 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 laadinta on käynnistetty ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 
7.3.–5.5.2022.  

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvin-
voinnin aluerakennetta ja liikennettä. Kaavaluonnos muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakunta-
kaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin voimassa oleva maakuntakaava jää voimaan sellaise-
naan.  

Keski-Suomen maakuntakaava sijoittuu voimajohtoreittiosuuksien Alajärvi-Petäjävesi, Petäjävesi-
Jämsä ja Jämsä-Toivila alueille ja on esitetty kuvassa 10.2 ja taulukossa 10–2. 

Kuhmoisten kunta liittyi osaksi Pirkanmaan maakuntaa vuoden 2021 alusta. Kunnan alueella on tästä 
huolimatta toistaiseksi voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Parhaillaan käynnissä oleva maa-
kuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suo-
men maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Pirkanmaan maakuntaliitto on käynnistänyt Pirkan-
maan maakuntakaavan 2040 vaihetyön. Vaihemaakuntakaava täydentää voimassa olevaa Pirkan-
maan maakuntakaavaa 2040 sekä Kuhmoisten kunnan osalta Keski-Suomen maakuntakaavaa. 
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Kuva 10.2. Keski-Suomen maakuntakaava. Suunnitellut johtoreitit on lisätty kuvaan kirkkaansinisellä katkoviivalla. Nykyiset 
voimajohtoreitit on osoitettu maakuntakaavassa. 

Taulukko 10-2. Keski-Suomen maakuntakaavan merkinnät voimajohtoalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä mer-
kintöjen suhde voimajohtoreitteihin.  

 Melualue 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joille ei tule osoittaa asumista tai muita meluherkkiä toimintoja.  
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon val-
tioneuvoston päätöksellä annetut melutason ohjearvot. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavan osoitetun melualueen 
kanssa. 

 Tuulivoimatuotantoon soveltuva alue 
Merkinnällä osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuva alue. Merkintään ei sisälly MRL 33 §:n 
mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta.  
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen vaikutukset 
asutukseen, liikenneväyliin, maisemaan, kulttuuriperintöön, luontoon ja maa-aineshuoltoon. 
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Aluetta suunniteltaessa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityi-
sesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten lentoliikenteen aiheuttamat rajoitteet sekä 
tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetutun tuulivoima-
tuotantoon soveltuvan alueen kanssa. 

 Moottorikelkkailureitti 
Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetuttujen moottori-
kelkkailureittien kanssa useassa kohtaa sekä sijaitsee samalla sijainnilla kaavan eteläosissa. 

 Ulkoilureitti  
Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureittejä 
ohjeellisina. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetuttujen ulkoilu-
reittien kanssa Multian pohjoispuolella sekä Petäjäveden kohdalla. 

 Vesiretkeilyreitti 
Merkinnällä osoitetaan vesiretkeilyyn sopiva reitti. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetutun vesiretkei-
lyreitin kanssa Koskenpään pohjoispuolella sekä Hopsun koillispuolella. 

 Ulkoilun yhteystarve 
Merkinnällä osoitetaan virkistysalue- ja ulkoilureittiverkostoon liittyvä tavoitteellinen reittiyhteys.  
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata ulkoilureittien jatku-
vuus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavan osoitetun ulkoilun yh-
teystarpeen kanssa Jämsän eteläpuolella. 

 Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen 
soveltuvat alueet. 
Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt ja virkistysalueet 
ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suun-
nittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkei-
den kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. 
Metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavan osoitetun matkailun ja 
virkistyksen vetovoima-alueen kanssa 

 Kulttuuriympäristön vetovoima-alue  
Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät.   
Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoi-
suutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoi-
toa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.  
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun Kulttuuriym-
päristön vetovoima-alueen kanssa. 

 Valtakunnallisesti (v) ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue.  
Suunnittelumääräys: Alueella tulee edistää kestävän maatalouden harjoittamista. Alueen suun-
nittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja 
identiteetti. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun valtakunnalli-
sesti (v) ja maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kanssa. 

 Valta-/rautatien kehittämisakseli 
Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen Strategiassa määritelty toiminnallisesti merkittävä liiken-
nekäytävä.  
Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa kehittämisakselilla tulee kiinnittää huomiota 
pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä liikenteen ja matkailun palveluihin 
ja yritystoiminnan  
edistämiseen. Väylien kehittämisen tulee perustua matkojen ja kuljetusten käyttäjälähtöiseen 
palvelutasoajatteluun. Kehittämisakselit ovat myös joukkoliikenteen laatukäytäviä, joiden liityn-
täyhteyksiä ja -pysäköintiä tulee kehittää. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitetun valta-/rauta-
tien kehittämisakselin kanssa Jämsän ja Petäjäveden läheisyydessä. 

 Oikorata 
Merkinnällä osoitetaan uuden ratayhteyden yhteystarve.  
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunni-
telma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -
verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijaitsee oikoradan merkinnän alueella. 
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 Rautatie 
Merkinnällä osoitetaan rautatie. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen raken-
tamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun rautatien 
kanssa 

 Valtatie/kantatie (vt/kt) 
Valtateinä osoitetaan valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä välittäviä 
maanteitä. Kantateinä osoitetaan valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia maanteitä, jotka 
yhdistävät kaupunkitasoisia keskuksia tärkeimpiin liikennesuuntiin. Alueella on voimassa MRL 
33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
Suunnittelumääräys: Valta- ja kantateitä tulee kehittää käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun 
perustuen siten, että varmistetaan etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. 
Valtatietä 4 kehitettäessä tulee ottaa huomioon EU:n TEN–T-ydinliikenneverkolle asetut vaati-
mukset.    
Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla sekä 
linjausmuutoksiin, eritasoliittymiin, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyihin sekä lisäkaistoihin/ohi-
tuskaistoihin, jotka täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitettuja valta- ja 
kantateitä. 

 Natura 2000 -alue 
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun Natura-alu-
een kanssa. 
 

 Luonnonsuojelualue 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue. Alu-
eella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
Suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alu-
een suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti perustetaan.   
Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa ja niiden toteutus 
perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun luonnonsuo-
jelualueen kanssa. 

 Voimalinja 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat sekä suunnitelmiltaan riittävän valmiit (voimajohtohank-
keelle tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tai sähkömarkkinalain 
mukainen ympäristöselvitys) 110 kV, 220 kV ja 400 kV voimalinjat. Linjalla on voimassa MRL 
33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijaitsee voimajohdon merkinnän alueella. 

 Biotalouteen tukeutuva alue 
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.  
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten 
metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitettujen biotalou-
teen tukeutuvien alueiden kanssa. 

 Ampuma- ja moottorirata 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä ampumarata- tai moot-
toriurheilualue. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun ampumara-
dan kanssa. 

 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuu-
riympäristö.  
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen raken-
netun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen käyttöä on ohjattava siten, 
ettei näitä arvoja heikennetä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristön läheisyyteen. 

 Seudullisesti merkittävä tiivistettävä taajama 
Merkinnällä osoitetaan kehitettävä ja palvelut säilyttävä taajama.   
Suunnittelumääräys: Taajamaa ylläpidetään ja kehitetään seudullisesti kattavien palvelujen 
keskuksena. Kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevaa rakennetta kiinnittäen huomiota 
viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kevyen liiken-
teen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. 
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Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu Petäjäveden, Jämsänkosken, Jämsän ja 
Kuhmoisten seudullisesti merkittävien tiivistettävien taajamien läheisyyteen. 

 Energiahuollon alue 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallinen energiahuoltoalue, suurmuuntamo ja vesivoimalaitos. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun energiahuol-
lon alueen kanssa. 

 Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan 
tai varastoivan laitoksen 
Merkinnällä osoitetaan alue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja val-
mistavan tai varastoivan laitoksen.  
Suunnittelumääräys: Alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten ai-
neiden käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit. Alueiden käytön suunnittelussa on 
turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. 
Suhde voimajohtoreitteihin Voimajohtoreitti sijoittuu teollisuus- ja varastoalueen läheisyyteen. 

 Seututie 
Seututeinä osoitetaan seutukuntien liikennettä palvelevia ja seutukuntia pääteihin yhdistäviä 
teitä. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun seututien 
kanssa 

 

Valtakunnallisesti merkittävä päärata 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti risteää maakuuntakaavassa osoitetun pääradan 
kanssa Jämsässä. 

 

Lisäksi maakuntakaavaa koskee seuraavat yleiset määräykset, jotka ovat merkittäviä voimajohtoreit-
tien suunnittelun kannalta: 

• Kulttuuriympäristö: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut 
muinaisjäännökset ja maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä 
arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perin-
nemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maakunnallisesti merkittävät rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa. 

• Luonnonvarat: Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila ei niiden vaikutuksesta heikkene. Pohja-
vesiluokituksen alueet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa. 

Päijät-Hämeen maakuntakaavat 

Päijät-Hämeessä on voimassa kaksi maakuntakaavaa: Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 ja Jät-
teenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava. Alajärvi-Hikiä voimajohtohanketta koskee kuitenkin vain 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019. Lakimuutoksen myötä ympä-
ristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. 
Maakuntakaava on lainvoimainen kuulutusten myötä. Maakuntakaava 2006 on kumottu uuden kaavan 
tullessa voimaan. 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2040 sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä ja on esitetty 
kuvassa 10.3 ja taulukossa 10–3. 
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Kuva 10.3. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Suunnitellut johtoreitit on lisätty kuvaan kirkkaansinisellä katkoviivalla. Ny-

kyiset voimajohtoreitit on osoitettu maakuntakaavassa. 
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Taulukko 10-3. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014:n merkinnät voimajohtoalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä 
sekä merkintöjen suhde voimajohtoreitteihin.  

 Merkittävä yhdystie tai kokoojakatu 
Merkittävän yhdystien merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan kyläverkoston tai ylikunnallis-
ten yhteyksien kannalta tärkeitä teitä ja katuja. Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitettua yhdystietä 
useammassa sijainnissa. 

 Voimalinja 
Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat. 
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun voimajohto-
linjan kanssa samassa sijainnissa. 

 Uusi voimalinja  
Merkinnällä osoitetaan uudet 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat. 
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: maakuntakaavassa osoitettu uusi voimajohtolinja kiinnittyy voima-
johtoreittiin. 

 Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
Suunnittelumääräys: Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohja-
vesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulko-
puolelle. Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että 
ehkäistään pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee kahdella maakuntakaavassa osoitetulla 
vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella lähellä Torittua ja Vesijakoa. 

 Maaseutumainen alue 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee kahdella maakuntakaavassa osoitetulla 
maaseutumaisella alueella. 

 Haja-asutuskylä 
Merkinnällä osoitetaan haja-asutusluontoiset kylät, joilla on merkitystä kyläverkoston eheytymi-
sen tai vapaa-ajan asumisen kannalta. 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kunnallistekniikan järjestämiseen, monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymismahdollisuuksiin, 
palvelujen tukemiseen ja säilyttämiseen sekä rakentamisen sopeutumiseen olemassa olevaan 
kokonaisuuteen ja ympäristöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida ky-
lissä ja kylien läheisyydessä vapaa-ajan asumisen kehittäminen ja mahdollisuudet lisätä va-
paa-ajan asumisen ympärivuotisuutta tai muuttaa alueella sijaitsevaa loma-asutusta pysyvän 
asutuksen tarpeisiin kestävä kehitys, kuntatalous, kylien erityispiirteet ja tiivis kylärakenne huo-
mioon ottaen. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee haja-asutuskylänä merkittyjen Toritun ja 
Vesijaon itäpuolella. 

 Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maa- 
kunnallisesti arvokas alue   
Alueen ominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita tai maisemanähtävyyksiä ja rakennettuja  
kulttuuriympäristöjä. Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on esitetty liitteessä 
24. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaat alueet Lahden ja Heino-
lan keskustatoimintojen alueiden osalta on esitetty maakuntakaavaselostuksen liiteosan liit-
teissä 28 ja 29. 
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja hyö-
dyntämisessä on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta sekä huomioi-
tava kokonaisuuden kannalta merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee kahdella maakuntakaavassa osoitetulla 
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaalla alueella lähellä Torit-
tua ja Vesijakoa. 

 Melontareitti 
Merkinnällä osoitetaan melontaan soveltuvia reittejä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitetun melontareitin 
kanssa. 

 Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) 
ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (valtioneuvoston päätös 1995). Päijät-Hämeen 
kulttuuriympäristö- ja maisema- 
arvot on esitetty maakuntakaavaselostuksen liiteosan liitteissä 23 ja 25. 
Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta arvokkaat alueet Lahden ja Heinolan keskustatoi-
mintojen alueiden osalta on maakuntakaavaselostuksen  
liiteosan liitteissä 28 ja 29. 
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Suunnittelumääräys: Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla kulttuu-
riympäristön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävällä alueella lähellä Vesijakoa. 

 

Kanta-Hämeen maakuntakaavat 

Kanta-Hämeessä on voimassa vain yksi kokonaismaakuntakaava. 

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, mikä tarkoittaa, että kaava kattaa 
alueellisesti koko maakunnan. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen yksimielisesti 27.5.2019. 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman (kuulutus 21.10.2021). 

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä ja on esitetty 
kuvassa 10.4 ja taulukossa 10–4. 
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Kuva 10.4. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040. Suunnitellut johtoreitit on lisätty kuvaan kirkkaansinisellä katkoviivalla. Ny-
kyiset voimajohtoreitit on osoitettu maakuntakaavassa. 
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Taulukko 10-4. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n merkinnät voimajohtoalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä 
sekä merkintöjen suhde voimajohtoreitteihin.  

 Taajamatoimintojen alue 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 
taajamatoimintojen rakentamisalueet liikenne- ja viheralueineen. 
Suunnittelumääräys: Aluetta suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittu-
neena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavu-
tettavuutta huolehtimalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkojen kattavuu-
desta, sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava 
ympäristöönsä tavalla, joka ottaa huomioon alueen luontaiset ominaisuudet ja piirteet. Alueen 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoar-
vojen säilymiseen. Alueen  
kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla Taajama-
toimintojen alueella Hikiällä. 

 Voimajohtolinja, 400 kV 
Voimajohtolinjamerkinnällä osoitetaan kantaverkkoihin kuluvat 400 kV voimajohtolinjat. Sa-
massa linjakadussa voi olla myös 110 kV linjoja. Rakentamiskieltoalue on valtioneuvoston 
antaman lunastuspäätöksen mukainen. 400 kV linjojen osalta rakentaminen on kiellettyä joh-
toaukealle ja molemmilla puolilla johtoaukeaa olevilla 10 metrin reunavyöhykkeellä. 110 kV 
voimajohdoilla rakentamiskieltoalue on linjakohtainen ulottuen korkeintaan johtoalueen ulko-
reunaan. Linja-alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun voimajoh-
tolinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 Ohjeellinen uusi voimajohtolinja 
Merkintä osoittaa uuden voimajohtolinjan ohjeellista sijaintia. Uusi ohjeellinen linja on osoi-
tettu punaisella katkoviivalla. Mikäli linja on tarkoitus toteuttaa nykyiseen linja-aukkoon, on 
katkoviiva mustan yhtenäisen linjaviivan alla. Linja-alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys: Uudet voimajohtolinjat tulee pyrkiä sijoittamaan olemassa olevien linjo-
jen yhteyteen. 
Rakentamismääräys: Rakennettaessa ohjeellisten johtoreittien välittömään läheisyyteen, lu-
paviranomaisen on pyydettävä lausunto hankevastaavalta siitä, että rakentaminen ei vaa-
ranna johtohankkeen toteuttamista. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain maakuntakaavassa osoitetun 
ohjeellisen uuden voimajohtolinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 Virkistys-, retkeily- tai ulkoilualue 
Virkistys-, retkeily- tai ulkoilualuemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti mer-
kittäviä vapaa-ajan, retkeilyn ja luontomatkailun sekä viherväylien kannalta tärkeitä alueita. 
Merkinnällä osoitetaan myös seudullisesti  
merkittävät taajamiin liittyvät virkistysalueet ja/tai taajamien ekologisen verkoston kannalta 
erityisen tärkeät alueet.  
Alueella voi sijaita olemassa olevia vakituisia tai lomarakennuspaikkoja. 
Suunnittelumääräys: Alue on tarkoitettu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehit-
täminen, alueen hyvä saavutettavuus  
sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin 
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla V-alu-
eella Hämeenlinnan kaupungin pohjoisrajalla lähellä Nerosjärveä sekä Hikiällä. Lisäksi voi-
majohtoreitti sijaitsee välittömästi V-alueen itäpuolella Malinkaistenjärven kohdalla. 

 Ulkoilureitti  
Ulkoilureittimerkinnällä osoitetaan ohjeellisen ulkoilureitin linja, joka osoittaa reitin yhteystar-
peen. Reitin tarkka sijainti toteutumattomien reittiosuuksien osalta tarkentuu toteutuksen yh-
teydessä. Reitin merkinnällä osoitetaan pääasiassa kesäkäyttöön tarkoitettuja reittiyhteyksiä. 
Reitteihin liittyy myös toteutettuja talvikäyttöisiä osuuksia sekä toteutettuja hevosvaellus-
osuuksia.  
Suunnittelumääräys: Reitin tarkka sijainti määräytyy toteuttamisen yhteydessä. Ulkoilureitin 
toteutus koskee reitin vaatimaa reittipohjaa. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitetun ulkoilureitin 
kanssa useammassa eri paikassa. 

 Virkistyskohde, matkailukohde tai venesatama  
Kohdemerkinnällä osoitetaan tärkeimmät olemassa olevat tai kehittyvät pienimuotoiset virkis-
tyskohteet sekä vieras-, palvelu- ja kotisatamat, jotka liittyvät maakunnallisesti tai seudulli-
sesti merkittäviin veneilyväyliin. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee Lieson matkailukohteen läheisyydessä. 
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 Veneväylä 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee lähellä Lieson kylälle tulevaa veneväylää 
Kuohijärven rannalla. 

 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta   
MU-merkinnällä osoitetaan sellaisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka ovat ulkoilun 
kannalta tärkeitä vyöhykkeitä, ja joille on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi 
polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- ja muine  
tukialueineen. Alueet ovat maakunnallisesti merkittäviä yhtenäisiä luonnon ydinalueita ja -ko-
konaisuuksia. Maakuntakaava ei aiheuta rajoituksia alueiden metsänhoidolle. Metsälain mu-
kaisissa toimenpiteissä ei edellytetä lausuntomenettelyä. 
Suunnittelumääräys: Alueen rakentaminen tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittä-
västi heikennetä alueen maisema- ja muita ympäristöarvoja eikä ulkoilureittien ja muiden ul-
koilutoimintoja varten tarpeellisten  
alueiden järjestämismahdollisuuksia. Alueen ulkoilutoiminnat tulee suunnitella ja sijoittaa si-
ten, ettei haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla MU-alu-
eella Hämeenlinnan kaupungin pohjoisrajalla lähellä Nerosjärveä. 

 Luonnonsuojelualue, luonnonsuojelulain perusteella toteutettu tai toteutettavaksi tar-
koitettu suojelualue 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alu-
eita. Alueet sisältävät valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet. Alueilla on voi-
massa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon, että aluetta on 
maiseman, luonnonarvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava. 
Rakentamismääräys: Alueelle saa rakentaa vain suojelutarkoituksen ja tieteellisen tutkimuk-
sen edellyttämiä rakennuksia. Tavanomaista maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen 
olemassa oleville tiloille on sallittua  
siten, ettei alueen suojeluarvoa heikennetä. 
Suojelumääräys: Ennen luonnonsuojelulakiin perustuvia toimenpiteitä on alueen käytössä 
kiinnitettävä erityistä huomiota sen suojeluarvon säilymiseen. Luonnonsuojelulain nojalla 
muodostettuja alueita koskevat suojelupäätöksessä annetut määräykset. 
Kehittämissuositus: Alueelle tulisi laatia hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun SL-alueen 
välittömässä läheisyydessä Hämeenlinnan kaupungin pohjoisrajalla lähellä Nerosjärveä. 

 Natura-alue  
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet. Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvat alueet koostuvat Euroopan yhteisön komissiolle ilmoitetuista linnustonsuojelualu-
eista (SPA-alueet) ja alueista, jotka komissio  
tai neuvosto on jäsenmaiden ehdotuksesta hyväksynyt yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi 
(SCI-alueet). Valtioneuvoston päätöksen mukaisissa alueissa noudatetaan luonnonsuojelu-
lain 65 ja 66 §:n säännöksiä. Suomen Na- 
tura 2000-verkostoehdotus muodostuu pääosin olemassa olevista luonnonsuojelualueista, 
valtioneuvoston hyväksymien suojeluohjelmien alueista sekä eräistä muista suojelukohteista. 
Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun Natura-
alueen läheisyydessä Ormajärvellä. 

 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, rky 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY, 
Valtioneuvosto 22.12.2009).  
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön turvaaminen. Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on varmistet-
tava, että valtakunnallisesti merkittävät kult- 
tuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäris-
tön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla valtakun-
nallisella rky-alueella. 

 Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Sellaiset 
kohteet, joiden osoittamiseen ei maakunta- 
kaavan mittakaavan vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää maakunta-
kaavakartalla, esitetään kohteina erillisillä liitekartoilla.  
Suunnittelumääräys: Alueiden ja liitekartalla esitettyjen kohteiden suunnittelussa ja ylläpi-
dossa on otettava huomioon arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön turvaaminen. Suun-
nittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää kaupunkikuvan ja rakennuspe-
rinnön arvojen säilymistä ja kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuu-
riympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla maakun-
nallisella rky-alueella. 
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 Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 1995 mukaiset valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet. 
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on varmistettava, että valta-
kunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen 
maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla valtakun-
nallisesti merkittävällä maisema-alueella. 

 Maakunnallisesti merkittävä maisema-alue 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Maakunnallisesti arvok-
kaisiin alueisiin sisältyvät myös valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysin-
ventoinnin (ympäristöministeriö 2016)  
mukaiset kohteet. 
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on varmistettava, että maa-
kunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen 
maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla maakun-
nallisesti merkittävällä maisema-alueella. 

 YT merkittävä yhdystie tai katu 
Merkinnällä osoitetaan maaseudun tieverkkoa täydentäviä tieyhteyksiä. YTm -merkinnällä 
osoitetaan kehitettäviä matkailu- ja maisemateitä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitettua merkittävää 
yhdystietä tai katua. 

 Arvokas geologinen muodostuma  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita, kallioalu-
eita ja moreenimuodostumia.  Merkinnällä osoitetut geologiset muodostumat sisältävät mer-
kittäviä, maa-aineslain tarkoittamia geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. 
Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. Metsälain mukaisissa toimenpiteissä 
ei edellytetä lausuntomenettelyä. 
Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon kohteiden sisältä-
mien arvojen säilyminen sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.  
Rakentamismääräys: Rakennusten sijoituksessa tulee ottaa huomioon alueen geologiset ja 
maisemalliset arvot. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla arvok-
kaalla geologisella muodostumalla ge 126 ja ge 127 sekä ge 54. 

 Tärkeä tai vedenhankintakäyttöön soveltuva  
pohjavesialue 
Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät (luokka 1) ja siihen soveltuvat (luokka 
2) pohjavesialueet osa-aluemerkinnällä. Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueen ulkoraja, eli 
se alue, jolla on vaikutusta pohjaveden  
muodostumisalueen veden laatuun tai muodostumiseen. 
Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet tulee suunnitella siten, etteivät ne vaa-
ranna pohjaveden määrää tai laatua. Alueella tulee erityisesti ottaa huomioon pohjavesien 
pilaantumisriskit ja niiden edellyttämät riskienhallintatoimet tulee selvittää tapauskohtaisesti. 
Kehittämissuositus: Pohjavesialueille tulisi laatia suojelusuunnitelma. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee usealla maakuntakaavassa osoitetulla 
tärkeällä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. 

 Luontomatkailun kehittämisen kohdealue 
Merkinnällä osoitetaan luontovirkistyksen ja luontomatkailun kehittämisen kannalta erityisen 
merkittäviä, vetovoimaisia ja luonnonympäristöltään monipuolisia vyöhykkeitä, joilla on edelly-
tykset kehittyä monipuolisiksi luonto- 
matkailun ja vapaa-ajan aluekokonaisuuksiksi. Maakuntakaavassa näitä ovat Hämeen Jär-
viylängön ja Evon–Kuohijärven luontomatkailualueet.  Kehittämisen kohdealueilla ei ole maa-
kuntakaavasta johtuvia metsänhoidollisia rajoituksia. Metsälain mukaisissa toimenpiteissä ei 
edellytetä  
lausuntomenettelyä. 
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontomatkailun edelly-
tysten turvaamiseen, alueen virkistys- ja suojelualueiden hoidon ja käytön suunnitteluun, eri 
toimintojen verkostomaiseen kytke- 
miseen reitistöin sekä maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukemiseen. 
Kehittämissuositus: Kehittämisen kohdealueen kehittämistarpeet tulisi selvittää erillisellä ke-
hittämissuunnitelmalla. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla luonto-
matkailun kehittämisen kohdealueella Nerosjärven ja Kuohijärven alueella. 

 Soran ja hiekanottoalue 
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Merkinnöillä osoitetaan alueita, jotka ovat soran ja hiekanoton kannalta tärkeitä alueita. Alue-
rajaukset ovat vyöhykkeenomaisia muodostumaa rajaavia. Jokaisen hankkeen yhteydessä 
tulee selvittää varsinaisen ottotoiminnan  
alueen rajaus. Mikäli jälkikäyttö on muu kuin tavanomainen maa- ja metsätalous, se osoite-
taan lisämerkinnällä: mu ulkoilu- ja moninaiskäyttö, my erityinen maisemointitarve, vl virkis-
tyskäyttö. 
Suunnittelumääräys: Sora- ja hiekka-aineksen ottamissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota pohjaveden suojeluun ja ainestenoton maisemallisiin vaikutuksiin käyttämällä riittä-
viä suojakerroksia ja -vyöhyk- 
keitä sekä vaiheistamalla ainestenottoa ja maisemointia. Alueen toteutuksen tulee perustua 
riittävään luontoselvitykseen ja ympäristövaikutusten arviointiin.  Alueen jälkihoitotavoitteena 
on metsätalous, ellei sitä ole erikseen  
määritelty lisämerkinnällä. Harjualueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota ottoalueen sovitta-
miseen ympäröivään harjumaastoon.  
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla soran ja 
hiekanottoalueella EOh 471. 

 Energiahuollon alue tai kohde 
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai rakenteita, kuten voimaloita ja 
suurmuuntamoalueita varten varattuja alueita. Alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ra-
kentamisrajoitus.  
Suunnittelumääräys: Energiahuollon alueiden suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomi-
oita toiminnan vaikutuksiin ympäristössä.  
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla en koh-
teella Ormajärven luoteispuolella sekä EN-alueella Hikiällä. 

 J V Pääviemäri- ja päävesijohtolinja 
Linjamerkinnällä osoitetaan rakennetut seudulliset päävesijohdot tai pääviemärilinjat. Linja-
alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.  
Rakentamismääräys: Rakentaminen ei ole sallittua 20 metriä lähemmäksi johtoa ilman joh-
donpitäjän lupaa. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitettua pääviemäri- 
ja päävesijohtolinjaa, joka sijaitsee Tuuloksen ja Lammin välillä. 

 Pohjavedenottamo 
Kohdemerkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavedenot-
tamot. Ottamot ovat pääosin nykyisiä käytössä olevia, uusia osoitetaan Tammelan Portaa-
seen ja Lopen Räyskälään. Niiden sijainti perustuu ympäristöhallinnon ja vesihuoltoyhtiöiden 
selvityksiin. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun pohjave-
denottamon välittömässä läheisyydessä Tuuloksen ja Lammin puolivälin kohdalla. 

 VT valtatie, KT kantatie 
Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantatiet. Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien 
välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakun-
nan sisäistä liikennettä. Maakuntakaavassa osoitetut valtatiet 2,3,9 ja 12 ovat Liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksen 933/2018 (asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja nii-
den palvelutasosta) mukaisia maanteiden pääväyliä. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitettua Tuuloksen 
ja Lammin välistä valtatietä. 

 Merkittävästi parannettava tieyhteys 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviä yhtenäisiä tie-
osia valta- ja kantateillä, joiden kunto, liikennetarve tai ympäröivä maankäyttö edellyttää tien 
merkittävää parantamista. ”Merkittävä parantaminen” sisältää myös uuden eritasoliittymän 
rakentamisen tapauksissa, joissa se osoittautuu tien suunnittelussa tarpeelliseksi. 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnit-
tää luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologi-
sen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. Valtatieosuuk-
silla tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen järjestelyiden toimivuuteen. Alueiden suunnit-
telussa on säilytettävä mahdollisuus toteuttaa valtatie 2 kaksiajorataisena Forssan kaupunki-
seudulla sekä valtatien 3 täydentämiseen lisäkaistoilla. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitettua merkittä-
västi parannettavaa tieyhteyttä Riihimäen ja Oitin välillä. 

 Ampumarata-alue 
Kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ulkotiloissa sijaitse-
vat ampumarata-alueet. 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon harjoitettavien lajien sovel-
tuvuus alueelle.  
Alueen suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että merkittävien toiminnasta aiheutuvien ympä-
ristöhäiriöiden vaikutukset ehkäistään riittävin teknisin ratkaisuin ja/tai suoja-aluein. Veden-
hankintaa varten tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla tulee riittävillä kei-
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noilla varmistua siitä, ettei radan toiminta heikennä pohjavesien laatua tai vedenhankintakäyt-
töä. Toiminnan laajentamisessa tulee pyrkiä suuntaamaan uudet ratatoiminnot pohjavesialu-
een ulkopuolelle. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee kahden maakuntakaavassa osoitetun 
ampumarata-alueen välittömässä läheisyydessä Hikiällä. 

 Taajamajuna-asema 
Merkinnällä osoitetaan kehitettävät taajamajuna-asemat.  
Suunnittelumääräys: Taajamajuna-asemia kehitetään osana kokonaisliikennejärjestelmää. 
Harvialan ja Monnin uusien taajamajuna-asemien lähiympäristön maankäyttöä kehitetään si-
ten, että luodaan väestölliset edellytykset taajamajuna-aseman toimivuudelle. Uuden aseman 
tarkemman suunnittelun tulee perustua liikenteellisiin ja maankäytöllisiin selvityksiin, joilla 
varmistetaan radalliset valmiudet uuden taajamajunaliikenteen aseman avaamiselle, rataver-
kon toimivuus ja kehittämismahdollisuudet sekä asemaa käyttävän riittävän asukas- ja työ-
paikkamäärän olemassaolo. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otetaan huomi-
oon liikennepalvelujen kehittäminen, liityntäpysäköinnin tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut 
sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. 
Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maakuntakaavassa osoitetun taajama-
juna-aseman kanssa Hikiällä. 

 

Lisäksi maakuntakaavaa koskee seuraavat yleiset määräykset, jotka ovat merkittäviä voimajohtoreit-
tien suunnittelun kannalta: 

• Rakentamisrajoitus: Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai tekni-
sen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa maankäyttö- ja raken-
nuslain 33§:n mukainen rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan 
kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Ohjeellisiin merkintöihin ei liity raken-
tamisrajoitusta, ellei siitä erikseen määrätä kyseistä merkintää koskevasti. Yhteystarvetta osoit-
taviin merkintöihin ei liity rakentamisrajoitusta. 

• Yhtenäiset peltoalueet: Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on turvattava mahdollisuus hyvien 
ja yhtenäisten peltoalueiden tuotantokäyttöön. 

10.5.2  Yleiskaavoitus 

Tarkasteltavien voimajohtojen reiteille sijoittuu useita yleiskaavoja. Tässä kappaleessa on esitetty kaa-
vat kunnittain järjestyksessä pohjoisesta etelään. Taulukossa 10–5 on listattu kunnittain yleis- ja ase-
makaavat voimajohtoreittien läheisyydessä. 

Taulukko 10-5. Yleis- ja asemakaavat voimajohtoreittien läheisyydessä kunnittain. 

Kunta 
Kaavan nimi 

Asema-
kaava 

Yleis-kaava Nykyinen 
voimajohto 
osoitettu 
kaavassa 

Alajärvi  

Louhukankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava   x x 

Soini  

Soinin rantayleiskaavat  x  

Konttisuo tuulivoimaosayleiskaava  x x 

Korkeamaan tuulivoimaosayleiskaava  x x 

Parviaisenkylän osayleiskaava  x  

Saarijärvi  

Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava  x  

Pylkönmäki, Matkasalo – Valkeinen ranta-asemakaava x   

Multia  

Multian vesistöjen rantayleiskaava   x  

Pengerjoen rantayleiskaava  x  

Niemijärven-Pitkäjärven rantakaava x   

Petäjävesi  

Petäjäveden rantayleiskaava   x  

Petäjäveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus  x x 
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Kunta 
Kaavan nimi 

Asema-
kaava 

Yleis-kaava Nykyinen 
voimajohto 
osoitettu 
kaavassa 

Petäjäveden keskustan osayleiskaava  x x 

Rautakylän asemakaava x  x 

Lautalammien ranta-asemakaavat x  x 

Vireillä: Pitkälänvuoren tuulivoimakaava  x  

Jämsä  

Rasuanniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus  x x 

Jämsän taajamayleiskaava  x x 

Kaipolan Lahnamaan rantakaava x  x 

Kuhmoinen  

Sisäjärvien rantaosayleiskaava pohjoinen alue   x  

Sisäjärvien rantaosayleiskaava eteläinen alue   x  

Vireillä: Kuhmoisten keskustan osayleiskaava  x  

Padasjoki  

Toritun ranta-asemakaava x  x 

Arrakosken ranta-asemakaava x   

Auttoisten kylän ja läheisten ranta-alueiden osayleiskaava  x  

Hämeenlinna  

Lammin pohjoisosan osayleiskaava  x x 

Ormajärven osayleiskaava  x x 

Lammin keski- ja eteläosan rantaosayleiskaava  x x 

Kuohijärven-Ekojärven ranta-asemakaava x  x 

Niittylahti ranta-asemakaava x  x 

Ekojärven ranta-asemakaava x  x 

Janakkala  

Janakkalan itäinen rantayleiskaava  x x 

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava x  x 

Hausjärvi  

Hikiä 08 (Hausjärvi, Hikiä, rakennuskaava, korttelit 60–61 sekä tie- ja puis-
toalueet) 

x  x 

Hikiä 06 (Hausjärvi, Hikiä, rakennuskaava, korttelit 60–66 ja 68-69 sekä tie-
, pysäköinti- ja puistoalueet 

x  x 

Hikiä 01 (Hausjärvi, Hikiä, rakennuskaava 1:5000) x  x 

Hikiä 18 (Hausjärvi, Hikiä, muuntamoalueen rakennuskaava) x   

Hikiä 19 (Hausjärvi, Hikiä, Riiakanrinteen rakennuskaava) x   

Hikiä 12 rakennuskaavan muutos   x 

Hikiän osayleiskaava 1979 (oikeusvaikutukseton)  x x 

Vireillä: Hikiän uusi osayleiskaava (oikeusvaikutteinen)  x x 

 

Alajärvi 

Louhukankaan tuulivoimaosayleiskaava 

Louhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty Alajärven kunnanvaltuustossa vuonna 
2015. Osayleiskaava sijoittuu voimajohtoreitille Alajärvi-Petäjävesi (kuva 10.5) Alajärven sähköase-
man suunnittelualueen yhteydessä ja hieman etelämpänä kaavan itäreunalla. Nykyinen voimajohto on 
osoitettu kaavassa.  
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Kuva 10.5. Alajärven Louhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava.  

Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erik-
seen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. 
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltai-
selle alueelle. 

 NYKYINEN SÄHKÖLINJA, 400kV. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavan nykyistä sähkölinjaa, 400 kV 
kaava-alueen pohjoiskulmassa. 

 NYKYINEN SÄHKÖLINJA, 220kV. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavan nykyistä sähkölinjaa, 220 kV 
kaava-alueen pohjoiskulmassa sekä sijaitsee samalla sijainnilla kaavan itäreunalla osoitetun 
pohjois-eteläsuuntaisen voimajohtoreitin kanssa. 

