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Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA
KULTTUURIPERINTÖÖN
Voimajohtohankkeen tyypillisimmät vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä vaikutusmekanismit

Maisema
Maisemavaikutukset koostuvat maiseman
rakenteen, luonteen ja laadun muutoksista. Muualla kuin valmiiksi voimakkaasti
rakennetuilla alueilla (esimerkiksi teollisuus- tai voimalaitosympäristöt) voimajohdot koetaan usein maisemassa häiritsevinä. Maiseman luonteen muuttumisen
kautta syntyy myös visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus
riippuvat paljolti tarkastelupisteestä ja
ajankohdasta. Maisemavaikutuksen kokemiseen vaikuttaa merkittävästi myös
havainnoitsijan suhtautuminen voimajohtoihin.
Uudella maastokäytävällä on maisemakokonaisuuksia, kuten yhtenäisiä metsäisiä
luonnonalueita tai maaseudun kulttuuriympäristöjä pirstova vaikutus. Yhtenäisten maisemakokonaisuuksien säilymisen kannalta tulisi suosia käytäntöä, jossa
uusi voimajohto rakennetaan nykyisen
voimajohdon yhteyteen. Pienipiirteisessä
ympäristössä voimajohto saattaa muuttaa
maiseman hierarkiaa alistaen ympäristönsä, kun taas esimerkiksi voimakkaasti
rakennetun alueen suurimittakaavaisessa
ympäristössä voimajohto ei mittakaavaltaan ja luonteeltaan merkittävästi poikkea
jo olevasta ympäristöstä.
Peitteisessä maastossa, kuten esimerkiksi
metsäisellä alueella tai rakennetussa ympäristössä voimajohdon maisemavaikutus
saattaa olla hyvin paikallinen kohdistuen
lähinnä johtoaukealle ja sen lähiympäristöön. Visuaaliset vaikutukset saattavat
tällöin jäädä hyvinkin vähäisiksi, sillä mitä
lähempänä tarkastelupistettä on näkymiä
katkaisevia elementtejä, sitä tehokkaammin näkymät kohti voimajohtoa
peittyvät.

Johtoaukean välittömän lähiympäristön
peitteisyydestä huolimatta voimajohtopylväät erottuvat etäämmältä tarkasteltuna
maisemakuvassa, sillä pylväät nousevat
usein puun latvojen yläpuolelle. Voimajohtopylvään korkeus on pylvästyypistä
riippuen 25–50 metriä. Merkittäviä visuaalisia vaikutuksia saattavat aiheuttaa
avoimeen maisemaan (esimerkiksi pellot
tai vesistöt), korkeille maastonkohdille tai
maisemalliseen solmukohtaan sijoittuvat
voimajohtopylväät.
Voimajohdon näkyvyys korostuu, jos sillä
ei ole lainkaan esimerkiksi metsänreunan
luomaa taustaa (Kuva 74). Näkymiä ja
niissä tapahtuvia muutoksia arvioitaessa
on merkitystä mm. vuodenajalla, säätilalla, vuorokaudenajalla, katselupisteen
korkeudella ja mahdollisilla näkymiä katkaisevilla elementeillä.
Katsottaessa voimajohtoa johtokäytävän
alueelta voimajohdon suuntaisesti saattaa
voimajohto maastonmuodoista, rakennuksista ja rakenteista riippuen erottua
omana, selkeänä käytävämäisenä tilanaan. Näkymäsektorilla voi erottua useita
voimajohtopylväitä samanaikaisesti. Toisaalta voimajohdosta saattaa esimerkiksi
tien, joen tai kapean peltoaukean ylityskohdassa sijoittua avoimeen maisematilaan vain johtimet pylväiden jäädessä
metsänreunan taakse. Tällöin näkymäsektorilla ei ole lainkaan pylväsrakenteita ja ohuet johtimet häviävät näkyvistä
valaistusolosuhteista riippuen melko lyhyenkin etäisyyden päästä tarkasteltuna.
Katsottaessa voimajohtoa sivusta pylväsrakenne näyttää kevyemmältä kuin
voimajohtokäytävän suuntaisesti katsottuna.
Voimajohdon hallitsevuutta eri etäisyyksiltä tarkasteltuna on tutkittu eri lähteissä, mutta yksiselitteisiä numeerisia
arvoja vaikutusten merkittävyyden rajaarvoiksi ei ole. Lähietäisyydeltä tarkasteltuna voimajohtopylväs on hallitseva.
Etäisyyden kasvaessa pylvään hallitsevuus maisemassa vähenee ja vähitellen
kohde alistuu muihin maisemaelementteihin, ennen kuin häviää näkyvistä.
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Kuva 74. Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Maisema-arkkitehdit Byman &
Ruokonen Oy 2001).

Kulttuuriperintö
Kulttuuriperintö on ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyttä henkistä ja aineellista
perintöä. Aineellinen kulttuuriperintö voi
olla joko irtainta (esimerkiksi kirjat ja esineet) tai kiinteää (esimerkiksi rakennusperintö). Rakennusperinnön osalta yksittäisiin
rakennuksiin tai rakennusryhmiin voimajohtohankkeesta kohdistuvat vaikutukset
voivat olla suoria tai epäsuoria. Suorat vaikutukset liittyvät tilanteisiin, jossa rakennus on jäämässä johtoalueelle ja rakennus
joudutaan purkamaan tai siirtämään. Välilliset vaikutukset liittyvät suojellun kohteen
lähi- ja / tai kaukomaiseman muutokseen
voimajohdon sijoittuessa samaan maisematilaan kohteen kanssa. Välilliset vaikutukset eivät pääasiallisesti vaaranna kohteen rakennusperinnön suojeluperusteita.

Voimajohdon vaikutukset muinaisjäännöksiin liittyvät erityisesti rakentamisvaiheeseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin ympäristössä. Haittoja voi
syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennus- tai korjaustyön välittömälle vaikutusalueelle. Voimajohdon rakentamisesta voi aiheutua fyysisiä muutoksia kulttuuriperintöön alueella, jossa on
kiinteitä muinaisjäännöksiä johtoalueella tai
sen läheisyydessä. Tyypillisiä rakentamisen
aikaisia vaikutuksia ovat jäännösten vahingoittuminen tai peittyminen rakennustöiden
seurauksena. Ennalta tuntemattomien kohteiden tuhoutuminen osittain tai kokonaan
pyritään välttämään tekemällä ennen rakennustöitä tarvittavat arkeologiset selvitykset yhteistyössä Museoviraston kanssa
ja noudattamalla rakentamisessa tarvittavia ohjeistuksia ja varotoimia.
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Voimajohtopylväiden väritys,
valaistus ja muotoilu

Uudet voimajohtorakenteet ovat sinkittyjä
ja siten vaaleampia ja tummaa taustaa
(metsänreuna) vasten näkyvämpiä kuin
vanhat voimajohtorakenteet. Sinkitty rakenne hapettuu kuitenkin muutamassa
vuodessa tummemmaksi, jolloin pylväät
eivät enää yhtä selkeästi erotu tummaa
taustaa vasten.
Pylväsrakenteiden maalaaminen ei ole
voimajohtojen kunnossapidon ja sähkönsiirron varmuuden kannalta mahdollista,
koska uudelleen maalaaminen edellyttää
viikkojen keskeytyksiä sähkönsiirtoon.
Pylväiden maalausta tehdään vain poikkeustapauksissa, kuten esimerkiksi pylväiden lentoestemerkinnöissä.
Taajama-alueilla ja erityyppisissä maisemallisissa erityiskohteissa voidaan harkita
voimajohtorakenteiden valaisua tai maisemapylväiden toteuttamista. Maisemapylväät ovat tapauskohtaisesti päätettäviä
taideteoksia ja yhteistyöhankkeita ulkoisen sidosryhmän, kuten esimerkiksi alueverkon tai kaupungin kanssa.
7.3

Nykytila

7.3.1

Maisema ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Yleistä
Johtoreitit alavaihtoehtoineen sijoittuvat
maisemamaakunnallisen aluejaon perusteella Lounaismaalle ja tarkemmin määriteltynä Lounaisen viljelyseudun, AlaSatakunnan viljelyseudun ja Satakunnan
rannikkoseudun alueille. Lounainen viljelyseutu on viljavinta Varsinais-Suomea.
Peltojen osuus maa-alasta on maamme
suurin. Polveilevien jokilaaksojen muovaamilla savikoilla on laaja-alaisia yhtenäisiä peltoaukeita maatiloineen. Koko
seudulla kasvillisuus on rehevää ja monipuolista lukuun ottamatta savikoiden välisiä karuja kallioselänteitä.

Asutus on perinteisesti sijoittunut viljavien alueiden tuntumaan laaksojen ja selänteiden väliselle vaihettumisvyöhykkeelle tai savikolta kohoaville kumpareille.
Ala-Satakunnan viljelyseutu on pääsääntöisesti hedelmällistä viljelyaluetta. Lounaiseen viljelyseutuun verrattuna siellä on
kuitenkin runsaasti karuja, metsäisiä ja
soisia syrjäseutuja. Ala-Satakunnan viljelyseutu on maastonmuodoiltaan hyvin tasaista. Maiseman voimakkaisiin erityispiirteisiin kuuluu Lounaismaan suurin järvi: Säkylän Pyhäjärvi, joka on lähes saareton ja osittain suorarantainen vesiallas.
Myös suuri Kokemäenjoki virtaa halki viljavan ja tasaisen, paikoin lähes rannattoman viljelylakeuden. Seudun poikki sijoittuvat Säkylänharjun – Kokemäenjokilaakson – Yyterin mittavat harjumuodostumat. Pääosa asutuksesta keskittyy viljavien savikoiden tuntumaan. Olkiluoto ja
sieltä lähtevä johtoreitti sijoittuvat Satakunnan rannikkoseudulle. Satakunnan
rannikko poikkeaa Saaristomeren ja Lounaisrannikon seudusta niin paljon, että se
on erotettu omaksi seudukseen. Saaristovyöhyke kapenee selvästi lounaissaaristosta pohjoiseen mentäessä. Samalla
luonto muuttuu karuksi. Maa on alavaa ja
pienipiirteisyys on maaperän monipuolisuuden seurausta. Saariston asutus on
niukkaa eikä kyliä juuri ole. Perinteinen
elinkeino
on
kalastus.
(Ympäristöministeriö 1993a)
Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Maiseman yleiskuvaus
Voimajohtoreitti sijoittuu pääsääntöisesti
suljettuun maisematilaan. Muutamat ylitettävät peltolaaksot ovat hyvin kapeita.
Johtoreitin varteen ei sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita. Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu
kulttuuriympäristö
Sorkan kylä jää lähimmillään noin puolen
kilometrin
päähän
voimajohtoreitistä,
Johtoreitillä ja Sorkan kylällä ei maaston
peitteisyyden ja vaihtelevan topografian
vuoksi ole maisemayhteyttä.
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Kuva 75. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Kohteet esitellään tarkemmin tekstissä sekä liitekartoilla.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

Kuva 76. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
kohteet pääjohtoreitillä Olkiluoto-Rauma.

RKY-2009 Sorkan kylä, Rauma, (karttalehti 1, kohde 280). Sorkan kylä
edustaa Satakunnan rannikolle varhaiskeskiajalla muodostunutta asutusta. Rakennuskanta muodostaa yhtenäisen ja
tiiviin kokonaisuuden alavien peltojen ja
jyrkästi nousevien kallioiden taitekohtaan.
Kylä sijaitsee Sorkanperän lahteen laskevan Hiuknummenojan ja Raumalle vievän
vanhan maantien varrella. Kylän peltomaisema muodostaa kapean vyöhykkeen
suurien kalliomäkien välissä, Hiuknummenojan varrella. Suunniteltu voimajohto
sijoittuu arvoalueen pohjoispuolella kulttuurimaisemasta kohoavalle metsäalueelle. Voimajohdon ja rajauksen väliin jää
noin 600 metriä leveä metsävyöhyke.
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Rauma-Ulvila,
toehto A
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pääjohtoreittivaih-

Maiseman yleiskuvaus
Uusi johtoreitti sijoittuu vanhan 110 kilovoltin johtoreitin yhteyteen yhteispylväsrakenteena, jolloin muutoksia edustavat
nykyisen johtoreitin leveneminen kulttuurimaisemissa 6-13 metriä sekä rakenteen
korkeuden kasvu 20 metristä 35 metriin.
Yleisesti johtoreitin korkeamman rakenteen seurauksena johtoreitin maisemavaikutus avoimessa sekä metsämaastossa
kasvaa. Voimajohtoreitti sijoittuu monin
paikoin metsäisille alueille suljettuun maisematilaan. Johtoreitin varrella on myös
useita suoalueita. Rauman päässä reitti
sijaitsee vuoroin suljetussa maisematilassa
vuoroin repaleisilla, pienikokoisilla peltoalueilla. Eurajoen keskustaajaman itäpuolella voimajohto ylittää laajan peltoaukean,
tosin kohdasta, jossa avoin tila ei ole kovin
leveä metsäsaarekkeista johtuen. Huhdan
itäpuolella johtoreitti sijaitsee niin ikään
laajahkossa avotilassa ja ylittää Eurajoen.
Johtoreitti leikkaa tai sivuaa ylittäessään
rannikon jokilaaksoihin liittyviä kylä- ja
viljelymaisemia, joihin liittyy rakennetun
ympäristön valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoalueita. Arvoalueet ovat alueeltaan laajoja, sisältäen rakennetun ympäristön ohella viljelymaisemia. Johtoreitin varrella merkittäviä kulttuurimaisemia
edustavat Irjanne, Panelia ja Leineperi,
joita johtoreitti sivuaa. Nakkilan taajaman
eteläpuolella ennen Kokemäenjoen ylitystä
voimajohto ylittää laajahkon viljelyaukean,
johon liittyy kulttuuriympäristöllisiä arvoja.
Myös Kokemäenjokilaaksolla on kulttuuriympäristöllisiä arvoja; jokivarressa seudullinen viljely- ja kulttuurimaisema on
laajimmillaan. Leineperissä voimajohto sivuaa valtakunnallisesti merkittävää ruukkialuetta ja halkoo maakunnallisesti arvokasta Kaasmarkun-Leineperin kulttuurimaisema-aluetta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993 Rikantilan kylän kulttuurimaisema, Eurajoki, (karttalehti 2,
281). Kulttuurimaiseman muodostaa pienipiirteinen, Lapinjoen yläjuoksulla ko-

