
Vastauksia Jylkkä-Alajärvi yleisötilaisuudessa
24.1.2023 käsittelemättä jääneisiin yleisökysymyksiin

1. Millä perusteilla reittivalinta tehdään? Miten johtoreitin valinnassa painotetaan eri
haittavaikutuksia ja millainen merkitys niille annetaan?

Reittivalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan YVAssa todetut vaikutukset,
saatu palaute sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. YVAssa vaikutusten
merkittävyys on arvioitu ns. IMPERIA-menetelmällä, joka luokittelee vaikutukset
merkittävyydeltään vähäisiksi, kohtalaisiksi, suuriksi tai erittäin suuriksi. Haitallisen
vaikutukset saama painotus riippuu siitä, kuinka suuri sen merkitys tällä asteikolla on.

2. Vaikuttavatko kuntien lausunnot reitin valintaan?

Kuntien antamat lausunnot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan reitin valinnassa.

3. Miksi uusia voimaloita ja voimajohtoja ei rakenneta Etelä-Suomeen?

Tuulivoimatoimijat valitsevat itse voimaloidensa sijainnin, joten Fingrid ei voi siihen
vaikuttaa.

4. Onko voimajohdon varrelle jo suunniteltu sähköasemapaikkoja vai määrittyvätkö ne vasta
myöhemmin?

Voimajohdon varrelle on suunnitteilla asemapaikkoja. Niitä saattaa myös tulevaisuudessa
tulla lisää.

5. Kuinka lähelle voimajohtoa voi rakentaa aurinkopuiston?

Aurinkovoimaloita voi rakentaa voimajohdolle määritellyn rakennusrajoitusalueen
(johtoalueen) ulkopuolelle ja tällöinkin huomioiden voimajohdon maadoituspotentiaalit ja
muut voimajohdon omistajan ohjeet. Eli johtoaukealle virtajohtimien alle ei
aurinkovoimaloita voi sijoittaa.

6. Onko maanomistajan mahdollista saada korvaus uutena maa-alueena?

Lainsäädäntö edellyttää, että 400 kV voimajohtohankkeet tulee toteuttaa
lunastusmenettelyllä.  Lunastustoimituksessa taas korvaus voidaan määrätä ainoastaan
rahakorvauksena eli vaihtomaan antaminen ei ole mahdollista.

7. Miksi ei rakenneta merikaapelia Pohjanmaalta Etelä-Suomeen?

Merialueilla käytössä olevat tasasähkökaapelit eivät ole vaihtoehtona maan sisäisen
kantaverkon osana muun muassa liitettävyyden ja toiminnallisten rajoitusten vuoksi.
Tasasähköyhteyksinä toteutettujen merikaapeleiden molemmissa päissä on muuttaja-
asemat, jotka muuntavat vaihtosähkön tasasähköksi ja päinvastoin. Tasasähköratkaisu ei
rajoita kaapelin pituutta, mutta on investointina hyvin kallis.

8. Miksi ei rakenneta nykyisten voimajohtojen yhteyteen?



Mahdollisuutta nykyisten johtojen rinnalle rakentamiseen on kyllä tutkittu, mutta
valitettavasti se ei tämän hankkeen kohdalla ole mahdollista kuin muutamissa kohdin. Syynä
mm. se, että muutoin muodostuisi jopa yli 200 m leveä maastokäytävä, jossa olisi rinnakkain
viisi 400 kV voimajohtoa. Hylättyjä reittiehdotuksia käsitellään YVA-selostuksen kappaleessa
4.4.3.

9. Tuleeko tästä hankkeesta virtuaalimallinnusta Youtubeen?

Tästä hankkeesta ei ole tehty virtuaalimallia.

10. Voinko vielä ehdottaa johtoon pientä siirtoa oman kiinteistöni kohdalla?

Pieniä siirtoja voi olla tapauskohtaisesti vielä mahdollista tehdä. Tällaiset toiveet ja
ehdotukset tulee esittää suoraan reittisuunnittelijalle (pasi.saari@fingrid.fi) tai myöhemmin
yleissuunnittelijalle.