Soini 

Soinin rantayleiskaava 

Soinin rantayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.12.1999. Osayleiskaava sijoittuu Soinin 
kuntaan Alajärven ja Petäjäveden väliselle johtoreittiosuudelle (kuvat 10.6–10.10). Uusi suunniteltu 
voimajohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodos-
tuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyistä voimajohtoa ei ole osoitettu 
kaavassa. Voimajohto sijoittuu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja sivuaa vesialu-
etta (W). 
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Kuva 10.6. Soinin rantayleiskaava, osa 1/5.  

 

Kuva 10.7. Soinin rantayleiskaava, osa 2/5.  
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Kuva 10.8. Soinin rantayleiskaava, osa 3/5.  

 

Kuva 10.9. Soinin rantayleiskaava, osa 4/5.  
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Kuva 10.10. Soinin rantayleiskaava, osa 5/5.  

Soinin rantayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja liitännäiselinkeinojen harjoittamiseen sekä raken-
nuslain 4 §:ssä tarkoitettuun haja-asutusluontoiseen rakentamiseen. 

-Tässä kaavassa määritelty rantojen lomarakentamisoikeus on siirretty maanomistusyksikkö-
kohtaisesti RA-1, RA-2 JA RM-1 alueille. 

-Rakennuslain 31 §:n 1 mom perusteella määrätään, että rakennuksia ei saa sijoittaa 150 met-
riä lähemmäksi rantaviivaa. Määräys ei koske AT-aluevarausmerkinnällä määriteltyä rantasau-
nan rakennusoikeutta. Erityisestä, esim, maanomistukseen tai perinteisen asutusrakenteen 
täydentämiseen liittyvästä syystä pysyvä asutus voidaan sijoittaa em. poiketen 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 LUONNONSUOJELUALUE. 

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu, merkittäviä luonnonarvoja 
omaava valtion toimesta toteutettava alue. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitetun luonnonsuo-
jelualueen länsipuolella. 

 SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun seudullisen 
pääväylän kanssa. 
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 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YMPÄRISTÖARVOJA JA UL-
KOILUN OHJAAMISTARVETTA.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä seudullisen ulkoilureitistön ra-
kentamiseen. 

-Rakennuslain 31 §:n 1 mom perusteella määrätään, että alueella saa rakentaa vain maa- ja 
metsätaloutta sekä seudullista reitistöä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Maa- ja metsä-
taloutta palvelevia rakennuksia ei saa sijoittaa 150 metriä lähemmäksi vesistöä. 

-Rakennuslain 124a §:n perusteella määrätään, ettei alueella saa suorittaa kaivamis-, louhi-
mis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, puuston avohakkuuta tai muuta näihin verrattavaa toimen-
pidettä ilman kunnanhallituksen lupaa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitetun MU-1-alueen 
itäpuolella. 

 VESIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee useiden osayleiskaavassa osoitettujen 
vesialueiden läheisyydessä. 

 

Lisäksi kaavaa koskee seuraavat yleiset määräykset, jotka ovat merkittäviä voimajohtoreittien suunnit-
telun kannalta: 

• Ranta-alueille sekä purojen ja laskuojien varsiin tulee muodostaa riittävän leveä viljelemätön 
suojavyöhyke tai kosteikkoapa, jolla voidaan vähentää valumavesien haitallista vaikutusta ve-
sistön tilaan. 

• Rak.L:n 124a §:n ja 135 §:n 1 mom. perusteella määrätään, että puuston avohakkuu on kiel-
letty 75 m leveällä vesistön rantavyöhykkeellä ilman kunnanhallituksen lupaa. 

Korkeamaan tuulivoimaosayleiskaava 

Soinin Korkeamaan tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2017 (kuva 
10.11). Uusi suunniteltu voimajohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin 
uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyinen voi-
majohto on osoitettu kaavassa. 

 

Kuva 10.11. Soinin Korkeamaan tuulivoimaosayleiskaava. 
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita erikseen 
osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alu-
eella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 NYKYINEN SÄHKÖLINJA, 220kV. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitetun nykyisen säh-
kölinjan, 220 kV kanssa samassa sijainnissa. 

 

 MAATALOUSALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitetun MT-
alueen vieressä. 

 NYKYINEN TAI PARANNETTAVA PÄÄSYTIE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun nykyisen tai 
parannettavan pääsytien kanssa. 

 

OHJEELLINEN UUSI MAAKAAPELI. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun ohjeellisen uu-
den maakaapelin kanssa. 

Konttisuon tuulivoimaosayleiskaava 

Soinin Konttisuon tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.8.2015 (kuva 10.12). 
Uusi suunniteltu voimajohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johto-
aluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyinen voimajohto on 
osoitettu kaavassa.  

 

Kuva 10.12. Soinin Konttisuon tuulivoimaosayleiskaava. 
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita erikseen 
osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alu-
eella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 

TURVETUOTANTOALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitettujen EO-aluei-
den välissä. 

 

ENERGIAHUOLLON KOHDE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitettujen en-kohtei-
den vieressä. 

 NYKYINEN SÄHKÖLINJA. 

 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain osayleiskaavassa osoitetun nykyi-
sen sähkölinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 

OHJEELLINEN UUSI MAAKAAPELI. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää ja sijaitsee vieressä osayleiskaavassa 
osoitetun ohjeellisen uuden maakaapelin kanssa. 

 NYKYINEN TAI PARANNETTAVA PÄÄSYTIE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun nykyisen tai 
parannettavan pääsytien kanssa. 

Saarijärvi 

Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava 

Rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.9.2008 (kuva 10.13). Uusi suunniteltu voi-
majohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu 
noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyistä voimajohtoa ei ole osoitettu kaa-
vassa. Voimajohto sijoittuu kaava-alueella maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Voimajohtoreitti 
ei ole ristiriidassa kaavamerkintöjen kanssa.  
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Kuva 10.13. Saarijärven Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava.  

Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

MRL:n 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että M-alueella on asuin- ja lomarakentaminen 
kielletty. M-alueilta on rantarakennusoikeus siirretty maanomistajakohtaisesti AM-, AO-, RM- 
ja RA-alueille sekä sa- ja sa1- merkinnöille. Alueen rakentamisessa noudatetaan kunnan ra-
kennusjärjestyksen määräyksiä, ellei kaavassa ole toisin osoitettu. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 

VESIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osayleiskaavassa osoitetun Vähälammen 
vesialueen itäpuolella. 

 

ALUE, JOLLA ON VAHVISTETTU TAI HYVÄKSYTTY RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Lisäksi kaavaa koskee seuraavat yleiset määräykset, jotka ovat merkittäviä voimajohtoreittien suunnit-
telun kannalta: 

• Ranta-alueiden metsien käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia 
ranta-alueita koskevia metsänkäsittelysuosituksia. 
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Multia 

Multian vesistöjen rantayleiskaava 

Multian vesistöjen rantayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.1.2004 (kuvat 10.14–10.19). 
Uusi suunniteltu voimajohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johto-
aluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyistä voimajohtoa ei 
ole osoitettu kaavassa. Voimajohto sijoittuu kaava-alueella maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), 
maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta 
(MY) tai vesialueelle (W). Voimajohtoreitti ei ole ristiriidassa kaavamerkintöjen kanssa.  

 

Kuva 10.14. Multian vesistöjen rantayleiskaava 1/6.  
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Kuva 10.15. Multian vesistöjen rantayleiskaava 2/6.  

 

Kuva 10.16. Multian vesistöjen rantayleiskaava 3/6.  
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Kuva 10.17. Multian vesistöjen rantayleiskaava 4/6.  

 

Kuva 10.18. Multian vesistöjen rantayleiskaava 5/6.  
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Kuva 10.19. Multian vesistöjen rantayleiskaava 6/6.  

Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle sallitaan haja-asutusmai-
nen rakentaminen ranta-alueen ulkopuolella. Ranta-alueen mahdollinen rakennusoikeus on 
maanomistajakohtaisesti siirretty  

Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava, että käyttövettä on riittävästi saatavilla ja että 
vesi-, jätevesi- ja jätehuolto hoidetaan siten, ettei vesistöä eikä pohjavettä saastuteta. 

Alueen metsänkäsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita koskevia 
metsänhoitosuosituksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 

Alueen osa tai kohde, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 
Maaperän kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on kielletty ilman Museoviraston lupaa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti lävistää osayleiskaavassa osoitetun sm-alueen. 

 

VESIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu kahden osayleiskaavassa osoitetun vesi-
alueen päälle ja sijoittuu useiden vesialueiden läheisyyteen. 
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 LOMA-ASUNTOALUE. 

Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Numero osoittaa alueella sijaitsevien ra-
kennuspaikkojen enimmäismäärän. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitettujen loma-asun-
toalueiden läheisyyteen Iso Palojärven rannalla sekä yhdellä nimeämättömän järven rannalla. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖAR-
VOJA TAI ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. 

Alue, jolla on vesimaiseman, luonnonympäristön tai kulttuuriympäristön erityisiä arvoja tai ul-
koilun ohjaamistarvetta. Alueen pellot tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää avoimina. Alu-
een metsänkäsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita ja metsäluon-
non arvokkaita elinympäristöjä koskevia metsänhoitosuosituksia. Maisemaa olennaisesti 
muuttavat metsänkäsittelytoimet on kielletty ranta-alueella. Alueella sallitaan rakentaminen 
vain maa- ja metsätaloutta varten. Alueen mahdollinen rakennusoikeus on tilakohtaisesti siir-
retty rakentamisen sallivalle alueelle. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MY-alueelle. 

 

Petäjävesi 

Petäjäveden rantayleiskaava 

Petäjäveden rantayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2008. Osayleiskaava sijoittuu 
voimajohtoreittiosuuksille Alajärvi-Petäjävesi ja Petäjävesi-Jämsä. Uusi suunniteltu voimajohto sijoittuu 
kaavan alueella pääosin nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin 
neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Kaava-alueelle sijoittuu myös Petäjäveden sähkö-
aseman länsipuolella uuteen maastokäytävään sijoittuvat kiertoreittivaihtoehdot, joissa muodostuu 62 
metriä leveä uusi johtoalue. Lisäksi molemmat Pengerjoen vaihtoehdot itä ja länsi sijoittuvat lähelle 
kaava-aluetta (kuvat 10.20–10.22). Kaavassa on osoitettu yksi uusi lomarakennuspaikka voimajohdon 
johtoalueelle. Rakennuspaikan toteutuminen estyy tai vaikeutuu.  
 

 

Kuva 10.20. Petäjäveden rantayleiskaava 1/3.  
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Kuva 10.21. Petäjäveden rantayleiskaava 2/3.  

 

Kuva 10.22. Petäjäveden rantayleiskaava 3/3.   

Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä:  
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 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Ranta-alueen mahdollinen ra-
kennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AP-, RA- ja AM-alueille. Alueen metsän-
käsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita koskevia valtakunnal-
lisia metsänhoitosuosituksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja metsäta-
lousvaltaiselle alueelle. 

 LOMA-ASUNTOALUE. 

Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Numero osoittaa alueen rakennuspaik-
kojen enimmäismäärän. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään 2-kerroksisen 
loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa 
olla enintään 250 k-m2. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle RA-alu-
eelle Petäjäveden sähköaseman kiertoreitillä, joka sijoittuu uuteen maastokäytävään. 

 ERILLISPIENTALOJEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu ympärivuotisten erillispientalojen rakentamiseen. Numero osoittaa alu-
eella sijaitsevien rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Rakennuspaikalle saa rakentaa yh-
den, enintään 2- kerroksisen asuinrakennuksen sekä saunarakennuksen ja talousraken-
nuksia. 

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450 k-m2. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Petäjäveden sähköaseman suunnittelualue sijoittuu osayleis-
kaavassa osoitetun AP-alueen välittömään läheisyyteen. 

 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskusten alueeksi. Numero osoittaa alueella sijaitse-
vien rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Rakennuspaikalle saa rakentaa maataloutta ja 
siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuotanto ja talousrakennuksi-
neen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi enintään 2-kerroksista asuinraken-
nusta sekä rantasaunan. Asuinrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 600 
k-m2. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sivuaa kahta kaavassa osoitettua AM-aluetta; 
toinen AM-alue sijoittuu nykyiseen voimajohtoon tukeutuvan johto-osuuden vierelle ja toi-
nen uuteen maastokäytävään sijoittuvan Petäjäveden sähköaseman kierron välittömään 
läheisyyteen. 

 OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA. 

Rakennuspaikan rakennusoikeus kuuluu sille tilalle, jonka alueelle ohjeellinen symboli on 
merkitty. 

UUSI RAKENNUSPAIKKA. 

Rakennuspaikan rakennusoikeus kuuluu sille tilanne, jonka alueelle ohjeellinen symboli on 
merkitty. 

OLEMASSA OLEVA TAI UUSI ASUINRAKENNUKSEN TAI MAATILAN RANTASAUNA. 

Rantasaunasta ei voida muodostaa erillistä rakennuspaikkaa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: uuteen maastokäytävään sijoittuva Petäjäveden sähköaseman 
kierto sijoittuu yhdelle osayleiskaavassa osoitetulle uudelle, rakentamattomalle rakennus-
paikalle ja sivuaa yhtä olemassa olevaa rakennuspaikkaa. Nykyiseen voimajohtoon tukeu-
tuva johto-osuus Petäjäveden sähköaseman eteläpuolella sijoittuu osayleiskaavassa osoi-
tetulle olemassa olevalle rakennuspaikalle. 

 

VESIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osittain vesialueiden päälle ja läheisyyteen. 
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SÄHKÖLINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisen voimajohdon paikalle sijoitettavaa voimajohtoreittiä 
sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun nykyisen sähkölinjan yhteyteen. 

 

SUUNNITELTU SÄHKÖLINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisen voimajohdon paikalle sijoitettavaa voimajohtoreittiä 
sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun nykyisen sähkölinjan yhteyteen. 

 

Lisäksi kaavaa koskevat seuraavat yleiset määräykset, jotka ovat merkittäviä voimajohtoreittien suun-
nittelun kannalta: 

• Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 
ranta-alueita koskevia kulloinkin voimassa olevia metsänhoitosuosituksia sekä metsälakia. Eri-
tyisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa sekä luo-, MY-, kma- ja pm- alueilla tulee metsänhoi-
dossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. 

Petäjäveden rantayleiskaavan muutos 

Petäjäveden rantayleiskaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.9.2019. Osayleiskaavan 
muutama yksittäisiä rakennuspaikkoja koskeva muutoskohde sijoittuu voimajohtoreittiosuuksien Ala-
järvi-Petäjävesi ja Petäjävesi-Jämsä läheisyyteen (kuva 10.23). Uusi suunniteltu voimajohto sijoittuu 
kaavan alueella nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä 
nykyisen johtoalueen molemmin puolin.  
 

 

Kuva 10.23. Petäjäveden rantayleiskaavan muutos.  
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Petäjäveden keskustan osayleiskaava 

Petäjäveden keskustan osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.6.2011. Osayleiskaava 
sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Petäjävesi-Jämsä. Yleiskaavassa on osoitettu Petäjäveden sähkö-
asema (kuva 10.24 ja 10.25). Uusi suunniteltu voimajohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen voimajoh-
don yhteyteen. 

 

Kuva 10.24. Petäjäveden keskustan osayleiskaava 1/2.  

 

Kuva 10.25. Petäjäveden keskustan osayleiskaava 2/2.  
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle. 

 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti rajautuu osayleiskaavassa osoitettuun teolli-
suus- ja varastoalueeseen. 

 VOIMALINJA (z). 

Linjalla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain osayleiskaavassa osoitetun 
voimalinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 VALTATIE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun valtatien 
kanssa. 

 RAUTATIE JA LIIKENNEPAIKKA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun rautatien 
kanssa. 

 

Jämsä 

Jämsän Rasuanniemen osayleiskaavan laajennus ja muutos 

Rasuanniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.9.2009. 
Osayleiskaava sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Petäjävesi-Jämsä (kuva 10.26). Uusi suunniteltu voi-
majohto sijoittuu kaavan alueella nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kilovoltin 
voimajohdon länsipuolelle. Uutta johtoaluetta muodostuu noin kahdeksan metriä nykyisen voimajoh-
don länsipuolelle. 

 

Kuva 10.26. Jämsän Rasuanniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus.  
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan maa- ja met-
sätalouteen liittyvä rakentaminen sekä vähäinen asuinrakentaminen. Alueelle rakentami-
nen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle. 

 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. 

Alueelle saa sijoittaa asumista, maa- ja metsätalous-, palvelu- ja matkailurakentamista 
sekä niihin liittyviä työtiloja. Alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavaa, lukuun otta-
matta maa- ja metsätalouden tarpeita palvelevaa rakentamista. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu kaavassa osoitettujen pientalovaltais-
ten asuntoalueiden välittömään läheisyyteen. 

 SÄHKÖLINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain osayleiskaavassa osoitetun 
nykyisen sähkölinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 VAARA-ALUE. 

Sähköjohtolinja. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain nykyisen voimajohdon kanssa 
samassa sijainnissa. Kaavassa on osoitettu voimajohdon vaara-alue. 

Jämsän taajamayleiskaava 

Jämsän taajamayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2.12.2019. Osayleiskaava sijoittuu 
voimajohtoreitille Toivila-Hikiä. Myös Jämsän raviradan reittivaihtoehdot itä ja länsi sijoittuvat molem-
mat taajamayleiskaavan alueelle. Lisäksi osayleiskaava sijaitsee johtoreittiosuuksien Petäjävesi-
Jämsä ja Jämsä Toivila itäpuolella lähellä voimajohtoreittejä (kuvat 10.27 ja 10.28). Kaavan alueelle 
sijoittuu siten sekä nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa osuutta että uuteen maastokäytävään sijoittu-
vaa osuutta. Uuteen maastokäytävään sijoittuva reittivaihtoehto sijoittuu kaavassa maa- ja metsäta-
lousvaltaiselle alueelle (M), metsätalousalueelle (MT) ja maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle 
(MA). Uuteen maastokäytävään sijoittuva reitti on lievässä ristiriidassa MA-merkinnän kanssa.  
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Kuva 10.27. Jämsän taajamayleiskaava 1/2.  
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Kuva 10.28. Jämsän taajamayleiskaava 2/2.  

Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on pääsääntöisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja metsäta-
lousvaltaiselle alueelle. 

 MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. 

Alueiden säilyminen avoimena ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. Uu-
disrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan maatilojen talouskeskuksien yhteyteen siten, 
että maisemalliset arvot huomioidaan. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MA-alueelle. 
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 MAATALOUSALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maatalousalu-
eelle. 

 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Jämsän raviradan voimajohtoreitin itäinen, nykyisiin voimajoh-
toihin tukeutuva vaihtoehto sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun VU-alueen reunaan. VU 
alueella sijaitsee ravirata. 

 RAVIRATAAN LIITTYVIEN TOIMINTOJEN LAAJENEMISSUUNTA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Jämsän raviradan voimajohtoreitin itäinen, nykyisiin voimajoh-
toihin tukeutuva vaihtoehto sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle raviradan laajenemis-
suunnalle. 

 LUONNONSUOJELUALUE. 

Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu. Alueella on merkit-
täviä luonnonarvoja. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus tai 
voimassa olevan suojelusopimuksen mukaiset rajoitukset. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti sijoittuu 
osayleiskaavassa osoitetulle SL-alueelle. 

 VALTAKUNNALLISESTI TAI MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS LINNUSTOALUE 

Suhde voimajohtoreitteihin: Nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti sijoittuu 
osayleiskaavassa osoitetulle luo-3-alueelle. 

 MAISEMA- JA KYLÄKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE. 

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas kylämaisema tai maaseudun 
kulttuurimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä maisemakuvaa on 
suojeltava. Rakentaminen tulee sijoittaa siten, ettei maisemallinen arvo vaarannu. Alueen 
tärkeimpiä säilytettäviä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia ominaispiirteitä ovat polveile-
vat viljelymaisemat, kulttuuri- historiallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennetun ympäris-
tön kokonaisuudet, vanhat tieurat, perinnebiotoopit sekä arkeologinen kulttuuriperintö. Alu-
eella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa sen 
kyläkuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tai alueelle rakennettaessa on huolehdittava siitä, että rakenta-
minen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu ympäris-
töönsä. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti sijoittuu 
osayleiskaavassa osoitetulle maisema- ja kyläkuvallisesti arvokkaalle alueelle. 

 JOHTO TAI LINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti sijoittuu osit-
tain osayleiskaavassa osoitetun nykyisen sähkölinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 Liikenteen melutaso ylittää yöajan ohjearvon ja se on otettava huomioonmikäli alueelle 
suunnitellaan uusia melulle herkkiä toimintoja. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulla melualueella. 

 MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA RATAOSUUS. 

Lisäraiteen läheisyyden maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, ettei kaksirai-
teisen pääradan sijaintia maastossa ole selvitetty. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytä-
vään sijoitettava voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun merkittävästi paran-
nettavan rataosuuden kanssa. 

 RATAYHTEYSTARVE. 

Ratayhteyden suunnittelussa tulee ottaa huomioon maisemalliset ja kulttuurihistorialliset 
arvot ja turvata kulttuurimaiseman säilyminen eheänä. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti risteää 
osayleiskaavassa osoitetun ratayhteystarpeen kanssa. 
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 MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA VALTATIE. 

Maankäytön suunnittelussa on varauduttava valtatien kehittämiseen sekä mahdollisiin uu-
siin ja parannettaviin eritaso- ja liittymäjärjestelyihin. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti risteää 
osayleiskaavassa osoitetun merkittävästi parannettavan valtatien kanssa ja uuteen maas-
tokäytävään sijoitettava voimajohtoreitti sivuaa sitä. 

 YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti risteää 
osayleiskaavassa osoitetun yhdystien/kokoojakadun kanssa. 

 HISTORIALLINEN TIELINJAUS. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti risteää 
osayleiskaavassa osoitetun historiallisen tielinjauksen kanssa. 

 

KEHITETTÄVÄ KÄVELYN JA PYÖRÄILYN PÄÄYHTEYS. 

Reitin sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti risteää 
osayleiskaavassa osoitetun kehitettävän kävelyn ja pyöräilyn pääyhteyden kanssa ja uu-
teen maastokäytävään sijoitettava voimajohtoreitti sivuaa sitä. 

 OHJEELLINEN ULKOILUREITISTÖ. 

Reitin sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti risteää 
osayleiskaavassa osoitetun ohjeellisen ulkoilureitistön kanssa. 

 

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖ. 

Reitin sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Suhde voimajohtoreittei-
hin: sekä nykyisen voimajohdon paikalle että uuteen maastokäytävään sijoitettava voima-
johtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun ohjeellisen moottorikelkkailureitistön kanssa. 

 

Lisäksi kaavaa koskee seuraavat yleiset määräykset, jotka ovat merkittäviä voimajohtoreittien suunnit-
telun kannalta: 

• Ympäristön tulee olla viihtyisä, turvallinen ja esteettisesti laadukas niin jalankulkijan, pyöräilijän 
kuin autoilijankin näkökulmasta. 

Kuhmoinen 

Sisäjärvien rantayleiskaava 

Sisäjärvien rantayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2002. Osayleiskaava sijoittuu 
voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä. Molemmat voimajohtoreittivaihtoehdot Kurjennoro itä ja länsi 
sijaitsevat osittain osayleiskaava-alueella (kuvat 10.29–10.38). Kaavan alueelle sijoittuu siten sekä ny-
kyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa osuutta että uuteen maastokäytävään sijoittuvaa osuutta. Kaavassa 
on kolme uutta lomarakennuspaikkaa osoitettu osittain johtoalueelle. Rakennuspaikkojen toteutuminen 
estyy tai vaikeutuu. 
 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
334 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

 

Kuva 10.29. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 1/10.  

 

Kuva 10.30. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 2/10.  
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Kuva 10.31. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 3/10.   

 

Kuva 10.32. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 4/10.  



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
336 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

 

Kuva 10.33. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 5/10.  

 

Kuva 10.34. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 6/10.  
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Kuva 10.35. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 7/10.  

 

Kuva 10.36. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 8/10.  
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Kuva 10.37. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 9/10.  

 

Kuva 10.38. Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaava 10/10.  
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

MRL 43.2 §:n perusteella määrätään, että asuin- ja lomarakennuksia ei saa sijoittaa 200 
metriä lähemmäksi rantaviivaa lukuun ottamatta kaavassa osoitettuja am-osa-alueita tai 
erillisiä saunoja. 

Alueen mahdollinen rantarakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty rakentamisen sallivalle 
alueelle (AT-, AP-, RA-, RM-alueille, am-osa-alueille tai erillisten rantasaunojen paikoille). 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YMPÄRISTÖARVOJA 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueen ympäristö-
arvot tulee ottaa huomioon kaikessa alueella tapahtuvassa toiminnassa. Alueen metsien 
käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia rantametsien käsit-
telysuosituksia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n perusteella määrätään, että alueella saa rakentaa 
vain maataloutta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia ja että rakennuksia ei saa sijoittaa 
200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. 

Alueen mahdollinen rantarakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty rakentamisen sallivalle 
alueelle (AT-, AP-, RA-, RM-alueille, am-osa-alueille tai erillisten rantasaunojen paikoille). 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoitettavaa voimajohtoreit-
tiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MY-alueelle. 

 VESIALUE. 

Alue on säilytettävä pääosin vesialueena. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle vesialueelle 
useassa paikassa. 

 ALUE, JOKA KUULUU VALTAKUNNALLISEEN RANTOJENSUOJELUOHJELMAAN. 

Alue on jaettu osa-alueisiin tunnuksilla r ja m. 

 Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman osa-alue. Osa-alueen toteuttaminen edellyttää 
luonnonsuojelulaissa tarkoitetun luonnonsuojelualueen perustamista. MRL 41.2 §:n nojalla 
määrätään, että rakennusten ja rakennelmien rakentaminen osa-alueella on kielletty. Osa-
alueella oleva rakennusoikeus on tilakohtaisesti joko siirretty rantojensuojeluohjelma-alu-
een ulkopuolelle rakentamisen sallivalle alueelle tai merkitty rantojensuojeluohjelma-alu-
eelle rakennettavaksi RA-alueella tai korvattavaksi. 

Rakennusoikeus, jota ei ole voitu siirtää eikä toteuttaa, on merkitty yleiskaavassa erityis-
merkinnällä -ra korvattavaksi maanomistajalle rantojensuojeluohjelman toteuttamisperiaat-
teiden mukaisesti. 

Rakentamiskielto on voimassa enintään 5 vuotta tämän yleiskaavan lainvoimaisesta hy-
väksymisestä. Kiellon mahdollisen päättymisen jälkeen rakennusoikeuksia käsitellään MRL 
133.3 §:ssä ja MRA 60.1 §:ssä säädetyllä tavalla rantojensuojeluohjelman periaatteiden 
mukaisesti. 

MRL 41.2§:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä maankamaran kaivaminen, 
louhiminen ja täyttäminen, puiden kaataminen ja muutkin luonnontilaa muuttavat toimenpi-
teet ilman MRL 128§:n mukaista lupaa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain 
mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreiteistä Kurjennoron itäinen uuteen maastokäytä-
vään sijoittuva vaihtoehto sijoittuu osa-alueen r viereen. 

 Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman osa-alue. Kaavamerkintä toteuttaa rantojensuo-
jeluohjelman suojelutavoitteet seuraavasti: 

Osa-alueella oleva rakennusoikeus on tilakohtaisesti joko siirretty rantojensuojeluohjelma-
alueen ulkopuolelle rakentamisen sallivalle alueelle tai merkitty rantojensuojeluohjelma-alu-
eelle rakennettavaksi RA-alueella. 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
340 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 
Osa-alueen metsiä saadaan hoitaa ja käsitellä rantojensuojeluohjelman mukaisesti noudat-
tamalla metsälain periaatteita ja kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia rantametsien 
käsittelysuosituksia. Osa-alueella sijaitsevien peltojen viljely on sallittua ja pellot suositel-
laan säilytettäväksi myös jatkossa viljelykäytössä. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreiteistä Kurjennoron läntinen nykyiseen voimajoh-
toon tukeutuva vaihtoehto sijoittuu osa-alueelle m. Itäinen uuteen maastokäytävään sijoit-
tuva vaihtoehto sijoittuu alueen viereen. 

 VALTAKUNNALLISEEN RANTOJENSUOJELUOHJELMAAN KUULUVA ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreiteistä Kurjennoron läntinen nykyiseen voimajoh-
toon tukeutuva vaihtoehto sijoittuu rantojensuojeluohjelmaan kuuluvalle alueelle. Itäinen 
uuteen maastokäytävään sijoittuva vaihtoehto sijoittuu alueen viereen. 

 NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoittuvat Kurjennoron voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat osayleiskaavassa 
osoitetulle Natura 2000-verkostoon kuuluvalle tai ehdotetulle alueelle. 

 LOMA-ASUNTOALUE. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. 

Kullekin alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen, erillisen 
saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m2.  

Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vä-
hintään 25 m. 

Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m2 suuruinen saunarakennus voidaan sijoittaa vähin-
tään 15 m etäisyydelle em. rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. 
Rakennusten lukumäärä saa olla enintään viisi. 

Pinta-alaltaan alle 1 ha:n saarilla olemassa olevia rakennuksia saadaan peruskorjata ja tu-
houtuneiden tilalle rakentaa uusia nykyistä kerrosalaa ylittämättä. 

Luku X osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuva voimajohtoreitti 
sijoittuu usean osayleiskaavassa osoitetun loma-asuntoalueen välittömään läheisyyteen. 
Kurjennoron reittivaihtoehdoista uuteen maastokäytävään sijoittuva itäinen vaihtoehto si-
joittuu loma-asuntoalueelle. Samoin Lummenne-järven rannalla Pippurissa Toivila-Hikiän 
itäinen nykyiseen voimajohtoon tukeutuva voimajohtoreitti sijoittuu muutamille osayleiskaa-
vassa osoitetuille rakennetuille loma-asuntoalueille. 

 RAKENTAMATON, OHJEELLINEN RAKENNUSPAIKKA. 

RAKENNETTU, SÄILYTETTÄVÄ RAKENNUSPAIKKA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Kurjennoron reittivaihtoehdoista uuteen maastokäytävään si-
joittuva itäisen vaihtoehdon johtoalue sijoittuu rakentamattoman rakennuspaikan päälle. 
Nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuva voimajohtoreittiosuus sijoittuu useiden kaa-
vassa osoitettujen rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen ja uutta johtoaluetta muo-
dostuu muutamia metrejä kaavassa osoitettujen rakentamattomien sekä rakennettujen ra-
kennuspaikkojen suuntaan. 

 MATKAILUPALVELUJEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu matkailu- ja lomakeskuksille. Alueelle saa rakentaa matkailua ja lomai-
lua sekä niihin liittyvää toimintaa varten tarpeellisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita. 

Luku X osoittaa alueen rakennusoikeuden enimmäismäärän kerros-m2:nä. 

Alueen rakentamisen tulee perustua tarkempaan maankäytön suunnitelmaan, mikäli raken-
nusoikeus on yli 400 kerros-m2 

Suhde voimajohtoreitteihin: Nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuva voimajohtoreitti 
sivuaa osayleiskaavassa osoitettua RM-aluetta yhdellä sijainnilla. 

 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa pientaloasumiseen. Kullekin alueen rakennuspaikalle saa 
rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen, erillisen saunan ja talousrakennuksia, joiden 
yhteenlaskettu kerrosala on enintään 300 m2. Uuden rakennuspaikan tulee olla vähintään 
5 000 m2.  
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Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vä-
hintään 40 m. 

Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m2 suuruinen saunarakennus voidaan sijoittaa vähin-
tään 15 m etäisyydelle em. rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. 

Luku X osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisten voimajohtojen paikalle sijoittuva voimajohtoreitti si-
joittuu usean osayleiskaavassa osoitetun pientalovaltaisen asuntoalueen välittömään lähei-
syyteen. Yhdessä kohdassa Lummenne-järven rannalla nykyiseen voimajohtoon tukeutuva 
voimajohtoreitti myös ylittää AP-alueen, jolla sijaitsee osayleiskaavan mukainen raken-
nettu, säilytettävä rakennuspaikka. 

 OSA-ALUE, JOKA ON VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIMAISEMA-
ALUE.  

Alueen maisemallisten arvojen tulee ohjata alueella toteutettavia hankkeita. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuva voimajohtoreitti si-
joittuu osayleiskaavassa osoitetulle kulttuurimaisema-alueelle. 

 OSA-ALUE, JOHON SAA SIJOITTAA MAATILAN TALOUSKESKUKSEN JA SEN TOI-
MINTAAN LIITTYVÄT ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSET. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuva voimajohtoreitti si-
joittuu am-alueen viereen. 

Kuhmoisten keskustan osayleiskaavan laadinta on aloitettu. Voimajohtohanke sijoittuu Kuhmoisten 
kunnan alueella osin nyt laadittavana olevan kaavan suunnittelualueelle alueen itäreunaan. Osayleis-
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2022. Kaavaluonnoksen 
ajankohtana on osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan loppukesä 2022. Kaava on tarkoitus 
saada hyväksymisvaiheeseen alkuvuodesta 2023. 

Voimajohdon sijoittuessa osittain laadittavana olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle, tulee 
arvioida hankkeen vaikutukset yleiskaavan laatimiseen. 

Hämeenlinna 

Pohjois-Lammin osayleiskaava ja Pohjois-Lammin osayleiskaavan muutokset 

Pohjois-Lammin osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.6.1998. Osayleiskaavan muu-
tokset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2001 ja 22.9.2005. Osayleiskaava ja sen muutokset 
sijoittuvat voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuvissa 10.39 ja 10.40 on esitetty 9.12.2005 mukai-
nen yleiskaavayhdistelmä). Kaavan alueelle sijoittuu sekä nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa osuutta 
sekä uuteen maastokäytävään sijoittuvia johtoreittejä Hämeenlinnan Riuttavuoren ja Porvari-Laurilan 
itäisillä vaihtoehdoilla. 
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Kuva 10.39. Pohjois-Lammin osayleiskaava ja Pohjois-Lammin osayleiskaavan muutokset 1/2.  
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Kuva 10.40. Pohjois-Lammin osayleiskaava ja Pohjois-Lammin osayleiskaavan muutokset 2/2.  
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakenta-
mista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden 
rakennuksia. Alueelle ei saa muodostaa rakennuspaikkoja. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YMPÄRISTÖARVOJA JA/TAI 
ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja -maise-
mien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä luonnontilaisten lehtojen vaalimi-
seen. Rantametsiä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus Tapion metsänhoitosuositus-
ten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuu-
teen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiosuutta si-
joittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on ympä-
ristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta. 

 RETKEILY- JA ULKOILUALUE. 

Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennel-
mia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle retkeily- ja 
ulkoilualueelle. 

 LOMA-ASUNTOALUE. 

Luku RA-merkinnän yläpuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä ( • ). 

Rakennuspaikalle saa sijoittaa 

- loma-asunnon 
- vierasmajan 
- muita talousrakennuksia 

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen 

Alle 5 000 m 2 rakennuspaikat 
-150 kerros-m 2 

Vähintään 5 000 m2 rakennuspaikat 
- 200 kerros-m 2 

Rakennusten enimmäiskoot ovat: 
-vierasmaja 30 kerros-m 2 
-sauna 20 kerros-m2 

Jos RA-alueen taustaosan erottaa rannasta toisen omistama kiinteistö, rakennusoikeus 
kohdistuu tausta-alueeseen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiosuutta si-
joittuu useiden osayleiskaavassa osoitettujen loma-asuntoalueiden läheisyyteen. 

 LOMA- JA MATKAILUALUE. 

Alue varataan loma-asutuksen, lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Ra-
kennusoikeuden perusteet on esitetty yleiskaavan selostuksessa. 
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Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiosuutta si-
joittuu osayleiskaavassa osoitetulle loma- ja matkailualueelle. 

 ERILLISPIENTALOJEN ALUE. 

Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä palveluja 
ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Luku A-merkin-
nän yläpuolella osoittaa alueelle sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä ( • ). 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa 
- yhden asunnon pientalon 
- saunan 
- muita talousrakennuksia 

Jos A-alueen erottaa rannasta toisen omistama kiinteistö, rakennusoikeus kohdistuu 
tausta-alueeseen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettavaa voimajohtoreittiä sijoittuu osayleiskaavassa osoitettujen loma-asun-
toalueiden läheisyyteen. 