hoavien kalliomäkien väliin raivattu tilojen
viljelymaisema.
Talonpoikaiskulttuuria
edustavat Riikilän ja Ruuskan tilat. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen luoteispuolelle, noin 350 metrin päähän arvoalueen
rajauksesta.
RKY-1993 Eurajoen-Irjanteen kulttuurimaisema, Eurajoki, (karttalehdet
10, 16 ja 17, kohde 144). Eurajoen
juoksua seuraava laaja maisemakokonaisuus, jonka keskeisiä osia ovat Eurajoen
kirkonkylän, Irjanteen ja Kaukomäen kylien ohella niitä yhdistävä, Eurajoen varrelle raivattu laaja viljelymaisema. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen kaakkoiskulman
avoimeen viljelysmaisemaan noin 2400
metrin matkalla. Maisemallisesti voimajohdon varrelle, noin 800 metrin etäisyydelle, sijoittuu viljelymaiseman reunalla
sijaitseva Kaukomäen kylä.
Maakunnallinen
Irjanne-EurajokiLinnamaa kulttuurimaisema, Eurajoki, (karttalehti 10, 283). Laaja, Eurajoen varrelle sijoittuva kohde käsittää
jokisuistoon sijoittuvan Linnamaan kylän
sekä ylemmäksi jokivarteen sijoittuvat
Vuojoen kartanon, Eurajoen kirkonkylän
sekä Irjanteen ja Kaukomäen kylät laajoine jokivarren peltoineen. Johtoreitti leikkaa kulttuuriympäristöalueeseen kuuluvaa
viljelymaisemaa arvoalueen kaakkoisreunalla, Kaukomäen eteläpuolella noin 2400
metrin matkalla.
RKY-2009 Irjanteen kylä, Eurajoki,
(karttalehdet 10 ja 16, kohde 282).
Irjanteen kylässä on säilynyt tiivis ja monipuolinen rakennusryhmä Eurajoen ja
vanhan maantien risteyksessä. Eurajokeen liittyvä koski oli vielä keskiajalla meren rantaviivalla. Tärkeitä kylän historiaa
taustoittavia ja maisemaa muodostavia
elementtejä ovat kylää ympäröivät ns.
rintapellot sekä jokivarret mylly- ja sahapaikkoineen. Irjanne on Satakunnan vanhimpia tunnettuja sahanpaikkoja. Irjanteen kylän keskeisiä elementtejä ovat
vanha tielinjaus, jokimaisema, punamullattu kirkko, lounaissuomalaista tyyppiä
oleva sipulikupolinen kellotapuli, kotiseutumuseona toimiva lainamakasiini, ruis-
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kuhuone, meijeri, Faltun saha ja mylly
sekä keskustan maatilojen vanhat rakennukset. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen
maisemaan
liittyvän
viljelymaiseman
kaakkoisreunalle, noin 3000 metrin etäisyydelle arvoalueen rajauksesta.
RKY-2009 Panelian kylä, Eura, (karttalehti 16, 284). Panelian kylä edustaa
Satakunnan vanhinta asutuksen ydinaluetta, jonka merkittävyydestä ja pitkästä
asutushistoriasta kertoo Suomen suurin
pronssikautinen röykkiöhauta, ns. Kuninkaanhauta. Tiheästi kosken partaalle rakennetun Panelian suurkylän alava, maisemallisesti vaikuttava viljelysaukea on
entistä merenpohjaa. Johtoreitti sijoittuu
arvoalueen länsipuolella jatkuvaan vilje-

149

lymaisemaan ja reitin etäisyys arvoalueen
reunasta on noin 1600 metriä.
RKY-1993
Köyliönjoki-Eurajoki
–
kulttuurimaisema Panelian kylässä
(karttalehti 16, 285). Panelian pitkään
asutushistoriaan liittyy Suomen suurin
pronssikautinen hauta ns. Kuninkaanhauta. Panelian matalalle harjanteelle sijoittunutta suurkylää ympäröi laaja viljelymaisema. Kylätaajamaan liittyy mm.
1800- ja 1900-luvun vaihteesta meijeri,
sähkövoimalaitos ja kyläkirkko. Johtoreitti
sijoittuu arvoalueen länsipuolella jatkuvaan viljelymaisemaan, arvoalueen reunaan on matkaa johtoreitiltä noin 400
metriä.

Kuva 77. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet välillä Rauma-Ulvila.
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RKY-1993 Leistilä-Tattara-Villilä-Masia -kulttuurimaisema (karttalehti 15,
kohde 145). Nakkilalle tunnusomaiset
laajat viljelyaukeat avautuvat valtatien
länsipuolella
akselilla
Tattara-LeistiläMasia. Rakennetun ympäristön maamerkkejä ovat Nakkilan taajamaan liittyvät
funktionalistinen kirkko (E. Huttunen,
1937) sekä J. W. Suomisen nahkatehtaan
tiiliset teollisuusrakennukset ja ns. Koskilinna (V. Vähäkallio, 1928). Viljelymaisemaan liittyy perinteistä rakennuskantaa
omaavia maatiloja ja Villilän kartano. Johtoreitti sijoittuu laajan arvoalueeseen
kuuluvan viljelymaiseman eteläkärkeen
noin 1200 metrin matkalla.
Maakunnalliset kohteet 4 kpl, (karttalehdet 12 ja 14). Kokemäenjoen etelärannalla Nakkilassa nykyinen voimajohto sivuaa seuraavia maakunnallisesti
merkittäviä kulttuuriympäristöjä: Kyllijoen
kulttuurimaisema, Hormiston mäki, Leistilän ja Tattaran kylät sekä HormistoTattala-Leistilä-Masia
viljelymaisema.
Johtoreitti sijoittuu arvoalueiden eteläpuolella aukeavaan viljelymaisemaan,
vaikutukset ovat lähinnä maisemallisia.
RKY-2009 Huovintie, Nakkila (karttalehdet 14 ja 15, kohde 132). Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut
tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun
kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön asutusalueeseen ja
Varsinais-Suomen jokiasutuksen latvoihin.
Tien vesistöä ja harjujaksoa seuraava linjaus edustaa vanhinta, jo esihistorialliselta
ajalta periytyvää linjausta. Johtoreitti risteää Kokemäenjoen etelärannan maatalousmaisemaa seuraavan tien kanssa.
RKY-1993, Maakunnallinen, Kokemäenjoen
kulttuurimaisema,
Nakkila
(karttalehti 12 ja 14, kohde 153). Kokemäenjoen rantanäkymät ovat maisemallisesti arvokkaita koko Nakkilan alueella
Harjavallan voimalaitokselta Ulvilan rajalle.

Paikoin rannat ovat metsäisiä, enimmäkseen kuitenkin viljeltyjä. Johtoreitti sijoittuu noin 1100 metrin matkalla joki- ja viljelymaisemaan Kukonharjan kohdalla, jossa voimajohto sijoittuu pääosin jokivarren
metsäjaksoon.
RKY-2009 Leineperin ruukki, Ulvila
(karttalehti 13, kohde 286). Leineperin
eli Fredriksforsin ruukinmiljöö on yhtenäisenä säilynyt alue, johon sisältyvät lähes
kaikki suomalaisille rautaruukeille tyypilliset rakennukset ja rakenteet. Teollisuushistoriallisesti Leineperi on yksi maamme
mielenkiintoisimmista ruukinalueista monipuolisen rakennuskantansa ansiosta ja
restauroituna se antaa selkeän kuvan
ruukkien
historiallisesta
ympäristöstä
(Kuva 78).
Ruukinalueelle johtaa lännestä peltoaukean yli puukujanne. Ruukinalueen rungon
muodostaa Kokemäenjokeen laskeva Kullaanjoki ja siinä oleva koski patoineen.
Padon alapuolella sijaitsevat keskeiset
tuotantorakennukset, masuuni ja sahaksi
muutettu kankirautavasarapaja. Pajan
punatiilinen osa on 1860-luvulta, kuonatiilinen laajennusosa vuodelta 1883. Leineperin masuuni on yksi neljästä maassamme ehjänä säilyneestä masuunista ja
se on masuunityyppinsä ainoa edustaja.
Multahirsirakenteisen masuunin alaosa on
rakennettu 1826 ja sitä on korotettu
1861. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen länsipuolella avautuvaan viljelymaisemaan,
noin 500 metrin etäisyydelle arvoalueen
rajauksesta.
Maakunnallinen, Leineperin ruukinalue Ulvila (karttalehti 13, kohde
279). Arvoalue käsittää ruukkialueen lisäksi sen länsipuolelle jokilaakson raivatun viljelymaiseman. Johtoreitti sijoittuu
kulttuuriympäristöalueeseen
kuuluvaan
viljelymaisemaan arvoalueen keskivaiheilla.
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Kuva 78. Pääjohtoreitti sivuaa Leineperin ruukkialuetta, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja osa maakunnallisesti arvokasta Kaasmarkun-Leineperin kulttuurimaisemaa.

Alavaihtoehto A1
Maiseman yleiskuvaus
Johtoreitin A pohjoispäässä sijaitseva alavaihtoehto A1 sijoittuu Ulvilassa 110 kV
paikalle 400+110 kV yhteispylväsrakenteena. Uutta johtoaluetta muodostuu 5
metriä ja rakenteen korkeus kasvaa 20
metristä 35 metriin. Voimajohtoreitti sijoittuu puolella matkaa metsäiselle osuudelle ja toisella puoliskolla metsän reunaan avoimeen maisematilaan. Avoimella
osuudella johtoreitti sijoittuu osittain met-

säsaarekkeiden ja metsänreunan väliin.
Avoimeen osuuteen liittyy kulttuurimaisemallisia arvoja eli maakunnallisten Harjunpäänjoen sekä Kaasmarkun kylän kulttuurimaisemat.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993 Harjunpäänjoen kulttuurimaisema (karttalehti 13, kohde 146).
Laajaan Kokemäenjoen sivujoen Harjunpäänjoen/Kaasmarkunjoen varrelle raivattuun viljelymaisemaan liittyy lukuisia kartanoita, maakirjakyliä ja kantataloja. Ala-
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vaihtoehdon A1 johtoreitin maisemaan
liittyvät lähinnä Kaasmarkun monipuolista
elinkeinohistoriaa edustava kyläalue. Viljelymaiseman reunaan sijoittuva voimajohto ylittää alavan viljelymaiseman arvoalueen koilliskulmalla, noin 3000 metrin
matkalla.
Maakunnallinen Kaasmarkun kylä ja
kulttuurimaisema (karttalehti 13).
Kaasmarkun kylä on perustettu myöhäiskeskiajalla. Maatalousrakentamisen ohella
kylän historiaan liittyy 1860-luvulta aina
1920-luvulle toimineen tekstiiliteollisuuden rakennuskantaa. Arvoalueeseen kuuluvat Kaasmarkunjoen varrelle raivatut
viljelymaisemat. Johtoreitti sijoittuu kylän
pohjoispuolella olevalle pellolle, noin 900
metrin etäisyydelle kylästä.
Rauma-Ulvila,
toehto B

pääjohtoreittivaih-

Maiseman yleiskuvaus
Vaihtoehto sijoittuu 400 kV + 110 kilovoltin yhteispylväsrakenteen rinnalle. Uutta
johtoaluetta muodostuu 30 metriä, korkeuden säilyessä nykyisellään. Poikkeuksen tekee Ulvilassa Harjunpäänjoen kulttuurimaisema, jossa viljelymaiseman johtoreitin leveys säilyy, mutta korkeus kasvaa 30 metristä lähes 50 metriin. Voimajohtoreitti sijoittuu monin paikoin metsäisille alueille suljettuun maisematilaan.
Johtoreitin varrella on myös useita suoalueita. Rauman päässä voimajohto ylittää muutamia kapeahkoja avotiloja: jokilaaksoja ja laaksopainanteita. Jokilaaksoista mainittakoon Lapinjoen ja Eurajoen
laaksot, joihin liittyy kulttuuriympäristöllisiä arvoja. Eurajokilaaksossa lähellä voimajohtoreittiä on valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu
kulttuuriympäristö
Vuojoen kartano. Nakkilan länsipuolella
voimajohto halkoo noin 2,5 kilometriä leveää viljelyaukeaa, joka on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Hieman pohjoisempana voimajohto ylittää
Kokemäenjoen, joka on ylitettävistä joista
suurin. Kokemäenjokilaaksoon liittyy kulttuuriympäristöllisiä arvoja. Aivan johtoreitin pohjoisosassa Kaasmarkun luoteispuolella voimajohtoreitti ylittää Harjunpään-