11. Onko YVAssa käsitelty vaikutukset ihmisille ja asuinrakennuksille?

YVAssa on käsitelty vaikutuksia ihmisiin monesta eri näkökulmasta. Näitä käsitellään YVA-
selostuksen kappaleessa 325. Voimajohdoista ei arvioida olevan ihmisille terveydellistä
haittaa. Vaikutuksia asutukselle on arvioitu kappaleessa 10.6.4.

12. Meneekö pakkolunastuksella kaadettavista puista päästöt ja hiilipäästöt etelä-Suomen
päästöiksi, koska voimalinjat rakennetaan etelän kasvavan sähköntarpeen vuoksi. Tämä
ainakin perusteluina rakennustarpeelle. Periaatteella "aiheuttaja maksaa"? Vai lasketaanko
nekin maanomistajien / metsänomistajien päästöiksi, vaikka ei haluaisi metsäänsä
hakattavaksi?

Sähkönkulutus on Suomessa painottunut (ainakin toistaiseksi) Etelä-Suomeen, mutta silti ei
voida sanoa, että siirtoyhteydet rakennettaisiin vain Etelä-Suomen tarpeisiin. Sama yhteys
siirtää sähköä molempiin suuntiin ja yhteydestä hyötyy koko yhteiskunta.

Fingrid on laskenut puuston poistosta aiheutuvat hiilivaraston ja -nielujen poistuman
kuuluvaksi hankkeen hiilijalanjälkeen.

13. Onko alueella meri- tai maakotkareviirejä?

Hankealueelle sijoittuu joitakin maakotkareviirejä. Vaikutukset näille on arvioitu ja lajin
tietojen salassapitovelvollisuuden vuoksi arvio on toimitettu erillisenä raporttina ELY-
keskukselle. Hankkeesta maakotkalle koituvat vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti
vähäisiksi, paikoin korkeintaan kohtalaisiksi.

14. Mikä on suositeltava etäisyys maanotto- ja louhintapaikkaan?

Kiviaineksen ottoa, louhintaa ja murskausta voidaan tehdä johtoalueen (johtoaukea ja
reunavyöhykkeet) ulkopuolella. Mikäli toiminta-alueen etäisyys voimajohtoon on pienempi
kuin 100 metriä, tulee pyytää ohjeistus voimajohdon omistajalta. Hiekan- ja soranotto on
mahdollista tietyin rajoituksin myös johtoalueella.

15. Voivatko tuulivoimayhtiöt käyttää 110 kV voimajohtoja sähkönsiirtoon?

Kyllä voivat.



16. Miten voimajohtojen huoltotiet on järjestetty? Kuka niitä ja hoitaa ja kenen kustannuksella?

Voimajohtoja rakennettaessa ja kunnossapidettäessä tukeudutaan olemassa olevaan
tieverkostoon; maanteihin sekä tiekuntien ja muiden tahojen ylläpitämiin yksityisiin teihin.

Yksityisiä teitä hoitavat tiekunnat ja yksityiset tienomistajat omalla kustannuksellaan.
Lunastuslupa tuottaa Fingridille oikeuden käyttää yksityisiä teitä johtoalueelle kulkemista
varten, mutta tuosta liikenteestä Fingridin on maksettava yksityistielain mukainen
käyttömaksu, joka määräytyy Fingridille samoin periaattein kuin muillekin tienkäyttäjille.

Voimajohtojen kunnossapidon yhteydessä Fingrid tarjoaa tien omistajille ns.
huoltotiesopimusta. Sopimuksella Fingrid maksaa em. yksityistielain mukaisen käyttömaksun
kunnossapidon liikenteestä 10 vuoden sopimuskaudeksi kerrallaan.

17. Mikä on tuulivoimalan minimietäisyys voimajohdosta?

Tuulivoimala voidaan sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan enimmäiskorkeuden
(napakorkeus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta
mitattuna.