 YLEINEN VENEVALKAMA-ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreittiosuus sijoit-
tuu yhden osayleiskaavassa osoitetun yleisen venevalkama-alueen päälle ja useiden lähei-
syyteen. 

 YKSITYINEN VENEVALKAMA-ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreittiosuus sijoit-
tuu yhden osayleiskaavassa osoitetun yksityisen venevalkama-alueen päälle ja useiden 
läheisyyteen. 

 VESIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreittiosuus sijoit-
tuu osayleiskaavassa osoitetulle vesialueelle. 

 SÄHKÖVOIMALINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreittiosuus sijait-
see osittain osayleiskaavassa osoitetun nykyisen sähkölinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 PÄÄVÄYLÄ. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettava voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun pääväylän 
kanssa. 

 KOKOOJAVÄYLÄ. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä nykyisten voimajohtojen yhteyteen että uuteen maasto-
käytävään sijoitettava voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun kokoojaväylän 
kanssa. 

 SAUNAN RAKENNUSALA. 

Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 20 m 2, ellei sa-merkinnän edessä olevalla 
luvulla ole osoitettu muuta kerrosalaa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: : nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreittiosuus sijait-
see osayleiskaavassa osoitetun saunan rakennusalan välittömässä läheisyydessä. 

 MUU POHJAVESIALUE. 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan III-luokan muu pohjavesialue. Alueen 
käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, etteivät suunnitellut toimenpiteet aiheuta hait-
taa pohjaveden laadulle ja määrälle. 

Suhde voimajohtoreitteihin: nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreittiosuus sijait-
see osayleiskaavassa osoitetulla muulla pohjavesialueella. 
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Ormajärven osayleiskaava 

Hämeenlinnan Ormajärven osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.9.2005. Osayleis-
kaava rajautuu voimajohtoreittiosuuteen Toivila-Hikiä, kaavan jäädessä voimajohtoreitin itäpuolelle 
(kuva 10.41). Kaavaa sivuaa nykyisiin voimajohtoihin tukeutuva voimajohtoreitti. 
 

 

Kuva 10.41. Hämeenlinnan Ormajärven osayleiskaava.  

Lammin keski- ja eteläosan rantaosayleiskaava 

Lammin keski- ja eteläosan rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.1.2003. 
Osayleiskaava sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuvat 10.42 ja 10.43). Kaavan alueelle 
sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. Nykyinen voimajohto on osoitettu kaa-
vassa. 
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Kuva 10.42. Lammin keski- ja eteläosan rantaosayleiskaava 1/2.  

 

Kuva 10.43. Lammin keski- ja eteläosan rantaosayleiskaava 2/2.  
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle. 

 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Peltoaukeat on pyrittävä säilyt-
tämään viljelykäytössä. 

Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MT-alu-
eelle. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ 

YMPÄRISTÖARVOJA. 

Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta maa- ja metsätalouden rakennuksia.  

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodos-
tumien ja -maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä luonnontilaisten 
lehtojen vaalimiseen. 

Rantametsiä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus Tapion metsänhoitosuositusten mu-
kaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MY-alu-
eelle. 

 ERILLISPIENTALOJEN ALUE. 

Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä sijoittaa 
palveluja ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

Luku A-merkinnän edessä osoittaa alueelle sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismää-
rän. Uudet rakennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä. 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa 

- yhden asunnon pientalon 
- saunan 
- muita talousrakennuksia 
 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun erillispien-
talojen alueen välittömään läheisyyteen. 

 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. 

Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä siihen soveltuvia sivuelinkeinoja pal-
velevia asunto-, tuotanto- ja talousrakennuksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun maatilojen 
talouskeskusten alueen läheisyyteen. 

 LOMA-ASUNTOALUE. 

Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet raken-
nuspaikat on merkitty mustalla pisteellä. 

Kullekin vähintään 2000 m2:n suuruiselle rakennuspaikalle saa sijoittaa 

-loma-asunnon 
-vierasmajan 
-muita talousrakennuksia 
 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen Alle 5000 m2:n 
rakennuspaikat 

-150 kerros-m2 
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Vähintään 5000 m2: n rakennuspaikat 

-200 kerros-m 2 

Kullekin alle 2000 m2: n suuruiselle rakennuspaikalle saa sijoittaa 

- loma-asunnon 
- saunan 
- muita talousrakennuksia 
- rakennusten enimmäismäärä on kolme 
- rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 7,5 % rakennuspaikan pinta-alasta 
 
Rakennusten enimmäiskoot ovat: 

- vierasmaja 30 kerros-m2 

- sauna 20 kerros-m2 
 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu useiden osayleiskaavassa osoitettujen 
loma-asuntoalueiden välittömään läheisyyteen. 
 

 LUONNONSUOJELUALUE. 

Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue.  

Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun luonnon-
suojelualueen välittömään läheisyyteen. 

 VEDENHANKINTAA SOVELTUVA POHJAVESIALUE. 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan ll-luokan vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia ve-
silähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua. 

Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun vesi-
lain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 § (pohja-
veden pilaantumiskielto). 

Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa 
vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on 
kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden 
laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle pohjave-
sialueelle. 

 MUU POHJAVESIALUE. 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan III-luokan muu pohjavesialue. Alueen 
käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että vältetään pohjaveden laatuun ja määrään 
vaikuttavat toimenpiteet. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle pohjave-
sialueelle. 

 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 

Alueen maisemalliset ominaispiirteet: peltojen yli avautuvat arvokkaat kylä- ja kartanonäky-
mät ja/tai tienäkymät tulee säilyttää. 

Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin, on huoleh-
dittava sitä, että uudisrakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaa-
leiltaan sopeutuu kyläkuvaan, olemassa oleviin tilakeskuksiin ja rakennuskantaan sekä ym-
päristöön. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle ma-1-
alueelle. 
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 MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 

Alueen maisemalliset ominaispiirteet: peltojen yli avautuvat arvokkaat kylä- ja kartanonäky-
mät ja/tai tienäkymät tulee säilyttää. 

Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin, on huoleh-
dittava sitä, että uudisrakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaa-
leiltaan sopeutuu kyläkuvaan, olemassa oleviin tilakeskuksiin ja rakennuskantaan sekä ym-
päristöön. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle ma-1-
alueelle. 

 YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA. 

MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, ve-
sistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot. 

Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 

Numero viittaa ympäristöselvitykseen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu yhdelle osayleiskaavassa osoitetulle 
ympäristö- tai luonnonarvoja omaavalle alueen osalle ja toisen alueen välittömään lähei-
syyteen. 

 SEUTUTIE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun seututien 
kanssa. 

 PÄÄSÄHKÖLINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain osayleiskaavassa osoitetun 
nykyisen sähkölinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 

Janakkala 

Janakkalan itäinen rantayleiskaava 

Janakkalan itäinen rantayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2001. Osayleiskaava 
sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuvat 10.44 ja 10.45). Kaavan alueelle sijoittuu nykyi-
siin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 
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Kuva 10.44. Janakkalan itäinen rantayleiskaava 1/2.  

 

Kuva 10.45. Janakkalan itäinen rantayleiskaava 2/2.  
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Osayleiskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätaloutta varten. Alueelle ei saa rakentaa muuta 
kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Rakennettaessa tulee pyrkiä säilyttä-
mään pellot vapaana rakentamiselta ja sopeuttamaan rakennukset maisemaan ja oleviin 
tilakeskuksiin. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖAR-
VOJA. 

Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätaloutta varten. Alueen rakentaminen tulee so-
peuttaa maisemaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävänä geologisesti ja biologisesti arvok-
kaiden kohteiden sekä luonnonmaiseman suojeluun. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 J:n 1 
monentin nojalla määrätään, että muu kuin maa- ja metsätaloutta sekä yleistä virkistystoi-
mintaa palveleva rakentaminen on kielletty. 

Alueen muu rantarakennusoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti AO-, AM-, P-, RA- 
ja RM-alueille.  

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MY-alu-
eelle ja sen välittömään läheisyyteen. 

 LOMA-ASUNTOALUE. 

Täysi kohdemerkintä osoittaa kaavan laatimishetkellä käytössä olevan rakennuspaikan. 

Avoin kohdemerkintä osoittaa uuden rakennuspaikan. Kohdemerkinnät osoittavat raken-
nusten ohjeellisen sijainnin ja rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uuden muodostetta-
van rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2 ja rantaviivapituuden vähin-
tään 50 metriä. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisen lomarakennuksen, vierasmajan sekä sau-
narakennuksen ja muita talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 5 % 
rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,05). Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa kuitenkin 
olla enintään 150 k-m2 ja vähintään 60 k-m2. 

Loma-asunto, vierasmaja ja sauna saavat olla kooltaan yhteensä enintään 80 % kokonais-
rakennusoikeudesta. Muut talousrakennukset saavat olla kooltaan yhteensä enintään 20 % 
kokonaisrakennusoikeudesta. 

Erillinen saunarakennus saa olla kooltaan enintään 25 k-m2, josta oleskelutilojen osuuden 
tulee olla alle puolet. 

Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun loma-
asuntoalueen välittömään läheisyyteen. 

 PÄÄSÄHKÖLINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain osayleiskaavassa osoitetun 
nykyisen sähkölinjan kanssa samassa sijainnissa. 

 OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteytyy osayleiskaavassa osoitetulle ohjeelli-
sen ulkoilureitin kanssa. 

Hausjärvi 

 
Hikiän osayleiskaava (oikeusvaikutukseton, 1979) sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä 
(kuva 10.46). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. Nykyinen 
voimajohto on osoitettu kaavassa. 
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Kuva 10.46. Hikiän oikeusvaikutukseton osayleiskaava vuodelta 1979.  

Osayleiskaavan merkinnät johtoreitillä: 

 OMAKOTITALOVALTAINEN ASUINTOIMINTOJEN ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sivuaa osayleiskaavassa osoitettua AO-
aluetta. 

 PUISTOMAINEN VAPAA-ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle puis-
tomaiselle vapaa-ajan alueelle. 

 

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava (luonnos) on vireillä ja sitä laaditaan oikeusvaikutteisena. 
Osayleiskaava (kuva 10.47) oli luonnoksena nähtävillä keväällä 2021. Nykyinen voimajohto on osoi-
tettu kaavassa. 
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Kuva 10.47. Hausjärven Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen luonnos 2.  
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Osayleiskaavaluonnoksen merkinnät johtoreitillä: 

 VALTATIE/KANTATIE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun 
valtatien/kantatien kanssa. 

 KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun kevyen 
liikenteen yhteystarvealueen kanssa. 

 MELUALUE JA RAUTATIEN TÄRINÄRISKIALUE. 

Merkinnällä on osoitettu likimääräinen Kantatien 54 sekä rautatien liikennemelualueen 
raja sekä likimääräinen rautatien tärinäriskialue, jonka leveys voi vaihdella maaperästä 
ja olosuhteista riippuen. Tärinäriskialueella on ennen uudisrakentamista selvitettävä 
raideliikenteen aiheuttama tärinä, joka tulee huomioida rakennussuunnittelun yhtey-
dessä. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle me-
lualueelle ja rautatien tärinäriskialueelle.  

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle. 

 TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA I-LUOKAN POHJAVESIALUE. 

Alueilla rakentamista ja muita toimenpiteitä rajoittavat vesilain 3 luvun 2 §, ympäristön-
suojelulain 2 luvun 16 § (maaperän pilaamiskielto) sekä 2 luvun 17 § (pohjaveden pi-
laamiskielto). Aluetta koskevat toimenpiteet tulee suunnitella siten, etteivät ne vaa-
ranna pohjaveden määrää tai laatua. Alueella tulee erityisesti ottaa huomioon pohjave-
sien pilaantumisriskit ja niiden edellyttämät riskienhallintatoimet tulee selvittää tapaus-
kohtaisesti. Alueella on kemikaalien ja pohjavedelle haitallisten jätteiden varastointi 
kielletty Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja 
maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laadun muutoksia tai pysyviä 
muutoksia pohjaveden korkeuteen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle poh-
javesialueelle. 

 MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS HISTORIALLINEN TIELINJA, VANHA HÄMEEN-
TIE. 

Tien linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset tien hoito- ja kunnos-
tustyöt ovat sallittuja. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista kos-
kevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon kanssa. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun Van-
han Hämeentien kanssa. 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖ-
ARVOJA SEKÄ GEOLOGISIA ARVOJA. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä alueella todettujen arvojen säilyttämiseen ja suunniteltava alu-
een toimet siten, ettei alueen luonto- ja maisema-arvoja vaaranneta. Alueilla ei ole 
metsänhoidollisia rajoituksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen arvokkaan 
harju-, kallio- tai moreenimuodostuman geologiseen suojeluun. Rakennusten sijoituk-
sessa tulee ottaa huomioon alueen geologiset ja maisemalliset arvot. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle MYg-
alueelle. 

 ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA. 

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Pässinlukot-Nummenlukot, valta-
kunnallisesti arvokkaat moreenialueet Lammasmäki ja Korkeamäki sekä valtakunnalli-
sesti arvokas kallioalue Haukankallio. Alueella on merkittäviä geologisia ja maisemalli-
sia arvoja, joita vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle ge-
alueelle. 
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 PÄÄVIEMÄRILINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun pää-
viemärilinjan kanssa. 

 PÄÄVESIJOHTOLINJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun pääve-
sijohtolinjan kanssa. 

 MERKITTÄVÄSTI KEHITETTÄVÄ OHJEELLINEN VOIMAJOHTOLINJA 400 KV. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetun kehi-
tettävän ohjeellisen voimajohtolinjan paikalle. 

 AT-1 TIIVIS KYLÄALUE. 

Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, elinkeinotoimin-
nalle sekä matkailu-, majoitus- ja muuta vastaavaa liiketoimintaa varten.  

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle tii-
viille kyläalueelle. 

 PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää osayleiskaavassa osoitetun päära-
dan kanssa. 

 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle teolli-
suus- ja varastoalueelle. 

 

10.5.3  Asemakaavoitus 

Tarkasteltavien voimajohtojen reiteille sijoittuu useita asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja. Tässä 
kappaleessa on esitetty kaavat kunnittain järjestyksessä pohjoisesta etelään. 

Saarijärvi 

Matkasalon ranta-asemakaava 

Pylkönmäen yleiskaavan alueelle sijoittuu myös Matkansalon tilan ranta-asemakaava Valkeisen jär-
vellä. Rantakaava on vahvistettu Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä 29.9.1999. Kaavan 
läheisyyteen sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 

 

Kuva 10.48. Matkansalon ranta-asemakaava. 
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Asemakaavan merkinnät: 

 

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE 

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen yhdenperheen loma-asunnon.  
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohto sijoittuu asemakaava-alueen läheisyyteen. 

 MAA- JA METSÄTALOUSALUE 

Alueella ei saa rakentaa muita kuin maa- ja metsätalouskäyttöä palvelevia varasto- tai vastaa-
via rakennuksia. 
Suhde voimajohtoreitteihin: Voimajohto sijoittuu asemakaava-alueen läheisyyteen. 

 

Multia 

Niemijärvi-Pitkäjärven rantakaava 

Multialla Multian rantayleiskaavan kanssa osittain samalle alueelle sijoittuu myös Niemijärvi-Pitkäjär-
ven rantakaava. Rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.12.1992. Ranta-asemakaava sijoit-
tuu voimajohtoreittiosuuden Alajärvi-Petäjävesi itäpuolelle (kuva 10.49). Kaavan läheisyyteen sijoittuu 
nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 
 

 

Kuva 10.49. Niemijärvi-Pitkäjärven rantakaava.  
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Petäjävesi 

Rautakylän asemakaava 

Petäjäveden keskustan osayleiskaavan kanssa osittain samalle alueelle sijoittuu myös Rautakylän 
asemakaava. Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.11.2008. Asemakaava sijoittuu voi-
majohtoreittiosuudelle Petäjävesi-Jämsä (kuva 10.50). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoi-
hin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 
 

 

Kuva 10.50. Rautakylän asemakaava.  

Asemakaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.  

Tontille saa sijoittaa sen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälöitä, työpaja-, koulutus- ja 
näyttelytiloja sekä muita palvelutiloja enintään 25 % rakennetusta kerrosalasta. Tontille saa 
sijoittaa asuinhuoneistoja vain kiinteistönhoidon tai valvonnan kannalta välttämätöntä hen-
kilökuntaa varten, tällöin on seinärakenteiden ääneneristys suunniteltava niin, ettei melu-
taso sisällä ylitä 35dBA ja asunnon piha on suunnattava niin, ettei melutaso pihalla ylitä 
55dBA. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa tontilla rakentaa teknisiä tiloja sekä väes-
tönsuoja- ja autopaikkatiloja. Ulkovarastointialueet tulee pyrkiä kattamaan katoksin tai ra-
jaamaan aitauksin. Huoltopihaa ei saa sijoittaa valtatien viereisillä tonteilla valtatien puo-
lelle eikä rautatien puoleisilla tonteilla rautatien puolelle. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu asemakaavassa osoitetulle teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialueelle hyvin pieneltä osin. 

 VAARA-ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain nykyisen voimalinjan kanssa 
samassa sijainnissa. Kaavassa on osoitettu voimalinjan vaara-alue. 
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Lautalammien ranta-asemakaava 

Petäjäveden rantayleiskaavan kanssa osittain samalle alueelle sijoittuu myös Lautalammien ranta-
asemakaava. Ranta-asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.8.2002. Asemakaava sijoittuu 
voimajohtoreittiosuuden Petäjävesi-Jämsä länsipuolelle (kuva 10.51) lähimmillään noin 60 metrin etäi-
syydelle voimajohtoreitistä. Kaavan läheisyyteen sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voima-
johtoreittiä ja nykyistä tai uutta johtoaluetta ei sijoitu asemakaavan alueelle. 
 

 

Kuva 10.51. Lautalammien ranta-asemakaava.  

Jämsä 

Lahnamaan rantakaava 

Lahnamaan rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.4.1988. Asemakaava sijoittuu voimajoh-
toreittiosuudelle Petäjävesi-Jämsä Palovuoren reittivaihtoehtojen itä ja länsi kohdalla (kuva 10.52). 
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Kuva 10.52. Lahnamaan rantakaava.  

Rantakaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. 

Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloudessa tarvittavia rakennuksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: sekä uuteen maastokäytävään sijoittuva Palovuoren läntinen 
voimajohtoreitti että nykyisen voimajohdon paikalle sijoitettava Palovuoren itäinen johtoreit-
tivaihtoehto sijoittuvat asemakaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle. Itäisessä 
vaihtoehdossa merkinnän alueella ei muodostu uutta johtoaluetta. 

 LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon. Lisäksi sille saa rakentaa saunan ja 
talousrakennuksen. Erillisten rakennusten lukumäärä saa olla enintään kolme ja niiden yh-
teenlaskettu kerrosala enintään 100 m2. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreittivaihtoehdoista nykyisen voimajohdon paikalle 
sijoitettava Palovuoren itäinen johtoreittivaihtoehto sijoittuu rantakaavassa osoitettua loma-
asuntojen korttelialuetta sivuavasti. RA-merkinnän alueella ei muodostu uutta johtoaluetta. 

 

Padasjoki 

Hahjärvi, Tihjärvi, Vähä-Toritunjärvi ranta-asemakaava 

Hahjärvi, Tihjärvi, Vähä-Toritunjärvi ranta-asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.2.2011. 
Ranta-asemakaava sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.53). Kaavan alueelle si-
joittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 
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Kuva 10.53. Hahjärvi, Tihjärvi, Vähä-Toritunjärvi ranta-asemakaava.  

Ranta-asemakaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 METSÄTALOUSALUE. 

Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa maisemalliset näkökohdat huomioon ottaen. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu ranta-asemakaavassa osoitetulle maa- 
ja metsätalousalueelle. 

 UIMARANTA-ALUE. 

Alueelle saa rakentaa uintia varten tarvittavia rakenteita ja laitteita sekä yhden enintään 10 
m2 suuruisen pukeutumisrakennuksen vähintään 10 m etäisyydelle keskiveden mukai-
sesta rantaviivasta. Alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Alueen käyttämisessä tulee huo-
mioida viereisen suurjännitejohdoston vaatimat suojaetäisyydet ja johtoyhtiön asettamat 
muut turvamääräykset. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu ranta-asemakaavassa osoitetun uima-
ranta-alueen välittömään läheisyyteen. 

 110 KV SUURJÄNNITEJOHDOSTOJA VARTEN TARKOITETTU ALUEEN OSA (JOH-
TOALUE)  

Johtoalueella (42.5 m vyöhyke johdostojen keskilinjan molemmilla puolilla) tulee huomioida 
johtoalueen käytölle johtoyhtiön toimesta asetetut käyttörajoitukset ja muun käytön turva-
määräykset. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee ranta-asemakaavassa osoitetun johto-
alueen kanssa samassa sijainnissa. 

 OHJEELLINEN AJONEUVOLIIKENTEELLE TARKOITETTU ALUEEN OSA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee välittömästi ranta-asemakaavassa 
osoitetun ohjeellisen ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun alueen osan itäpuolella. 
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 OHJEELLINEN PYSÄKÖINTIALUE UIMARANTA-ALUEEN KÄYTTÖÄ VARTEN. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee välittömästi ranta-asemakaavassa 
osoitetun ohjeellisen pysäköintialueen itäpuolella. 

Hämeenlinna 

Yhtyneet paperitehtaat Oy:n Kuohi- ja Ekojärven rantakaava 

Rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.1981. Rakennuskaava sijoittuu voimajohtoreitti-
osuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.54). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voi-
majohtoreittiä. 

 

Kuva 10.54. Hämeenlinnan Yhtyneet paperitehtaat Oy:n Kuohi- ja Ekojärven rantakaava.  

Rantakaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTALOUSALUE JA OHJEELLINEN MAATILAN RAKENNUSALA. 

Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamiselle tarpeellisia rakennuksia, ra-
kenteita ja laitteita. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle M-alu-
eelle. 

 

Yhtyneet paperitehtaat Oy:n Ekojärven rantakaavan muutos 

Rantakaavan muutos on Hämeen lääninhallituksen 3.2.1984 antaman päätöksen mukainen. Raken-
nuskaava sijoittuu voimajohtoreittiosuuden Toivila-Hikiä itäpuolelle rajautuen voimajohtoreittiin (kuva 
10.55). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 
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Kuva 10.55. Hämeenlinnan Yhtyneet paperitehtaat Oy:n Ekojärven rantakaavan muutos.  

Niittylahti ranta-asemakaavan muutos 

Rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2006. Rakennuskaava sijoittuu voimajohtoreitti-
osuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.56). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa voi-
majohtoreittiä. 

 

Kuva 10.56. Hämeenlinnan Niittylahti ranta-asemakaavan muutos.  
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Ranta-asemakaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 

MAA- JA METSÄTALOUSALUE. 

Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä talousra-
kennuksia. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle 
M-alueelle. 

 

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 

Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden asunnon erillispientalon sekä sauna ja muita talous-
rakennuksia. Saunan enimmäiskoko on 20 kerrosala-m2. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetun erillis-
pientalojen korttelialueen välittömään läheisyyteen. 

 LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE. 

Rakennuspaikalle saa sijoittaa loma-asunnon, vierasmajan, saunan ja muita talousraken-
nuksia. Vierasmajan enimmäiskoko on 30 kerrosala-m2 ja saunan 20 kerrosala-m2. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetun loma-
asuntojen korttelialueen välittömään läheisyyteen. 

 RAKENTAMATTOMANA SÄILYTETTÄVÄ ALUEEN OSA. 

Puuston ominaispiirteet tulee säilyttää. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetun rakenta-
mattomana säilytettävän alueen osan välittömään läheisyyteen. 

 VAARA-ALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain nykyisen voimalinjan kanssa 
samassa sijainnissa. Kaavassa on osoitettu voimalinjan vaara-alue. 

 AJOYHTEYS. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää ajoyhteyden kanssa. 

Janakkala 

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava 

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavaehdotus nähtävänä 2.6.-9.7.2022. Voimajohtoreitti risteää 
kaava-alueen kanssa noin 10 metrin matkalla. 

 

Kuva 10.57. Mallinkaistenjärven kaavaehdotus. (Janakkalan kunta 2022)  



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 365 
  

 

Ranta-asemakaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 MAA- JA METSÄTEOLLISUUSALUE 

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueella sijaitsee EU:n luontodi-
rektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-orava) elinympäristö sekä luonnonsuojelulain (49§) no-
jalla suojeltuja lajin lisääntymisja levähdyspaikkoja. Alue soveltuu liito-oravan kulkuyhtey-
deksi ja on osa EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (lepakot) siirtymäreittiä. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää maa- ja metsätalousalueen kanssa. 

Hausjärvi 

 

Hikiän kylän rakennuskaava Korttelit 60–66 ja 68–69 sekä tie-, pysäköinti- ja puistoalueet 

Rakennuskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.3.1981. Rakennuskaava sijoittuu voimajohto-
reittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.58). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa 
voimajohtoreittiä. Kaava-alueesta korttelit 60 ja 61 kaavoitettu uudestaan myöhemmin (Hikiä 12).  

 

Kuva 10.58. Hikiän kylän rakennuskaava korttelit 62-69.  

Rakennuskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 

LÄHIVIRKISTYSALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle lähivir-
kistysalueelle. 

 VAARA-ALUEEN RAJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain nykyisen voimalinjan kanssa 
samassa sijainnissa. Kaavassa on osoitettu voimalinjan vaara-alue. 
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 RAKENNUSKAAVATIE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää rakennuskaavatien kanssa. 

 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetun erillis-
pientalojen korttelialueen välittömään läheisyyteen. 

Hikiän kylän rakennuskaava  

Rakennuskaava on saanut lainvoiman 10.5.1984. Rakennuskaava kattaa korttelit 60–61 sekä tie- ja 
puistoalueet. Rakennuskaava sijoittuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.59). Kaavan 
alueelle sijoittuu voimajohtoihin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 

 

Kuva 10.59. Hikiän kylän rakennuskaava.  

 LÄHIVIRKISTYSALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle 
lähivirkistysalueelle. 

 VAARA-ALUEEN RAJA. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijaitsee osittain nykyisen voimalinjan kanssa 
samassa sijainnissa. Kaavassa on osoitettu voimalinjan vaara-alue. 

 

Hikiän Riiakanrinteen rakennuskaava 

Rakennuskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.1.2001. Rakennuskaava sijoittuu voimajohto-
reittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.60). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvaa 
voimajohtoreittiä. 
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Kuva 10.60. Hikiän Riiakanrinteen rakennuskaava.  

Rakennuskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 LÄHIVIRKISTYSALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle lähivir-
kistysalueelle. 

 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetun erillis-
pientalojen korttelialueen välittömään läheisyyteen. 

Hikiän rakennuskaava 

Rakennuskaava on päivätty Hämeenlinnan maanmittaustoimistossa 6.6.1973. Rakennuskaava sijoit-
tuu voimajohtoreittiosuudelle Toivila-Hikiä (kuva 10.61). Kaavan alueelle sijoittuu nykyisiin voimajohtoi-
hin tukeutuvaa voimajohtoreittiä. 
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Kuva 10.61. Hikiän rakennuskaava.  
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Rakennuskaavan merkinnät voimajohtoreitillä: 

 VOIMANSIIRTOALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle voiman-
siirtoalueelle. 

 LUONNONTILASSA SÄILYTETTÄVÄ PUISTOALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetulle luonnon-
tilassa säilytettävälle puistoalueelle. 

 OMAKOTI- JA MUIDEN ENINTÄÄN KAHDEN PERHEEN TALOJEN KORTTELIALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti sijoittuu rakennuskaavassa osoitetun AO-kort-
telialueen välittömään läheisyyteen. 

 RAUTATIEALUE. 

Suhde voimajohtoreitteihin: voimajohtoreitti risteää rakennuskaavassa osoitetun rautatie-
alueen kanssa. 

 

Hikiän rakennuskaavan muutos 

Rakennuskaavan muutos koskee muuntamoaluetta ja on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.1998. 
Rakennuskaava sijoittuu voimajohtoreittiosuuden Toivila-Hikiä eteläpuolelle, Hikiän sähköaseman 
suunnittelualueelle (kuva 10.62). 

 

Kuva 10.62. Hikiän rakennuskaavan muutos.  

10.5.4  Asutus 

Voimajohtoreitti sijoittuu pääosin maaseutuasutuksen alueelle (kuva 10.63). Johtoreittiosuus Alajärvi-
Petäjävesi on harvimmin asuttu. Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu taajama-aluetta ja kyliä Petäjäve-
dellä, Jämsässä, Kuhmoisissa, Hämeenlinnan Lammilla ja Hausjärven Hikiällä. Nykytilanteessa alle 
100 metrin etäisyydelle johtoreitistä sijoittuu 138 asuinrakennusta ja 142 lomarakennusta ja 100–300 
metrin etäisyydelle 383 asuinrakennusta ja 153 lomarakennusta. 
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Kuva 10.63. Yhdyskuntarakenne suunnitellulla johtoreitillä (SYKE Avointieto 2020). 
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Tulevassa tilanteessa alle 100 metrin etäisyydelle johtoreiteistä sijoittuu 119 asuinrakennusta ja 104 
lomarakennusta (taulukko 10–6 ja kuvat 10.64–10.66). 100–300 metrin etäisyydelle voimajohtorei-
teistä sijoittuu 437 asuinrakennusta ja 201 lomarakennusta. Eniten asutusta sijoittuu reitin eteläpää-
hän Hikiälle. Asuin- ja lomarakennusten sijainnit voimajohtoreittiin nähden on määritetty maanmittaus-
laitoksen maastotietokannan (2022) perusteella.  

 

Kuva 10.64. Alle 100 metrin etäisyydelle sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset voimajohtoreitin varrella reittiosuudella Alajärvi-
Petäjävesi. 
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Kuva 10.65. Alle 100 metrin etäisyydelle sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset voimajohtoreitin varrella reittiosuudella Petäjä-
vesi-Jämsä, Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä pohjoisosa. 
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Kuva 10.66. Alle 100 metrin etäisyydelle sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset voimajohtoreitin varrella reittiosuudella Toivila-
Hikiä eteläosa. 

Nykytilanteessa voimajohtoalueelle sijoittuu yhteensä 10 asuinrakennusta ja 19 lomarakennusta. Reit-
tisuunnittelussa tehdyt nykyisen voimajohdon pienet sivuttaissiirrot vievät viisi asuinrakennusta ja 
kolme lomarakennusta pois johtoalueelta. Hankkeen myötä muodostuvan uuden johtoalueen reuna-
vyöhykkeelle on nykyisten rakennusten lisäksi jäämässä enimmillään yksi asuinrakennus ja viisi loma-
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rakennusta. Voimajohtoalueelle jäävät rakennukset on esitetty kuvissa 10.67–10.82. Reunavyöhyk-
keelle jäävät rakennukset voidaan lähtökohtaisesti säilyttää, mikä varmistuu hankkeen jatkosuunnitte-
lussa. Johtoaukealla rakennuksia ei voida säilyttää. 

Johtoalueelle sijoittuu tulevaisuudessa kuusi asuinrakennusta ja 21 lomarakennusta, joista viisi asuin-
rakennusta ja 16 lomarakennusta sijoittuvat johtoalueelle myös nykytilanteessa. Johtoalueelle sijoittu-
vista rakennuksista kaksi lomarakennusta ja yksi asuinrakennus sijoittuu voimajohtoaukealle sekä ny-
kytilanteessa että suunnitellun voimajohdon toteutuessa. 

Taulukko 10-6. 300 metrin ja tarkemmin 100 metrin etäisyydellä sekä johtoalueella sijaitsevat asuinrakennukset ja lomaraken-
nukset kunnittain. Etäisyys on mitattu suunniteltujen voimajohtoreittien keskilinjasta.  

Reitti-
osuus 

Kunta 
Johtoreittien yhteinen 
osuus ja vaihtoehtoi-
set osuudet 

Asuinra-
kennuk-
set johto-
alueella 

Loma-
raken-
nukset 
johto-
alueella 

Asuinra-
kennuk-
set       
<100 m 

Lomara-
kennuk-
set    
<100 m  

Asuinra-
kennuk-
set    
100–300 
m 

Loma-
raken-
nukset   
100–
300 m 

Ala-
järvi- 
Petäjä-
vesi 

Alajärvi Vaihtoehdoton osuus 0 0 0 0 0 0 

Soini 
Vaihtoehdoton osuus 0 0 0 0 17 4 

Marjoperä länsi/itä 0 0 0/4 0/0 5/6 0/0 

Saarijärvi Vaihtoehdoton osuus 0 0 0 0 0 10 

Ähtäri Vaihtoehdoton osuus 0 0 0 0 0 0 

Multia 

Vaihtoehdoton osuus 0 0 0 0 22 12 

Vilhusenmäki 
länsi/keski/ itä 

0 0 0/0/0 0/0/0 0/1/1 0/0/0 

Keuruu 
Pengerjoki  
länsi/ itä 

0 0 0/0 0/0 1/0 1/0 

Petäjävesi 
Vaihtoehdoton osuus 0 0 2 1 12 0 

Pengerjoki länsi/itä 0 0 0/2 1/0 0/4 0/0 

Petäjä-
vesi-
Jämsä 

Petäjävesi 

Vaihtoehdoton osuus 0 0 2 0 6 2 

Petäjäveden sähkö-
asema länsi/itä 

0 0 0/2 1/0 2/0 0/0 

Jämsä 

Vaihtoehdoton osuus 0 1 5 3 11 5 

Itäaho-Rajasuo 
länsi/itä 

0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 

Lamminsaari länsi/itä 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 

Mutkala  
länsi/itä 

0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 

Palovuori länsi/itä 0/0 0/3 0/0 0/7 2/0 3/13 

Niinimäki länsi/itä 0/0 0/0 1/1  0/0 3/5 0/0 

Jämsä- 
Toivila 

Jämsä 
Vaihtoehdoton osuus 0 0 0 0 0 0 

Toi-
vila- 
Hikiä 

Jämsä 

Vaihtoehdoton osuus 1 0 11 0 85 3 

Ravirata länsi/itä 0/0 0/0 0/4 0/0 5/8 0/0 

Kurjennoro länsi/itä 0/0 0/0 5/0 0/0 4/2 0/3 

Kuhmoinen 
Vaihtoehdoton osuus 2 4 11 50 36 35 

Kurjennoro länsi/itä 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 

Padasjoki 
Vaihtoehdoton osuus 0 4 8 18  13 33 

Riuttavuori länsi/itä 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 

Hämeenlinna 

Vaihtoehdoton osuus 1 6 10 24 53 51 

Riuttavuori länsi/itä 0/0 1/0 1/0 6/0 0/2 1/1 

Porvari-Laurila 
länsi/itä 

0/0 2/0 1/0 6/1 3/3 2/0 

Karhusilta länsi/itä 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 

Soila  
länsi/keski/itä 

0/0 0/0 3/2/0 0/0 2/0 0/0 



Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 375 
  

 

Reitti-
osuus 

Kunta 
Johtoreittien yhteinen 
osuus ja vaihtoehtoi-
set osuudet 

Asuinra-
kennuk-
set johto-
alueella 

Loma-
raken-
nukset 
johto-
alueella 

Asuinra-
kennuk-
set       
<100 m 

Lomara-
kennuk-
set    
<100 m  

Asuinra-
kennuk-
set    
100–300 
m 

Loma-
raken-
nukset   
100–
300 m 

Heimonharju länsi/itä 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 1/0 

Janakkala Vaihtoehdoton osuus 0 0 5 2 22 12 

Hausjärvi Vaihtoehdoton osuus 2 0 37 1 103 5 

Johto-osuudella Alajärvi-Petäjävesi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon paikalle. 
Johto-osuus on harvaan asuttua. Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu asuin- ja lomara-
kennuksia Soinin Marjoperällä ja Petäjäveden sähköaseman ympäristössä. Näistä kaikki sijoittuvat 
myös nykyisen voimajohdon läheisyyteen. Lähimmillään suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 55 metrin 
etäisyydelle lomarakennusta Petäjäveden sähköaseman luoteispuolella. Asuinrakennuksista lähin si-
joittuu noin 57 metrin etäisyydelle voimajohdosta Soinissa voimajohdon itäpuolella. Soinin Marjoperän 
läntisen vaihtoehdon toteutuessa voimajohtoreitti siirtyy kauemmas useista asuinrakennuksista. Johto-
alueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia tällä osuudella. 

Uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin johtoalue levenee 8 metriä. Mar-
joperän läntisen vaihtoehdon toteutuessa viisi asuinrakennusta sijoittuu 100–300 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta, mutta aikaisemmin alle 100 metrin etäisyydelle sijoittuneet neljä asuinrakennusta eivät 
enää sijoitu voimajohdon läheisyyteen. Itäisen vaihtoehdon toteutuessa samat neljä asuinrakennusta 
sijoittuvat edelleen alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta. Pengerjoen läntisen vaihtoehdon toteu-
tuessa asutukselle ei aiheudu vaikutuksia, itäisen vaihtoehdon toteutuessa neljä asuinrakennusta sijoit-
tuu 100–300 metrin etäisyydelle voimajohdosta. 

Marjoperä länsi Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Vähäinen vaikutus 

Marjoperä itä Pieni muutoksen voimakkuus. Vähäinen vaikutus 

Vilhusenmäki länsi Ei muutosta Ei vaikutusta 

Vilhusenmäki itä Ei muutosta Ei vaikutusta 

Pengerjoki länsi Ei muutosta Ei vaikutusta 

Pengerjoki itä Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Johto-osuudella Petäjävesi-Jämsä uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon paikalle 
ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Johtoalue levenee noin 8 metriä. Johtoalueelle sijoittuu 
tällä osuudella neljä lomarakennusta (kuvat 1.67–1.69), asuinrakennuksia johtoalueelle ei sijoitu. Alle 
100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu asuin- ja lomarakennuksia Petäjäveden sähköaseman 
eteläpuolelle sekä voimajohdon molemmin puolin Jämsän Koskenpäästä etelään. Suurin osa rakennuk-
sista sijoittuu myös nykyisen voimajohdon läheisyyteen. Jämsän Mutkalan siirron itäisemmän vaihtoeh-
don toteutuessa, voimajohtoreitti siirtyy nykyistä etäämmälle asuinrakennuksista. Jämsän Vähä Rauta-
veden rannalla yksi uusi lomarakennus sijoittuu johtoalueen laajennuksen reunaan. Jämsän Palovuoren 
läntisen vaihtoehdon toteutuessa voimajohtoreitti siirtyy kauemmas useista lomarakennuksista, joista 
kolme sijoittuu itäisellä vaihtoehdolla nykyiselle voimajohtoalueelle. Lähin lomarakennus sijoittuu noin 
10 metrin etäisyydelle nykyisen voimajohdon keskilinjasta. Jämsän Niinimäessä voimajohtoreitin itäi-
semmän vaihtoehdon toteutuessa, voimajohtoreitti ulottuu nykyistä lähemmäs asuinrakennusta. Mutka-
lan, Palovuoren ja Niinimäen kiertovaihtoehdot vähentävät asutukselle ja loma-asutukselle kohdistuvia 
vaikutuksia. Itäaho-Rajasuo ja Lamminsaaren kiertovaihtoehtojen toteutuessa vaikutukset asutukselle 
säilyvät ennallaan. 
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Kuva 10.67. Vähä Rautaveden rannalla lomarakennus sijoittuu osittain laajentuvan johtoalueen reunavyöhykkeelle. 

 

Kuva 10.68. Vähä Rautaveden rannalla sijaitseva lomarakennus jää osittain uudelle reunavyöhykkeelle. 
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Kuva 10.69. Runovirran rannalla Palovuoren vaihtoehdolla kolme lomarakennusta sijoittuu johtoalueelle nykytilanteessa sekä 
suunnitellun itäisen vaihtoehdon toteutuessa.  

Petäjäveden sähköasema länsi Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Vähäinen vaikutus 

Petäjäveden sähköasema itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Itäaho-Rajasuo länsi Ei muutosta Ei vaikutusta 

Itäaho-Rajasuo itä Ei muutosta Ei vaikutusta 

Lamminsaari länsi Ei muutosta Ei vaikutusta 

Lamminsaari itä Ei muutosta Ei vaikutusta 

Mutkala länsi Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Mutkala itä Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Palovuori länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Palovuosi itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Niinimäki länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Niinimäki itä Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 
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Johto-osuudella Jämsä-Toivila ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia alle 100 metrin etäisyydelle voi-
majohdosta. 

Johto-osuudella Toivila-Hikiä alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu asuin- ja lomara-
kennuksia tasaisesti johtoreitin molemmin puolin. Suurimmat rakennuskeskittymät sijaitsevat Jämsän ja 
Kuhmoisten rajalla Hassissa, Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla Pippurissa sekä Hausjärven Hikiällä. 
Tällä johto-osuudella johtoalueelle sijoittuu kuusi asuinrakennusta ja 17 lomarakennusta (kuvat 10.70–
82). 

Jämsän raviradan läntisen vaihtoehdon toteutuessa voimajohtoreitti sijoittuu nykyistä kauemmas 
useista asuinrakennuksista. Alhonjärven reittimuutos lisää etäisyyttä asuinrakennuksiin voimajohdon 
länsipuolella mutta voimajohdon itäpuolella yksi asuinrakennus sijoittuu tällöin alle 100 metrin etäisyy-
delle. Jämsän Linjamaan pieni reitin tarkistus itään vie yhden asuinrakennuksen pois johtoalueelta. 
Jämsän Kurjennoron itäisen vaihtoehdon toteutuessa, voimajohto sijoittuu nykyistä kauemmas asuin-
rakennuksista, eikä yhtään asuin- tai lomarakennusta sijoitu alle 100 metrin etäisyydelle johdosta. Kur-
jennorossa nykyisen reitin pieni sivuttaissiirto vie yhden asuinrakennuksen pois johtoalueelta. Kuh-
moisten Putkistossa pieni sivuttaissiirto vie yhden asuinrakennuksen pois johtoalueelta johdon länsi-
puolella, mutta tuo kaksi asuinrakennusta hieman lähemmäksi voimajohtoa sen itäpuolella. Kuhmois-
ten Harmoisella ja Padasjoen Vähä Toritunjärven rannalla pieni reitin siirto vie molemmissa yhden lo-
marakennuksen pois johtoalueelta. Hankkeen myötä muodostuvan uuden johtoalueen reunaan sijoit-
tuu lomarakennukset Padasjoen Hahjärven rannalla, Hämeenlinnan Nerosjärven itärannalla ja Hä-
meenlinnan Kataloistenjärven rannalla. Hämeenlinnan Riuttavuoren itäisen vaihtoehdon toteutuessa 
useat lomarakennukset nykyisen voimajohdon sekä itäisen vaihtoehdon molemmin puolin jäisivät kau-
emmas voimajohdosta. Hämeenlinnan Porvari-Laurilassa taas itäinen vaihtoehto sijoittuu kauemmas 
useista lomarakennuksista johdon länsipuolella, mutta myös lähemmäs yhtä lomarakennusta johdon 
itäpuolella. Hämeenlinnan Soilassa itäisen vaihtoehdon toteutuessa, voimajohdot sijoittuvat asuinra-
kennusten itäpuolelle ja läntisen vaihtoehdon toteutuessa voimajohdot sijoittuvat rakennusten molem-
min puolin. Nykyistä itäistä voimajohtoreittiä on hieman siirretty itään, niin että kaksi asuinrakennusta 
eivät enää sijoitu johtoalueelle. Hämeenlinnan Heimonharjun läntisen vaihtoehdon kohdalla nykyisen 
reitin linjausta on siirretty hieman itään, niin ettei asuinrakennus enää sijoitu johtoalueelle. Kiertovaih-
toehtojen toteutuessa vaikutukset asutukselle ja loma-asutukselle vähenevät nykyisestä. 

 

Kuva 10.70. Yksi asuinrakennus sijoittuu Jämsän Aholassa johtoaukealle nykytilanteessa sekä suunnitellun voimajohdon 
toteutuessa. 
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Kuva 10.71. Yksi asuinrakennus sijoittuu Kuhmoisten Karklammella nykytilanteessa osittain johtoalueelle ja kaksi osittain 
uuden johtoalueen reunavyöhykkeelle suunnitellun voimajohdon toteutuessa. 

 

Kuva 10.72. Kuhmoisten Karklammella osittain uuden johtoalueen reunavyöhykkeelle sijoittuva asuinrakennus. 
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Kuva 10.73. Seitsemän lomarakennusta sijoittuu Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla Pippurissa johtoalueelle nykytilanteessa 
sekä suunnitellun voimajohdon toteutuessa. Molemmat reitit toteutuvat, voimajohtoalue ei laajene nykyisestä. 

 

Kuva 10.74. Yksi lomarakennus sijoittuu Padasjoen Hahjärven rannalla osittain uuden johtoalueen reunavyöhykkeelle. 
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Kuva 10.75. Padasjoen Hahjärven rannalla osittain uuden johtoalueen reunavyöhykkeelle sijoittuva lomarakennus. 

 

Kuva 10.76. Yksi lomarakennus sijoittuu Hämeenlinnan Nerosjärven itärannalla osittain uuden johtoalueen reunavyöhyk-
keelle läntisen vaihtoehdon toteutuessa. 
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Kuva 10.77. Yksi asuinrakennus sijoittuu Hämeenlinnan Ekojärven läheisyydessä osittain johtoalueen reunavyöhykkeelle 
nykytilanteessa sekä uuden voimajohdon toteutuessa. Yksi lomarakennus sijoittuu johtoaukealle nykytilanteessa sekä suun-
nitellun voimajohdon toteutuessa. 

 

Kuva 10.78. Neljä lomarakennusta sijoittuu Hämeenlinnan Ekojärven rannalla johtoalueen reunaan nykytilanteessa sekä 
suunnitellun voimajohdon toteutuessa. 
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Kuva 10.79. Yksi lomarakennus sijoittuu Hämeenlinnan Kuohijärven Tollikonlahden rannalla johtoalueen reunaan nykytilan-
teessa ja kaksi suunnitellun läntisen vaihtoehdon toteutuessa. 

 

Kuva 10.80. Yksi lomarakennus sijoittuu Hämeenlinnan Kataloistenjärven rannalla osittain uuden johtoalueen reunavyöhyk-
keelle. 
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Kuva 10.81. Hämeenlinnan Kataloistenjärven rannalla uuden johtoalueen reunavyöhykkeelle sijoittuva lomarakennus. 

 

Kuva 10.82. Kaksi asuinrakennusta sijoittuu Hausjärven Hikiällä osittain johtoalueen reunavyöhykkeelle nykytilanteessa sekä 
suunnitellun voimajohdon toteutuessa. 
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Ravirata länsi Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Ravirata itä Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Kurjennoro länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Kurjennoro itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Riuttavuori länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Riuttavuori itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Porvari-Laurila länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Porvari-Laurila itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Karhusilta länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Karhusilta itä Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Soila länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Soila itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

Heimonharju länsi Pieni muutoksen voimakkuus Vähäinen vaikutus 

Heimonharju itä Keskisuuri muutoksen voimak-
kuus 

Kohtalainen vaikutus 

 

10.5.5  Maatalous- ja peltoalueet sekä luonnonvarojen hyödyntäminen 

Voimajohtoreitit sijoittuvat laajahkoille yhtenäisille viljelyalueille Jämsässä, Hämeenlinnassa Vähä-
Evon, Lieson, Ormajärven ja Mommilan alueilla sekä Hausjärvellä Löyttymäen ja Puujaan välisellä alu-
eella. Muualla johtoreiteillä viljelylohkot ovat verrattain pieniä ja metsäkuvioiden kanssa vuorottelevia. 
Johtoalueen alle jää toteutettavasta voimajohtoreitistä riippuen yhteensä noin 47 kilometriä peltoalaa. 
Eniten peltoalaa, 43 kilometriä, jää voimajohdon alle Toivila-Hikiä reittiosuudella, minne sijoittuu laa-
jempia peltoalueita varsinkin reitin eteläosissa. Muille reittiosuuksille sijoittuu vain hyvin vähän pelto-
alueita. Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys riippuu pellon koosta ja rakenteesta. 

Levenevä johtoalue ei sinänsä vaikuta maanviljelyyn, ainoastaan lisääntyvä pylväiden määrä pelloilla 
vaikuttaa. Viljelyalasta menetetään pylväsalat, mutta ei koko johtoaluetta. Käytännössä maatalouskäy-
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töstä poistuva pylväsala on vähäinen, mutta maatalouskoneiden käyttö voi hankaloitua, ja rikkakas-
vien leviämisen mahdollisuus lisääntyy. Pienen viljelyksen kannalta haitta on merkittävämpi kuin suu-
rella pellolla. Vaikutukset maanviljelyyn ovat korkeintaan kohtalaisia, pääasiassa vähäisiä.  

Vaikutukset yksittäisiin tiloihin riippuvat paljolti pylväspaikkojen sijoittumisesta. Pylväspaikat suunnitel-
laan vasta yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin tavoitteena on ottaa huomioon maanviljelijöiden toiveet. 
Harustamatonta niin sanottua peltopylvästyyppiä voidaan käyttää peltojen suorilla johto-osuuksilla 
maanviljelylle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi. Tietoja eläintenpidosta on tiedusteltu johtoalueen 
kunnista, tietoja ei saatu Soinista, Ähtäristä ja Hausjärveltä. Lähimmät eläintenpitorakennukset sijoittu-
vat 150 metrin etäisyydelle voimajohdosta Kuhmoisissa. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuk-
sia eläintenpidolle.  

Taulukko 10-7. Alle yhden kilometrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuvat eläintenpitotilat kunnittain (Tiedot saatu kunnilta 
8/2022). 

Kunta Toiminta Lähin johto-osuus Etäisyys lähimmästä johto-
vaihtoehdosta 

Alajärvi - - - 

Soini - - - 

Ähtäri - - - 

Saarijärvi - - - 

Multia - - - 

Keuruu - - - 

Petäjävesi - - - 

Jämsä Eläintenpito Petäjävesi-Jämsä 920 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 460 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 400 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 540 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 470 metriä 

Kuhmoinen Eläintenpito Toivila-Hikiä 150 metriä 

Padasjoki - - - 

Hämeenlinna - - - 

Janakkala Eläintenpito Toivila-Hikiä 315 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 380 metriä 

Hausjärvi - - - 

Johtoalueelle sijoittuu kolme turvetuotantoaluetta Soinissa. Voimajohto ylittää Kurjenkodon turvetuo-
tantoalueen noin 470 metrin osuudella, Kuninkaansuon turvetuotantoalueen noin 250 metrin osuudella 
ja Puntarinsuon–Konttisuon–Juuvinsuon alueet noin 240 metrin osuudella. Kuhmoisissa voimajohto 
sivuaa pienialaista turvetuotantoaluetta Ahvenlammen ja Särkijärven välissä. Voimajohtoalueelle tai 
välittömään läheisyyteen sijoittuvat turvetuotantoalueet on esitetty kuvassa 10.83. Voimajohtohanke ja 
turvetuotanto on sovitettavissa yhteen, eikä turvetuotannolle arvioida aiheutuvan hankkeesta merkittä-
viä vaikutuksia. 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineiston mukaan suunnitellun voimajohdon johtoalueelle ei si-
joitu voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Voimassa olevat sekä päättyneet maa-ainesten ottolu-
vat, jotka sijoittuvat voimajohdon vaikutusalueelle on esitetty kuvassa 10.83. 

Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuu neljä voimassa olevaa maa-aineksen ottolupaa (kuva 10.83), 
joista kolme on soran ja hiekan ottolupaa ja yksi muun aineksen ottolupaa. Voimassa olevista maa-
aineksen ottoluvista kaksi sijoittuu Petäjävedelle, yksi Jämsään ja yksi Hämeenlinnaan. Ottolupa-alu-
eet eivät sijoitu johtoalueelle. Voimajohtoreittien läheisyyteen ei sijoitu kiviaineksen ottolupia. Voima-
johtoreittien läheisyyteen sijoittuu useita päättyneitä maa-aineksen ottolupia.  
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Petäjävedellä maa-ainesten ottoluvat sijoittuvat Pengerjoen itä ja länsi vaihtoehtojen läheisyyteen. 
Muu maa-ainesten ottolupa-alue sijoittuu reittivaihtoehtojen väliin yli 100 metrin etäisyydelle johtoalu-
eesta. Ottolupa on voimassa vuoteen 2030 saakka. Soran ja hiekan ottolupa-alue sijoittuu läntisen 
reittivaihtoehdon länsipuolelle noin 300 metrin etäisyydelle johtoalueesta. Ottolupa on voimassa vuo-
teen 2023. Jämsässä soran ja hiekan ottolupa-alue sijoittuu Itäaho/Rajasuon läntisen vaihtoehdon län-
sipuolelle noin 300 metrin etäisyydelle johtoalueesta. Ottolupa on voimassa vuoteen 2024. Hämeenlin-
nassa soran ja hiekan ottolupa-alue sijoittuu Karhunsillan itäisen vaihtoehdon koillispuolelle noin 100 
metrin etäisyydelle johtoalueesta. Ottolupa on voimassa vuoteen 2029. Voimajohtohankkeella ei arvi-
oida olevan vaikutuksia maa-ainesten ottoalueiden toimintaan. 

 

Kuva 10.83. Alle 300 metrin etäisyydelle sijoittuvat maa-ainestenottoluvat (päättyneet ja voimassa). 
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10.5.6  Kiinteistöjen pirstaloituminen ja metsätaloudesta poistuvan metsämaan laatu 

Toteutuvasta voimajohtoreitistä riippuen lopullinen metsäalueelle sijoittuva uusi voimajohtoala on 210–
360 hehtaaria (SYKE Avoin tieto / Corine 2018 -aineisto 2021). Tämä vastaa keskimäärin 0,03 % joh-
toreitin varrelle osuvien kuntien metsämaan kokonaispinta-alasta (taulukko 10–8). Metsämaata pois-
tuu eniten reittiosuudella Petäjävesi–Jämsä, enimmillään noin 120 hehtaaria. 

Taulukko 10-8. Metsämaan määrä nykytilanteessa, kun nykyinen voimajohtoalue on poistettu sekä suunnitellun voimajohdon 
aiheuttama metsänpoistuma suurimman vaihtoehdon mukaisesti. 

Kunta Metsämaan määrä nykytilanteessa (ha) Metsämaan poistuma suurimman vaihtoeh-
don mukaisesti (%) 

Alajärvi 71977 0.00 

Soini 19751 0.08 

Ähtäri 66992 0.00 

Saarijärvi 106600 0.00 

Multia 66376 0.03 

Keuruu 111997 0.00 

Petäjävesi 39221 0.11 

Jämsä 134574 0.08 

Kuhmoinen 57811 0.05 

Padasjoki 45334 0.03 

Hämeenlinna 131534 0.05 

Janakkala 33893 0.02 

Hausjärvi 19751 0.03 

 

Nykyisen voimajohdon paikalle tai rinnalle sijoittuva uusi voimajohto leventää johtoaluetta, mutta uutta 
pirstaloitumista ei aiheudu. Kapealle kiinteistölle pitkittäin sijoittuva voimajohto voi kuitenkin vaikeuttaa 
kiinteistön käyttöä. Uudet voimajohtoalueet pirstaloivat johtoalueelle osuvia kiinteistöjä. Suurimmat 
haitat voimajohtorakentamisessa syntyvät silloin, kun voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. 
Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys riippuu metsätilan tai pellon koosta ja rakenteesta. Pienestä voi-
majohdon suuntaisesta metsätilasta saattaa poistua merkittävä osuus. Voimajohtoreiteillä sijaitsee 
vain muutamia tällaisia johtoreitin suuntaisia kapeita metsäpalstoja. 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen 1304–1309 kiinteistön 
alueelle. Suurimmassa osassa kiinteistöjä nykyinen voimajohtoalue levenee hieman ja haitta kiinteis-
tölle jää pieneksi. Noin 110 kiinteistöllä voimajohdon alle jää 10–50 % kiinteistön pinta-alasta, jolloin 
haitta kiinteistölle on kohtalainen. Merkittävää haittaa aiheutuu 7 kiinteistölle, joilla voimajohdon alle 
jää 50–75 % kiinteistön pinta-alasta ja suurta haittaa aiheutuu 7 kiinteistölle, joilla voimajohdon alle jää 
yli 75 % kiinteistön pinta-alasta. 

10.5.7  Palvelut ja virkistys  

Voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu useita virkistyskohteita ja -reittejä (kuva 10.84), muun muassa 
ulkoilu-, vesiretkeily- ja moottorikelkkailureittejä, retkeilyalue, Jämsän ravirata, urheilukenttiä ja karting-
rata. Virkistysreitit risteävät voimajohtoreitin kanssa useassa paikassa ja sijoittuvat paikoitellen voima-
johtoreitin rinnalle.  

Reittiosuudelle Alajärvi-Petäjävesi osuudella voimajohdon kanssa risteää kuusi kertaa ulkoilureitti, 
kolme kertaa moottorikelkka sekä retkipolku ja pyöräilyreitti kerran. Reittiosuudella Petäjävesi-Jämsä 
osuudella voimajohdon kanssa risteää ulkoilureitti ja vesiretkeilyreitti. Moottorikelkkareitti risteävää voi-
majohdon kanssa useassa kohdassa ja sijoittuu myös johtoalueelle tai sen rinnalle yhteensä noin kym-
menen kilometrin osuudella. Reittiosuudella Toivila-Hikiä osuudella voimajohdon kanssa risteää kaksi 
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kertaa latu, kymmenen kertaa ulkoilureitti, kaksi kertaa kuntorata ja kaksi kertaa melontareitti. Moottori-
kelkkareitti risteävää voimajohdon kanssa useassa kohdassa ja sijoittuu myös johtoalueelle tai sen rin-
nalle yhteensä noin 14 kilometrin osuudella. Janakkalan Löyttymäellä voimajohtoreitti sivuaa Mallinkais-
tenjärven virkistysaluetta. Virkistysalueen retkeilyrakenteita ei sijoitu voimajohdon läheisyyteen. Voima-
johdon pylvässuunnittelulla reitit voidaan ylittää ja huomioida niin, ettei vaikutuksia reiteille aiheudu. 

Lappajärvi sijaitsee lähimmillään noin 21 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta pohjoi-
seen. Se on geologinen muodostuma, joka syntyi meteoriitin iskeytyessä maahan noin 77,8 miljoonaa 
vuotta sitten. Lappajärven ympäristöön perustettu Kraatterijärvi Geopark on merkittävä virkistysalue, 
joka tarjoaa erilaisia palveluita ja yrityksiä asukkaille ja lomailijoille. Kraatterijärvi Geoparkin alue sijait-
see Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kuntien alueilla. Geopark tarjoaa 
myös erilaisia nähtävyyksiä, tapahtumia ja aktiviteetteja. (kraatterijarvigeopark.fi). Etäisyys voimajoh-
toon on niin suuri, että kohteelle ei aiheudu vaikutuksia. 

 

Kuva 10.84 Virkistyskohteiden, -reittien ja -alueiden sijoittuminen voimajohtoreittiin nähden.  
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10.5.8  Metsästys ja kalastus 

Voimajohtoreitti sijoittuu pohjoisimmalla johtoreitillä Alajärven, Lehtimäen-Soinin, Ähtärin, Pylkönmäen, 
Multian ja Uuraisten riistanhoitoyhdistyksen alueille.  Johto-osuudella Petäjävesi-Jämsä Jämsänkos-
ken ja Jämsän seudun riistanhoitoyhdistyksen alueille, sekä johto-osuuksilla Jämsä-Toivila ja Toivila-
Hikiä Kuhmoisten, Padasjoen, Lammin, Lahden seudun sekä Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdis-
tyksen alueille.  

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu pääosin nykyisen voimajohtolinjauksen alueelle. Hankkeella ei ar-
vioida olevan kovin merkittäviä haittavaikutuksia alueiden metsästykselle ja riistakannolle. Suunnitellut 
voimajohdon poikkeamat sijoittuvat jo olemassa olevan voimajohdon läheisyyteen, joten alueiden ny-
kyinen luonne säilyy entisen kaltaisena. Metsästäjät eivät koe tottumisen myötä nykyisiä voimajohtoja 
kovin ongelmallisena metsästykselle. Hirvenmetsästykseen voimajohtoalue tarjoaa avoimia passipaik-
koja. Voimajohdon alla kasvava vesakko myös houkuttaa hirviä johtoalueen läheisyyteen. Kasvavan 
avoimen alueen myötä hirvien kulkureitit saattavat muuttua alueella muuttua ja vaikuttaa tulevaisuu-
dessa metsästykseen alueella. Kanalinnustukseen voimajohto aiheuttaa ainoastaan vähän muutoksia 
entiseen tilanteeseen nähden. Alueilla metsämaan pinta-ala vähenemisen myötä metso saattaa vä-
hentyä alueella, mutta muutos ei todennäköisesti ole suuri. Uusi voimajohto ei merkittävästi lisää hait-
tavaikutuksia kanalinnustukselle nykyiseen tilanteeseen nähden. 

Johtoreitin metsäisillä alueilla metsästys kohdistuu hirvieläimiin, kanalintuihin, sekä vesistöissä ja nii-
den läheisyydessä vesilintuihin. Taloudellisessa mielessä hirvenmetsästys on alueiden merkittävin 
metsästysmuoto ja hirvitiheydet ovat melko suuria. 

Voimajohdon vaikutukset alueiden metsästyskäyttöön voidaan arvioida kokonaisuutena vähäisiksi ja 
paikallisesti kohtalaiseksi. Uusilla vaihtoehtoisilla voimajohtolinjauksilla on todennäköisesti vaikutuksia 
alueen metsästysarvoon vastaavasti pirstomalla ehyttä metsäkokonaisuutta. Linjaukseen liittyvät muu-
tokset ovat lähinnä kokemuksellisia ja maisemallisia, eivät maankäytöllisiä.  Voimajohtoalueella voi-
daan edelleen metsästää, marjastaa ja sienestää. Toisaalta voimajohto voi myös lisätä virkistysmah-
dollisuuksia tarjoamalla esimerkiksi ulkoilijoille uusia kulkureittejä, metsästäjille uusia passipaikkoja ja 
suunnistajille maamerkkejä suunnistamista helpottamaan. 

Voimajohtoaukea lisää osaltaan taimikoita hirven laidunalueina ja tarjoaa uutta elinympäristöä myös 
monille muille pienemmille kasvinsyöjille kuten jäniseläimille ja pienjyrsijöille 

Yleisinä ja runsaina esiintyville nisäkäs- ja lintulajeille sähkönsiirtoreitin rakentamisesta ei todennäköi-
sesti aiheudu merkittäviä elinympäristövaikutuksia, koska elinympäristöjä menetetään melko vähän, 
rakentaminen on kestoltaan lyhytaikaista ja se ulottuu vain rajatulle alueelle. 

Alueen pesimälinnuista törmäysriski arvioidaan suurimmaksi metsäkanalinnuilla, jotka on yleisesti 
mielletty voimajohtojen kannalta riskialttiiksi lajiryhmäksi. Metsäkanalinnut lentävät pesimäpaikoillaan 
etupäässä molempien voimajohtojen alapuolella, joten törmäykset lienevät melko harvinaisia yksittäis-
tapauksia, eikä niillä todennäköisesti ole vaikutusta lajien populaatioihin alueella ja tätä kautta metsäs-
tyksen onnistumiseen. Törmäysriski kohdistuu myös muuttolinnustoon, josta suurin osa kuitenkin len-
tää selvästi metsäisessä ympäristössä kulkevien voimajohtojen yläpuolella. Muuttolintujen törmäyksiä 
vähentää myös voimajohtolinjauksen sijoittuminen lintujen luontaisen muuttosuunnan myötäisesti 
(pohjois-eteläsuunnassa) eikä sitä vastaan. 

Ammattimaista kalastusta alueilla on vähän, mutta muikun, siian ja kuhan saaliit vesistöissä ovat 
melko runsaita. 

10.5.9  Tieverkosto ja liikenne  

Suunniteltujen voimajohtoreittien kanssa risteävät maantiet ja radat on esitetty kuvassa 10.85. Voima-
johtoreitti risteää valtateiden 18, 23, 9 ja 12 kanssa. Voimajohtoreitti risteää neljän kantatien ja kuuden 
seututien kanssa. Lisäksi voimajohtoreitit risteävät eri osuuksilla useiden yhdys-, yksityis- ja metsäau-
toteiden kanssa. 
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Kuva 10.85. Suunniteltujen voimajohtoreittien kanssa risteävät maantiet ja radat. 
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Osuudella Petäjävesi-Jämsä suunniteltu voimajohtoreitti risteää sähköistämättömän radan Haapa-
mäki–Jyväskylä kanssa Petäjävedellä. Osuudella Toivila-Hikiä suunniteltu voimajohtoreitti risteää säh-
köistetyn radan Tampere–Jyväskylä kanssa Jämsässä sekä sähköistetyn radan Riihimäki-Lahti 
kanssa Hausjärvellä juuri ennen Hikiän sähköasemaa. 

Suunniteltujen voimajohtoreittien kanssa risteävistä maanteistä valtatiet 12 ja 23 sekä kantatiet 53 ja 
56 kuuluvat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Valtatiet 9 ja 18, kantatie 54, seututiet 
290 ja 627 sekä yhdystie 6031 kuuluvat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon täydentäviin reittei-
hin. Yhdystie 17529 ja osin yhdystie 7140 kuuluvat suurmuuntajareittien tulevaisuuden varauksiin. 

Jämsässä raviradan kohdalla voimajohtoreitti ylittää junaradan, jonka rinnalle on ratayhteyshank-
keessa Lahdenperä-Jämsä suunnitteilla toinen raide. Ratayhteyshankkeesta oli syksyllä 2022 laaditta-
vana ympäristövaikutusten arviointiselostus. Jämsässä voimajohtoreitti ylittää myös valtatien 9, jolle 
on syksyllä 2022 valmistunut toimenpideselvitys välille Orivesi–Jyväskylä. Valtatie 9 parannetaan kes-
kikaiteellisena jatkuvana ohituskaistatienä Oriveden ja Korpilahden välillä. 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä 
kuljetusten hajautuessa tieverkolle. Haitat kohdistuvat rakennettavan voimajohdon lähialueelle ja sinne 
johtaville teille. Työkoneiden liikkuminen ja niiden aiheuttama melu, pöly ja tärinä, työmaaliikenne, ma-
teriaalien kuljetukset, hakkuut ja mahdollisesti teille syntyvät vauriot sekä itse rakentamisen aiheutta-
mat estehaitat voivat väliaikaisesti häiritä lähialueen liikennettä ja asutusta. Rakentamisen aikaiset työ-
vaiheet voivat myös haitata alueella liikkumista. Voimajohdon työryhmät ovat maastossa kuitenkin jat-
kuvasti eteenpäin kulkevia, eivätkä vaikuta merkittävästi voimajohtoa lähellä oleviin teihin. Hankkeen 
kuljetusten hajautuessa tieverkolle ei niillä ole merkittäviä vaikutuksia teiden liikennemääriin. Raskaan 
liikenteen tilapäinen lisääntyminen voi mahdollisesti heikentää hieman liikenneturvallisuutta. Voimajoh-
toreittien kanssa risteävien teiden varsilla on osalla asuin- ja lomarakennuksia. Voimajohdon ja teiden 
sekä ratojen risteyskohdissa liikenteeseen voi kohdistua lyhytaikaisia vaikutuksia, kuten nopeusrajoi-
tukset tai mahdolliset lyhytaikaiset liikennekatkot, voimajohdon rakentamisesta teiden ja ratojen yli. 
Tiet ja radat voidaan kuitenkin suojata esimerkiksi johtimia kannattavin telinein. Yleisen tieverkon, jota 
on laajalti voimajohtoreittien ympäristössä, pitäisi soveltua voimajohdon rakentamisen aiheuttamalle 
liikenteelle. Tarkemmin käytettävät reitit selviävät jatkosuunnittelussa, jolloin myös pylväspaikkojen si-
joittelu suunnitellaan. Pääsääntöisesti käytetään voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukeaa, jolle voi-
daan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien 
kanssa. Uutta voimajohtoa suunnitellaan pitkälti nykyisten voimajohtojen paikalle, ja niille on jo huolto-
tiet. 

Voimajohdon ja erityisesti sen pylväiden sijoittuminen ei vaikuta liikenneverkon kehittämiseen tulevai-
suudessa, kun suunnittelussa huomioidaan maanteiden ja ratojen suoja-alueet ja sijoitetaan voimajoh-
don pylväät ja harukset riittävän etäälle maanteistä ja radoista. Tässä hankkeessa ei YVA-menettelyn 
aikana ole tunnistettu sellaisia liikenneväylien kehittämishankkeita, jotka olisivat ristiriidassa voimajoh-
tohankkeen kanssa. Jämsässä voimajohtohanke on sovitettava yhteen ratayhteyshankkeessa Lah-
denperä-Jämsä suunnitteilla olevan toisen raiteen kanssa sekä samoin valtatien 9 parantamisen 
kanssa. Lisäksi on huomioitava muut mahdolliset liikenneverkon kehittämishankkeet. Tarkasteltavat 
voimajohdon reitit sijoittuvat pääosin nykyisten, purettavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain ny-
kyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maastokäytävään, joten uuden voimajohdon vaiku-
tukset eivät merkittävästi eroa nykyisten vaikutuksista. 

Voimajohtopylväät voivat aiheuttaa törmäysvaaran tai näkemäesteen sijoittuessaan liian lähelle teitä, 
mutta sijoittamalla pylväät ja harukset riittävän etäälle teistä ei vaaraa liikenteelle tai tienpidolle ai-
heudu. Voimajohtoreitit risteävät useiden teiden kanssa, joista monet kuuluvat suurten erikoiskuljetus-
ten tavoitetieverkon reitteihin. Erityisesti näissä risteämissä tulee huomioida teiden vaatimat pystysuo-
rat etäisyydet voimajohdosta sekä vaakasuorat etäisyydet pylväsrakenteista. Voimajohdon ja ratojen 
risteämissä tulee huomioida niin ikään riittävät pysty- ja vaakasuorat etäisyydet ratojen rakenteista. 
Nämä asiat tulevat huomioitaviksi YVA-menettelyä seuraavassa voimajohtohankkeen yleissuunnitte-
lussa. 
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Voimajohtojen valmistumisen jälkeen johtoalueilla tehdään huoltotarkistuksia erillisen tarkastus- ja 
kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Töistä aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä eikä sillä ole oleellista 
vaikutusta liikenteen toimivuudelle ja turvallisuudelle. 

Voimajohtojen käytöstä poiston aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin voimajohtojen rakenta-
misen aikana. Kuljetuksia aiheutuu rakenteiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta. 

10.6  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Fingrid on osallisena voimajohtojen lähialueen kaavoituksessa sen varmistamiseksi, että voimajohto-
jen sähköturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kaavaratkaisuissa. Yleisenä sään-
tönä asuinrakennukset pihoineen suositellaan sijoitettavan kokonaan johtoalueen ulkopuolelle.  

Maankäyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää pylväiden sijoittelulla ja teknisillä 
ratkaisuilla. Erityistä huomiota kiinnitetään esisuunnittelussa tunnistettuihin asutuksen kannalta haas-
teellisiin suunnittelutilanteisiin. Niissä tilanteeseen nähden parasta ratkaisua haetaan yleisen edun ja 
teknistaloudellisten reunaehtojen rajoissa yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa siinä vaiheessa, 
kun jatkosuunnitteluun etenevä voimajohtoreitti on selvillä ja hankkeen suunnittelu on edennyt riittä-
välle tarkkuudelle. 

Maatalouteen kohdistuvia vaikutuksia lieventää pylväiden sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan si-
ten, että peltojen käytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Niin kutsutun peltopylväs-
tyypin eli tukivaijerittoman pylvään avulla maanviljelylle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää edelleen 
peltojen suorilla johto-osuuksilla.  

Rakennustöissä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään haittaa maanviljelykselle ja kulkuyh-
teyksille. Fingrid velvoittaa sopimuksellisesti urakoitsijat toimimaan rakentamisen aikana siten, että ra-
kennustyöstä aiheutuvien vahinkojen määrä minimoidaan ja syntyneet vahingot korjataan tai korva-
taan maanomistajille. 

