
1 Poh jav esialu e
- Ei vaikutuksia pohjaveteen.

1 Poh jav esialu e
- Ei vaikutuksia pohjaveteen.

1 Ru tajärv en kyläasu tu s
- Maakunnallisesti arvokas 
  rakennettu kulttuuriympäristö.
- Vähäisiä vaikutuksia 
  maisemakuvaan.

1 Peltola N (Kelta-ap ila,
silmälläp idettäv ä laji)
- Ei vaikutusta (ei havaintoa
  vuonna 2014, johtoalue ei muutu).   

1 Pässinlu kot-Nu mmenlu kot
 h arju jensu ojelu oh jelma
- Vähäisiä rakentamisen 
  aikaisia vaikutuksia
  alueen maaperään.  

P1 Hikiän
ku lttu u rimaisema
- Maakunnallisesti arvokas 
  rakennettu kulttuuriympäristö.
- Vähäisiä muutoksia
  maisemakuvaan, ei
  vähennä alueen arvoa. 

P1 Maankäyttö ja ymp äristö 
- Voimajohtoalueen leventyminen
  saattaa vaatia asemakaavan 
  muutoksen. 
- Voimajohtoalue levenee taajaman
  lähimetsään, jolla ei ole suuria 
  virkistysarvoja. 

 P1 Asu tu s v oimajoh tojen p oh joisp u olella
- Voimajohdot sijoittuvat noin 18 metriä 
  kauemmaksi asuinrakennuksista.
- Parantaa viihtyisyyttä ja lähimaisemaa,
  erityisesti noin 4-5 asuintalon kohdalla. 

 P0 Asu tu s v oimajoh tojen p oh joisp u olella
- Sähköasema ja voimajohdot vakiintunut osa 
  elinympäristöä, asuintalot kuitenkin hyvin 
  lähellä voimajohtoja. 
- Noin 13 metriä korkeammat pylväät
  aiheuttavat kohtalaisen haitan lähitalojen 
  pihapiirien lähimaisemaan ja viihtyisyyteen.

 1 Maisema, ih misten elinolot ja maankäyttö
- Nykyistä modernimpi, noin 13 metriä korkeampi 
  pylväs muuttaa ympäristöä rakennetummaksi. 
- Vaikutukset elinympäristöön ja maisemaan ovat
  kokonaisuutena vähäisiä, mutta lähimpiin 
  pihapiireihin saattaa kohdistua kohtalaisia 
  maisemahaittoja ja viihtyvyys voi heikentyä. 
- Yksittäisten asuintalojen kohdalla vaikutuksen 
  merkittävyys riippuu pylväspaikan sijoituksesta. 
  Muutos voi olla jopa suuri, mikäli pylväs tulee
  asuintalon lähimaisemaan. 
- Sähkö- ja magneettikentille sekä melulle annetut 
  suositus- ja ohjearvot eivät ylity.
- Maankäytön kannalta vaikutukset ovat vähäisiä, 
  koska uutta voimajohtoaluetta ei tarvita. 

 1 Lu onnonolot
- Ei oleellisia haitallisia vaikutuksia 
  luonnonympäristöön tai arvokkaisiin 
  luontokohteisiin, kun johtoalue
  ei muutu. 
- Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset  
  ovat vähäisiä ja paikallisia rajoittuen  
  tilapäiseen mahdolliseen veden 
  samentumiseen voimajohdon
  rakennusvaiheessa.