18. Kuinka paljon kyseinen hanke maksaa kokonaisuudessaan ja per kilometri?
Kustannukset vaihtelevat tällä hetkellä suuresti kuumentuneen markkinatilanteen vuoksi.
Karkeasti arvioiden hankkeen kilometrikustannus on noin 1-1,2 milj.€ /km. Tässä ei ole
otettu huomioon mahdollisia sähköasemia.

19. Koskeeko rakentamista 100 m raja voimajohtoon nähden?

Ainoastaan voimajohtoalue reunavyöhykkeineen on rakennusrajoitusaluetta. Sen
ulkopuolella Fingrid ei pääsääntöisesti voi rajoittaa rakentamista (poislukien esim.
tuulivoimalat ja mastot).

20. Onko voimajohtojen alla turvallista työskennellä suurilla koneilla?

Suurilla koneilla työskenneltäessä tulee huomioida riittävät turvaetäisyydet johtoon.
(Lisätietoa: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/turvallisuus/tyoskentely-sahkoverkon-
laheisyydessa/)

21. Pitääkö maanomistajan vakuutta voimajohdon alle jäävä metsämaa?

Voimajohtoalue koostuu johtoaukeasta, joka raivaamalla pidetään puuttomana, sekä
reunavyöhykkeestä, jolla puuta saa kasvattaa tietyin rajoituksin.

Johtoaukean maapohja korvataan maanomistajalle kokonaisuudessaan ja alue muuttuu
verottajankin silmissä joutomaaksi. Ei siis pitäisi olla mitään tarvetta vakuuttaa johtoaukeaa.

Molemmin puolin johtoaukeaa on 10 m leveä reunavyöhyke, jolla puustoa saa kasvattaa,
mutta puuston pituutta rajoitetaan. Reunavyöhykkeen osalta maanomistajan tulee itse
harkita, onko alue tarpeen vakuuttaa.

22. Miksi en ole saanut hankkeesta tietoa vaikka johto sijoittuu mailleni?

Fingrid on hakenut maanomistajatiedot Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä ja kirje
on toimitettu yhdelle kiinteistön omistajista. On siis mahdollista, että kirje on toimitettu
toiselle omistajalle.



23. Pitääkö maanomistajan tehdä joitakin sopimuksia? Mitä tapahtuu, jos ei suostu tekemään?

Voimajohdon pylvässuunnittelun aikana maanomistajille tarjotaan mahdollisuus tehdä
ennakkosopimus voimajohdon sijoittamisesta kiinteistölleen. Sopimuksen tekemällä
maanomistaja hyväksyy voimajohdon sijoittamisen kiinteistölleen ja Fingrid maksaa
korvauksena sopimuksen tekemisestä maanomistajalle erityiskorvauksen, joka on Jylkkä-
Alajärvi -voimajohtohankkeessa 15 % lunastustoimituksessa kiinteistölle määrättävistä
korvauksista. Tämä erityiskorvaus maksetaan siis lunastuskorvausten lisäksi.
Ennakkosopimuksen tekeminen on täysin vapaaehtoista. Sopimuksen tekemisellä tai
tekemättä jättämisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta hankkeen etenemiseen.

24. Pysyykö linja suomalaisessa omistuksessa?

Fingridin omistuspohja on täysin kotimainen ja suurimman osan omistaa Suomen valtio.
Kantaverkossa on kysymys kansallisesti kriittisestä infrastruktuurista, joten sen myyminen
ulkomaiseen omistukseen on epätodennäköistä.

25. Lain mukaan lunastuksen ei tulisi vaikuttaa maanomistajan varallisuuteen koska taloudelliset
menetykset korvataan. Metsätilojen myyntihinnat kuitenkin ylittävät järjestelmällisesti
metsän käyvän arvon kymmenillä prosenteilla. Koska lunastuskorvauksella ei siten saa
markkinoilta vastaavanlaista metsää tilalle, niin eikö maanomistajan varallisuuden voida
katsoa heikentyvän voimalinjahankkeen lunastusmenettelyssä?

Lunastusmenettelyssä Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri sekä hänen apunaan kaksi
paikallista uskottua miestä (lunastustoimikunta) määräävät Fingridin maksettavaksi tulevat
korvaukset.