Liikenteeseen kohdistuvia haittoja voidaan ehkäistä huomioimalla liikenneväylien kehittämistarpeet 
esimerkiksi pylväiden sijoittelussa ja alikulkukorkeuksissa. Johtojen ja teiden sekä ratojen risteämissä 
noudatetaan sovittua ohjeistusta muun muassa vähimmäisetäisyyksien osalta. Raskaan liikenteen li-
sääntymisen aiheuttamaa mahdollista liikenneturvallisuuden heikkenemistä voidaan tarvittaessa pyrkiä 
vähentämään erilaisin liikenneturvallisuutta parantavin keinoin. 

10.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointiselostuksessa esitettyihin johtopäätöksiin ei arvioida sisältyvän merkittäviä epävarmuusteki-
jöitä. Epävarmuustekijät ovat osa suunnitteluympäristöä. Tyypillinen epävarmuustekijä ovat lopulliset 
pylväsratkaisut, koska vasta pylväiden sijoitussuunnittelussa määritellään pylväiden tarkempi rakenne 
ja pylväspaikat, jotka määrittyvät mitatun maastoprofiilin ja lujuustarkastelun mukaan. Rakennuksia 
koskevien tietojen ajantasaisuus tarkistetaan osana jatkosuunnittelua. 
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11  VAIKUTUKSET IHMISIIN 

11.1  Voimajohtohankkeen tyypillisimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja vaikutus-
mekanismit 

11.2  Yhteenveto vaikutusten merkittävyydestä ja vaihtoehtojen vertailu 

Tehtyjen laskelmien mukaan uusi voimajohto ei aiheuta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(STMA 1045/2018) raja-arvoja ylittävää magneettikenttää. Tästä huolimatta huoli mahdollisista ter-
veysvaikutuksista voi olla todellista. Koronamelun mahdolliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä alle 100 
metrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta sijoittuville asuin- ja lomakiinteistöille. 

Merkittävimmät vaikutukset ihmisten elinoloihin aiheutuvat voimajohdon sijoittuessa alle 100 metrin 
etäisyydelle asutuksesta. Alle 100 metrin etäisyydelle johtoreiteistä sijoittuu 119 asuinrakennusta ja 
104 lomarakennusta ja 100–300 metrin etäisyydelle 437 asuinrakennusta ja 201 lomarakennusta. Ny-
kytilanteessa voimajohtoalueelle sijoittuu yhteensä 10 asuinrakennusta ja 19 lomarakennusta. Hank-
keessa muodostuvalle uudelle johtoalueelle on edellisten lisäksi jäämässä enimmillään yksi asuinra-
kennus ja viisi lomarakennusta, jotka sijoittuvat johtoalueen reunavyöhykkeelle. Vaikutuksia voidaan 
kokea myös voimajohtoalueen ulkopuolella (viihtyisyys- ja maisemavaikutukset). Johtoreitin läheisyy-
teen sijoittuu taajama-aluetta ja kyliä Petäjävedellä, Jämsässä, Kuhmoisissa, Hämeenlinnan Lammilla 
ja Hausjärven Hikiällä. 

Johto-osuus: Alajärvi-Petäjävesi (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle) 

Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu asuin- ja lomarakennuksia Soinin Marjoperällä ja 
Petäjäveden sähköaseman ympäristössä. Rakennukset sijoittuvat myös nykyisen voimajohdon lähei-
syyteen, mikä lieventää kielteisiä vaikutuksia. Marjoperän läntinen vaihtoehto sijoittuu itäistä vaihtoeh-
toa kauemmaksi asuinrakennuksista, jolloin asutukseen kohdistuu vähemmän vaikutuksia. Petäjäve-
den sähköaseman läheisyydessä peltomaisemaan sijoittuva itäinen reittivaihtoehto heikentää merkittä-
västi jo nykyisellään huonoa tilannetta ja voimistaa asutukseen kohdistuvia haittavaikutuksia.  

Johto-osuus: Petäjävesi-Jämsä (pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kilovoltin 
voimajohdon länsipuolelle) 

Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu asuin- ja lomarakennuksia Petäjäveden sähköase-
man eteläpuolelle sekä voimajohdon molemmin puolin Jämsän Koskenpäästä etelään. Suurin osa ra-
kennuksista sijoittuu myös nykyisen voimajohdon läheisyyteen, mikä lieventää kielteisiä vaikutuksia. 
Jämsän Mutkalan siirron itäisen vaihtoehdon ja Jämsän Palovuoren läntisen vaihtoehdon toteutuessa 
voimajohtoreitti siirtyy kauemmas useista asuin- ja lomarakennuksista, jolloin asutukseen kohdistuu 
vähemmän haittavaikutuksia. Jämsän Niinimäen läntisen vaihtoehdon toteutuessa voimajohtoreitti 
ulottuu nykyistä lähemmäs asuinrakennusta. 

Johto-osuus: Jämsä-Toivila (nykyisten voimajohtojen rinnalle) 

Alle 300 metrin etäisyydelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia, joten vaikutuksia elinoloihin ja viihtyi-
syyteen ei aiheudu. 

Johto-osuus: Toivila-Hikiä (pääasiassa nykyisten voimajohtojen paikalle) 

Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu asuin- ja lomarakennuksia tasaisesti johtoreitin 
molemmin puolin. Suurimmat rakennuskeskittymät sijaitsevat Jämsän ja Padasjoen rajalla Pippurissa 
sekä Hausjärven Hikiällä. Jämsän raviradan läntisen vaihtoehdon ja Jämsän Kurjennoron itäisen vaih-
toehdon toteutuessa voimajohto sijoittuu nykyistä kauemmas asuinrakennuksista, jolloin asutukseen 
kohdistuu vähemmän vaikutuksia. Hämeenlinnan Riuttavuoren ja Porvari-Laurilan itäisten vaihtoehto-
jen toteutuessa useat lomarakennukset jäisivät kauemmas voimajohdosta, jolloin loma-asutukselle 
kohdistuu vähemmän haittavaikutuksia kuin läntisissä vaihtoehdoissa. 
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11.3  Yhteys suunnitelmiin ja ohjelmiin 

Alajärvi-Hikiä voimajohtoyhteyden sijaintimaakunnissa on voimassa ohjelmia ja strategioita, joissa on 
esitetty lukuisia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyviä tavoitteita.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteina ovat kestävä väestörakenne, inspiroiva luonnon-
ympäristö ja monipuolinen asuminen, sujuva ja saavutettava arki sekä korkea elämänlaatu ja hyvin-
voinnin vahvistaminen (Etelä-Pohjanmaan liitto 2021). 

Keski-Suomen strategia 2025–2050 sisältää tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä 
vuoteen 2050. Strategiassa nousee esiin kasvu, luonto ja kestävyys. Tavoitteena on kestävä ympä-
ristö, johon liittyy myös hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä sekä kiertotalouden ja luonnon moni-
muotoisuuden kehittäminen. 

Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteena on kehittää kestävää asumista ja liikkumista 
energiatehokkaiden ja älykkäiden ratkaisujen avulla. Tavoitteena on vahvistaa Pirkanmaan asemaa 
teknisen infrastruktuurin (liikenne, rakennukset, energia, jäte- ja vesihuolto) älyominaisuuksien kehittä-
jänä (Pirkanmaan liitto 2021). 

Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2022–2025 tavoitteena on vetovoimainen ja pitovoimainen maa-
kunta, nettomuuton kasvattaminen sekä nuorten koulutusasteen lisääminen (Päijät-Hämeen liitto 
2021).  

Kestävän kasvun Häme 2022–2025 maakuntaohjelmassa tavoitellaan kestävää infraa, kaikille help-
poa liikkumista sekä monipuolista ja vetovoimaista asumista. Maakuntaohjelmassa tuodaan myös 
esiin Hyvää elämää Hämeen maaseudulla - maaseudun kehittämissuunnitelma (Hämeen liitto 2022). 

11.4  Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 
viihtyvyyteen sekä terveyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin 
ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä 
ja asuinympäristön viihtyisyydessä (niin sanotut sosiaaliset vaikutukset). Ihmisiin kohdistuvia vaikutuk-
sia voi syntyä voimajohdon koronamelusta, sähkö- ja magneettikentistä, maiseman muutoksesta sekä 
voimajohtojen koetuista terveysvaikutuksista. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä voimajohdon raken-
tamisen että sen käytön aikana. Käytännössä ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiinteästi sidok-
sissa hankkeen muihin vaikutuksiin ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten asukkaat koke-
vat hankkeen aiheuttamat muutokset. 

Vaikutusarvioinnin tukena on käytetty yleistä tarkastelua voimajohtohankkeen tyypillisistä ihmisiin koh-
distuvista vaikutuksista. Seuraavassa taulukossa on esitetty voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten vaikutusmatriisi, jossa on jaoteltu hankkeen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä eri osate-
kijöihin. Matriisissa esitetyt tekijät tukevat ja täydentävät ihmisvaikutusten arvioinnissa käytettyjä Impe-
ria-kriteerejä.  

Taulukko 11-1. YVA-tukiaineistoon perustuva vaikutusmatriisi (Reinikainen ja Karjalainen 2005). 

Osavaikutus 
Voimajohtohanke/ 

toimijaryhmät 
Vaikutus Merkitys 

Väestörakenne Alueen arvo asuin- ja lomapaikkana / 

Maanomistajat, johtoalueen lähiasukkaat, 
mökkiläiset 

Voimajohdot saattavat vähentää tu-
lomuuttoa ja lisätä lähtömuuttoa, ko-
kemus tontin arvon laskusta 

vähäinen - 

Palvelut Kytköksissä edelliseen  ei vaikutusta 0 

Asuminen Asumisviihtyisyys /  

Johtoalueen lähiasukkaat, mökkiläiset 

Lähellä johtoa turvallisuuden tunne 
heikentyy, pelot, maiseman muutos 
arkiympäristössä, meluhaitta (ko-
ronailmiö) 

merkittävä - - - 

Työllisyys Johdon rakentamisen aikana /  

Paikalliset yrittäjät 

Hieman paikallista urakointia 
vähäinen +/0 

Elinkeinotoi-
minta 

Haitat ja hyödyt maa- ja metsätalou-
delle /  

Maan tiivistyminen rakentamisen ai-
kana, pylväiden kierto, metsäalan 

kohtalainen - -
ja vähäinen+ 
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Osavaikutus 
Voimajohtohanke/ 

toimijaryhmät 
Vaikutus Merkitys 

Maanviljelijät, metsänomistajat, metsäta-
lousyrittäjät 

väheneminen, joulukuusten kasvat-
taminen 

Liikkuminen Liikkuminen johtokäytävää pitkin / 

 ”Ulkoilijat”, metsästäjät, metsänomistajat 

Uusia reittejä esim. moottorikel-

koille, hiihtämiseen, metsäautoteitä vähäinen + 

Virkistys Marjastus, sienestys, metsästys /  

Lähiasukkaat, luontoharrastajat 

”Passipaikkoja” metsästäjille, mar-
jastus, sienestys, maisemakuvan 
muutos 

vähäinen + 
kohtalainen - - 

Terveys Sähkö- ja magneettikentät /  

Johtoalueen lähiasukkaat, mökkiläiset 

Pelot, uhat sähkö- ja magneettiken-
tistä ja mahdollisista terveysvaiku-
tuksista 

merkittävä - - - 

Turvallisuus Törmäysriski /  

Vapakalastajat, harsoviljely, lähiasukkaat, 

ulkoilijat, maanviljelijät 

Törmäys pylväisiin, vavan osuminen 
voimajohtoon, harsojen tarttuminen 
johtoon, maastopalo johtimen pudo-
tessa 

vähäinen - 

Valinnanvapaus 
ja tasa-arvo, vai-
kutusmahdolli-
suudet 

Tasapuolinen kohtelu (esim. maiden 
lunastus), vaikutusmahdollisuudet it-

seään koskevissa päätöksissä /  

Kaikki osalliset 

Tunne että voi/ei voi vaikuttaa, met-
sän hakkuut ulkopuolisen anta-

masta käskystä 
kohtalainen 

++ tai - - 

Yhteisöllisyys, 
identiteetti, sosi-
aaliset ongelmat 

Maiseman muutos kylä- tai muussa 
miljöössä, paikan luonne ja henki /  

Kylien asukkaat, kylä- ym. yhdistykset 

Hanke voi yhdistää ja luoda verkos-
toja eri toimijoiden välille (sosiaali-
sen pääoman kasvu), toisaalta eri ti-
lat ja kylät voivat kiistellä johtorei-

teistä 

kohtalainen 

++ tai - - 

 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelu ulotettiin yleispiirteisenä tarkasteluna noin kilometrin levyi-
selle vyöhykkeelle johtoalueen molemmin puolin (kylät, alueet). Tarkemmin käsiteltiin voimajohdon vä-
litöntä lähialuetta (0–300 metrin etäisyydellä). 

11.5  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin asiantuntija-arviona käytettävissä ole-
viin lähtötietoihin sekä arviointiprosessin aikana kerättyihin tietoihin perustuen. Arvioinnin lähtötietoina 
käytettiin tietoja vaikutusalueen asutuksesta, vapaa-ajan asutuksesta, elinkeinoista, maankäytöstä, 
mahdollisista häiriintyvistä kohteista ja palveluista. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon hankealueen 
asukkaiden ja muiden toimijoiden esittämät mielipiteet voimajohtohankkeesta YVA-ohjelman nähtävillä 
olon yhteydessä ja yleisötilaisuudessa. Palautetta kerättiin myös Fingridin sähköisellä palautejärjestel-
mällä. Palautejärjestelmästä on kerrottu kappaleessa 2.1.3. 

Voimajohtohankkeen vaikutuksia asumiseen ja elinoloihin tarkasteltiin analysoimalla, kuinka paljon 
asutusta sijoittuu suunnitellun voimajohdon lähialueelle. Asuinviihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi 
syntyä muun muassa turvallisuuden tunteen heikentymisestä, terveysvaikutuksiin liittyvistä peloista tai 
maiseman muutoksen johdosta. Voimajohtohankkeiden vaikutukset elinkeinotoimintaan kohdistuvat 
yleensä maa- ja metsätalouteen. Vaikutuksia virkistykseen arvioitiin tarkastelemalla vaihtoehtojen si-
jaintia suhteessa merkittäviin retkeily- ja virkistysalueisiin. Voimajohtohankkeiden voidaan kokea hei-
kentävän virkistysmahdollisuuksia maiseman muutoksen seurauksena, mutta toisaalta voimajohtoalu-
eet voivat toimia ulkoilijoiden kulkureitteinä tai passipaikkoina metsästäjille. Vaikutusarvioinnissa käsi-
teltiin ukkosta ja salamointia sekä TV- ja radiohäiriöitä voimajohdon tuntumassa. 

Vaikutusten merkittävyys on sidoksissa hankkeesta aiheutuvan muutoksen suuruuteen ja laajuuteen, 
vaikutuksen kohteena olevien väestön määrään sekä vaikutuksen kestoon. Esimerkiksi rakentamisen 
ajan vaikutukset ovat tyypillisesti lyhytkestoisia. Laajemmalle alueelle kohdistuvat pysyvät muutokset 
ovat yleensä merkittävimpiä. Arvioinnin lähtötietoja hyödynnettiin myös arvioinnin kohdentamisessa 
alueilla, joilla vaikutusten ennakoitiin olevan merkittäviä. Arvioinnissa otettiin huomioon myös vaikutuk-
sien kohdistuminen eri väestöryhmiin ja herkkiin kohteisiin. 
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Arvioinnissa hyödynnettiin Fingridin ja muiden toimijoiden kokemuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät voi-
majohtohankkeiden vaikutuksiin. Lisäksi otettiin huomioon sosiaalisten vaikutusten arvioinnista laaditut 
oppaat ja kirjallisuus, kuten: 

− Reinikainen, K. ja Karjalainen, T. 2005: Sosiaalisten vaikutusten arviointi voimajohtohankkeissa. 
Stakes Työpapereita 2. 

− Nelimarkka, K. ja Kauppinen, T. 2007: Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. Stakes. Op-
paita 68. 

Asiantuntija-arvion vaikutuksista ihmisiin on laatinut FM Taina Ollikainen FCG Finnish Consulting 
Group Oy:stä. Sähkö- ja magneettikenttälaskelmien laatimisesta on vastannut Fingridin tekninen asi-
antuntija Pasi Saari. 

11.6  Nykytila ja vaikutusarvio 

11.6.1  Voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät 

11.6.1.1  Yleistä sähkö- ja magneettikentistä 

Voimajohdot ovat yksi sähkö- ja magneettikenttien lähteistä yhteiskunnassamme. Voimajohtojen syn-
nyttämä sähkö- ja magneettikenttä esiintyy ainoastaan voimajohtojen välittömässä läheisyydessä.  
Sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy kaikkialla, missä sähköä tuotetaan, siirretään tai käytetään.  

Voimajohdon sähkövaraus synnyttää ympärilleen sähkökentän, joka riippuu johdon jännitteestä. Voi-
majohtojen sähkökentän voimakkuuden yksikkö on kilovolttia (1 000 volttia) metriä kohden (kV/m). 
Sähkökentän voimakkuus on 400 kilovoltin voimajohdolla suurimmillaan johtoalueella johtimien alla. 
Sen voimakkuus laskee nopeasti johdosta etäännyttäessä. Puut, pensaat ja talojen rakenteet vaimen-
tavat sähkökenttää tehokkaasti, eikä sähkökenttä etene asunnon sisään. 

Sähkökentät saattavat kuitenkin aiheuttaa ihmisille tuntemuksia, sillä sähkökentän läheisyydessä ole-
vat maasta eristetyt ja sähköä johtavat esineet, kuten metallilapiot ja työkalut varautuvat sähköisesti. 
Myös ihminen varautuu työskennellessään voimajohdon alla. Tavallisesti tätä ei huomaa, mutta käyttä-
essään paksupohjaisia jalkineita, kuten kumisaappaita, saattaa ihminen tuntea heikon kipinän koskies-
saan maadoitettuun esineeseen, esimerkiksi metalliseen aitatolppaan. Ilmiö on samanlainen ja yhtä 
vaaraton kuin tekokuituisen puseron riisumisen yhteydessä syntyvä kipinä. Myös esimerkiksi sateen-
varjon kipinöiminen voimajohdon alla on vaaratonta ja johtuu sähköisestä varautumisesta. Sydämen-
tahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien häiriintyminen voimajohtojen alla ei ole todennäköistä, mutta se 
on mahdollista. Tästä syystä tahdistinpotilaiden on syytä välttää voimajohdon alla oleskelua ja pyrkiä 
maastossa liikkuessaan alittamaan voimajohdot kohdista, joissa johtimien etäisyys maasta on suurin, 
eli läheltä pylväitä. 

Sähkövirta aiheuttaa voimajohdon tai laitteen läheisyyteen magneettikentän, jonka voimakkuus vaih-
telee kuormitusvirran mukaan. Magneettikentän suuruutta kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka 
yksikkö on tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet ovat suuruudeltaan sellaisia, että käytetään 
yksikköä mikrotesla (μT), teslan miljoonasosa. Magneettikenttä on suurimmillaan maan pinnalla johti-
mien riippuman alimmassa kohdassa. Magneettikenttä tunkeutuu epämagneettisesta materiaalista 
tehtyjen esteiden läpi, mutta magneettivuon tiheyttä voidaan pienentää metallilevyillä tai muilla raken-
teilla. 

11.6.1.2  Sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset terveyteen  

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttama säteily on ionisoimatonta säteilyä, jolle altistuksen rajoitta-
miseksi on annettu useita kansainvälisiä suosituksia. Ohjearvot perustuvat tieteellistä näyttöä arvioi-
neisiin kirjallisuuskatsauksiin. Tutkimustietoa arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi Maailman terveys-
järjestön (WHO), kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn toimikunnan (ICNIRP) ja EU:n komission 
alaisten tieteellisten komiteoiden toimesta. Lainsäädännön perustana on, että annetut rajoitukset suo-
jaavat sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen kaikilta tunnetuilta mahdollisilta haittavaikutuksilta. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on määritellyt raja-arvot ja toimenpidetasot 15.12.2018 voimaan 
tulleessa asetuksessaan (1045/2018) ’ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen ra-
joittamisesta’. STM:n asetuksen raja-arvot on annettu kehon sisäisinä suureina, joita ei voi mitata. Toi-
menpidetasot on annettu mitattavina ulkoisen kentän suureina. Asetuksen valmistelutyössä oli poh-
jana Euroopan unionin neuvoston suositus sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta. 
STM:n asetuksessa väestön altistumista magneettikentille rajoitetaan 200 mikroteslaan (µT).  Arvo ei 
ylity edes suoraan 400 kilovoltin voimajohtojen alla, vaan suurimmat mitatut magneettikentät ovat ol-
leet 10 mikroteslan luokkaa tilanteessa, jossa 400 kilovoltin voimajohdossa on kulkenut suuri virta. 
Siirryttäessä kauemmaksi voimajohdon keskilinjasta magneettikenttä vaimenee nopeasti. Esimerkiksi 
edellä mainittu kenttä pienenee kymmenesosaan noin 50 metrin etäisyydellä johdon keskilinjasta. 

Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin STM:n asetusta ei sovelleta, koska sähköturvallisuuslaissa 
ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuksia, jotka rajoittavat sähkökentän voimakkuuden voi-
majohtojen läheisyydessä turvalliselle tasolle. Kantaverkon 400 kilovoltin voimajohdon alla sähköken-
tän voimakkuudet ovat enimmillään 10 kV/m ja 110 kilovoltin voimajohdon alla 2–3 kV/m. 

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu kymmeniä vuosia (muun muassa WHO 
2007, Matthes ja Ziegelberger 2008, ICNIRP 1998, ICNIRP 2010, Korpinen ym. 2012 ja Gonzales ym. 
2012). Lähtökohtana on, että annetut arvot suojaavat riittävän hyvin merkittävän ajan kestävän sähkö- 
ja magneettikenttäaltistuksen kaikilta tunnetuilta mahdollisilta haittavaikutuksilta. Arvot on johdettu 
sähkömagneettisten kenttien osoitettujen (akuuttien) vaikutusten perusteella ja niissä on otettu huomi-
oon turvamarginaali, mistä johtuen arvojen katsotaan kattavan epäsuorasti myös mahdolliset pitkän 
aikavälin vaikutukset. 

Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC on luokitellut pientaa-
juiset magneettikentät luokkaan 2B, eli mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. Luokitus ei tällöinkään tar-
koita sitä, että syöpien esiintymissä tapahtuisi jokin merkittävä kasvu. Luokkaan 2B kuuluvat pientaa-
juisten magneettikenttien lisäksi esimerkiksi eräät vihannessäilykkeet, Aloe vera ja pakokaasu. Riskin 
lisäystä tai syy-seuraussuhdetta ei tälle luokalle kuitenkaan ole tieteellisesti osoitettu. Ei esimerkiksi 
tunneta sellaista biologista vaikutusmekanismia, jolla magneettikenttien mahdollinen kyky aiheuttaa 
syöpää olisi selitettävissä. 

Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä, että magneettikentillä saattaisi olla vaikutuksia selvästi pie-
nemmilläkin altistumistasoilla kuin mitä STM:n asetuksen enimmäisarvot ovat. Eniten keskustelua ovat 
herättäneet tutkimushavainnot, joiden mukaan lasten leukemiaa voisi esiintyä hieman normaalia 
enemmän silloin, kun magneettivuon tiheys asunnossa on yli 0,4 mikroteslaa. Erilaisten syöpien ja  
0,4 mikroteslan tasoisen magneettikenttäaltistuksen välisestä yhteydestä on tehty kymmeniä kansain-
välisiä lisätutkimuksia, mutta selkeää näyttöä yhteydestä ei ole havaittu. Myöskään eläinkokeiden yh-
teydessä magneettikenttäaltistus ei ole aiheuttanut koe-eläimissä syöpää. On myös otettava huomi-
oon, että 0,4 mikroteslan taso ylittyy jo useimpien sähköisten kodinkoneiden ja -laitteiden läheisyy-
dessä (taulukko 11–2), joten arvon soveltaminen nykyisessä sähköön perustuvassa yhteiskunnassa 
on käytännössä mahdotonta. 

Taulukko 11-2. Magneettivuon tiheyksiä eri etäisyyksillä kodin sähkölaitteista (Säteilyturvakeskus 2006). 

Laite Magneettivuon tiheys annetulla etäisyydellä, µT 

 
3 cm 30 cm 1 m 

Tehosekoitin 25–130 0,6–2 0–0,1 

Kuivausrumpu 0,3–8 0,1–0,3 0 

Pesukone 0,8–50 0,2–3 0–0,2 

Kahvinkeitin 1,8–25 0,1–0,2 0 

Astianpesukone 3,5–20 0,6–3 0,1–0,3 

Pora 400–800 2–3,5 0,1–0,2 
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Sähköuuni 1–50 0,2–0,5 0 

Sähkölevy 6–200 0,4–4 0–0,1 

Parranajokone 15–1500 0,1–9 0–0,3 

Tuuletin 2–30 0–4 0–0,4 

Hiustenkuivaaja 6–2000 0–7 0–0,3 

Silitysrauta 8–30 0,1–0,3 0 

Mikroaaltouuni 75–200 4–8 0,3–0,6 

Jääkaappi 0,5–1,7 0–0,3 0 

Televisio 2,5–50 0–2 0–0,2 

Imuri 200–800 2–20 0,1–2 

 

Fingrid seuraa sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksiin liittyviä uusia tutkimustuloksia. Vuo-
desta 2009 alkaen yhtiö on ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa tuottanut muutaman kerran vuo-
dessa julkaistavia tilannekatsauksia, joissa käsitellään sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä lääketieteel-
lispainotteisia tutkimuksia, jotka ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen näkökulmasta 
(http://leenakorpinen.com/fi/category/tilannekatsaus/). Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien ter-
veysvaikutuksia on kuvattu myös Fingridin julkaisussa Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät, Ter-
veysvaikutukset tutkimusten valossa (Fingrid Oyj 2020). 

11.6.1.3  Maankäyttö voimajohtojen ympärillä ja uusien voimajohtojen sijoittuminen 

Fingrid noudattaa kaikessa tekemisessään viranomaisten asettamia määräyksiä ja seuraa myös oma-
aloitteisesti alan tutkimusta. Ionisoimattoman säteilyaltistuksen enimmäisarvot on vahvistettu sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella ja valvontaviranomaisena toimii Säteilyturvakeskus (STUK). Nykyis-
ten suunnittelukäytäntöjen mukaisesti toimittaessa voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettiken-
tät jäävät selvästi alle STM:n raja-arvojen.  

STM:n asetus ei edellytä jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle eikä Suomessa ole ole-
massa virallisia sähkö- ja magneettikenttiin perustuvia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita tai 
määräyksiä. Voimajohtojen läheisyyteen ei kuitenkaan haluta sellaista toimintaa, joka mahdollisesti 
lisää sähköturvallisuusriskiä tai jossa voimajohtojen läheisyys aiheuttaa ihmisissä pelkoa. Tästä syystä 
sähköverkkoyhtiöt voivat ohjeistaa maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Sähköverkkoyhtiöillä ei ole 

kuitenkaan juridisia oikeuksia rajoittaa rakentamista voimajohdon johtoalueen ulkopuolella. 

Uusien voimajohtojen sijoittelussa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 §:n mu-
kaista valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Siinä todetaan muun mu-
assa, että voimajohtojen linjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 
Tämä tarkoittaa uusien voimajohtojen sijoittamista joko vanhojen paikalle tai niiden rinnalle. Näin saat-
taa syntyä tilanteita, joissa voimajohto tulee lähemmäksi vanhan voimajohdon ympärille muodostu-
nutta toimintaa ja asutusta. Tällöinkään eivät kuitenkaan raja-arvot ylity. 

11.6.1.4  Hankkeen voimajohtojen sähkömagneettiset kentät 

Maankäytön suunnittelussa ja rakennuslupia käsiteltäessä Fingrid suosittelee sähköturvallisuuden ta-
kia, että tontit ja pihapiirit sijoitettaisiin kokonaan johtoalueen ulkopuolelle. 

Voimajohtojen läheisyyteen sijoittuu muutamia häiriintyviä kohteita kolmen kunnan alueella. Näitä ovat 
esimerkiksi koulut, päiväkodit ja sairaalat. Kohteet on esitetty taulukossa 11–3. Lähin kohde, Eskon 

http://leenakorpinen.com/fi/category/tilannekatsaus/)
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/fingrid-voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_web.pdf


 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
400 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

koulu Hikiän taajamassa sijoittuu 135 metrin etäisyydelle nykyisestä voimajohtoalueesta. Uusi voima-
johto ei sijoitu nykyistä lähemmäksi koulua tai sen piha-aluetta. Etäisyyttä häiriintyvistä kohteista voi-
majohtoon on riittävästi, eikä vaikutuksia arvioida niille aiheutuvan. 

Taulukko 11-3.Helposti häiriintyviä kohteita suunniteltujen voimajohtoreittien läheisyydessä kunnittain. 

Kunta Kohde Toimiala Johto-osuus Etäisyys johtoalu-
eesta 

Jämsä Päivätoiminta Kipinä Oy Vammaispalvelu Toivila-Hikiä 535 metriä 

Gradia Jämsä: Myllymäen 
kampus, Yläkampus 

Koulu Toivila-Hikiä 1 000 metriä 

Kuhmoinen Kuhmoisen yhtenäiskoulu Koulu Toivila-Hikiä 1 150 metriä 

Hausjärvi Eskon koulu Koulu Toivila-Hikiä 135 metriä 

Hikiän päiväkoti Päiväkoti Toivila-Hikiä 435 metriä 

Polku pienryhmäkoti -Hikiän 
yksikkö 

Lastensuojelu Toivila-Hikiä 505 metriä 

Päiväkoti Seikkailuystävät 
(yksityinen) 

Päiväkoti Toivila-Hikiä 350 metriä 

 

Voimajohtojen osalta on nykyisin jo varsin hyvä kuva siitä, minkälaisia sähkö- ja magneettikenttiä nii-
den lähellä esiintyy ja miten kenttiä voidaan laskea ja mitata. Myös mitattujen ja laskettujen kentänvoi-
makkuuksien vastaavuutta on vertailtu (muun muassa Nyberg ja Jokela 2006). Magneettikenttien 
osalta mitattujen ja laskettujen tulosten on todettu täsmäävän hyvin. Sen sijaan sähkökentän voimak-
kuuksia vertailtaessa mitatut tulokset ovat jääneet alhaisemmiksi kuin lasketut, koska esimerkiksi kas-
villisuus vaikuttaa mittaustulokseen merkittävästi pienentämällä kentänvoimakkuutta. Todellinen säh-
kökentän voimakkuus voimajohtojen läheisyydessä jäänee siis alhaisemmaksi kuin seuraavassa esite-
tyt laskennalliset sähkökentän voimakkuudet. 

Nykyisen ja tulevan tilanteen sähkömagneettisten kenttien arvoja on vertailtu kuvissa 11.1–11.5. Muu-
toksen havainnollistamiseksi kuvissa on nostettu esille sähkö- ja magneettikenttien arvot tulevan ra-
kennusrajoitusalueen ulkoreunalla. 

Esitetyt arvot on laskettu Fingridin perusskenaarion markkinatilanteen mukaisilla noin vuonna 2030 
esiintyväksi ennustetuilla voimajohtojen pääasiallisen siirtosuunnan keskimääräisillä virta-arvoilla (110 
kilovoltin johdolla 137–292 ampeeria, 220 kilovoltin johdolla 79 ampeeria ja 400 kilovoltin johdolla 
580–674 ampeeria). Keskimääräisten virta-arvojen käyttö on perusteltua, koska kuormitusvirran mak-
simiarvot ovat käytännössä harvinaisia. Esitetyt arvot edustavat tilannetta noin metrin korkeudella koh-
dassa, jossa johtimet riippuvat lähimpänä maata. Tämä on tyypillisesti pylväsvälin keskikohta, jossa 
kentät ovat suurimmillaan. 

Sähkö- ja magneettikenttien arvot ovat esitetty esimerkinomaisesti eikä niitä voida soveltaa suoraan 
tietyn yksittäisen kohteen tarkempaan tarkasteluun. Kenttien suuruuteen vaikuttavat useat ympäristön 
ominaisuudet ja voimajohdon tekniset yksityiskohdat. 

Tehtyjen laskelmien mukaan uusi voimajohto ei aiheuta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(STMA 1045/2018) raja-arvoja ylittävää magneettikenttää. Lisäksi rinnakkaiset johdot ja erityisesti 
400+110 kilovoltin yhteispylväsrakenteeseen sijoittuvat voimajohdot voivat vaimentaa toistensa kent-
tien suuruutta. Myös vaihejärjestyksen optimoinnilla voidaan joissain tapauksissa pienentää yksittäi-
sessä kohteessa esiintyviä sähkö- ja magneettikenttien arvoja. 
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Seuraavassa esitetään tarkastelukohteiden tehdyt laskelmat diagrammein. 

 

 

 
 

Kuva 11.1.  Esimerkki sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudesta ja ulottuvuudesta nykyisessä ja tulevassa tilanteessa 
reittiosuudella Alajärvi-Petäjävesi. Vihreä nuoli havainnollistaa johtoalueen leveyttä. Kuvissa esitetyt numeroarvot kuvaavat 
laskettuja arvoja johtoalueiden reunalla. 
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Kuva 11.2.  Esimerkki sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudesta ja ulottuvuudesta nykyisessä ja tulevassa tilanteessa 
reittiosuudella Petäjävesi-Jämsä. Vihreä nuoli havainnollistaa johtoalueen leveyttä. Kuvissa esitetyt numeroarvot kuvaavat 

laskettuja arvoja johtoalueiden reunalla. 
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Kuva 11.3.  Esimerkki sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudesta ja ulottuvuudesta nykyisessä ja tulevassa tilan-
teessa reittiosuudella Jämsä-Toivila. Vihreä nuoli havainnollistaa johtoalueen leveyttä. Kuvissa esitetyt numeroarvot ku-
vaavat laskettuja arvoja johtoalueiden reunalla. 
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Kuva 11.4.  Esimerkki sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudesta ja ulottuvuudesta nykyisessä ja tulevassa tilan-
teessa reittiosuudella Toivila-Hikiä. Vihreä nuoli havainnollistaa johtoalueen leveyttä. Kuvissa esitetyt numeroarvot ku-
vaavat laskettuja arvoja johtoalueiden reunalla. 
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Kuva 11.5.  Esimerkki sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudesta ja ulottuvuudesta nykyisessä ja tulevassa tilanteessa 
reittiosuudella Toivila-Hikiä. Vihreä nuoli havainnollistaa johtoalueen leveyttä. Kuvissa esitetyt numeroarvot kuvaavat lasket-
tuja arvoja johtoalueiden reunalla.  
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11.6.2  Voimajohtojen aiheuttama melu 

11.6.2.1  Voimajohtohankkeen tyypillisimmät meluvaikutukset ja vaikutusmekanismit 

Yleiset melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä VNp 993/1992. Jos melu on 
luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen on lisättävä 5 desibeliä (dB) 
ennen vertailua ohjearvoon. Melutason korkein päiväohjearvo (klo 7–22) asumiseen käytettävillä alu-
eilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla on 55 dB. Vastaava yöohjearvo on (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yö-
ohjearvo on kuitenkin 45 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuo-
lella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB 
eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 
asuinalueiden ohjearvoja. 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheutuu johtoalueen puuston poiston ja johtoaukean rai-
vaamisen sekä rakentamisen työkoneista ja työmaaliikenteestä. Voimakkaampaa melua aiheutuu joh-
timien liittämisestä muutaman kilometrin välein ja mahdollisesta poraamisesta tai louhinnasta kallioi-
silla pylväspaikoilla, kun rakennetaan pylväsperustuksia. Voimajohtotyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreit-
tiä eteenpäin, joten meluvaikutukset jäävät tyypillisesti kestoltaan lyhytaikaisiksi. Kunnossapitovai-
heessa melu on hyvin satunnaista, ja sitä aiheuttavat johtoaukean raivaus, reunametsän puuston 
poisto, koneavusteiset kunnossapitotyö ja huurrepartiointi sekä pudotukset helikopterilla. 