HIKIÄN 
TAAJAMA
(asu tu skeskittymä)

 P0, P1 Hikän tarkastelu alu e
- Sähköaseman välittömässä 
  läheisyydessä kaksi asuin-
  rakennusta sijoittuu usean 
  voimajohdon muodostamalle 
  johtoalueelle. 
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Tutkittava voimajohtoreitti
Nykyinen 110 kV voimajohto (Fingrid Oyj)

!( Asuinrakennukset alle 100 m etäisyydellä
!( Lomarakennukset alle 100 m etäisyydellä
_̂ Muinaisjäännös

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Maakuntakaavan kulttuuriympäristö tai maisema-alue
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Perinnemaisema

Natura 2000 -alue
Luonnonsuojelualue
Suojeluohjelma
Kaavan luo-alue
Luonnon arvokohde

![ Luonnon arvokohde
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Muu pohjavesialue
Arvokas kallioalue
Arvokas moreenimuodostuma
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1, T0 Kokki-Hennan mais ema
- Maakunnallisesti arvokas maisema. 
- Korkeampi pylväs muuttaa 
  maiseman luonnetta 
  rakennetummaksi. 
- Vaikutukset lähimaisemassa 
  pääosin kohtalaisia. 

1 Poh jav es ialue
- Ei vaikutuksia pohjaveteen.

T0 Is o-Hennan läh de
- Lähde ei ole ei ole täysin 
  luonnontilainen
- Saattaa kohdistua vähäisiä 
  rakentamisen aikaisia 
  vaikutuksia. 

T0, T1 Kokki-Henna
> Pylväspaikkojen suunnitteluun
  kiinnitettävä  erityistä huomiota. 

T0 Henna
- Ei tarvita uutta voimajohto-
  aluetta. 
- Keskellä Hennan suunniteltua
  taajama-aluetta. 
- Ei estä alueen kehittämistä, 
  mutta rajoittaa suunnittelua 
  paikallisesti.

T1 Kokki-Hennan mais ema ja ky lä
- Maakunnallisesti arvokas maisema. 
- Voimajohdon sijainnin muutos
  siirtää maisemavaikutuksen 
  painopistettä eri kohtaan kylällä. 
- Voimajohto jakaa yhtenäistä pelto-
  aukeaa ja muuttaa maiseman luonnetta.
- Pihapiireihin voi kohdistua jopa
  suuria vaikutuksia. 

T1 Hennan kiertoreitti
- Mahdollistaa Hennan maankäytön
  vapaan kehittämisen 
  asemanseudun ydinalueilla. 
- Pirstoo vähän metsiä  ja peltoja, alue 
  kuitenkin muuttuu tulevaisuudessa. 
- Voimajohto tukeutuu 850 metrin 
  matkalla moottoritien käytävään.  
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2A Lo m a-asutus Valk eajärvi ja Ko uk k ujärvi
- Osin moottoritien melualuetta. Meluhaitta
  ei voimistu, vaikka puustoa poistuu.
- Kohtalainen haitta yhden 
  lomarakennuksen viihtyisyyteen. 
- Muutoin vaikutukset välillisiä, lähinnä 
  muutoksia lähialueen maisemassa.

2A TK m o o tto ritien  lähialue 
- Ylittää moottoritien kolmesti. Rakentamisen 
  aikana  voi esiintyä tilapäisiä liikenteen 
  katkoksia tai ruuhkautumista. 

 2A, 2B, 2C m o o tto ritien  ja
 o ik o radan  ylitys
- Voimajohdon rakentaminen
  teknisesti vaativaa. 

2A, 2B, 2C Pen n ala
- Yleiskaavan uutta työpaikkojen ja teollisuuden
  aluetta. Voimajohto rajoittaa hieman alueen
  sisäistä järjestelyä, mutta ei estä alueen 
  toteutusta. 
- Voimajohto ja energiahuollon toiminnot 
  soveltuvat luonteeltaan alueille.

2A Niem elän  lehto
- Sijoittuu lehtometsän reuna-
  osaan. Osa lehdosta muuttuu 
  avoimeksi ympäristöksi. 

2A TK Metsäalue 
- Pirstoo metsä- ja vesistömosaiikkia.
- Voimajohtoreitillä ei erityisiä 
  luonnonarvoja.

