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Lausunnot ja mielipiteet (osin tiivistettynä ja henkilöiden nimet on poistettu) 
 
Alajärven kaupunki 
Lausunnossa todetaan, että voimajohtohankkeesta on annettu lausunto aiemmin, ja tämä koskee hyvin pie-
niltä osin Alajärveä ja tästä syystä tähän lausuntoon ei ole lisättävää. 

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry 
Lausunnossa todetaan, että hankkeen YVA-ohjelma oli yleisesti ottaen hyvin ja laadukkaasti tehty. Luontoar-
vojen osalta nostetaan muutamia lisäselvitystarpeita seuraavien kohteiden osalta: 

1. Hämeenlinna, Riuttanvuori. Suunnitelmassa uusi neitseelliseen maastoon tuleva itäinen 96 metriä leveä 
johtolinja (O-P1) aivan kiinni Padasjoen rajassa. 

2. Hämeenlinna, Lammi, Porvari-Laurilan itäinen 96 m leveä neitseelliseen maastoon tuleva leveä johtolinja 
(O-P2) Lieson kylän itäpuolella. 

3. Hämeenlinna, Tuulos, Soilan itäinen 62 metriä leveä neitseelliseen maastoon tuleva johtolinja (R-S IT). 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että voimajohtoreitin toteutuminen vaikuttaa paikallisesti kapean (2x4m) 
elinympäristön menetyksenä. Arviointiohjelmassa on tunnistettu tämän lisäksi avoimena pidettävän johtoau-
kean reunavaikutus. Tämä leventää hankkeen välitöntä vaikutusaluetta. Toteuttaminen saattaa lisätä lajien 
leviämisesteen muodostumisen mahdollisuutta. Leviämiseste vaikuttaisi haitallisesti elinympäristöjen, kuten 
myös luonnonsuojelullisesti arvokkaiden suojelualueiden, kytkeytyneisyyteen. Luonnonsuojeluyksikkö pitää 
muiden maankäyttöhankkeiden yhteisvaikutusten arviointia erityisen keskeisenä ja ne on arviointiohjelmassa 
huomioitu.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle sijoittuva voimalinjareitti on linnustollisesti arvokasta aluetta. Laa-
jat suoalueet ovat linnustollisesti arvokkaita pesimälinnuston (maa-, suo-, kosteikko- ja petolinnut) mutta myös 
mahdollisesti muutto- ja levähdyslinnuston ja metsäkanalintujen soidinalueiden kannalta. Alueen linnustollista 
arvoa korostavat suunnitellun linjan varrelle sijoittuva Matosuon Natura-alue, soidensuojelun täydennysehdo-
tusalueet ja MAALI-alue. Esimerkiksi Soinin kunnan alueella voimalinja sijoittuu hieman yli 400 metrin matkalla 
Matosuon maakunnallisesti arvokkaalle linnuston MAALI-alueelle. Luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että erityi-
sesti linjan korkeuden kasvun vaikutuksia alueen linnuston törmäysriskin kasvuun ja 8 metrin johtoalueen le-
venemisen vaikutuksia elinympäristöihin (erityisesti suoalueet) tulee arvioida. Esimerkkejä elinympäristövai-
kutuksista: elinympäristön pirstoutuminen, sen laadun heikkeneminen tai häviäminen, pesä- ja soidinpaikkojen 
katoaminen. Yhteyspylväsratkaisun vuoksi linjalle tulee lisää korkeutta YVA-ohjelman mukaan 10–15 metriä. 
Tämän lisäksi yhteispylväsratkaisussa on johtoja useassa tasossa, tämä lisää korkeuden kasvun lisäksi lin-
nuston törmäysriskiä. Jotta linjan linnustovaikutukset voidaan arvioida riittävän tarkasti, tulee tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella tehtävän tärkeimpien linnustoalueiden linnusto kartoittaa vaikutusarvioinnin mahdollis-
tamalla tavalla ja tarkkuudella. Esimerkiksi elinympäristön menetys pesimälinnustollisesti tärkeillä metsäalu-
eilla, törmäysherkät pesimälajit, muuttava/pesivä/levähtävä linnusto, jos linja sijoittuu lentoreiteille kahden lin-
nuille tärkeän alueen, kuten peltoaukeiden, vesistöjen tai suoalueiden väliin. Ohjelmassa tulee lisäkartoitusten 
lisäksi tarkentaa, miten linnustoa on havainnoitu. Nyt luonnonsuojeluyksikön käsityksen mukaan linnustosel-
vitykset on tehty osana muita luontoselvityksiä yksittäishavaintoina: "Voimajohtoreittien inventoinneissa ke-
vään 2021 maastoselvitysten aikaan kiinnitettiin huomiota myös pesimälinnustoon sekä muutonaikaisiin ke-
rääntymiin peltoalueilla ja vesistöillä sekä kirjattiin merkittävämpi lajisto etenkin suoluontokohteilta ylös. Lisäksi 
havaitut petolinnut, tikat ja merkittävämpi vesilintulajisto kirjattiin havaintoihin, jolloin ne antavat hyvän yleisku-
van alueen lajistosta talousmetsien varpuslinnuston lisäksi. Luontokohteiden kuvauksissa on esitetty myös 
kohteiden linnustolliset arvot, jos lajisto on monipuolinen tai jos kohteella esiintyy uhanalaisia lajeja. " Arvioin-
nissa voisi hyödyntää tausta-aineistona myös Birdlife:n ylläpitämästä Tiira järjestelmästä saatavia tietoja. ELY-
keskuksen käsityksen mukaan näitä ei olisi vielä hyödynnetty. 

ELY-keskus katsoo, että liito-oravien esiintymisalueiden kytkeytyneisyys tulee turvata ja liito-oravalle tulee 
esittää ratkaisumalleja, joiden avulla mahdollisesti haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Arvioitaessa met-
säluontokohteiden merkitystä liito-oravalle tulee huomioida lajin lyhytikäisyys ja asuttujen reviirien vaihtele-
vuus. Esimerkiksi Mäntykankaan Natura-alueella ja Alajärven sähköaseman suunnittelualueella esiintyy ai-
neistojemme mukaan liito-oravia. Erityisesti näillä kohteilla tulee kiinnittää huomiota kulkuyhteyksien säilymi-
seen ja mahdollisten pesäpuutilanteen päivittämistarpeeseen myöhemmin, jos selvitysten teosta on hankkeen 
toteutuksessa kulunut pidempi ajanjakso. 



Liite. Fingrid Oyj voimajohto Alajärvi-Hikiä, YVA-ohjelma (2022), saadut lausunnot ja mielipiteet  
 

2 
 

Luonnonsuojeluyksikkö haluaa nostaa esille, että lepakkojen ja viitasammakoiden mahdolliset lisääntymis- ja 
levähdyspaikat tulee selvittää niin tarkasti, että voidaan poissulkea lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijainti 
voimalinjan vaikutusalueella. 

Luonnonsuojeluyksikkö haluaa korostaa, että arvioitaessa voimajohdon maisemavaikutuksia tulisi arvioida 
myös vaikutuksia luonnonmaisemaan. Voimajohtoreitille tai sen läheisyyteen sijoittuu esimerkiksi laajoja suo-
alueita, joihin usein liittyy myös virkistyskäytölle tärkeitä alueita ja reittejä. Voimajohtoreittien vaikutukset suo-
luonnon ominaispiirteisiin voivat ilmetä arvokohteen maisema-arvojen muuttumisena. Voimajohdon suunnitte-
lussa tulee huomioida maisemavaikutuksia lieventävät toimet. 

Natura-alueita koskien on nostettu seuraavat erityishuomiot:  
YVA-ohjelman yhteydessä on toteutettu Natura-arvioinnin tarveharkinta (liite 3) seuraaville Natura 2000 -alu-
eille vastuualueellamme: Mäntykangas (FI0800100, SAC) ja Matosuo (FI0800038). Selvityksessä todetaan, 
että hankkeessa ei arvioida muodostuvan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen varsinaisen Natura-arvioinnin 
tarvetta minkään tarkastellun Natura-alueen osalta. 

Voimalinjahankkeesta voi aiheutua vaikutuksia Suomenselän metsäpeurapopulaatioon. Matosuon Natura-alu-
eella metsäpeura on suojeluperustelajina. Metsäpeuran voidaan kuitenkin katsoa olevan Soinin ja Ähtärin alu-
eille luonteenomainen laji ja tätä kautta lajin esiintyminen vaikuttaa myös alueen edustavuuteen. Voimalinjasta 
saattaa olla Natura 2000 -alueille niin suoria välttelyvaikutuksia, kuin myös vaikutuksia metsäpeuran kulkuyh-
teyksien muutosten kautta erityisesti voimalinjan rakentamisvaiheessa. Metsäpeuran elinympäristöön alueella 
vaikuttavat linjan lisäksi erityisesti vireillä olevat tuulivoimapuisto- ja muut sähkölinjahankkeet pirstoen aluetta. 
Lisäksi Matosuon Natura-alue on linnustollisesti arvokas, jota korostaa alueen sijoittuminen maakunnallisesti 
arvokkaalle linnustoalueelle (MAALI-alue) ja sijoittuminen linnustollisesti arvokkaalle SSTE-alueelle (Isoneva-
Pirttineva). Alueella on myös havaintoja päiväpetolinnuista. Päiväpetolinnun osalta linnustotarkastelussa tulee 
käyttää hyödyksi Metsähallituksen ja Oulun yliopiston kehittämää elinympäristömallinnusta.  

Suunnitellulle johtoreitille sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta geologista arvokohdetta: Hertunvuoren 
kallioalue (KAO090033) ja Marjomäen moreenimuodostuma (MOR-Y03-009). Geologisen tutkimuskeskuksen 
yleiskartta-aineistossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyyttä ei ole määritelty voimajohto-
reiteillä, sillä alue sijoittuu topografialtaan korkeammalle kuin sulfaattimaiden esiintymisvyöhyke. Suunnitellulla 
voimajohtoreitillä ei Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen alueella sijaitse yhtään pohjavesialuetta. 

Lausunnossa todetaan, että hankevastaava aikoo selvittää hankkeen aiheuttamat päästöt, kuten rakenteiden 
materiaalista ja rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Ilmastovaikutusten osalta esitetään, että lukua tarkennet-
taisiin mm. teräksen ja alumiinin hankinnan osalta.  

YVA-ohjelman liikenteellinen nykytilan kuvaus pitää sisällään kuvauksen voimajohtolinjauksien kanssa risteä-
vistä maanteistä. Myös rakennusvaiheen liikenteen aiheuttamat vaikutukset meluun ja ilmastoon on huomioitu. 
Liikennevaikutusten arviointi tulee YVA-ohjelman mukaan käsittämään voimajohtohankkeen elinkaaren eri vai-
heiden aiheuttamat liikennemäärät ja niiden vaikutukset liikenteen turvallisuuteen ja toimivuuteen. Suunnitel-
tujen voimajohtolinjauksien sivuuttaessa tai ristetessä maanteitä on huomioitava Väyläviraston ”Sähkö- ja te-
lejohdot ja maantiet” -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) ja siinä esitetyt periaatteet johtojen sijoittamisesta 
maantien läheisyyteen. Ilmajohtojen ja tien pinnan vähimmäisetäisyytenä on noudatettava väyläviraston anta-
mia määräyksiä ja myös erikoiskuljetusreitit on huomioitava. Mikäli voimajohtojen linjausten varrelle sattuu 
tiedossa olevia tienparannustöitä, joissa esimerkiksi tietä siirretään tai levennetään, on tämä huomioitava joh-
tojen ja rakenteiden sijaintipaikkaa valittaessa. Valitun voimajohtolinjauksen rakenteet tulee myös sijoittaa 
maanteiden suoja-alueiden ulkopuolelle. Maantien suoja-alue ulottuu seutu- ja yhdysteiden osalta 20 metrin 
sekä valta- ja kantateiden osalta 30 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, 
lähimmän ajoradan keskilinjasta. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomainen toteaa lausunnossa, että arviointiohjelma on laaja ja 
pääosin hyvin kattava. Vaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää huomioita väliotsikoiden yhteneväisyyteen eri 
vaikutuksia arvioitaessa. Hanke on laaja, ja sillä saattaa olla yhteisvaikutuksia useiden muiden hankkeiden 
kanssa. Arviointiohjelmassa olisi tullut olla kartalla esitettynä hankkeet, jotka ovat taulukoituna sivulla 213. 
Hankkeeseen tiiviisti liittyvän Jylkkä-Alajärvi-hankkeen voimajohtovaihtoehtojen reitit Alajärvellä olisi olleet eri-
tyisen tärkeä olla mukana kartta-aineistossa.  

Etelä-Pohjanmaan liitto 
Etelä-Pohjanmaan liitto esittää seuraavia huomioita ja päivityksiä eräisiin tekstikohtiin.  

- Tekstikohta ”Maakuntakaavan laadinta on käynnistetty välittömästi maakuntahallituksen päätöksen 
jälkeen muun muassa osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnostelulla” tulisi korjata muotoon: 
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”Maakuntakaavan laadinta on käynnistetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
15.12.2021-15.2.2022.” 

- Turvetuotantovyöhykkeen merkintä on kumottu vaihemaakuntakaavassa III, joten merkintä on pois-
tettava Etelä-Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan merkintöjen kuvauksesta. 

- melualueen (me2) merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korjattava: 

• Merkinnän kuvaus: Alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä osoitetaan puolustusvoi-
mien toiminnasta johtuva melualue, jolla melutaso ylittää päiväohjearvon LAeq 55 dB tai yöohjear-
von LAeq 50 dB (uusilla alueilla 45 dB). Merkintä sallii nykyisen toiminnan jatkamisen ja kehittä-
misen sekä rakennusten täydennys- ja peruskorjauksen. 

• Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon puolustus-
voimien toiminnasta aiheutuva melu. Asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja käsittävistä 
hankkeista on pyydettävä puolustusvoimien lausunto. 

- Taulukoihin 5–8 ja 5–9 tulisi lisätä kunnan/kuntien nimet, joissa kohteet sijaitsevat  
- YVA-ohjelmassa keskeiseksi tunnistetut vaikutukset ovat varmasti juuri näitä esitettyjä. Vaikutukset 

ovat ylipäätään laajat ja YVA-suunnitelmassa tulee esittää keinoja niiden lieventämiseksi. 
- Liiton tilaama Etelä-Pohjanmaan viherrakenne- ja ekosysteemipalvelut -selvitys on valmistumassa ke-

säkuussa 2022. Sen tuloksia tulee hyödyntää hankkeen jatkovalmistelussa etenkin tarkasteltaessa 
hankkeen vaikutuksia laajoihin yhtenäisiin metsä- ja peltoalueisiin sekä ekologisiin yhteyksiin 

- Liitto haluaa saattaa tiedoksi Etelä-Pohjanmaan kulttuuriympäristöselvitykset (https://epliitto.fi/alue-
suunnittelu-ja-liikenne/aluesuunnittelun-selvitykset/kulttuuriymparisto/), joista löytyy mm. päivitettyä 
tietoa kohteista. 

Muilta osin liitto katsoo, että Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, YVA-ohjelma on monipuolinen ja täyttää edellä 
mainittujen korjausten jälkeen YVA-ohjelman sisältövaatimukset. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ympäristötervey-
denhuoltoyksikkö) 
Arviointiohjelman mukaan voimajohdot pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan etäälle asutuksesta. 
Yksittäisiin nykyisiin rakennuksiin saattaa kuitenkin kohdistua haittoja niiden sijoittuessa voimajohdon lähei-
syyteen tai osin voimajohtoalueelle. Arviointityön osana tullaan tekemään sähkö- ja magneettikenttälaskelmat. 
Koronapurkausten aiheuttamaa melua tarkastellaan aiempien mittaus- ja tutkimustietojen perusteella ja verra-
taan ulkomelun melutason ohjearvoihin. 

Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu taajama-alueita Hämeenlinnan Lammilla ja Hausjärven Hikiällä. Hämeenlin-
nan kaupungin sekä Padasjoen, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueilla alle 100 metrin etäisyydellä suun-
nitellun voimajohdon keskilinjasta sijaitsee 68 asuinrakennusta ja 100–300 metrin etäisyydellä 264 asuinra-
kennusta. Edellä mainituilla etäisyyksillä sijaitsee myös lomarakennuksia. 

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää hyvänä, että jo arviointiohjelmaan on kartoitettu lähimmät asuin- ja 
lomarakennukset. Arviointiselostuksessa on tarpeellista tuoda esille, sijaitseeko alle 100 metrin ja 100–300 
metrin etäisyydellä päiväkoteja, kouluja, vanhusten hoitolaitoksia, sairaaloita tai muita vastaavia helposti häi-
riintyviä kohteita. Tietoja olisi hyvä täydentää myös rakentamattomien rakennuspaikojen tiedoilla vastaavalla 
etäisyydellä asuinrakennusten, loma-asuntojen ja häiriintyvien kohteiden osalta. 

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena Säteilyturvakeskuksen lausunnon pyytämistä arviointi-
selostuksesta, joka säteilyn asiantuntijaviranomaisena voi lausunnossaan ottaa kantaa suunnitellun voimajoh-
don aiheuttamiin mahdollisiin terveysvaikutuksiin ja niiden torjuntaan. 

Päijät-Hämeessä voimajohtoreitti sijoittuu kahdelle tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. 
Maakuntakaavassa on annettu suunnittelumääräyksiä pohjavesialueelle rakentamisesta. Kanta-Hämeessä 
voimajohtoreitti sijaitsee usealla tärkeällä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Tuuloksen 
ja Lammin välillä voimajohtoreitti sijaitsee pohjavedenottamon välittömässä läheisyydessä. Maakuntakaa-
vassa ja voimajohtoreittiä koskevissa osayleiskaavoissa on annettu suunnittelumääräyksiä pohjavesialueelle 
rakentamisesta.  

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että arviointiselostuksessa kuitenkin arvioidaan mahdol-
lisia vaikutuksia vedenottamoihin, silloin kun purkamis- tai rakentamistoimenpiteitä tehdään lähellä vedenotta-
moita. Yleissuunnitteluvaiheessa on tarpeellista myös selvittää, sijaitseeko voimajohtolinjan lähialueella ta-
lousvesikaivoja, jotta niiden sijainti voidaan maarakentamisessa tarvittaessa ottaa huomioon ja estää mahdol-
liset vaikutukset talousveden laatuun ja määrään. Kaavoissa annetut suunnittelumääräykset tulee hankkeessa 
ottaa huomioon.  

Muilta osin arviointiohjelmasta ei ole huomautettavaa. 
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Finavia Oyj 
Finavia toteaa, että mikäli esitetyllä reittiosuudella voimajohtolinjan pylväiden suurin korkeus on YVA-ohjel-
massa sanottu 37 m AGL tai alle, ei hankkeen toteuttamiselle ole estettä Finavian puolesta.  

Kuten YVA-ohjelmassa on esitetty, voimajohtolinja sijaitsee osalla matkaa alueella, jossa yli +30 m AGL 
(maanpinnasta) korkeuteen ulottuvat pylväät edellyttävät lentoesteluvan. Finavia muistuttaa, että myös pylväi-
den/johtojen asentamiseen käytettävät laitteet, rakenteet tai menetelmät edellyttävät ilmailulain (864/2014) 
158 §:n mukaisen lentoesteluvan, mikäli ne ulottuvat laissa sanotulla alueella yli +30 m AGL korkeuteen. 

Lisätietoa lentoestelupaprosessista löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (https://www.tra-
ficom.fi/fi/asioi-kanssamme/haelupaa-lentoesteelle) ja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (https://www.fintraf-
fic.fi/fi/ans/lentoesteet) verkkosivuilta. 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 
Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan hake-
mista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä lentolii-
kenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Lentoliikenteen sujuvuuden arvi-
oinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa esteiden korkeuksia 
niiden mukaisesti. ArcGIS -muotoinen paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on ladattavissa Fintrafficin 
verkkosivustolta osoitteesta Lentoesteet paikkatietoaineistona | Fintraffic. Tätä aineistoa käyttämällä voi suun-
nittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen mahdollisesti kohdistuvia korkeusrajoituksia. 

Hausjärven kunta 
Hausjärven kunnanhallitus pyytää tekemään tarkennuksia voimajohtoalueella ja varoalueella voimassa olevia 
asemakaavoja koskeviin tietoihin: 

- esitetään korjausta ympäristövaikutusten arviointiohjelman sivulla 136 olevaan kuvaan 5.56 "Hikiän kylän 
rakennuskaava" eli Hikiä 06 rakennuskaava-rajauksen osalta (sininen katkoviiva). Kuvaselitteessä rajaus on 
esitetty kattavan korttelit 60–66 ja 68–69 sekä tie- pysäköinti- ja puistoaluetta, mutta kuvassa rajattuna ovat 
korttelit 62–69 (kortteli 61 jää rajauksen ulkopuolelle). 

- pyydetään lisäämään ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan puuttuvat tiedot Hikiän kylän rakennuskaa-
vasta (lainvoimainen 10.5.1984) eli Hikiä 08, joka kattaa korttelit 60–61, 67 sekä tie- ja puistoalueet. Johtoalue 
kulkee asemakaavoitetun alueen poikki. 

- suositellaan huomioimaan voimajohtolinjan varoalueen ulottuminen kortteliin 60, jossa on voimassa Hikiä 12 
rakennuskaavan muutos (lainvoimainen 2.5.1988). Rakennuskaavan muutos kattaa korttelit 60 ja 61 sekä tie- 
ja puistoalueet. 

- lisäksi Hausjärven kunta huomauttaa, ettei sivulla 136 olevasta kartasta selviä ulottuuko nykyinen johtoalue 
korttelin 65 alueelle. Karttaesityksen kohdistuksessa on epätarkkuutta, joka pyydetään korjaamaan. Ajanta-
saiset asemakaavat löytyvät kunnan karttapalvelusta osoitteesta https://hausjarvi.karttatiimi.fi/. 

Hämeen ELY-keskus 
Lausunnossa tuodaan esille seuraavia tarkennuksia. 

Yhdyskuntarakenne, kaavoitus, maisema- ja kulttuuriympäristö, virkistyskäyttö 

Lausunnossa todetaan, että arviointiohjelmassa on tunnistettu keskeisimmät vaikutusten arvioinnin kohteet 
yhdyskuntarakenteen, kaavoituksen, maiseman- ja kulttuuriympäristön sekä virkistyskäytön osalta, mutta esi-
tetään joitakin tarkennuksia. Lausunnossa kiinnitetään huomiota termeihin kulttuurimaisema, kulttuuriympä-
ristö ja kulttuuriperintö, jotta tulee tarkentaa siten, että niiden kattavuus ymmärretään oikein. 

Vaikutusten arvioinnin tulee perustua viimeisimpiin inventointitietoihin, joita on muun muassa Kanta-Hämeen 
maakuntakaavaa varten laadittu täydennysinventointi. Ajantasainen tieto tulee tarkistaa alueelliselta vastuu-
museolta. Asiakirjoissa tulee yhdenmukaisesti käyttää viimeisintä, valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alu-
eita koskevaa päätöstä (VAMA 2021). Hankkeen vaikutuksia tulee tarvittaessa arvioida myös nk. paikallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin ja alueisiin ohjelmassa esitettyjen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen lisäksi. Rakennusperintölain, kirkkolain ja valtion rakennuskannasta annetun asetuksen 
nojalla suojellut kohteet tulee vielä merkitä kartoille, huomioiden erityisesti ne kohteet, joihin kohdistuu vaiku-
tuksia. 

Kulttuuriympäristöön kohdistuva vaikutus tulee arvioida siten, että vaikutusta arvioidaan suhteessa alueen tai 
kohteen arvoihin. Arvot tulee kuvata riittävällä tarkkuudella ja perustuen ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tulee 
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ottaa huomioon, että kulttuuriympäristövaikutukset pitävät sisällään maisemavaikutusten lisäksi myös käyttöön 
ja merkityksiin liittyvät vaikutukset. Vaikutuksia kulttuuriperintöön tulee arvioida lisäksi kulttuuriperinnön näkö-
kulmasta. Kulttuuriperintö voi olla myös aineetonta. Ohjelmassa esitetään maisema-analyysin tekemistä. Mai-
sema-analyysin lisäksi tulee selvittää kulttuuriympäristön kaikki olennaiset vaikutuksenalaiset piirteet, ml. his-
toriallinen merkittävyys. Suositeltavaa on käyttää asianmukaista matriisimallista arviointikehikkoa. 

Hämeen ELY-keskuksen alueella on joitakin voimajohdon vaihtoehtoisia linjauksia (Pippuri, Riuttavuori, Por-
vari-Laurila, Karhusilta, Soila), joissa muutoksen takia lähi- ja kaukomaisemavaikutuksiin tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota, samoin kuin maisemallisesti arvokkailla alueilla. 

Lausunnossa todetaan, että hankkeella voi olla vaikutusta kaavojen uudistamistarpeeseen, virkistysalueiden 
eheyteen ja niiden käytettävyyteen. Vakituisen- ja loma-asumisen lisäksi vaikutuksia näyttää kohdistuvan 
myös matkailuun. Erityisesti rantojen loma-asumisen alueisiin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkastella laajem-
pana kokonaisuutena niin oikeudellisina, taloudellisina kuin elinympäristön laatuun liittyvinä tekijöinä. Nämä 
näkökulmat tulee vielä ottaa huomioon ohjelmassa muiden tunnistettujen kohteiden lisäksi. 

Kasvillisuus ja eläimistö, luonnonsuojelu 

Lausunnossa todetaan, että pääosin arviointiohjelmassa on tunnistettu ja kuvattu alueen maankäytön, maise-
man, kulttuuriympäristön tai luonnonmuodostumien kannalta arvokkaat alueet sekä arvokkaat luontokohteet. 
Ohjelmavaiheen seurantaryhmän luonnonsuojelua koskevia kommentteja on otettu huomioon YVA-ohjel-
massa. 

Huomiona tuodaan esille, että YVA-ohjelmasta jää hieman epäselväksi, tehdäänkö voimajohtolinjauksen vai-
kutusalueella olevissa muille direktiivilajeille kuin liito-oravalle, soveltuvissa elinympäristöissä näiden lajien 
esiintymisestä selvitykset. Mikäli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille soveltuvia elinympäristöjä on voimajoh-
don vaikutusalueella, tulee lajien erillisselvitykset tehdä ja päivittää vaikutusten arviointia ko. lajien ekologisten 
vaatimusten perusteella. Myös lajien kulkuyhteydet tulee arvioida, sillä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen vä-
listen kulkuyhteyksien heikkeneminen voi johtaa myös lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentymiseen tai 
häviämiseen. 

YVA-ohjelmassa esitetyt vaikutustenarvioinnin painopisteet luonnonympäristön osalta ovat perustellut. Vaiku-
tusten arvioinnissa tulee, kuten ohjelmassa on tuotukin esiin, tarkastella sekä rakentamisen että käytön aikai-
sia vaikutuksia luonnonarvoihin ja alueiden suojeluperusteisiin. Vaikutustenarvioinnissa tulee myös esittää, 
mitä vaihtoehtoja kielteisten vaikutusten lieventämiseen on sekä lieventämisen mahdolliset ristikkäisvaikutuk-
set muihin arvioitaviin tekijöihin. Luontovaikutusten arvioinnissa tarkasteltava vaikutusalue lienee pääosin riit-
tävä, mutta sitä tulee tarkentaa ja täydentää, mikäli alueella esiintyy liito-oravan lisäksi muita direktiivilajeja ja 
niiden kulkuyhteyksiä. Luonnonarvoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytettävät herkkyys- ja muu-
toksen suuruusluokan kriteerit antanevat melko tarkan kuvan luontoon kohdistuvien vaikutusten merkityksestä. 

Kanta- ja Päijät-Hämeen Natura 2000 -alueet eivät sijoitu YVA-ohjelman mukaisille voimajohtolinjoille. Hä-
meen ELY-keskuksen alueella Natura-arvioinnin tarve on selvitetty Ormajärvi-Untulanharjun (FI0325002, 
SAC) ja Sajaniemen (FI0325009, SPA) Natura-alueiden osalta. ELY-keskus toteaa, että ELY-keskuksen nä-
kemyksen mukaan Natura-arviointivelvollisuuden selvittäminen Hämeen ELY-keskuksen alueella on arvioitu 
YVA-ohjelmassa oikein. 

Ormajärvi-Untulanharjun alueen suojeluperusteena on luontotyyppien lisäksi myös luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajit liito-orava ja saukko. Ormajärven ja voimajohtolinjan vaikutusalueen välisen alueen virtavesiympä-
ristöjen merkitys saukolle tulee selvittää. Suotuisat lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat yleensä jokialu-
eilla, joiden rannoilla kasvaa puuvartisia kasveja. Lisääntymispaikkaan kuuluvat sekä synnytyspesä, pienten 
poikasten siirtopesä, että näiden lähistöllä sijaitsevat talvella sulana pysyvät vesistön osat. Tärkeintä on sel-
vittää ne lisääntymispaikan ekologisen toimivuuden kannalta kriittiset alueet, joiden avulla saukkonaaras ky-
kenee elättämään pentueensa talven yli. Levähdyspaikoista ovat löydettävissä ja rajattavissa vain pitkään käy-
tetyt suojaiset kuustenalustat, osa luolista ja majavanpesät. Saukon elinpiiriselvityksen perusteella tulee arvi-
oida hankkeen eri vaiheiden (esim. rakentamisaika ja sen ajoittaminen) vaikutukset lajin mahdollisiin lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoihin sekä Ormajärvi-Untulanharjun Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin saukon 
osalta. Liitteen 3 selvityksen johtopäätökset, ettei voimajohdon rakentamisesta aiheudu riskiä Natura-alueiden 
luonnonarvoille ja suojelutavoitteille tai Sajaniemen alueen ennallistamistoimien toteutettavuudelle tai toimien 
vaikuttavuudelle, ovat muilta osin perustellut. 