jokea ympäröivän laajan viljelyaukean,
johon liittyy kulttuurimaisemallisia arvoja.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993, Lapinjoen kulttuurimaisema. (karttalehdet 1 ja 10, kohde
148). Laaja Lapinjoen varrelle raivattu
kulttuurimaisema ulottuu Lapinjoen kylästä Hankkilan kylään saakka. Kylien perinteisen rakennuskannan lisäksi maisemaan
liittyy Lapinjoen kolmiaukkoinen kivisilta
vuodelta 1883. Silta kuuluu pistemäisenä
kohteena RKY-2009 luetteloon. Johtoreitti
leikkaa Lapinjoen kulttuurimaisemaan
noin 700 metrin matkalla alueen kaakkoisosassa. Museosilta sijoittuu noin 300
metrin etäisyydelle voimajohdosta, kohteilla ei ole maisemayhteyttä.
RKY-2009 Vuojoen kartano, (karttalehti 10, kohde 287). Eurajoen viljelylaakson maisemaan sijoittuvan Vuojoen
kartanon päärakennus on siipirakennuksineen yksi empirekauden vaikuttavimmista
kartanokokonaisuuksista.
Arkkitehtien
Charles Bassin ja P.J. Gylichin aloittaman
suunnittelun vei päätökseen 1830-luvulla
arkkitehti C.L. Engel. Kartanon pitkän
puukujanteen päässä sijaitsevan talouskompleksin, Pistolan, suunnittelivat arkkitehti Charles Bass ja P.J. Gylich. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen kaakkoispuolelle
jokilaakson viljelymaisemaan. Arvoalueen
rajauksen reunaan on johtoreitiltä noin
300 metriä ja itse kartanon ja erillisen talouspihan pihapiiriin noin 800 metriä.
RKY-1993 Vuojoen kulttuurimaisema
(karttalehti 10, kohde 147). Vuojoen
laajaan kulttuurimaisemaan liittyvät Vuojoen kartano ja Liinmaan linnanraunio.
Arvoalue sijoittuu Eurajoen alavan jokilaakson viljelymaisemaan. Johtoreitti sijoittuu arvoalueelle sen kaakkoiskulmalla
noin 1000 metrin matkalla.
Maakunnallinen
Irjanne-EurajokiLinnamaa kulttuurimaisema (karttalehti 10, kohde 283). Laaja, Eurajoen
varrelle sijoittuva kohde käsittää jokisuistoon sijoittuvan Linnamaan kylän
sekä ylemmäksi jokivarteen sijoittuvat
Vuojoen kartanon, Eurajoen kirkonkylän
sekä Irjanteen ja Kaukomäen kylät laajoi-
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ne peltoineen. Johtoreitti ylittää viljelymaiseman noin 1,7 kilometrin matkalla
lähellä Vuojoen kartanoa.
Maakunnallinen Pyssykankaan tienvarsiasutus, Nakkila, (karttalehti 11,
kohde 274). Leistilästä johti tie Luvialle
jo keskiajalla. Kapean viljelymaiseman
reunaa seuraavan tielinjan pienimuotoinen asutus tien varrella on kuulunut tilattomalle väestölle. Johtoreitti leikkaa tielinjan, tienvarsiasutuksen ja viljelymaiseman käsittävää arvoaluetta sen länsikärjessä noin 600 metrin matkalla.
Maakunnallinen, Leistilänjärven kulttuurimaisema, Nakkila (karttalehti
12, kohde 268). Leistilänjärven kuivatus
viljelymaaksi aloitettiin 1770-luvulla. Esteen työlle muodostivat itäpään kalliot, joihin kuivatusuoma piti lopulta räjäyttää.
Leistilänjärvi jäikin pitkäksi aikaa vesiperäiseksi niityksi ja vasta viime sotien aikana vankityövoimalla toteutettu hanke toteutti suunnitelman. Leistilänjärvestä saatiin noin 1500 hehtaaria viljelysmaata, joka
luovutettiin siirtoväelle. Jälleenrakennuskauden asutus on keskittynyt kapeana
nauhana peltoaukeat kiertävän tien varteen. Johtoreitti ylittää viljelymaiseman
sen keskivaiheilla noin 2800 metrin matkalla.
RKY-2009 Huovintie (karttalehti 12,
kohde 132). Huovintie on keskiajan
huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön
asutusalueeseen ja Varsinais-Suomen jokiasutuksen latvoihin. Tien vesistöä ja
harjujaksoa seuraava linjaus edustaa
vanhinta, jo esihistorialliselta ajalta periytyvää linjausta. Johtoreitti risteää Kokemäenjoen etelärannan maatalousmaisemaa seuraavan tien kanssa (Kuva 79).
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RKY-2009 Anolan kartano (karttalehdet 12 ja 14, kohde 288). Anolan kartanon päärakennus on uudemman kartanoarkkitehtuurin merkkiteos, johon liittyy arvokas kartanopuisto. Anolan kartano sijaitsee Kokemäen rantamaisemassa,
missä joki haarautuu historiallisesti merkittävän Kirkkosaaren kohdalla. Arkkitehti
Jarl Eklundin suunnittelema päärakennus
on rakennettu vuosina 1937–1938 vanhan empirerakennuksen paikalle. Kokemäenjoen ja viljelymaiseman ylittävä
voimajohto ohittaa kartanon ja aluerajaukseen kuuluvat rantapellot kohteen luoteispuolelta noin 1000 metrin etäisyydeltä.
RKY-1993 Kokemäenjoen kulttuurimaisema (karttalehti 12 ja 14, kohde
153). Kapean ja pitkän arvoalueen rajaus
seuraa Kokemäenjoen varrelle raivattua
viljelymaisemaa, jonka asutus-, kauppa-,
liikenne-, seurakunta- ja kaupunkihistoria
ulottuu aina keskiajalle saakka. Johtoreitti
sijaitsee Kokemäenjoen historiallisen suiston kaakkoispuolella, Huovintien, maatilojen, kartanoiden ja kylien muodostamassa viljelymaisemassa noin 500 metrin
matkalla.
RKY-1993 Harjunpäänjoen kulttuurimaisema (karttalehti 13, kohde 146).
Harjunpäänjoen/Kaasmarkunjoen varrelle
raivattuun laajaan viljelymaisemaan liittyy lukuisia kartanoita, maakirjakyliä ja
kantataloja. Voimajohdon maisemaan liittyvät lähinnä Kaasmarkun monipuolista
elinkeinohistoriaa edustava kyläalue. Johtoreitti sijaitsee noin 3000 metrin matkan
alavassa viljelymaisemassa arvoalueen
kaakkoiskulmalla.
Maakunnallinen, Kaasmarkun kylä ja
kulttuurimaisema, Ulvila (karttalehti
13). Johtoreitti sijoittuu kylämaisemaan
kuuluvan
viljelytasangon
länsipuolelle
noin 1800 metrin päähän siitä. Peltomaisemaan liittyvien mäkisaarekkeiden vuoksi voimajohdon vaikutus kohteen kaukomaisemassa jää vähäiseksi.
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Kuva 79. Pääjohtoreitti B halkoo maakunnallisesti merkittävää Kokemäenjoen kulttuurimaisemaaluetta ja ylittää valtakunnallisesti merkittävän Huovintien. Anolan kartano jää alaoikealle.

Rauma-Forssa,
pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma-Huittinen
Maiseman yleiskuvaus
Vaihtoehto
A
sijoittuu
RaumaLuittilanjärvi välillä nykyisen 110 kilovoltin johdon yhteyteen. Välillä LuittilanjärviHuittisten Kollaus vaihtoehto A sijoittuu
uuteen maastokäytävään. Tällöin johtoaukean leveys on 36 metriä ja rakenteen
korkeus 35 metriä. Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma-Huittinen sijaitsee
pääsääntöisesti metsäisessä suljetussa
maisematilassa. Johtoreitin varrella on
myös useita suoalueita. Rauman päässä

reitin varrella on useita pieniä, repaleisia
peltoalueita. Säkylän Pyhäjärven luoteispuolella reitti ylittää laajan viljelyaukean,
johon liittyy kulttuuriympäristöllisiä arvoja. Ylityskohta on suhteellisen kapea metsäsaarekkeista johtuen. Voimajohtoreitti
ohittaa valtakunnallisesti arvokkaan Köyliönjärven maisema-alueen noin kilometrin päästä. Voimajohtoreitin varteen osuu
lisäksi valtakunnallisesti arvokas Kokemäenjokilaakson maisema-alue. Reitin ja
maisema-alueen välille jää etäisyyttä lähimmillään noin pari kilometriä. Kokemäenjokilaakson maisema-alueen kupeessa
on valtakunnallisesti arvokas rakennettu
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kulttuuriympäristö Raijalan kylä, joka sijoittuu myös lähimmillään noin kahden
kilometrin päähän johtoreitistä.
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Vaanin kulttuurimaisemat sekä Huovintie.
Eurajoella kulttuurimaiseman lähimaisemaan liittyy Vaaniin kartanon tuulimylly.

Uuden johtoreitin varrella merkittäviä
kulttuurimaisemia edustavat Euraniityn ja

Kuva 80. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet välillä Rauma-Huittinen.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993, Rikantilan kylän kulttuurimaisema, Eurajoki, (karttalehti 2,
kohde 281). Kulttuurimaiseman muodostaa pienipiirteinen, Lapinjoen yläjuoksulla kohoavien kalliomäkien väliin raivattu tilojen viljelymaisema. Talonpoikaiskulttuuria edustavat Riikilän ja Ruuskan tilat. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen
luoteispuolelle, noin 350 metrin päähän
arvoalueen rajauksesta.
Maakunnallinen, Lutan kylän kulttuurimaisema, Eurajoki, (karttalehdet 2
ja 17, kohde 275). Kalliomäkien rajaama Lutan kylän asutus muodostaa maisemallisesti eheän kokonaisuuden, joka
rajautuu etelässä Lutanjärveen. Kyläkeskuksessa on säilynyt vanhaa rakennuskantaa mm. aittoja. Järvistön tilalla on
edustava jugendtyylinen päärakennus.

Johtoreitti sijoittuu noin 200 metrin päähän aluerajauksen pohjoiskärjestä metsäalueelle eikä sillä ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
RKY-1993, Euran kirkonkylä ja viljelyaukeat, Eura, (karttalehti 18, kohde
149). Eurajoen varrelle raivattuun laajaan kulttuurimaisemaan liittyvät Euran
kirkonkylä sekä Euraniityn ja Vaaniin laajat peltoaukeat. Kirkonkylään liittyvät
kirkko, nuorisoseuran talo ja kansakoulu
sekä laajoja rautakauden kohteita. Jokilaakson peltomaisemassa rakennettua
ympäristöä edustavat Sorkkisten kyläasutus, Souppaan ja Lähteenojan rakennusryhmät sekä Vaaniin kartano. Johtoreitti
sijoittuu arvoalueen pohjoiskärkeen noin
2000 metrin matkalla.
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Maakunnallinen, Vaaniin kartano ja
kulttuurimaisema, Eura, (karttalehti
18, kohde 296). Vaaniin kartanon pihapiiri, päärakennus, työväen asuinrakennus, talli, navetta, huvimaja, kellaritupa
ja aittarivi ovat rakennettu pääosin 1800luvulla. Vaaniin avaran peltoaukean keskellä on valkosiipinen mamsellityyppinen
tuulimylly. Vaaniin viljelysmaisema liittyy
Euraniitun maisemakokonaisuuteen. Johtoreitti sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä kartanon eteläpuolella.
RKY-1993, Maakunnallinen, Tuiskulan
kylä ja kulttuurimaisema, Köyliö,
(karttalehti 19, kohde 150). Tuiskulan
kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa monilla tiloilla. Kylärakenteisiin
kuuluvat lisäksi kansakoulu, työväenyhdistys, torpparimuseo, Tuiskulan mylly ja
saha. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen pohjoispuolella aukeavaan viljelymaisemaan.
Johtoreitiltä on matkaa arvoalueen rajaukseen sekä Tuiskulan myllylle ja sahalle
noin 1800 metriä.
RKY-2009
Huovintie,
Kokemäki,
(karttalehti 19, kohde 132). Huovintie
on keskiajan huomattavimpiin kuulunut
tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun
kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön asutusalueeseen ja
Varsinais-Suomen jokiasutuksen latvoihin. Tien vesistöä ja harjujaksoa seuraava
linjaus edustaa vanhinta, jo esihistorialliselta ajalta periytyvää linjausta. Johtoreitti ylittää tielinjan Ilmiinjärven pohjoispuolelta, metsäisen harjujakson kohdalta.
Maakunnallinen,
Ilmilinna,
Köyliö
(karttalehti 19, kohde 297). Kuvanveistäjä Emil Cedercreutzin vuosina 19051914 käyttämä maaseutuateljee, Ilmilinna, sijaitsee Ilmiinjärven pohjoispäässä. Metsäympäristöön sijoittuvan rakennuksen suunnitteli arkkitehti Gustaf
Strengell. Ilmilinna sijoittuu noin 200
metrin etäisyydelle johtoreitistä.

Rauma-Forssa, alavaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen
Maiseman yleiskuvaus
Johtoreitti sijoittuu osittain uuteen maastokäytävään, mutta pääasiassa nykyisen
400 kilovoltin voimajohdon yhteyteen.
Suhteellisen pienet avotilat ja laajahkot
metsäiset osuudet vuorottelevat voimajohtoreitin varrella. Johtoreitin varressa
sijaitsee myös monia suoalueita. Säkylän
Pyhäjärven luoteispuolella reitti ylittää
laajan viljelyaukean, johon liittyy kulttuuriympäristöllisiä arvoja: johtoreitti sivuaa
Euraniityn sekä Euran kirkonkylän ja Vaaniin kartanon maisemia. Köyliönjärven
pohjoispuolella voimajohtoreitti ylittää
valtakunnallisesti arvokkaan Köyliönjärven maisema-alueen kahdesti. Ainoastaan
läntisempi ylityskohta sijoittuu avomaisemaan. Voimajohto ylittää sillä kohdin
myös Köyliönjoen.
Köyliönjoen viljelylaaksossa johtoreitin varrelle sijoittuvat
Tuiskulan kylä viljelymaisemineen, johon
liittyy rakennetun ympäristön, maiseman
ja perinnemaisemien arvoja.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993 Euran kirkonkylä ja viljelyaukeat, Eura, (karttalehti 18, kohde
149). Eurajoen varrelle raivattuun laajaan asutus- ja viljelymaisemaan liittyvät
Euran kirkonkylä sekä Euraniityn ja Vaaniin laajat peltoaukeat. Kirkonkylään liittyvät kirkko, nuorisoseuran talo ja kansakoulu sekä laajat rautakauden kohteita.
Jokilaakson peltomaisemassa rakennettua
ympäristöä edustavat Sorkkisten kyläasutus, Souppaan ja Lähteenojan rakennusryhmät sekä Vaaniin kartano. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen harvaanasutulle
keskivaiheelle noin 4200 metrin matkalla.
Maakunnallinen, Sorkkisten kylä ja
kulttuurimaisema, Eura, (karttalehti
18). Sorkkisten kylä on saman pääraitin
varrella, jolla Euran kirkko ja Isovahen
kylä sijaitsevat. Talonpoikaistilat ja kylän
muu rakennuskanta sijaitsevat kapealla
vyöhykkeellä. Johtoreitti sijoittuu kylän
pohjoispuolella olevalle peltotasangolle,
ohittaen kylärakenteen noin 1200 metrin
etäisyydeltä.
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Maakunnallinen, Euraniitun kulttuurimaisema, Eura, (karttalehti 18). on
jo historiallisella ajalla peltoviljelyssä ollutta kulttuurimaisemaa Eurajoen varrella.
Maisemaan liittyy varmistamatonta, historiallista perimätietoa. Avaraan maisemaan liittyvät mm. Kokkomäen, Mäntysaaren, Ruohosen ja Ruosteenojan maatilojen rakennusryhmät. Johtoreitti sijoittuu maisemaan alueen eteläosassa noin
4200 metrin matkalla.
RKY-1993, maakunnallinen Tuiskulan
kylä ja kulttuurimaisema, Köyliö,
(karttalehti 19, kohde 150). on ennen
1300-lukua Köyliönjoen varrelle syntynyt
kylä. Tuiskulan kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa monilla tiloilla mm.
Tupala ja Jussila. Kylärakenteisiin kuuluvat lisäksi kansakoulu, työväenyhdistys,
torpparimuseo, Tuiskulan mylly ja saha.
Johtoreitti sijoittuu kylän eteläpuolella arvoalueeseen kuuluvaan viljelymaisemaan
noin 1700 metrin matkalla.
RKY-2009 Huovintie, Köyliö, (karttalehti 19, kohde 132). Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka
yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja
asutusalueen sisempään Euran-SäkylänKöyliön asutusalueeseen ja VarsinaisSuomen jokiasutuksen latvoihin. Tien vesistöä ja harjujaksoa seuraava linjaus
edustaa vanhinta, jo esihistorialliselta
ajalta periytyvää linjausta. Johtoreitti ylittää tielinjan Haavistonnummella, metsäisen harjujakson kohdalla.
RKY-1993, Köyliöjärven kulttuurimaisema, Köyliö, (karttalehti 19, kohde
269). Historiallisilta ja maisemallisilta arvoiltaan erittäin korkealuokkainen ympäristö, joka koostuu rantojen alavista viljelyksistä, Kirkkosaaresta, Kirkkokarista ja
Kaukosaaresta. Johtoreitti sijoittuu kulttuurimaisemaan kahdessa kohdassa, luoteiskulman viljelyaukealla noin kahden kilometrin matkalla ja koilliskulmalla pääosin
metsäalueelle noin 300 metrin matkalla.