Johtimien tai eristimien (kuva 11.6) pinnalla ilmenevät koronapurkaukset kuuluvat sirisevänä äänenä. 
Ilmiön aiheuttaa ilman ionisoituminen johtimien, eristimien tai muiden pintojen läheisyydessä ja sitä 
esiintyy lähinnä 400 kilovoltin jännitetasolla. Koronan synnyttämä ääni on voimakkaimmillaan kostealla 
säällä tai talvella, jolloin johtimiin muodostuu huurretta. Koronapurkauksen välttäminen täydellisesti on 
käytännössä lähes mahdotonta. Koronan esiintyminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä, 
koska ympäristön viihtyisyyden heikentymisen lisäksi ääni ilmentää energiahäviötä. Koronan aiheut-
tama ääni ei ylitä melun ohjearvoja, mutta ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyy-
dessä häiritsevänä. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen. 

Voimajohtorakenteista voi aiheutua myös muuta kuin koronaääntä. Ääniä voi syntyä esimerkiksi tuulen 
ravistellessa johdon eri osia, kuten teräspylväitä, johtimia, orsia, haruksia, huomiopalloja tai eristimiä. 
Näitä ääniä esiintyy riippumatta siitä, onko voimajohto jännitteinen vai ei. Voimajohtorakenteista aiheu-
tuvan melun ehkäisyyn kiinnitetään huomiota rakennesuunnittelussa. 

 

Kuva 11.6. Voimajohtopylvään eristimiä, joissa koronapurkauksia voi esiintyä. 
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11.6.2.2  Meluvaikutusten arviointi 

Fingrid on viimeksi vuonna 2005 teettänyt ääni-tasotasomittauksia 400 kilovoltin johdoilla Tampereen 
teknillisen yliopiston kanssa tutkimustyönä. Vastaavanlaisilla voimajohdoilla äänitasot johtoalueella 
20 metriä sivussa johdon keskilinjasta olivat 25–45 dB. Tulokset noudattelevat esimerkiksi kansainväli-
sen voimajohtoalan järjestö Cigren (International Council on Large Electric Systems) tekemien voima-
johtojen koronakartoitusten tuloksia, joissa melutaso on alle 46 dB. 

Aikaisempien mittausten perusteella asumiseen käytettävien alueiden melutason päivä- ja yöajan oh-
jearvot (55 ja 50 dB) eivät ylity nyt arvioitavana olevien voimajohtoyhteyksien läheisyyteen sijoittuvien 
asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Koronan aiheuttamat äänihäiriöt myös vaimenevat huomattavan 
nopeasti etäännyttäessä voimajohdosta. Arvioinnissa on huomioitu sekä koronamelu että muu melu. 

11.6.3  Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Yksi voimajohtohankkeen keskeisimmistä vaikutuksista on, että voimajohto suurena rakenteena voi 
heikentää lähialueiden viihtyisyyttä. Viihtyisyysvaikutukset ovat suurilta osin sidoksissa maisemavaiku-
tuksiin, sillä maisema muodostaa keskeisen osan ihmisen elinympäristöä. Lähimaisemavaikutukset 
korostuvat ihmisten välittömässä elinympäristössä. Viihtyisyyteen kytkeytyy voimajohtohankkeiden 
kohdalla myös mahdollinen huoli voimajohdon terveysvaikutuksesta sekä mahdollisesta melun koke-
misesta, joita käsiteltiin edellä kappaleissa 11.6.1. ja 11.6.2. 

Elinympäristön muutoksen kokeminen on yksilöllistä. Tutun ympäristön ja maiseman muuttuminen voi 
vaikuttaa merkittävästi koettuun viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyteen vai-
kuttaa elinympäristön herkkyystaso. Esimerkiksi taajamien alueella ja suurien väylien läheisyydessä 
voimajohto suhteutuu muuhun ihmisen muokkaamaan ympäristöön, jolloin voimajohdon häiritsevyys 
on yleisesti ottaen vähäisempää. Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu taajama-aluetta ja kyliä Petäjäve-
dellä, Jämsässä, Kuhmoisissa, Hämeenlinnan Lammilla ja Hausjärven Hikiällä. Johtoreittiosuus Ala-
järvi-Petäjävesi on harvimmin asuttu. 

Myös reittivaihtoehdot, jotka sijoittuvat samaan maastokäytävään nykyisen voimajohdon kanssa, aiheut-
tavat ympäristöön kohdistuvia muutoksia vähemmän, koska nykyinen voimajohto on jo vähentänyt ym-
päristön herkkyyttä muutokselle. Alajärvi-Hikiä voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen pai-
kalle tai rinnalle. Voimajohdon sijoittuessa nykyisten voimajohtojen rinnalle maastokäytävää joudutaan 
kuitenkin leventämään. Nykyiselle voimajohtoalueelle sijoittuu yhteensä 29 asuin- tai lomarakennusta, 
joista kahdeksan poistuu johtoalueelta johtoreittiin tehtävien sivuttaissiirtojen ansiosta. Hankkeessa muo-
dostuvalle uudelle johtoalueelle sijoittuu lisäksi enimmillään kuusi asuin- tai lomarakennusta.  

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutukset 
ovat yhteydessä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Näitä vaikutusosa-alueita ovat erityisesti mai-
sema (ympäristön viihtyisyys) sekä maankäyttö (asutuksen sijainti, maankäytön toiminnot ja sijainnit), 
joita on tarkasteltu tarkemmin tämän raportin luvuissa 8 ja 10. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvi-
oinnissa on tarkasteltu samoja asioita, mutta erityisesti ihmisten ja yhteisöjen näkökulmasta. 

Osallisten näkemykset 

YVA-ohjelmasta saaduissa ihmisvaikutuksiin liittyvissä lausunnoissa on nostettu esille muun muassa 
voimajohdon sähkö- ja magneettikentän vaikutukset ja vaikutukset pohjavesiin. 

YVA-ohjelmasta saaduissa mielipiteissä on nostettu esille erityisesti voimajohdon sijoittuminen liian 
lähelle asuinrakennuksia sekä maisemahaitat ja mahdolliset terveyshaitat. Mielipiteet koskevat muun 
muassa Soinin Marjoperän, Jämsänkosken, Petäjäveden, Multian Saraperän ja Kuhmoisten Asilam-
men alueita. 

11.6.4  Vaikutukset elinkeinoihin ja yritystoimintaan 

Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen sijoittuvasta yritystoiminnasta saatiin tietoja kunnilta. Alle yh-
den kilometrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu eläintiloja tai muuta yritystoimintaa neljän kunnan 
alueelle (Taulukko 11–4). Lähimmillään yritystoimintaa (eläintenpito) sijoittuu noin 150 metrin etäisyy-
delle Kuhmoisissa. Vaikutuksia eläintiloihin ja viljelyksiin arvioitiin kappaleessa 10.5.5. Voimajohto si-
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joittuu riittävän etäälle kohteista ja voimajohtohankkeen aiheuttama muutos on marginaalinen. Hank-
keesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia yritystoiminnalle. Vaikutuksia metsätalouden harjoittamiselle 
on arvioitu kappaleessa 10.5.6. 

Taulukko 11-4. Alle yhden kilometrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuva yritystoiminta kunnittain (Tiedot saatu kunnilta 
8/2022). 

Kunta Toiminta Lähin johto-osuus Etäisyys lähimmästä johto-
vaihtoehdosta 

Jämsä Eläintenpito Petäjävesi-Jämsä 920 metriä 

Muu yritystoiminta Petäjävesi-Jämsä 215 metriä 

Muu yritystoiminta Petäjävesi-Jämsä 910 metriä 

Muu yritystoiminta Jämsä-Toivila 940 metriä 

Muu yritystoiminta Jämsä-Toivila 780 metriä 

Muu yritystoiminta Toivila-Hikiä 970 metriä 

Muu yritystoiminta Toivila-Hikiä 909 metriä 

Muu yritystoiminta Toivila-Hikiä 870 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 460 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 400 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 540 metriä 

Muu yritystoiminta Toivila-Hikiä 270 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 470 metriä 

Kuhmoinen Eläintenpito Toivila-Hikiä 150 metriä 

Hämeenlinna Muu yritystoiminta Toivila-Hikiä 870 metriä 

Muu yritystoiminta Toivila-Hikiä 315 metriä 

Janakkala Eläintenpito Toivila-Hikiä 315 metriä 

Eläintenpito Toivila-Hikiä 380 metriä 

 

11.6.5  Voimajohdon vaikutukset kiinteistöjen arvoon 

Suomessa on pyritty kahdessa tutkimuksessa vertailuaineiston perusteella selvittämään voimajohtojen 
vaikutusta omakotitontin tai rakennetun omakotikiinteistön arvoon (Cajanus 1985 ja Peltomaa ja 
Kauko 1998). Näissä tutkimuksissa voimajohdon läheisyyden oletettiin vaikuttavan kiinteistön arvoon 
kolmella tavalla: muutoksina myyntihinnassa, markkinointiajassa ja myynnin volyymissa. Lisäksi mai-
semahaittojen käsittelystä lunastustoimituksessa on tehty julkaisu vuonna 2007 (Rahkila ym. 2007). 

Tutkimusten tulosten perusteella kiinteistöjen arvonmuutokset vaikuttavat olevan hyvin tapauskohtai-
sia ja niihin on suhtauduttava varauksellisesti. Voimajohdon läheisyydellä ja kiinteistön arvon muutok-
sella on jonkinlainen yhteys (Peltomaa 1998), mutta muutokset kiinteistöjen arvossa ovat hyvin ta-
pauskohtaisia. Kiinteistöjen arvon oletettiin muuttuvan hyppäyksellisesti kahdessa eri vaiheessa: silloin 
kun tontin alueelle tulee johtoaukeaa tai kun johtoaukean osuus tulee niin suureksi, että tontti menet-
tää rakennettavuutensa tai rakentaminen vaikeutuu erittäin huomattavasti (Cajanus 1985). 

Mahdollinen kiinteistön arvoon heijastuva kielteinen vaikutus katoaa melko nopeasti voimajohdosta 
etäännyttäessä (Peltomaa ja Kauko 1998). Cajanuksen (1985) tutkimus näyttäisi, että voimajohdon ja 
pylvään vaikutus tuntuu kiinteistön arvossa vain alle 50 metrin etäisyydellä voimajohdon ollessa asuin-
rakennuksen välittömässä läheisyydessä. 

Yhteenvetona tutkimuksista voi todeta, että voimajohdon vaikutus rakennetun omakotikiinteistön käy-
pään yksikköhintaan on hyvin pieni (Peltomaa ja Kauko 1998). Voimajohdon ei useimmiten katsottu 
vaikuttaneen rakennettujen kiinteistöjen arvoon (Cajanus 1985, Peltomaa ja Kauko 1998 ja Papinsaari 
2014). Sen sijaan ihmisten kokemukset arvon muutoksista kertovat toista, koska maisemahaittaa on 
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pidetty usein pienempänä haittana kuin kiinteistön arvon alenemista. Esimerkiksi Länsisalmi-Kymi voi-
majohdon varrella moni koki, että maiseman muuttumiseen tottuu ajan myötä, mutta kiinteistön arvon 
aleneminen on pysyvä haitta (Sito Oy 2004). Ihmisten huoli on luonnollista, sillä oma asuinkiinteistö on 
monelle asukkaalle tärkein investointi koko elämänsä aikana, jolloin kiinteistön merkitys asukkaiden 
elämässä on suuri ja sen arvosta halutaan huolehtia. 

Nykykäytännön mukaisesti lunastustoimituksissa maksetaan korvauksia myös kiinteistön arvon alene-
misesta perusteena voimajohdon sijoittuminen kiinteistön välittömään läheisyyteen. Korvauksen suu-
ruuteen vaikuttavat muun muassa etäisyys johtoalueeseen ja pylvääseen, kiinteistön käyttötarkoitus, 
haitallisen tekijän voimakkuus, avautumisilmansuunta ja kiinteistön mahdollisuus sopeutua tilantee-
seen. Omakotikiinteistöille määrättyjen korvausten suuruus voimajohdon etäisyydestä riippuen on 
vaihdellut yhdestä prosentista yli kymmeneen prosenttiin. Korvaukset vaihtelevat suuresti yksittäista-
pauksissa. (Rahkila ym. 2007) 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 1999:61 maisemahaitasta johtuen jäännöskiinteistön arvonalentu-
misprosentit vaihtelivat yhdestä prosentista kuuteen prosenttiin tapauskohtaisesti. Kuuden prosentin 
arvonalentumiskohteissa pylvään etäisyys kiinteistöstä vaihteli 25 ja 40 metrin välillä ja etäisyys lähim-
mästä johdosta oli runsaat 10 metriä. 

11.6.6  Tietoliikenneyhteydet sekä sydämentahdistimen toiminta 

Voimajohdot eivät häiritse radion FM-lähetyksiä (ULA), eli yleisimpiä Yleisradion ja paikallisradioiden 
ohjelmia. Television katseluakin voimajohto voi häiritä vain harvoissa tapauksissa. Fingridin tiedossa 
ei ole tutkimuksia eikä syy-yhteyttä sille, että voimajohdot häiritsisivät internet- ja matkapuhelinyhteyk-
sien toimintaa. Tähän liittyviä yhteydenottoja tulee harvoin. 

Sähkönjakelurakenteiden, varkaudenestolaitteiden ja metallinpaljastimien sähkö- ja magneettikentät 
voivat vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan. Tahdistimen häiriintymistä voidaan vähentää säätö-
toimenpitein ja erityisesti tahdistinvalinnoin. Sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien häiriintymi-
nen voimajohtojen alla ei ole todennäköistä, mutta on mahdollista. Tästä syystä tahdistinpotilaiden on 
syytä välttää voimajohdon alla oleskelua ja pyrkiä maastossa liikkuessaan alittamaan voimajohdot 
kohdista, joissa johtimien etäisyys maasta on suurin, eli läheltä voimajohtopylväitä. 

11.6.7  Salamointi ja voimajohdot 

Ilmatieteen laitoksen mukaan voimajohdot eivät lisää salamointia eivätkä ohjaa ukkospilvien liikkeitä. 
Koska voimajohtopylväät ovat usein lähiympäristönsä korkeimpia kohteita ja lisäksi maadoitettuja, pyr-
kivät alueella joka tapauksessa esiintyvät salamat kohdistumaan nimenomaan voimajohtopylväiden 
kautta maahan. Näin voimajohdot itse asiassa parantavat salamaturvallisuutta lähiympäristössään. 
Myöskään salamoinnin määrään voimajohdot eivät voi vaikuttaa. 

11.6.8  Hankkeen vaikutukset työllisyyteen 

Fingridin hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Investointi- ja kunnossapitotöiden kil-
pailutuksen seurauksena urakoitsijat ja niiden laite- ja materiaalitoimittajat voivat olla myös ulkomaisia 
toimijoita. 

Työllistävä vaikutus on voimajohto- ja sähköasemahankkeissa useita satoja henkilötyövuosia. Töiden 
vaatiman erikoisosaamisen ja -kaluston vuoksi paikallinen työllisyysvaikutus jää yleensä kuitenkin vä-
häiseksi, mutta esimerkiksi majoitus- ja ravitsemuspalveluissa, maanrakennustöissä ja kuljetuksissa 
tukeudutaan myös paikallisiin palveluihin. Purku-urakoissa paikallista työllisyysvaikutusta voi olla myös 
jätehuollon järjestämisellä. Voimajohdon käytön aikana työllistävät voimajohdon kunnossapidon tehtä-
vät, kuten kasvuston käsittely. 

11.6.9  Rakentamisen ja käytöstä poiston sekä käytöstä poiston jälkeiset vaikutukset 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset ovat tyypillisesti paikallisia ja tilapäisiä. Työ-
koneet saattavat vaurioittaa myös teitä, puustoa ja viljelyksiä. Ihmisten kannalta rakentamisen aikaiset 
vaikutukset eivät ole kokonaisuutena merkittäviä. Haittoja lieventää toimintatapojen ohjeistaminen ja 
maanomistajien ja lähiasukkaiden ennakoiva tiedottaminen. Voimajohtoa purettaessa vaikutukset ovat 
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samantyyppisiä kuin rakentamisen aikana ja luonteeltaan väliaikaisia. Käytöstä poiston jälkeen voima-
johtoalue saa palautua metsätalousalueilla puustoiseksi ja viljelyalueilla pylväspaikat voidaan ottaa ta-
kaisin viljelykäyttöön, millä on myönteistä vaikutusta elinkeinoille. Tällöin myös koronameluvaikutukset 
sekä sähkö- ja magneettikenttävaikutukset loppuvat. Voimajohtorakenteiden poistuminen maisemaku-
vasta voidaan kokea myönteisenä maiseman muutoksena erityisesti voimajohtoreittien lähellä asuvien 
kannalta. Toisaalta käytöstä poistetulle voimajohtoalueelle voi kohdistua uutta maankäyttöä, jota tässä 
vaiheessa ei voida ennakoida. 

11.7  Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Voimajohdon rakennustyön vaiheista tiedotetaan etukäteen maanomistajille, millä pyritään lieventä-
mään voimajohdon rakentamisesta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvaa haittaa. Puretta-
vasta voimajohdosta ei jää pelloille maanviljelytoimenpiteitä haittaavia rakenteita. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämisessä keskeistä on pylväiden sijoittelu. Myös maatalou-
teen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla pylväät siten, että peltojen käytölle aiheu-
tuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Lisäksi yksityiskohtaisessa suunnittelussa otetaan mah-
dollisuuksien mukaan huomioon tilojen rajat. Suunnittelun aikana kuullaan maanomistajien ja elinkei-
nonharjoittajien mielipiteitä siitä, mihin kohtaan pylväät olisi hyvä sijoittaa. Näkemykset viedään yleis-
suunnitteluun tavoitellen ympäristön kannalta hyväksyttäviä ja yleiseen etuun sovitettuja, taloudelli-
sesti järkeviä ratkaisuja. 

Voimajohto ei aiheuta terveydensuojelulain tarkoittamia vaikutuksia, vaan kyseessä ovat voimajohdon 
synnyttämien sähkö- ja magneettikenttien epäillyt terveysvaikutukset. Pelkoja sähkö- ja magneettikent-
tien terveyshaitoista on vaikea lieventää, koska vaikutukset koetaan yksilöllisesti ja pelot perustuvat 
usein jo pitkän ajan kuluessa syntyneisiin käsityksiin ja kokemuksiin.  

Pidemmällä aikavälillä voi jossain määrin tapahtua uuteen voimajohtoon tottumista ja voimajohdon hy-
väksymistä osaksi maisemaa. Tämä on todennäköisempää suljetussa metsämaisemassa kuin avoi-
messa peltomaisemassa (Savolainen-Mäntyjärvi ja Kauppinen 1999). Voimajohdon aiheuttamien fysi-
kaalisten vaikutusten (sähkömagneettiset kentät ja melu) osalta raja- ja ohjearvot eivät ylity. Johdon 
sijoittaminen mahdollisimman kauas asutuksesta lieventää näitä vaikutuksia. Sähkömagneettisia kent-
tiä voidaan tarvittaessa pienentää myös voimajohdon johtimien vaihejärjestyksen optimoinnilla. 

11.8  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tyypillinen epävarmuustekijä ovat lopulliset pylväsratkaisut, koska vasta pylväiden sijoitussuunnitte-
lussa määritellään pylväiden tarkempi rakenne ja pylväspaikat, jotka määrittyvät mitatun maastoprofii-
lin ja lujuustarkastelun mukaan. 

Rakennuksia koskevien tietojen ajantasaisuus tarkistetaan osana jatkosuunnittelua. 

Sähkö- ja magneettikenttien laskettujen voimakkuuksien tiedetään vastaavan mitattuja arvoja, eikä 
laskennan oletuksiin liity merkittäviä epävarmuuksia. Sähkömagneettisten kenttien vaikutusta on tut-
kittu pitkään. Terveydellisistä haitoista ei ole tieteellistä näyttöä, mutta toisaalta kenttien haittoja ei ole 
voitu poissulkea tieteellisesti vakuuttavalla tavalla (Nyberg ja Jokela 2006). Voimajohtojen lisäksi ym-
päristössämme on myös muista lähteistä aiheutuvia sähkö- ja magneettikenttiä. 
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12  YHTEISVAIKUTUKSET 

Voimajohtohankkeen liittyminen muihin hankkeisiin on esitetty kappaleessa 1.5. Hankkeiden yhteisvai-
kutukset on esitetty marraskuun 2022 tietojen mukaisina. Fingridillä on käynnissä samaan aikaan myös 
Jylkkä-Alajärven kahden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon YVA-menettely. Voimajohtoreitti sijoittuu Ka-
lajoen Jylkän sähköasemalta Alajärven sähköasemalle ja on Alajärvi-Hikiän voimajohdon tavoin merkit-
tävä hanke kantaverkon kannalta. 

12.1  Yhteisvaikutukset tuulivoimahankkeiden kanssa 

Yhteisvaikutuksia syntyy lähialueen tuulivoimahankkeiden, niiden sähkösiirtoreittien sekä Fingridin 
suunnitteilla olevan Jylkkä-Alajärvi voimajohtohankkeen kanssa. Etenkin hankealueen pohjoisosissa on 
käynnissä useita tuulivoimahankkeita, jotka sijoittuvat voimajohtoreitin läheisyyteen tai johtoalueelle ja 
joiden on suunniteltu liittyvän kantaverkkoon Alajärvi-Hikiän voimajohdon varrelle rakennettavien säh-
köasemien kautta. Tärkeimmät liityntäpisteet ovat Alajärven ja Petäjäveden sähköasemat. Näille raken-
nettavat tuulivoimatoimijoiden sähkönsiirtoreitit on useimmissa vaihtoehdoissa suunniteltu toteutetta-
vaksi ilmajohdoin, mikä aiheuttaa useiden maastokäytävien muodostumista alueelle. 

Tuulivoimahankkeita, joiden voimajohtoja liittyy Alajärven sähköasemalle, ovat Suolasalmenharju, Kor-
keamaa, Möksy, Möksyn laajennus, Louhukangas, Kauniskangas ja Kilpilamminkangas. Näistä Kilpi-
lamminkangas on suunnitellut Alajärvi-Hikiä voimajohdon rinnalle noin 28 kilometrin matkalla sijoittuvaa 
110 kilovoltin voimajohtoa. Muiden hankkeiden voimajohdot liittyvät Alajärven sähköasemalle koillisesta, 
kaakosta ja lounaasta. Alajärven sähköasema on suunnittelualuetta, jossa voimajohtohankkeen liityntä 
sähköasemalle tarkentuu myöhemmin. Vaikutukset suunnittelualueella on arvoitu niin sanotun pahim-
man mukaan (esimerkiksi läheisyys rakennuksiin), jotta lisäselvitystarvetta ei jää.  

Tuulivoimahankkeita, joiden voimajohtoja liittyy Petäjäveden sähköasemalle, ovat Konttisuo, Pitkälän-
vuori ja Nikara. Niiden voimajohdot liittyvät sähköasemalle pohjoisesta ja lounaasta. Penkkisuon ja Pirtti-
Moskuvan hankkeet sijoittuvat lähelle Petäjäveden sähköasemaa, mutta niiden sähkönsiirtoratkaisuista 
ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. Petäjäveden sähköasema on suunnittelualuetta, jossa voima-
johtohankkeen liityntä sähköasemalle tarkentuu myöhemmin. Vaikutukset suunnittelualueella on arvoitu 
niin sanotun pahimman mukaan (esimerkiksi läheisyys rakennuksiin), jotta lisäselvitystarvetta ei jää. 

Alueelle suunniteltu tuulivoima ja voimajohdot muuttavat alueen maisemaa ja maankäytön rakennetta. 
Laajoja maa-alueita muutetaan energiahuollon alueiksi. Muutos on voimakkainta metsäalueilla ja luon-
nonympäristöissä. Asutuilla alueilla voimajohdon aiheuttama muutoksen voimakkuus yhteisvaikutusten 
osalta ei ole niin merkittävä, koska maisemassa on jo ennestäänkin voimajohto elementtinä. Maankäy-
tön osalta yhteisvaikutuksia muodostuu alueilla, joissa voimajohto sijoittuu Louhukankaan, Korkeamaan 
ja Konttisuon tuulivoimahankkeiden alueille. Voimajohto voi rajoittaa tuulivoimaloiden sijoittelua tuulivoi-
mapuistossa. Tuulivoimaloiden ja voimajohdon välinen suojaetäisyys tulee olla vähintään 1,5 kertaa 
voimaloiden kokonaiskorkeus.  

Kilpilamminkankaan tuulivoimahankkeen voimajohto sijoittuu Alajärvi-Hikiä voimajohdon rinnalla Louhu-
kankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle, Soinin rantayleiskaavan alueelle ja Korkeamaan 
tuulivoimayleiskaava-alueelle, ylittää turvetuotantoalueita ja kaksi ympäristökohdetta. Marjoperällä ja 
Huosianmäellä asutusta sijoittuu voimajohtoreittien läheisyyteen. Suunniteltu 110 kilovoltin voimajohto 
leventäisi johtoaluetta noin 30–40 metriä, jolloin johtoalueen kokonaisleveydeksi tulisi noin 100 metriä. 
Vaikutukset metsäkiinteistöille ja luontokohteille kasvavat huomattavasti. 

Hankkeet ovat kytköksissä toisiinsa siten, että kantaverkkoon liittyminen on monen tuulivoimahankkeen 
kohdalla riippuvainen nyt arvioitavana olevan Alajärvi-Hikiä voimajohdon toteuttamisesta ja sähköase-
mien laajentamisesta ja rakentamisesta. Voimajohtohankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus il-
mastonmuutoksen hillinnässä, koska ilman kantaverkon sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistä tuulivoima-
hankkeiden sähkönsiirtoa ei ole mahdollista toteuttaa. 

12.2  Yhteisvaikutukset Lahdenperä-Jämsä ratahankkeen kanssa  

Jämsän raviradan kierron kohdalla voimajohto risteää junaradan kanssa molemmissa toteutusvaihtoeh-
doissa. Lahdenperä-Jämsä välisellä rataosuudella on vireillä ratahanke, jossa Jämsässä nykyisen rai-
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teen eteläpuolelle rakennetaan toinen raide. Uusi raide vaatii noin seitsemän metrin levyisen ratakäytä-
vän. Voimajohtovaihtoehtojen ja radan risteyskohdan läheisyyteen ei sijoitu asuinrakennuksia alle 100 
metrin etäisyydelle ja alle 300 metrin etäisyydellekin vain yksi. Yhteisvaikutukset asutukselle arvioidaan 
vähäisiksi. Lisäraiteen rakentamisen myötä radan vierestä poistuu metsää pysyvästi 120 metrin osuu-
della noin seitsemän metrin leveydeltä (raideleveyttä vastaava maastokäytävän levenemä voimajohdon 
läntisen vaihtoehdon kohdalla). Voimajohdon itäisen vaihtoehdon kohdalla rata sijoittuu peltoalueelle. 
Voimajohdon ja radan risteysalue sijoittuu Alhojärven valtakunnallisesti arvokkaalle viljelymaisemalle ja 
yhdessä rata ja voimajohto muodostavat entistä voimakkaamman elementin maisemaan. Muutosta pi-
detään kohtalaisena ja vaikutuskohdetta merkittävänä, joten yhteisvaikutukset arvioidaan risteysalueen 
ympäristössä merkittäviksi, koko maisema-alueen osalta kohtalaisiksi. Voimajohto sijoittuu Alhojärven 
lintuvesien suojeluohjelman alueelle ja rata sijoittuu 300 metrin etäisyydelle suojeluohjelman alueesta. 
Voimajohdon ja radan johtimet sijoittuvat useaan tasoon ja yhteisvaikutuksia linnustolle voi muodostua 
törmäysvaikutusten kautta. Linnuston huomiomerkintöjä voimajohtoon suositellaan asennettavaksi Al-
hojärven vesialueen ylityksen kohdalle. 

12.3  Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Voimajohto ylittää turvetuotantoalueita Soinissa. Turvetuotantoalueiden kohdalla voimajohtoalue leve-
nee johdon molemmin puolin noin neljä metriä. Turvetuotannon toiminnot ovat myös lähtökohtaisesti 
sovitettavissa yhteen voimajohdon kanssa. Voimajohdon rakentaminen, kunnossapito sekä käytöstä 
poistaminen eivät aiheuta vähäistä merkittävämpiä vaikutuksia turvetuotannolle.  

Voimajohtoalueelle ei sijoitu voimassa olevia maa-aines- tai kiviaineslupia. Voimajohdon lähialueille si-
joittuvat voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat on esitetty kuvassa 10.83. Voimajohdon rakentaminen, 
kunnossapito sekä käytöstä poistaminen ei aiheuta vaikutuksia maa-ainestenotolle. 
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13  YMPÄRISTÖONNETTOMUUDET JA RISKIT 

Sähköjärjestelmän murros edellyttää suuria muutoksia sähköntuotannon, sähköverkkojen ja sähkö-
markkinoiden rakenteisiin. Fingrid vie näitä muutoksia eteenpäin ja kehittää kantaverkkoa yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa, jotta Suomen tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä toteutuu. 
Fingrid vastaa sähköjärjestelmän toimivuudesta Suomessa ja on huoltovarmuuskriittinen yritys, jonka 
tulee kyetä jatkamaan toimintaansa myös poikkeusolosuhteiden vallitessa. Toiminnan jatkuvuutta var-
mistetaan kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla, jonka keskeisinä elementteinä ovat ennakoiva riskien-
hallinta, jatkuvuuden hallinta sekä valmiussuunnittelu. Riskienhallinta käsittää myös sopeutumisen il-
mastonmuutokseen.  

Voimajohdon rakentamisvaiheessa merkittävin ympäristöriski liittyy työkoneiden polttoaineiden ja ke-
mikaalien varastoinnin ja käsittelyn mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Tähän varaudutaan 
ohjeistamalla toimintatapoja etukäteen erityisesti pohjavesialueilla ja vesistöjen sekä suunnittelussa 
tunnistettujen ympäristökohteiden läheisyydessä. Tunnistettujen ympäristökohteiden arvojen säilymi-
nen rakentamisen aikana varmistetaan erillisellä ohjeistuksella. 

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden julkaiseman raportin mukaan (Gregow ym. 2020) ilmastonmuutos ei 
tule aiheuttamaan suuria muutoksia tuulisuuteen Pohjois-Euroopassa, vaikkakin tuulisuuden odote-
taan hieman lisääntyvän syksyisin. Myrskyihin liittyvien tuulituhojen ennustetaan kuitenkin lisääntyvän 
Suomessa ilmaston lämpenemisen vuoksi, sillä routakausi lyhenee ja sateet tulevat yhä useammin 
vetenä, aiheuttaen sen, että märässä maassa puut kaatuvat herkemmin myrskyn seurauksena. Kanta-
verkon voimajohtoihin liittyvistä mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista aiheutuva riski 
ympäristölle arvioidaan pieneksi. Kantaverkon voimajohdot suunnitellaan niin sanotusti puuvarmoiksi, 
jolloin puut eivät taipuessaan tai kaatuessaan ulotu virtajohtimiin ja aiheuta sähköiskun vaaraa. Myrs-
kyt eivät lisää merkittävästi tätä riskiä, eikä myrskyistä ole merkittävää vaaraa voimajohdon käyttövar-
muudelle. Rakenteiden mitoituksessa huomioidaan Suomessa oletettavasti esiintyvät myrskytuulet, 
jää- ja lumikuormat sekä muut luonnonilmiöt siten, että todennäköisyys mitoituksen ylittävien olosuh-
teiden esiintymisestä vuosikymmenten aikana on erittäin pieni. Mahdollisista rakenteiden rikkoutumi-
sista ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta ei arvioida aiheutuvan erityistä vaaraa ympäristölle.  

Voimajohtojen sähköinen suojaus on toteutettu siten, että sähköiskun vaara on minimoitu. Myös riski 
tulipalon syttymiseksi on pieni. Sähköiskun riski ei merkittävästi lisäänny tilanteissa, joissa metsäpalo 
on levinnyt johtoalueelle. Palojen sammuttamisesta on ohjeistettu pelastuslaitoksia. Tarvittaessa joh-
doista kytketään jännite pois tapahtumien ajaksi.  

ELY-keskukset ovat nimenneet Suomeen 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018–2024. Ala-
järvi-Hikiän voimajohto ei sijaitse näillä alueilla, eikä hankealueella näin ollen arvioida olevan erityistä 
tulviin liittyvää onnettomuusriskiä.  

Maankuoreen kertyneen jännityksen purkautuminen maanliikkeenä synnyttää maanjäristyksiä. Geolo-
gisten ilmiöiden lisäksi myös ihmistoiminnasta saattaa aiheutua voimakkuudeltaan pienempiä maanjä-
ristysaaltoja. Suomen vanha ja paksu kallioperä sekä sijainti Euraasian mannerlaatan keskiosassa ai-
kaansaavat sen, että Suomi on seismisesti poikkeuksellisen vakaata aluetta. Pohjois-Atlantin keski-
selänteen leviämisestä aiheutuvan jännitteen purkautuminen maankuoren vanhoja siirroksia pitkin ai-
heuttaa kuitenkin Suomessakin vuosittain kymmeniä suhteellisen heikkoja maanjäristyksiä, jotka ovat 
magnitudiasteikolla tyypillisesti 0–3 luokkaa. Vaikka pienien maanjäristysten tapahtuminen hankealu-
eella toki onkin mahdollista, arvioidaan voimajohtorakenteita vaurioittavien ja onnettomuusriskin ai-
heuttavien järistysten todennäköisyyden olevan hankealueella erittäin vähäinen. 

Voimajohdon käytönaikaisten häiriötilanteiden riskit arvioidaan ympäristön ja ihmisten kannalta vähäi-
siksi. Voimajohtoa tarkastetaan ja huolletaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti säännöllisesti. 
Toimimista voimajohdon läheisyydessä ohjeistetaan. Ympäristöasioista huolehditaan rakennusvaihetta 
vastaavalla tavalla. Pohjavesialueilla ja luontokohteiden läheisyydessä tehtävissä töissä koneiden käy-
töstä on ohjeistettu erikseen. Näin minimoidaan maastoon jäävät jäljet sekä varmistetaan, että poltto-
aineista ja kemikaaleista ei aiheudu merkittävää ympäristöriskiä mahdollisissa onnettomuustilanteissa-
kaan. Myös voimajohtoaukeita raivattaessa ja reunametsiä hakattaessa palvelutoimittajat ohjeistetaan 
huomioimaan ympäristöasiat. 
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14  KESKEISET VAIKUTUKSET JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU (KOMMEN-
TEILLA) 

14.1  Keskeiset vaikutukset reittiosuuksittain 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset ja vaikutusten suuruus on esitetty taulukkomuodossa reittiosuuk-
sittain. Keskeisimmät vaikutukset on esitetty myös kartoilla liitteessä 2. 

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosio-ekonomisen muutoksen taus-
tatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvoltaan/-herkkyydeltään vähäisiin 
tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka 
kohdistuvat vähäisen arvon/herkkyyden vaikutuskohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/re-
sursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistuessaan vaikutuskohtei-
siin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan vaiku-
tuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan suuria ja kohdistuvat vai-
kutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalaisia ja koh-
distuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri. / Positiiviset vaiku-
tukset ovat suuruusluokaltaan suuria. 

Erittäin suuri 

+ + + +  

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria ja kohdis-
tuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai suuria ja kohdistu-
vat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on erittäin suuri. / Positiiviset 
vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria. 

 

Reittiosuus Alajärvi-Petäjävesi (uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta 
muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin) 

Vaikutukset kallio- 
ja maaperään, 
pohja- ja pintave-
siin 

Vaihtoehdoton osuus 

Johtoreitille sijoittuu Lopakankankaan pohjavesialue. Ei vaikutusta pohjaveden muodostumiseen, 
laatuun, virtaussuuntiin tai pohjaveden ottoon. 

Pengerjoen itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehto kiertää Syrjäharjun pohjavesialueen 
muodostumisalueen uudessa maastokäytä-
vässä. Itäisen vaihtoehdon toteutuessa nykyi-
nen läntinen voimajohto purettaisiin pohjavesi-
alueelta. 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolle sijoittuu Syrjäkankaan pohjavesi-
alue. Vedenottamot sijaitsevat noin 0,19 km ja 
0,25 km etäisyydellä johtoreitiltä. 