YVA-menettelyssä tulee myös arvioida mahdollisten luonnonsuojelulain ja vesilain mukaisten poikkeamislu-
pien tarpeet. 
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Maa- ja kallioperä, pohjavedet, luonnonvarojen hyödyntäminen 

Maa- ja kallioperän sekä pohjavesien nykytilan kuvaus on arviointiohjelmassa pääsääntöisesti riittävä. Kartta-
aineiston hahmottamista tosin vaikeuttaa paikoin useat päällekkäiset aineistot. Kartta-aineistosta puuttuu ai-
nakin Padasjoella Hahjärven pohjoisrannalla ja Matosalmen etelärannalla sijaitsevat peruskartalle merkityt 
lähteet sekä Hämeenlinnassa Hauskalankankaan pohjavesialueella, noin 100 m:n etäisyydellä voimalinjasta 
sijaitseva Pyssymäen pohjavedenottamo. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään, pohjavesiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen on tunnistettu ja esitetty ar-
vioitavan pääosin riittävällä tavalla. Pohjavesialueilla ja pohjavesivaikutteisten luontotyyppien läheisyydessä 
tulee kuitenkin arvioida, onko rakentaminen toteutettavissa niin, ettei siitä aiheuteta haitallista pohjaveden pur-
kautumista tai pintavesien haitallista imeytymistä pohjavesiesiintymään. Jos mainittuja haitallisia pohjavesivai-
kutuksia voi aiheutua tulee arvioida vesilain mukaisen luvan tarve. 

Pintavedet 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin on tunnistettu ja esitetty arvioitavan riittävällä tavalla. Ohjelman mukaan 
voimalinjan töiden takia tarvitaan vähäisiä ojien siirtoja. Vesilain 5 luvun 6 §:n mukaan muusta kuin vähäisestä 
ojituksesta on tehtävä valtion valvontaviranomaiselle ilmoitus 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäistäkin 
ojan siirtoa varten on selvitettävä, kuuluuko oja ojitusyhteisölle, jonka lupa siirtoon tarvitaan. Lisäksi ojan siir-
rolle voidaan tarvita vesilain mukainen lupa, jos se vaarantaa luonnontilaisen noron tai puron uoman luonnon-
tilan säilymisen. 

Ilmasto 

Ilmastovaikutukset, positiiviset ja negatiiviset vaikutukset on tunnistettu arviointiohjelmassa. Lausunnossa 
muistutetaan, että asiakokonaisuuteen on syytä kiinnittää arvioinnissa riittävää huomiota. 

Liikenne 

Liikenteen osalta muistutetaan, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon kaikissa hankkeen vaiheissa. Eri-
tyisesti erikoiskuljetusten reitit maantieverkolla tulee olla huomioituna sekä käytettävien liittymien toimivuus 
tulee olla turvallinen myös raskaan liikenteen lisääntyessä. 

Hämeen liitto 
Hankkeen vaikutuspiiriin kuuluu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja rakennetun kulttuuriympäris-
tön arvoalueita sekä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeitä alueita. Kulttuurin arvoalueet painottuvat suunnitellun voimajohtoreitin eteläosiin 
Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. 

Kanta-Hämeen maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön lähtötietona YVA-ohjelmassa on pääosin 
käytetty vuonna 2003 valmistunutta Hämeen liiton julkaisua Rakennettu Häme. Rakennusperintökohteissa ja 
niiden arvotuksessa on tämän jälkeen tapahtunut muutoksia. Kanta-Hämeen maakunnallisesti merkittävän 
kulttuuriympäristön päivitysinventointi valmistui 2019. Yksi keskeinen tavoite selvityksessä oli 1900-luvun vii-
meisten vuosikymmenten ja 2000-luvun alun arkkitehtuurin huomiointi osana maakunnallisesti arvokasta ra-
kennusperintöä. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös tämä uudempi päivitysinventointi 
Kanta-Hämeen alueella. Inventointiraportti ja paikkatietoaineistot ovat ladattavissa Hämeen liiton sivuilta 
https://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/julkaisut-selvitykset-jaraportit/maakunnallisesti-arvok-
kaat-rakennetut-kulttuuriymparistot/.  

Hämeenlinnan kaupunki 
Nykyinen voimalinja kulkee Hämeenlinnan itäosassa, Lammin pitäjän alueella pohjois-eteläsuuntaisesti. Voi-
malinjan sijainti on taajama-alueiden ulkopuolella, enimmäkseen pelto- ja metsäalueilla, mutta se osuu myös 
monin paikoin lähelle vakituista ja loma-asutusta. Linja sivuaa tai kulkee YKR-aluejaon (yhdyskuntarakennetta 
kuvaava aluejako) mukaisten kylien kautta Liesossa, Sydänmaalla, Tanttilassa ja Kataloisissa. 

Kaavoituksen osalta ei ole huomautettavaa. Maiseman osalta todetaan, että voimajohdon reitille jää useita 
arvokkaita maisemakohteita ja ne tulee selvitettäväksi arvioinnin yhteydessä.  

Hämeenlinnan alueella voimalinja kulkee kuudella pohjavesialueella; Riuttaharju 0440114 (1E luokka), Suur-
mäki 0485552n (1 luokka), Hauskalankangas 0440153A (1 luokka), Kurkijärvi 0440110 (2 luokka), Poikmetsä 
0440104 (2 luokka) ja Heimonharju 0440105 (2 luokka). Hauskalankangasta käytetään ja Riuttaharjun pohja-
vesialuetta on suunnitelmissa käyttää yhdyskuntien vedenottoon. Näillä pohjavesialueilla toiminnanharjoittajan 
pitää erityisesti ottaa huomioon nykyisen lainsäädännön velvoitteet. Muillakin pohjavesialueilla vaikutukset 

https://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/julkaisut-selvitykset-jaraportit/maakunnallisesti-arvokkaat-rakennetut-kulttuuriymparistot/
https://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/julkaisut-selvitykset-jaraportit/maakunnallisesti-arvokkaat-rakennetut-kulttuuriymparistot/
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pohjaveteen on tarpeen selvittää. Pohjavesialueilla vesakontorjunta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että 
siitä ei aiheudu haittaa pohjavedelle. 

Merkittävin virtavesiuoma Hämeenlinnan alueelle sijoittuvalla voimajohtoreitillä on Lapinjoki Janakkalan ja Hä-
meenlinnan rajalla. Voimajohtoreitit ylittävät lisäksi lukuisia pienehköjä järviä ja lampia sekä järven lahtia. Hä-
meenlinnan alueella ei ole tarvetta sijoittaa pylväitä vesialueelle. Rakentamisen jälkeen tulee varmistaa, ettei 
veden virtaukselle aiheuteta pysyvää haittaa.   

Voimalinja kulkee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, vain pienellä osaa Valtatie 12 tuntumassa 
on vesilaitoksen vedenjakelun toiminta-aluetta. Toiminta-alueella ei ole liitytty vesijohtoverkostoon. Hämeen-
linnan alueella kiinteistöt ovat oman kaivon varassa. Hankkeen toteutusvaiheessa tulee pyrkiä välttämään 
pylväiden sijoittamista talousvesikaivojen kohdalle ja muutenkin turvamaan kaivovesien laatu. Asukkaisiin koh-
distuvat riskit tulee erityisesti huomioida linjan rakennusvaiheessa. Huomioon tulee ottaa rakentamisaikainen 
melu, pöly ja tärinä sekä vaikutukset kiinteistöjen omiin talousvesikaivoihin. 

Hämeenlinnassa Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen voimajohtoalueelle tai sen vaikutusalueen läheisyyteen 
jää Hämeenlinnan alueella hankkeeseen laaditun ympäristövaikutusten arviointiohjelman 2022 mukaan useita 
luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä alueita. Voimajohtohankkeen johtoalueelle sijoittuu myös kaksi perinne-
biotooppia, jotka ovat uhanalaisluokitukseltaan (IUCN) äärimmäisen uhanalaisia (CR). Lausunnossa todetaan-
kin, että voimajohtoalueen alle jäävien arvokkaiden luontokohteiden maanomistajia tulee tiedottaa, opastaa ja 
kannustaa voimajohtoalueiden luonnon hoitoon.  

Hämeenlinnassa Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen läheisyyteen 23 metrin päähän sijoittuu Seppälän liito-
oravan elinalue, joka tulee todennäköisesti supistumaan johtoalueen reunavaikutuksen myötä. Alueella olisi 
tärkeää selvittää laajemmalta alueelta liito-oravalle sopivia elinympäristöjä ja turvata niiden lisäksi kulkuyhtey-
det metsäalueiden välillä. Edelleen todetaan, että hankkeen rakentaminen arvioidaan tapahtuvan vuosina 
2026–2028, jolloin hanketta varten vuonna 2021 tehdyt liito-oravakartoituksen tiedot ovat jo vanhentuneet.  

Vesistöjen, laajojen peltoaukeiden ja muille linnuille törmäysriskiä aiheuttavien riskipaikkojen voimajohdot on 
merkittävä esimerkiksi huomiopalloilla, joiden ansiosta linnut havaitsevat johdot paremmin ja törmäysten 
määrä vähenee. 

Lausunnossa todetaan, että voimajohtohanke hävittää tai heikentää useita luonnon monimuotoisuudelle tär-
keitä alueita myös Hämeenlinnan alueella. Yleisesti ottaen näin mittavien hankkeiden yhteydessä on mietittävä 
toimijan puolelta ekologisen kompensaation mahdollisuuksia, koska hankkeesta syntyviä haittoja ei voida es-
tää tai lieventää riittävästi. 

Lausunnossa huomioidaan, että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on huomioitu ihmisiin kohdistuvia 
terveysvaikutuksia ja arvioinnin periaatteet ovat yhteneväisiä ympäristöterveydenhuollossa käytettyjen riskin-
arviointien periaatteiden kanssa. Ympäristöterveydenhuolto pitää tärkeänä, että terveysvaikutuksia arvioita-
essa käytetään viimeisintä tutkimustietoa. Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttavan toimin-
nan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia 
tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 
Hanke tulee turvaamaan sähkönsaantia ja sitä kautta parantaa varautumista. Sähkönsaannin turvaaminen 
vähentää mahdollisten terveyshaittojen syntymistä, jotka johtuvat esimerkiksi sähkönjakeluhäiriön aiheutta-
mista vedenjakelun ongelmista ja elintarvikkeiden kylmäketjun katkeamista. 

Hämeenlinnan kaupunginmuseo 
Hämeenlinnan kaupungin alueelle osuvat asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat vaihtoehtoiset linjaukset 
Riuttavuoren, Porvari-Laurilan, Karhunsillan ja Soilan alueille.  

Johtoreiteiltä on hanketta varten laadittu syksyn 2021 aikana arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy), jonka 
tuloksia ei ole huomioitu vielä arviointiohjelmassa. Selvitys on Kanta-Hämeen osalta suoritettu riittävällä tark-
kuudella ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kanta-
Hämeen osalta inventoinnin jälkeen alle 200 metrin etäisyydellä suunnitellusta linjauksesta tunnetaan neljä 
muinaismuistolain (295/1963) suojaamaa kiinteää muinaisjäännöstä (lueteltu lausunnossa). Hankkeen vaiku-
tusalueella olevat arkeologiset kohteet tulee käsitellä arviointiselostuksessa. Vaikutusten arvioinnissa, hank-
keen jatkosuunnittelussa ja pylväiden sijoittelussa on huomioitava erityisesti suoraan linjakäytävällä oleva his-
toriallinen tienpohja Ylinen Viipurintie, Siltala, mj-tunnus 1000043842, kohdetiedot ja tarkempi sijainti: 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000043842. Pylväspaikkaa ei tule suunnitella kiinteän muinaisjäännök-
sen alueelle tai välittömään läheisyyteen. Pylväskäytävän huollossa kiinteä muinaisjäännös tulee myös huo-
mioida niin, että siihen ei kajota. Samoin voimajohdon rakennusvaiheessa tulee varmistua siitä, että muinais-
jäännös on kaikkien alueella toimivien tiedossa, jotta siihen ei kajota. Mikäli kohteen aluerajauksen sisälle tai 
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rajauksen välittömään läheisyyteen suunniteltaisiin pylväspaikkaa, tulee tarkemmat suunnitelmat lähettää 
Kanta-Hämeen alueelliseen vastuumuseoon lausuttavaksi. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema 

Esitetyn karttamateriaalin perusteella Kanta-Hämeessä hankealue sijoittuu maakunnallisesti merkittäville ra-
kennetuille kulttuuriympäristöille, kuten Ekojoen tilan rakennettu kulttuuriympäristö, Evojoen kulttuurimaisema 
eli Iso- ja Vähä-Evo, Ylempi Viipurintie eli Suuri Savontien, Ylinen Viipurintie, Kurkijärven Montolan kulttuuri-
maisema, Kurkijärven kartanon rakennettu kulttuuriympäristö, Kataloisten nuorisoseurantalo, Kataloisten kylä 
ja kulttuurimaisema, Karhin kylän kulttuurimaisema ja Hikiän kulttuurimaisema. Lisäksi hankealue sijoittuu 
maakunnallisesti merkittävään Hausjärven kirkonkylän rakennetun kulttuuriympäristön ja maakunnallisesti 
merkittävän Vanhan Hämeentien tuntumaan. 

Hankkeen arviointiselostuksessa tulee viitata Kanta-Hämeen osalta viimeisimpään maakunnallisesti merkittä-
vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen selvitysraporttiin vuodelta 2019 (Hämeen liitto ”Hämeen maakunnal-
lisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt”). Arviointiohjelmassa on käytetty vanhempaa Hämeen liiton 
Rakennettu Häme –julkaisua vuodelta 2003. 

Hausjärvellä hankealue sijoittuu kirkonkylän tuntumaan, jonka vuoksi vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida 
Hikiä-Kirkonkylä osayleiskaavatyön yhteydessä laadittu Hausjärven kirkonkylän ja Hikiän osayleiskaava-alu-
een rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (Heilu Oy 2021) ja maisemaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy 2011 
& Tengbom Oy 2021). 

Kanta-Hämeen alueellinen museo toteaa, että rakennetun kulttuuriympäristön vaikutusten arvioinnin tukena 
tulisi käyttää myös kuntakohtaisia inventointeja, jotka ovat laadittu muun muassa Lammin ja Tuuloksen seu-
dulta. Pyydettäessä alueellinen vastuumuseo toimittaa inventointiraportit selvityksen laatijalle. 

Hankealue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen (Turkhaudan-Lavinnon-Karhen kulttuurimaisemat) mai-
sema-alueelle, maakunnallisesti arvokkaaseen Tuuloksen kulttuurimaiseman maisema-alueelle, maakunnalli-
sesti arvokkaaseen Kataloisten-Poikmetsän kulttuurimaisemaan ja maakunnallisesti arvokkaaseen Mommi-
lanjärven-Puujoen kulttuurimaisemaan. 

Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään Syrjäntaustan kylän rakennettuun kulttuuriympäristöön 
(valtioneuvoston päätös 22.12.2009) ja valtakunnallisesti merkittävän Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkon 
rakennetun kulttuuriympäristön (valtioneuvoston päätös 22.12.2009) tuntumaan. Suunnittelualue sivuaan val-
takunnallisesti merkittävää Mommilan kartanomaiseman rakennettua kulttuuriympäristöä (valtioneuvoston 
päätös 22.12.2009) ja valtakunnallisesti merkittävää Evon metsäopiston rakennettua kulttuuriympäristöä (val-
tioneuvoston päätös 22.12.2009). Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen tarkem-
mat tiedot ja rajaukset löytyvät osoitteesta www.rky.fi 

Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, kuten Evon metsäkulttuuri- ja jokimaise-
mat, Lammin kulttuurimaisemat ja Lammin lounaiset viljelymaisemat (valtioneuvoston päätös 18.11.2021). 

Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo pyytää tarkistamaan sivulla 150 esitetyn kuvan 5.66 kulttuuriympä-
ristöihin liittyvät tiedot, sillä esimerkiksi karttakuvassa esitetty Poltinahon kasarmialue ei sijaitse hankealueella. 

Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo toteaa, että hankealueen puutteellisesti esitetyt kulttuuriympäristöön 
liittyvät arvoalueet tulee tarkastaa tehdyistä rakennusperinnön inventoinneista ja täydentää tiedot ympäristö-
vaikutusten arviointiselostukseen. Hankkeen vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaise-
maan on arvioitava erityisesti tunnetuilla rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueilla. 

Janakkalan kunta 
Janakkalan kunnan lausunnossa todetaan, että Janakkalan kunnan osalta suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu 
jo olemassa olevalle johtoreitille. Hankkeen ympäristövaikutukset jäävät Janakkalan osalta arviointiohjelman 
perusteella melko vähäisiksi. Johtoalueen laajentaminen edellyttää kuitenkin puiden kaatoa nykyisten johto-
reittien reunustoilta. Puiden kaatoa ei tule tehdä lintujen pesimäaikana. Suunnitellun voimajohtoreitin läheisyy-
teen sijoittuvat kanahaukan pesäpaikat tulee huomioida toteutuksessa. Myös lintujen massalevähdyspaikat ja 
niiden läheiset peltoalueet tulee huomioida ja varustaa rakennettavat voimajohdot esimerkiksi huomiopalloilla 
tai heijastimilla törmäysriskin pienentämiseksi. Eliöstö ja luontoarvot tulee huomioida myös jo hankkeen maas-
totutkimusten aikana. 

Janakkalan kunta katsoo, että arviointiohjelmassa on kattavasti huomioitu arvokkaat luontokohteet ja muut 
vaikutusalueella sijaitsevat huomioitavat kohteet. Voimajohtoreitin suunnitelman ja valinnan tarkentuessa tulee 
tarkastella tarkemmin voimajohtojen läheisyyteen sijoittuvia asuinrakennuksia ja arvokkaita luontokohteita 
sekä huomioida suunnittelussa keinot mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Suunniteltu 
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voimajohto sijoittuu pääasiassa asumattomalle alueelle tai haja-asutusalueelle, eikä siitä muodostu merkittäviä 
vaikutuksia maankäyttöön. Hankkeen toteutuminen ei estä maakuntakaavoissa tai yleiskaavoissa osoitettujen 
aluevarausten toteutumista. 

Uudet sähkönsiirtoyhteydet ovat tärkeitä valtion ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja riittävän sähkön omava-
raisuuden ylläpitämisen näkökulmasta. Voimajohtoyhteys parantaa myös energiatehokkuutta ja vähentää säh-
könsiirron energiahäviöitä. Janakkalan kunta katsoo, että arviointisuunnitelmassa esitetyn voimajohtohank-
keen toteuttaminen on perusteltua ja kannatettavaa. 
 
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seudun ympäristöterveys 
Annetun lausunnon mukaan on 
- suositeltavaa hakea vaihtoehtoista linjausta kohdissa, joissa vakituisessa asuinkäytössä oleviin asuinraken-
nuksiin on etäisyyttä alle 100 m 
- Syrjäharjun pohjavesialueen osalta voimajohdon purkuun ja rakentamiseen liittyvät toimet tulee toteuttaa 
siten, että pohjaveden laatua ei heikennetä. 

Jämsän kaupunki 
Jämsän alueelle suunnitellut voimajohdon siirrot ovat perusteltuja. Hankkeen tulevat vaikutukset asutukselle, 
luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen on syytä pitää mahdollisimman vähäisinä ja ko. seikat tulee 
ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. 

YVA-ohjelma on seikkaperäisesti ja selkeästi laadittu. YVA-selostusvaiheessa tehtävä vaikutusten arviointi 
vaikuttaa kattavalta. 

Jämsän Ravi ry, Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry, Hämeen hevosjalostusliitto ry, Keski-Suomen 
hevosjalostusliitto ry 
Jämsän raviradan alueella on vilkasta elinkeino- ja harrastustoimintaa. Lausunnossa esitetään, että Alajärvi-
Hikiä voimajohto sijoitettaisiin Jämsän raviradan kohdalla kulkemaan uutta linjausta eli voimajohdon nykyisen 
sijainnin länsipuolelle luonnosteltua linjausta pitkin. Nykyinen linjaus aiheuttaa hankaluuksia mm. raviradan 
käytössä, rajoittaa raviradan perusparannustöitä, hankaloittaa esimerkiksi onnettomuustilanteissa pelastustoi-
mia sekä yleisesti alueen kehittämisessä. Voimajohdon siirtäminen kulkemaan raviradan kohdalla suunnitte-
luluonnoksessa näkyvälle uudelle, läntiselle linjaukselle, parantaisi alueen turvallisuutta ja mahdollistaisi alu-
een kehittämisen myös turvallisuusnäkökulma huomioon ottaen.  

Keski-Suomen museo 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta muutokset eivät suoraan kohdistu kulttuurihistoriallisesti merkittäviin 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin. Vaikka voimajohdolla on tunnistettava maisemavaikutus, on muu-
toksien sijoittuminen olemassa olevaan rakenteeseen kokonaisuutta tukeva ratkaisu. YVA-ohjelman sisällössä 
on kuitenkin huomautettavaa rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan sisällön osalta.  

Raporttiin tulee korjata ja myös vaikutuksien arvioinnissa huomioida, että Petäjäveden vanha kirkko on 
Unesco-maailmaperintökohde. Sen osalta tulee YVA-ohjelmaa täydentää ja ottaa huomioon maailmaperintö-
kohteisiin liittyvät ympäristövaikutuksien arvioinnin menetelmät. Lisäksi rakennettua kulttuuriympäristöä käsit-
televästä aineistosta puuttuu kokonaan Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt. Ohjelmassa tulee näkyä, että vanhan Alajärvi-Hikiä kantaverkon kohteista Petäjäveden muuntoasema 
on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakunnallisesti merkittävien kohteiden ai-
neisto on kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa ja helposti saavutettavissa lataamalla aineisto Keski-
Suomen liiton tai Keski-Suomen museon lähteistä. Myöskään Keski-Suomen maakuntakaavassa olevaa kult-
tuuriympäristön vetovoima-aluetta ei ole tarkasteltu YVA-ohjelman sisällössä vaikutuksien arvioinnin osalta. 
Keski-Suomen museo näkemyksen mukaan ohjelmassa ei ole tuotu riittävästi esille rakennetun kulttuuriym-
päristön osuutta eikä sen vuoksi myöskään vaikutuksien arviointi ole riittävä. Erityistä huomioita tulee kiinnittää 
Petäjäveden alueen kohteisiin. Myös Jämsän osuus tulee tarkastella rakennetun kulttuuriympäristön vaikutuk-
sien osalta maakunnallisesti merkittävät alueet ja kohteet huomioiden. 

Hankealueelle on tehty vuonna 2021 arkeologinen inventointi, joka on hyväksytty ja inventoinnin kohteet on 
viety valtakunnalliseen muinaisjäännösrekisteriin. Arviointiohjelmassa on hyvin ohuesti ja ylimalkaisesti ku-
vattu ja esitetty arviointitapaa hankkeen vaikutuksista arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kulttuuriympäristön 
osalta kuvaukset ja arviointi keskittyy ensisijaisesti kulttuurimaisemaan. Arviointiohjelmaa tulee täydentää ar-
keologisen kulttuuriperinnön osalta. Lisäksi arviointikriteereistä ei käy selville, miten kriteerejä käytetään ar-
keologisen kulttuuriperinnön osalta, esimerkiksi miten etäisyydet ja näkymät vaikuttavat arvioinnissa suh-
teessa arkeologiseen kulttuuriperintöön. Myöskään metsäpeitteisessä maastossa arkeologisen kulttuuriperin-
nön läheisyydessä tapahtuvaa työnaikaista työkone/työmaaliikennettä ei ole arviointikriteereissä huomioitu. 
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Työmaaliikenne muinaisjäännösten läheisyydessä on kuitenkin yksi suurimmista uhista kiinteiden muinais-
jäännösten säilymiselle koskemattomina voimajohtohankkeissa. 

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto 
Lausunnossa otetaan kantaa Jämsän ja Keuruun aluetta koskeviin asioihin. Voimajohtoreitit sijoittuvat Jämsän 
Kerkkolankankaan pohjavesialueelle. Jämsän ja Keuruun alueilla sijoittuu alle 100 metrin ja 100–300 metrin 
etäisyydelle useita loma- ja pysyvän asutuksen rakennuksia. Lisäksi todetaan, että arvioinnissa tulee huomi-
oida rakentamisvaiheen ja mahdollisten ympäristöonnettomuuksien vaikutukset pohjavesiin. Talousveden 
laatu ja riittävyys tulee turvata voimajohtoreitin lähikiinteistöillä.   

Lahden museot 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museo edellytti lausunnossaan 21.4.2021 suunnittelualueen muinais-
jäännöstietojen päivittämistä ja näiden tietojen huomioonottamista hankkeen toteutuksessa. Selvityksen/ar-
keologisen inventoinnin suoritti Fingrid oyj:n toimeksiannosta Mikroliitti oy syksyllä 2021. Inventoinnissa suun-
nittelualueelta (Päijät-Hämeen osa) löydettiin yksi muuksi kulttuuriperintökohteeksi tulkittava raivausröykkiö 
(raportin kohdenro 41, s. 44; muinaisjäännösrekisteri 1000043822 Soutsalmi) ja löytöpaikka (raportin kohdenro 
32, s. 42; muinaisjäännösrekisteri 1000043814 Torittu Alatalo). Museo arvioi suoritetun muinaisjäännösselvi-
tyksen olevan riittävä. Raivausröykkiö sijaitsee 20 metriä suunnitellusta linjasta ja kivitaltan löytöpaikan alu-
eelta ei havaittu viitteitä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Edellä esitetyn perusteella museo toteaa, ettei hank-
keelle ole esteitä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Voimalinja kulkee Padasjoella kahden merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisema-alueen lävitse: valtakunnal-
lisesti merkittävän Vesijaon kylän kulttuuriympäristön (Museovirasto RKY 2009, Valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet VAMA 2021) sekä maakunnallisesti arvokkaan Toritun kylän kulttuurimaiseman (Päijät-Hä-
meen maakuntakaava 2014). Vaikutusalueelle sijoittuvat myös Auttoisten ja Kaukelan kylien kulttuuriympäris-
töt. (Päijät- Hämeen maakuntakaava 2014). Nämä on esitetty kartta-aineistossa, mutta arviointiohjelman tau-
lukosta 5–9 ”Kulttuuriperinnön arvokohteet alle kolmen kilometrin etäisyydellä voimajohtoreiteistä” puuttuu ko-
konaan Päijät-Hämeen osalta maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (Päijät-Hämeen maa-
kuntakaava 2014). Kyseinen taulukko tulee täydentää myös Päijät-Hämeen osalta. Maakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen selvityksenä on käytettävissä myös Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö 
(Wager, H. 2006, Päijät-Hämeen Liitto), jonka tiedot tulee täydentää luvun 5.4.2 alakohtaan ”Maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön kohteet”. 

Padasjoen osuudella uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle, 
mutta voimajohtoalue levenee noin 11 metriä. Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on tarkoitus 
arvioida havainnekuvin sekä maisema-arkkitehdin maastokäynteihin pohjautuvin maisema-analyysein ke-
väällä 2022. Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön arvioidaan maisema-alueiden ja kulttuuriympäristö-
jen muodostamina kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaisemassa. 

Kartta-aineistossa Toritun ja Vesijaon kulttuuriympäristöjen kohdalla 100 tai 300 metrin etäisyydelle johtoalu-
eesta sijoittuu useampi rakennus. Kyseisillä kulttuuriympäristöalueilla sijaitsee arvokkaiksi inventoituja raken-
nusperintökohteita, jotka ovat olennainen osa alueiden arvopiirteitä. Koska alueita ei ole asema- tai yleiskaa-
voitettu, arvokohteita ei kuitenkaan ole kaavoista suoraan todettavissa. Arviointimenettelyssä tulee siksi ottaa 
huomioon myös voimalinjan vaikutusalueelle sijoittuva mahdollinen rakennusperintö ja arvioida vaikutukset 
kulttuuriympäristöön ja maisemaan myös sen osalta. Alueelliselta vastuumuseolta on saatavissa inventointi-
tietoja kyseisiltä kulttuuriympäristön alueilta ja nämä voidaan toimittaa pohjatiedoiksi maastokäynneille, kun 
museolle tarkennetaan aluerajaus, jota tietopyyntö koskee. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom 
Ei lausuttavaa asiasta. 
 
Luonnonvarakeskus 
Luonnonvarakeskus keskittyy lausunnossaan riistalajeihin ja toteaa lausunnon tiivistelmässä seuraavaa: 
Hankealueella ei ole tehty riistan osalta luontokartoituksia. Hankealueen lajiston nykytilaa on arvioitu lähinnä 
saatavilla olevan aineiston perusteella. Voimajohto kulkee susireviirin (Multian reviiri) poikki ja hankealueelta 
tai sen läheisyydestä on tehty havaintoja kaikista suurpedoistamme. Lisäksi hankealueen pohjoisin reittiosuus 
kulkee metsäpeuralaidunten läpi. Olemassa olevan voimalinjan reittiä hyödyntävällä hankkeella ei nähdä ole-
van merkittäviä haitallisia vaikutuksia riistalajeille lukuun ottamatta rakennusvaiheen aiheuttamaa häiriötä. 
Tätä voisi lieventää ajoittamalla rakennusvaiheen työt soidin- ja pesimäajan ulkopuolelle mm. mahdollisten 
soidinalueiden lähettyvillä. Uuden maastokäytävän osalta vaikutukset riistaan riippuvat näiden lajien 
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esiintymisestä alueella. Vaikutukset voivat liittyä liikkumisen vaikeutumiseen, helpottumiseen, resurssien saa-
tavuuteen, elinympäristön pirstaloitumiseen, reunavaikutuksiin ja erilaisen häiriön lisääntymiseen. Eritoten ka-
nalintujen soitimet saattavat häiriintyä, mikäli voimalinja rakennetaan liian lähelle soidinpaikkoja. 
 
Metsähallitus (lausunnon liitteet ei ole tässä mukana) 
Metsähallituksella on suunnitellulla johtolinjalla hallinnassaan runsaasti valtion monikäyttömetsiä sekä eri suo-
jeluohjelmissa suojeltavaksi varattuja valtion alueita. Metsähallitus pyytää YVA-ohjelmassa huomioitavaksi 
seuraavia seikkoja, jotka koskevat Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. Huomiot on alla esitetty reitti-
osuuksittain: 

Alajärvi-Petäjävesi: 
Soinin kunnan alueella johtoreitti kulkee Metsähallituksen hallinnoimien Mäntykankaan (FI0800100, SAC) ja 
Matosuon (FI0800038, SAC) Natura 2000 -alueiden vierestä. Mäntykankaan Natura-alue on kuusivaltainen 
tuoreen kankaan metsäalue, jonka luoteisreunassa on aapasuo. Mäntykangas on arvokas vanhojen metsien 
suojelukohde, jonka puusto on paikoin yli 120-vuotiasta. Alueen suojelun perusteena ovat luontotyypeistä aa-
pasuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot. Lajien osalta suojelun perusteena on luontodirektiivin 
liitteen II laji liito-orava. Lisäksi alueella pesii silmälläpidettävä petolintulaji.  