Pääjohtoreitti
Forssa
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A

välillä

Huittinen-

Maiseman yleiskuvaus
Huittisten ja Forssan Minkiön aseman välillä johtokäytävä sijoittuu nykyiseen 110
kilovoltin tai 400 kilovoltin johtokäytävään, jolloin uutta johtokäytävää tulee
kulttuuriympäristöissä
10–33
metriä,
maksimikorkeuden säilyessä nykyisessä
35 metrissä. Forssassa välillä Minkiön
asema – Forssan sähköasema käytössä
on myös vapaasti seisova harustamaton
yhteispylväsrakenne, jolloin johtokäytävän leveys säilyy ennallaan, mutta rakenteen korkeus kasvaa 35 metristä lähes 50
metriin.
Voimajohtoreitin varteen osuu runsaasti
avotiloja: laajoja yhtenäisiä viljelyaukeita
ja lukuisien metsäsaarekkeiden pirstomia
peltoalueita. Huittisten eteläpuolella voimajohto ylittää Loimijokilaakson, johon
liittyy kulttuuriympäristöllisiä arvoja. Joen
kaakkoispuolella voimajohto sijaitsee ensin
kapeassa metsäselänteiden väliin jäävässä
avotilassa ja myöhemmin metsäsaarekkeiden reunustamassa avotilassa. Humppilan
pohjoispuolella Venäjän kartanon alue, joka lukeutuu valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, sijoittuu lähimmillään runsaan kahden kilometrin päähän voimajohtoreitistä itse
kartanon jäädessä noin 4,5 kilometrin
päähän reitistä. Humppilan länsipuolella
voimajohto halkoo laajaa viljelyaukeaa.
Myös yhtenäisiä metsäjaksoja löytyy reitin
varrelta jonkin verran. Forssan pää koostuu lukuisien erisuuruisten metsäsaarekkeiden pirstomasta avotilasta.
Rakennetun ympäristön arvoalueita johtoreitillä ovat Loimijokivarren, Huhdin ja
Taipaleen, Jokioisten kapearaiteisen rautatien, Minkiön-Savikon-Rehtijärven sekä
Loimijoen kulttuurimaisemat, joiden viljelymaisemia johtoreitti sivuaa.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993, Loimijokivarren asutus- ja
viljelymaisema, Huittinen (karttalehti
21, kohde 151). Loimijokivarren rantaviljelykset ulottuvat katkeamattomina aina Vampulan puolelle. Vanha Turuntie
seuraa joen kulkua. Korkeakosken kylässä on säilynyt ryhmä vanhoja talouskeskuksia. Johtoreitti ylittää kulttuuriympäristöalueen viljelymaisemia noin 3000
metrin matkalla alueen keskiosissa. Ympäristö on harvaanasuttua maatalousmaisemaa. Korkeakosken kylä sijoittuu joh-

toreitin pohjoispuolelle, noin 2200 metrin
etäisyydelle.
RKY-1993, Metsämaan kirkkomaisema, Loimaa, (karttalehti 24, kohde
298). Metsämaan puukirkko on rakennettu 1777. Kirkon ja hautausmaan miljööseen liittyy kirkonkylän vanha kansakoulu ja harakkamylly. Pieni kirkonkylä
sijoittuu Koenjoen varrelle raivattuun kapeaan viljelymaisemaan. Johtoreitti ylittää
samaan maisemaan kuuluvan joki- ja viljelylaakson kohteen luoteispuolella. Johtoreitiltä on matkaa kohteeseen ja sen
rajaukseen noin 2000 metriä.

Kuva 81. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet välillä Huittinen-Forssa.

Maakunnallinen, Huhdin ja Taipaleen
kulttuurimaisema, Humppila (karttalehti 25, kohde 270). Huhdin ja Taipaleen kylien kulttuurimaisema avautuu tasankomaisena Huhdin kylän harjulta län-

teen. Johtoreitti sijoittuu kapeaan, jyrkkien kalliomäkien rajaamaan viljelymaisemaan noin 600 metrin matkalla arvoalueen länsikärjessä.
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RKY-1993 Jokioisten kapearaiteinen
rautatie, Jokioinen, (karttalehti 25,
kohde 276). Humppilan ja Forssan välisestä, vuonna 1898 liikenteelle avatusta
kapearaiteisesta rautatiestä on säilynyt
seitsemän kilometrin pituinen rataosuus
Jokioisten ja Minkiön välillä. Alkuperäisistä asemista on säilynyt Minkiön asemarakennus. Johtoreitti risteää viljelymaisemaa seuraavan ratalinjan kanssa
Minkiön aseman eteläpuolella. Johtoreitti
sivuaa Minkiön aseman ympäristöön
muodostunutta pientä asemakylää. Johtoreitiltä on matkaa asemalle noin 350
metriä.
Maakunnallinen,
Minkiön-SavikonRehtijärven kulttuurimaisema, Jokioinen, (karttalehti 26, kohde 271).
Minkiön aseman pohjois- ja kaakkoispuolella avautuu laaja tasankomainen viljelymaisema. Maatalousmaisemaan liittyvät
entinen maatalousoppilaitos, Rehtijärven,
Kaukon ja Nummelan tilat. Johtoreitti sivuaa arvoalueen luoteiskulmaa.
RKY-1993, Maakunnallinen, Loimijoen
kulttuurimaisema,
Jokioinen
(karttalehti 26, kohde 152). Jokioisten
keskustan molemmin puolin muodostavat
Loimijokeen laskeu-tuvat viljelykset tasapainoisen kulttuuri-maiseman. Rakennetun ympäristön keskeiset kohteet, Jokioisten kartano, kirkko ja pappila sijoittuvat
Jokioisten keskustan länsipuolelle, josta
avautuu hyvä näköala laajaan viljelymaisemaan. Johtoreitti sijoittuu kulttuuriympäristö-alueen itäkärkeen, jossa viljelymaisema keskittyy kapeammaksi metsäselänteiden rajaamaksi Loimijoen varrelle. Johtoreitti sijoittuu arvoalueen viljelymaisemaan metsäselänteen reunassa
noin 900 metrin matkalla.
Pääjohtoreitti Rauma-Lieto
Maiseman yleiskuvaus
Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen johdon
yhteyteen ja samaan maisematilaan reitin
koko matkalla. Voimajohtoreitti sijoittuu
monin paikoin metsäisille alueille suljettuun maisematilaan. Rauman päässä reitin varteen jää jonkin verran kapeita peltosuikaleita. Kodisjoen laajahkolla vil-

jelyaukealla voimajohto sijaitsee
metsäsaarekkeiden suojassa.
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Laitilan kunnan alueella suurimmat voimajohtoreitin varteen sijoittuvat viljelyalueet löytyvät Suontaan taajaman luoteis- ja länsipuolelta sekä Malkonjokivarresta. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön Suontaan
ryhmäkylän aluerajaus jää Laitilan keskustaajaman koillispuolella lähimmillään
noin puolen kilometrin päähän johtoreitistä. Voimajohto ohittaa valtakunnallisesti arvokkaan Untamala-Kodjalan –maisema-alueen lähimmillään noin kahden
kilometrin päästä.
Mynämäen kunnan alueella voimajohto
ylittää Laajoen ja Mynäjoen sekä niitä
ympäröivät suhteellisen kapeat peltoalueet. Muutoin voimajohdon varrelle osuvat
peltotilkut ovat pääsääntöisesti hyvin pieniä.
Nousiaisten kunnan alueella voimajohtoreitti sijaitsee useissa kohdin myös avotilassa. Se tukeutuu kuitenkin monin paikoin metsäsaarekkeisiin ja metsänreunoihin tai sijoittuu kapeaan metsäselänteen
väliseen laaksopainanteeseen.
Ruskon kunnan alueella voimajohtoreitti
sijaitsee pääsääntöisesti avotilassa. Vahdossa se ylittää laajahkon viljelyaukean ja
Vahdonjoen. Seppälän eteläpuolella voimajohto seurailee Tiravanjokea, jota ympäröi varsin leveä peltoaukea.
Liedon kunnan alueella voimajohtoreitti
ylittää valtakunnallisesti arvokkaan Aurajokilaakson maisema-alueen.
Kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta
johtoreitti ylittää useita jokilaaksoja, joiden varsille sijoittuu nauhamaisesti maatalouden ja kyläasutuksen kulttuurimaisemia sekä historiallisia tielinjoja. Maakunnallisia ja valtakunnallisia kulttuuriarvoja liittyy Kodisjoen, Paistanojan, Vadanvainion ja Kautrannan kulttuurimaisemiin, joiden kaukomaisemaan johtoreitti sijoittuu.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
RKY-1993,
Kodisjoen
kirkonkylän
kulttuurimaisema, Rauma, (karttalehti 3, kohde 141). Kodisjoen kirkonkylä on vaihtelevan, pienipiirteisen maiseman ympäröimä. Kirkonkylään liittyy
kirkko, talonpoikaistiloja ja käsityöläisasutusta. Johtoreitti sijoittuu kohteeseen
kuuluvaan viljelymaisemaan sen itäreunalla noin kilometrin matkalla. Kirkonkylään ja sen rakennuskohteisiin matkaa
johtoreitiltä on noin 1800 metriä.
RKY-2009, Suontaan ryhmäkylä, Laitila, (karttalehti 4, kohde 265). Nykyinen voimajohto sijoittuu arvoalueen luoteispuolelle, rikkonaisen viljelymaiseman
reunaan. Johtoreitiltä on matkaa arvoalueelle noin 800 metriä.
Maakunnallinen, Ytön kyläkeskus, srr
4117, sr 4147, Laitila, (karttalehdet 4
ja 5, kohde 273). Ytön kyläkeskusta sijoittuu viljelymaisemien väliin jäävään metsäniemekkeeseen. Johtoreitti sijoittuu kyläpellon itäpuolella nousevalle kalliomäelle ja
vähäisessä määrin kyläpellon reunaan. Johtoreitiltä on matkaa kylään noin 450 metriä.
RKY-1993, Pyhän Henrikintie, Nousiainen, (karttalehti 7, kohde 266).
Keskiajan vilkkain pyhiinvaelluspolku Pyhän Henrikintie johti Nousiaisista Mynämäen, Karjalan ja Ylänteen kautta Säkylään ja edelleen Köyliön Kankaanpäähän.
Johtoreitti risteää tielinjan kanssa Mynämäen Tortinkulmalla, jossa kapea, takamaiden viljelymaisemaa seuraileva tielinja
sijoittuu pellon ja metsän rajaan. Johtoreitti ja Henrikintie seuraavat rinnakkain
Paistanojan varrelle raivattua kapeaa viljelymaisemaa ja yhteistä, pääosin avointa
maisemaa on noin 4000 metrin matkalla,
missä voimajohto sijoittuu noin 200–300
metrin päähän tielinjasta.
Maakunnallinen, srr (= Merkittävät
rakennetun ympäristön ryhmäkokonaisuudet), 3508, Paistanojan kylä,
Nousiainen (karttalehti 7, kohde
277). Pyhän Henrikintien ja pellon kulttuurimaisemaan liittyy Paistanojan kylä.
Johtoreitti sijoittuu ryhmäkylän itäpuoliselle pellolle noin 350 metrin etäisyydelle.

RKY-1993, Vadanvainion kylämiljöö,
Nousiainen, (karttalehti 7, kohde
142). Vadanvainion kylämiljöö edustaa
perinteistä varsinaissuomalaista talonpoikaiskulttuuria. Junnilan talo on 1700-luvun jälkipuoliskolta. Johtoreitti sivuaa arvoalueen pohjoiskärkeä noin 400 metrin
matkalla. Johtoreitti sijoittuu viljelymaiseman ohella maisemaan keskeisesti liittyvään korkeaan kalliomäkeen.
RKY-1993, Kautrannan kylämaisema,
Vahto, (karttalehti 8 kohde 267).
Kautrannan kylän asutus sijaitsee tiiviinä
rykelmänä mäellä. Pääosa kylän rakennuskannasta on 1800-luvulta. Arvoalueeseen kuuluu kylämäen eteläpuolella aukeava viljelymaisema, joka on osa laajempaa Vahdonjoen varren asutus- ja viljelymaisemaa. Johtoreitti sijoittuu avoimeen viljelymaisemaan, arvoalueen rajauksen eteläpuolelle. Johtoreitiltä on matkaa kyläkeskustaan noin 1300 metriä.
RKY-1993, Aurajokilaakson kulttuurimaisema, Lieto, (karttalehti 9, kohde 143). Liedossa Aurajokilaakson kulttuurimaisema on edustavimmillaan. Maiseman kiinnekohtina ovat Liedon keskiaikainen kivikirkko ja Vanhalinnan dramaattisesti kohoava muinaislinna. Maatalousmaisema on säilynyt parhaiten joen länsirannalla sekä itärannalla Vanhalinnan tien
varrella. Johtoreitti sijoittuu Liedon kirkonkylän ja taajaman pohjoispuolelle, Aurajokilaakson kalliomäkien rajaamaan ja
rikkomaan laajaan kulttuuriympäristöalueen viljelymaisemaan noin 2400 metrin
matkalla. Johtoreitiltä on matkaa Liedon
taajamaan ja kirkkoon 1000–2000 metriä.
RKY-2009, Varkaantie, Lieto, (karttalehti 9, kohde 131). Varkaantie on osa
merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantien reitti sijoittuu
Varsinais-Suomen vanhimpien asutusalueitten ja kylien halki. Varkaantien pienempiä mutkia on oiottu, mutta se noudattaa
edelleen maastonmuotoja, vesistöjä ja harjanteita seurailevaa historiallista linjausta.
Johtoreitti risteää tielinjan kanssa viljelymaisemassa Aurajoen varrella.
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Kuva 82. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet välillä Rauma-Lieto.
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Muinaisjäännökset

Yleistä
Voimajohtoreitit sijoittuvat suurelta osin
syrjäseuduille. Alueet eivät aina ole olleet
syrjäseutua, sillä rannansiirtymäilmiö on
vaikuttanut voimakkaasti esihistoriallisella
ajalla alueen olemukseen. Sen seurauksena voimajohtoreitit leikkaavat useita eriaikaisia merenrantavyöhykkeitä.
Merkittävistä esihistoriallisista muinaisjäännöskohteista mainittakoon Huittisten Järvensuon alueen kivikautiset kohteet. Sen
sijaan voimajohtoreitteihin kuuluu laajoja
alueita, jotka ovat olleet historiallisella
ajalla syrjäseutuja. Aiempien selvitysten
perusteella lähinnä Jokioisten-Forssan alueella
johtoreitin
Rauma-Forssa
pääjohtoreittivaihtoehto A välillä HuittinenForssa liepeillä on ollut historiallista kyläasutusta, joihin liittyviä rakenteita epäiltiin
ennen selvityksiä sijaitsevan alueella. Tästä syystä maastossa pyrittiin erityisesti arvioimaan ja tarkastelemaan historiallisen
ajan asutuksen sijoittumista ja siitä jääneitä jäänteitä. Vuonna 2011 toteutetun arkeologisen inventoinnin tulosten perusteella inventoinnin tehnyt Mikroliitti Oy totesi,
että edellä mainitut historiallisen ajan kohteet eivät ulotu lähelle johtoreittiä.
Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Johtoreitiltä tunnettiin entuudestaan neljä
muinaismuistolain rauhoittamaa pronssikautista hautaröykkiökohdetta. Suoritetun
muinaisjäännösinventoinnin
(Mikroliitti
2011) yhteydessä tarkasteltiin kahdeksaa
johtoreitin läheisyydessä sijaitsevaa tunnettua muinaisjäännöstä, joista neljän
havaittiin ulottuvan voimajohtoreitin kohdalle. Tehdyssä selvityksessä havaittiin
kuusi aiemmin tuntematonta kohdetta,
jotka sijaitsevat suunnitellulla voimajohtoreitillä.
Kunnan-Tuomisto
[684010122]
pronssikautinen hautapaikka. Rauma.
(karttalehti 2, kohde 13). Pronssikautinen hautapaikka sijaitsee kalliopohjalla,
nykyisellä johtoalueella. Kohteen etäisyys
suunnitellun johtoreitin päättymiskohtaan
on noin 60 m.

