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Lausuntopyyntö 04.03.2021

Lausunto Hämeenlahti-Hännilä 110 kV voimajohdon uusimissuunnitelman 
päivittämisestä

Fingrid Oyj on käynnistänyt 110 kilovoltin voimajohdon uusimishankkeen 
Jyväskylän Hämeenlahden ja Joroisten Hännilän välille. Etelä-Savon ELY-
keskus teki 03.04.2017 kielteisen päätöksen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (ns. YVA) soveltamisesta hankkeeseen. Tämän jälkeen 
hanke on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen. Fingrid Oyj tiedustelee 
Etelä-Savon ELY-keskukselta ympäristöselvitysten täydennysten 
riittävyyttä myös muuttuneiden suunnitelmien osalta.

Taustaa
Sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys, joka oli ELY-keskuksen 
YVA-päätöksen pohjana, valmistui vuonna 2016. Ympäristöselvityksessä 
mm. tunnistettiin voimajohtojen lähiympäristössä mahdollisia liito-oravan 
elinympäristöjä, jotka tarkistettiin maastossa keväällä 2020. 

Pieksämäen pohjoisosaan sijoittuvan Niinimäen tuulipuiston toimija on 
tiedustellut mahdollisuutta liittyä Fingridin Kauppilan sähköasemalle. 
Tuulipuiston voimajohto sijoitettaisiin yhteispylväisiin Fingridin uusittavan 
110 kV:n johdon kanssa n. 14 km:n osuudella, minkä vuoksi aiempaa 
suunnitelmaa ollaan nyt muuttamassa Kangasniemen Kauppilasta itään, 
osin Hankasalmen kunnan kautta, Pieksämäen Ristimäkeen saakka. 

Uusittava 110 kV:n voimajohto sijoittuu samaan johtokäytävään sen 
eteläpuolella sijaitsevan 400 kV:n voimajohdon kanssa osuudella 
Kauppila-Pyhäjärvi ja jatkuu siitä itään päin omassa johtokäytävässään 
(Pyhäjärvi-Ristimäki). Alkuperäisissä suunnitelmissa johtoaukea säilyi 
ennallaan, mutta rakennusrajat päivitettiin nykykäytännön mukaisesti 
johtoalueen ulkoreunoille. Uusittavan 110 kV:n voimajohdon muuttaminen 
yhteispylväiksi (2 X 110 kV) tarkoittaa osuudella Kauppila-Pyhäjärvi 
johtoalueen laajentamista 13 metrillä linjan pohjoispuolella. Osuudella 
Pyhäjärvi-Ristimäki johtoalue levenisi 6 metrillä (3 m voimalinjan 
molemmilla puolilla). 
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Niinimäen tuulivoimahankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, tuolloin 468/1994) mukaista 
ns. YVA-menettelyä, jossa itse tuulipuiston lisäksi tarkasteltiin 
yhteysvoimajohdon kahta reittivaihtoehtoa hankealueelta Fingridin 
Kauppilan 110 kV:n sähköasemalle Kangasniemelle. Toisessa 
reittivaihtoehdossa ilmajohto suunniteltiin rakennettavaksi 14 km osuudella 
jo olemassa olevan Fingridin 110 kV johdon rinnalle, jolloin olemassa oleva 
johtoalue olisi laajentunut noin 16–20 metrillä. Arviointimenettely päättyi 
YVA-yhteysviranomaisena toimineen Etelä-Savon ELY-keskuksen 
29.09.2016 antamaan lausuntoon hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn liittyvä aineisto löytyy internetistä 
osoitteesta  https://www.ymparisto.fi/niinimaentuulivoimayva.

Vaikutukset liito-oravaan
Liito-oravaselvitys on asianmukaisesti laadittu ja sinänsä riittävä. 
Keltamäen liito-oravakohteen (6) kohdalla johtoalue on alun perinkin leveä 
(84 metriä) ja levenisi vielä 13 metriä lisää. Molemmin puolin johtoaluetta 
on liito-oravan elinpiiriä ja niiden alueella lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja. Selvityksen mukaan leveästä johtoaukeasta (64 m) 
huolimatta liito-oravat kuitenkin todennäköisesti liikkuvat sen yli. 
Johtoaukean edelleen leventyessä on tarpeen laatia tarkempi suunnitelma 
siitä, millä keinoin suunnitellun puustonpoiston haitallisia vaikutuksia liito-
oravan elinalueeseen voidaan lieventää tai kompensoida ja miten tärkeä 
kulkuyhteys johtoaukean yli saadaan käytännössä säilymään ja 
vahvistumaan. Samassa yhteydessä on maastossa suositeltavaa tarkistaa 
vielä tämän kevään liito-oravatilanne.

Muut vaikutukset
Niin voimajohtohankkeen ympäristöselvityksessä kuin Niinimäen YVA-
arvioinnissa on tunnistettu puheena olevan voimalinjaosuuden 
vaikutusalueelta maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Huikonmäki 
Hankasalmen kunnassa sekä maakunnallisesti merkittävä Mäkelän 
tuulimylly Pieksämäellä. Näistä Huikonmäen osalta on syytä tarkastella 
pylväiden sijoittamista niin, että haitalliset vaikutukset maisemaan jäisivät 
mahdollisimman vähäisiksi. 

Fingridin olemassa olevan johtokäytävän läheisyyteen sijoittuu kahdeksan 
asuinrakennusta ja kaksi lomarakennusta (lähde Niinimäen 
tuulivoimahankkeen YVA-selostus 2016). Hankasalmen Murtoisissa ja 
Kangasniemen Ruokomäellä tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä 
huomiota lähimpiin rakennuksiin ja asuttuihin pihapiireihin kohdistuviin 
vaikutuksiin sekä tarkastella mahdollisuuksia haittojen vähentämiseen. 

Yhteenveto
ELY-keskus katsoo, että voimajohtohanketta varten laadittu 
ympäristöselvitys täydennyksineen on riittävä, mutta painottaa, että 
herkimpien kohteiden osalta hankkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja 
optimaaliseen toteutukseen on syytä panostaa.

https://www.ymparisto.fi/niinimaentuulivoimayva
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Lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet maankäyttöasiantuntija Sirpa 
Peltonen ja luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välioja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt maankäyttöasiantuntija Satu 
Karjalainen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eero Korhonen.

Liitteet Poikkileikkaus 400 kV + 2 x 110 kV
Poikkileikkaus 2 x 110 kV

Tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
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