Liito-oravan elinympäristömallinnuksen mukaan lajille sopivia elinympäristöjä on voimajohtolinjan länsipuo-
lella, jolloin alueen liito-oravat joutuvat todennäköisesti ylittämään voimajohtolinjan. Elinympäristömallinnuk-
sen mukainen ennustemallikartta on esitetty liitteessä 1. Ennustemallikartoilla ei ole suoraa laki- ja ohjaavaa 
vaikutusta, mutta niiden välittämä informaatio on syytä ottaa huomioon hankkeen vaikutuksia arvioitaessa. 
Johtoalue on nykyisellään 54 metriä leveä ja se levenee 4 metriä molemmilta puolilta yhteensä 62 metriin. 
Metsähallitus on eri mieltä Natura-arviointien velvollisuuden selvittämisessä esitetystä johtopäätöksestä, jonka 
mukaan voimajohtorakentaminen ei aiheuttaisi potentiaalisia riskejä Mäntykankaan Natura-alueen suojeluta-
voitteille. Metsähallituksen näkemyksen mukaan esitetyn tiedon perusteella ei voida poissulkea, etteikö hank-
keella yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa voisi olla merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen luon-
nonarvoihin liito-oravan osalta. Täten alueen osalta tulisi tehdä Natura-arviointi. 

Matosuo on karu aapasuo, jolla on pienialaisesti myös eksentrisen keidassuon piirteitä. Alue on kaiken kaikki-
aan suoluonnoltaan monimuotoinen ja se on samalla myös merkittävä linnustonsuojelualue. Natura-alueen 
suojelun perusteena on luontotyyppien lisäksi lajien osalta metsäpeura. Alueella pesii lisäksi rauhoitettu ja 
erityisesti suojeltava lintudirektiivin liitteen I laji. Voimalinjan korkeuden kasvaessa se saattaa lisätä lintujen 
törmäysriskiä. Tämän riskin lievittämiseksi sekä Mäntykankaan että Matosuon kohdilla voimalinja tulee merkitä 
varoituspalloilla. 

Petäjävesi-Jämsä: 
Petäjäveden-Jämsän reittiosuudella nykyinen johtolinja kulkee Jämsän kunnassa Hallinmäen Natura 2000 -
alueen (FI0900124, SAC) läpi. Hallinmäki on valtaosin Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion suojeluun 
varattua aluetta, josta tullaan perustamaan luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Metsähallitus 
pitää hyvänä ratkaisuna, että YVA-ohjelmassa tarkastellaan Hallinmäen Natura-alueen lännestä kiertävää 
vaihtoehtoa uudelle johtokäytävälle (E-F1). Hallinmäen arvokkainta osaa ovat luonnontilaiset purot, tyypiltään 
vaihtelevat lähes koskemattomat korpimetsät, luonnontilaiset havu- ja sekametsät sekä näiden väliin jäävä 
luonnontilainen keidassuo, jonka päässä on lähteinen lettolajeja kasvava rinteinen korpisuo. Nykyinen linja 
ylittää kahdessa kohtaa Natura-luontotyyppiin pikkujoet ja -purot luokitellun pienveden. Hallinmäen alueella 
esiintyy vanhan metsän lajistoa, niin nisäkäs-, sieni- kuin sammallajistossakin. Alueelta on tiedossa kaksi liito-
oravan havaintopaikkaa, joista toinen on pesäpuuhavainto ja toinen jätöshavainto. Havaintopaikat eivät ole 
johtolinjan välittömässä läheisyydessä, mutta suojelualuetta halkova johtoaukea vaikeuttaa liito-oravan liikku-
mista suojelualueella. Liito-orava ei mielellään ylitä leveää puutonta / pienipuustoista aukkoa. Johtoaukean 
leveneminen kahdeksalla metrillä vaikuttaisi liito-oravan liikkumismahdollisuuksien lisäksi heikentävästi alueen 
Natura-luontotyyppien pinta-alaan ja edustavuuteen. Levenevän johtoaukean alle jäisi alueen suojeluperus-
teena olevia luontotyyppejä ”boreaaliset luonnonmetsät” ja ”puustoiset suot” (liite 2). Metsähallituksen näke-
myksen mukaan johtoaukeaa ei tule leventää Natura-alueen sisällä, sillä se heikentäisi todennäköisesti alueen 
suojelu- ja Natura-arvoja. Suojelualueen ja Natura-alueen kannalta paras ratkaisu olisi siirtää koko nykyinen 
voimalinja uuteen, suojelualueen kiertävään johtokäytävään (EF1), jolloin monelle lajille johtokäytävästä muo-
dostuva leviämiseste poistuisi suojelualueen sisältä johtoaukean umpeenkasvun myötä. Voimalinjahankkeen 
eri toteutusvaihtoehtojen vaikutukset Hallinmäen Natura-alueen suojeluperusteisiin on arvioitava huolellisesti. 

Toivila-Hikiä: 
Toivila-Hikiän reittiosuuden johtoalueella sijaitsee kaksi Metsähallituksen hallinnassa olevaa kiinteistöä 109-
532-5-27 Metsä-Pylkkälä ja 109-532-22-83 Metsä-Norola. Molemmat kiinteistöt on suojeltu Metsähallituksen 
omalla päätöksellä. Niistä tullaan myöhemmin perustamaan luonnonsuojelulain mukainen 
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luonnonsuojelualue. Metsähallitus huomauttaa, että ohjelmassa esitetyistä arvokkaista luontokohteista (tau-
lukko 5–14 ja liite 1, karttalehti 18) puuttuu kiinteistöllä Metsä-Norola sijaitseva liito-oravan esiintymispaikka/re-
viiri sekä Natura-luontotyypit lehdot sekä pikkujoet ja purot (liite 3). Lehdot edustavat kasvillisuustyyppejä si-
nivuokko-käenkaalityyppi (HeOT) ja käenkaalioravanmarjatyyppi (OMaT). Liito-oravan havaintopaikka sijait-
see noin 25 metriä nykyisen johtoaukean reunan itäpuolella, Liito-orava LIFE-hankkeessa liito-oravalle erityi-
sen sopivaksi elinympäristöksi ennustetun alueen itäreunalla. Liito-oravan esiintymispaikka ja ennustemalli-
kartta on esitetty liitteessä 4. Voimajohtoalue tulee suunnitelmien mukaan levenemään noin 11 metriä. Metsä-
hallitus arvioi, että johtoaukea on jo nykyisellään vaikeuttanut liito-oravan liikkumista länteen kohti sopivia 
elinympäristöjä. Johtoaukean leventäminen tulee myös pienentämään siihen rajautuvien luontotyyppien pinta-
alaa ja heikentämään niiden edustavuutta. Metsähallitus katsoo, että hankkeen vaikutukset Metsä-Norolan 
liito-oravaesiintymään ja Natura-luontotyyppeihin tulee tunnistaa ja huomioida hankkeen ympäristövaikutuksia 
arvioitaessa. Tämä edellyttää Metsä-Norolan liito-oravaesiintymän tarkistamista ja lajille sopivien elinympäris-
töjen kartoitusta johtoalueen länsipuolella. 

MTK Häme 
YVA-ohjelmassa tulee nostaa kärkiteemaksi vaikutukset ihmisiin ja elinkeinoihin, jotta asukkaat ja heidän elin-
keinonsa tulevat edelleen toimeen kyseisellä alueella. MTK kannustaan aktiiviseen yhteydenpitoon hankkeen 
aikana ja esittää, että maanomistajien infotilaisuuksia järjestetään linja-alueen varrella. Lausunnossa toivotaan 
aktiivista ja suoraan tiedottamista myös yksittäisiin maanomistajiin hyvän yhteistyön ylläpitämiseksi ja esimer-
kiksi rakentamistöiden oikean ajankohdan varmistamiseksi, ettei siitä olisi haittaa maanomistajille. Lisäksi pyy-
detään hyvää yhteistyötä mm. mahdollisten puustomenetysten välttämisessä ja arvioinnissa. 

Haittojen vähentämiseksi kannustetaan käyttämään peltoalueilla haruksettomia peltopylväitä aina kun se on 
mahdollista ja huomioimaan linjojen ripustuskorkeudet siten, ettei niistä ole haittaa koneiden liikkumiselle ko. 
alueilla.  
 
Multian kunta 
YVA-arviointiohjelmassa on esitetty hyvin Multian kuntaa koskevat tiedot. Esitetty voimajohtolinja ei ole ristirii-
dassa jo toteutuneen ja suunnitellun maankäytön kanssa. Vilhusenmäen alueella linjausmuutos B - C1 olisi 
suositeltavin. Tässä vaihtoehdossa ei mennä vanhojen metsien suojelualueelle. Uuden johdinkäytävän leveys 
ja pituus on pienempi kuin vaihtoehdossa B - C2, jossa jouduttaisiin rakentamaan kokonaan uutta johdinkäy-
tävää noin 1,2 km. Suurin haitta suojelualueelle on rakennustyönaikainen toiminta. Kyseessä on vanhojen 
metsien suojelualue, jossa suojeltavana eläinlajina on liito-orava. 
 
Museovirasto edentää lausuntopyynnön YVA-menettelystä alueellisille vastuumuseoille. 
 
Petäjäveden kunta 
Voimajohtolinjan linjausmuutos Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä tulee tarkastella vielä maastossa 
uudestaan esimerkiksi kunnan edustajan kanssa, jotta uusi linjaus aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa 
alueen rakennetuille pihapiireille. 

Arviointiohjelman liitekartoilta puuttuvat rantaosayleiskaavojen rakentumattomien rantarakennusyksiköiden 
merkinnät (RA, AP jne.), jotka tulee huomioida vaikutusarvioinnin laadinnassa. Mikäli voimalinjan sijoitus estää 
uusien rantarakennusoikeuksen toteutuksen, tulee tämä korvata maanomistajille.  

Syrjäharjun Natura-alueen arvioinnissa tulisi ottaa huomioon voimajohtolinjan sijoittaminen olemassa olevan 
voimajohtolinjan paikalle. Tällöin voimajohtoalue levenisi neljä metriä molemmin puolin voimajohtoaluetta. Voi-
daan arvioida, että suurin haitta Natura-alueelle olisi rakentamisen aikainen toiminta. Mikäli uusi 400 + 110 kV 
voimajohto voidaan sijoittaa olemassa olevan voimalinjan paikalle, vältytään uuden johtokäytävän rakentami-
sesta. 

Pirkanmaan ELY-keskus 
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Kuhmoisten kunta liittyi osaksi Pirkanmaan maakuntaa 
vuoden 2021 alusta. Kunnan alueella on tästä huolimatta toistaiseksi voimassa Keski-Suomen maakunta-
kaava. Voimassa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset voimajohtoalueella 
sen välittömässä läheisyydessä on esitetty arviointisuunnitelmassa ja tulee ottaa huomioon kokonaisuudessa, 
mukaan lukien koko maakuntaa koskevat määräykset. 

Maisemaselvitys ja -vaikutusten arviointi ovat keskeinen osa suunnittelua. Kokonaisvaltainen maiseman ana-
lysointi on tarpeen, jotta voidaan muodostaa käsitys maisemakokonaisuudesta ja tehdä johtopäätöksiä mai-
seman ja sen eri osa-alueiden herkkyydestä suhteessa rakentamiseen. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset 
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ja haitat sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin, mukaan lukien vakituinen- ja loma-asutus, sekä vaikutukset 
virkistyskäyttöön tulee huomioida jatkosuunnittelussa.  

Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön osalta on kuvattu mm. hankealueella ja sen vaikutusalueelle sijoittuvaa 
elinkeinotoimintaa, vakituista ja loma-asutusta, alueen kaavoitustilannetta ja mahdollisuuksia virkistyskäyt-
töön. Hankealueen lähiseudun asuin- ja lomarakennukset sekä haastavat maastomuodot sekä luontoarvot on 
otettu huomioon muodostamalla kiertäviä vaihtoehtoja. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden merkitys hankkeessa sekä 
hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäris-
tön arvoalueet sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeät alueet. Kyseiset alueet on otettu huomioon ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa. 

Kuhmoisten kunnan puolella osalla suunnittelualuetta on voimassa Kuhmoisten keskustan alueen oikeusvai-
kutukseton osayleiskaava sekä Päijänteen rantaosayleiskaavaan kuuluva Vuorikon alue, sekä Ylä-Karkjärven 
ja Poikkijärven ympäristöt vuonna 2002 voimaan tulleesta Kuhmoisten sisäjärvien rantaosayleiskaavasta. Kuh-
moisten kunnan keskustan alueelle ollaan laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Voimajohtohanke 
sijoittuu Kuhmoisten kunnan alueella osin nyt laadittavana olevan kaavan suunnittelualueelle alueen itäreu-
naan. Voimajohtoalue levenee nykyisestä tyypillisimmin noin 8 metriä. Uudessa maastokäytävässä johtoalu-
een leveys on noin 62 metriä. Voimajohdon sijoittuessa osittain laadittavana olevan oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan alueelle, tulee arvioida hankkeen vaikutukset yleiskaavan laatimiseen. Kuhmoisten keskusta on ase-
makaavoitettu. Asemakaavojen ajantasaisuus vaihtelee. 
 
Luonnonsuojelualueet ja eliöstö 
Voimajohtohankkeen arviointiohjelma on sisällöltään ja laadultaan huolellisesti valmisteltu. Hankealueelta laa-
ditut luontoselvitykset kuvaavat aluetta pääosin sellaisella tarkkuudella, että vaikutusten tunnistaminen ja ar-
vioinnin kohdentaminen on mahdollista. 

Kuhmoisissa voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen alle 500 metrin vyöhykkeelle sijoittuu yhteensä yhdek-
sän suojelu-/suojeluohjelma-aluetta tai Metsähallituksen tulevaa suojelualuetta. Näistä kolme sijoittuu osittain 
suunnitellun voimajohtoreitin tai reittivaihtoehdon alueelle Kurjennoron alueella. Natura-alueista reitille tai sen 
läheisyyteen enintään kilometrin vyöhykkeelle sijoittuu Kuhmoisissa kaksi aluetta, joista toinen sijaitsee suun-
nitellun voimajohtoreitin alueella (Isojärvi-Arvajanreitti) ja toinen n. 400 metrin etäisyydellä (Hertunvuori). Arvi-
ointiohjelman mukaan luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa Iso-
järvi-Arvajan -reitistä. Hertunvuoren alueeseen ei sovelleta Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittämistä. 

Johtoreitillä Kurjennoron alueella Kuhmoisissa on luonnonsuojelualuetta (Pälämän Jokilahden ja Hassinkos-
ken luonnonsuojelualue) ja Natura-aluetta (Isojärvi-Arvajanreitti), joiden vuoksi sekä asutuksen huomioi-
miseksi on muodostettu nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvan läntisen vaihtoehdon ohelle itäinen vaihto-
ehto, jossa muodostuu uutta maastokäytävää n. 96 metrin leveydeltä. Nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvan 
vaihtoehdon toteuttaminen leventäisi voimajohtoaluetta Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuoje-
lualueelle idässä. Alue kuuluu myös Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueeseen, Hassi-Kotakosken maisema-alu-
eeseen sekä Arvajan reitin valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (rantayleiskaavan kaavamerkintä 
RSO/r). Kummankin reittivaihtoehdon todennäköisiä vaikutuksia alueen luontoarvoihin, ekologisiin yhteyksiin 
sekä suojelualueisiin tulee tarkastella kattavasti arviointiselostusvaiheessa ja reitin valinnassa. 

Hankealueelta on tunnistettu linnustollisesti arvokkaista alueista Kansainvälisesti arvokkaat lintualueet (IBA), 
Suomen arvokkaat lintualueet (FINIBA) ja maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI). Suunnitelluille voima-
johtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei Kuhmoisten alueella sijoitu IBA- tai MAALI-alueita. Päijän-
teen FINIBA-alue Kuhmoisissa sijoittuu hieman alle kilometrin etäisyydelle voimajohtoreitistä. Vaikutusten lie-
ventämiseksi on suositeltavaa merkitä lintujen muutonaikaisten levähtämisalueiden, erityisesti avosoiden ja 
laajojen peltoalueiden, sekä Päijänteen FINIBA-alueiden läheiset voimajohdot lintupalloin tai heijastimin tör-
mäysriskin vähentämiseksi. 

Voimajohtoreittien inventoinneissa kevään 2021 maastoselvitysten aikaan kiinnitettiin huomiota pesimälinnus-
toon sekä muutonaikaisiin kerääntymiin peltoalueilla ja vesistöillä. Varsinaista linnuston maastoselvitystä ei 
ole laadittu pesimälinnuston, kanalintujen soidinreviirien tai muutonaikaisen lajiston selvittämiseksi. Vaikutus-
ten arvioinnissa kanalintujen tunnistetaan olevan yksi potentiaalisista törmäysriskin lajiryhmistä ja erityisesti 
uusien maastokäytävien alueelta tulisi kartoittaa kanalintujen reviirit ja huomioida ne reittien suunnittelussa. 
Vaikutusalueen petolintujen pesäpaikat on selvitetty asianmukaiselta etäisyydeltä Lajitietokeskuksen aineistoa 
hyödyntäen. 

Luontoinventointien aikana kartoitettiin hankealueen arvokkaat luontokohteet. Kuhmoisten alueelta tunnistet-
tiin yhdeksän kohdetta, joista seitsemän sijoittuu leventyvälle tai nykyiselle johtoalueelle. Kolme johtoalueelle 
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sijoittuvaa luontokohdetta tunnistettiin vesilain mukaisiksi arvokkaiksi lampi- / lähdekohteiksi ja yksi luonnonti-
laiseksi purouomaksi. Pienvesien luontoarvojen ja hydrologian turvaaminen tulee ottaa huomioon rakennusai-
kaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa arvokkailla kohteilla. 

Johtoalueelle sijoittuu silmälläpidettävän ahokissankäpälän sekä erityisesti suojeltavan lajin, ketokatkeron, 
noin 100 kukkivan yksilön esiintymä. Ketokatkero on erittäin uhanalainen putkilokasvi, ja esiintymän turvaami-
nen tulee ottaa huomioon johtoreitin rakennustöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hankkeen vaiku-
tuksien arvioinnissa. 

Hankealueen liito-oravan elinpiirit kartoitettiin maastokartoituksella keväällä 2021. Kuhmoisten alueelta havait-
tiin yksi liito-oravan elinalue Kukkulanmäeltä noin 19 metriä johtoalueen reunasta. Liito-oravan kulkuyhteyden 
säilyttämiseksi on liito-oravan elinpiirin lähellä tehtävien puuston poiston yhteydessä suositeltavaa jättää arvi-
ointiohjelmassa kuvatun valikoivan hakkuun keinoin puustoinen kulkuyhteys johtoreitille. 

Haitallisista vieraslajeista johtoreiteillä havaittiin lupiinia, jonka leviämisen estäminen tulee huomioida maan-
siirtotöitä suunnitellessa ja toteutettaessa. 

Pintavedet 
Pintavesivaikutusten osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää arvokkaisiin pienvesikohteisiin. YVA-ohjelmavai-
heeseen kartoitetut luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset pienvedet on selvitetty ja esitetty kappaleessa 
5.14. eikä 5.16, kuten ohjelmassa mainitaan. 

YVA-ohjelmassa todetaan, että tarvittaessa tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pylväsrakenteet sitä edellyt-
tävät, ja että rakentamisen päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle aiheudu pysyvää haittaa ja ojat 
avataan tarvittaessa. Ohjelman mukaan uomia myös ylitetään koneilla. Ojien lisäksi voimajohtolinja ylittää 
useita puroja. Ohjelmasta ei käy ilmi se, miten pienvesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset estetään tai 
minimoidaan. Arviointiselostuksessa on tarkasteltava sekä rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia mutta 
myös sitä, kuinka mahdollisia vaikutuksia voidaan ehkäistä tai vähentää, jotta pienvesien tilaa ei heikennetä. 
Menettelyt tulisi kuvata YVA-selostuksessa. 

Pohjavedet 
Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu osuudella Toivila-Hikiä Pirkanmaan osalta (Kuhmoinen) Kopsanharjun 2-
luokan pohjavesialueelle 940 metrin matkalla ja sivuaa Karklammin 1-luokan pohjavesialuetta. Pohjaveteen 
voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia. Esimerkiksi vaikutuksia kaivoveden laatuun ja määrään 
ei ole ilmennyt Fingridin aiemmissa voimajohtohankkeissa. 

Nykytilan tarkastelussa on vielä huomioitava, että voimajohtoreitti sivuaa Karklammin pohjavesialuetta noin 
1000 metrin matkalta ja pohjavedenottamo sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. Kylmä-
lähde (lähde) sijaitsee 100 metrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. Lisäksi tulee huomioida yksityisten talouksien 
kaivot lähietäisyydellä. 

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitava työnaikaiset pohjavesivaikutukset, kuten työkoneiden käyttö, huolto 
ja säilytys (mm. polttoaine- ja öljyvuodot). Lisäksi tulee huomioida rakentamiseen liittyvät vaikutukset, kuten 
pylväiden perustusten rakentaminen (mm. perustamistavat ja -menetelmät, pohjaveden pinnankorkeus ja vai-
kutus siihen). 

Ilmasto 
Sähkönsiirtoverkon toimivuus ja toimintavarmuus ovat perustavanlaatuisia edellytyksiä energiajärjestelmän 
murrokselle, ja tämä on hyvä tunnistaa hankkeen kokonaismerkittävyyden kannalta. 

Ilmastovaikutusten arviointia on esitetty kattavasti (ja keskimääräistä YVAa paremmin) sekä hillinnän että so-
peutumisen näkökulmista. Yksittäisinä vielä tarkennettavina seikkoina: 

• Hiilivarastovaikutuksissa tulisi huomioida esitetyn lisäksi myös maaperän hiilivaraston poistumat eri-
tyisesti turvemaiden osalta. 

• Elinkaaren loppuosassa voisi kiinnittää huomiota myös materiaalien uudelleenkäyttöön tai kierrätyk-
seen. 

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta siirtoverkon toimintavarmuus erilaisissa tilanteissa on kes-
keinen kysymys. Tässä olisi hyvä tunnistaa sekä yksittäiset ääritapahtumat, että pitkän aikavälin kes-
kimääräiset muutokset olosuhteissa. Esitetyt tietolähteet tukevat muutosten tunnistamista. 

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta olisi toimintaan itseensä kohdistuvien riskien lisäksi hyvä 
myös tarkastella, voiko ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä lisätä hankkeen aiheuttamia ympäris-
tövaikutuksia tai lisätä ympäristön herkkyyttä hankkeen aiheuttamille vaikutuksille. 
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Pirkanmaan liitto 
Pirkanmaan liitto pitää erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena valtakunnallisten sähkönsiirron yhteyksien kehittä-
mistä. Hankkeen tavoitteet vastaavat Pirkanmaallakin tunnistettuihin kehittämistarpeisiin energiatehokkuuden 
sekä huoltovarmuuden edistämisen osalta.  

Pirkanmaan liitto pitää hyvänä, että hankkeessa pyritään valtaosin hyödyntämään jo olemassa olevaa johto-
käytävää, mutta myös vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu tietyillä johto-osuuksilla on tarkoituksenmukaista.  

Hanke sijoittuu Pirkanmaan osalta Kuhmoisten kunnan alueelle. Johtoreitille Kuhmoisten pohjoisosaan Kur-
jennoron alueelle on esitetty nykyisen johtoaukean lisäksi vaihtoehtoista uutta itäistä johtoreittiä. Nykyinen 
johtoreitti ylittää Natura-alueen ja sijoittuu aivan Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuojelualueen 
länsireunalle halkoen Kurjennoron ja Ylä-Järvenpään peltoaukeita. Vaihtoehtoinen reitti siirtäisi johtoaukean 
kauemmas suojelu-, Natura- ja rantojensuojeluohjelma-alueiden muodostamasta kokonaisuudesta ja tämän 
pohjoispuolella sijaitsevilta peltoalueilta itään. Näin voimalinja kiertäisi sekä peltoalueet että luonnonsuojelu-
alueen, mitä voidaan pitää tavoiteltavana ja perusteltuna. Myös vaihtoehtoinen reitti sijoittuisi Arvajanreitin 
kulttuurimaisemakokonaisuuteen sekä Natura-alueelle. Pirkanmaan liitto korostaa, että maisemavaikutusten 
arvioinnissa on syytä ottaa huomioon myös reitin siirtymisen mukanaan tuomat muutokset Riihijärven alueelle. 

Voimajohtoreitin vaihtoehtotarkastelussa ja vaikutusarvioinnissa on tarpeen tunnistaa ratayhteyden yhteys-
tarve -merkintä; voimalinjan toteuttamisella ei tule estää tai vaikeuttaa mahdollisen ratayhteyden toteuttamista. 
Ratayhteyden yhteystarvetta koskeva suunnittelumääräys edellyttää myös huolehtimista siitä, ettei hanke tai 
suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston 
perusteena olevia luonnonarvoja. Pirkanmaan liitto katsoo, että YVA-ohjelma on laadittu tarkoituksenmukai-
sesti sekä asiantuntevasti ja puoltaa hankkeen jatkosuunnittelua edellä esitetyin evästyksin. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo 
Voimajohto sijoittuu Kuhmoisissa valtakunnallisesti arvokkaaseen Arvajanreitin kulttuurimaisemaan sekä val-
takunnallisesti arvokkaan Kuhmoisten Linnavuoren muinaismaiseman läheisyyteen. Lisäksi voimajohto kulkee 
maakuntakaavaan merkityllä kulttuuriympäristön vetovoima-alueella. Kuhmoisissa on vielä voimassa Keski-
Suomen maakuntakaava, jossa maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita 
ei ole merkitty varsinaiselle kaavakartalle. Mahdollisesti tästä syystä niitä ei ole myöskään tunnistettu ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelmassa samalla tavalla kuin muiden maakuntien alueella. Pirkanmaan alueella 
voimajohtolinja ei sijoitu maakunnallisesti arvokkaiden rakennetun ympäristön kohteiden alueelle. Voimajoh-
tolinjan vaikutusalueella niitä kuitenkin on. Kyseiset kohteet ja alueet löytyvät Keski-Suomen maakuntakaavan 
liiteaineistoista ja ne, samoin kuin maakuntakaavan kulttuuriympäristön vetovoima-alue, tulee huomioida 
osana ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. 

Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että Kuhmoisten alueella maisemaan kohdistuvia vaikutuksia on tutkit-
tava maisema-analyysein ja mahdollisin havainnekuvin erityisesti Arvajanreitin kulttuurimaisemaan suunnitel-
lun Kurjennoron voimalinjamuutoksen osalta sekä Kuhmoisten linnavuoren muinaismaisemaan kohdistuvien 
vaikutusten osalta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautetta-
vaa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ympäristöterveyskeskus 
Lausunnossa katsotaan perustelluksi, että ihmisten elinoloihin ja terveyteen liittyvät vaikutukset selvitetään 
hankkeen yhteydessä. Padasjoen kunnan alueella voimajohtoalueen välttämään läheisyyteen sijoittuu sekä 
vapaa-ajan asutusta että pysyvää asutusta. Arviointiohjelmassa mainittuja raja-arvoja voidaan käyttää, kun 
arvioidaan sekä sähkömagneettiselle kentälle tapahtuvaa mahdollista altistumista. Meluvaikutusten arvioin-
nissa tulisi pystyä arvioimaan suhteessa valtioneuvoston päätöksessä asetettuihin raja-arvoihin. 

Pohjavesien osalta tulisi tarkastella, mitä haittaa itse voimajohdosta tai sen rakentamisesta voi aiheutua ja 
samalla esittää mahdollisia keinoja hallita tai ehkäistä kyseistä haittaa. Erityisesti yhteiskunnan vedenhankin-
nan kannalta tärkeiden kohteiden osalta se on välttämätöntä. 
 
Päijät-Hämeen liitto  
Päijät-Hämeen liitto on ilmoittanut, ettei ole lausuttavaa, mutta liitto tulee lisätä hankkeen jakelulistalle viran-
omaisneuvotteluiden ja lausuntopyyntöjen osalta. 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Lausunnossa todetaan, että sähköverkon siirtokapasiteetin kasvattaminen on positiivinen kehitys. Huomiona 
tuodaan esille, että rakentamisvaiheessa tulee ottaa huomioon ympäristöarvot liittyen maa-ainesten käsitte-
lyyn ja muokkaamiseen sekä pölyn- ja meluntorjuntaan. Lisäksi tulee turvata elinkeinotoimintamahdollisuus ja 
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naapurikiinteistöjen vedenhankinta. Mikäli öljyjä tms. nesteitä valuu ympäristöön, tulee välittömästi käynnistää 
toimet mahdollisen terveyshaitan poistamiseksi. 

Saarijärven kaupunki  
Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman sivulla 72 on lueteltu kunnittain voimalinjan alu-
eella tai läheisyydessä voimassa olevat kaavat. Arviointiohjelmasta puuttuu Valkenen –vesistön rannalle laa-
dittu Matkasalon ranta-asemakaava. Saarijärven kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa arviointiohjelmaa 
koskien. 
 
Seinäjoen museot 
Arkeologinen kulttuuriperintö 

Suunnitellulla johtoreitillä on tehty arkeologinen inventointi syksyllä 2021 (MikroUitti Oy). Arkeologinen inven-
tointi on tehty ja sen raportti on laadittu Etelä-Pohjanmaan osalta riittävältä tarkkuudella. Museo on tarkastanut 
inventointiraportin ja kirjannut inventoinnin ja tarkastettujen kohteiden tiedot muinaisjäännösrekisteriin.  