Uola [684010053] pronssikautinen
hautapaikka. Rauma. (karttalehti 2,
kohde 12). Röykkiö sijaitsee louhikkoisen kallion huipulla, suunnitellun voimajohdon johtoalueella.
Uola 2 (karttalehti 2, kohde 303) on
varhaismetallikautinen
hautaröykkiö.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon
johtoalueelle.
Kohteeseen Röömäri (karttalehti 2,
kohde 302) kuuluu kaksi varhaismetallikautista röykkiötä. Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Röömärinoja [684010121] pronssikautinen kivirakenne, Rauma (karttalehti 2, kohde 11). Vuoden 2011 arkeologisen inventoinnin mukaan Röömärinojan alueelta löytyi röykkiöitä enemmän kuin aiemmin rekisteröidyt neljä
kappaletta.
Havaitut
röykkiöt
muodostavat kaksi ryhmää. Alueen kaakkoisosassa havaittiin neljä tai viisi röykkiötä.
Suuri osa nyt havaituista röykkiöistä jää
suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Kanni 2 (karttalehti 1, kohde 301) on
kivistä ladottu rajamerkki. Kohde sijoittuu
suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Kanni (karttalehti 1, kohde 300) on
rajalinjan merkkinä oleva kivikasa. Sen
lisäksi kiviä on asetettu jonoon linjalle.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon
johtoalueelle.
Rauma-Ulvila
toehto A ja A1

pääjohtoreittivaih-

Rauma-Ulvila pääjohtoreittivaihtoehdolla A
ja alavaihtoehdolla A1 sijaitsee kuusi entuudestaan tunnettua kiinteää muinaisjäännöstä. Johtoreitti sijoittuu pohjoisosastaan Nakkilan ja Ulvilan kuntien alueelle,
jossa tunnettujen muinaisjäännösten lukumäärä on suuri. Vuoden 2011 arkeologisen
inventoinnin perusteella paikannettiinkin
entuudestaan tuntemattomia muinaisjäännöskohteita sekä tehtiin tarkentavia havaintoja entuudestaan tunnetuista kohteista. Inventoinnin mukaan Nokkoslevonkallion alueella Ulvilan sähköaseman koillispuolella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännösrekisterissä kuvatut kohteet Nok-
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koslevonkallion alueella [886000001 ja
1000002934], Pörkinsuo [1000002935] ja
Kalliokangas [1000002936] eivät ole Mikroliitti Oy:n tekemän selvityksen perusteella
muinaisjäännöksiä eikä niitä tarvitse ottaa
mitenkään huomioon alueen maankäyttöä
suunniteltaessa.
Muinaisjäännösinventoinnin
tuloksena
johtoreitiltä havaittiin kaksi aiemmin tuntematonta kohdetta.
Sähköasema itä [1000015049] ajoittamaton kivirakenne. Rauma. (karttalehti 2, kohde 29). Kohde on vuoden
2011 selvityksen mukaan hautaraunio.
Kiviröykkiö sijaitsee metsäkumpareella.
Sen koko on 5 x 7 metriä ja korkeus 1,4
metriä. Se on kasattu pyöreistä luonnonkivistä. Metsäkumpareen reunoilla on isoja, pellosta raivattuja kiviä. Kohde sijaitsee suunnitellun voimajohdon johtoalueella.
Hamppujärvi (karttalehti 17, kohde
322) on historiallinen kalliohakkaus, joka
sijaitsee Hamppujärven pohjoispuolella
olevan pellon keskellä sijaitsevassa runsaan kymmenen metrin läpimittaisessa
puita kasvavassa kalliosaarekkeessa. Nykyinen ja suunniteltu voimajohto sijoittuvat
pellolle saarekkeen eteläpuolitse sitä sivuten.
Jaakkola (karttalehti 16, kohde 323)
on kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee
Eurajoen kirkonkylän ja Irjanteen välisen
laajan peltoaukean eteläpuolella, mäntyä
kasvavalla, koilliseen laskevalla kivisellä
hiekkamoreenirinteellä. Kohde sijoittuu
suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Isopere III [531010039] pronssikautinen hautaröykkiö, Nakkila (karttalehti 15, kohde 25). Röykkiö sijaitsee
Pori-Helsinki-tiestä 300 metriä ja radasta
100 metriä koilliseen, metsässä, Rapakonmäen eteläpäässä voimajohdon alla.
Röykkiön halkaisija on noin 15 metriä ja
se on hyvin matala. Vuoden 2011 inventoinnissa Isopere III todettiin rakkakivikoksi, jossa on useita rakkakuoppia sekä
kaksi selvästi ladottua kivirakennetta.
Kohde sijaitsee pääjohtoreittivaihtoehdon
A johtoalueella
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Ylijoki [1000002937] pronssikautinen kivirakenne, Ulvila (karttalehti
13, kohde 26). Röykkiöt sijaitsevat Ulvilan muuntoasemasta noin 2,5 kilometriä
itäkoilliseen, moreenimuodostuman kaakkoispäässä, voimajohdon alla, katajikossa. Kohde sijaitsee pääjohtoreittivaihtoehdon A johtoalueella.
Pikatienvarsi [886010011] pronssikautinen hautaröykkiö, Ulvila (karttalehti 13, kohde 27). Röykkiöt sijaitsevat Kaasmarkunjoen pohjoispuolella, noin
800 metriä joesta ja Porintien molemmin
puolin noin 400 x 350 metrin laajuisella
alueella. Röykkiöt sijaitsevat pääosin rinteen loivilla kohdilla, vain jokunen pienten
mäkien harjoilla. Kohde sijaitsee alavaihtoehdon A1 johtoalueella.
Rauma-Ulvila
toehto B

pääjohtoreittivaih-

Rauma-Ulvila pääjohtoreittivaihtoehdon B
reitillä sijaitsee kaksi muinaismuistolain
rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä.
Johtoreitti sijoittuu pohjoisosastaan Nakkilan ja Ulvilan kuntien alueelle, jossa
tunnettujen muinaisjäännösten lukumäärä
on suuri. Tehdyn selvityksen perusteella
paikannettiinkin entuudestaan tuntemattomia muinaisjäännöskohteita sekä tehtiin
tarkentavia havaintoja entuudestaan tunnetuista kohteista. Muinaisjäännösinventoinnin tuloksena johtoreitiltä havaittiin
neljä aiemmin tuntematonta kohdetta.
Rinne S [51010010] kivikautinen
asuinpaikka, Eurajoki (karttalehti 10,
kohde 28). Asuinpaikka sijaitsee Irjanteen maantien eteläpuolella, Irjanteenharjun hiekkakuoppa-alueella. Asuinpaikka on maastossa selvästi erottuvan
lounas-koillinen -suuntaisen rantaterassin
reunan tuntumassa. Kohde sijaitsee
suunnitellun voimajohdon johtoalueella.
Mustasaarenmäki
(karttalehti
11,
kohde 317). on varhaismetallikautinen
hautapaikka. Kiviröykkiö sijaitsee suunnitellun voimajohdon johtoalueella, nykyisen johdon kaakkoispuolella.
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Ratatie (karttalehti 11, kohde 318) on
historiallinen kulkureitti eli vuonna 1910luvulla (ilmeisesti 1912–1918) käytössä
ollut rautatie. Ratapenger, maastokartassa nimellä Ratatie, risteää likimain
suorassa kulmassa nykyisten voimajohtojen ja niiden kaakkoispuolelle suunnitellun uuden voimajohdon kanssa.
Sillanpää (karttalehti 11, kohde 319)
niminen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
harjukumpareen loivasti lounaaseen laskevalla rinteellä. Paikalla on myös ehjä
luonnonkivistä rakennettu holvikellari.
Paikalla sijaitseva hiekkakuoppa on tuhonnut osan asuinpaikasta. Suunniteltu
voimajohto ylittää asuinpaikan siten, että
kohteen kaakkoisosa sijoittuu uudelle
voimajohtoalueelle.
Tervasmäen kuntorata (karttalehti
12, kohde 320) on varhaismetallikautinen hautapaikka. Kohde sijaitsee Leistilänjärven ja Vähäjärven välisen harjanteen laen pohjoisreunan alla, noin 30
metriä Tervasmäen kuntoradasta pohjoiseen. Röykkiö 1 on nykyisellä voimajohtoalueella, aivan sen itäreunan vieressä.
Röykkiö 2 sijaitsee edellisestä noin 15
metriä kaakkoon ja röykkiö 3 on röykkiöstä 2 noin 10 metriä itäkaakkoon. Kohde
sijaitsee osittain nykyisen voimajohdon
johtoalueella ja osittain sen itäpuolelle
suunnitellun uuden voimajohdon johtoalueella.
Vähäjärvi (karttalehti 12, kohde 321)
on kivikautinen asuinpaikka Nakkilassa.
Asuinpaikka sijaitsee umpeen soistuneen
Vähäjärven pohjoispäässä loivasti etelään
laskevalla hiekkakankaalla, noin 100 metrin etäisyydellä johtoreitistä luoteeseen.
Alueella todettiin kolme löytökeskittymää.
Nakkilan läpi sijoittuva Huovitie (karttalehti 12, kohde 132) juontaa juurensa
jo ainakin keskiajalle. Muinaisjäännösrekisterin mukaan Ruskilassa voidaan seurata tien vanhaa 1600-luvulta periytyvää
linjausta Klasin tilan lähellä. Tien linjaus
on epävarma, mutta todennäköisesti tie
risteää
suunnitellun
voimajohtoreitin
kanssa.