Vaikutukset kasvil-
lisuuteen ja luon-
totyyppeihin 

Vaihtoehdoton osuus 

Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suoluontokohteille ja pienvesikohteille ja ovat kokonaisuutena 
kohtalaisen kielteiset. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta kokonaisvaikutus arvokkaille luonto-
kohteille nousee kohtalaiseksi. 

Vilhusenmäen itäinen vaihto-
ehto 

Johtoalue levenee suojelu-
alueen arvokkaille luontotyy-
peille, kohtalainen kielteinen 
vaikutus Natura- ja luonnon-
suojelualueelle sekä uhan-
alaisille luontotyypeille. 

 

Vilhusenmäen keskimmäinen 
vaihtoehto 

Ei vaikutusta 

Vilhusenmäen läntinen kierto-
vaihtoehto 

Läntisellä uuteen maastokäytä-
vään sijoittuvalla vaihtoehdolla 
on sekä vähäisiä myönteisiä  

että vähäisiä kielteisiä vaikutuk-
sia. 
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Reittiosuus Alajärvi-Petäjävesi (uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta 
muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin) 

Pengerjoen itäinen kiertovaihtoehto 

Vähäisemmät vaikutukset kuin läntisellä vaihto-
ehdolla. 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto  

Läntisellä nykyisiin voimajohtoihin tukeutuvalla 
vaihtoehdolla on suuremmat eli kohtalaiset kiel-
teiset vaikutukset Natura-alueen luontotyypeille 
kuin itäisellä Natura-alueen uudessa maasto-
käytävässä kiertävällä vaihtoehdolla. 

Vaikutukset Na-
tura-alueisiin ja 
suojelualueisiin 

Vaihtoehdoton osuus 

Reittiosuudelle sijoittuu Myllyvuori-Vilhusenmäki Natura-alue ja Syrjäharjun Natura-alue. Voima-

johtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja 

lajeille Mäntykankaan Natura-alueella, jota johtoreitti sivuaa. 

Vilhusenmäen itäinen vaihtoehto 

Myllyvuori-Vilhusenmäki Natura-alueeseen koh-
distuu kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia Vil-
husenmäen itäisessä vaihtoehdossa. Vaihtoeh-
dossa luonnonmetsät -luontotyypin levinneisyys 
heikkenee hieman. Vilhusenvuoren luonnon-
suojelualueenosalla vaihtoehdon toteuttaminen 
edellyttää levenevältä johtoalueelta suojelun 
purkamista. 

Vilhusenmäen keskimmäinen vaihtoehto ja län-
tinen kiertovaihtoehto 

Vilhusenmäen keskisellä tai läntisellä vaihtoeh-
doilla ei ole vaikutuksia Myllyvuori-Vilhusen-
mäki Natura-alueen suojeluarvoille. 

Pengerjoen itäinen kiertovaihtoehto  

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia Syrjäharjun Na-
tura-alueen suojeluarvoille. 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla on kohtalaisen kielteisiä vaikutuk-
sia Syrjäharjun Natura-alueen suojeluarvoille. 
Harjumetsien levinneisyys ei supistu, mutta har-
jumetsien edustavuus heikkenee uudella johto-
alueella. 

Vaikutukset lin-
nustoon 

Vaihtoehdoton osuus 

Reittiosuudelle sijoittuu Matosuon ja Heinämäen metsät maakunnallisesti tärkeät lintualueet. Voi-
majohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia alueelle sijoittuvien MAALI-alueiden linnus-
tolle. 

Marjoperän itäinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Marjoperän läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä vaikutuksia pesimä-
linnustoon elinympäristöjen pirstoutumisen 
vuoksi. 

Vilhusenmäen itäinen vaihto-

ehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kiel-
teisiä vaikutuksia alueen pesi-
mälinnustoon vanhojen met-
sien pinta-alan pienentymisen 
vuoksi. 

Vilhusenmäen keskimmäinen 

vaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kiel-

teisiä vaikutuksia alueen pesi-

mälinnustoon metsäpinta-alan 

pienentymisen vuoksi. 

Vilhusenmäen läntinen kierto-

vaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kiel-
teisiä vaikutuksia pesimälin-
nustoon elinympäristöjen pirs-
toutumisen vuoksi. 

Pengerjoen itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
Syrjäharjun Natura-alueen linnustolle. 

Vaikutukset muu-
hun eläimistöön 

Vaihtoehdoton osuus 

Multian Soininaholla lähin liito-oravan pesäpuu sijoittuu noin 35 metrin etäisyydelle levenevästä 
johtoalueesta. Johtoalueen leventäminen kaventaa hieman liito-oravan ydinreviiriä sen koillisreu-
nasta. Vaikutukset elinympäristölle kohteessa arvioidaan vähäiseksi. 
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Reittiosuus Alajärvi-Petäjävesi (uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta 
muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin) 

Vaikutukset ilmas-
toon 

Hankkeen kokonaisvaikutus ilmastoon on myönteinen. Hankkeen toteuttaminen vähentää sähkön-
siirron energiahäviöitä, ja huolimatta materiaalivaiheen päästöistä sekä hiilinielujen ja -varastojen 
vähentymisestä, vaikutus on positiivinen. Vaihtoehtojen välillä ei ole eroja. 

Vaikutukset maise-
maan ja kulttuuri-
perintöön 

Vaihtoehdoton osuus 

Reitin lähivaikutuspiiriin ei sijoitu maiseman eikä kulttuuriympäristön arvokohteita yhtä paikallista 
arvokohdetta lukuun ottamatta. Maiseman sulkeutuneesta ja pääosin melko tavanomaisesta luon-
teesta johtuen muutoksen sietokyky reittiosuudella on melko hyvä. Kokonaisuudessaan maisema-
rakenteeseen ja maisemakuvaan kohdistuvat vaikutukset jäävät reittiosuudella varsin vähäisiksi. 

Marjoperän itäinen vaihtoehto 

Nykyisen voimajohtoreitin läheisyydessä on 
viisi asuinrakennusta. Näistä kolmelta on näkö-
yhteys voimajohtorakenteille. Muutoksen voi-
makkuus on näiden osalta suurehko ja vaikutus 
lähentelee merkittävää. 

Marjoperän läntinen kiertovaihtoehto 

Kahden lähirakennuksen ja voimajohdon väliin 
jää suojametsävyöhykettä. Maisemaan 

kohdistuva vaikutus on melko vähäinen. 

 

Vilhusenmäen itäinen vaihto-
ehto 

Sijoittuu vanhojen metsien 
suojelualueen ja Natura-alu-
een reunaan. Kyse on sul-
keutuneesta alueesta, joten 
voimajohtorakenteet näkyvät 
ainoastaan johtoaukean ja 
samalla suojelualueen reu-
naan. Vaikutus on melko vä-
häinen 

Vilhusenmäen keskimmäinen 
vaihtoehto 

Voimajohto siirtyisi nykyisen 
johtoaukean länsireunaan. 
Suojelualueen puolella oleva 
johtoaukeaosuus saisi metsit-
tyä. Voimajohtorakenteet nä-
kyisivät ainoastaan arvoalu-
een rajalle. Vaikutus on vä-
häinen. 

Vilhusenmäen läntinen kierto-
vaihtoehto  

Vaihtoehto sijoittuu kauimmaksi 
suojelualueesta. Voimajohtora-
kenteet eivät näy suojelualueelle. 
Vaikutus on hyvin paikallinen ja 
hyvin vähäinen. 

Pengerjoen itäinen kiertovaihtoehto 

Reittivaihtoehto sijoittuu Pengerjoentien vie-
reen. Läheisen peltoaukean ja voimajohtoalu-
een väliin jää suojametsävyöhyke. Hanhelan ta-
lolta ei synny kunnollista näköyhteyttä voima-
johtorakenteille. Maisemalliset vaikutukset jää-
vät vähäiseksi. 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto 

Ympärillä on pääasiassa sulkeutunutta metsä-
aluetta ja avohakkuualueita sekä maa-aineksen 
ottoalueita. Maisemalliset vaikutukset jäävät 
vähäiseksi. 

 

Vaikutukset arkeo-
logiseen perintöön 

Vaihtoehdoton osuus 

Johtoalueelle sijoittuvat Kauniston, Kujanpään ja Kantolan muinaisjäännöskohteet (tervahauta), 
Ropottikankaan puolustusvarustus sekä Nikaran kirkkotie (polku). Voimajohdon lähialueelle sijoit-
tuvat lisäksi Mäntyahon ja Ryötteenpuron tervahautakohteet. Kohteille ei aiheudu vaikutuksia, kun 
ne otetaan huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Pengerjoen itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolle ei sijoitu arkeologisen kulttuuripe-
rinnön kohteita. 

Pengerjoen läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolle sijoittuu Syrjäharjun tervahauta-
kohde, jolle ei aiheudu vaikutuksia, kun se ote-
taan huomioon suunnittelussa ja rakentami-
sessa.  

Vaikutukset kaa-
voitukseen ja 
maankäyttöön 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu maakuntakaavassa. Vaihtoehtoiset reitit eivät ole oleellisesti ris-
tiriidassa maakuntakaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa, eivätkä estä maakuntakaavojen to-
teutumista. 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu osassa yleis- ja asemakaavoja. Nykyiset ja vaihtoehtoiset reitit 
eivät ole oleellisesti ristiriidassa kaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa, eivätkä estä kaavojen 
toteutumista. 

Petäjäveden rantaosayleiskaavassa on yksi uusi lomarakennuspaikka osoitettu johtoalueelle. Lo-
marakennuspaikan toteutuminen estyy tai vaikeutuu.  
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Reittiosuus Alajärvi-Petäjävesi (uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta 
muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin) 

Nykyisen voimajohdon paikalle tai rinnalle sijoittuva uusi voimajohto leventää johtoaluetta, mutta 
uutta kiinteistöjen pirstaloitumista ei aiheudu. Reittivaihtoehtojen uuteen maastokäytävään sijoittu-
vat voimajohtoalueet pirstovat johtoalueelle osuvia kiinteistöjä. Suurimmassa osassa kiinteistöjä 
nykyinen voimajohtoalue levenee hieman ja haitta kiinteistölle jää pieneksi. 

Vaikutukset ihmi-
siin, elinkeinoihin 
ja viihtyvyyteen  

Johtoalueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Alle 100 metrin etäisyydellä voimajohdosta si-
jaitsee asuin- ja lomarakennuksia Soinin Marjoperällä ja Petäjäveden sähköaseman ympäristössä. 
Voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle, mikä lieventää kielteisiä vaikutuk-
sia. Magneettikenttien arvot jäävät alle raja-arvojen jo johtoalueella. Melun ohjearvot eivät ylity 
missään tilanteessa. Vaikutukset ihmisiin, elinkeinoihin ja viihtyvyyteen jäävät kokonaisuutena vä-
häisiksi. 

Marjoperän itäinen vaihtoehto 

Sijoittuu läntistä vaihtoehtoa lähemmäs asuin-
rakennuksista, jolloin vaikutukset ovat suurem-
mat kuin läntisessä vaihtoehdossa. 

Marjoperän läntinen kiertovaihtoehto 

Sijoittuu itäistä vaihtoehtoa kauemmas asuinra-
kennuksista, jolloin vaikutukset ovat vähäisem-
mät kuin itäisessä vaihtoehdossa. 

 

Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä (uusi voimajohto sijoittuu toisen voimajohdon rinnalla nykyisen voimajohdon pai-
kalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu länsipuolelle noin kahdeksan metriä 

Vaikutukset kallio- 
ja maaperään, 
pohja- ja pintavesiin 

Vaihtoehdoton osuus 

Johto-osuudelle sijoittuu Kerkkolankankaan pohjavesialue. Vedenottamot sijaitsevat noin 0,54 km 
ja 0,63 km etäisyydellä johtoreitiltä. Ei vaikutusta pohjaveden muodostumiseen, laatuun, virtaus-
suuntiin tai pohjaveden ottoon. 

Lamminsaaren itäinen vaihtoehto 

Saaren viereen vesialueelle saatetaan joutua 
tekemään täyttöä, joka vaatisi vesilain mukai-
sen luvan, mikäli toimenpiteestä aiheutuisi hai-
tallisia vaikutuksia ja / tai rakentaminen edellyt-
täisi ruoppausta yli 500 kuutiometriä. Mahdolli-
sen täytön vesistövaikutukset arvioidaan to-
dennäköisesti vähäisiksi.  

Lamminsaaren läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdossa ei ole tarvetta voimajohtoraken-
teiden sijoittamiselle vesistöön.  

Vaikutukset kasvilli-
suuteen ja luonto-
tyyppeihin 

Vaihtoehdoton osuus 

Vaikutukset kohdistuvat erityisesti noro-, puro- ja jokiuomien sekä lähteiden ja lähdeympäristöjen 
luontotyyppeihin; osuudella on myös erityyppisiä suoluontokohteita sekä yksi lehtokohde. Luon-
non arvokohteista osa sijoittuu jo nykyisellään kokonaan tai osittain johtoalueelle tai sen välittö-
mään yhteyteen. Vaikutukset kasvillisuudelle ja luontotyypeille ovat kokonaisuutena kohtalaisen 
kielteiset. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta kokonaisvaikutus arvokkaille luontokohteille 
nousee kohtalaiseksi. 

Petäjäveden sähköaseman itäinen vaihtoehto 

Pengerjoen uoman ominaispiirteet eivät muutu, 
mutta rannan puuston poistuessa johtoalueelta 
puustoiseen yhteyteen muodostuu katkos. 

Petäjäveden sähköaseman läntinen kiertovaih-
toehto 

Pengerjoen uoman ja kosken ominaispiirteet ei-
vät muutu, mutta rannan puuston poistuessa 
pienilmasto muuttuu vähäisissä määrin. 

Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto 

Natura- ja uhanalaisten luontotyyppien ala osit-
tain supistuu vähäisesti ja osittain edustavuus 
heikkenee. 

Itäaho/Rajasuon läntinen kiertovaihtoehto 

Natura-alueen länsipuoliselle metsäalueelle 
muodostuu enemmän uutta johtoreittiä ennes-
tään puustoiseen ympäristöön.  

Lamminsaaren itäinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla vähäiset vaikutukset luontotyyp-
peihin. 

Lamminsaaren läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla vähäiset vaikutukset luontotyyp-
peihin. 
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Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä (uusi voimajohto sijoittuu toisen voimajohdon rinnalla nykyisen voimajohdon pai-
kalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu länsipuolelle noin kahdeksan metriä 

Mutkalan siirron itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kasvillisuuteen 
tai luontotyyppeihin. 

Mutkalan siirron läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kasvillisuuteen 
tai luontotyyppeihin. 

Palovuoren itäinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Palovuoren läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Niinimäen itäinen ja läntinen kiertovaihtoehto 

Molemmilla on vähäistä kielteistä vaikutusta kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Vaikutukset Natura-
alueisiin ja suojelu-
alueisiin 

Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto 

Reittiosuudelle sijoittuu Hallinmäen Natura-
alue. Vaikutukset luonnonmetsiin ovat merkittä-
vyydeltään luokassa kohtalainen. Puustoiset 
suot sekä pikkujoet ja purot -luontotyypeillä vai-
kutukset ovat vähäiset. 

Itäaho/Rajasuon läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehtoreitti kiertää Hallinmäen Natura-alu-

een lännestä. Voimajohtohankkeesta ei ai-

heudu vaikutuksia Natura-alueelle. 

Johtoaukea leviää erittäin vähäisesti Metsä-
Ryskälän luonnonsuojelualueella. Vaikutuksien 
merkitys on vähäinen. Suojelutavoitteet eivät 
heikkene.  

Kiertävässä vaihtoehdossa ei vaikutuksia 
Metsä-Ryskälän luonnonsuojelualueelle muo-
dostu. 

Salonsyrjän kiinteistö (182-470-3-83) ja Sam-
malsuon kiinteistö (182-434-1-564), jotka kuu-
luu Hallinmäen Natura-alueeseen, on valtio 
hankkinut suojelutarkoituksessa. Kokonaisvai-
kutus sama kuin Natura-alueen luontoarvoille. 

Voimajohtohankkeesta ei aiheudu vaikutuksia 
suojelutavoitteille.  

Vaikutukset linnus-
toon 

Vaihtoehdoton osuus 

Reittiosuudella ei sijaitse tärkeitä IBA-, FINIBA- tai MAALI-lintualueita. 

Petäjäveden sähköaseman itäinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Petäjäveden sähköaseman läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto 

Vaikutukset linnustoon ovat merkittävyydeltään 
luokassa vähäinen. 

Itäaho/Rajasuon läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Palovuoren itäinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Palovuoren läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Niinimäen itäinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Niinimäen läntinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Vaikutukset muuhun 
eläimistöön 

Petäjäveden sähköaseman itäinen ja läntinen vaihtoehto 

Pengerjoen alueella kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi voidaan lukea koko koski-
alue Vehkalantieltä alavirtaan nykyiselle voimajohtoalueelle saakka (vesialue ja rantakasvillisuus 
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Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä (uusi voimajohto sijoittuu toisen voimajohdon rinnalla nykyisen voimajohdon pai-
kalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu länsipuolelle noin kahdeksan metriä 

mukaan lukien). Puuston poiston myötä valaistusolosuhteet muuttuvat hieman johtoalueen koh-
dalta, kun rantaa varjostavaa kookkaampaa puustoa poistetaan. Tällä voi olla myös positiivinen 
vaikutus vesialueelle sijoittuville lisääntymispaikoille. 

Niinimäen itäinen vaihtoehto 

Niinimäen itäisellä (H-I) vaihtoehdolla on vähäi-
siä kielteisiä vaikutuksia liito-oravan elinympä-
ristöön puuton poiston ja reunavaikutusten 
kautta 

Niinimäen läntinen kiertovaihtoehto 

Läntisen vaihtoehdon toteuttamisella ei ole vai-
kutuksia liito--oravaan 

Vaikutukset ilmas-
toon 

Hankkeen kokonaisvaikutus ilmastoon on myönteinen. Hankkeen toteuttaminen vähentää säh-
könsiirron energiahäviöitä, ja huolimatta materiaalivaiheen päästöistä sekä hiilinielujen ja -varas-
tojen vähentymisestä, vaikutus on positiivinen. Vaihtoehtojen välillä ei ole eroja. 

Vaikutukset maise-
maan ja kulttuuripe-
rintöön 

Vaihtoehdoton osuus 

Reittiosuus on suurelta osin melko sulkeutunutta ja tästä johtuen maiseman muutosten sietokyky 
on pääasiassa reittiosuudella varsin hyvä.  Vesistöosuudet ja arvokohteen läheisyys ovat her-
kempiä alueita. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan pääosin vä-
häiseksi. Herkempien kohteiden yhteydessä vaikutukset ovat paikallisesti kohtalaisia. 

Petäjäveden sähköaseman itäinen vaihtoehto 

Reittivaihtoehto sijoittuu kahden asuinraken-
nuksen väliin lähietäisyydelle. Pohjolan osalta 
jo nykyinen tilanne on maisemallisesti huono. 
Tämä ratkaisu heikentää tilannetta entises-
tään. Maisemaan kohdistuva muutos on suuri 
ja vaikutus merkittävä. 

Petäjäveden sähköaseman läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehto sijoittuu pääasiassa sulkeutunee-
seen ympäristöön. Maisemaan kohdistuva 
muutos on hyvin paikallinen ja voimakkuudel-
taan melko pieni. Vaikutus jää vähäiseksi. 

Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto 

Voimajohtoreitti halkoo Natura-aluetta. Johtoalu-
een molemmin puolin on sulkeutunutta metsä-
vyöhykettä. Etäämpää suoalueilta voimajohtora-
kenteet saattavat näkyä puuston reunan yläpuo-
lella. Vaikutukset jäävät melko vähäisiksi. 

Itäaho/Rajasuon läntinen kiertovaihtoehto 

Voimajohtoreitti kiertää Natura-alueen. Uu-
desta voimajohdosta aiheutuvat maisemalliset 
vaikutukset ovat hyvin paikalliset kohdistuen ai-
noastaan voimajohtoreitin välittömään lähei-
syyteen. 

Lamminsaaren itäinen vaihtoehto 

Muutoksen voimakkuus olevaan tilanteeseen 
verrattuna on melko pieni ja vaikutus suhteelli-
sen vähäinen, lukuun ottamatta 70 merin pää-
hän sijoittuvaa loma-asuntoa, johon kohdistuva 
muutoksen voimakkuus on keskisuuri ja vaiku-
tus vähintään kohtalainen. 

Lamminsaaren läntinen kiertovaihtoehto 

Loma-asutuksen kauempaa kiertävä vaihto-
ehto on vaihtoehdoista jonkin verran parempi 
loma-asutuksen kannalta. Eniten vaikutuksia 
kohdistuu lähimpään aiemmin mainittuun loma-
asuntoon. Vaikutus on enintään kohtalainen. 
Muuhun loma-asutukseen kohdistuva haittavai-
kutus on vähäinen. 

Mutkalan siirron itäinen kiertovaihtoehto 

Voimajohtoreitin siirrolla on kahden tilan piha-
piirille myönteisiä vaikutuksia. Voimajohtora-
kenteiden korotuksesta ei aiheudu maisemalli-
sia haittavaikutuksia Räsälän pihapiirille ja vain 
vähäisessä määrin Mutkalan pihapiirille. 

Mutkalan siirron läntinen vaihtoehto 

Voimajohtoreitin ja talojen välinen suojavyö-
hyke kaventuu jonkin verran. Asutuksen maise-
makuvaan kohdistuvat vaikutukset kasvavat. 
Lyhyestä etäisyydestä johtuen ne ovat Mutka-
lan osalta lähes merkittävät. 

Palovuoren itäinen vaihtoehto 

Uuhiveden rannalla voimajohtoreitin välittö-
mään läheisyyteen sijoittuu paljon loma-asu-
tusta. Mökkiasutuksen näkökulmasta muutok-
sen voimakkuus on suuri ja vaikutus merkit-
tävä. 

Palovuoren läntinen kiertovaihtoehto 

Reitin läheisyyteen sijoittuu pari lomakiinteistöä 
ja yksi asuinkiinteistö. Rakennuksilla on kasvil-
lisuutta varsin hyvin suojanaan. Muutos on 
keskisuuri ja vaikutus kohtalaista luokkaa. 
Muuhun loma-asutukseen kohdistuva muutos 
on suhteellisen pieni ja vaikutus melko vähäi-
nen. 



 Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 
420 Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
  

 

Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä (uusi voimajohto sijoittuu toisen voimajohdon rinnalla nykyisen voimajohdon pai-
kalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu länsipuolelle noin kahdeksan metriä 

Niinimäen itäinen vaihtoehto 

Korkeampien voimajohtorakenteiden mahdut-
taminen Niinimäen jyrkkään rinteeseen voi olla 
haasteellista. Voimajohtorakenteet saattavat 
näkyä Lehmisuon länsireunan joillekin asuinra-
kennuksille. Vaikutus on suhteellisen vähäinen. 

Niinimäen läntinen kiertovaihtoehto 

Koivulan päärakennukseen pihapiireineen koh-
distuu varsin suuri muutos ja vaikutus lähente-
lee merkittävää. Niinimäen osalta voimajohto-
rakenteet tulevat näkymään varsin kauas, 
koska ne sijoittuvat Niinimäen länsipuolisia alu-
eita selvästi korkeammalle. Alle kilometrin etäi-
syydellä on asutusta, jolta paikoin on näköyh-
teys voimajohtorakenteille. Asutukseen kohdis-
tuva muutoksen voimakkuus on melko pieni 
etäisyydestä johtuen. Vaikutus jää suhteellisen 
vähäiseksi. 

Vaikutukset arkeolo-
giseen perintöön 

Johto-osuudelle ei sijoitu arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. 

Vaikutukset kaavoi-
tukseen ja maan-
käyttöön 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu maakuntakaavassa. Vaihtoehtoiset reitit eivät ole oleellisesti 
ristiriidassa maakuntakaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa ja estä maakuntakaavojen toteu-
tumista. 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu osassa yleis- ja asemakaavoja. Nykyiset ja vaihtoehtoiset reitit 
eivät ole oleellisesti ristiriidassa kaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa ja estä kaavojen toteu-
tumista. 

Nykyisen voimajohdon paikalle tai rinnalle sijoittuva uusi voimajohto leventää johtoaluetta, mutta 
uutta kiinteistöjen pirstaloitumista ei aiheudu. Reittivaihtoehtojen uuteen maastokäytävään sijoit-
tuvat voimajohtoalueet pirstaloivat johtoalueelle osuvia kiinteistöjä. Suurimmassa osassa kiinteis-
töjä nykyinen voimajohtoalue levenee hieman ja haitta kiinteistölle jää pieneksi. 

Vaikutukset ihmi-
siin, elinkeinoihin ja 
viihtyvyyteen  

Johtoalueella ei sijaitse asuinrakennuksia, mutta neljä lomarakennusta sijaitsee nykyisen voima-
johdon ja suunnitellun voimajohdon johtoalueella. Rakennukset voidaan lähtökohtaisesti säilyttää, 
mikä varmistuu hankkeen jatkosuunnittelussa. Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoit-
tuu asuin- ja lomarakennuksia Petäjäveden sähköaseman eteläpuolelle sekä voimajohdon mo-
lemmin puolin Jämsän Koskenpäästä etelään. Suurin osa rakennuksista sijoittuu myös nykyisen 
voimajohdon läheisyyteen, mikä lieventää kielteisiä vaikutuksia. Magneettikenttien arvot jäävät 
alle raja-arvojen jo johtoalueella. Melun ohjearvot eivät ylity. Vaikutukset ihmisiin, elinkeinoihin ja 
viihtyvyyteen jäävät kokonaisuutena vähäisiksi. 

Petäjäveden sähköaseman itäinen vaihtoehto 

Peltomaisemaan sijoittuva itäinen reittivaihto-
ehto heikentää merkittävästi jo nykyisellään 
huonoa tilannetta ja voimistaa asutukseen koh-
distuvia haittavaikutuksia. 

Petäjäveden sähköaseman läntinen vaihtoehto 

Läntinen vaihtoehto aiheuttaa vähemmän hai-
tallisia vaikutuksia asutukselle kuin itäinen 
vaihtoehto. 

Mutkalan siirron itäinen kiertovaihtoehto 

Voimajohtoreitti siirtyy kauemmas useista 
asuin- ja lomarakennuksista, jolloin asutukseen 
kohdistuu vähemmän haittavaikutuksia. 

Mutkalan siirron läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehto sijoittuu lähemmäs asuin- ja loma-
rakennuksia kuin itäinen vaihtoehto, jolloin 
myös asutukseen kohdistuvat haittavaikutukset 
ovat kohtalaiset. 

Palovuoren itäinen vaihtoehto 

Itäisessä vaihtoehdossa voimajohtoreitti sijoit-
tuu lähemmäs asutusta, ja haittavaikutukset 
ovat suuremmat kuin läntisessä vaihtoeh-
dossa. 

Palovuoren läntinen kiertovaihtoehto 

Palovuoren läntisessä vaihtoehdossa voima-
johtoreitti siirtyy kauemmas useista asuin- ja lo-
marakennuksista, jolloin asutukseen kohdistuu 
vähemmän haittavaikutuksia. 

Niinimäen itäinen vaihtoehto 

Itäinen vaihtoehto sijoittuu lähemmäs asutusta 
ja haittavaikutukset ovat suuremmat kuin länti-
sessä vaihtoehdossa.  

Niinimäen läntinen kiertovaihtoehto 

Voimajohtoreitti sijoittuu nykyistä kauemmas 
asutuksesta, jolloin asutukselle kohdistuu vä-
hemmän haittavaikutuksia. 
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Reittiosuus Jämsä-Toivila (uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee 
länsipuolelle noin 36 metriä) 

Vaikutukset kallio- ja 
maaperään, pohja- ja 
pintavesiin 

Johto-osuudelle sijoittuu Kerkkolankankaan pohjavesialue. Vedenottamot sijaitsevat noin 0,53 
km ja 0,64 km etäisyydellä johtoreitiltä. Ei vaikutusta pohjaveden muodostumiseen, laatuun, 
virtaussuuntiin tai pohjaveden ottoon. 

Vaikutukset kasvilli-
suuteen ja luontotyyp-
peihin 

Johto-osuudella ei sijaitse erityisiä luontoarvoja ja hankkeella ei todettu olevan tällä osuudella 
vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Vaikutukset Natura-
alueisiin ja suojelualu-
eisiin 

Johto-osuudella ei sijaitse Natura- tai suojelualueita. 

Vaikutukset linnustoon Johto-osuudella ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Vaikutukset muuhun 
eläimistöön 

Johto-osuudella ei ole vaikutuksia eläimistöön. 

Vaikutukset ilmastoon Hankkeen kokonaisvaikutus ilmastoon on myönteinen. Hankkeen toteuttaminen vähentää säh-
könsiirron energiahäviöitä, ja huolimatta materiaalivaiheen päästöistä sekä hiilinielujen ja -va-
rastojen vähentymisestä, vaikutus on positiivinen. Vaihtoehtojen välillä ei ole eroja. 

Vaikutukset maise-
maan ja kulttuuriperin-
töön 

Lyhyt reittiosuus sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Reitin varrella 
on myös vähän teollisuutta. Osuus sietää muutoksia varsin hyvin. Lisäksi voimajohdon sijoittu-
minen olemassa olevan voimajohdon rinnalle lieventää kielteisiä vaikutuksia. Maisemaraken-
teeseen ja maisemakuvaan kohdistuva vaikutus jää kokonaisuudessaan vähäiseksi. 

Vaikutukset arkeologi-
seen perintöön 

Vaikutukset kaavoituk-
seen ja maankäyttöön 

Johto-osuudelle ei sijoitu arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita.  

Nykyiset voimajohdot on osoitettu maakuntakaavassa. Vaihtoehtoiset reitit eivät ole oleellisesti 
ristiriidassa maakuntakaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa ja estä maakuntakaavojen to-
teutumista. 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu osassa yleis- ja asemakaavoja. Nykyiset ja vaihtoehtoiset 
reitit eivät ole oleellisesti ristiriidassa kaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa ja estä kaavo-
jen toteutumista. 

Nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuva uusi voimajohto leventää johtoaluetta, mutta uutta 
kiinteistöjen pirstaloitumista ei aiheudu. 

Vaikutukset ihmisiin, 
elinkeinoihin ja viihty-
vyyteen  

Johtoalueelle eikä myöskään alle 300 metrin etäisyydelle sijoitu asuin- tai lomarakennuksia, 
joten vaikutuksia lähialueen asukkaiden ja loma-asukkaiden elinoloihin ja viihtyisyyteen ei ai-
heudu. Uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee län-
sipuolelle noin 36 metriä. Magneettikenttien arvot jäävät alle raja-arvojen jo johtoalueella. Me-
lun ohjearvot eivät ylity. Vaikutukset ihmisiin, elinkeinoihin ja viihtyvyyteen jäävät kokonaisuu-
tena vähäisiksi. 
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Reittiosuus Toivila-Hikiä (uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle lä-
hes koko osuudella, jolloin johtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdek-
sän metriä itään) 

Vaikutukset kallio- 
ja maaperään, 
pohja- ja pintavesiin 

Vaihtoehdoton osuus 

Johto-osuudelle sijoittuu Kerkkolankankaan pohjavesialueen lisäksi yhdeksän muuta pohjavesi-
aluetta ja johto-osuus sivuaa kolmea pohjavesialuetta. Vedenottamot sijaitsevat Hauskalankan-
kaalla noin 0,1 km etäisyydellä ja Karklammella noin 0,33 km etäisyydellä johtoreitiltä. Ei vaiku-
tusta pohjaveden muodostumiseen, laatuun, virtaussuuntiin tai pohjaveden ottoon. 

Porvari-Laurilan itäinen kiertovaihtoehto 

Johto-osuudelle sijoittuu Marjomäen arvokas 
moreenialue uuteen maastokäytävään, jolloin 
vaihtoehdolla on enemmän vaikutuksia kuin 
läntisellä vaihtoehdolla. 

Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto 

Johto-osuudelle sijoittuu Marjomäen arvokas 
moreenialue nykyisen voimajohtoreitin paikalle, 
jolloin vaihtoehdolla on vähemmän vaikutuksia 
kuin läntisellä vaihtoehdolla. 

Vaikutukset kasvilli-
suuteen ja luonto-
tyyppeihin 

Vaihtoehdoton osuus 

Johto-osuudella on hankealueesta monipuolisimmin erilaisia arvokkaita kasvillisuus- ja luonto-
tyyppikohteita. Osuudella rajattiin runsaasti pienvesien arvokkaita luontotyyppejä sekä muutamia 
puustoisia suoluontokohteita. Osuudella on myös runsaasti metsälakikohteita. Johto-osuudella 
vaikutusten todettiin olevan kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset; kokonaisarvioinnissa on otettu 
huomioon myös johtoalueen merkitys luonnon monimuotoisuutta lisäävänä tekijänä perinneym-
päristöjen osalta. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta kokonaisvaikutus arvokkaille luontokoh-
teille nousee kohtalaiseksi. 

Kurjennoron itäinen kiertovaihtoehto 

Vähäiset kielteiset vaikutukset. Itäisessä vaih-
toehdossa menetetään enemmän sekä uhan-
alaisia että tavanomaisia luontotyyppejä ja nii-
den lajistoa 

Kurjennoron läntinen vaihtoehto 

Vähäiset kielteiset vaikutukset 

Riuttavuoren itäinen kiertovaihtoehto 

Uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaihto-
ehdossa menetetään enemmän tavanomaisia 
luontotyyppejä ja niiden lajistoa. 

Riuttavuoren läntinen vaihtoehto 

Muutamien metsälakikohteiden ala supistuu ja 
ominaispiirteet muuttuvat. Yhden uhanalaisen 
luontotyyppikohteen ala supistuu vähäisesti. 

Porvari-Laurilan itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on hieman suuremmat kielteiset 
vaikutukset uuden maastokäytävän vaatiman 
metsäalan myötä. 

Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto 

Vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen luon-
nonympäristöön. 

Heimonharjun itäinen kiertovaihtoehto 

Heimonharjussa itäisessä uuteen maastokäy-
tävään sijoittuvassa vaihtoehdossa menete-
tään enemmän tavanomaisia luontotyyppejä ja 
niiden lajistoa kuin läntisessä nykyisiin voima-
johtoihin tukeutuvassa vaihtoehdossa. 

Heimonharjun läntinen vaihtoehto 

Vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen luon-
nonympäristöön. 

Vaikutukset Natura-
alueisiin ja suojelu-
alueisiin 

Vaihtoehdoton osuus 

Alhojärvi ja sitä ympäröivät peltoalueet ovat tärkeitä keväisiä ja syksyisiä muuttolintujen levähdys-
alueita. Johtoalueelle sijoittuville Metsähallituksen tuleville suojelualueille aiheutuu vähäistä kiel-
teistä vaikutusta alueiden luontoarvoille. 

Kurjennoron itäinen kiertovaihtoehto 

Voimajohtoreittivaihtoehdossa ei vaikutuksia 
muodostu. 

Kurjennoron läntinen vaihtoehdossa  

Vaihtoehdon toteuttaminen heikentää erittäin 
vähäisesti rantojensuojelutavoitteita. 

Vaihtoehdoton osuus 
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Reittiosuus Toivila-Hikiä (uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle lä-
hes koko osuudella, jolloin johtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdek-
sän metriä itään) 

Vaikutukset linnus-
toon 

Reittiosuudelle sijoittuu Kääpälän peltojen ja Alhojärven maakunnallisesti tärkeät lintualueet. Voi-
majohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia alueelle sijoittuvien MAALI-alueiden lin-
nustolle. 

Kurjennoron itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Kurjennoron läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Riuttavuoren itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Riuttavuoren läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Porvari-Laurilan itäinen kiertovaihtoehto 

Vaihtoehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pesimälinnustoon elinympäristöjen pirstoutumi-
sen vuoksi. 

Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia linnustoon. 

Vaikutukset muuhun 
eläimistöön 

Johto-osuudella ei ole vaikutuksia eläimistöön. 

Vaikutukset ilmas-
toon 

Hankkeen kokonaisvaikutus ilmastoon on myönteinen. Hankkeen toteuttaminen vähentää säh-
könsiirron energiahäviöitä, ja huolimatta materiaalivaiheen päästöistä sekä hiilinielujen ja -varas-
tojen vähentymisestä, vaikutus on positiivinen. Vaihtoehtojen välillä ei ole eroja. 