Inventoinnissa ei ole todettu sellaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joiden laajuuden luotettava selvittäminen 
edellyttää tarkkuusinventointia tai koekaivausta. Suunnitellun johtoreitin äärelle sijoittuvat muinaisjäännökset 
voidaan ottaa huomioon pylvässijoittelussa, jos ne sijoittuvat johtoaukeille ja tarvittaessa kohteet tulee suojata 
rakentamisen aikana. Museo arvioi hankkeen vaikutuksia arkeologisiin kohteisiin ja mahdollisia lisäselvitystar-
peita hankkeen edetessä. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisemat 

Lausunnossa todetaan, että Alajärven sähköasemalle tulee jo nyt monesta suunnasta voimalinjoja ja ne muut-
tavat maisemaa. Lisäksi voimajohdon reitille osuus Konttisuon ja Vehun sähköasemat, joiden läheltä voima-
johto menee. Soinin Marjoperän asutuksen kohdalla voimajohtoreitti siirtyy vanhalta reitiltä hieman koilliseen. 
Samalla voimajohtolinja tulee lähemmäksi Keisalan koulua, joka on ehdolla maakunnallisesti arvokkaan ra-
kennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Maakuntakaavassa (2005) kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeä (ma) Keisalan kylän alue, sijaitsee Soinissa noin 2 km voimalinjan länsipuolella. Se on 
merkitty kaavaan kolmena erillisenä alueena, mutta päivitysinventoinnissa (Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan 
maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi osa 2, Päivitys- ja täydennysinventointi 2014) alueet ehdote-
taan yhdistettävän Keisalan vaaramaisemat -nimiseksi alueeksi. Edellä mainittu julkaisu on hyvä lisätä selvi-
tystyön lähteisiin samoin kuin E-P liiton selvitys Etelä-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö - ehdotukset 
maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. 

Keisalan arvoalueiden kohdalta voimalinjan itäpuolella, noin 3 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee valtakunnalli-
sesti merkittävä Pesolan taloryhmä, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Taloryhmän ympärillä on 
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma). Valtakun-
nallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluu myös Soinin kirkko ympäristöineen, joka si-
jaitsee noin 3 km etäisyydellä voimalinjan länsipuolella. Soinin kirkon ympäristö ja keskusta on maakuntakaa-
vassa (ma) merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi, johon sisältyy myös arvokkaita kohteita. 

Soinissa Vehun mylly ja pihapiiri, Parviaisen koulu Parviaisenkylässä sekä Vehun vanha kansakoulu Mänty-
kangas l ovat ehdolla maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetun ympäristön kohteiksi. Lisäksi voimajohtoreitin 
varrella on paikallisesti arvokasta rakennusperintöä. Huomattava osa esimerkiksi Parviaisen alueelta kartoite-
tuista kohteista on ennen v. 1920 rakennettuja pientiloja tai -asumuksia, joista osa on nykyisin loma-asuntoina. 
Lisätietoa alueen rakennetusta kulttuuriperinnöstä voi kysyä Seinäjoen museoilta. 

Etelä-Pohjanmaan alueella voimalinja kulkee pääosin harvaan asutulla alueella. Soinissa 36 asuin- ja lomara-
kennusta sijaitsee 300 metrin etäisyydellä tai lähempänä voimajohtoa, mutta Alajärveltä ja Ähtärissä ei yhtään. 
Lausunnossa muistutetaan, että vaikka pääsääntöisesti voimajohdot pyritään viemään kauas asutuksesta, voi 
yksittäisiin rakennuksiin kohdistua huomattavaa haitta, jos ne sijoittuvat lähelle voimajohtoja.  

Alajärveltä voimalinjan alueella on Louhukankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava (2017). Soinissa on ran-
tayleiskaava vuodelta 1999 sekä Konttisuon (2015) ja Korkeanaan tuulivoimaosayleiskaavat (2017). Näissä 
yleiskaavoissa ei ole osoitettu hankealueelle maisemallisesti tai rakennetun kulttuuriperinnön arvokohteita tai 
-alueita. Etelä-Pohjanmaan osalla hankealueella ei ole asemakaavoja. 

Maisemavaikutusten osalta todetaan, että vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön on tarkoitus arvioida 
maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostamina kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaisemassa 
0–3 kilometrin vyöhykkeellä. Vaikutusten arviointi ulotetaan enintään noin viiden kilometrin etäisyydelle uu-
desta voimajohdon keskilinjasta, mitä pidetään teoreettisen näkyvyyden vyöhykkeenä. Voimalinjojen 
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kasvaessa pylväsrakenteet tulevat korkeammiksi ja vankemmiksi, joten on hyvä selvittää niiden todellinen nä-
kyminen arvokkaassa maisemassa tai kulttuuriperintökohteissa arvioitua viittä kilometriä kauempanakin. 

Rakennusperintökohteiden osalta todetaan, että jo suunnitteluvaiheessa tulee etsiä keinoja minimoida mm. 
visuaaliset vaikutukset arvokkaisiin rakennusperintökohteisiin tai maisema-alueiden erityispiirteisiin.  

Lausunnossa esille tuodut arvokkaat kulttuuriympäristö- ja maisemakohteet tulee huomioida YVA-ohjelmassa 
ja vaikutusten arvioinnissa. Tarvittaessa tulee inventoida paikallisesti arvokkaita kohteita rakennusten arvojen 
määrittelemiseksi. YVA-ohjelma on muutoin laadittu huolellisesti ja riittävän kattavasti, eikä Seinäjoen muse-
oilla ole siihen muuta huomautettavaa. 

Soinin kunta 
Fingrid Oyj:n 400+110 kV voimajohtohanke välillä Alajärvi-Hikiä on vaikutuksiltaan merkittävä Soinissa. Soinin 
osuus voimajohdon pituudesta on kolmanneksi suurin Jämsän ja Multian jälkeen 38,9 kilometrin osuudella. 
Vaikutusta vähentää suunnitelma toteuttaa voimajohdon päivitys entiseen maastokäytävään pylväsmallia kas-
vattamalla. Maastokäytävän leventäminen 8 metrillä tarkoittaa Soinin osuudella 31,12 ha lisäystä. 

On tärkeää, että hanketoimija jo aikaisessa vaiheessa lähestyy maanomistajia infopaketilla, jossa selostetaan 
lunastusmenettelyn vaiheista sekä maapohjasta ja poistettavasta puustosta saatavista korvauksista. 

Soinin kunta pitää tärkeänä, että Marjoperällä voimajohdon maastokäytävää siirretään suunnitelman mukai-
sesti. Linjauksen keskilinja siirtyisi Möksyntien ylittävässä kohdassa noin 20 metriä itään noin 300 metrin mat-
kalta, jolloin maastokäytävän 8 metrin levennyksen vaikutukset ympäröivään asutukseen minimoidaan. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto, Jämsän seutu ry 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota Runovirran ja vaihtoehtoisena reittinä mainittuun Uu-
hiveden ylityskohtaan sekä huomioimaan Palovuoren nimellä kulkeva vaihtoehtoinen reitti. Alkuperäisellä lin-
jalla, itäisellä linjalla, joka on jäämässä käyttöön, on Runovirran kohdalla vain vapaa-ajan asuntoja. Useimmat 
niistä ovat olleet siellä vuosikausia linjojen alla, osa mökeistä eivät ole talviasuttavia. Alueella ei ole lainkaan 
vakituista asuntoa. Vaihtoehtoisella reitillä länsipuolella on alle 300 m päässä vakituista asutusta. Melun osalta 
todetaan, että linjan melu – ja maisemahaitat vakituisen asunnon osalta ovat ympärivuotiset eikä linjaa tulisi 
siirtää nykyiseltä paikaltaan. 

Huolena tuodaan esille maisemahaitta ja niiden vaikutus Uuhiveden alueella.  Vanhan Witosen melontareitti 
on merkittävä vesistöreitti myös matkailun ja virkistyskäytön kannalta. Linnuston osalta linjan muuttaminen 
katsotaan vaaralliseksi mm. niiden hakeutuessa reitin sulille vesialueille. Lisäksi todetaan, että metsää kaa-
dettaisiin uuden linja alta turhaan ja se vaikuttaisi myös mm. hiilinielujen vähentymiseen ja näkyisi kiintoaineen 
valumina vesistöön.  

Vaatimuksena esitetään, että reitti tulee pysyä itäisellä linjalla, Runovirran kohdalla. Maisemahaitta on mah-
dollisimman vähäinen, koska jo olemassa oleva linja jää siihen joka tapauksessa. 

Säteilyturvakeskus 
Voimajohto aiheuttaa ympärilleen pientaajuisen sähkö- ja magneettikentän. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa (1045/2018) on vahvistettu väestön altistuksen raja-arvot ja toimenpidetasot näille kentille. Ase-
tusta ei sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen, mm. 
400 kV ja 110 kV voimajohtojen, aiheuttamaan altistukseen sähkökentälle. Magneettikentän toimenpidetaso 
200 μT ei ylity voimajohdon allakaan, jossa on suurimmat magneettikentät. Asetus ei siten rajoita oleskelua 
voimajohdon läheisyydessä eli maa- tai metsätaloustöitä tai virkistyskäyttöä mm. metsästykseen, sienestyk-
seen ja marjojen poimintaan. Asetus ei myöskään rajoita voimajohdon sijoittamista asuin- tai lomarakennusten 
läheisyyteen. 

Asetus ja sähköturvallisuuslain vaatimukset suojaavat voimajohtojen sähkö- ja magneettikentän välittömiltä 
haittavaikutuksilta. Voimajohtojen magneettikentällä epäillään kuitenkin olevan haitallisia pitkäaikaisvaikutuk-
sia. Osa runsaan 40 viime vuoden aikana tehdyistä väestötutkimuksista on antanut viitteitä siitä, että asumi-
sesta voimajohtojen läheisyydessä saattaisi olla terveydellistä haittaa lapsille. Näissä tutkimuksissa on ha-
vaittu, että voimajohtojen lähellä asuvilla lapsilla näyttäisi olleen hieman suurempi riski sairastua leukemiaan, 
kun lapset altistuivat pitkäaikaisesti magneettikentälle, jonka keskimääräinen vuontiheys oli enemmän kuin 0,4 
μT. Solu- ja eläinkokeista saadut tulokset eivät ole tukeneet tätä havaintoa. Ei tunneta mekanismia, jolla voi-
majohdon magneettikenttä aiheuttaisi leukemiaa tai muita syöpiä. Väestötutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, 
että leukemia olisi seurausta altistuksesta magneettikentälle. Väestötutkimuksissa havaittua lievää leuke-
miariskin kasvua ei ole voitu osoittaa tilastoharhaksi. Voimajohtojen sähkökentällä ei ole todettu olevan haital-
lisia pitkäaikaisvaikutuksia. 
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Voimajohtojen magneettikentän pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvän epävarmuuden vuoksi STUK suosittelee uu-
sien 400 kV ja 110 kV voimajohtojen rakentamista siten, että niiden aiheuttama magneettivuon tiheys ei pitkä-
aikaisesti ylittäisi 0,4 μT voimajohtojen lähellä sijaitsevissa asuinrakennuksissa, jos se järkevin toimenpitein 
on mahdollista. Velvoittavaa estettä ei säteilyturvallisuussyistä ole voimajohtojen rakentamiseen ympäristövai-
kutusten arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

Väylävirasto 

Lausunnossa todetaan, että liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 

Väylävirasto tuo esille, että suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maan-

teiden käyttöä. Voimajohtorakenteiden kuljetuksissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvalli-

suuteen, sillä suuret rakenteiden osat voivat esimerkiksi haitata näkymiä. Myös erikoiskuljetusten reitit tulee 

huomioida. Maanteiden osalta suunnittelussa tulee lisäksi huomioida jo valmistuneet sekä tekeillä olevat tie-

verkon suunnitteluhankkeet, mm. liittymien sijoittuminen. 

Jos tierakenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta 

vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista 

siirtoa. Tarvittaessa tulee olla yhteydessä tienpitäjään. 

Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejär-

jestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Rakennettaessa voima-

johtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liiken-

neviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden si-

joittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siinäkin tapauksessa, että 

uusi johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle. 

Väylävirasto huomauttaa, että suunniteltu voimajohto risteää Haapamäki-Jyväskylä radan Petäjävedellä. Voi-

majohdon suunnittelussa olisi hyvä varautua rataosan mahdolliseen sähköistykseen tulevaisuudessa. Suun-

niteltu voimajohto risteää myös Orivesi-Jyväskylä radan kanssa Jämsässä. Sähköistetylle rataosalle on suun-

nitteilla toinen raide nykyisen radan eteläpuolelle. 

Rautatiealueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Lunastusluvan lisäksi voimalinjan ra-

kentaminen rautatietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella työskentelystä (ratalaki 36 §). Sopimuksen 

yhteydessä varmistetaan turvallinen työskentely ja vastuut rautatien risteämissä. Sähköradan ylityksissä tulee 

olla vapaata tilaa vähintään 12,4 metriä kiskonselästä lukien. Korkeusvaatimus voi olla tätäkin suurempi, mikäli 

risteämän kohdalla on muita ratateknisiä laitteita. Väyläviraston käytönjohtaja Janne Nieminen allekirjoittaa ja 

hyväksyy sähköradan ylitykset voimajohtojen osalta. Lisäksi ympäristövaikutusten arviointivaiheessa tulee 

huomioida voimajohtolinjalle suunnitellut uudet lisäraidetarpeet. Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Keski-

Suomen ELY-keskuksen L-vastuualue. 

 

Ähtärin kaupunki 

YVA-ohjelmassa ei ole huomautettavaa Ähtärin kaupungin osalta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa 

on annettu riittävästi tietoa laadituista ja suunnitelluista selvityksistä, arvioinnissa käytetyistä menetelmistä 

sekä hankkeen aikataulusta.  

 

 

Mielipiteessä 1 todetaan, että mikäli johtolinjaa muutetaan, aiheuttaa se huomattavan ison metsäalueen me-

netyksen. Kyseisen maanomistajan osalta jää nykyisellään hänen maitaan ja katsoo, että linjaus tulisi pysyä 

entisellä paikallan ja vaikka korkeampien pylväiden muodossa, millä saavutettaisiin todennäköisesti riittävä 

suojaetäisyys.  

Mielipiteessä 2 moititaan hankkeesta tiedottamista puutteelliseksi ja epäonnistuneeksi. Tieto YVA-menette-

lystä tuli ilmi vain paikallislehden kautta. Lisäksi todettiin, että maanomistajakirjeet oli lähetetty liian myöhään, 

jotta olisi ehtinyt osallistua yleisötilaisuuteen. Lisäksi huomautettiin, että yleisötilaisuuden tallenne tulisi olla 

pidemmän aikaa saatavilla kuin kaksi viikkoa. 

Mielipiteessä 3 todetaan, että viljely sekä pellot kärsivät jo nyt voimajohtolangoista, koska pylväät haittaavat 

peltotöitä. Lisäksi langoilla istuskelevat linnut levittävät mm. hukkakauraa, joka täytyy torjua tämän takia sekä 

kemiallisesti että manuaalisesti käsin keräten muun kasvuston joukosta pois. Tämä kemiallinen torjunta-ai-

neliuos on äärimmäisen kallista. Voimajohto alentaa myös peltojeni markkina-arvoa. Vastustan jyrkästi uuden 
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linjan rakentamista. Hyväksyisin ennemmin vanhan linjan levittämisen kuin uuden rakentamisen. Nykyisten 

pylväiden osalta vaadin niiden muuttamista peltopylväiksi. 

Mielipiteessä 4 vastustetaan uutta linjaa, koska se tulisi kulkemaan mielipiteen esittäjän kiinteistön läpi. Suun-

nitteilla olevassa voimajohtohankkeessa tilan takaosaan kohdistuisi mahdollisesti tolppa sekä harukset. Hank-

keen toteutuessa myös arvioidaan tilan arvon laskevan nollaan. Mielipiteen esittäjällä on myös rantarakennus-

oikeus, johon on tarkoitus tehdä asuinrakennus. Tällöin rakentaminen voimalinjan viereen on maisemallisesti 

poissuljettua, joka johtaa myös tonttini arvon romahtamiseen. Massiivisen voimajohtohankkeen toteutuessaan 

pilaa se koko Riihijärven maalaisjärvimaiseman sekä luonnon eläinten kulkureitit. Uuden linjan kohdalla on 

hirvien ainoa ja vakituinen joen ylitys kulkureitti. Myöskin vesilinnut kärsivät linjasta, joka sijoittuisi niiden lasku- 

ja nousualueelle. On myös kohtuutonta, että samat suvut joutuisivat luovuttamaan jälleen sähköyhtiölle uusia 

alueita. Hassin kylän yhteinen ehdoton vaatimus on säilyttää vanha linja ja käyttää korkeampia pylväitä. 

Mielipiteessä 5 todetaan, että uusi linja tulee kulkemaan omistajan tilan vierestä ja tulee siten laskemaan 

kiinteistön arvoa. Lisäksi alueella on paikallisesti merkittäviä pienvesikohteita. Alueella on tehty havainto myös 

liito-oravasta. Johtolinjan vaatima vesistöylitys vaikuttaa järvimaisemaan ja muuttaa alueen virkistyskäyttöä. 

Henkilö kannattaa entisen linjauksen säilyttämistä mm. siksi, ettei uutta luonnonympäristöä tuhota. Kulku tilalle 

tulee taata myös rakennustöiden aikana. 

Mielipiteessä 6 kannatetaan Riuttavuoren (Karttalehti 18) itäistä vaihtoehtoa eli linjojen siirtoa pois Nerosjär-

ven päältä mm. luonto- ja maisema-arvojen sekä alueella liikkumiseen liittyvien turvallisuuskysymysten vuoksi 

ja vastustetaan Riuttavuoren läntistä vaihtoehtoa. Mielipiteessä tuodaan esille useita luontohavaintoja. 

Mielipiteessä 7 vastustetaan Alajärven ja Hikiän välisen voimajohtolinjan siirtoa Kuhmoisten ja Jämsän raja-

maastossa nykyiseltä paikaltaan itäiseen vaihtoehtoon. Voimajohtolinjan alue levenee uudistuksessa yksi-

toista metriä. Linja siirtyisi vähintään tämän verran lännemmäksi Kähönjoen kohdalla Kuhmoisten ja Jämsän 

rajalla, jos linjassa Hassin alueella oleva lievä mutka oikaistaisiin. Tällöin voimajohtolinja sivuuttaisi henkilön-

omistamalla tilalla sijaitsevan luonnonsuojelualueen. Jos linja siirrettäisiin itäiseen vaihtoehtoon, se kulkisi pi-

demmän matkan henkilön omistamalla maalla, joka on metsää. Kasvavaa metsämaata ei pitäisi tässäkään 

hankkeessa vähentää vaan lisätä, jotta hiilinielua saadaan suurennettua. Lisäksi Riihijärven rannalla on osoi-

tettu Kuhmoisten kunnan rantaosayleiskaavassa rantarakennuspaikkoja. Ne tulisivat läheisen voimajohtolinjan 

vuoksi arvottomiksi ja täten korvattaviksi. 

Voimajohtoalueen maanomistajat sekä Jämsän että Kuhmoisten puolella vastustavat linjan siirtoa itäiseen 

vaihtoehtoon. 

Mielipiteessä 8 todetaan, että voimajohtolinjan siirto ei kannateta, koska se tulisi nykyiseen nähden lähem-

mäksi henkilön tilaa. Nykyinen linjaus tulisi säilyttää entisellään. Kun uusi linja levenee 2 metriä länteen, se on 

pieni muutos. Itään leveneminen on 9 metriä, joka on huomattava. Puhumattakaan siitä, että koko linjaa tuo-

taisiin lisäksi kymmeniä metrejä lähemmäs. Maisemallisesti on myös parempi, että linja kulkee kallion päällä 

nykyisellä paikallaan. 

Mielipiteessä 9 todetaan, että voimajohtolinjaa ei tulisi leventää kumpaankaan suuntaan Marjoperän kohdalla, 

koska ei voida olla täysin varmoja linjan turvallisuudesta. Lisäksi tuodaan esille nykyisen linjan sijainti jo nyt 

lähellä asutusta ja siihen liittyen sekä terveydellinen näkökulma että alueen käyttöön liittyvä haitta. Voimalinjan 

leventäminen aiheuttaisi vahinkoa puustolle ja alentaisi kiinteistöjen arvoa. Soinin Marjoperän kohdalla on ar-

vokas muinaisjäännöskohde, joka on lähellä nykyistä linja ja linjan leventäminen vaarantaisi kohteen säilymi-

sen. 

Mielipiteessä 10 todetaan, että voimansiirtolinjan aiheuttamat haitat selvitetään asianmukaisesti. Ellei haittoja 

voida poistaa niin ne tulee korvata haitan kohteeksi joutuneille. Petäjävedelle sijoittuva sähkönsiirtoväylä sopii 

huonosti mm. luontoon perustuvan matkailuun oheen ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa linjan läheisyyteen jää-

välle asutukselle. Voimalinjan lähelle sijoittuvan asutuksen mahdolliset terveys-, melu- ja näkyvyyshaitat tulee 

arvioida ottaen huomioon ihmisten koko arkiympäristö eikä keskittyä pelkästään asuinrakennukseen. Voima-

linjojen osalta suora yhteydenpito lähiasukkaisiin on välttämätön. 

Mielipiteessä 11 vastustetaan voimalinjan rakentamista Uuhiveden yli. Mielipiteessä huomautetaan, että 

suunniteltuun uuden voimajohdon ns. Palovuoren läntisen reitin keskilinjaan olisi henkilön tilalta päärakennuk-

sen seinästä etäisyyttä suunnittelukarttojen mukaan noin 100 metriä. Uusi linjaus sijoittuisi koskemattomaan 

metsäluontoon ja muuttaisi Uuhiveden erämaamaisen järven ja alueen luonnon piirteitä ja maisemaa 
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merkittävästi. Vaikutukset kohdistuvat usealle kiinteistölle. Uusiin reitteihin tulisi suhtautua erittäin kriittisesti ja 

tehdä kaikki mahdolliset selvitykset, (maisema- ja luontoselvitykset, vaikutukset ihmisiin) erittäin huolella. Li-

säksi todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaista ei ole suunnitella uusia linjauksia, jos vanha 

linja on toteuttamiskelpoinen ja huomioida rakentamisen vaikutukset ja hankkeen koko elinkaari ja pyrkiä mah-

dollisimman vähiin vaikutuksiin, ilmasto, puusto ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen mukaan lukien. 

Uusi linjaus vaikuttaisi merkittävästi alentaen virkistysarvoa ja mahdollisuutta kalastukseen. Voimajohtoa pitää 

varoa ja se voisi aiheuttaa vaaratilanteita. Alueelle sijoittuu Wanhan Vitosen melontareitti Petäjävedeltä Jäm-

sään. Uuhivesi on osa Päijänteelle johtavaa vesireittiä ja sen eläimistö ja linnusto on mielipiteen esittäjän mu-

kaan monipuolinen.  

Mielipiteessä 12 tuodaan esille, että suunniteltuun reittiin on vaihtoehtoisia reittejä luontokohteiden takia mm. 

Itäahon ja Rajasuon alue Jämsässä ja muut vastaavat kohteet. Näissä kohteissa uusi kiertoreitti aiheuttaa 

metsämaan menetystä usean 10 metrin leveydeltä, kun perusvaihtoehto vaatisi vain n. 8 m uutta johtoaluetta. 

Eli n 8–10 kertainen alue verrattuna perusvaihtoehtoon. Mielipiteenä todetaan, että näillä kohdin tulee pitäytyä 

alkuperäiseen linjan paikkaan. Mikäli on tarve välttää näillä kohdin 8 m:n johtoalueen leveneminen, toivotaan 

toisenlaista pylväsratkaisua. 

Mielipiteessä 13 vastustetaan kyseisen linjan suunniteltua vaihtoehtoista reittiä nykyiseltä paikaltaan Runo-

virran kohdalta niin, että se siirtyisi Uuhiveden ylittäväksi. Mielipiteessä tuodaan esille huoli maiseman muut-

tumisesta ja vaikutuksista mm. alueella pesivään joutsenkantaan. Myös Wanhan Vitosen melontareitti kulkee 

Uuhivettä pitkin ja linja näkyisi kilometrin matkalla reitin käyttäjille ja rikkoisi maiseman. Nykyisen linjavedon 

alla Runovirralla on mökkejä, jotka on rakennettu jo olemassa olevan linjan alle. Tällöin rakentajilla ja myö-

hemmillä käyttäjillä on ollut haitta tiedossa. Linja aiheuttaa siellä vähemmän haittaa, koska se ei näy maise-

massa niin kauas. Uuhiveden rannalla on toistakymmentä kesämökkiä sekä vakituista asutusta joihin kaikkiin 

linja näkyisi, jos se siirrettäisiin. Lisäksi Uuhiveden itärannalla on voimassa oleva Lahnamaan rantakaava 

(liite), jossa alue on määritelty loma-asuntojen korttelialueeksi ja maa- ja metsätalousmaaksi. Maa- ja metsä-

talousmaalle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloudessa tarvittavia rakennuksia. Lisäksi tuodaan esille uuden 

linjan rakentamista varten tarvittava metsänhakkuu. 

Mielipiteessä 14 todetaan, että henkilön kiinteistö sijaitsee voimajohtohankkeen alueella ja nykyinen voima-

linja on jo lähellä asuinrakennusta. Suunnitelmassa uusi voimalinja tulisi vielä lähemmäksi kiinteistöä, todella 

lähelle asuintaloa. Voimajohdon alle jäisi peltoa ja osittain pihapiiriä. Vaikuttaisi jo haitallisesti asumiseenkin. 

Linjat pitävät ääntä ja terveydelliset asiat myös huolestuttavat. Kiinteistöllä on myös kaivovesi. Kiinteistön ar-

voon myös vaikuttaa voimalinjat. Vielä lähemmäksi asuinrakennusta tuotuna uusi voimajohto ei ole hyvä vaih-

toehto. Henkilön mukaan uusi voimajohtolinja voidaan kiertää kiinteistön kohdalta kauempaakin/toiselta puo-

lelta ja siitä tulisi mahdollisimman vähän haittaa asumiselle. Toivomme että otatte ratkaisuissanne huomioon 

tämä näkökanta kyseessä olevan uuden voimajohdon sijoituksessa. Uutta voimajohtoa ei enää haluta lähem-

mäksi asuinrakennusta. 

Mielipiteessä 15 katsotaan, että linja tulisi siirtää pois valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta niin 

pitkälle itään päin, ettei se pilaa arvokasta kulttuurimaisemaa Kuhmoisten kunnan Puukkoisten kylässä olevan 

Pälämä-järven rannassa ja maisemassa (Fingrid karttaliitteet 13 ja 14). Linja pilaa kyseisen tilan ja lukuisten 

muiden paikallisten ja kesäasukkaiden maisemat. 

Mielipiteessä 16 todetaan seuraavasti: 

Saatujen tietojen mukaan linjan uusinnalla on 2 vaihtoehtoa joko linjan rakentaminen entiselle paikalle johto-

reittiä leventämällä reilu 10 m, tai muodostaen kokonaan uusi 100 m leveä ura.  

Linjavaihtoehtojen vaikutukset mielipiteen esittäjän tilaan: 

Vaihtoehto 1. linjan rakentaminen entiseen paikkaan uraa leventämällä. 

- pienentää metsäpinta-alaa 0.25 ha. 

Vaihtoehto 2. linjan rakentaminen uudelle paikalle. 

- Vie tilan metsäpinta-alasta 4 ha 

- Tuhoaa suojeltuja soita  

- Pirstoo tilan metsät hankaloittaen niiden hoitoa. 

- Metsän myyntitilanteessa pienet alueet eivät kiinnosta metsäyhtiöitä. 

- Tekee tilan metsistä lähes arvottomia. 

- Pääosa alueesta n. 3 ha on 15-vuotiasta raivattua kasvatustaimikkoa.  
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- kenen vastuulle jää vanhan linjapohjan metsitys ja istutettujen taimikoiden hoito  

Luontoarvot tilalla: 

- Suojellut suot. 

- Hiilinielut. 

- Linjan kulmapylväiden rakentaminen Markunvuoreen, on varmaan jotain muuta kuin 100 m 

leveä linjaura. 

Lisäksi esitetään yleiset mielipiteet linjan muutoksen vaikutusalueella olevilta tilanhaltijoilta. Yleisenä mielipi-

teenä vastustetaan linjan siirtämistä uudelle paikalle. Nykyinen linja on pääosin peltoalueella, jonka sijainti on 

naapurina hyväksytty. Uuden linjan pylväsväli kasvaa ja peltopylväät haittaavat vähemmän verrattuna vanhoi-

hin. Linja-alueen levenemisellä ei peltoalueella ole mitään haittaa. Uusi linja tulee kahden asutun talon koh-

dalla lähemmäs verrattuna vanhaan, mutta uuden linjan johtimet tulevat vastaavasti korkeammalle. Lisäksi 

tuodaan esille, ettei linjan siirtohankkeesta ole etukäteen tiedotettu eikä keskusteltu kenenkään paikallisen 

kanssa.  

Vaikutus ympäristöön ja luontoarvoihin. 

- Uudet pylväät ovat sirompia verrattuna vanhoihin, huolimatta korkeammasta rakenteesta. 

- Linjan siirtohanke tuhoaa metsämaata lähes 20 ha. 

- Maisemallisena näkökohtana lisääntyy linjan näkyvyys itään Riihijärven suuntaan 

- Hiilinielu 20 ha? 

Linjan muutosehdotus: Linja tekee pienen suunnanmuutoksen Hassin kohdalla. Mikäli linjaa jatketaan suoraan 

Kähöjoen yli, se väistäisi Hassinkosken rantojensuojelualueen. Kun suunnanmuutos tehdään joen toisella puo-

lella, se pienentää haittoja lisämaa-alueen siirtymisenä länsipuolelle. Kyseisen tilan osalta itäpuolen vanhat 

metsät sekä Siilinsuon ja Markunsuon luontokohteet säästyvät.  

Yhteenveto: Yleisesti paikalliset tilojen haltijat ja asukkaat hämmästelevät, sitä miksi joku taho haluaa siirtää 

linjan uudelle paikalle. Kaikki tilojen haltijat, joiden mailla nykyinen linja on hyväksyvät uuden linjan sijoituksen 

entiselle paikalle. Ympäristövaikutuksiltaan kaikilla mittareilla uusi linjaura on selvästi suurempi verrattuna lin-

jan vanhaan uraan. 