Rauma-Forssa
pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma-Huittinen
Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehdon
A välillä Rauma-Huittinen reitillä sijaitsi
kaksi entuudestaan tunnettua muinaismuistolain rauhoittama kohdetta. Näistä
toinen eli Satimäen sorakuoppa todettiin
olevan tuhoutunut (Mikroliitti 2011). Muinaisjäännösinventoinnissa havaittiin viisi
uutta muinaisjäännöstä.
Sähköasema itä [1000015049] ajoittamaton kivirakenne, Rauma (karttalehti 2, kohde 29). Kohde on vuoden
2011 selvityksen mukaan hautaraunio.
Kiviröykkiö sijaitsee metsäkumpareella.
Sen koko on 5 x 7 metriä ja korkeus 1,4
metriä. Se on kasattu pyöreistä luonnonkivistä. Metsäkumpareen reunoilla on isoja, pellosta raivattuja kiviä. Kohde sijaitsee suunnitellun voimajohdon johtoalueella.
Hamppujärvi (karttalehti 17, kohde
322) on historiallinen kalliohakkaus, joka
sijaitsee Hamppujärven pohjoispuolella
olevan pellon keskellä sijaitsevassa runsaan kymmenen metrin läpimittaisessa
puita kasvavassa kalliosaarekkeessa. Nykyinen ja suunniteltu voimajohto sijoittuvat pellolle saarekkeen eteläpuolitse sitä
sivuten.
Juvan mylly (karttalehti 17, kohde
324) sijaitsee Juvanjoen varrella, YlisenJuvan peltoaukean kaakkoispäässä, etelästä pellolle laskevan kosken molemmilla
rannoilla. Suunnitellun voimajohdon johtoalue sivuaa kohteen pohjoisreunaa.
Kohteet Tommila 1 – 3 (karttalehti
17, kohde 325) muodostavat kokonaisuuden. Kohteet 1 ja 2 ovat varhaismetallikautisia hautapaikkoja. Kohde Tommila
1 sijaitsee noin 140 metrin etäisyydellä
suunnitellusta voimajohtoreitistä etelään.
Tommila 2 sijaitsee kalliolla, jonka yli
suunniteltu voimajohto sijoittuu. Kohde
Tommilla 3 on käytöstä poistunut rajamerkki noin 60 metriä etelään suunnitellusta voimajohdosta.
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Hankkasmäki (karttalehti 18, kohde
326) on noin 300 metrin läpimittainen ja
15 metriä korkea metsäinen mäki Eurajoen itäpuolella, Vaaniin kartanoa vastapäätä. Mäeltä löytyi inventoinnissa muinaisjäännöksiä kolmesta kohdasta. Hankkasmäki on laaja-alainen kokonaisuus, jossa
tulee kiinnittää erityistä huomiota pylvässijoitteluun. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu mäen pohjoisosan poikki lännestä
itään.
Rauma-Forssa alavaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen
Johtoreitillä sijaitsee viisi tunnettua muinaismuistolain
rauhoittamaa
kiinteää
muinaisjäännöstä. Muinaisjäännösinventoinnissa (Mikroliitti 2011) löydettiin myös
viisi uutta kohdetta.
Sähköasema itä [1000015049] ajoittamaton kivirakenne, Rauma (karttalehti 2, kohde 29). Kiviröykkiö sijaitsee
metsäkumpareella. Sen koko on 5 x 7
metriä ja korkeus 1,4 metriä. Se on kasattu pyöreistä luonnonkivistä. Metsäkumpareen reunoilla on isoja, pellosta
raivattuja kiviä. Kohde sijaitsee suunnitellun voimajohdon johtoalueella.
Hevossuonmäki 2 (karttalehti 2, kohde 327) on uuden soratien leikkauksessa
oleva maantasainen kivilatomus. Kohdetta pidetään varhaismetallikautisena röykkiönä. Kohde sijaitsee 70 metriä voimajohtoreitistä etelään.
Ollila [406010002] varhaismetallikautinen hautapaikka, Rauma (karttalehti 2, kohde 333). Kohde on varhaismetallikautinen hautaröykkiö. Kohde
sijaitsee 80 metriä johtoreitistä etelään.
Ylinen hauta 4 [1000000238] pronssikautinen
hautapaikka,
Rauma
(karttalehti 2, kohde 30). Röykkiö sijaitsee Saarnijärvestä luoteeseen, lähellä
Eurajoen rajaa, Eurajoen tiestä noin 600
metriä länteen ja noin 400 metriä Lutanjärvestä lounaaseen. Röykkiö on kallion
korkeimmalla kohdalla. Se on pahoin hajotettu. Kiveystä on jäljellä 2,5 x 2 metrin
suuruisella alueella. Kivikerroksia on yksi.
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Kohde sijaitsee johtoreitistä noin 30 metriä koilliseen.
Jokinen (karttalehti 17, kohde 328)
on varhaismetallinen hautapaikka. Röykkiökohde sijaitsee laajan kallioisen mäen
lounaisrinteellä olevalla avokallioalueella.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon
johtoalueelle.
Kuivalevonkari 1 (karttalehti 17,
kohde 329) on varhaismetallikautinen
hautapaikka. Röykkiö sijaitsee suunnitellun voimajohdon johtoalueen pohjoislaidalla.
Kuivalevonkari 2 (karttalehti 17,
kohde 330) on ajoittamaton kivirakenne,
joka sijaitsee laakean silokalliokumpareen
laella. Kyseessä on noin 6 metriä pitkä ja
puoli metriä leveä kiveys. Suunniteltu
voimajohto sivuaa kohdetta sen luoteispuolelta.
Rauma-Forssa
pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen-Forssa
Kanta-Hämeessä muinaisjäännöksiä voimajohtoreitiltä tai sen välittömästä läheisyydestä tunnettiin entuudestaan Humppilasta. Hankkeen yhteydessä tehdyn arkeologisen inventoinnin yhteydessä tarkastettiin Jokioisilla Loimijoen ja Jänhijoen johtoreitin ylityskohdat lähiympäristöineen erityisen tarkasti, koska molempien
jokien varsilla on muualla runsaasti erityisesti kivikautisia asuinpaikkoja.
Issäitinmäen kuoppajäänne (karttalehti 22, kohde 331) sijaitsee Issäitinmäki -nimisen harjanteen loivasti pohjoiseen laskevalla rinteellä. Suunniteltu voimajohto sijaitsee noin 70 metrin etäisyydellä päässä kohteelta lounaaseen.
Pirttikallio [431010007] kivikautinen
asuinpaikka, Loimaa (karttalehti 24,
kohde 32). Asuinpaikka sijaitsee 150–
200 metriä Kojonjoen pohjoispuolella,
etelään kohti joen laaksoa viettävässä
peltorinteessä, joka rajoittuu pohjoisessa
metsään. Kohde sijaitsee osittain suunnitellun voimajohdon johtoalueella.

166

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Järvensuo 1 [103010001] moniperiodinen
asuinpaikka,
Humppila
(karttalehti 25, kohde 33). Järvensuo
on valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännösalue. Järvensuon tieteellinen merkitys on erittäin suuri ja vastaavanlaisia
paikkoja Suomesta tunnetaan vain vähän.
Asuinpaikka sijaitsee Järvensuon lounaispuolella ja kuivatun Rautajärven eteläpuolella, Rautasuon itärannalla. Merkittävin osa muinaisjäännöstä muodostavat
pelto- ja suoalueella liejun alapuolella
moreenin pinnassa olevat mahdolliset
paalujen varaan rakennettujen asuinkonstruktioiden jäännökset ja paikalta löytyneet puu-, kaarna- ja tuohiesineet. Löytökerroksen on tulkittu jääneen tulvivan
järven veden ja järven pohjalle kertyneen
liejun peittämäksi. Asuinpaikkalöytöjä on
myös kallioisen metsäsaarekkeen länsi- ja
luoteisrinteen tasanteilla, mäen päältä
”Kuoppanummi” -nimiseltä paikalta, kahden kallion välissä olevalta tasanteelta
sekä Kuoppanummen itäpuolella olevasta
kallioiden välisestä solasta. Asuinpaikan
laajuus on kuivalla maalla ainakin 120 x
200 metriä. Muinaisjäännös Järvensuo 1
sijaitsee johtoreitistä noin 100 metriä
lounaaseen.
Kivikautinen asuinpaikka Järvensuo 6
(karttalehti 25, kohde 332) sijaitsee
Järvensuon kaakkoisreunalla, kallioisella
moreenikumpareella, nykyisen voimajohdon vieressä sen koillispuolella. Inventointihavaintojen
perusteella
löytynyt
asuinpaikka on pienialainen ja jää suunnitellun voimajohtoalueen ulkopuolelle siten, että johtoalue sivuaa kohdetta.
Pääjohtoreitti Rauma-Lieto
Tehdyn arkeologisen inventoinnin yhteydessä tarkastettiin 12 johtoreitin läheisyydessä sijaitsevaa ennestään tunnettua
muinaisjäännöstä, sekä 12 nyt esiin tullutta, aiemmin tuntematonta kohdetta.
Rajamerkki ”Kaatopaikka W” (karttalehti 2, kohde 304) on ilmeisesti tyyppinsä perusteella isojaon aikainen. Suunniteltu voimajohto sijoittuu kohdetta sivuavasti.

Hevossuonpelto (karttalehti 2, kohde
305) on rajamerkki, joka koostuu rajalinjan merkiksi asetelluista noin 0,5 metriä
korkeista pikkukivillä tuetuista pystykivistä. Kohde sijaitsee olemassa olevien voimajohtojen johtoalueella.
Vahamaan suo (karttalehti 2, kohde
306) on ajoittamaton kivirakenne, todennäköisesti aita. Osa aidasta on hyvin
ladottua, noin metrin levyistä ja enimmillään yhtä korkeaa ja osa on katkelmallista. Aidan sisään jäävä alue on likimain
suorakulmainen. Aidan rakentamisen syy
ja ajoitus on epäselvä. Aitarakenne sijaitsee nykyisellä johtoalueella, vastakkaisella reunalla kuin mihin suunniteltu voimajohto sijoittuu. Kohteen etäisyys uuteen
johtoreittiin on noin 60 metriä.
Kailasuon kallio N (karttalehti 2,
kohde 307) on varhaismetallikautinen
röykkiö. Suunniteltu voimajohto ohittaa
kohteen muutamien kymmenien metrien
etäisyydellä.
Kailasuon kallio [406010001] pronssikautinen
hautapaikka,
Rauma
(karttalehti 2, kohde 15). Röykkiöt sijaitsevat noin 250 metriä Rauman rajasta
itään ja Eura-Rauma -tien eteläpuolella.
Röykkiö 1 on metsän ympäröimällä kalliolla joka viettää jyrkästi länteen kohti
Isosuota. Röykkiö 2 on matalalla kalliolla
hakkuuaukean reunassa. Röykkiö 1 on
tehty kivistä ja se on pyöreä, halkaisijaltaan noin 7 metriä ja korkeudeltaan noin
metrin. Röykkiö 2 on edellisestä noin 190
metriä pohjoiskaakkoon. Röykkiön halkaisija on 3 metriä ja korkeus noin 0,4
metriä. Muinaisjäännös sijaitsee noin 50
metriä itään suunnitellusta voimajohtoreitistä.
Paharonkallio
(Paha-aron
kallio)
[266010011] pronssikautinen hautapaikka, Rauma (Kodisjoki) (karttalehti 3, kohde 16). Röykkiöt sijaitsevat
kuivatun Kivijärven itäpuolella, Kodisjoesta 300 metriä itään laakean kallion
länsiosassa. Kohde koostuu kuudesta
röykkiöstä. Röykkiö numero 6 sijaitsee
nykyisen läntisemmän voimajohdon johtoalueella, muut ulkopuolella. Kohde si-
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jaitsee osittain suunnitellun voimajohdon
johtoalueella.

tulkittu irtolöytöpaikaksi. Kohde sijoittuu
suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.

Kaitila [266010012] pronssikautinen
hautapaikka,
Rauma
(Kodisjoki)
(karttalehti 3, kohde 17). Röykkiöt sijaitsevat Siloon vievästä tiestä 200 metriä
pohjoiseen kallion etelälaidalla, metsässä.
Röykkiötä on hieman pengottu. Kohde sijaitsee osittain suunnitellun voimajohdon
johtoalueella.

Kouhimäki 2 (karttalehti 6, kohde
312) käsittää kolme kivikkoon kaivettua
kuoppaa ja kivikon keskiosan pohjoislaidalla on soikea latomus. Itäisemmät
rakenteet ovat nykyisellä voimajohtoaukealla ja läntisemmät suunnitellun uuden
voimajohdon johtoalueella.

Isovuori [400010038] pronssikautinen hautapaikka, Laitila (karttalehti
4, kohde 18). Kohde sijaitsee Vaimaron
ja Padon kylien alueella, Vähäsoukkaistentien koillispuolella. Maasto on melko
loivarinteistä, peltojen ja soiden ympäröimää kalliomäkeä. Mäen luoteis-, länsija lounaisreunoilta on todettu yhteensä
seitsemän röykkiötä, joiden halkaisijat
vaihtelevat 5-8 metriin. Useimmat röykkiöt ovat pengottuja ja hajotettuja. Muinaisjäännös rajautuu itäosistaan suunnitellun voimajohdon johtoalueeseen.
Vaarala-Mäkikaulio
[1000005367]
kiinteä muinaisjäännös, Laitila (karttalehti 4, kohde 19). Kohde sijaitsee
Kaukolan kylään kuuluvassa Kauliossa.
Maasto on kallioista ja metsäistä moreenimäkeä, joka viettää melko jyrkästi
pohjoispuolella avautuvan peltoaukean
suuntaan. Mäen päältä on todettu kolme
röykkiötä, jotka kaikki on tehty moreenimaalle. Etäisyys johtoreitistä hieman
alle 100 metriä.
Myllytahdon (karttalehti 5, kohde
309) kohde on pronssikautinen hautaröykkiö. Tämän lisäksi notkon eteläpuolelta vastakkaiselta rinteeltä löytyi inventoinnissa toinen röykkiökohde (Myllykorpi). Röykkiö sijaitsee sekä nykyisen että
suunnitellun voimajohdon johtoalueella.
Myllykorpi (karttalehti 5, kohde 310)
on pieni pronssikautinen hautaröykkiö.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon
johtoalueelle.
Kouhimäki 1 (karttalehti 6, kohde
311) on kivikautinen löytöpaikka. Löytöjen vähäisen määrän vuoksi paikka on

Oriniittu (karttalehti 7, kohde 313) on
kivikautinen asuinpaikka. Muinaisjäännöksen pohjoisosa sekä pellossa sijaitseva
erillinen osa sijoittuvat suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Kallunen (karttalehti 7, kohde 314)on
kallioon hakattu 17 senttimetrin läpimittainen rengasristikuvio. Kohde sijoittuu
suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Paistanoja (karttalehti 7, kohde 315)
on kuppikivien kuoppien tapainen, hakatun näköinen, pyöreähkö kuoppa. Kohde
sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Mäki-Jaakkola [1000015916] kivikautinen
asuinpaikka,
Nousiainen
(karttalehti 7, kohde 20). Kohde on kivikautinen asuinpaikka pellossa, ja sen
ympäristöstä on löytynyt useita kiviesineitä. Muinaisjäännös sijaitsee johtoreitistä noin 50 metriä itään.
Vahdon
vanhan
kirkon
paikka
[1000011706] historiallinen kirkonpaikka, Rusko (karttalehti 8, kohde
22). Paikka sijaitsee Vahdonjoen itärannalla. Paikalla on nelikulmainen aitaus,
josta on jäljellä kiviset aidantolpat ja portinpylväät. Niiden sisäpuolella on kuusiaita. Paikalla on muistokivi, jossa on teksti
"Vahdon vanha kirkon paikka vuoteen
1804. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa
2. Moos. 3:5". Muinaisjäännös sijaitsee
johtoreitistä noin 50 metriä koilliseen.
Kohteen rauhoitusluokkaa ei ole määritelty.
Koivulehto (karttalehti 8, kohde 316)
on kivikautinen asuinpaikka. Kivikautista
asuinpaikkaa voi olla säilynyt muutamia
satoja neliömetrejä hiekkakuopan koillis-
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kulman ympärillä. Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle.
Kärnäkkä [423010021] Kivikautinen
asuinpaikka ja uhrikivi, Lieto (karttalehti 9, kohde 23). Kivikautisen
asuinpaikan löytöalue on itään viettävää
hiesurinnettä noin 35 metriä mpy, ja ulottuu Kärkkänästä Uusi Mattilan puolelle.
Läheisen kallion pinnasta on löytynyt uhrikuoppia. Uhrikuopat on merkitty peruskarttaan. Muinaisjäännös sijaitsee johtoreitistä noin 100 metriä koilliseen.
7.4

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Maisema
Lähtötietoina on käytetty selvityksiä mm.
maisema-alueista,
suojelun
arvoisista
alueista ja erityiskohteista. Hankkeen vaikutuksia maisemaan on selvitetty tutkimalla maisema- ja kyläkuvan sietokykyä
yleispiirteisen maisema-analyysin perusteella. Maisema-analyysissä on tarkasteltu karttojen ja ilmakuvien avulla mm.
eri maisematekijöitä, kuten avoimia ja
suljettuja maisematiloja, maiseman solmukohtia, mahdollisia häiriötekijöitä sekä
maiseman, rakennetun ympäristön ja nykyisten johtojen suhdetta. Analyysiä on
täydennetty maastokäynnein. Muutamista
tärkeimmistä johtoreittien varrelle sijoittuvista maisemakohteista on laadittu kirjallisten selvitysten tueksi maisema-analyysikartta.
Numeeristen arviointien tekeminen esteettisistä ja maisemallisista ominaisuuksista on vaikeaa. Voimajohtohanke on
mittakaavaltaan iso, myös voimajohdot
rakenteineen ovat kookkaita ja muuttavat
maisemakuvaa laajalla alueella. Rajaarvoista päättäminen on hankalaa: millä
etäisyydellä tapahtuvat muutokset näkymissä tulisi ottaa huomioon arvioinnissa.
Myös näkymien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina hankaloittaa arviointia.
Arvioitaessa uuden voimajohdon maisemavaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on
lähtökohdaksi otettu seuraavat tarkastelunäkökulmat:






kuinka paljon uusi voimajohto muuttaa
alueen nykyistä luonnetta
missä voimajohto sijoittuu maisemakuvan
kannalta erityisen herkille alueille
(viljelyaukeat)
kuinka paljon uusi voimajohto vaikuttaa
maisemaan ns. herkissä kohteissa (esim.
asutus, virkistysalue, kulttuuriympäristö,
tärkeä näkymä).

