
1. Miksi ei tehdä uutta linjausta etelään. Eikö ole huoltovarmuuden kannalta riskialtista ladata
samaa johtotiehen monta linjaa?

Kyse on tosiaan huoltovarmuudesta tai enemmänkin käyttövarmuudesta ja yleisestä
hyväksyttävyydestä voimajohtohankkeissa. Jos lähtökohta olisi maksimoida
käyttövarmuusasia niin yksittäisten voimajohtojen maastokäytäviä olisi huomattavasti
nykyistä enemmän. Jos taas kaikki voimajohdot sijoitettaisiin aina samoihin pylväisiin
käyttövarmuus heikentyisi liiaksi. Rakentamisessa on siis kyse näiden kahden asian
kompromissista.

2. Miten Kärsämäellä Niittyahontie  kun linja menee nyt jo 2 talon vlistä jossa väli on vain
toistasataa metriä ja lisäksi välisä on vapaa-ajan kiinteistö. oisko syytä tarkastella tältä osin
paremmin.

Lähtökohtana on sijoittaa uusi voimajohto purettavan voimajohdon paikalle ja näin välttää
suurempia haittavaikutuksia ympäristölle.

3. Miksi ei Keiteleen itäpuolista linjausvaihtoehtoa?

Voimajohdolle on olemassa jo nyt maastokäytävä, jota voidaan hyödyntää. Uudessa
maastokäytävässä on haittavaikutukset aina suuremmat.

4. Vaikuttaako pohjavesialue asiaan? Pihtiputaan/Reisjärven kohta on (ainakin osittain)
pohjavesialuetta.

Pohjavesialueita pyritään riskien minimoimiseksi välttämättään voimajohtosuunnittelussa,
mutta voimajohdoilla ei kuitenkaan ole merkittävää haitallista vaikutusta pohjaveteen eikä
täten ole estettä sijoittaa voimajohtoa pohjavesialueelle. Riskit liittyvät rakentamisessa ja
kunnossapidossa käytettäviin ajoneuvoihin ja koneisiin, joista voisi poikkeustilanteissa
aiheutua öljyvuotoa.

5. Miten on mahdollista, että on vain 3  viikkoa aikaa tehdä oma arviointi haitoista?  Milloin
tässä hankeessa lunastuslupa haetaan valtioneuvostolta?

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 6.2.2023 – 8.3.2023 ELY-keskuksessa.
Nähtävilläoloaika perustuu lakiin. Lunastuslupaa haetaan, kun pylväspaikat ja johtoalueen
leveydet on yleissuunnittelussa suunniteltu. Maastotutkimus ja yleissuunnittelu on
aikataulutettu vuosille 2026-2027, joten lunastuslupaa haetaan todennäköisesti vuonna
2027.

6. Mitä tarkoitit reunavyöhykkeellä puusto sahataan ja hakataan kokonaan?

Reunavyöhykkeiden puuston kasvua rajoitetaan siten, että sisäreunassa puiden korkeus on
maksimissaan 10 metriä ja takareunassa 20 metriä. Reunavyöhykettä hoidetaan siten, että
hoitosyklissä toistuu vuoroin puita lyhentävä latvasahaus ja koko puuston poisto.

7. Miksi Petäjävedelle menevästä vaihtoehdosta luovuttiin?



Petäjävedestä luovuttiin, koska tehtyjen selvitystemme perusteella kantaverkon
sähkötekninen toimivuus on parempi Vihtavuoren aseman kautta.

8. Miksi tuulivoimaloita ei viedä etelään, kun sen sähkön käyttötarve on etelässä?

Tuulivoimatoimijat päättävät itse, mihin voimalansa haluavat sijoittaa. Etelä-Suomessa
tuulivoiman rakentamista rajoittaa verrattain tiheä asutus ja muu maankäyttö. Myös hyvät
tuuliolosuhteen houkuttelevat toimijoita pohjoisen ja länsirannikon alueille.

9. Hei!  Miten todellinen vaihtoehtona on linjan siirto Niinijärven kohdalla. Mikä estäisi
rinnakkaislinjan siirtämisen nykyisen linjan eteläpuolelle?

Eteläpuolista vaihtoehtoa on selvitetty ja vaikutukset pysyvään asutukseen ovat suuremmat
kuin pohjoispuolella.

10. Onko Hirsinevan kierto todennäköisempi kuin nykyisen johtoaukean käyttö?

Tätä ei osata vielä sanoa ennen kuin selvitykset ovat valmiit.

11. Kuinka tarkkoja piirrokset teknisistä vaihtoehtoreitistä ovat Hirsinevan kierron osalta?

Reitit voivat vielä hieman muuttua, jos sitä kysymyksellä tarkoitettiin.

12. Voisiko osuudella E - G eli Multia -Laukaa välillä tarkastella myös vaihtoehtoa, jossa uusi
voimajohto sijaitsee nykyisen voimajohdon eteläpuolelle (nyt esitetty uusi voimajohto
nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle)?