 2 Kesk eisiä huo m io ita k aik ista
 reittivaihto ehdo ista
- Kaikki vaihtoehdot halkovat kyläalueita, 
  joilla on myös maisema-arvoja. 
- Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat 
  kokonaisuutena vähäisiä, mutta 
  yksittäiseen pienialaiseen 
  peltoon tai metsä-alueeseen voi kohdistua 
  jopa suuria vaikutuksia. 
- Sähkö- ja magneettikentille ja melulle 
  annetut suositus- ja ohjearvot eivät ylity. 
- Johtoalueen laajentuessa 
  menetetään metsäympäristöä.

2A Rautam äen  k ylä ja Puujo en  m aisem a
- Halkoo Rautamäen kylää ja muuttaa 
  elinympäristöä viihtyisyyttä heikentäen. 
- Pienipiirteisessä maalaismaisemassa avautuu
  laajoja näkymiä kohti voimajohtoreittiä. 
- Muuttaa maisemakuvaa paikallisesti 
  arvokkaalla maisema-alueella.

2A / 2ATK m aan k äyttö ja ym päristö
- Tukeutuu 6-6,5 kilometrin matkalla 
  moottoritien tai oikoradan käytävään,
  joten ympäristövaikutukset 
  keskittyvät samalle alueelle.  
  Voimajohto sopii luontevasti
  muun infrastruktuurin joukkoon.   

2A TK Tek em äjärven  
luo n n o n suo jelualue 
- Voi vähäisessä määrin 
  lisätä linnuston törmäyksiä.

2A TK m o o tto ritien  lähialue 
- Hennan teollisuuden ja kaupan 
  varauksia kaavoituksessa. 
- Voimajohto rajoittaa alueen sisäistä
  järjestelyä vain voimajohtoalueella.
- Luonteva paikka uudelle
  infrastruktuurille. Voimajohto tukeutuu
  oikoradan käytävään. 

2A Mustajärven  k ylä
- Halkoo kylää ja  muuttaa 
  elinympäristöä viihtyisyyttä 
  heikentäen. Haitta kylälle on suuri. 
- Haitta on erittäin suuri 
  kahden asuintalon kohdalla
  (alle 100 m voimajohdosta).
- Maisemavaikutukset rajoittuvat 
  lähiympäristöön. 

2A, 2B Nyk yin en  Rautaro uva,  
purettava o suus
- Vapautuu metsätalouskäyttöön.
- Eheyttää Huhdanojan kylää.

Huhdan o ja, 
asutusk esk ittym ä

Viren o ja-Myllyk ulm a, 
asutusk esk ittym ä

VAIHTOEHTO 2A

VAIHTOEHTO 2B

ORIMATTILAN
SÄHKÖASEMA

VAIHTOEHTO 2C

2A Rin n epelto
- Muuttunut (hakattu) liito-
  oravan elinympäristö 
- Ei vaikutusta. 
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2A, 2B, 2C Penna la
- Yleiskaavan uutta työpaikkojen ja teollisuuden
  aluetta. Voimajohto rajoittaa hieman alueen
  sisäistä järjestelyä, mutta ei estä alueen 
  toteutusta. 
- Voimajohto ja energiahuollon toiminnot 
  soveltuvat luonteeltaan alueille.

2B Ha ik ula n p ello t (lintua lue)
- Vähäinen vaikutus levähtävään linnustoon. 
>Vaikutusta voidaan lieventää lintupalloilla.

2B muina isjäännös
Ha nnula
> Otettava huomioon
  jatkosunnittelussa. 

2B Ka ldea
> Pylväspaikkojen suunnitteluun
  on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

2B Vilja niemi
> Pylväspaikkojen suunnitteluun
  on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 2A, 2B, 2C mo o tto ritien ja  
 o ik o ra da n ylitys
- Voimajohdon rakentaminen
  teknisesti vaativaa. 2A, 2B Nyk yinen Ra uta ro uva ,  

p uretta va  o suus
- Vapautuu metsätalouskäyttöön.
- Eheyttää Huhdanojan kylää.