Tässä vaikutusten arvioinnissa maisemavaikutuksia on tarkasteltu suhteessa seuraaviin kolmeen etäisyysvyöhykkeeseen
ottaen kuitenkin huomioon myös maisematilojen luonteen ja rajautumisen:
Vyöhyke 1. Pylvään välitön ympäristö,
etäisyys johdon keskilinjasta enimmillään
noin 150 metriä.
Vyöhyke 2. Pylvään lähivaikutusalue,
etäisyys johdon keskilinjasta noin 150–
500 metriä.
Vyöhyke 3. Pylväs osana kaukomaisemaa,
etäisyys johdon keskilinjasta noin 500
metriä – 3 kilometriä.
Lisäksi on tarkasteltu yleisellä tasolla pylvään teoreettista maksiminäkyvyysaluetta
(etäisyys johdosta enimmillään noin 5 kilometriä selkeissä sääolosuhteissa).
Vaikutukset maisemakuvaan ja –kohteisiin on arviointi asiantuntija-arviona maisema-arkkitehti Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
Kulttuurihistoriallisesti
alueet

arvokkaat

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
ympäristöt on selvitetty Museoviraston ja
Ympäristöministeriön selvityksistä, joita
edustavat nykyisin voimassa oleva RKY2009 sekä vanhempi RKY-1993 luettelo.
RKY-1993 kohteet ovat pääsääntöisesti
rinnastettavissa maakunnallisesti merkittäviin kohteisiin. Maakunnalliset kohteet
ja niiden tiedot ovat maakuntakaavoista
ja niiden liiteaineistoista. Paikallisesti
merkittäviä kohteita tai alueita ei ole
huomioitu tarkastelussa. Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan aineistoon. Rakennetun ympäristön arvokohteet ovat maaseutumaisemia, joissa rakennettuihin kylä- ja tilaympäristöjen ar-
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voalueisiin liittyy laajoja viljelyalueita.
Toisen ryhmän kohteina muodostavat historialliset tielinjat.
Arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on kartoitettu lähtöaineiston perusteella johtolinjan
ympäristöön
sijoittuvat
kulttuuriympäristöt. Peitteisessä maastossa
on huomioitu alle 100 metrin ja osin noin
500 metrin etäisyydellä olevat arvoalueet,
avoimessa maisemassa arvoalueet on
huomioitu kauempaa, aina 5000 metrin
etäisyydeltä, joka vastaa korkeimpien,
vain paikallisesti käytettyjen pylväiden
arvioitua näkymistä, joka on pylvään korkeus x 100.
Vaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon suhteellinen muutos kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen ympäristössä
eli uusien johtoreittien sijoittuminen joko
jo olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen tai uuteen maastokäytävään. Uusien johto- ja pylväsrakenteiden vaikutus
on paikallinen, mutta visuaalisesti laajaalainen. Voimajohdon kulttuurimaisemavaikutusten arviointiin vaikuttavat johtojen läpinäkyvä luonne avoimessa maisemassa. Tällöin vaikutukset ovat riippuvaisia pylväiden sijoittelusta. Kulttuurimaiseman sietokykyä laajoilla viljelyaukeilla
on myös arvioitu.
Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin on arvioinut
asiantuntija-arviona FM, historioitsija Jari
Heiskanen
Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy:stä.
Muinaisjäännökset
Vaikutusten arvioinnin aineistona on käytetty arkistoaineistoja ja hankkeen yhteydessä laaditun arkeologisen inventoinnin
tietoja. Arkeologisista inventoinneista on
laadittu erilliset selvitysraportit. Tärkeimmät aluetta kuvaavat kirjalliset aineistot olivat aluetta käsittelevät arkeologiset tutkimukset ja Museoviraston
rekisteriportaalin
tiedot
(http://kulttuuriymparisto.nba.fi).
Arvioinnin tärkeimpänä lähtöaineistona käytettiin muinaisjäännösrekisterin tietoja
sekä alueelta vuonna 2011 laadittuja
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muinaisjäännösselvityksiä (Mikroliitti Oy).
Inventointien tuloksia verrattiin Hämeen
liiton ”Arkeologisen kulttuuriperinnön täydentävät selvitykset Hämeessä” hankkeen
tutkimuksiin ja julkaisuihin (v. 20052007). Tärkeimpiä näistä olivat Museoviraston suorittamat inventoinnit Forssassa,
Jokioisilla ja Humppilassa (Enquist ja Pesonen 2005 & 2006).
Kun kohde on pystytty inventoinneissa
rajaamaan ja voidaan siten ottaa riittävästi huomioon yleissuunnittelussa pylväspaikkoja valittaessa, lisätutkimuksia ei
pääsääntöisesti tarvita. Tarpeen mukaan
erityisen herkillä kohteilla voidaan tehdä
lisätutkimuksia ennen pylväiden tarkempaa sijoitussuunnittelua, jotta muinaisjäännöksiin kohdistuvilta haitallisilta
vaikutuksilta voitaisiin välttyä. Rakentamisen vaikutukset tunnettuihin arkeologisiin kohteisiin ovat suunnittelulla tehokkaasti vältettävissä tai vähennettävissä.
Vaikutukset muinaisjäännöksiin on arvioinut asiantuntija-arviona FM, arkeologi
Kalle Luoto Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy:stä.
7.5

Vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriperintöön

7.5.1

Maisema

Yleistä
Voimajohtojen reittivaihtoehdot sijoittuvat
monin paikoin metsäisille alueille suljettuihin maisematiloihin etäälle asutuksesta. Ylitettävät avotilat ovat usein suhteellisen pieniä, kapeita tai repaleisia saarekkeista johtuen. Metsäisillä alueilla kaukovaikutuksia ei synny, eivätkä lähimaisemaankaan kohdistuvat vaikutukset
ole merkittäviä. Kapeassa tai lukuisien
saarekkeiden jaksottamassa avotilassa
kaukomaisemavaikutukset jäävät myös
melko vähäisiksi eivätkä lähimaisemaankaan kohdistuvat vaikutukset ole kovin
merkittäviä. Sekä lähi- että kaukomaisemavaikutukset ovat merkittävimpiä laajoilla peltoaukeilla, asutuksen ja vilkkaimpien kulkureittien läheisyydessä, vesistöjen ylityskohdissa sekä viljely- ja metsä-
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maiseman rajapinnoissa, jossa johtokäytävän leventyminen muodostaa selkeän
aukon peltoaukeaa kehystävään metsään.
Haittavaikutukset kasvavat kaukomaiseman osalta merkittävästi, mikäli johtoihin
joudutaan asentamaan kirkkaanvärisiä
lintuhavaintopalloja. Värikkäät pallot kiinnittävät katsojan huomion ja ovat vieraita
elementtejä niin luonnon- kuin kulttuurimaisemassakin.
Suunnitellut voimajohtoreitit eivät aiheuta
millään johtoreitillä kulttuurihistoriallisesti
merkittävien rakennusten purkamistarvetta. Johtoreittien varrelle jää yksittäisiä
kiinteistöjä, joiden lähimaisemaan johtoreitin leventyminen ja muutokset vaikuttavat. Johtoreitin leventyminen, rakenteiden korkeuden kasvu sekä pylvästyypin
mahdollinen muutos korostavat niiden
asemaa lähimaisemassa.
Laajoissa, avoimia viljelymaisemia sisältävissä kulttuurimaisemissa maiseman
sietokyky on usein hyvä. Kulttuurimaiseman muutos, joka koetaan useimmiten
maiseman arvojen heikentymisenä, on
vahvasti paikallista. Johtoreitin vaikutus
on kulttuurimaisemassa vahvimmillaan
sen leikatessa metsäisiin harjujaksoihin
liittyviä historiallisia maanteitä, joita
edustavat mm. Huovintie Köyliössä. Keskeisin vaikutus johtoreittien yhteyteen sijoittuvissa rakennetun ympäristön maakunnallisissa tai valtakunnallisissa kohteissa on maisemallinen. Nykyisten voimajohtojen yhteyteen sijoittuvan uuden
voimajohdon leveämpi ja korkeampi rakenne ei vaikuta maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin
rakennuskohteisiin. Johtoreitit sijoittuvat
arvoalueiden rajauksiin tai ympäristöihin
kuuluviin viljelymaisemiin, jolloin vaikutus
rakennuskohteissa on niiden kaukomaisemaan kohdistuva. Kokonaisuutena arvoalueiden maisemakuva heikentyy kun
johtoreitin asema vahvistuu avoimessa
maisemassa. Uhkana on maatalousmaiseman sietokyvyn ylittyminen johtoalueen
leventyessä ja rakenteen korkeuden kasvaessa. Toisaalta voimajohdot ovat jo osa
modernia
kulttuurimaisemaa,
kertoen
energiatuotannon ja rakenteiden mitta-

kaavan kasvusta 1900-luvun loppupuolella.
Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Johtoreitille ei sijoitu valtakunnallisesti
eikä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Maiseman suljetusta luonteesta johtuen
lähimaisemaan kohdistuvat haittavaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi eikä kaukomaisemaan kohdistuvia vaikutuksia ole
juuri lainkaan.
Uuden johtoreitin varrelle jää kaksi kiinteistöä, joiden lähimaisemaan uusi voimajohto muodostaa merkittäviä vaikutuksia.
Rauma-Ulvila,
toehto A

pääjohtoreittivaih-

Voimajohtoreitille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Johtoreitin välittömään läheisyyteen sijoittuu yksittäisiä kiinteistöjä Leineperin,
Kokemäenjoen ja Kaukomäen viljelymaisemassa. Näille kiinteistöille aiheutuu
kohtalaisia lähimaisemavaikutuksia.
Maakunnallisesti arvokas Kaasmarkun-Leineperin
kulttuurimaisemaalue, karttalehti 13,kohde 279. Nykyinen 110 kilovoltin johto ei erityisemmin
häiritse alueen maisemakuvassa. Voimajohdon korvaaminen noin 15 metriä nykyistä korkeammalla yhteispylväsrakenteella
aiheuttaa kohtalaisen maisemallisen häiriön
(Kuva 83). Lähitalojen maisemakuvan
kannalta muutos on suurin. Kaukomaisemaan kohdistuva haittavaikutus on melko
vähäinen, korkeintaan kohtalainen. Voimajohto tulee korkeudesta johtuen näkymään
nykyistä kauemmaksi. Voimajohto ei kuitenkaan tule näkymään Leineperin ruukkialueen ytimeen vaan sitä ympäröivään viljelymaisemaan. Teknisessä vaihtoehdossa
johtoreitti siirretään rakennusten keskeltä
pellolle. Lähimpien asuinrakennusten maisemakuvaan kohdistuvat haittavaikutukset
ovat teknisessä vaihtoehdossa selvästi vähäisemmät kuin alkuperäisessä johtoreittivaihtoehdossa.
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Kuva 83. Havainnekuvasarja Leineperin kulttuurimaisema-alueelta. Yläkuvassa on nykytilanne, keskimmäisessä kuvassa VE A ja alimmassa kuvassa Leineperin teknisen ratkaisun havainnekuva.
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Alavaihtoehto A1
Voimajohtoreitille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Johtoreitin välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi tilakeskus, jonka lähimaisemalle voimajohdolla on kohtalaisia vaikutuksia.
Harjunpäänjoen
kulttuurimaisema,
karttalehti 13, kohdenumero 146. Nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon tilalle
tuleva yhteispylväsrakenne sijoittuu kult-

tuurimaisema-alueen
reunalle
lähelle
metsän reunaa, osin metsäsaarekkeiden
lomaan. Kaukomaisemaan kohdistuva
haitallinen maisemavaikutus jää melko
vähäiseksi taustametsästä ja saarekkeista
johtuen( Kuva 84). Lähimaisemavaikutukset ovat kohtalaiset voimajohdon korotuksesta johtuen. Eniten maisemallista
haittaa koituu muutamille lähirakennuksille. Pihapuustolla on lieventävää vaikutusta.

Kuva 84. Maisema-analyysi Harjunpäänjoen kulttuurimaisema-alueella.

Rauma-Ulvila,
toehto B

pääjohtoreittivaih-

Voimajohtoreitille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Alle sadan metrin etäsyydelle voimajohdosta sijoittuu yksittäisiä kiinteistöjä Pyssykankaan ja Kokemäenjoen viljelymaisemissa. Näillä alueilla vaikutukset kiinteistöjen lähimaisemassa ovat vähintäänkin kohtalaisia.

Harjunpäänjoen
kulttuurimaisema,
karttalehti 13, kohde 146. Nykyiset
voimajohtoreitit, joita on kulttuurimaisemaosuudella valtaosan matkaa kolme rinnatusten, muodostavat varsin merkittävän maisemakuvallisen häiriötekijän. Tässä vaihtoehdossa on tarkoitus purkaa
keskelle sijoittuva 110 kilovoltin voimajohto ja rakentaa sen tilalle vapaasti seisova harustamaton yhteispylväsrakenne.
Noin 50 metriä korkea vapaasti seisova
harustamaton pylväsrakenne on hallitseva
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elementti maisemassa ja näkyy kauas
(Kuva 85). Lisäksi se soveltuu huonosti
kulttuurimaisemaan. Maisemalliset haittavaikutukset tulevat olemaan lähimaiseman osalta merkittävät ja kaukomaise-
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man osalta vähintäänkin kohtalaiset. Nykyiselläänkin
kolmesta
rinnakkaisesta
voimajohdosta syntyvä vaikutelma on levoton. Jatkossa vaikutelma tulee olemaan
entistä levottomampi.

Kuva 85. Havainnekuvapari Harjunpäänjoen kulttuurimaisema-alueelta. Yläkuvassa nykytilanne ja
alakuvassa suunniteltu voimajohto.
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Vuojoen kartano ja kulttuurimaisema, karttalehti 10, kohde 287. Arvoalueen rajauksen reunaan on johtoreitiltä
noin 300 metriä ja itse kartanon ja erillisen talouspihan pihapiiriin noin 800 metriä. Kartano itsessään sijoittuu metsäsaarekkeen sisään. Johtoreitti leikkaa laajan

Vuojoen kartanon ja läheiset kylät sisältävän viljelymaiseman sen kaakkoisreunalla noin 1500 metrin matkalla (Kuva
86). Uuden leveämmän johtoreitin vaikutus kohdistuu vähäisissä määrin kaukomaisemaan.