Vaikutukset maise-
maan ja kulttuuripe-
rintöön 

Vaihtoehdoton osuus 

Reittiosuus sijoittuu monin paikoin avomaisemaan tai vesistöjen läheisyyteen. Reittiosuus on to-
pografialtaan vaihteleva. Maisema on avotilojen yhteydessä tavallisesti herkkää ja muutosten sie-
tokyky on huonohko. Lieventävänä seikkana voidaan todeta, että voimajohtoreitti sijoittuu nykyis-
ten voimajohtojen paikalle, eikä ole uusi elementti maisemassa. Toivilan ja Hikiän sähköasemien 
väliselle osuudelle voimajohtoreitin varteen sijoittuu paljon arvoalueita- ja kohteita, joista useim-
mat ovat laajoja tai laajahkoja. Arvoalueet liittyvät tavallisesti avotilojen yhteyteen. Reittiosuudella 
maisemaan kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat. Avotilojen yhteydessä vaikutukset ovat usein 
paikallisesti kohtalaista luokkaa, joskus lähes merkittäviäkin. Metsäisillä osuuksilla vaikutukset 
jäävät vähäisiksi. 

Jämsän raviradan itäinen vaihtoehto 

Raviradan pohjois- ja luoteispuolella on asu-
tusta voimajohtoreitin läheisyydessä. Korkeam-
mat voimajoh-torakenteet saavat aikaan melko 
suuren muutoksen. Vaikutus lähentelee merkit-
tävää. 

Jämsän raviradan läntinen kiertovaihtoehto 

Läntisen vaihtoehdon myötä etäisyys raviradan 
ympäristön asutukseen kasvaa tuntuvasti. 
Tästä syystä asutukseen kohdistuva muutos on 
osin myönteinen. Kokonaisuudessaan kysei-
seen asutukseen kohdistuva muutos keskisuuri. 
Haittavaikutus jää melko vähäiseksi.  

Seppolantien varressa etäisyys Kotipurolantien 
asutukseen lyhenee jonkin verran. Väliin jää 
osalle matkaa suojakasvillisuutta. Yhteen 
asuinrakennuksista kohdistuu kohtalaista hait-
tavaikutusta. Kyseisen alueen muun asutuksen 
osalta vaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei 
ole ollenkaan. 

Kurjennoron itäinen kiertovaihtoehto 

Voimajohtoreitti sijoittuu tältä osin valtakunnalli-
sen arvoalueen reunalle, osin myös arvoalu-
een ulkopuolelle, osin sulkeutuneeseen maise-
maan. Arvoalueen näkökulmasta tilanne para-
nee nykyisestä voimajohtoreitin siirtyessä pois 

Kurjennoron läntinen vaihtoehto 

Voimajohtoreitti sijoittuu valtakunnallisesti ar-
vokkaalle maisema-alueelle. Enimmät vaiku-
tukset kohdistuvat Hassin alueeseen ja siellä 
muutamaan asuinrakennukseen ja pihapiiriin. 
Korkeammat voimajohtorakenteet heikentävät 
huonoa tilannetta entisestään. Paikallisesti jo 
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Reittiosuus Toivila-Hikiä (uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle lä-
hes koko osuudella, jolloin johtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdek-
sän metriä itään) 

keskeisemmästä osasta viljelyaluekokonai-
suutta ja kauemmas asutuksesta. Pääosin po-
sitiivinen muutos kompensoi melko vähäistä 
haittavaikutusta. Laajaan arvoalueeseen koh-
distuva negatiivinen vaikutus jää vähäiseksi. 

ennestään merkittävä vaikutus muuttuu entistä 
merkittävämmäksi. Koko laajaan arvoaluee-
seen kohdistuva vaikutus on melko vähäinen. 

Riuttavuoren itäinen kiertovaihtoehto 

Asutuksen kiertävästä vaihtoehdosta ei ai-
heudu kovin suurta muutosta maisemassa, ja 
vaikutukset jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi. 

Riuttavuoren läntinen vaihtoehto 

Vaihtoehto sijoittuu parissa kohdassa lähelle 
asutusta/loma-asutusta sekä yhtä julkisessa 
käytössä olevaa rakennusta. Kaikilta rakennuk-
silta ei ole näköyhteyttä voimajohtorakenteille, 
sillä väliin jää suojametsää. Muutoksen voi-
makkuus on melko suuri ja vaikutus lähentelee 
ainakin paikoitellen merkittävää. 

Porvari-Laurilan itäinen kiertovaihtoehto 

Tollikonlahden kiertävästä vaihtoehdosta koi-
tuu lähinnä myönteisiä vaikutuksia Tollikonlah-
den loma-asutukselle ja maisemalle nykytilan-
teeseen verrattuna voimajohtoreitin siirtyessä 
siltä osin pois näköpiiristä. Koko arvoalueen 
näkökulmasta vähäinen myönteinen vaikutus. 

Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto 

Vaikutukset kohdistuvat Tollikonlahden ympä-
ristöön. Korkeammat voimajohtorakenteet nä-
kyvät melko kauas ja häiritsevät myös lähi-
loma-asutusta. Vaikutus on tältä osin vähin-
tään kohtalainen. Yleisesti ottaen laajaan arvo-
alueeseen kohdistuva muutos on melko pieni 
ja vaikutus kokonaisuudessaan melko vähäi-
nen. 

Karhunsillan itäinen kiertovaihtoehto 

Karhunsillan ja Lähteenmäen asutuksen kan-
nalta tämä on selvä parannus. Vaihtoehdolla 
on näin ollen myös myönteistä vaikutusta. Mai-
semallinen haittavaikutus voimistuu idän puo-
lella. Kokonaisuudessaan muutos on keski-
suurta luokkaa ja haittavaikutus kohtalainen 
Karhunsillan osalta. 

Karhunsillan läntinen vaihtoehto 

Tilanne on nykyiselläänkin jo huono Karhunsil-
lan tilakeskuksen näkökulmasta, sillä tila sijoit-
tuu nykyisten voimajohtojen väliin. Voimajohto-
pylväiden korotuksen myötä rakenteista tulee 
entistä hallitsevampia. Muutoksen voimakkuus 
on suuri ja vaikutus merkittävä. 

Soilan itäinen kiertovaihtoehto 

Soilan tilakeskuksen maisemakuvan kannalta 
tämä on merkittävä parannus verrattuna länti-
seen vaihtoehtoon. Vaihtoehdolla on myös sel-
vää myönteistä vaikutusta muista pihapiireistä 
ja teiltä avautuviin näkymiin, sillä etäisyys kas-
vaa. Koska tällä vaihtoehdolla on myös myön-
teistä vaikutusta, paikallinen vaikutus on enin-
tään kohtalaista luokkaa. Koko arvoalueeseen 
(Syrjäntaustan kylä) kohdistuva vaikutus on 
suhteellisen vähäinen. 

Soilan läntinen vaihtoehto 

Suurin muutos ja eniten vaikutuksia kohdistuu 
Soilan tilakeskukseen, joka jää voimajohtolinjo-
jen väliin. Toki jo nykyisellään tilanne on sa-
mankaltainen ja hankala. Voimajohtorakentei-
den koon kasvaessa muutos on varsin suuri ja 
vaikutus merkittävä lähietäisyydestä johtuen. 
Koko arvoalueen (Syrjäntaustan kylä) kannalta 
maisemaan kohdistuva vaikutus on vähintään 
kohtalainen. 

Vaikutukset arkeolo-
giseen perintöön 

Vaihtoehdoton osuus 

Johto-osuudelle sijoittuu Soutsalmen raivausröykkiä ja Vanha Viipurintie. Kohteet tulee ottaa huo-
mioon pylväiden sijoittelussa, eikä voimajohdon rakenteita tule sijoittaa kohteelle, tai sen välittö-
mään läheisyyteen. Kohde tulee merkitä maastoon ja suojata ennen rakentamista 

Kurjennoron itäinen kiertovaihtoehto 

Johto-osuudelle ei sijoitu arkeologisen kulttuu-
riperinnon kohteita.  

Kurjennoron läntinen vaihtoehto 

Läntiselle johto-osuudelle sijoittuu Kähöjäen 
tervahautakohde. Kohde tulee ottaa huomioon 
pylväiden sijoittelussa, eikä voimajohdon ra-
kenteita tule sijoittaa kohteelle, tai sen välittö-
mään läheisyyteen. Kohde tulee merkitä maas-
toon ja suojata ennen rakentamista. 
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Reittiosuus Toivila-Hikiä (uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle lä-
hes koko osuudella, jolloin johtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdek-
sän metriä itään) 

Vaikutukset kaavoi-
tukseen ja maan-
käyttöön 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu maakuntakaavassa. Vaihtoehtoiset reitit eivät ole oleellisesti 
ristiriidassa maakuntakaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa ja estä maakuntakaavojen toteu-
tumista. 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu osassa yleis- ja asemakaavoja. Nykyiset ja vaihtoehtoiset reitit 
eivät ole oleellisesti ristiriidassa kaavoissa osoitettujen toimintojen kanssa ja estä kaavojen toteu-
tumista. 

Kuhmoisten Sisäjärvien rantayleiskaavassa kolme uutta lomarakennuspaikkaa on osoitettu johto-
alueelle. Lomarakennuspaikkojen toteutuminen estyy tai vaikeutuu.  

Nykyisen voimajohdon paikalle sijoittuvat uudet voimajohdot leventävät johtoaluetta, mutta uutta 
kiinteistöjen pirstaloitumista ei aiheudu. Reittivaihtoehtojen uuteen maastokäytävään sijoittuvat 
voimajohtoalueet pirstaloivat johtoalueelle osuvia kiinteistöjä. Suurimmassa osassa kiinteistöjä 
nykyinen voimajohtoalue levenee hieman ja haitta kiinteistölle jää pieneksi. 

Vaikutukset ihmi-
siin, elinkeinoihin ja 
viihtyvyyteen  

Johtoalueelle sijoittuu kuusi asuinrakennusta ja 17 lomarakennusta. Asuinrakennukset sijoittuvat 
jo nykyisen voimajohdon johtoalueelle, mikä lieventää haittavaikutuksia. Kolme lomarakennusta 
sijoittuu voimajohdon levennysalueen reunaan, rakennukset voidaan lähtökohtaisesti säilyttää, 
mikä varmistuu hankkeen jatkosuunnittelussa. Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoit-
tuu asuin- ja lomarakennuksia tasaisesti johtoreitin molemmin puolin. Suurimmat rakennuskeskit-
tymät sijaitsevat Jämsän ja Padasjoen rajalla Pippurissa sekä Hausjärven Hikiällä. Voimajohdon 
läheisyyteen sijoittuu muutamia häiriintyviä kohteita (mm. koulut, päiväkodit, sairaalat) Jämsässä, 
Kuhmoisissa ja Hausjärvellä. Etäisyyttä häiriintyvistä kohteista voimajohtoon on kuitenkin riittä-
västi, joten vaikutuksia niille ei arvioida aiheutuvan. Magneettikenttien arvot jäävät alle raja-arvo-
jen jo johtoalueella. Melun ohjearvot eivät ylity. Vaikutukset ihmisiin, elinkeinoihin ja viihtyvyyteen 
jäävät kokonaisuutena vähäisiksi. 

Jämsän raviradan itäinen vaihtoehto 

Voimajohdot sijoittuvat lähemmäs ja haittavai-
kutukset asukkaille ovat suuremmat kuin länti-
sessä vaihtoehdossa. 

Jämsän raviradan läntinen kiertovaihtoehto 

Voimajohdot sijoittuvat nykyistä kauemmas 
asuinrakennuksista, jolloin asutukseen kohdis-
tuu vähemmän haittavaikutuksia. 

Kurjennoron itäinen kiertovaihtoehto 

Kurjennoron itäisessä vaihtoehdossa Voima-
johdot sijoittuvat nykyistä kauemmas asuinra-
kennuksista, jolloin asutukseen kohdistuu vä-
hemmän haittavaikutuksia. 

Kurjennoron läntinen vaihtoehto 

Voimajohdot sijoittuvat lähemmäs ja haittavai-
kutukset asukkaille ovat suuremmat kuin itäi-
sessä vaihtoehdossa. 

Riuttavuoren itäinen kiertovaihtoehto 

Riuttavuoren itäisessä vaihtoehdossa useat lo-
marakennukset jäisivät kauemmas voimajoh-
doista, jolloin loma-asutukselle kohdistuu vä-
hemmän haittavaikutuksia kuin läntisessä vaih-
toehdossa. 

Riuttavuoren läntinen vaihtoehto 

Yksi lomarakennus sijoittuu levenevän johto-
alueen reunavyöhykkeelle, rakennus voidaan 
lähtökohtaisesti säilyttää, mikä varmistuu hank-
keen jatkosuunnittelussa. Haittavaikutukset 
loma-asutukselle ovat suuremmat kuin itäi-
sessä vaihtoehdossa.  

Porvari-Laurilan itäinen kiertovaihtoehto 

Porvari-Laurilan itäisessä vaihtoehdossa useat 
lomarakennukset jäisivät kauemmas voimajoh-
doista, jolloin loma-asutukselle kohdistuu vä-
hemmän haittavaikutuksia kuin läntisessä vaih-
toehdossa. 

Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto 

Kaksi lomarakennusta sijoittuu levenevän joh-
toalueen reunavyöhykkeelle, rakennus voidaan 
lähtökohtaisesti säilyttää, mikä varmistuu hank-
keen jatkosuunnittelussa. Haittavaikutukset 
loma-asutukselle ovat suuremmat kuin itäi-
sessä vaihtoehdossa. 
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14.2  Yhteenveto ja vertailu vaihtoehtojen keskeisistä vaikutuksista 

Hankkeen keskeiset vaikutukset on esitetty taulukossa 14–1 reittiosuuksittain. Reittiosuuksilta on esi-
tetty vaihtoehdottomien osuuksien keskeiset vaikutukset sekä vertailu vaihtoehdoittain.  

Taulukko 14-1. Hankkeen keskeiset vaikutukset reittiosuuksittain ja vaihtoehdoittain. 

Reittiosuus Alajärvi-Petäjävesi 

Vaihtoehdoton osuus nykyisen voimajohdon paikalla 

Voimajohto ei ole merkittävästi ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaavoituksen kanssa. Yksi rantakaavoi-
tuksessa osoitettu lomarakennuspaikka sijoittuu johtoalueelle.  

Asuin- tai lomarakennuksia ei sijoitu hankkeen myötä levenevälle uudelle johtoalueelle. Alle 100 metrin etäisyydelle voi-
majohdosta sijoittuu kaksi asuinrakennusta ja yksi lomarakennus. Vaikutukset asutukseen ovat kokonaisuutena vähäisiä 
kielteisiä.  

Reitti sijoittuu pääosin sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Lähiympäristöön ei sijoitu maiseman tai kulttuuriperin-
nön arvokohteita yhtä paikallista arvokohdetta lukuun ottamatta. Maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan kohdistuvat 
vaikutukset jäävät vähäisen kielteisiksi. Reittiosuudelle sijoittuvat arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet voidaan huomi-
oida, niin ettei vaikutuksia aiheudu. 

Vaikutukset luontokohteille jäävät kohdekohtaisesti vähäisiksi, mutta kohteiden suuri määrä nostaa kokonaisvaikutukset 
kohtalaisen kielteisiksi. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suoluontokohteille ja pienvesikohteille sekä reitillä sijaitseville 
metsälakikohteille. Norojen ja purojen uomat, samoin lähteet säilyvät kuitenkin hankkeessa ennallaan, joten muutos liittyy 
kohteen pienilmaston muutokseen. 

Reittiosuuden läheisyyteen sijoittuu Mäntykankaan, Myllyvuori-VIlhusenkankaan ja Syrjäharjun Natura-alueet. Natura-alu-
eille ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia alueiden suojeluarvoille. Reittiosuus sijoittuu suojellulle valuma-alueelle ja soiden-
suojelun täydennysohjelman alueelle. Hankkeesta aiheutuvat vesistövaikutukset jäävät vähäisiksi. Puuston poistosta huo-
limatta suon aluskasvillisuus säilyy ja vaikutukset jäävät vähäisesti kielteisiksi.   

Reittiosuudelle sijoittuu Matosuon ja Heinämäen metsät MAALI-alueet. Voimajohtohankkeen ei arvioida aiheuttavan pysy-
viä muutoksia metsä- tai suoalueiden lintulajistossa tai parimäärissä. Rakennusvaiheesta aiheutuu linnustolle ohimenevää 
häiriötä. Kokonaisuutena voimajohdon vaikutukset pesimälinnustoon ovat vähäisiä kielteisiä. 

Johtoalue sijoittuu Lopakankankaan pohjavesialueelle. Voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia alueilla muodostuvan poh-
javeden määrään, laatuun tai virtaussuuntiin eikä vedenottamoiden toimintaan. 

Marjoperän itäinen vaihtoehto Marjoperän läntinen vaihtoehto 

Neljä asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta.  

Vaikutukset asutukselle lievemmät.  

Vilhusenmäen itäinen vaihtoehto Vilhusenmäen keskimmäinen vaihto-
ehto 

Vilhusenmäen läntinen vaihtoehto 

Kohtalaisen kielteiset vaikutukset Na-
tura- ja luonnonsuojelualueelle sekä 
uhanalaisille luontotyypeille.  

Ei vaikutuksia suojelualueelle.  Vähäisiä myönteisiä ja kielteisiä vaiku-
tuksia luontotyypeille. Reitti kiertää 
kauempaa vanhojen metsien alueen. 

Pengerjoen itäinen vaihtoehto Pengerjoen läntinen vaihtoehto 

Kaksi asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Reitti kiertää Natura-alueen ja pohjaveden muodostumis-
alueen. 

Yksi lomarakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle voi-
majohdosta. 

Kohtalaiset kielteiset vaikutukset Natura-alueen luontotyy-
peille. 

Reitti sijoittuu Syrjäharjun pohjavesialueelle. 
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Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä 

Vaihtoehdoton osuus, nykyisen voimajohdon paikalla 

Voimajohto ei ole merkittävästi ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaavoituksen kanssa. 

Yksi lomarakennus sijoittuu levenevän johtoalueen reunavyöhykkeelle ja kolme lomarakennusta nykyisen voimajohdon ja 
suunnitellun voimajohdon johtoalueelle. Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu seitsemän asuinrakennusta ja 
kolme lomarakennusta. Vaikutukset asutukseen ovat kokonaisuutena vähäisen kielteisiä. 

Reittiosuus sijoittuu sulkeutuneeseen ympäristöön lukuun ottamatta vesistöjen ylityksiä. Reitti sijoittuu Petäjäveden van-
han kirkon maailmanperintökohteen vaikutuspiiriin, etäisyyttä on 3,2 kilometriä. Voimajohdon rakenteita näkyy kaukomai-
semassa pieneen osaan maailmanperintökohteen alueesta, mutta vaikutukset jäävät etäisyydestä ja väliin jäävästä kasvil-
lisuudesta johtuen hyvin vähäisiksi. Pääosin reittiosuudella maisemavaikutukset ovat vähäisiä, valtakunnallisesti merkittä-
vän kulttuuriympäristön, Honkasen, osalta kohtalaisen kielteisiä. Vesistöjen ylityksissä lomarakennuksille aiheutuu kohta-
laisia tai merkittäviä kielteisiä maisemavaikutuksia.  

Vaikutukset luontokohteille jäävät kohdekohtaisesti vähäisiksi, mutta kohteiden suuri määrä nostaa kokonaisvaikutukset 
kohtalaisen kielteisiksi. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti noro-, puro- ja jokiuomien sekä lähteiden ja lähdeympäristöjen 
luontotyyppeihin sekä metsälakikohteille. Vaikutukset kasvillisuudelle ja luontotyypeille ovat kokonaisuutena kohtalaisen 
kielteiset. Pienvesiin kohdistuvat muutokset liittyvät pienilmaston muutokseen uomien ja lähteiden säilyessä ennallaan.  

Reitti sijoittuu Kerkkolankankaan pohjavesialueelle. Voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia alueilla muodostuvan pohja-
veden määrään, laatuun tai virtaussuuntiin eikä vedenottamoiden toimintaan. 

Petäjäveden sähköaseman itäinen vaihtoehto Petäjäveden sähköaseman läntinen vaihtoehto 

Kaksi asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Peltomaisemaan sijoittuva voimajohto lisää kielteisiä maise-
mavaikutuksia.  

Yksi lomarakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle voi-
majohdosta. 

Maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Vaikutuksia kirjojokikorentoon, jonka elinympäristöä sijoit-
tuu voimajohtoalueelle. Vaikutukset voivat olla osittain 
myös positiivisia. 

Itäaho/Rajasuon itäinen vaihtoehto Itäaho/Rajasuon läntinen vaihtoehto 

Yksi asuinrakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Suuremmat eli kohtalaiset kielteiset vaikutukset Natura- ja 
luonnonsuojelualueen arvoille kuin uuteen maastokäytä-
vään sijoittuvalla Natura-alueen kiertävällä läntisellä vaihto-
ehdolla. Suojelutavoitteet eivät heikkene. 

Lievemmät vaikutukset asutukselle ja luontoarvoille. 

Lamminsaaren itäinen vaihtoehto Lamminsaaren läntinen vaihtoehto 

Saaren viereen vesialueelle saatetaan joutua tekemään 
täyttöä, jolle uusi pylväs rakennetaan. Vaikutukset vesis-
töön tilapäiset ja vähäiset. 

Reitti kiertää loma-asutuksen kauempaa, maisemavaikutuk-
set ovat lievemmät kuin itäisen reitin osalta.  

Mutkalan siirron itäinen vaihtoehto Mutkalan siirron läntinen vaihtoehto 

Kolme asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Uuteen maastokäytävään sijoittuvalla vaihtoehdolla arvioi-
daan olevan hieman suuremmat kielteiset vaikutukset kas-
villisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Kolme asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. Etäisyys asuinrakennuksiin on pidempi kuin 
läntisessä vaihtoehdossa, maisemavaikutukset jäävät pie-
nemmiksi. 

Palovuoren itäinen vaihtoehto Palovuoren läntinen vaihtoehto 

Maisemavaikutukset kasvavat Uuhiveden rannan loma-asu-
tukselle.  

Loma-asutukselle aiheutuvat maisemavaikutukset lievene-
vät suurella osalla kiinteistöistä, mutta kasvavat muuta-
malla. 
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Reittiosuus Petäjävesi-Jämsä 

Niinimäen itäinen vaihtoehto Niinimäen läntinen vaihtoehto 

Yksi asuinrakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. Rakennukselle aiheutuu merkittäviä kieltei-
siä maisemavaikutuksia. 

Reittivaihtoehto sijoittuu liito-oravan mahdolliselle elinalu-
eelle. 

Yksi asuinrakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. Maisemavaikutukset asuinrakennukselle 
hieman lievempiä kuin itäisessä vaihtoehdossa.  

 

Reittiosuus Jämsä-Toivila 

Vaihtoehdoton osuus, nykyisten voimajohtojen rinnalla 

Voimajohto ei ole merkittävästi ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaavoituksen kanssa. 

Asuin- tai lomarakennuksia ei sijoitu johtoalueelle tai 300 metrin säteelle voimajohdosta. Vaikutuksia asutukseen ei muo-
dostu. 

Lyhyt reittiosuus sijoittuu pääasiassa sulkeutuneeseen metsäiseen ympäristöön. Maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Reittiosuudella ei sijaitse erityisiä luontoarvoja ja hankkeella ei todettu olevan tällä osuudella vaikutuksia kasvillisuuteen ja 
luontotyyppeihin. 

Reitti sijoittuu Kerkkolankankaan pohjavesialueelle. Voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia alueilla muodostuvan pohja-
veden määrään, laatuun tai virtaussuuntiin eikä vedenottamoiden toimintaan. 

 

Reittiosuus Toivila-Hikiä 

Vaihtoehdoton osuus, nykyisen voimajohdon paikalla 

Voimajohto ei ole merkittävästi ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaavoituksen kanssa. Kolme rantakaa-
vassa osoitettua lomarakennuspaikkaa sijoittuu johtoalueelle.  

Johtoalueelle sijoittuu kuusi asuinrakennusta ja 17 lomarakennusta, joista kolme lomarakennusta sijoittuu johtoalueen le-
vennysalueen reunaan. Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu 30 asuinrakennusta ja 68 lomarakennusta. 
Vaikutukset asutukseen ovat kokonaisuutena vähäisesti kielteisiä. 

Reittiosuus sijoittuu monin paikoin avomaisemaan tai vesistön läheisyyteen. Reitille sijoittuu viisi valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta ja kaksi valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä sekä muita arvoalueita ja -kohteita. Pai-
kallisesti vaikutus arvoalueille on usein kohtalaista luokkaa, paikoin jopa merkittävästi kielteinen. Koko arvoalueen kan-
nalta se jää kuitenkin monissa tapauksissa melko vähäiseksi. Reittiosuudelle sijoittuvat arkeologisen kulttuuriperinnön 
kohteet voidaan huomioida, niin ettei vaikutuksia aiheudu. 

Johto-osuudella vaikutusten todettiin olevan kokonaisuutena kohtalaisen kielteiset. Vaikutus per kohde on vähäinen, mutta 
koska vaikutus kohdistuu suureen määrään kohteita, kokonaisvaikutus arvokkaille luontokohteille nousee kohtalaisesti 
kielteiseksi. Johto-osuudella on hankealueesta monipuolisimmin erilaisia arvokkaita kasvillisuus- ja luontotyyppikohteita. 
Vaikutukset kohdistuvat reheviin luontotyyppeihin, perinneympäristöjen luontotyyppeihin, puustoisiin suoluontokohteisiin ja 
metsälakikohteisiin.  

Reittiosuus sijoittuu Pihlajaveden reitti suojellulle valuma-alueelle (ei vaikutuksia), lisäksi reitille sijoittuvat Alhonjärven lin-
tuvesiensuojeluohjelman alue (vähäiset vaikutuksia), Lippajärven lehmuslehto (ei vaikutuksia) sekä kaksi Metsähallituksen 
tulevaa suojelualuetta (vähäisiä kielteisiä vaikutuksia alueiden luontoarvoihin).  

Reittiosuuden läheisyyteen, hieman alle kilometrin etäisyydelle sijoittuu Päijänteen FINIBA-alue. Reitin läheisyyteen sijoit-
tuu Kääpälän pellot ja Alhojärven alue MAALI-alueet. Voimajohdolla arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia alu-
eella levähtäviin muuttolintuihin. 

Reitti sijoittuu kymmenelle pohjavesialueelle. Voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia alueilla muodostuvan pohjaveden 
määrään, laatuun tai virtaussuuntiin eikä vedenottamoiden toimintaan. 

Jämsän raviradan itäinen vaihtoehto Jämsän raviradan läntinen vaihtoehto 

Neljä asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Vaikutukset asutukselle jäävät lievemmiksi. 
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Reittiosuus Toivila-Hikiä 

Kurjennoron itäinen vaihtoehto Kurjennoron läntinen vaihtoehto 

Vaikutukset asuinrakennuksille lievempiä, samoin maise-
mavaikutusten osalta. 

Uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaihtoehdossa me-
netetään enemmän sekä uhanalaisia että tavanomaisia 
luontotyyppejä.  

Reittiosuudelle sijoittuu Isojärvi-Arvajanreitti Natura-alue. 
Voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia 
Natura-alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille 
ja lajeille, eikä se heikennä alueen ekologista rakennetta ja 
toimintaa. 

Viisi asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta.  

Reittiosuudelle sijoittuu Isojärvi-Arvajanreitti Natura-alue. 
Voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia 
Natura-alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille 
ja lajeille, eikä se heikennä alueen ekologista rakennetta ja 
toimintaa. Reitti rajautuu Pälämän, Jokilahden ja Hassin-
kosken luonnonsuojelualueeseen ja Arvajan reitti rantojen-
suojelualueeseen. Luonnonsuojelualueelle vaikutuksia ei 
aiheudu, ja vaihtoehdon toteuttaminen heikentää erittäin 
vähäisesti rantojensuojelutavoitteita. 

Riuttavuoden itäinen kiertovaihtoehto Riuttavuoren läntinen vaihtoehto 

Vaikutukset asutukselle ja maisemalle jäävät vähäisesti 
kielteisiksi.  

Yksi asuinrakennus ja kuusi lomarakennusta sijoittuu alle 
100 metrin etäisyydelle voimajohdosta.  

Maisemavaikutukset lähentelevät paikallisesti merkittävästi 
kielteistä. 

Porvari-Laurilan itäinen vaihtoehto Porvari-Laurilan läntinen vaihtoehto 

Yksi lomarakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle voi-
majohdosta. Maisemavaikutukset positiivisia nykyisten voi-
majohtojen poistuessa rantavyöhykkeeltä. 

Uuden maastokäytävän vaatiman metsäalan myötä suu-
remmat kielteiset vaikutukset luontotyypeille.  

Uuteen maastokäyvävään sijoittuva voimajohdon rakenta-
misella suurempia kielteisiä vaikutuksia Marjomäen valta-
kunnallisesti arvokkaalle moreenimuodostumalle. 

Yksi asuinrakennus ja kuusi lomarakennusta sijoittuu alle 
100 metrin etäisyydelle voimajohdosta. Maisemavaikutuk-
set jäävät melko vähäisiksi. 

Karhunsillan itäinen vaihtoehto Karhunsillan läntinen vaihtoehto 

Yksi asuinrakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. Maisemavaikutukset lievempiä kuin länti-
sessä vaihtoehdossa.  

Yksi asuinrakennus sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Soilan itäinen vaihtoehto Soilan läntinen vaihtoehto 

Maisemavaikutukset lievempiä kuin muissa vaihtoehdoissa. Kolme asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

Heimoharjun itäinen vaihtoehto Heimoharjun läntinen vaihtoehto 

Uuteen maastokäytävään sijoittuvassa vaihtoehdossa me-
netetään enemmän tavanomaisia luontotyyppejä ja niiden 
lajistoa. 

Kaksi asuinrakennusta sijoittuu alle 100 metrin etäisyydelle 
voimajohdosta. 

 

14.3  Hankkeen toteuttamiskelpoisuus 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että hanke on ympäristöllisesti hyväksyttävä eikä hank-
keesta muodostu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia millään vaikutusarvioinnin osa-alueella. 
Nyt tarkasteltavana olevassa hankkeessa kaikki voimajohtoreittiosuudet ja niiden toteuttamisvaihtoeh-
dot ovat toteuttamiskelpoisia. Vaikka vaihtoehtojen välillä vaikutuksissa ja niiden välisessä merkittä-
vyydessä on tunnistettu joitain eroja, mikään johtoreittiosuus tai vaihtoehto ei aiheuta niin suuria mer-
kittäviä haittoja, että niiden perusteella ratkaisu olisi todettavissa toteuttamiskelvottomaksi. 
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Multian Vilhusenmäen vanhojen metsien suojelualueen ja Jämsän Metsä-Ryskälän yksityisen maan 
luonnonsuojelualueen luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypin suojelualueen osalta voi tulla kyseeseen 
poikkeamislupamenettely suojelualueille leventyvän voimajohtoreittivaihtoehdon osalta. Nykyinen voi-
majohtoalue ja Vilhusenmäen itäinen reittivaihtoehto sijoittuvat suojelualueelle. Vilhusenmäellä on 
muodostettu kaksi kiertovaihtoehtoa, läntinen ja keskinen, jotka kiertävät suojelualueen. Nykyinen voi-
majohtoalue ja Itäaho/Rajasuon itäinen reittivaihtoehto sijoittuvat Metsä-Ryskälän luonnonsuojelualu-
eelle. Itäaho/Rajasuon läntinen kiertovaihtoehto kiertää luonnonsuojelualueen sen länsipuolelta.  

Hankkeessa on laadittu viisi Natura-alueen Natura-arviointia, jotka on esitetty liitteessä 3. Hankkeesta 
ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleville luontotyy-
peille ja lajeille, eivätkä vaihtoehdot heikennä alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. 
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15  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 

 

Fingrid seuraa isojen voimajohtohankkeiden toteutuksen laatua teettämällä maanomistajakyselyjä, 
joilla selvitetään miten voimajohtoalueen maanomistajat ovat kokeneet hankkeen toteutuksen. Kysely-
jen perusteella Fingrid kehittää toimintatapojaan ja hankeviestintäänsä.  

Nyt tarkasteltavan voimajohtohankkeen valmistumisen jälkeen on suunniteltu teetettävän vastaavan-
tyyppinen palautekysely. Muun erillisen seurantaohjelman laatimista ei arvioida tarpeelliseksi. 

Fingrid on tehnyt pitkäjänteistä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten huomioonottamisen tutkimustyötä 
muun muassa Stakesin kanssa (nykyisin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos). Sähköjärjestelmään liitty-
viä kansantajuisia esitteitä ylläpidetään esimerkiksi voimajohtohankkeen etenemisestä ja voimajohto-
jen sähkö- ja magneettikentistä. Myös sähkö- ja magneettikenttiin liittyvää kansainvälistä tutkimustie-
toutta seurataan. Tähän liittyen on vuodesta 2009 lähtien ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa jul-
kaistu tilannekatsauksia, joissa käsitellään sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä lääketieteellispainottei-
sia tutkimuksia. 

Fingrid rahoittaa erilaisia voimajohtojen maisema- ja luontovaikutuksiin liittyviä tutkimuksia, joiden 
avulla lisätään tietoa voimajohtojen todellisista vaikutuksista ja parannetaan vaikutusten ennustetta-
vuutta. Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi seuraavia aiheita: 

• biologinen vesakontorjunta 

• johtoaukeiden hoitaminen niittyinä 

• kaukokartoitusaineiston hyödyntäminen niittylajistolle arvokkaiden voimajohtoalueiden tunnista-
misessa 

• voimajohtoaukeat perhosten leviämisreitteinä 

• voimajohtoaukeat vaihtoehtoisena elinympäristönä soiden päiväperhosille ja kasveille 

• voimajohtoaukeiden arvokkaat lintualueet: suojeluarvon ja törmäysriskin arviointi 

• voimajohtopylväisiin asennettujen pesäpönttöjen soveltuvuus tuulihaukkojen käyttöön. 

Fingrid kannustaa maankäytön suunnittelijoita ja maanomistajia voimajohtoalueiden turvalliseen hyö-
dyntämiseen. Fingrid on julkaissut kaavoittajille suunnatun oppaan ja maanomistajille suunnattuja 
ideakortteja, jotka kertovat voimajohtoalueiden käytön mahdollisuuksista ihmisten ja luonnon hyväksi. 
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16  JATKOSUUNNITTELU JA YVA-MENETTELYSSÄ TUNNISTETTUJEN ASIOI-
DEN HUOMIOIMINEN  

YVA-menettelyä seuraavat voimajohtoreitin maastotutkimukset ja yleissuunnittelu, joihin sisältyy pyl-
väiden sijoitussuunnittelu. Maastotutkimuksia varten haetaan lunastuslain mukaista tutkimuslupaa 
Maanmittauslaitokselta. 

Sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa haetaan Energiavirastolta, kun investointipäätös johdon ra-
kentamisesta on tehty. Yleissuunnittelun valmistuttua haetaan lunastuslupaa valtioneuvostolta, minkä 
jälkeen alkaa lunastusmenettely. Molempiin lupavaiheisiin liitetään ympäristövaikutusten arviointiselos-
tus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä. 

Voimajohtopylväiden sijainnin suunnittelussa otetaan huomioon lähiympäristön asutus ja muut herkät 
kohteet sekä pylväiden vaikutukset maa- ja metsätaloustöiden suorittamiseen siten, kun se on teknis-
ten reunaehtojen kannalta mahdollista. Maanomistajiin ollaan yleissuunnitteluvaiheessa henkilökohtai-
sesti yhteydessä. 

Monia esimerkiksi luonnon tai arkeologian arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voi-
daan välttää kohteiden huolellisella huomioimisella voimajohdon jatkosuunnittelussa, rakentamisessa 
ja kunnossapidossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetuista suojeltavista kohteista laaditaan 
hankkeen seuraavia vaiheita varten kohdekohtainen ohjeistus, joka sisältää tarvittavat lieventämistoi-
menpiteet kohteiden arvojen säilymisen varmistamiseksi. Tarvittaessa kohteet merkitään maastoon 
rakentamisajaksi. 
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