Eteläpuolista vaihtoehtoa on selvitetty ja vaikutukset pysyvään asutukseen ovat suuremmat
kuin pohjoispuolella.

13. Miksei voida vaihtaa puolta semmoisilla kohdilla missä pitäisi viedä pohjois/eteläpuolelle
millä kierrettäisiin lomaasuntoja jne?

Voimajohtojen risteily on sekä kallista että käyttövarmuuden kannalta huono asia.

14. Miten sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida muutoin kuin tilakohtaisesti?

Voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona
käytettävissä oleviin lähtötietoihin sekä arviointiprosessin aikana kerättyihin tietoihin
perustuen. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja tarkasteltavan vaikutusalueen
asutuksesta, vapaa-ajan asutuksesta, elinkeinoista, maankäytöstä, mahdollisista
häiriintyvistä kohteista ja palveluista. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon hankealueen
asukkaiden ja muiden toimijoiden esittämät mielipiteet voimajohtohankkeesta YVA-
ohjelman nähtävillä olon yhteydessä ja yleisötilaisuudessa. Palautetta kerätään myös
Fingridin sähköisellä palautejärjestelmällä.  Muut vaikutusarviot ovat keskeinen
lähtöaineisto arviointiin.



Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan niinikään yleispiirteisesti arvioimalla vaikutukset
elinkeinoihin, ensisijaisesti maa- ja metsätalouteen ja matkailuun. Kiinteistökohtaisten
talousvaikutusten tarkastelu tapahtuu YVA-menettelyn jälkeisessä suunnitteluvaiheessa
lunastusmenettelyn yhteydessä.

15. Minkälaisia puuston kasvutappioita maksetaan reunavyöhykkeen vuoksi rajoitetun puun
pituuden vuoksi?

Korvaukset arvioi lunastustoimikunta täyden korvauksen periaatteella. Metsäalueella
reunavyöhykkeen maapohja sekä nuoren metsän odotusarvo on korvattu täysin eli
vastaavalla tavalla kuin johtoaukealla. Puusto on maanomistajan omaisuutta.

16. Pohjois-Pohjanmaan alueella on ylimitoitettua tuulivoimarakentamista. On aika
todennäköistä, että siirtokapasitettia ei tulla tarvitsemaan nykyisten laskelmien suhteessa.
Jos ja kun näin käy, jääkö silloin Pohjois-Pohjanmaan linjatyöt tekemättä ja mennään
vanhoilla vai joudutaanko joka tapauksessa linjoja uusimaan?

Voimajohtoja rakennetaan asteittain sitä mukaan kun tarve kasvaa. Jo nyt on nähty tarve
rakentaa kyseinen voimajohto. Tarve on olemassa jo nyt.

17. Mikä on hiilinielu ja minkäikäinen metsä nykytiedolla on hiilinielu?

Wikipediasta napatun määritelmän mukaan ”Hiilinielu on mekanismi tai ekosysteemi, joka
kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia.
Tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät, joiden kummankin arvioitu sitovan ja
varastoivan noin neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä.” Myös esimerkiksi suot,
maaperä ja kaikki kasvillisuus juuristoineen voivat toimia hiilinieluna. Metsien vuosittain
sitoman hiilidioksidin määrä vaihtelee metsän iän mukaan – sidonta on voimakkainta
nopeimman kasvun aikaan.

18. Mistä saa lisätietoa maksettavista korvauksista?

Korvauksista saa lisätietoa Fingridin sekä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/rakentaminen/rakentamisen-vaiheet/#korvauskasittely-
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/osallisena-
maanmittaustoimituksessa/lunastustoimitus

19. Miten huomioidaan rantatonttien lopullinen arvon menetys voimalinjan vuoksi kokonaisen
järven osalta?

Korvaukset arvioi lunastustoimikunta täyden korvauksen periaatteella. Mikäli kiinteistön
arvo todetaan laskeneen, määrätään siitä sen mukainen korvaus.

20. Miten teiden käytöstä sovitaan ja huolehditaan teiden kunnosta?



Lunastuslupa sisältää oikeuden teiden käyttöön. Urakoitsija on kuitenkin sopinut
käytettävistä teistä. Teiden tulee olla rakentamisen ajan ajettavissa, ja rakentamisen jälkeen
palautettava vähintään samaan kuntoon. Valitettavasti aina ei voida kelirikkoaikaan ajamista
välttää. Tielle tulevat vahingot urakoitsija on velvollinen korjaamaan. Viime kädessä Fingrid
vastaa korjaamisesta tai korvaamisesta.

21. Onko yhtään  linjausta koskaan viety EIT:een saakka?

Tiedossamme ei ole EIT:ssä käsiteltyjä kantaverkon voimajohtohankkeita.

22. Mihin asti YVA-ohjelma on nähtävillä?

YVA-ohjelma on nähtävillä 8.3.2023 asti.