Huhda no ja , 
a sutusk esk ittymä

Vireno ja -Myllyk ulma , 
a sutusk esk ittymä

2B Metsäa lue
- Pirstoo laajaa metsäaluetta ja 
  luonnonmaisemaa, joilla on 
  myös seudulllista virkistysarvoa. 
- Suunniteltu tuulivoimala vähentää
  vaikutuksen merkittävyyttä. 
- Voimajohtoreitillä ei erityisiä 
  luontoarvoja. 

2B Vilja niemen k ylä ja  k ulttuurima isema
- -Maakunnallisesti arvokas maisema. 
- Halkoo kylää ja muuttaa elinympäristöä  
  viihtyisyyttä heikentäen. Haitta kylälle on suuri. 
- Muuttaa maisemakuvaa suuresti, 
  erityisesti viljelymaisemassa ja pihapiireissä.
- Saatu runsaasti palautetta, 
  jossa ilmaistaan huoli  voimajohto-
  hankkeen haitoista. 

VAIHTOEHTO 2A

VAIHTOEHTO 2B

VAIHTOEHTO 2C

2B Ka ldea n k ylä ja  k ulttuurima isema
- Maakunnallisesti arvokas maisema. 
- Halkoo kylää ja muuttaa elinympäristöä  
  viihtyisyyttä heikentäen. Haitta kylälle
  on suuri.
- Pienipiirteisessä maalaismaisemassa
  avautuu laajoja näkymiä kohti
  voimajohtoreittiä.
- Muuttaa maisemakuvaa erittäin suuresti,
  erityisesti viljelymaisemassa ja
  pihapiireissä. Maiseman mittasuhteet ja
  yhtenäisyys rikkoutuvat.

 2 Kesk eisiä huo mio ita  k a ik ista
 reittiva ihto ehdo ista
- Kaikki vaihtoehdot halkovat kyläalueita, 
  joilla on myös maisema-arvoja. 
- Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat 
  kokonaisuutena vähäisiä, mutta 
  yksittäiseen pienialaiseen 
  peltoon tai metsä-alueeseen voi kohdistua 
  jopa suuria vaikutuksia. 
- Sähkö- ja magneettikentille ja melulle 
  annetut suositus- ja ohjearvot eivät ylity. 
- Johtoalueen laajentuessa 
  menetetään metsäympäristöä.

ORIMATTILAN
SÄ HKÖASEMA
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 2A, 2B, 2C mo o tto ritien ja
 o ik o ra da n ylitys
- Voimajohdon rakentaminen
  teknisesti vaativaa. 

2C Huhda no ja
> Pylväspaikkojen suunnitteluun
  on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

2C Niemenk ylä
> Pylväspaikkojen suunnitteluun
  on kiinnitettävä erityistä huomiota. 2C Metsäa lue

- Pirstoo laajaa metsäaluetta,
  jolla on seudullista virkistys-
  arvoa.  
- Voimajohtoreitillä ei erityisiä 
  luontoarvoja. 

2C Asuinta lo
- Voimajohtoalue tulee lähemmäksi,
  viihtyisyys heikentyy suuresti. 

2C Po hja vesia lue
- Ei vaikutuksia pohjaveteen. 

2C Ha ik ula n p ello t (lintua lue)
- Korkeintaan vähäinen vaikutus 
  levähtävään linnustoon. 
>Vaikutusta voidaan lieventää 
  lintupalloilla. Asiaa täytyy kuitenkin
  harkita Virenojan maisema-
  arvojen näkökulmasta. 

2A, 2B, 2C Penna la
- Yleiskaavan uutta työpaikkojen ja teollisuuden
  aluetta. Voimajohto rajoittaa hieman alueen
  sisäistä järjestelyä, mutta ei estä alueen 
  toteutusta. 
- Voimajohto ja energiahuollon toiminnot 
  soveltuvat luonteeltaan alueille.