Mielipiteessä 17 esitetään ehdotus vaihtoehtoreitistä 400 kV linjalle/Petäjäveden sähköaseman ohitus, muu-

tosehdotus. A-reitti olisi ykkösvaihtoehto, jos uudet johdot saisi mahtumaan muiden johtojen ohitse. B on seu-

raava vaihtoehto, jos A-reitti ei onnistu. Vaihtoehdoilla säästyisi arvokas luontokohde ja omakotitalotontteja ei 

jäisi johtokäytäväalueelle, metsämaata säästyisi, eikä pilkkoutuisi enää lisää ja vesivoimala-alue pysyisi en-

nallaan.  

Mielipide 18 koskee Kurjennoron aluetta ja siinä kannatetaan itäistä vaihtoehtoa.   

Mielipide 19 koskee Petäjäveden alueelle sijoittuvaa voimajohtoa. Voimajohto sijaitsee nykyisellään alle 200 

metrin päässä henkilön kiinteistöstä ja aiheuttaa mm. maisema- ja mahdollista terveyshaittaa.  

Huomautukset ja vaatimukset: 

1) Voimalinjan terveyshaitat tulee pystyä hankesuunnitelmassa tutkimuksin perustelemaan. Ei riitä yleisluon-

toinen maininta ”Ei merkittävää haittaa” tai maininta, että ihmiset joutuvat alttiiksi sähkövirralle kotioloissaankin. 

Voimalinja on osa arkista elinympäristöämme ja joudumme päivittäin kulkemaan sen poikki. Olemme ihmisinä 

lisäksi sähköherkkyyden osalta erilaisia. 

2) Voimalinja tulee suunnitellun 35 metrin korkuisena kohoamaan kiinteistömme kohdalla selvästi ympäröivän 

puuston yläpuolelle. Emme omista kyseistä puustoa ja sen mahdollisesti poistuessa voimalinja tulisi olemaan 

osa pihanäkymäämme. Tämä merkitsee jo nyt kiinteistömme arvon ja nykykäytön menetystä. Haitta edellyttää 

korvausta. 

3) Voimalinjan rakentamisvaihe aiheuttaa monenlaista haittaa ja ongelmia. Tien pohja ei kestä raskaita koneita 

ja kuljetuksia. Pitkään kestävä rakennusvaihe on jo aikaisemmista voimalinjan laajennuksista saatujen koke-

mustemme mukaan myös turvallisuusriski. Hanke tuo lähes pihapiiriin ulkomaisia urakoitsijoita ja rakennus-

työmaa sekä houkuttelee muutenkin paikalle asiattomia kävijöitä. Rakennustyö on siten asianmukaisesti val-

vottava, tielle aiheutuvat haitat korjattava ja varauduttava korvaamaan myös mahdollisesta vahingonteosta ja 

varkauksista aiheutuvat haitat. 
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4) Jokatalvinen haitta on voimalinjan poikki kulkevan tien tukkeutuminen.  Avoin linja-alue on kuin tuulitunneli. 

Lumi kerääntyy tuulen ansiosta tieväylälle. Hankkeen suunnittelussa on siten otettava huomioon linja-alueen 

asianmukainen käsittely. Tarvittaessa on erikseen korvattava aiheutetut haitat, kuten tiealueen tukkeutuminen 

lumimyrskyillä. 

Mielipiteessä 20 todetaan, että johtolinja (Padasjoella) kulkee asunnon ja pihapiirin välittömässä läheisyy-

dessä, missä on suojavyöhykepuustoa. Suojavyöhyke tulisi pienenemään oleellisesti, mikäli laajennus toteu-

tetaan suunnitellusti, kiinteistön arvo laskisi huomattavasti ja kodin viihtyisyys laskisi merkittävissä määrin. 

Asunto on ympärivuotisessa käytössä.  

Ymmärtääksemme voimalinjan laajennuksessa on vaihtoehtoja. Voimalinjan ylhäältä meneminen olisi suota-

vaa myös terveysnäkökulmat huomioon ottaen. Johtoalue kulkee kiinteistön läpi. Uusi laajennettu alue tulisi 

aivan päärakennuksen ja piha-alueen tuntumaan. Fingridillä olisi mahdollisuus suorittaa laajennus nykyistä 

johtoaluetta leventämättä ja tehdä laajennus nostamalla johtoja ylemmäs.  

Mielipiteessä 21 ollaan tyytyväisiä esitettyyn suunnitelmaan, koska se helpottaisi nykyistä tilannetta viljelyn 

ja tilan rakennusten osalta. Alhojärven viljelysalueelle esitetään peltopylväitä. 

Mielipiteessä 22 todetaan, että Porvari Laurilan linjan uusi linjaus tuhoaa metsää kohtuuttomasti ja rikkoo 

maisemaa yleensäkin. Ja tulee vakituista asutusta lähemmäksi. Mielipiteessä kannatetaan nykyistä sijaintia. 

Mielipiteessä 23 todetaan, että nykyinen linja on lähellä tonttia ja nyt laajentuvan johtokäytävän myötä, linja 

tulisi entistä lähemmäksi tonttia (Asilammin alue). Huolta herättää myös terveysvaikutukset ja näkemyksen 

mukaan niitä voitaisiin soveltaa myös laajennustilanteissa. Alueelta on myös havaintoja liito-oravasta. Ehdo-

tuksena on, että tarvittava laajennus tehdään länteen missä muutoksilla ei ole vaikutusta itäpuolen tonttien ja 

asukkaiden nykyiseen tilaan.  

Mielipiteessä 24 esitetään vaatimus, että metsien hävittäminen minimoidaan ja hiilinielut säilytetään. Voima-

johto tulee sijoittaa olemassa olevalle johtoalueelle niin, että vaikutukset metsäluonnolle- ja metsätalouden 

harjoittamiselle ovat mahdollisimman pienet. Voimajohto tulee toteuttaa sellaisella pylväsratkaisulla, että linja 

voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan nykyiseen johtokäytävään eikä johtokäytäviä ole tarvetta leventää. Pu-

heena oleva alue sijoittuu Hausjärvelle. 

Perustelut: 

l. Voimajohtohankkeen suunnittelussa vaikutukset metsäkadolle ja hiilinieluille sekä metsätalouden harjoitta-

jille ovat puutteellisesti huomioitu ja selvitetty. Valtakunnallisten ja EU- tason linjausten mukaisesti metsäkatoa 

ja hiilinielujen hävittämistä tulee välttää. Yhteiskunnan vahva tahtotila metsäkadon estämisessä tulee näkyä 

myös tässä hankkeessa. Voimajohtohankkeen suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että uusi voimajohtolinja 

voidaan sijoittaa nykyiseen johtokäytävään erilaisia pylväsratkaisuja soveltamalla. 

2. Metsäkato ja hiilinielujen suojelu on priorisoitava voimajohdon suunnittelussa taloudellisten näkökohtien 

edelle. Tekniset ratkaisut, kuten pylvästyypit, on valittava metsäluontoa säästäen.  

3. Metsäluonnon ja hiilinielujen lisäksi voimajohdon suunnitteluratkaisuissa on myös kiinnitettävä enemmän 

huomiota metsätalouden harjoittajille syntyviin taloudellisiin haittoihin. Voimajohtohankkeessa pahimmillaan 

satoja hehtaareja talousmetsiä tuhoutuu ja pirstaloituu. Kustannussäästöt voimajohtojen rakentamisessa ei 

ole tältä osin hyväksyttäviä.  

Lisäksi vaaditaan, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa 

noudatetaan vastuullista, ajan hengen mukaista metsäkatoa ehkäisevää ja hiilinieluja suojelevaa toteutusta-

paa. ELY- keskuksen tulee vaatia voimajohtolinjan toteuttamista vapaasti seisovalla pylvästyypillä asuinaluei-

den lisäksi myös sellaisilla metsäalueilla, joilla se on teknisesti mahdollista. 

Mielipiteessä 25, joka koskee Riuttavuoren linjausta Lammilla Nerosjärven rannassa, suositellaan ehdotettua 

uutta itäistä linjausta O-P1. Vanhan linjauksen käyttäminen ja levittäminen, sekä korkeampien tolppien käyt-

täminen tuo johtoaukealle ja rakennusrajojen sisään useita vanhoja, käytössä olevia rakennuksia. Osa raken-

nuksista on vakituisessa käytössä ja osa loma-asuntoina. Rakennukset sijaitsevat tonteilla, joissa vastaavaan 

tarkoitukseen käytettävien uudisrakennusten rakentaminen ei ole mahdollista. Lisäksi rakentaminen olemassa 

olevalle johtoaukealle tuhoaa useiden, jopa järven rantaan rajoittuvien avokallioidenherkän luonnon. Useat 

vesistön ylitykset vain 1 km matkalla vahingoittavat rantamaisemaa ja rannansuojavyöhykkeitä sekä lisäävät 

kustannuksia. Uusien, entistä korkeampien tolppien käyttäminen pilaa useiden järvenrannassa sijaitsevien 
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loma-asuntojen ja vakituisessa käytössä olevan kiinteistöjen maisemaa. Haitta ei rajoitu ainoastaan johtoau-

kean välittämässä läheisyydessä oleville kiinteistöille vaan haittaa aiheutuu myös jopa 2–5 km päässä oleville 

järven rannassa sijaitseville kiinteistöille. 

Mielipiteessä 26 todetaan, että jo nyt menee voimajohto kahden henkilön omistaman eri tilan läpi. Voimalinjan 

alla olevia maita on yli 10 hehtaaria. Sähkölinjan alla olevista maista halutaan vuotuinen korvaus metsän vuo-

tuisen odotusarvon mukaisesti sekä lisäksi todetaan, että on kohtuullista poistaa kokonaan sähkön siirtomaksu 

näiltä tiloilta, joilla menee sähkölinjoja maitten läpi. 

Mielipiteessä 27 sanotaan, että sähkölinja pilaisi Uuhiveden maisemat. Jyrkkäpalovuori on maisemallisesti 

kaunis kokonaisuus, joka nyt pilattaisiin. Linja tulisi pitää entisellä paikallaan ja se on myös maisemallisesti 

hyvä ratkaisu. 

Mielipiteessä 28 todetaan, että jo nyt voimalinja rajaa kiinteistön (Pippurin alue) käyttöä huomattavasti ja 

esitetyn linjauksen vuoksi osa kiinteistöstä on jäämässä johtoalueelle. Kiinteistöllä on asianmukaiset raken-

nusluvat ja haitta olisi kiinteistölle kohtuuton, mikäli linja toteutuisi esitetyn mukaisesti. 

Mielipide 29 koskee Multialla sijaitsevan ”Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC” linjauksia. Kyseisessä 

kohdassa linja läpäisee henkilön metsätilan. Nykyistä linjausta (B-C) pidetään parhaana vaihtoehtona, koska 

edellinenkään johtoalueen levennys ei vaikuttanut läheiseen Natura alueeseen ja nyt suunniteltu levennys on 

pienempi. Huonoin vaihtoehto on B-C2 ja se olisi vain resurssien tuhlausta.  

Mielipide 30 koskee Jämsän Palovuoren aluetta. Mielipiteessä todetaan, että uuden linjausvaihtoehdon joh-

dosta maisema- ja näköhaitta olisi tilalle erittäin merkittävä ja kiinteistöön mahdollisesti kohdistuisi myös ar-

vonalennus. Mielipiteessä puolletaan vanhan voimalinjan linjauksen säilyttämistä ja sen leventämistä. Lisäksi 

tuodaan esille, että maanomistajakirje ei ole tavoittanut kyseisen tilan omistajaa. 

Mielipiteessä 31 todetaan, että Runonvirran valinnaisella reitillä henkilön metsää jää huomattava määrä uu-

den linjan alle, kun samalla myös vanha, 400 kv linja säilyy. Palautteena annetaan, että on kohtuutonta kier-

rättää linja Palovuoren kautta, kun nykyinenkin linja on olemassa. Muutoksella on merkitystä metsätalouden 

ja siten myös henkilö elinkeinon harjoittamiseen. 

Mielipide 32 koskee Multian Saraperän ym. aluetta. Henkilö on esittänyt uuden reittivaihtoehto 2. Suuri jännite 

linjoilla aiheuttaa kovan sähkömagneettisen säteilykentän, ja varsinkin lähellä pihapiiriä ja taloja voi aiheuttaa 

terveysriskin. Lähimmillään talot ovat noin 100 metrin päässä uudesta tulevasta voimajohtolinjasta. Maisemal-

lisesti linja on jo nykyisellään häiritsevä ja pellolle osuessaan pylväs häiritsee pellon viljelytoimenpiteitä. Hen-

kilön esittämä linjausvaihtoehto 2 on suuntaa antava, mutta maastonmuodoiltaan loivempi kuin nykyinen pyl-

väitten nro: 215–223 välinen maastokäytävä, eikä lisää johtokäytävän pituutta kuin noin 1 kilometrin. Lisäksi 

viitataan mahdollisiin tuleviin tarpeisiin, joka voisi tarkoittaa edelleen voimalinjan laajentamista ja vaikuttaisi 

tilojen säilymiseen alueella. 

Mielipiteessä 33 kannatetaan voimajohdon reitin siirtämistä Kuhmoisten Isojärven ylittävältä kohdalta kulke-

maan Isojärven ja Iso-Liivejärven välisellä maa-alueella. Kun linja poistetaan Isojärven yltä, ei vesilinnut lennä 

lankoihin. 

Mielipide 34 koskee voimalinjan leventämistä Kuhmoisissa Asilammen alueella. Alustavasta suunnitelmasta 

on nähtävissä, että voimalinjaan ollaan tekemässä 9 metrin levennystä nykyisen linjan itäpuolelle. Itäpuolella 

osa asuinrakennuksista on jo lähellä nykyistä linjaa ja jos sitä levennetään rakennuksia kohti, kiinteistöjen arvo 

laskee. Myös magneettivuolta suojaava metsäkaistale olisi todennäköisesti kaadettava levennyksen seurauk-

sena. Pihojen kasvillisuuteen metsäkaistaleen kaataminen vaikuttaisi haitallisesti. Metsäkaistaleella on run-

saasti isoja haapoja. Niiden kaatamisesta seuraisi vesakoitumisongelma ja lisäksi Lajitietokeskuksen mukaan 

kyseisessä haavikossa on tehty liito-oravahavaintoja. Maisemallinen muutos olisi huomattava. Koko voimalinja 

saisi kernaasti olla kauempana taloista. Ainakin linjan levennys välillä Orivedentie – Velisjärventie pitäisi eh-

dottomasti tehdä nykyisen linjan länsipuolelle, jossa ei ole rakennuksia eikä suojeltavia eläimiä. 

Mielipiteessä 35 ehdotetaan voimajohdon siirtämistä Isojärven kohdalta Isojärven ja Iso-Liivejärven väliin. 

Perusteluina Natura-alue, mikä on nyt linjan alla sekä suoraan järvestä nouseva jylhä kallioseinämä. 

Mielipide 36 koskee linjan laajennussuunnitelmaa Kuhmoisten kunnassa Orivedentien ja Velisjärventien vä-

lillä yleisemminkin, mutta erityisesti Asilammen aluetta. Suunnitelman mukainen 2 metriä länteen, 9 metriä 
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itään laajennus toisi linjaa lähemmäs tiettyjä tontteja, joista toisessa asutaan vakituisesti. Lisäksi laajennuksen 

vaatima puiden kaataminen ja harvennukset poistaisivat puiden suomaa jo valmiiksi rajallista vaimennusta 

magneettivuon mahdollisia haitallisia vaikutuksia vastaan sekä suoraan että välillisesti ja vaikuttaisi mm. alu-

een pienilmastoon ja nykyisen kasvillisuuden menestymiseen alueella. Alueelta on havaintoja uhanalaisista 

kasveista sekä liito-oravasta. Mielipiteessä kannatetaan linjan leventämistä kokonaan länteen päin. 

Mielipide 37 koskee Asilammen aluetta ja esitetään, että suunniteltu 9 metrin levennys tehdään Orivedentie - 

Velisjärventie -välillä nykyisen voimalinjan länsipuolelle. Nykyisestä kiinteistöstä on voimalinjan keskikohtaan 

matkaa noin 110 m ja välissä on kapea metsäkaistale. Metsäkaistale suojaa myös olemassa olevaa kasvistoa 

sekä tilaa mm. tuulelta. Alueella esiintyy myös harvinaista kasvistoa sekä liito-orava. Mikäli levennys tehdään 

esitetyn mukaisesti, siirtyy se lähemmäksi asutusta ja muutosta mm. maisemallisesti. Linjan siirtoa perustel-

laan myös ihmisten terveysnäkökulma huomioiden (mm. voimalinjasta aiheutuvat magneettivuon aiheuttamat 

haitat). 

Mielipiteessä 38 kannatetaan Hämeenlinnassa Kuohijärven ranta-alueella olevan Porvari-Laurilan kohdalla 

suunniteltu vaihtoehtoista reittiä. Nykyisen linjauksen säilyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa henkilön 

kiinteistölle, koska johtoalueen leventyessä vielä lisää se voisi jopa vaatia lähellä rajaa sijaitsevan rakennuk-

sen purkamisen. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunki on julkistanut vuoden 2022 alussa ranta-asumisen periaate-

ohjelman, jossa kaupungin alueita jaettiin ns. edullisuusvyöhykkeisiin, joilla vapaa-ajan asunnon muuttaminen 

vakituiseksi ja rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista. Edullisuusvyöhykkeeksi va-

littiin alueet, jotka olivat saaneet 49 % vyöhykeanalyysin maksimipisteistä. Tämä vyöhyke vastaa parhaiten 

tavoitteeseen löytää alue, jolla vakituinen asuminen ja loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen ranta-

alueella olisi kaupungin yhdyskuntarakenteen, talouden ja muiden asetettujen tavoitteiden kannalta järkevintä. 

Kuohijärven ranta-alue on mukana tällä edullisuusvyöhykkeellä. Päivitetty kartta on julkaistu kaupungin verk-

kosivuilla 21.2.2022.  
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	- Tekstikohta ”Maakuntakaavan laadinta on käynnistetty välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen muun muassa osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnostelulla” tulisi korjata muotoon: 


	L
	LI
	”Maakuntakaavan laadinta on käynnistetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022.” 

	LI
	- Turvetuotantovyöhykkeen merkintä on kumottu vaihemaakuntakaavassa III, joten merkintä on pois-tettava Etelä-Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan merkintöjen kuvauksesta. 

	LI
	- melualueen (me2) merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys korjattava: 

	LI
	• Merkinnän kuvaus: Alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä osoitetaan puolustusvoi-mien toiminnasta johtuva melualue, jolla melutaso ylittää päiväohjearvon LAeq 55 dB tai yöohjear-von LAeq 50 dB (uusilla alueilla 45 dB). Merkintä sallii nykyisen toiminnan jatkamisen ja kehittä-misen sekä rakennusten täydennys- ja peruskorjauksen. 

	LI
	• Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon puolustus-voimien toiminnasta aiheutuva melu. Asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja käsittävistä hankkeista on pyydettävä puolustusvoimien lausunto. 

	LI
	- Taulukoihin 5–8 ja 5–9 tulisi lisätä kunnan/kuntien nimet, joissa kohteet sijaitsevat  

	LI
	- YVA-ohjelmassa keskeiseksi tunnistetut vaikutukset ovat varmasti juuri näitä esitettyjä. Vaikutukset ovat ylipäätään laajat ja YVA-suunnitelmassa tulee esittää keinoja niiden lieventämiseksi. 

	LI
	- Liiton tilaama Etelä-Pohjanmaan viherrakenne- ja ekosysteemipalvelut -selvitys on valmistumassa ke-säkuussa 2022. Sen tuloksia tulee hyödyntää hankkeen jatkovalmistelussa etenkin tarkasteltaessa hankkeen vaikutuksia laajoihin yhtenäisiin metsä- ja peltoalueisiin sekä ekologisiin yhteyksiin 

	LI
	- Liitto haluaa saattaa tiedoksi Etelä-Pohjanmaan kulttuuriympäristöselvitykset (https://epliitto.fi/alue-suunnittelu-ja-liikenne/aluesuunnittelun-selvitykset/kulttuuriymparisto/), joista löytyy mm. päivitettyä tietoa kohteista. 


	Muilta osin liitto katsoo, että Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, YVA-ohjelma on monipuolinen ja täyttää edellä mainittujen korjausten jälkeen YVA-ohjelman sisältövaatimukset. 
	Etelä-Suomen aluehallintovirasto (peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ympäristötervey-denhuoltoyksikkö) 
	Arviointiohjelman mukaan voimajohdot pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan etäälle asutuksesta. Yksittäisiin nykyisiin rakennuksiin saattaa kuitenkin kohdistua haittoja niiden sijoittuessa voimajohdon lähei-syyteen tai osin voimajohtoalueelle. Arviointityön osana tullaan tekemään sähkö- ja magneettikenttälaskelmat. Koronapurkausten aiheuttamaa melua tarkastellaan aiempien mittaus- ja tutkimustietojen perusteella ja verra-taan ulkomelun melutason ohjearvoihin. 
	Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu taajama-alueita Hämeenlinnan Lammilla ja Hausjärven Hikiällä. Hämeenlin-nan kaupungin sekä Padasjoen, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueilla alle 100 metrin etäisyydellä suun-nitellun voimajohdon keskilinjasta sijaitsee 68 asuinrakennusta ja 100–300 metrin etäisyydellä 264 asuinra-kennusta. Edellä mainituilla etäisyyksillä sijaitsee myös lomarakennuksia. 
	Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää hyvänä, että jo arviointiohjelmaan on kartoitettu lähimmät asuin- ja lomarakennukset. Arviointiselostuksessa on tarpeellista tuoda esille, sijaitseeko alle 100 metrin ja 100–300 metrin etäisyydellä päiväkoteja, kouluja, vanhusten hoitolaitoksia, sairaaloita tai muita vastaavia helposti häi-riintyviä kohteita. Tietoja olisi hyvä täydentää myös rakentamattomien rakennuspaikojen tiedoilla vastaavalla etäisyydellä asuinrakennusten, loma-asuntojen ja häiriintyvien kohteiden os... 
	Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena Säteilyturvakeskuksen lausunnon pyytämistä arviointi-selostuksesta, joka säteilyn asiantuntijaviranomaisena voi lausunnossaan ottaa kantaa suunnitellun voimajoh-don aiheuttamiin mahdollisiin terveysvaikutuksiin ja niiden torjuntaan. 
	Päijät-Hämeessä voimajohtoreitti sijoittuu kahdelle tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Maakuntakaavassa on annettu suunnittelumääräyksiä pohjavesialueelle rakentamisesta. Kanta-Hämeessä voimajohtoreitti sijaitsee usealla tärkeällä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Tuuloksen ja Lammin välillä voimajohtoreitti sijaitsee pohjavedenottamon välittömässä läheisyydessä. Maakuntakaa-vassa ja voimajohtoreittiä koskevissa osayleiskaavoissa on annettu suunnittelumääräyksiä pohjave...r... 
	Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että arviointiselostuksessa kuitenkin arvioidaan mahdol-lisia vaikutuksia vedenottamoihin, silloin kun purkamis- tai rakentamistoimenpiteitä tehdään lähellä vedenotta-moita. Yleissuunnitteluvaiheessa on tarpeellista myös selvittää, sijaitseeko voimajohtolinjan lähialueella ta-lousvesikaivoja, jotta niiden sijainti voidaan maarakentamisessa tarvittaessa ottaa huomioon ja estää mahdol-liset vaikutukset talousveden laatuun ja määrään. Kaavoissa annetut suunnittelumääräykset tulee hankkeessa o... 
	Muilta osin arviointiohjelmasta ei ole huomautettavaa. 
	Finavia Oyj 
	Finavia toteaa, että mikäli esitetyllä reittiosuudella voimajohtolinjan pylväiden suurin korkeus on YVA-ohjel-massa sanottu 37 m AGL tai alle, ei hankkeen toteuttamiselle ole estettä Finavian puolesta.  
	Kuten YVA-ohjelmassa on esitetty, voimajohtolinja sijaitsee osalla matkaa alueella, jossa yli +30 m AGL (maanpinnasta) korkeuteen ulottuvat pylväät edellyttävät lentoesteluvan. Finavia muistuttaa, että myös pylväi-den/johtojen asentamiseen käytettävät laitteet, rakenteet tai menetelmät edellyttävät ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaisen lentoesteluvan, mikäli ne ulottuvat laissa sanotulla alueella yli +30 m AGL korkeuteen. 
	Lisätietoa lentoestelupaprosessista löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (https://www.tra-ficom.fi/fi/asioi-kanssamme/haelupaa-lentoesteelle) ja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (https://www.fintraf-fic.fi/fi/ans/lentoesteet) verkkosivuilta. 
	Fintraffic Lennonvarmistus Oy 
	Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan hake-mista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä lentolii-kenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Lentoliikenteen sujuvuuden arvi-oinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa es...n...-m...v... L.......T...n...k... 
	Hausjärven kunta 
	Hausjärven kunnanhallitus pyytää tekemään tarkennuksia voimajohtoalueella ja varoalueella voimassa olevia asemakaavoja koskeviin tietoihin: 
	- esitetään korjausta ympäristövaikutusten arviointiohjelman sivulla 136 olevaan kuvaan 5.56 "Hikiän kylän rakennuskaava" eli Hikiä 06 rakennuskaava-rajauksen osalta (sininen katkoviiva). Kuvaselitteessä rajaus on esitetty kattavan korttelit 60–66 ja 68–69 sekä tie- pysäköinti- ja puistoaluetta, mutta kuvassa rajattuna ovat korttelit 62–69 (kortteli 61 jää rajauksen ulkopuolelle). 
	- pyydetään lisäämään ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan puuttuvat tiedot Hikiän kylän rakennuskaa-vasta (lainvoimainen 10.5.1984) eli Hikiä 08, joka kattaa korttelit 60–61, 67 sekä tie- ja puistoalueet. Johtoalue kulkee asemakaavoitetun alueen poikki. 
	- suositellaan huomioimaan voimajohtolinjan varoalueen ulottuminen kortteliin 60, jossa on voimassa Hikiä 12 rakennuskaavan muutos (lainvoimainen 2.5.1988). Rakennuskaavan muutos kattaa korttelit 60 ja 61 sekä tie- ja puistoalueet. 
	- lisäksi Hausjärven kunta huomauttaa, ettei sivulla 136 olevasta kartasta selviä ulottuuko nykyinen johtoalue korttelin 65 alueelle. Karttaesityksen kohdistuksessa on epätarkkuutta, joka pyydetään korjaamaan. Ajanta-saiset asemakaavat löytyvät kunnan karttapalvelusta osoitteesta https://hausjarvi.karttatiimi.fi/. 
	Hämeen ELY-keskus 
	Lausunnossa tuodaan esille seuraavia tarkennuksia. 
	Yhdyskuntarakenne, kaavoitus, maisema- ja kulttuuriympäristö, virkistyskäyttö 
	Lausunnossa todetaan, että arviointiohjelmassa on tunnistettu keskeisimmät vaikutusten arvioinnin kohteet yhdyskuntarakenteen, kaavoituksen, maiseman- ja kulttuuriympäristön sekä virkistyskäytön osalta, mutta esi-tetään joitakin tarkennuksia. Lausunnossa kiinnitetään huomiota termeihin kulttuurimaisema, kulttuuriympä-ristö ja kulttuuriperintö, jotta tulee tarkentaa siten, että niiden kattavuus ymmärretään oikein. 
	Vaikutusten arvioinnin tulee perustua viimeisimpiin inventointitietoihin, joita on muun muassa Kanta-Hämeen maakuntakaavaa varten laadittu täydennysinventointi. Ajantasainen tieto tulee tarkistaa alueelliselta vastuu-museolta. Asiakirjoissa tulee yhdenmukaisesti käyttää viimeisintä, valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alu-eita koskevaa päätöstä (VAMA 2021). Hankkeen vaikutuksia tulee tarvittaessa arvioida myös nk. paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja alueisiin ohjelmassa esitettyjen valtakunnallisesti ja m...k... R...v...n...t... 
	Kulttuuriympäristöön kohdistuva vaikutus tulee arvioida siten, että vaikutusta arvioidaan suhteessa alueen tai kohteen arvoihin. Arvot tulee kuvata riittävällä tarkkuudella ja perustuen ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tulee 
	ottaa huomioon, että kulttuuriympäristövaikutukset pitävät sisällään maisemavaikutusten lisäksi myös käyttöön ja merkityksiin liittyvät vaikutukset. Vaikutuksia kulttuuriperintöön tulee arvioida lisäksi kulttuuriperinnön näkö-kulmasta. Kulttuuriperintö voi olla myös aineetonta. Ohjelmassa esitetään maisema-analyysin tekemistä. Mai-sema-analyysin lisäksi tulee selvittää kulttuuriympäristön kaikki olennaiset vaikutuksenalaiset piirteet, ml. his-toriallinen merkittävyys. Suositeltavaa on käyttää asianmukaista matriisimallista arviointikehikkoa. 
	Hämeen ELY-keskuksen alueella on joitakin voimajohdon vaihtoehtoisia linjauksia (Pippuri, Riuttavuori, Por-vari-Laurila, Karhusilta, Soila), joissa muutoksen takia lähi- ja kaukomaisemavaikutuksiin tulee kiinnittää eri-tyistä huomiota, samoin kuin maisemallisesti arvokkailla alueilla. 
	Lausunnossa todetaan, että hankkeella voi olla vaikutusta kaavojen uudistamistarpeeseen, virkistysalueiden eheyteen ja niiden käytettävyyteen. Vakituisen- ja loma-asumisen lisäksi vaikutuksia näyttää kohdistuvan myös matkailuun. Erityisesti rantojen loma-asumisen alueisiin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkastella laajem-pana kokonaisuutena niin oikeudellisina, taloudellisina kuin elinympäristön laatuun liittyvinä tekijöinä. Nämä näkökulmat tulee vielä ottaa huomioon ohjelmassa muiden tunnistettujen kohteiden li... 
	Kasvillisuus ja eläimistö, luonnonsuojelu 
	Lausunnossa todetaan, että pääosin arviointiohjelmassa on tunnistettu ja kuvattu alueen maankäytön, maise-man, kulttuuriympäristön tai luonnonmuodostumien kannalta arvokkaat alueet sekä arvokkaat luontokohteet. Ohjelmavaiheen seurantaryhmän luonnonsuojelua koskevia kommentteja on otettu huomioon YVA-ohjel-massa. 
	Huomiona tuodaan esille, että YVA-ohjelmasta jää hieman epäselväksi, tehdäänkö voimajohtolinjauksen vai-kutusalueella olevissa muille direktiivilajeille kuin liito-oravalle, soveltuvissa elinympäristöissä näiden lajien esiintymisestä selvitykset. Mikäli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille soveltuvia elinympäristöjä on voimajoh-don vaikutusalueella, tulee lajien erillisselvitykset tehdä ja päivittää vaikutusten arviointia ko. lajien ekologisten vaatimusten perusteella. Myös lajien kulkuyhteydet tulee arvioida, sillä lisää...- j...l...- j...h... 
	YVA-ohjelmassa esitetyt vaikutustenarvioinnin painopisteet luonnonympäristön osalta ovat perustellut. Vaiku-tusten arvioinnissa tulee, kuten ohjelmassa on tuotukin esiin, tarkastella sekä rakentamisen että käytön aikai-sia vaikutuksia luonnonarvoihin ja alueiden suojeluperusteisiin. Vaikutustenarvioinnissa tulee myös esittää, mitä vaihtoehtoja kielteisten vaikutusten lieventämiseen on sekä lieventämisen mahdolliset ristikkäisvaikutuk-set muihin arvioitaviin tekijöihin. Luontovaikutusten arvioinnissa tarkasteltava vaikutusalue lienee pääosin riit-t...m...-o...n...- j...t...a... 
	Kanta- ja Päijät-Hämeen Natura 2000 -alueet eivät sijoitu YVA-ohjelman mukaisille voimajohtolinjoille. Hä-meen ELY-keskuksen alueella Natura-arvioinnin tarve on selvitetty Ormajärvi-Untulanharjun (FI0325002, SAC) ja Sajaniemen (FI0325009, SPA) Natura-alueiden osalta. ELY-keskus toteaa, että ELY-keskuksen nä-kemyksen mukaan Natura-arviointivelvollisuuden selvittäminen Hämeen ELY-keskuksen alueella on arvioitu YVA-ohjelmassa oikein. 
	Ormajärvi-Untulanharjun alueen suojeluperusteena on luontotyyppien lisäksi myös luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit liito-orava ja saukko. Ormajärven ja voimajohtolinjan vaikutusalueen välisen alueen virtavesiympä-ristöjen merkitys saukolle tulee selvittää. Suotuisat lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat yleensä jokialu-eilla, joiden rannoilla kasvaa puuvartisia kasveja. Lisääntymispaikkaan kuuluvat sekä synnytyspesä, pienten poikasten siirtopesä, että näiden lähistöllä sijaitsevat talvella sulan...v...k...k...t...o...m...- j... O...-U...-a...o...-a...l...s...v... 
	YVA-menettelyssä tulee myös arvioida mahdollisten luonnonsuojelulain ja vesilain mukaisten poikkeamislu-pien tarpeet. 
	 