Fingrid luottaa siihen, että Maanmittauslaitos korvauskäsittelystä vastaavana
puolueettomana viranomaisena hoitaa tehtävänsä oikein. Lisäksi maaoikeus ja lopulta
korkein oikeus omalta osaltaan valituksia ratkovina viranomaisina huolehtivat siitä, että
lunastuslakia sovelletaan oikein.

26. Toholampi-Kokkolan suunnasta Lestijärven suuntaan lähtevä linja, samassa suunnassa
sijaitsee metsäautotie noin 800 m päässä pitäjien rajalla. Miksi linjaa ei tässä kohdin vedetä
tätä pitäjän rajaa pitkin? Miksi muuntoasema ei voi sijaita pitäjän rajalla eikä kilometrin
päässä siitä? Esitetty linja pirstoo myös mahdollista tulevaa tuulivoimahanketta.

Tässä kohdassa kyse on tuulivoimatoimijan asemasta, ei Fingridin. Olemme yhdessä
tuulivoimatoimian kanssa sovittaneet tuulivoimalat ja voimajohdot niin että niistä on
toisilleen mahdollisimman vähän haittaa.

27. Tasoitetaanko linjojen alle jäävää maastoa mitenkään?

Pylväspaikat, rakentamisesta aiheutuneet jäljet ja työkoneiden jäljet tasoitetaan, mutta
muutoin maasto jää ennalleen.

28. Voisiko linjan alla kasvattaa hakemetsää?



Voimajohdon alla voi kasvattaa vain maksimissaan 3-metristä puustoa ja
reunavyöhykkeilläkin puuston kasvua rajoitetaan 10-20 metriin. Hakemetsän kasvatus ei siis
periaatteessa ole kiellettyä, mutta sen kannattavuus voimajohdon alla lienee heikkoa.

29. Miten voimajohdot vaikuttavat esimerkiksi ukkosrintamiin, myrskyihin jne. niiden
syntymiseen ja liikkumiseen alueella?
Voimajohdoilla ei ole vaikutusta ukkospilvien liikkeisiin eikä salamoinnin määrään - nämä
ovat riippuvaisia ukkospilvien ominaisuuksista. Voimajohdot sitä vastoin lähinnä parantavat
alueen salamaturvallisuutta, koska voimajohtopylväät ovat usein lähiympäristönsä
korkeimpia maadoitettuja kohteita. Täten ne houkuttelevat itseensä lähialueelle kohdistuvat
salamat ja ohjaavat salamapurkaukset voimajohdon ukkosjohtimien kautta maahan.
Ukonilmalla ei ole syytä oleskella aivan voimajohdon läheisyydessä.

30. Miksi kaikissa havainnekuvissa voimajohdot eivät näy kunnolla?

Alue on pääsääntöisesti harvaan asuttua. Havainnekuvat on pyritty ottamaan sellaisista
paikoista, joista johtoa todennäköisesti katsotaan, esimerkiksi teiden varsilta, jolloin johto
voi olla kaukana katsojasta. Toisinaan edessä voi olla vielä metsääkin, jolloin vain pylväiden
huiput vähän pilkottavat metsän takana.

31. Onko koskaan mietitty Ruotsista tuotavalle sähkölle merikaapelia suoraan Etelä-Suomeen?

Etelä-Suomen ja Ruotsin välillä on olemassa kaksi merikaapelia (Fenno-Skan 1 Raumalta
Dannebohon ja Fenno-Skan 2 Raumalta Finnböleen). Näiden siirtokyvyt ovat 400 MW ja 800
MW.

32. Miksi kaikissa kunnissa ei järjestetty mahdollisuutta seurata yleisötilaisuutta esim. kunnan
valtuustosalissa?

Fingrid on saanut pääsääntöisesti positiivista palautetta sähköisistä yleisötilaisuuksista ja ne
ovat tavoittaneet ihmisiä moninkertaisesti enemmän kuin ns. lähitilaisuudet. ELY-keskus
järjesti tästä huolimatta mahdollisuuden lähiosallistumiseen kolmessa hankealueen
kunnassa.