 2 Kesk eisiä huo mio ita  k a ik ista
 reittiva ihto ehdo ista
- Kaikki vaihtoehdot halkovat kyläalueita, 
  joilla on myös maisema-arvoja. 
- Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat 
  kokonaisuutena vähäisiä, mutta 
  yksittäiseen pienialaiseen 
  peltoon tai metsä-alueeseen voi kohdistua 
  jopa suuria vaikutuksia. 
- Sähkö- ja magneettikentille ja melulle 
  annetut suositus- ja ohjearvot eivät ylity. 
- Johtoalueen laajentuessa 
  menetetään metsäympäristöä.

2C Huhda no ja n k ylä 
- Korkeampi pylväs muuttaa maiseman
  luonnetta rakennetummaksi. 
- Vaikutukset elinympäristöön pääosin vähäisiä. 
- Vaikutus pihapiireihin riippuu pylvään 
   sijoituksesta. 

Huhda no ja , 
a sutusk esk ittymä

2A, 2B, 2C Nyk yinen Ra uta ro uva ,
p uretta va  o suus 
- Vapautuu metsätalouskäyttöön.

2C Niemenk ylän k ylä ja  k ulttuurima isema
- Maakunnallisesti arvokas maisema. 
- Halkoo kylää ja  muuttaa elinympäristöä  
  viihtyisyyttä heikentäen. Haitta kylälle on suuri. 
- Muuttaa maisemakuvaa suuresti katkaisten
  yhtenäisen kapean maisematilan. 
- Saatu runsaasti palautetta,  jossa 
  ilmaistaan huoli voimajohtohankkeen 
  haitoista. 

2C Vireno ja n k ylä ja  k ulttuurima isema
- Maakunnallisesti arvokas maisema. 
- Maankäytön suunnitelmissa
  tiivistettävää kyläaluetta. Voimajohdon
  toteutus rajoittaa vähän asemakaavoitusta.
- Heikentää kyläasutuksen viihtyisyyttä 
  kohtalaisesti tai paikoin suuresti. 
- Voimajohtojen näkyvyys maisemakuvassa
  korostuu. Vaikutukset lähimaisemassa 
  kohtalaisia etenkin pihapiirien läheisyydessä. 

Vireno ja -Myllyk ulma , 
a sutusk esk ittymä

VAIHTOEHTO 2A

VAIHTOEHTO 2B

VAIHTOEHTO 2C

ORIMATTILAN
SÄ HKÖASEMA

2A d-h

2B d-h

2C e-g

2C d-e

2C g-h
2A TK d-h

T1 c-d

T0 c-d

0 1 2 30,5
km

Reittiva ihto ehdo n 2C (Henna -Penna la ) va ik utuk set

|
FINGRID OYJ

Hik iä–Orima ttila  400 + 110 k ilo vo ltin vo ima jo hdo n YVA-menettely

Tutkittava voimajohtoreitti
Nykyinen 110 kV voimajohto (Fingrid Oyj)

!( Asuinrakennukset alle 100 m etäisyydellä
!( Lomarakennukset alle 100 m etäisyydellä
_̂ Muinaisjäännös

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Maakuntakaavan kulttuuriympäristö tai maisema-alue
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Perinnemaisema
Natura 2000 -alue
Luonnonsuojelualue
Suojeluohjelma
Kaavan luo-alue
Luonnon arvokohde

![ Luonnon arvokohde
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Muu pohjavesialue
Arvokas kallioalue
Arvokas moreenimuodostuma

Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen taustakartta-aineisto © Maanmittauslaitos 2014
Muut aineistot: © Maanmittauslaitos, © Ympäristöhallinto OIVA-palvelu, © Metsähallitus, © ELY-keskukset, © Museovirasto, © maakuntien liitot


	Kaikki_vaikutukset_1A
	Kaikki_vaikutukset_1B
	Kaikki_vaikutukset_2A
	Kaikki_vaikutukset_2B
	Kaikki_vaikutukset_2C