	Maa- ja kallioperä, pohjavedet, luonnonvarojen hyödyntäminen 
	Maa- ja kallioperän sekä pohjavesien nykytilan kuvaus on arviointiohjelmassa pääsääntöisesti riittävä. Kartta-aineiston hahmottamista tosin vaikeuttaa paikoin useat päällekkäiset aineistot. Kartta-aineistosta puuttuu ai-nakin Padasjoella Hahjärven pohjoisrannalla ja Matosalmen etelärannalla sijaitsevat peruskartalle merkityt lähteet sekä Hämeenlinnassa Hauskalankankaan pohjavesialueella, noin 100 m:n etäisyydellä voimalinjasta sijaitseva Pyssymäen pohjavedenottamo. 
	Vaikutukset maa- ja kallioperään, pohjavesiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen on tunnistettu ja esitetty ar-vioitavan pääosin riittävällä tavalla. Pohjavesialueilla ja pohjavesivaikutteisten luontotyyppien läheisyydessä tulee kuitenkin arvioida, onko rakentaminen toteutettavissa niin, ettei siitä aiheuteta haitallista pohjaveden pur-kautumista tai pintavesien haitallista imeytymistä pohjavesiesiintymään. Jos mainittuja haitallisia pohjavesivai-kutuksia voi aiheutua tulee arvioida vesilain mukaisen luvan tarve. 
	Pintavedet 
	Hankkeen vaikutukset pintavesiin on tunnistettu ja esitetty arvioitavan riittävällä tavalla. Ohjelman mukaan voimalinjan töiden takia tarvitaan vähäisiä ojien siirtoja. Vesilain 5 luvun 6 §:n mukaan muusta kuin vähäisestä ojituksesta on tehtävä valtion valvontaviranomaiselle ilmoitus 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäistäkin ojan siirtoa varten on selvitettävä, kuuluuko oja ojitusyhteisölle, jonka lupa siirtoon tarvitaan. Lisäksi ojan siir-rolle voidaan tarvita vesilain mukainen lupa, jos se vaarantaa lu...t... 
	Ilmasto 
	Ilmastovaikutukset, positiiviset ja negatiiviset vaikutukset on tunnistettu arviointiohjelmassa. Lausunnossa muistutetaan, että asiakokonaisuuteen on syytä kiinnittää arvioinnissa riittävää huomiota. 
	Liikenne 
	Liikenteen osalta muistutetaan, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon kaikissa hankkeen vaiheissa. Eri-tyisesti erikoiskuljetusten reitit maantieverkolla tulee olla huomioituna sekä käytettävien liittymien toimivuus tulee olla turvallinen myös raskaan liikenteen lisääntyessä. 
	Hämeen liitto 
	Hankkeen vaikutuspiiriin kuuluu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja rakennetun kulttuuriympäris-tön arvoalueita sekä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimi-sen kannalta tärkeitä alueita. Kulttuurin arvoalueet painottuvat suunnitellun voimajohtoreitin eteläosiin 
	Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. 
	Span
	Hämeenlinnan kaupunki 
	Nykyinen voimalinja kulkee Hämeenlinnan itäosassa, Lammin pitäjän alueella pohjois-eteläsuuntaisesti. Voi-malinjan sijainti on taajama-alueiden ulkopuolella, enimmäkseen pelto- ja metsäalueilla, mutta se osuu myös monin paikoin lähelle vakituista ja loma-asutusta. Linja sivuaa tai kulkee YKR-aluejaon (yhdyskuntarakennetta kuvaava aluejako) mukaisten kylien kautta Liesossa, Sydänmaalla, Tanttilassa ja Kataloisissa. 
	Kaavoituksen osalta ei ole huomautettavaa. Maiseman osalta todetaan, että voimajohdon reitille jää useita arvokkaita maisemakohteita ja ne tulee selvitettäväksi arvioinnin yhteydessä.  
	Hämeenlinnan alueella voimalinja kulkee kuudella pohjavesialueella; Riuttaharju 0440114 (1E luokka), Suur-mäki 0485552n (1 luokka), Hauskalankangas 0440153A (1 luokka), Kurkijärvi 0440110 (2 luokka), Poikmetsä 0440104 (2 luokka) ja Heimonharju 0440105 (2 luokka). Hauskalankangasta käytetään ja Riuttaharjun pohja-vesialuetta on suunnitelmissa käyttää yhdyskuntien vedenottoon. Näillä pohjavesialueilla toiminnanharjoittajan pitää erityisesti ottaa huomioon nykyisen lainsäädännön velvoitteet. Muillakin pohjavesialu...
	pohjaveteen on tarpeen selvittää. Pohjavesialueilla vesakontorjunta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu haittaa pohjavedelle. 
	Merkittävin virtavesiuoma Hämeenlinnan alueelle sijoittuvalla voimajohtoreitillä on Lapinjoki Janakkalan ja Hä-meenlinnan rajalla. Voimajohtoreitit ylittävät lisäksi lukuisia pienehköjä järviä ja lampia sekä järven lahtia. Hä-meenlinnan alueella ei ole tarvetta sijoittaa pylväitä vesialueelle. Rakentamisen jälkeen tulee varmistaa, ettei veden virtaukselle aiheuteta pysyvää haittaa.   
	Voimalinja kulkee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, vain pienellä osaa Valtatie 12 tuntumassa on vesilaitoksen vedenjakelun toiminta-aluetta. Toiminta-alueella ei ole liitytty vesijohtoverkostoon. Hämeen-linnan alueella kiinteistöt ovat oman kaivon varassa. Hankkeen toteutusvaiheessa tulee pyrkiä välttämään pylväiden sijoittamista talousvesikaivojen kohdalle ja muutenkin turvamaan kaivovesien laatu. Asukkaisiin koh-distuvat riskit tulee erityisesti huomioida linjan rakennusvaiheessa. Huomioon tulee ottaa rakentamisaikainen m... 
	Hämeenlinnassa Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen voimajohtoalueelle tai sen vaikutusalueen läheisyyteen jää Hämeenlinnan alueella hankkeeseen laaditun ympäristövaikutusten arviointiohjelman 2022 mukaan useita luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä alueita. Voimajohtohankkeen johtoalueelle sijoittuu myös kaksi perinne-biotooppia, jotka ovat uhanalaisluokitukseltaan (IUCN) äärimmäisen uhanalaisia (CR). Lausunnossa todetaan-kin, että voimajohtoalueen alle jäävien arvokkaiden luontokohteiden maanomistajia tulee tiedottaa, opastaa ja k...h... 
	Hämeenlinnassa Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen läheisyyteen 23 metrin päähän sijoittuu Seppälän liito-oravan elinalue, joka tulee todennäköisesti supistumaan johtoalueen reunavaikutuksen myötä. Alueella olisi tärkeää selvittää laajemmalta alueelta liito-oravalle sopivia elinympäristöjä ja turvata niiden lisäksi kulkuyhtey-det metsäalueiden välillä. Edelleen todetaan, että hankkeen rakentaminen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028, jolloin hanketta varten vuonna 2021 tehdyt liito-oravakartoituks... 
	Vesistöjen, laajojen peltoaukeiden ja muille linnuille törmäysriskiä aiheuttavien riskipaikkojen voimajohdot on merkittävä esimerkiksi huomiopalloilla, joiden ansiosta linnut havaitsevat johdot paremmin ja törmäysten määrä vähenee. 
	Lausunnossa todetaan, että voimajohtohanke hävittää tai heikentää useita luonnon monimuotoisuudelle tär-keitä alueita myös Hämeenlinnan alueella. Yleisesti ottaen näin mittavien hankkeiden yhteydessä on mietittävä toimijan puolelta ekologisen kompensaation mahdollisuuksia, koska hankkeesta syntyviä haittoja ei voida es-tää tai lieventää riittävästi. 
	Lausunnossa huomioidaan, että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on huomioitu ihmisiin kohdistuvia terveysvaikutuksia ja arvioinnin periaatteet ovat yhteneväisiä ympäristöterveydenhuollossa käytettyjen riskin-arviointien periaatteiden kanssa. Ympäristöterveydenhuolto pitää tärkeänä, että terveysvaikutuksia arvioita-essa käytetään viimeisintä tutkimustietoa. Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttavan toimin-nan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia t...H...a...v...m...k... 
	Hämeenlinnan kaupunginmuseo 
	Hämeenlinnan kaupungin alueelle osuvat asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat vaihtoehtoiset linjaukset Riuttavuoren, Porvari-Laurilan, Karhunsillan ja Soilan alueille.  
	Johtoreiteiltä on hanketta varten laadittu syksyn 2021 aikana arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy), jonka tuloksia ei ole huomioitu vielä arviointiohjelmassa. Selvitys on Kanta-Hämeen osalta suoritettu riittävällä tark-kuudella ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kanta-Hämeen osalta inventoinnin jälkeen alle 200 metrin etäisyydellä suunnitellusta linjauksesta tunnetaan neljä muinaismuistolain (295/1963) suojaamaa kiinteää muinaisjäännöstä (lueteltu lausunnossa). Hankkeen vaiku-t...a...k...t...-t...r...h...s...m...a...j...
	rajauksen välittömään läheisyyteen suunniteltaisiin pylväspaikkaa, tulee tarkemmat suunnitelmat lähettää Kanta-Hämeen alueelliseen vastuumuseoon lausuttavaksi. 
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema 
	Esitetyn karttamateriaalin perusteella Kanta-Hämeessä hankealue sijoittuu maakunnallisesti merkittäville ra-kennetuille kulttuuriympäristöille, kuten Ekojoen tilan rakennettu kulttuuriympäristö, Evojoen kulttuurimaisema eli Iso- ja Vähä-Evo, Ylempi Viipurintie eli Suuri Savontien, Ylinen Viipurintie, Kurkijärven Montolan kulttuuri-maisema, Kurkijärven kartanon rakennettu kulttuuriympäristö, Kataloisten nuorisoseurantalo, Kataloisten kylä ja kulttuurimaisema, Karhin kylän kulttuurimaisema ja Hikiän kulttuurimaisema. Lisäksi hankealue sijoittuu m...m...m... 
	Hankkeen arviointiselostuksessa tulee viitata Kanta-Hämeen osalta viimeisimpään maakunnallisesti merkittä-vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen selvitysraporttiin vuodelta 2019 (Hämeen liitto ”Hämeen maakunnal-lisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt”). Arviointiohjelmassa on käytetty vanhempaa Hämeen liiton Rakennettu Häme –julkaisua vuodelta 2003. 
	Hausjärvellä hankealue sijoittuu kirkonkylän tuntumaan, jonka vuoksi vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida Hikiä-Kirkonkylä osayleiskaavatyön yhteydessä laadittu Hausjärven kirkonkylän ja Hikiän osayleiskaava-alu-een rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (Heilu Oy 2021) ja maisemaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy 2011 & Tengbom Oy 2021). 
	Kanta-Hämeen alueellinen museo toteaa, että rakennetun kulttuuriympäristön vaikutusten arvioinnin tukena tulisi käyttää myös kuntakohtaisia inventointeja, jotka ovat laadittu muun muassa Lammin ja Tuuloksen seu-dulta. Pyydettäessä alueellinen vastuumuseo toimittaa inventointiraportit selvityksen laatijalle. 
	Hankealue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen (Turkhaudan-Lavinnon-Karhen kulttuurimaisemat) mai-sema-alueelle, maakunnallisesti arvokkaaseen Tuuloksen kulttuurimaiseman maisema-alueelle, maakunnalli-sesti arvokkaaseen Kataloisten-Poikmetsän kulttuurimaisemaan ja maakunnallisesti arvokkaaseen Mommi-lanjärven-Puujoen kulttuurimaisemaan. 
	Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään Syrjäntaustan kylän rakennettuun kulttuuriympäristöön (valtioneuvoston päätös 22.12.2009) ja valtakunnallisesti merkittävän Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkon rakennetun kulttuuriympäristön (valtioneuvoston päätös 22.12.2009) tuntumaan. Suunnittelualue sivuaan val-takunnallisesti merkittävää Mommilan kartanomaiseman rakennettua kulttuuriympäristöä (valtioneuvoston päätös 22.12.2009) ja valtakunnallisesti merkittävää Evon metsäopiston rakennettua kulttuuriympäristöä (val-t...t...m... 
	Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, kuten Evon metsäkulttuuri- ja jokimaise-mat, Lammin kulttuurimaisemat ja Lammin lounaiset viljelymaisemat (valtioneuvoston päätös 18.11.2021). 
	Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo pyytää tarkistamaan sivulla 150 esitetyn kuvan 5.66 kulttuuriympä-ristöihin liittyvät tiedot, sillä esimerkiksi karttakuvassa esitetty Poltinahon kasarmialue ei sijaitse hankealueella. 
	Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo toteaa, että hankealueen puutteellisesti esitetyt kulttuuriympäristöön liittyvät arvoalueet tulee tarkastaa tehdyistä rakennusperinnön inventoinneista ja täydentää tiedot ympäristö-vaikutusten arviointiselostukseen. Hankkeen vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaise-maan on arvioitava erityisesti tunnetuilla rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueilla. 
	Janakkalan kunta 
	Janakkalan kunnan lausunnossa todetaan, että Janakkalan kunnan osalta suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu jo olemassa olevalle johtoreitille. Hankkeen ympäristövaikutukset jäävät Janakkalan osalta arviointiohjelman perusteella melko vähäisiksi. Johtoalueen laajentaminen edellyttää kuitenkin puiden kaatoa nykyisten johto-reittien reunustoilta. Puiden kaatoa ei tule tehdä lintujen pesimäaikana. Suunnitellun voimajohtoreitin läheisyy-teen sijoittuvat kanahaukan pesäpaikat tulee huomioida toteutuksessa. Myös lintujen massalevähdyspaikat ja n...t...t...t... 
	Janakkalan kunta katsoo, että arviointiohjelmassa on kattavasti huomioitu arvokkaat luontokohteet ja muut vaikutusalueella sijaitsevat huomioitavat kohteet. Voimajohtoreitin suunnitelman ja valinnan tarkentuessa tulee tarkastella tarkemmin voimajohtojen läheisyyteen sijoittuvia asuinrakennuksia ja arvokkaita luontokohteita sekä huomioida suunnittelussa keinot mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Suunniteltu 
	voimajohto sijoittuu pääasiassa asumattomalle alueelle tai haja-asutusalueelle, eikä siitä muodostu merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön. Hankkeen toteutuminen ei estä maakuntakaavoissa tai yleiskaavoissa osoitettujen aluevarausten toteutumista. 
	Uudet sähkönsiirtoyhteydet ovat tärkeitä valtion ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja riittävän sähkön omava-raisuuden ylläpitämisen näkökulmasta. Voimajohtoyhteys parantaa myös energiatehokkuutta ja vähentää säh-könsiirron energiahäviöitä. Janakkalan kunta katsoo, että arviointisuunnitelmassa esitetyn voimajohtohank-keen toteuttaminen on perusteltua ja kannatettavaa. 
	 
	Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seudun ympäristöterveys 
	Annetun lausunnon mukaan on 
	- suositeltavaa hakea vaihtoehtoista linjausta kohdissa, joissa vakituisessa asuinkäytössä oleviin asuinraken-nuksiin on etäisyyttä alle 100 m 
	- Syrjäharjun pohjavesialueen osalta voimajohdon purkuun ja rakentamiseen liittyvät toimet tulee toteuttaa siten, että pohjaveden laatua ei heikennetä. 
	Jämsän kaupunki 
	Jämsän alueelle suunnitellut voimajohdon siirrot ovat perusteltuja. Hankkeen tulevat vaikutukset asutukselle, luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen on syytä pitää mahdollisimman vähäisinä ja ko. seikat tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. 
	YVA-ohjelma on seikkaperäisesti ja selkeästi laadittu. YVA-selostusvaiheessa tehtävä vaikutusten arviointi vaikuttaa kattavalta. 
	Jämsän Ravi ry, Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry, Hämeen hevosjalostusliitto ry, Keski-Suomen hevosjalostusliitto ry 
	Jämsän raviradan alueella on vilkasta elinkeino- ja harrastustoimintaa. Lausunnossa esitetään, että Alajärvi-Hikiä voimajohto sijoitettaisiin Jämsän raviradan kohdalla kulkemaan uutta linjausta eli voimajohdon nykyisen sijainnin länsipuolelle luonnosteltua linjausta pitkin. Nykyinen linjaus aiheuttaa hankaluuksia mm. raviradan käytössä, rajoittaa raviradan perusparannustöitä, hankaloittaa esimerkiksi onnettomuustilanteissa pelastustoi-mia sekä yleisesti alueen kehittämisessä. Voimajohdon siirtäminen kulkemaan raviradan kohdalla suunnitte-l...e...e... m....  
	Keski-Suomen museo 
	Rakennetun kulttuuriympäristön osalta muutokset eivät suoraan kohdistu kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin. Vaikka voimajohdolla on tunnistettava maisemavaikutus, on muu-toksien sijoittuminen olemassa olevaan rakenteeseen kokonaisuutta tukeva ratkaisu. YVA-ohjelman sisällössä on kuitenkin huomautettavaa rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan sisällön osalta.  
	Raporttiin tulee korjata ja myös vaikutuksien arvioinnissa huomioida, että Petäjäveden vanha kirkko on Unesco-maailmaperintökohde. Sen osalta tulee YVA-ohjelmaa täydentää ja ottaa huomioon maailmaperintö-kohteisiin liittyvät ympäristövaikutuksien arvioinnin menetelmät. Lisäksi rakennettua kulttuuriympäristöä käsit-televästä aineistosta puuttuu kokonaan Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-ristöt. Ohjelmassa tulee näkyä, että vanhan Alajärvi-Hikiä kantaverkon kohteista Petäjäveden muuntoa...o...n...-S...-S...-S...t...-a...-o...K...-S...e...p...P...i...s... 
	Hankealueelle on tehty vuonna 2021 arkeologinen inventointi, joka on hyväksytty ja inventoinnin kohteet on viety valtakunnalliseen muinaisjäännösrekisteriin. Arviointiohjelmassa on hyvin ohuesti ja ylimalkaisesti ku-vattu ja esitetty arviointitapaa hankkeen vaikutuksista arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kulttuuriympäristön osalta kuvaukset ja arviointi keskittyy ensisijaisesti kulttuurimaisemaan. Arviointiohjelmaa tulee täydentää ar-keologisen kulttuuriperinnön osalta. Lisäksi arviointikriteereistä ei käy selville, miten kriteerejä käytetään ar-k...t...l...n...
	Työmaaliikenne muinaisjäännösten läheisyydessä on kuitenkin yksi suurimmista uhista kiinteiden muinais-jäännösten säilymiselle koskemattomina voimajohtohankkeissa. 
	Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto 
	Lausunnossa otetaan kantaa Jämsän ja Keuruun aluetta koskeviin asioihin. Voimajohtoreitit sijoittuvat Jämsän Kerkkolankankaan pohjavesialueelle. Jämsän ja Keuruun alueilla sijoittuu alle 100 metrin ja 100–300 metrin etäisyydelle useita loma- ja pysyvän asutuksen rakennuksia. Lisäksi todetaan, että arvioinnissa tulee huomi-oida rakentamisvaiheen ja mahdollisten ympäristöonnettomuuksien vaikutukset pohjavesiin. Talousveden laatu ja riittävyys tulee turvata voimajohtoreitin lähikiinteistöillä.   
	Lahden museot 
	Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museo edellytti lausunnossaan 21.4.2021 suunnittelualueen muinais-jäännöstietojen päivittämistä ja näiden tietojen huomioonottamista hankkeen toteutuksessa. Selvityksen/ar-keologisen inventoinnin suoritti Fingrid oyj:n toimeksiannosta Mikroliitti oy syksyllä 2021. Inventoinnissa suun-nittelualueelta (Päijät-Hämeen osa) löydettiin yksi muuksi kulttuuriperintökohteeksi tulkittava raivausröykkiö (raportin kohdenro 41, s. 44; muinaisjäännösrekisteri 1000043822 Soutsalmi) ja löyt...3...t...e...h...k... 
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 
	Voimalinja kulkee Padasjoella kahden merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisema-alueen lävitse: valtakunnal-lisesti merkittävän Vesijaon kylän kulttuuriympäristön (Museovirasto RKY 2009, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021) sekä maakunnallisesti arvokkaan Toritun kylän kulttuurimaiseman (Päijät-Hä-meen maakuntakaava 2014). Vaikutusalueelle sijoittuvat myös Auttoisten ja Kaukelan kylien kulttuuriympäris-töt. (Päijät- Hämeen maakuntakaava 2014). Nämä on esitetty kartta-aineistossa, mutta a...l...–9...e...k...-H...-H...k...-H...a...d...-H...(...-H...a...-a... 
	Padasjoen osuudella uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle, mutta voimajohtoalue levenee noin 11 metriä. Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on tarkoitus arvioida havainnekuvin sekä maisema-arkkitehdin maastokäynteihin pohjautuvin maisema-analyysein ke-väällä 2022. Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön arvioidaan maisema-alueiden ja kulttuuriympäristö-jen muodostamina kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaisemassa. 
	Kartta-aineistossa Toritun ja Vesijaon kulttuuriympäristöjen kohdalla 100 tai 300 metrin etäisyydelle johtoalu-eesta sijoittuu useampi rakennus. Kyseisillä kulttuuriympäristöalueilla sijaitsee arvokkaiksi inventoituja raken-nusperintökohteita, jotka ovat olennainen osa alueiden arvopiirteitä. Koska alueita ei ole asema- tai yleiskaa-voitettu, arvokohteita ei kuitenkaan ole kaavoista suoraan todettavissa. Arviointimenettelyssä tulee siksi ottaa huomioon myös voimalinjan vaikutusalueelle sijoittuva mahdollin...k...t...k...m... k... 
	 
	Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom 
	Ei lausuttavaa asiasta. 
	 
	Luonnonvarakeskus 
	Luonnonvarakeskus keskittyy lausunnossaan riistalajeihin ja toteaa lausunnon tiivistelmässä seuraavaa: 
	Hankealueella ei ole tehty riistan osalta luontokartoituksia. Hankealueen lajiston nykytilaa on arvioitu lähinnä saatavilla olevan aineiston perusteella. Voimajohto kulkee susireviirin (Multian reviiri) poikki ja hankealueelta tai sen läheisyydestä on tehty havaintoja kaikista suurpedoistamme. Lisäksi hankealueen pohjoisin reittiosuus kulkee metsäpeuralaidunten läpi. Olemassa olevan voimalinjan reittiä hyödyntävällä hankkeella ei nähdä ole-van merkittäviä haitallisia vaikutuksia riistalajeille luku...T...- j...s...j...
	esiintymisestä alueella. Vaikutukset voivat liittyä liikkumisen vaikeutumiseen, helpottumiseen, resurssien saa-tavuuteen, elinympäristön pirstaloitumiseen, reunavaikutuksiin ja erilaisen häiriön lisääntymiseen. Eritoten ka-nalintujen soitimet saattavat häiriintyä, mikäli voimalinja rakennetaan liian lähelle soidinpaikkoja. 
	 
	Metsähallitus (lausunnon liitteet ei ole tässä mukana) 
	Metsähallituksella on suunnitellulla johtolinjalla hallinnassaan runsaasti valtion monikäyttömetsiä sekä eri suo-jeluohjelmissa suojeltavaksi varattuja valtion alueita. Metsähallitus pyytää YVA-ohjelmassa huomioitavaksi seuraavia seikkoja, jotka koskevat Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. Huomiot on alla esitetty reitti-osuuksittain: 
	Alajärvi-Petäjävesi: 
	Soinin kunnan alueella johtoreitti kulkee Metsähallituksen hallinnoimien Mäntykankaan (FI0800100, SAC) ja Matosuon (FI0800038, SAC) Natura 2000 -alueiden vierestä. Mäntykankaan Natura-alue on kuusivaltainen tuoreen kankaan metsäalue, jonka luoteisreunassa on aapasuo. Mäntykangas on arvokas vanhojen metsien suojelukohde, jonka puusto on paikoin yli 120-vuotiasta. Alueen suojelun perusteena ovat luontotyypeistä aa-pasuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot. Lajien osalta suojelun perusteena on luontod...l...-o... 
	Liito-oravan elinympäristömallinnuksen mukaan lajille sopivia elinympäristöjä on voimajohtolinjan länsipuo-lella, jolloin alueen liito-oravat joutuvat todennäköisesti ylittämään voimajohtolinjan. Elinympäristömallinnuk-sen mukainen ennustemallikartta on esitetty liitteessä 1. Ennustemallikartoilla ei ole suoraa laki- ja ohjaavaa vaikutusta, mutta niiden välittämä informaatio on syytä ottaa huomioon hankkeen vaikutuksia arvioitaessa. Johtoalue on nykyisellään 54 metriä leveä ja se levenee 4 metriä molemmilta puolilta yhteensä 62 metriin. M...-a...m...t...-a...v...k...o...-a...n...-o...-a... 
	Matosuo on karu aapasuo, jolla on pienialaisesti myös eksentrisen keidassuon piirteitä. Alue on kaiken kaikki-aan suoluonnoltaan monimuotoinen ja se on samalla myös merkittävä linnustonsuojelualue. Natura-alueen suojelun perusteena on luontotyyppien lisäksi lajien osalta metsäpeura. Alueella pesii lisäksi rauhoitettu ja erityisesti suojeltava lintudirektiivin liitteen I laji. Voimalinjan korkeuden kasvaessa se saattaa lisätä lintujen törmäysriskiä. Tämän riskin lievittämiseksi sekä Mäntykankaan että Matosuon kohdilla voimalinja tulee merkitä v... 
	Petäjävesi-Jämsä: 
	Petäjäveden-Jämsän reittiosuudella nykyinen johtolinja kulkee Jämsän kunnassa Hallinmäen Natura 2000 -alueen (FI0900124, SAC) läpi. Hallinmäki on valtaosin Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion suojeluun varattua aluetta, josta tullaan perustamaan luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Metsähallitus pitää hyvänä ratkaisuna, että YVA-ohjelmassa tarkastellaan Hallinmäen Natura-alueen lännestä kiertävää vaihtoehtoa uudelle johtokäytävälle (E-F1). Hallinmäen arvokkainta osaa ovat luonnontilaiset purot, tyypiltään v...p...- j...l...y...-l...-p... p...e...-,...- k...-o...j...t...-o...m...-o...l...a...-o...N...-l...-a...t...i...m...-a...s...- j...-a...-a...v...i...d...e...N...-a... 
	Toivila-Hikiä: 
	Toivila-Hikiän reittiosuuden johtoalueella sijaitsee kaksi Metsähallituksen hallinnassa olevaa kiinteistöä 109-532-5-27 Metsä-Pylkkälä ja 109-532-22-83 Metsä-Norola. Molemmat kiinteistöt on suojeltu Metsähallituksen omalla päätöksellä. Niistä tullaan myöhemmin perustamaan luonnonsuojelulain mukainen 
	luonnonsuojelualue. Metsähallitus huomauttaa, että ohjelmassa esitetyistä arvokkaista luontokohteista (tau-lukko 5–14 ja liite 1, karttalehti 18) puuttuu kiinteistöllä Metsä-Norola sijaitseva liito-oravan esiintymispaikka/re-viiri sekä Natura-luontotyypit lehdot sekä pikkujoet ja purot (liite 3). Lehdot edustavat kasvillisuustyyppejä si-nivuokko-käenkaalityyppi (HeOT) ja käenkaalioravanmarjatyyppi (OMaT). Liito-oravan havaintopaikka sijait-see noin 25 metriä nykyisen johtoaukean reunan itäpuolella, Liito-o...L...-h... l...-o...s... e...-o... e...k... V... m...h... e...-o... e... l...a-a... h...-N...l...-o...-l... t...a... M...-N...a...-o...t... k... 
	MTK Häme 
	YVA-ohjelmassa tulee nostaa kärkiteemaksi vaikutukset ihmisiin ja elinkeinoihin, jotta asukkaat ja heidän elin-keinonsa tulevat edelleen toimeen kyseisellä alueella. MTK kannustaan aktiiviseen yhteydenpitoon hankkeen aikana ja esittää, että maanomistajien infotilaisuuksia järjestetään linja-alueen varrella. Lausunnossa toivotaan aktiivista ja suoraan tiedottamista myös yksittäisiin maanomistajiin hyvän yhteistyön ylläpitämiseksi ja esimer-kiksi rakentamistöiden oikean ajankohdan varmistamiseksi, e...L...d...a... 
	Haittojen vähentämiseksi kannustetaan käyttämään peltoalueilla haruksettomia peltopylväitä aina kun se on mahdollista ja huomioimaan linjojen ripustuskorkeudet siten, ettei niistä ole haittaa koneiden liikkumiselle ko. alueilla.  
	 
	Multian kunta 
	YVA-arviointiohjelmassa on esitetty hyvin Multian kuntaa koskevat tiedot. Esitetty voimajohtolinja ei ole ristirii-dassa jo toteutuneen ja suunnitellun maankäytön kanssa. Vilhusenmäen alueella linjausmuutos B - C1 olisi suositeltavin. Tässä vaihtoehdossa ei mennä vanhojen metsien suojelualueelle. Uuden johdinkäytävän leveys ja pituus on pienempi kuin vaihtoehdossa B - C2, jossa jouduttaisiin rakentamaan kokonaan uutta johdinkäy-tävää noin 1,2 km. Suurin haitta suojelualueelle on rakennustyönaikainen toimi...m...-o... 
	 
	Museovirasto edentää lausuntopyynnön YVA-menettelystä alueellisille vastuumuseoille. 
	 
	Petäjäveden kunta 
	Voimajohtolinjan linjausmuutos Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä tulee tarkastella vielä maastossa uudestaan esimerkiksi kunnan edustajan kanssa, jotta uusi linjaus aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa alueen rakennetuille pihapiireille. 
	Arviointiohjelman liitekartoilta puuttuvat rantaosayleiskaavojen rakentumattomien rantarakennusyksiköiden merkinnät (RA, AP jne.), jotka tulee huomioida vaikutusarvioinnin laadinnassa. Mikäli voimalinjan sijoitus estää uusien rantarakennusoikeuksen toteutuksen, tulee tämä korvata maanomistajille.  
	Syrjäharjun Natura-alueen arvioinnissa tulisi ottaa huomioon voimajohtolinjan sijoittaminen olemassa olevan voimajohtolinjan paikalle. Tällöin voimajohtoalue levenisi neljä metriä molemmin puolin voimajohtoaluetta. Voi-daan arvioida, että suurin haitta Natura-alueelle olisi rakentamisen aikainen toiminta. Mikäli uusi 400 + 110 kV voimajohto voidaan sijoittaa olemassa olevan voimalinjan paikalle, vältytään uuden johtokäytävän rakentami-sesta. 
	Pirkanmaan ELY-keskus 
	Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Kuhmoisten kunta liittyi osaksi Pirkanmaan maakuntaa vuoden 2021 alusta. Kunnan alueella on tästä huolimatta toistaiseksi voimassa Keski-Suomen maakunta-kaava. Voimassa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset voimajohtoalueella sen välittömässä läheisyydessä on esitetty arviointisuunnitelmassa ja tulee ottaa huomioon kokonaisuudessa, mukaan lukien koko maakuntaa koskevat määräykset. 
	Maisemaselvitys ja -vaikutusten arviointi ovat keskeinen osa suunnittelua. Kokonaisvaltainen maiseman ana-lysointi on tarpeen, jotta voidaan muodostaa käsitys maisemakokonaisuudesta ja tehdä johtopäätöksiä mai-seman ja sen eri osa-alueiden herkkyydestä suhteessa rakentamiseen. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset 
	ja haitat sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin, mukaan lukien vakituinen- ja loma-asutus, sekä vaikutukset virkistyskäyttöön tulee huomioida jatkosuunnittelussa.  
	Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön osalta on kuvattu mm. hankealueella ja sen vaikutusalueelle sijoittuvaa elinkeinotoimintaa, vakituista ja loma-asutusta, alueen kaavoitustilannetta ja mahdollisuuksia virkistyskäyt-töön. Hankealueen lähiseudun asuin- ja lomarakennukset sekä haastavat maastomuodot sekä luontoarvot on otettu huomioon muodostamalla kiertäviä vaihtoehtoja. 
	Arviointiohjelmassa on kuvattu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden merkitys hankkeessa sekä hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäris-tön arvoalueet sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimi-sen kannalta tärkeät alueet. Kyseiset alueet on otettu huomioon ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa. 
	Kuhmoisten kunnan puolella osalla suunnittelualuetta on voimassa Kuhmoisten keskustan alueen oikeusvai-kutukseton osayleiskaava sekä Päijänteen rantaosayleiskaavaan kuuluva Vuorikon alue, sekä Ylä-Karkjärven ja Poikkijärven ympäristöt vuonna 2002 voimaan tulleesta Kuhmoisten sisäjärvien rantaosayleiskaavasta. Kuh-moisten kunnan keskustan alueelle ollaan laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Voimajohtohanke sijoittuu Kuhmoisten kunnan alueella osin nyt laadittavana olevan kaavan suunnittelualueelle a...n... 8...a...e... m... o...k... v... K...m...e... v... 
	 
	Luonnonsuojelualueet ja eliöstö 
	Voimajohtohankkeen arviointiohjelma on sisällöltään ja laadultaan huolellisesti valmisteltu. Hankealueelta laa-ditut luontoselvitykset kuvaavat aluetta pääosin sellaisella tarkkuudella, että vaikutusten tunnistaminen ja ar-vioinnin kohdentaminen on mahdollista. 
	Kuhmoisissa voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen alle 500 metrin vyöhykkeelle sijoittuu yhteensä yhdek-sän suojelu-/suojeluohjelma-aluetta tai Metsähallituksen tulevaa suojelualuetta. Näistä kolme sijoittuu osittain suunnitellun voimajohtoreitin tai reittivaihtoehdon alueelle Kurjennoron alueella. Natura-alueista reitille tai sen läheisyyteen enintään kilometrin vyöhykkeelle sijoittuu Kuhmoisissa kaksi aluetta, joista toinen sijaitsee suun-nitellun voimajohtoreitin alueella (Isojärvi-Arvajanr... m...o... l...-a... a...j...-A... -r... a...-a... 
	Johtoreitillä Kurjennoron alueella Kuhmoisissa on luonnonsuojelualuetta (Pälämän Jokilahden ja Hassinkos-ken luonnonsuojelualue) ja Natura-aluetta (Isojärvi-Arvajanreitti), joiden vuoksi sekä asutuksen huomioi-miseksi on muodostettu nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvan läntisen vaihtoehdon ohelle itäinen vaihto-ehto, jossa muodostuu uutta maastokäytävää n. 96 metrin leveydeltä. Nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvan vaihtoehdon toteuttaminen leventäisi voimajohtoaluetta Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnon...l... k...-A...-a...-K... m...-a...e... ra...R... K... l...s... k...n... 
	Hankealueelta on tunnistettu linnustollisesti arvokkaista alueista Kansainvälisesti arvokkaat lintualueet (IBA), Suomen arvokkaat lintualueet (FINIBA) ja maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI). Suunnitelluille voima-johtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei Kuhmoisten alueella sijoitu IBA- tai MAALI-alueita. Päijän-teen FINIBA-alue Kuhmoisissa sijoittuu hieman alle kilometrin etäisyydelle voimajohtoreitistä. Vaikutusten lie-ventämiseksi on suositeltavaa merkitä lintujen muutonaikaisten...l... p...-a... l...m... 
	Voimajohtoreittien inventoinneissa kevään 2021 maastoselvitysten aikaan kiinnitettiin huomiota pesimälinnus-toon sekä muutonaikaisiin kerääntymiin peltoalueilla ja vesistöillä. Varsinaista linnuston maastoselvitystä ei ole laadittu pesimälinnuston, kanalintujen soidinreviirien tai muutonaikaisen lajiston selvittämiseksi. Vaikutus-ten arvioinnissa kanalintujen tunnistetaan olevan yksi potentiaalisista törmäysriskin lajiryhmistä ja erityisesti uusien maastokäytävien alueelta tulisi kartoittaa kanalintujen reviirit ja huomioida n...V...i... s... h... 
	Luontoinventointien aikana kartoitettiin hankealueen arvokkaat luontokohteet. Kuhmoisten alueelta tunnistet-tiin yhdeksän kohdetta, joista seitsemän sijoittuu leventyvälle tai nykyiselle johtoalueelle. Kolme johtoalueelle 
	sijoittuvaa luontokohdetta tunnistettiin vesilain mukaisiksi arvokkaiksi lampi- / lähdekohteiksi ja yksi luonnonti-laiseksi purouomaksi. Pienvesien luontoarvojen ja hydrologian turvaaminen tulee ottaa huomioon rakennusai-kaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa arvokkailla kohteilla. 
	Johtoalueelle sijoittuu silmälläpidettävän ahokissankäpälän sekä erityisesti suojeltavan lajin, ketokatkeron, noin 100 kukkivan yksilön esiintymä. Ketokatkero on erittäin uhanalainen putkilokasvi, ja esiintymän turvaami-nen tulee ottaa huomioon johtoreitin rakennustöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hankkeen vaiku-tuksien arvioinnissa. 
	Hankealueen liito-oravan elinpiirit kartoitettiin maastokartoituksella keväällä 2021. Kuhmoisten alueelta havait-tiin yksi liito-oravan elinalue Kukkulanmäeltä noin 19 metriä johtoalueen reunasta. Liito-oravan kulkuyhteyden säilyttämiseksi on liito-oravan elinpiirin lähellä tehtävien puuston poiston yhteydessä suositeltavaa jättää arvi-ointiohjelmassa kuvatun valikoivan hakkuun keinoin puustoinen kulkuyhteys johtoreitille. 
	Haitallisista vieraslajeista johtoreiteillä havaittiin lupiinia, jonka leviämisen estäminen tulee huomioida maan-siirtotöitä suunnitellessa ja toteutettaessa. 
	Pintavedet 
	Pintavesivaikutusten osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää arvokkaisiin pienvesikohteisiin. YVA-ohjelmavai-heeseen kartoitetut luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset pienvedet on selvitetty ja esitetty kappaleessa 5.14. eikä 5.16, kuten ohjelmassa mainitaan. 
	YVA-ohjelmassa todetaan, että tarvittaessa tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pylväsrakenteet sitä edellyt-tävät, ja että rakentamisen päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle aiheudu pysyvää haittaa ja ojat avataan tarvittaessa. Ohjelman mukaan uomia myös ylitetään koneilla. Ojien lisäksi voimajohtolinja ylittää useita puroja. Ohjelmasta ei käy ilmi se, miten pienvesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset estetään tai minimoidaan. Arviointiselostuksessa on tarkasteltava sekä rakentamisen ja k...m... v... M...-s... 
	Pohjavedet 
	Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu osuudella Toivila-Hikiä Pirkanmaan osalta (Kuhmoinen) Kopsanharjun 2-luokan pohjavesialueelle 940 metrin matkalla ja sivuaa Karklammin 1-luokan pohjavesialuetta. Pohjaveteen voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia. Esimerkiksi vaikutuksia kaivoveden laatuun ja määrään ei ole ilmennyt Fingridin aiemmissa voimajohtohankkeissa. 
	Nykytilan tarkastelussa on vielä huomioitava, että voimajohtoreitti sivuaa Karklammin pohjavesialuetta noin 1000 metrin matkalta ja pohjavedenottamo sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. Kylmä-lähde (lähde) sijaitsee 100 metrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. Lisäksi tulee huomioida yksityisten talouksien kaivot lähietäisyydellä. 
	Vaikutusten arvioinnissa on huomioitava työnaikaiset pohjavesivaikutukset, kuten työkoneiden käyttö, huolto ja säilytys (mm. polttoaine- ja öljyvuodot). Lisäksi tulee huomioida rakentamiseen liittyvät vaikutukset, kuten 
	pylväiden perustusten rakentaminen (mm. perustamistavat ja -menetelmät, pohjaveden pinnankorkeus ja vai-kutus siihen). 
	Ilmasto 
	Sähkönsiirtoverkon toimivuus ja toimintavarmuus ovat perustavanlaatuisia edellytyksiä energiajärjestelmän murrokselle, ja tämä on hyvä tunnistaa hankkeen kokonaismerkittävyyden kannalta. 
	Ilmastovaikutusten arviointia on esitetty kattavasti (ja keskimääräistä YVAa paremmin) sekä hillinnän että so-peutumisen näkökulmista. Yksittäisinä vielä tarkennettavina seikkoina: 
	L
	LI
	• Hiilivarastovaikutuksissa tulisi huomioida esitetyn lisäksi myös maaperän hiilivaraston poistumat eri-tyisesti turvemaiden osalta. 

	LI
	• Elinkaaren loppuosassa voisi kiinnittää huomiota myös materiaalien uudelleenkäyttöön tai kierrätyk-seen. 

	LI
	• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta siirtoverkon toimintavarmuus erilaisissa tilanteissa on kes-keinen kysymys. Tässä olisi hyvä tunnistaa sekä yksittäiset ääritapahtumat, että pitkän aikavälin kes-kimääräiset muutokset olosuhteissa. Esitetyt tietolähteet tukevat muutosten tunnistamista. 

	LI
	• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta olisi toimintaan itseensä kohdistuvien riskien lisäksi hyvä myös tarkastella, voiko ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä lisätä hankkeen aiheuttamia ympäris-tövaikutuksia tai lisätä ympäristön herkkyyttä hankkeen aiheuttamille vaikutuksille. 


	 
	Pirkanmaan liitto 
	Pirkanmaan liitto pitää erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena valtakunnallisten sähkönsiirron yhteyksien kehittä-mistä. Hankkeen tavoitteet vastaavat Pirkanmaallakin tunnistettuihin kehittämistarpeisiin energiatehokkuuden sekä huoltovarmuuden edistämisen osalta.  
	Pirkanmaan liitto pitää hyvänä, että hankkeessa pyritään valtaosin hyödyntämään jo olemassa olevaa johto-käytävää, mutta myös vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu tietyillä johto-osuuksilla on tarkoituksenmukaista.  
	Hanke sijoittuu Pirkanmaan osalta Kuhmoisten kunnan alueelle. Johtoreitille Kuhmoisten pohjoisosaan Kur-jennoron alueelle on esitetty nykyisen johtoaukean lisäksi vaihtoehtoista uutta itäistä johtoreittiä. Nykyinen johtoreitti ylittää Natura-alueen ja sijoittuu aivan Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuojelualueen länsireunalle halkoen Kurjennoron ja Ylä-Järvenpään peltoaukeita. Vaihtoehtoinen reitti siirtäisi johtoaukean kauemmas suojelu-, Natura- ja rantojensuojeluohjelma-alueiden muodostamasta koko...p...a...k...m...-a...a... 
	Voimajohtoreitin vaihtoehtotarkastelussa ja vaikutusarvioinnissa on tarpeen tunnistaa ratayhteyden yhteys-tarve -merkintä; voimalinjan toteuttamisella ei tule estää tai vaikeuttaa mahdollisen ratayhteyden toteuttamista. Ratayhteyden yhteystarvetta koskeva suunnittelumääräys edellyttää myös huolehtimista siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Pirkanmaan liitto katsoo, että YVA-o...s... a...j... 
	 
	Pirkanmaan maakuntamuseo 
	Voimajohto sijoittuu Kuhmoisissa valtakunnallisesti arvokkaaseen Arvajanreitin kulttuurimaisemaan sekä val-takunnallisesti arvokkaan Kuhmoisten Linnavuoren muinaismaiseman läheisyyteen. Lisäksi voimajohto kulkee maakuntakaavaan merkityllä kulttuuriympäristön vetovoima-alueella. Kuhmoisissa on vielä voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, jossa maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita ei ole merkitty varsinaiselle kaavakartalle. Mahdollisesti tästä syystä niitä ei ole myöskään tunnistettu ympä-r...i...v...t...-S...a...l...-a...o... 
	Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että Kuhmoisten alueella maisemaan kohdistuvia vaikutuksia on tutkit-tava maisema-analyysein ja mahdollisin havainnekuvin erityisesti Arvajanreitin kulttuurimaisemaan suunnitel-lun Kurjennoron voimalinjamuutoksen osalta sekä Kuhmoisten linnavuoren muinaismaisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautetta-vaa. 
	Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ympäristöterveyskeskus 
	Lausunnossa katsotaan perustelluksi, että ihmisten elinoloihin ja terveyteen liittyvät vaikutukset selvitetään hankkeen yhteydessä. Padasjoen kunnan alueella voimajohtoalueen välttämään läheisyyteen sijoittuu sekä vapaa-ajan asutusta että pysyvää asutusta. Arviointiohjelmassa mainittuja raja-arvoja voidaan käyttää, kun arvioidaan sekä sähkömagneettiselle kentälle tapahtuvaa mahdollista altistumista. Meluvaikutusten arvioin-nissa tulisi pystyä arvioimaan suhteessa valtioneuvoston päätöksessä asetettuihin raja-a... 
	Pohjavesien osalta tulisi tarkastella, mitä haittaa itse voimajohdosta tai sen rakentamisesta voi aiheutua ja samalla esittää mahdollisia keinoja hallita tai ehkäistä kyseistä haittaa. Erityisesti yhteiskunnan vedenhankin-nan kannalta tärkeiden kohteiden osalta se on välttämätöntä. 
	 
	Päijät-Hämeen liitto  
	Päijät-Hämeen liitto on ilmoittanut, ettei ole lausuttavaa, mutta liitto tulee lisätä hankkeen jakelulistalle viran-omaisneuvotteluiden ja lausuntopyyntöjen osalta. 
	Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
	Lausunnossa todetaan, että sähköverkon siirtokapasiteetin kasvattaminen on positiivinen kehitys. Huomiona tuodaan esille, että rakentamisvaiheessa tulee ottaa huomioon ympäristöarvot liittyen maa-ainesten käsitte-lyyn ja muokkaamiseen sekä pölyn- ja meluntorjuntaan. Lisäksi tulee turvata elinkeinotoimintamahdollisuus ja 
	naapurikiinteistöjen vedenhankinta. Mikäli öljyjä tms. nesteitä valuu ympäristöön, tulee välittömästi käynnistää toimet mahdollisen terveyshaitan poistamiseksi. 
	Saarijärven kaupunki  
	Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman sivulla 72 on lueteltu kunnittain voimalinjan alu-eella tai läheisyydessä voimassa olevat kaavat. Arviointiohjelmasta puuttuu Valkenen –vesistön rannalle laa-dittu Matkasalon ranta-asemakaava. Saarijärven kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa arviointiohjelmaa koskien. 
	 
	Seinäjoen museot 
	Arkeologinen kulttuuriperintö 
	Suunnitellulla johtoreitillä on tehty arkeologinen inventointi syksyllä 2021 (MikroUitti Oy). Arkeologinen inven-tointi on tehty ja sen raportti on laadittu Etelä-Pohjanmaan osalta riittävältä tarkkuudella. Museo on tarkastanut inventointiraportin ja kirjannut inventoinnin ja tarkastettujen kohteiden tiedot muinaisjäännösrekisteriin.  
	Inventoinnissa ei ole todettu sellaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joiden laajuuden luotettava selvittäminen edellyttää tarkkuusinventointia tai koekaivausta. Suunnitellun johtoreitin äärelle sijoittuvat muinaisjäännökset voidaan ottaa huomioon pylvässijoittelussa, jos ne sijoittuvat johtoaukeille ja tarvittaessa kohteet tulee suojata rakentamisen aikana. Museo arvioi hankkeen vaikutuksia arkeologisiin kohteisiin ja mahdollisia lisäselvitystar-peita hankkeen edetessä. 
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisemat 
	Lausunnossa todetaan, että Alajärven sähköasemalle tulee jo nyt monesta suunnasta voimalinjoja ja ne muut-tavat maisemaa. Lisäksi voimajohdon reitille osuus Konttisuon ja Vehun sähköasemat, joiden läheltä voima-johto menee. Soinin Marjoperän asutuksen kohdalla voimajohtoreitti siirtyy vanhalta reitiltä hieman koilliseen. Samalla voimajohtolinja tulee lähemmäksi Keisalan koulua, joka on ehdolla maakunnallisesti arvokkaan ra-kennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Maakuntakaavassa (2005) kulttuuriympäristön tai maise...s...m...-P...m...e...-a...- j...t...-n...t...-P...-P...t...- e...m... 
	Keisalan arvoalueiden kohdalta voimalinjan itäpuolella, noin 3 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee valtakunnalli-sesti merkittävä Pesolan taloryhmä, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Taloryhmän ympärillä on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma). Valtakun-nallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluu myös Soinin kirkko ympäristöineen, joka si-jaitsee noin 3 km etäisyydellä voimalinjan länsipuolella. Soinin kirkon ympäristö ja keskusta on maakuntakaa-v... 
	Soinissa Vehun mylly ja pihapiiri, Parviaisen koulu Parviaisenkylässä sekä Vehun vanha kansakoulu Mänty-kangas l ovat ehdolla maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetun ympäristön kohteiksi. Lisäksi voimajohtoreitin varrella on paikallisesti arvokasta rakennusperintöä. Huomattava osa esimerkiksi Parviaisen alueelta kartoite-tuista kohteista on ennen v. 1920 rakennettuja pientiloja tai -asumuksia, joista osa on nykyisin loma-asuntoina. Lisätietoa alueen rakennetusta kulttuuriperinnöstä voi kysyä Seinäjoen museoilta. 
	Etelä-Pohjanmaan alueella voimalinja kulkee pääosin harvaan asutulla alueella. Soinissa 36 asuin- ja lomara-kennusta sijaitsee 300 metrin etäisyydellä tai lähempänä voimajohtoa, mutta Alajärveltä ja Ähtärissä ei yhtään. Lausunnossa muistutetaan, että vaikka pääsääntöisesti voimajohdot pyritään viemään kauas asutuksesta, voi yksittäisiin rakennuksiin kohdistua huomattavaa haitta, jos ne sijoittuvat lähelle voimajohtoja.  
	Alajärveltä voimalinjan alueella on Louhukankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava (2017). Soinissa on ran-tayleiskaava vuodelta 1999 sekä Konttisuon (2015) ja Korkeanaan tuulivoimaosayleiskaavat (2017). Näissä yleiskaavoissa ei ole osoitettu hankealueelle maisemallisesti tai rakennetun kulttuuriperinnön arvokohteita tai -alueita. Etelä-Pohjanmaan osalla hankealueella ei ole asemakaavoja. 
	Maisemavaikutusten osalta todetaan, että vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön on tarkoitus arvioida maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostamina kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaisemassa 0–3 kilometrin vyöhykkeellä. Vaikutusten arviointi ulotetaan enintään noin viiden kilometrin etäisyydelle uu-desta voimajohdon keskilinjasta, mitä pidetään teoreettisen näkyvyyden vyöhykkeenä. Voimalinjojen 
	kasvaessa pylväsrakenteet tulevat korkeammiksi ja vankemmiksi, joten on hyvä selvittää niiden todellinen nä-kyminen arvokkaassa maisemassa tai kulttuuriperintökohteissa arvioitua viittä kilometriä kauempanakin. 
	Rakennusperintökohteiden osalta todetaan, että jo suunnitteluvaiheessa tulee etsiä keinoja minimoida mm. visuaaliset vaikutukset arvokkaisiin rakennusperintökohteisiin tai maisema-alueiden erityispiirteisiin.  
	Lausunnossa esille tuodut arvokkaat kulttuuriympäristö- ja maisemakohteet tulee huomioida YVA-ohjelmassa ja vaikutusten arvioinnissa. Tarvittaessa tulee inventoida paikallisesti arvokkaita kohteita rakennusten arvojen määrittelemiseksi. YVA-ohjelma on muutoin laadittu huolellisesti ja riittävän kattavasti, eikä Seinäjoen muse-oilla ole siihen muuta huomautettavaa. 
	Soinin kunta 
	Fingrid Oyj:n 400+110 kV voimajohtohanke välillä Alajärvi-Hikiä on vaikutuksiltaan merkittävä Soinissa. Soinin osuus voimajohdon pituudesta on kolmanneksi suurin Jämsän ja Multian jälkeen 38,9 kilometrin osuudella. Vaikutusta vähentää suunnitelma toteuttaa voimajohdon päivitys entiseen maastokäytävään pylväsmallia kas-vattamalla. Maastokäytävän leventäminen 8 metrillä tarkoittaa Soinin osuudella 31,12 ha lisäystä. 
	On tärkeää, että hanketoimija jo aikaisessa vaiheessa lähestyy maanomistajia infopaketilla, jossa selostetaan lunastusmenettelyn vaiheista sekä maapohjasta ja poistettavasta puustosta saatavista korvauksista. 
	Soinin kunta pitää tärkeänä, että Marjoperällä voimajohdon maastokäytävää siirretään suunnitelman mukai-sesti. Linjauksen keskilinja siirtyisi Möksyntien ylittävässä kohdassa noin 20 metriä itään noin 300 metrin mat-kalta, jolloin maastokäytävän 8 metrin levennyksen vaikutukset ympäröivään asutukseen minimoidaan. 
	 
	Suomen luonnonsuojeluliitto, Jämsän seutu ry 
	Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota Runovirran ja vaihtoehtoisena reittinä mainittuun Uu-hiveden ylityskohtaan sekä huomioimaan Palovuoren nimellä kulkeva vaihtoehtoinen reitti. Alkuperäisellä lin-jalla, itäisellä linjalla, joka on jäämässä käyttöön, on Runovirran kohdalla vain vapaa-ajan asuntoja. Useimmat niistä ovat olleet siellä vuosikausia linjojen alla, osa mökeistä eivät ole talviasuttavia. Alueella ei ole lainkaan vakituista asuntoa. Vaihtoehtoisella reitillä länsipuolella on alle 300 m päässä vakituista asutusta. M...t...t...– j...s... 
	Huolena tuodaan esille maisemahaitta ja niiden vaikutus Uuhiveden alueella.  Vanhan Witosen melontareitti on merkittävä vesistöreitti myös matkailun ja virkistyskäytön kannalta. Linnuston osalta linjan muuttaminen katsotaan vaaralliseksi mm. niiden hakeutuessa reitin sulille vesialueille. Lisäksi todetaan, että metsää kaa-dettaisiin uuden linja alta turhaan ja se vaikuttaisi myös mm. hiilinielujen vähentymiseen ja näkyisi kiintoaineen valumina vesistöön.  
	Vaatimuksena esitetään, että reitti tulee pysyä itäisellä linjalla, Runovirran kohdalla. Maisemahaitta on mah-dollisimman vähäinen, koska jo olemassa oleva linja jää siihen joka tapauksessa. 
	Säteilyturvakeskus 
	Voimajohto aiheuttaa ympärilleen pientaajuisen sähkö- ja magneettikentän. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1045/2018) on vahvistettu väestön altistuksen raja-arvot ja toimenpidetasot näille kentille. Ase-tusta ei sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen, mm. 400 kV ja 110 kV voimajohtojen, aiheuttamaan altistukseen sähkökentälle. Magneettikentän toimenpidetaso 200 μT ei ylity voimajohdon allakaan, jossa on suurimmat magneettikentät. Asetus ei siten rajoita oleskelua v...- t...s...a...- t...l... 
	Asetus ja sähköturvallisuuslain vaatimukset suojaavat voimajohtojen sähkö- ja magneettikentän välittömiltä haittavaikutuksilta. Voimajohtojen magneettikentällä epäillään kuitenkin olevan haitallisia pitkäaikaisvaikutuk-sia. Osa runsaan 40 viime vuoden aikana tehdyistä väestötutkimuksista on antanut viitteitä siitä, että asumi-sesta voimajohtojen läheisyydessä saattaisi olla terveydellistä haittaa lapsille. Näissä tutkimuksissa on ha-vaittu, että voimajohtojen lähellä asuvilla lapsilla näyttäisi olleen hieman suurempi riski sairastua leukemiaa...k...μ...- j...ä...m...e...a...m...l... 
	Voimajohtojen magneettikentän pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvän epävarmuuden vuoksi STUK suosittelee uu-sien 400 kV ja 110 kV voimajohtojen rakentamista siten, että niiden aiheuttama magneettivuon tiheys ei pitkä-aikaisesti ylittäisi 0,4 μT voimajohtojen lähellä sijaitsevissa asuinrakennuksissa, jos se järkevin toimenpitein on mahdollista. Velvoittavaa estettä ei säteilyturvallisuussyistä ole voimajohtojen rakentamiseen ympäristövai-kutusten arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 
	Väylävirasto 
	Lausunnossa todetaan, että liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 
	Väylävirasto tuo esille, että suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maan-teiden käyttöä. Voimajohtorakenteiden kuljetuksissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvalli-suuteen, sillä suuret rakenteiden osat voivat esimerkiksi haitata näkymiä. Myös erikoiskuljetusten reitit tulee huomioida. Maanteiden osalta suunnittelussa tulee lisäksi huomioida jo valmistuneet sekä tekeillä olevat tie-verkon suunnitteluhankkeet, mm. liittymien sijoittuminen. 
	Jos tierakenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa. Tarvittaessa tulee olla yhteydessä tienpitäjään. 
	Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejär-jestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Rakennettaessa voima-johtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liiken-neviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden si-joittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siin...u... 
	Väylävirasto huomauttaa, että suunniteltu voimajohto risteää Haapamäki-Jyväskylä radan Petäjävedellä. Voi-majohdon suunnittelussa olisi hyvä varautua rataosan mahdolliseen sähköistykseen tulevaisuudessa. Suun-niteltu voimajohto risteää myös Orivesi-Jyväskylä radan kanssa Jämsässä. Sähköistetylle rataosalle on suun-nitteilla toinen raide nykyisen radan eteläpuolelle. 
	Rautatiealueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Lunastusluvan lisäksi voimalinjan ra-kentaminen rautatietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella työskentelystä (ratalaki 36 §). Sopimuksen yhteydessä varmistetaan turvallinen työskentely ja vastuut rautatien risteämissä. Sähköradan ylityksissä tulee olla vapaata tilaa vähintään 12,4 metriä kiskonselästä lukien. Korkeusvaatimus voi olla tätäkin suurempi, mikäli risteämän kohdalla on muita ratateknisiä laitteita. Väyläviraston käytönjohtaja Janne Nieminen...h...h...-S...-k...-v... 
	 
	Ähtärin kaupunki 
	YVA-ohjelmassa ei ole huomautettavaa Ähtärin kaupungin osalta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on annettu riittävästi tietoa laadituista ja suunnitelluista selvityksistä, arvioinnissa käytetyistä menetelmistä sekä hankkeen aikataulusta.  
	 
	 
	Mielipiteessä 1 todetaan, että mikäli johtolinjaa muutetaan, aiheuttaa se huomattavan ison metsäalueen me-netyksen. Kyseisen maanomistajan osalta jää nykyisellään hänen maitaan ja katsoo, että linjaus tulisi pysyä entisellä paikallan ja vaikka korkeampien pylväiden muodossa, millä saavutettaisiin todennäköisesti riittävä suojaetäisyys.  
	Mielipiteessä 2 moititaan hankkeesta tiedottamista puutteelliseksi ja epäonnistuneeksi. Tieto YVA-menette-lystä tuli ilmi vain paikallislehden kautta. Lisäksi todettiin, että maanomistajakirjeet oli lähetetty liian myöhään, jotta olisi ehtinyt osallistua yleisötilaisuuteen. Lisäksi huomautettiin, että yleisötilaisuuden tallenne tulisi olla pidemmän aikaa saatavilla kuin kaksi viikkoa. 
	Mielipiteessä 3 todetaan, että viljely sekä pellot kärsivät jo nyt voimajohtolangoista, koska pylväät haittaavat peltotöitä. Lisäksi langoilla istuskelevat linnut levittävät mm. hukkakauraa, joka täytyy torjua tämän takia sekä kemiallisesti että manuaalisesti käsin keräten muun kasvuston joukosta pois. Tämä kemiallinen torjunta-ai-neliuos on äärimmäisen kallista. Voimajohto alentaa myös peltojeni markkina-arvoa. Vastustan jyrkästi uuden 
	linjan rakentamista. Hyväksyisin ennemmin vanhan linjan levittämisen kuin uuden rakentamisen. Nykyisten pylväiden osalta vaadin niiden muuttamista peltopylväiksi. 
	Mielipiteessä 4 vastustetaan uutta linjaa, koska se tulisi kulkemaan mielipiteen esittäjän kiinteistön läpi. Suun-nitteilla olevassa voimajohtohankkeessa tilan takaosaan kohdistuisi mahdollisesti tolppa sekä harukset. Hank-keen toteutuessa myös arvioidaan tilan arvon laskevan nollaan. Mielipiteen esittäjällä on myös rantarakennus-oikeus, johon on tarkoitus tehdä asuinrakennus. Tällöin rakentaminen voimalinjan viereen on maisemallisesti poissuljettua, joka johtaa myös tonttini arvon romahtamiseen. Massiivisen voimajohtohankkeen toteutuessaan p...h...h...- j...s...a... 
	Mielipiteessä 5 todetaan, että uusi linja tulee kulkemaan omistajan tilan vierestä ja tulee siten laskemaan kiinteistön arvoa. Lisäksi alueella on paikallisesti merkittäviä pienvesikohteita. Alueella on tehty havainto myös liito-oravasta. Johtolinjan vaatima vesistöylitys vaikuttaa järvimaisemaan ja muuttaa alueen virkistyskäyttöä. Henkilö kannattaa entisen linjauksen säilyttämistä mm. siksi, ettei uutta luonnonympäristöä tuhota. Kulku tilalle tulee taata myös rakennustöiden aikana. 
	Mielipiteessä 6 kannatetaan Riuttavuoren (Karttalehti 18) itäistä vaihtoehtoa eli linjojen siirtoa pois Nerosjär-ven päältä mm. luonto- ja maisema-arvojen sekä alueella liikkumiseen liittyvien turvallisuuskysymysten vuoksi ja vastustetaan Riuttavuoren läntistä vaihtoehtoa. Mielipiteessä tuodaan esille useita luontohavaintoja. 
	Mielipiteessä 7 vastustetaan Alajärven ja Hikiän välisen voimajohtolinjan siirtoa Kuhmoisten ja Jämsän raja-maastossa nykyiseltä paikaltaan itäiseen vaihtoehtoon. Voimajohtolinjan alue levenee uudistuksessa yksi-toista metriä. Linja siirtyisi vähintään tämän verran lännemmäksi Kähönjoen kohdalla Kuhmoisten ja Jämsän rajalla, jos linjassa Hassin alueella oleva lievä mutka oikaistaisiin. Tällöin voimajohtolinja sivuuttaisi henkilön-omistamalla tilalla sijaitsevan luonnonsuojelualueen. Jos linja siirrettäisiin itäiseen vaihtoehtoon, se kulkisi pi...d...h...t...r...v... 
	Voimajohtoalueen maanomistajat sekä Jämsän että Kuhmoisten puolella vastustavat linjan siirtoa itäiseen vaihtoehtoon. 
	Mielipiteessä 8 todetaan, että voimajohtolinjan siirto ei kannateta, koska se tulisi nykyiseen nähden lähem-mäksi henkilön tilaa. Nykyinen linjaus tulisi säilyttää entisellään. Kun uusi linja levenee 2 metriä länteen, se on pieni muutos. Itään leveneminen on 9 metriä, joka on huomattava. Puhumattakaan siitä, että koko linjaa tuo-taisiin lisäksi kymmeniä metrejä lähemmäs. Maisemallisesti on myös parempi, että linja kulkee kallion päällä nykyisellä paikallaan. 
	Mielipiteessä 9 todetaan, että voimajohtolinjaa ei tulisi leventää kumpaankaan suuntaan Marjoperän kohdalla, koska ei voida olla täysin varmoja linjan turvallisuudesta. Lisäksi tuodaan esille nykyisen linjan sijainti jo nyt lähellä asutusta ja siihen liittyen sekä terveydellinen näkökulma että alueen käyttöön liittyvä haitta. Voimalinjan leventäminen aiheuttaisi vahinkoa puustolle ja alentaisi kiinteistöjen arvoa. Soinin Marjoperän kohdalla on ar-vokas muinaisjäännöskohde, joka on lähellä nykyistä linja ja linjan leventäminen vaarantaisi kohte...s... 
	Mielipiteessä 10 todetaan, että voimansiirtolinjan aiheuttamat haitat selvitetään asianmukaisesti. Ellei haittoja voida poistaa niin ne tulee korvata haitan kohteeksi joutuneille. Petäjävedelle sijoittuva sähkönsiirtoväylä sopii huonosti mm. luontoon perustuvan matkailuun oheen ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa linjan läheisyyteen jää-välle asutukselle. Voimalinjan lähelle sijoittuvan asutuksen mahdolliset terveys-, melu- ja näkyvyyshaitat tulee arvioida ottaen huomioon ihmisten koko arkiympäristö eikä keskittyä pelkästään asuinra...l... 
	Mielipiteessä 11 vastustetaan voimalinjan rakentamista Uuhiveden yli. Mielipiteessä huomautetaan, että suunniteltuun uuden voimajohdon ns. Palovuoren läntisen reitin keskilinjaan olisi henkilön tilalta päärakennuk-sen seinästä etäisyyttä suunnittelukarttojen mukaan noin 100 metriä. Uusi linjaus sijoittuisi koskemattomaan metsäluontoon ja muuttaisi Uuhiveden erämaamaisen järven ja alueen luonnon piirteitä ja maisemaa 
	merkittävästi. Vaikutukset kohdistuvat usealle kiinteistölle. Uusiin reitteihin tulisi suhtautua erittäin kriittisesti ja tehdä kaikki mahdolliset selvitykset, (maisema- ja luontoselvitykset, vaikutukset ihmisiin) erittäin huolella. Li-säksi todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaista ei ole suunnitella uusia linjauksia, jos vanha linja on toteuttamiskelpoinen ja huomioida rakentamisen vaikutukset ja hankkeen koko elinkaari ja pyrkiä mah-dollisimman vähiin vaikutuksiin, ilmasto, pu...j...m... U...v...j...v... A...s...an...Vi...s... U...k... 
	Mielipiteessä 12 tuodaan esille, että suunniteltuun reittiin on vaihtoehtoisia reittejä luontokohteiden takia mm. Itäahon ja Rajasuon alue Jämsässä ja muut vastaavat kohteet. Näissä kohteissa uusi kiertoreitti aiheuttaa metsämaan menetystä usean 10 metrin leveydeltä, kun perusvaihtoehto vaatisi vain n. 8 m uutta johtoaluetta. Eli n 8–10 kertainen alue verrattuna perusvaihtoehtoon. Mielipiteenä todetaan, että näillä kohdin tulee pitäytyä alkuperäiseen linjan paikkaan. Mikäli on tarve välttää näillä kohdin 8 m:n johtoalueen l...t...t...p... 
	Mielipiteessä 13 vastustetaan kyseisen linjan suunniteltua vaihtoehtoista reittiä nykyiseltä paikaltaan Runo-virran kohdalta niin, että se siirtyisi Uuhiveden ylittäväksi. Mielipiteessä tuodaan esille huoli maiseman muut-tumisesta ja vaikutuksista mm. alueella pesivään joutsenkantaan. Myös Wanhan Vitosen melontareitti kulkee Uuhivettä pitkin ja linja näkyisi kilometrin matkalla reitin käyttäjille ja rikkoisi maiseman. Nykyisen linjavedon alla Runovirralla on mökkejä, jotka on rakennettu jo olemassa...h...m...i...l...(...-a...- j...- j...t...v...- j...l... 
	Mielipiteessä 14 todetaan, että henkilön kiinteistö sijaitsee voimajohtohankkeen alueella ja nykyinen voima-linja on jo lähellä asuinrakennusta. Suunnitelmassa uusi voimalinja tulisi vielä lähemmäksi kiinteistöä, todella lähelle asuintaloa. Voimajohdon alle jäisi peltoa ja osittain pihapiiriä. Vaikuttaisi jo haitallisesti asumiseenkin. Linjat pitävät ääntä ja terveydelliset asiat myös huolestuttavat. Kiinteistöllä on myös kaivovesi. Kiinteistön ar-voon myös vaikuttaa voimalinjat. Vielä lähemmäksi asuinrakennusta tuotuna uusi voimajohto ei ole...t... H...u...a...l... j...u... t...n.......u...e...e...h...l...m...n... 
	Mielipiteessä 15 katsotaan, että linja tulisi siirtää pois valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta niin pitkälle itään päin, ettei se pilaa arvokasta kulttuurimaisemaa Kuhmoisten kunnan Puukkoisten kylässä olevan Pälämä-järven rannassa ja maisemassa (Fingrid karttaliitteet 13 ja 14). Linja pilaa kyseisen tilan ja lukuisten muiden paikallisten ja kesäasukkaiden maisemat. 
	Mielipiteessä 16 todetaan seuraavasti: 
	Saatujen tietojen mukaan linjan uusinnalla on 2 vaihtoehtoa joko linjan rakentaminen entiselle paikalle johto-reittiä leventämällä reilu 10 m, tai muodostaen kokonaan uusi 100 m leveä ura.  
	Linjavaihtoehtojen vaikutukset mielipiteen esittäjän tilaan: 
	Vaihtoehto 1. linjan rakentaminen entiseen paikkaan uraa leventämällä. 
	- pienentää metsäpinta-alaa 0.25 ha. 
	Vaihtoehto 2. linjan rakentaminen uudelle paikalle. 
	- Vie tilan metsäpinta-alasta 4 ha 
	- Tuhoaa suojeltuja soita  
	- Pirstoo tilan metsät hankaloittaen niiden hoitoa. 
	- Metsän myyntitilanteessa pienet alueet eivät kiinnosta metsäyhtiöitä. 
	- Tekee tilan metsistä lähes arvottomia. 
	- Pääosa alueesta n. 3 ha on 15-vuotiasta raivattua kasvatustaimikkoa.  
	- kenen vastuulle jää vanhan linjapohjan metsitys ja istutettujen taimikoiden hoito  
	Luontoarvot tilalla: 
	- Suojellut suot. 
	- Hiilinielut. 
	- Linjan kulmapylväiden rakentaminen Markunvuoreen, on varmaan jotain muuta kuin 100 m 
	leveä linjaura. 
	Lisäksi esitetään yleiset mielipiteet linjan muutoksen vaikutusalueella olevilta tilanhaltijoilta. Yleisenä mielipi-teenä vastustetaan linjan siirtämistä uudelle paikalle. Nykyinen linja on pääosin peltoalueella, jonka sijainti on naapurina hyväksytty. Uuden linjan pylväsväli kasvaa ja peltopylväät haittaavat vähemmän verrattuna vanhoi-hin. Linja-alueen levenemisellä ei peltoalueella ole mitään haittaa. Uusi linja tulee kahden asutun talon koh-dalla lähemmäs verrattuna vanhaan, mutta uuden linjan joh...t...v...i... L...t...e... k...k... 
	Vaikutus ympäristöön ja luontoarvoihin. 
	- Uudet pylväät ovat sirompia verrattuna vanhoihin, huolimatta korkeammasta rakenteesta. 
	- Linjan siirtohanke tuhoaa metsämaata lähes 20 ha. 
	- Maisemallisena näkökohtana lisääntyy linjan näkyvyys itään Riihijärven suuntaan 
	- Hiilinielu 20 ha? 
	Linjan muutosehdotus: Linja tekee pienen suunnanmuutoksen Hassin kohdalla. Mikäli linjaa jatketaan suoraan Kähöjoen yli, se väistäisi Hassinkosken rantojensuojelualueen. Kun suunnanmuutos tehdään joen toisella puo-lella, se pienentää haittoja lisämaa-alueen siirtymisenä länsipuolelle. Kyseisen tilan osalta itäpuolen vanhat metsät sekä Siilinsuon ja Markunsuon luontokohteet säästyvät.  
	Yhteenveto: Yleisesti paikalliset tilojen haltijat ja asukkaat hämmästelevät, sitä miksi joku taho haluaa siirtää linjan uudelle paikalle. Kaikki tilojen haltijat, joiden mailla nykyinen linja on hyväksyvät uuden linjan sijoituksen entiselle paikalle. Ympäristövaikutuksiltaan kaikilla mittareilla uusi linjaura on selvästi suurempi verrattuna lin-jan vanhaan uraan. 
	Mielipiteessä 17 esitetään ehdotus vaihtoehtoreitistä 400 kV linjalle/Petäjäveden sähköaseman ohitus, muu-tosehdotus. A-reitti olisi ykkösvaihtoehto, jos uudet johdot saisi mahtumaan muiden johtojen ohitse. B on seu-raava vaihtoehto, jos A-reitti ei onnistu. Vaihtoehdoilla säästyisi arvokas luontokohde ja omakotitalotontteja ei jäisi johtokäytäväalueelle, metsämaata säästyisi, eikä pilkkoutuisi enää lisää ja vesivoimala-alue pysyisi en-nallaan.  
	Mielipide 18 koskee Kurjennoron aluetta ja siinä kannatetaan itäistä vaihtoehtoa.   
	Mielipide 19 koskee Petäjäveden alueelle sijoittuvaa voimajohtoa. Voimajohto sijaitsee nykyisellään alle 200 metrin päässä henkilön kiinteistöstä ja aiheuttaa mm. maisema- ja mahdollista terveyshaittaa.  
	Huomautukset ja vaatimukset: 
	1) Voimalinjan terveyshaitat tulee pystyä hankesuunnitelmassa tutkimuksin perustelemaan. Ei riitä yleisluon-toinen maininta ”Ei merkittävää haittaa” tai maininta, että ihmiset joutuvat alttiiksi sähkövirralle kotioloissaankin. Voimalinja on osa arkista elinympäristöämme ja joudumme päivittäin kulkemaan sen poikki. Olemme ihmisinä lisäksi sähköherkkyyden osalta erilaisia. 
	2) Voimalinja tulee suunnitellun 35 metrin korkuisena kohoamaan kiinteistömme kohdalla selvästi ympäröivän puuston yläpuolelle. Emme omista kyseistä puustoa ja sen mahdollisesti poistuessa voimalinja tulisi olemaan osa pihanäkymäämme. Tämä merkitsee jo nyt kiinteistömme arvon ja nykykäytön menetystä. Haitta edellyttää korvausta. 
	3) Voimalinjan rakentamisvaihe aiheuttaa monenlaista haittaa ja ongelmia. Tien pohja ei kestä raskaita koneita ja kuljetuksia. Pitkään kestävä rakennusvaihe on jo aikaisemmista voimalinjan laajennuksista saatujen koke-mustemme mukaan myös turvallisuusriski. Hanke tuo lähes pihapiiriin ulkomaisia urakoitsijoita ja rakennus-työmaa sekä houkuttelee muutenkin paikalle asiattomia kävijöitä. Rakennustyö on siten asianmukaisesti val-vottava, tielle aiheutuvat haitat korjattava ja varauduttava korvaamaan myös mahdollisesta vahingonteosta ja v...a... 
	4) Jokatalvinen haitta on voimalinjan poikki kulkevan tien tukkeutuminen.  Avoin linja-alue on kuin tuulitunneli. Lumi kerääntyy tuulen ansiosta tieväylälle. Hankkeen suunnittelussa on siten otettava huomioon linja-alueen asianmukainen käsittely. Tarvittaessa on erikseen korvattava aiheutetut haitat, kuten tiealueen tukkeutuminen lumimyrskyillä. 
	Mielipiteessä 20 todetaan, että johtolinja (Padasjoella) kulkee asunnon ja pihapiirin välittömässä läheisyy-dessä, missä on suojavyöhykepuustoa. Suojavyöhyke tulisi pienenemään oleellisesti, mikäli laajennus toteu-tetaan suunnitellusti, kiinteistön arvo laskisi huomattavasti ja kodin viihtyisyys laskisi merkittävissä määrin. Asunto on ympärivuotisessa käytössä.  
	Ymmärtääksemme voimalinjan laajennuksessa on vaihtoehtoja. Voimalinjan ylhäältä meneminen olisi suota-vaa myös terveysnäkökulmat huomioon ottaen. Johtoalue kulkee kiinteistön läpi. Uusi laajennettu alue tulisi aivan päärakennuksen ja piha-alueen tuntumaan. Fingridillä olisi mahdollisuus suorittaa laajennus nykyistä johtoaluetta leventämättä ja tehdä laajennus nostamalla johtoja ylemmäs.  
	Mielipiteessä 21 ollaan tyytyväisiä esitettyyn suunnitelmaan, koska se helpottaisi nykyistä tilannetta viljelyn ja tilan rakennusten osalta. Alhojärven viljelysalueelle esitetään peltopylväitä. 
	Mielipiteessä 22 todetaan, että Porvari Laurilan linjan uusi linjaus tuhoaa metsää kohtuuttomasti ja rikkoo maisemaa yleensäkin. Ja tulee vakituista asutusta lähemmäksi. Mielipiteessä kannatetaan nykyistä sijaintia. 
	Mielipiteessä 23 todetaan, että nykyinen linja on lähellä tonttia ja nyt laajentuvan johtokäytävän myötä, linja tulisi entistä lähemmäksi tonttia (Asilammin alue). Huolta herättää myös terveysvaikutukset ja näkemyksen mukaan niitä voitaisiin soveltaa myös laajennustilanteissa. Alueelta on myös havaintoja liito-oravasta. Ehdo-tuksena on, että tarvittava laajennus tehdään länteen missä muutoksilla ei ole vaikutusta itäpuolen tonttien ja asukkaiden nykyiseen tilaan.  
	Mielipiteessä 24 esitetään vaatimus, että metsien hävittäminen minimoidaan ja hiilinielut säilytetään. Voima-johto tulee sijoittaa olemassa olevalle johtoalueelle niin, että vaikutukset metsäluonnolle- ja metsätalouden harjoittamiselle ovat mahdollisimman pienet. Voimajohto tulee toteuttaa sellaisella pylväsratkaisulla, että linja voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan nykyiseen johtokäytävään eikä johtokäytäviä ole tarvetta leventää. Pu-heena oleva alue sijoittuu Hausjärvelle. 
	Perustelut: 
	l. Voimajohtohankkeen suunnittelussa vaikutukset metsäkadolle ja hiilinieluille sekä metsätalouden harjoitta-jille ovat puutteellisesti huomioitu ja selvitetty. Valtakunnallisten ja EU- tason linjausten mukaisesti metsäkatoa ja hiilinielujen hävittämistä tulee välttää. Yhteiskunnan vahva tahtotila metsäkadon estämisessä tulee näkyä myös tässä hankkeessa. Voimajohtohankkeen suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että uusi voimajohtolinja voidaan sijoittaa nykyiseen johtokäytävään erilaisia pylväsratkaisuja soveltamalla. 
	2. Metsäkato ja hiilinielujen suojelu on priorisoitava voimajohdon suunnittelussa taloudellisten näkökohtien edelle. Tekniset ratkaisut, kuten pylvästyypit, on valittava metsäluontoa säästäen.  
	3. Metsäluonnon ja hiilinielujen lisäksi voimajohdon suunnitteluratkaisuissa on myös kiinnitettävä enemmän huomiota metsätalouden harjoittajille syntyviin taloudellisiin haittoihin. Voimajohtohankkeessa pahimmillaan satoja hehtaareja talousmetsiä tuhoutuu ja pirstaloituu. Kustannussäästöt voimajohtojen rakentamisessa ei ole tältä osin hyväksyttäviä.  
	Lisäksi vaaditaan, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan vastuullista, ajan hengen mukaista metsäkatoa ehkäisevää ja hiilinieluja suojelevaa toteutusta-paa. ELY- keskuksen tulee vaatia voimajohtolinjan toteuttamista vapaasti seisovalla pylvästyypillä asuinaluei-den lisäksi myös sellaisilla metsäalueilla, joilla se on teknisesti mahdollista. 
	Mielipiteessä 25, joka koskee Riuttavuoren linjausta Lammilla Nerosjärven rannassa, suositellaan ehdotettua uutta itäistä linjausta O-P1. Vanhan linjauksen käyttäminen ja levittäminen, sekä korkeampien tolppien käyt-täminen tuo johtoaukealle ja rakennusrajojen sisään useita vanhoja, käytössä olevia rakennuksia. Osa raken-nuksista on vakituisessa käytössä ja osa loma-asuntoina. Rakennukset sijaitsevat tonteilla, joissa vastaavaan tarkoitukseen käytettävien uudisrakennusten rakentaminen ei ole mahdollista. Lisäksi rakentaminen olemassa o...a...v...k...
	loma-asuntojen ja vakituisessa käytössä olevan kiinteistöjen maisemaa. Haitta ei rajoitu ainoastaan johtoau-kean välittämässä läheisyydessä oleville kiinteistöille vaan haittaa aiheutuu myös jopa 2–5 km päässä oleville järven rannassa sijaitseville kiinteistöille. 
	Mielipiteessä 26 todetaan, että jo nyt menee voimajohto kahden henkilön omistaman eri tilan läpi. Voimalinjan alla olevia maita on yli 10 hehtaaria. Sähkölinjan alla olevista maista halutaan vuotuinen korvaus metsän vuo-tuisen odotusarvon mukaisesti sekä lisäksi todetaan, että on kohtuullista poistaa kokonaan sähkön siirtomaksu näiltä tiloilta, joilla menee sähkölinjoja maitten läpi. 
	Mielipiteessä 27 sanotaan, että sähkölinja pilaisi Uuhiveden maisemat. Jyrkkäpalovuori on maisemallisesti kaunis kokonaisuus, joka nyt pilattaisiin. Linja tulisi pitää entisellä paikallaan ja se on myös maisemallisesti hyvä ratkaisu. 
	Mielipiteessä 28 todetaan, että jo nyt voimalinja rajaa kiinteistön (Pippurin alue) käyttöä huomattavasti ja esitetyn linjauksen vuoksi osa kiinteistöstä on jäämässä johtoalueelle. Kiinteistöllä on asianmukaiset raken-nusluvat ja haitta olisi kiinteistölle kohtuuton, mikäli linja toteutuisi esitetyn mukaisesti. 
	Mielipide 29 koskee Multialla sijaitsevan ”Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC” linjauksia. Kyseisessä kohdassa linja läpäisee henkilön metsätilan. Nykyistä linjausta (B-C) pidetään parhaana vaihtoehtona, koska edellinenkään johtoalueen levennys ei vaikuttanut läheiseen Natura alueeseen ja nyt suunniteltu levennys on pienempi. Huonoin vaihtoehto on B-C2 ja se olisi vain resurssien tuhlausta.  
	Mielipide 30 koskee Jämsän Palovuoren aluetta. Mielipiteessä todetaan, että uuden linjausvaihtoehdon joh-dosta maisema- ja näköhaitta olisi tilalle erittäin merkittävä ja kiinteistöön mahdollisesti kohdistuisi myös ar-vonalennus. Mielipiteessä puolletaan vanhan voimalinjan linjauksen säilyttämistä ja sen leventämistä. Lisäksi tuodaan esille, että maanomistajakirje ei ole tavoittanut kyseisen tilan omistajaa. 
	Mielipiteessä 31 todetaan, että Runonvirran valinnaisella reitillä henkilön metsää jää huomattava määrä uu-den linjan alle, kun samalla myös vanha, 400 kv linja säilyy. Palautteena annetaan, että on kohtuutonta kier-rättää linja Palovuoren kautta, kun nykyinenkin linja on olemassa. Muutoksella on merkitystä metsätalouden ja siten myös henkilö elinkeinon harjoittamiseen. 
	Mielipide 32 koskee Multian Saraperän ym. aluetta. Henkilö on esittänyt uuden reittivaihtoehto 2. Suuri jännite linjoilla aiheuttaa kovan sähkömagneettisen säteilykentän, ja varsinkin lähellä pihapiiriä ja taloja voi aiheuttaa terveysriskin. Lähimmillään talot ovat noin 100 metrin päässä uudesta tulevasta voimajohtolinjasta. Maisemal-lisesti linja on jo nykyisellään häiritsevä ja pellolle osuessaan pylväs häiritsee pellon viljelytoimenpiteitä. Hen-kilön esittämä linjausvaihtoehto 2 on suuntaa ant... m...v...2...–2... v... e... p... L...v...j...a...t... 
	Mielipiteessä 33 kannatetaan voimajohdon reitin siirtämistä Kuhmoisten Isojärven ylittävältä kohdalta kulke-maan Isojärven ja Iso-Liivejärven välisellä maa-alueella. Kun linja poistetaan Isojärven yltä, ei vesilinnut lennä lankoihin. 
	Mielipide 34 koskee voimalinjan leventämistä Kuhmoisissa Asilammen alueella. Alustavasta suunnitelmasta on nähtävissä, että voimalinjaan ollaan tekemässä 9 metrin levennystä nykyisen linjan itäpuolelle. Itäpuolella osa asuinrakennuksista on jo lähellä nykyistä linjaa ja jos sitä levennetään rakennuksia kohti, kiinteistöjen arvo laskee. Myös magneettivuolta suojaava metsäkaistale olisi todennäköisesti kaadettava levennyksen seurauk-sena. Pihojen kasvillisuuteen metsäkaistaleen kaataminen vaikuttaisi haitallisesti. Met...s...k...-o...o...s...– V...d... 
	Mielipiteessä 35 ehdotetaan voimajohdon siirtämistä Isojärven kohdalta Isojärven ja Iso-Liivejärven väliin. Perusteluina Natura-alue, mikä on nyt linjan alla sekä suoraan järvestä nouseva jylhä kallioseinämä. 
	Mielipide 36 koskee linjan laajennussuunnitelmaa Kuhmoisten kunnassa Orivedentien ja Velisjärventien vä-lillä yleisemminkin, mutta erityisesti Asilammen aluetta. Suunnitelman mukainen 2 metriä länteen, 9 metriä 
	itään laajennus toisi linjaa lähemmäs tiettyjä tontteja, joista toisessa asutaan vakituisesti. Lisäksi laajennuksen vaatima puiden kaataminen ja harvennukset poistaisivat puiden suomaa jo valmiiksi rajallista vaimennusta magneettivuon mahdollisia haitallisia vaikutuksia vastaan sekä suoraan että välillisesti ja vaikuttaisi mm. alu-een pienilmastoon ja nykyisen kasvillisuuden menestymiseen alueella. Alueelta on havaintoja uhanalaisista kasveista sekä liito-oravasta. Mielipiteessä kannatetaan linjan leventämistä kokonaan länteen päin. 
	Mielipide 37 koskee Asilammen aluetta ja esitetään, että suunniteltu 9 metrin levennys tehdään Orivedentie - Velisjärventie -välillä nykyisen voimalinjan länsipuolelle. Nykyisestä kiinteistöstä on voimalinjan keskikohtaan matkaa noin 110 m ja välissä on kapea metsäkaistale. Metsäkaistale suojaa myös olemassa olevaa kasvistoa sekä tilaa mm. tuulelta. Alueella esiintyy myös harvinaista kasvistoa sekä liito-orava. Mikäli levennys tehdään esitetyn mukaisesti, siirtyy se lähemmäksi asutusta ja muutosta mm. maisemallisesti. L...l...m...h... 
	Mielipiteessä 38 kannatetaan Hämeenlinnassa Kuohijärven ranta-alueella olevan Porvari-Laurilan kohdalla suunniteltu vaihtoehtoista reittiä. Nykyisen linjauksen säilyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa henkilön kiinteistölle, koska johtoalueen leventyessä vielä lisää se voisi jopa vaatia lähellä rajaa sijaitsevan rakennuk-sen purkamisen. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunki on julkistanut vuoden 2022 alussa ranta-asumisen periaate-ohjelman, jossa kaupungin alueita jaettiin ns. edullisuusvyöhykkeisiin, joilla vapaa-a...v...l... s...4...% v...t...-a...-a... o...i...K...-a... k...k....  
	 