Kuva 86. Maisema-analyysi Vuojoen kartanon kohdalla.

Rauma-Forssa,
pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma-Huittinen

rempi, että voimajohto sijoittuu lähelle
suurehkoa saareketta ja tukeutuu siihen.

Voimajohdon välittömään läheisyyteen ei
sijoitu sellaisia kiinteistöjä, joille aiheutuisi haitallisia lähimaisemavaikutuksia.

Valtakunnallisesti arvokas Köyliönjärven maisema-alue, karttalehti 19,
kohde 112. Johtoreitti ohittaa Köyliönjärven maisema-alueen noin kilometrin
päästä. Alueelle ei näin ollen aiheudu lähimaisemavaikutuksia.
Kaukomaisemavaikutukset jäävät myös varsin vähäisiksi,
sillä johtoreitti sijoittuu pääsääntöisesti
metsäsaarekkeiden taakse ja näkyy vain
paikka paikoin latvuston yläpuolella.

Vaanii – Eura, karttalehti 18, kohde
296. Euran Vaaniissa johtoreitti halkoo
melko pienipiirteistä viljelymaisemaa ohittaen kartanomiljöön runsaan 300 metrin
etäisyydeltä. Johtoreitin välittömään läheisyyteen sijoittuu myös vanha tuulimylly.
Uusi voimajohtoreitti tulee muuttamaan
alueen maisemakuvaa (Kuva 87). Haittavaikutus on lähimaiseman osalta merkittävä. Tekninen vaihtoehto Vaaniin kohdalla
vähentää haitallisia maisemavaikutuksia
jonkin verran
Kuva 88). Kartanomiljöön näkökulmasta
voimajohto siirtyy noin 150 metriä
etäämmäs tuulimyllysaarekkeen taakse.
Yleisesti ottaen maiseman kannalta on pa-

Köyliönjärven maisema-alueen pohjoispuolella johtoreitin varteen sijoittuu
asuinkiinteistöjä. Lähialueen asukkaiden
maisemakuva tulee muuttumaan voimajohdon toteutumisen myötä. Pihapuusto
lieventää jonkin verran vaikutusta. Vaikutukset lähimaisemaan ovat vähintäänkin kohtalaiset.
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Kuva 87. Havainnekuvasarja Vaaniin kartanon peltoalueelta. Yläkuvassa on nykytilanne ja alakuvassa suunniteltu voimajohto Rauma-Forssa vaihtoehto A.
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Kuva 88. Havainnekuva Vaaniin kartanon peltoalueelta. Kuvassa suunniteltu voimajohto RaumaForssa vaihtoehto A, Vaaniin tekninen siirto.

Valtakunnallisesti arvokas Kokemäenjokilaakson maisema-alue, kohde
153. Voimajohtoreitin ja Kokemäenjokilaakson maisema-alueen välinen etäisyys
on vähimmillään noin kaksi kilometriä.
Näin ollen maisema-alueeseen ei kohdistu
lähimaisemavaikutuksia.
Kaukomaisemaan kohdistuvia haittavaikutuksia ei
myöskään ole, sillä maisema-alueen ja
johtoreitin väliin jää metsävyöhyke.
Rauma-Forssa, alavaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen
Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu kaksi
peitteiseen maastoon sijoittuvaa yksittäistä kiinteistöä, joiden lähimaisemaan
voimajohto vaikuttaa melko vähäisessä
määrin.
Euran viljelyaukeat, Euraniitun kohta,
karttalehti 18, kohde 149. Johtoreitin
leventäminen lisää levottomuutta alueen
maisemakuvaan. Vaikutukset jäävät kui-

tenkin suhteellisen vähäisiksi ja kohdistuvat lähimaisemaan.
Euraniitun teknisessä vaihtoehdossa käytetään 50 metriä korkeaa vapaasti seisovaa harustamatonta pylvästä, joka yleisesti ottaen soveltuu huonosti sekä kulttuurimaisemaan että viljelymaisemaan ja
näkyy maisemakuvassa kauas. Kaukomaiseman osalta tekninen vaihtoehto
hieman huonontaa tilannetta vapaasti seisovan harustamattoan pylväsrakenteen
näkyessä vaihtoehtoista rakennetta kauemmas. Lähimaiseman kannalta tilanne
poikkeuksellisesti hieman paranee johtoalueen merkittävän kaventumisen myötä.
Valtakunnallisesti arvokas Köyliönjärven maisema-alue, karttalehti 19,
kohde 112, Kuva 89. Voimajohtoreitti
ylittää
Köyliönjärven
maisema-alueen
kahdesti. Ainoastaan läntisempi ylityskohta sijoittuu avomaisemaan. Voimajohto
ylittää samalla kohdin myös Köyliönjoen.
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Nykyiset voimajohdot rakenteineen näkyvät noin kahden kilometrin päähän. Alueen itäosassa voimajohdot eivät juuri häiritse nykyisellään. Länsiosan viljelymaisemaosuudella nykyiset voimajohdot aiheuttavat
maisemakuvallista
häiriötä
200–400 metrin etäisyydeltä alkaen
(Kuva 90). Uuden voimajohdon toteutumisen myötä kahden 400 kilovoltin raken-
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teen rinnalle tulee vielä kolmas samaa
kokoluokkaa oleva rakenne. Haitalliset
maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä
lähimaisemaan. Kaukomaisemassa sivusuunnasta katsottaessa useammankin
voimajohdon mieltää usein yhdeksi. Lähimaiseman kannalta haitalliset maisemavaikutukset ovat kohtalaisia.

Kuva 89. Valtakunnallisesti arvokasta Köyliönjärven maisema-aluetta, Tuiskula.

Kuva 90. Maisema-analyysi Köyliönjärven maisema-alueella.
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Rauma-Forssa, pääjohtoreitti A välillä
Huittinen – Forssa
Voimajohtoreitille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Johtoreitin välittömään läheisyyteen sijoittuu noin 30 yksittäistä, viljelymaisemaan liittyvää kiinteistöä, joiden lähimaisemaan voimajohto vaikuttaa merkittävästi.
Korvenkylä - Huittinen
Huittisten Korvenkylässä voimajohtoreitti
ylittää noin kilometrin levyisen peltoaukean. Nykyiset kahden 400 kilovoltin johdon
rakenteet eivät aiheuta kovin suurta maisemallista häiriötä alueen maisemakuvassa (Kuva 91). Vaihtoehdon toteutuessa
toinen nykyisistä voimajohdoista rakenteineen korvataan vapaasti seisovalla harustamattomalla pylväsrakenteella. Sen
seurauksena yleiset maisemalliset haittavaikutukset kasvavat. Noin 50 metriä
korkea rakenne näkyy kauas ja aiheuttaa
kaukomaisemavaikutuksia. Lähimaiseman
kannalta vapaasti seisova harustamaton
pylväsrakenne ei ole myöskään hyvä, sillä
se sopii huonosti maaseutumaisemaan.
Kaksi erityyppistä rakennetta luo levottomuutta. Teknisessä vaihtoehdossa uuden voimajohdon rakentaminen nykyisten
rinnalle aiheuttaa kohtalaisen maisemalli-

sen haittavaikutuksen lähimaisemassa.
Läheisen tilakeskuksen näkökulmasta asia
on hankalahko, sillä uusi voimajohto sijoittuu hyvin lähelle maatalousrakennuksia. Kokonaisuutena tekninen vaihtoehto
aiheuttaa kuitenkin varsinaista vaihtoehtoa vähemmän maisemakuvallista haittaa
(Kuva 92).
Kärkkäänjoki - Loimaa
Loimaalla Kärkkäänjoella nykyisen 400
kilovoltin johdon viereen on suunniteltu
toinen 400 kilovoltin johto. Lähimaisemaan kohdistuvat maisemalliset haittavaikutukset ovat melko vähäiset ja kaukomaisemaan kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole juuri ollenkaan muun muassa
avotilan sirpaleisuudesta johtuen. Sivusta
katsottuna voimajohdot mieltää helposti
yhdeksi kokonaisuudeksi eikä korkeuttakaan ole tulossa lisää. Mikäli tekninen
vaihtoehto Kärkkäänjoen kohdalla toteutetaan ja erillinen 110 kilovoltin johto siirretään nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon yhteyteen yhteispylvääseen uuden
400 kilovoltin voimajohdon kanssa, parantaa toimenpide joenvarsiasutuksen
maisemakuvaa. Lähimaisemaan kohdistuvat maisemalliset haittavaikutukset 400
kilovoltin voimajohdon lähiympäristössä
ovat melko vähäiset. Kaukomaisemaan
kohdistuvia vaikutuksia ei juuri ole.

Kuva 91. Korvenkylän peltomaisemaa nykytilanteessa.

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

179

Kuva 92. Havainnekuvapari Korvenkylästä. Yläkuvassa suunniteltu Rauma-Forssa vaihtoehtoreitti A
ja alakuvassa Huittisten Jokisivun tekninen vaihtoehto.

180

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Pääjohtoreitti Rauma – Lieto
Johtoreitin varrelle välittömään läheisyyteen sijoittuu 23 yksittäistä kiinteistöä,
joiden lähimaisemaan voimajohto vaikuttaa kohtalaisesti.
Valtakunnallisesti arvokas UntamalaKodjala –maisema-alue. Voimajohto
ohittaa
Untamala-Kodjala
–maisemaalueen lähimmillään noin kahden kilometrin päästä. Maisema-alueen lähimaisemaan ei kohdistu maisemallisia haittavaikutuksia. Kaukomaisemaan kohdistuvia
vaikutuksia ei myöskään ole, sillä maisema-alueen ja voimajohtoreitin väliin jää
leveä metsävyöhyke.
Vahto - Rusko
Ruskon kunnan alueella voimajohtoreitti
sijoittuu pääsääntöisesti avotilaan. Vahdossa se ylittää laajan yli neljä kilometriä

Kuva 93. Vahdon peltoaukeaa nykytilanteessa.

leveän viljelyaukean ja Vahdonjoen. Kaksi
rinnakkaista voimajohtoa pylväineen on jo
nykyisellään hallitseva ja häiritsevä elementti alueen maisemakuvassa (Kuva
93). Lounaan suunnalta Vahtoon saavuttaessa kaksinkertainen voimajohto on havaittavissa vajaan kahden kilometrin
päästä käsin. Noin 800 metrin etäisyydellä voimajohdon havaitsee jo selvästi häiritsevänä. Toisen voimajohdon korvaaminen 400 kilovoltin rakenteella muuttaa
lähimaisemaa kohtalaisesti. Rakenteesta
tulee nykyistä korkeampi ja leveämpi
mutta vastaavasti pylväsväli harvenee
(Kuva 94). Kaukomaisemaan vaikutusta
ei juuri ole, sillä etäältä katsottuna kaksi
rinnakkaista voimajohtoa ikään kuin sulautuvat yhdeksi. Toinen voimajohdoista
on jännitetasoltaan jo valmiiksi 400 kilovoltin, joten kaukaa katsottuna rakenteelle ei tule juurikaan korkeutta lisää.
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Kuva 94. Havainnekuva Vahdon peltoaukealta suunnitellun voimajohdon Rauma-Lieto toteutuessa.

Paattinen - Lieto
Paattisissa yleiset maisemavaikutukset
ovat melko vähäiset uuden 400 kilovoltin
johdon rakentuessa nykyisten johtojen
vierelle. Johtoaukea sijoittuu kapeahkoon
avotilaan metsäisten alueiden lomaan.
Voimajohtojen välittömään läheisyyteen
sijoittuvan
kahden
asuinrakennuksen
maisemakuvan kannalta tilanne on kuitenkin huono. Teknisen vaihtoehdon toteutuessa sivuttaissiirrolla voidaan vähentää kyseisille rakennuksille aiheutuvaa
maisemakuvallista häiriötä.
Valtakunnallisesti arvokas Aurajokilaakson maisema-alue, karttalehti 9,
kohde 111. Liedon kunnan alueella voimajohto ylittää Aurajokilaakson maisemaalueen (Kuva 96). Nykyisellään voimajohdot häiritsevät etelän suunnalta aluetta

lähestyttäessä noin 500 metrin päästä.
Pohjoisen suunnalta vähäistä häiriötä aiheutuu vajaan kilometrin päästä (Kuva
95). Voimajohdot voi havaita eri puolilta
katsottaessa jo noin 1,5-2 kilometrin etäisyydeltä. 110 kilovoltin rakenteen korvautuminen lähes 50 metriä korkealla vapaasti seisovalla harustamattomalla pylväsrakenteella tulee muuttamaan alueen
maisemakuvaa merkittävästi niin lähikuin kaukomaisemankin osalta. Korkea
rakenne näkyy todella kauas ja on huomiota herättävä. Kaksi täysin erityyppistä
rakennetta rinnakkain tekee levottoman
vaikutelman. Vapaasti seisova harustamaton pylväs soveltuu huonosti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, perinteistä
portaalirakennetta paljon huonommin.
Maisemalliset haittavaikutukset ovat merkittävät.
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Kuva 96. Valtakunnallisesti arvokasta Aurajokilaaksoa joen itärannalta.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
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Taulukossa 5 on esitetty vaikutukset johtoreiteille sijoittuville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille.

Taulukko 5. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden kohteittainen vaikutusarvio.
Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Sorkan kylä

1/ 280

Maasto-olosuhteista johtuen johtoreitillä ja kohteella ei ole maisemallista yhteyttä. Ei vaikutuksia kohteen kulttuurihistoriallisiin
arvoihin.

Rauma – Ulvila pääjohtoreittivaihtoehto A
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Rikantilan kylän
kulttuurimaisema, Eurajoki
Lutan kylän kulttuurimaisema,
Eurajoki
EurajoenIrjanteen kulttuurimaisema,
Eurajoki
IrjanneEurajokiLinnamaa kulttuurimaisema,
Eurajoki

2/ 281

Johdon ja kohteen välisen metsämaaston vaikutuksesta niillä ei
ole maisemallista yhteyttä. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Johtoreitillä ja kohteella ei ole maisemallista yhteyttä. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

10/ 275
10, 16,
17/ 144
10/ 283

10, 16/
282
Irjanteen kylä,
Eurajoki

16/ 284
Panelian kylä,
Eura

Uuden, korkeamman voimajohdon vaikutus kulttuurimaisemaan
on maisemallinen ja maisemarakenteesta johtuen vaikutuksiltaan
vähäinen, kohdistuen lähinnä rakennetussa ympäristössä Kaukomäen ja Isokylän kaukomaisemaan.
Uusi johtoreitti leikkaa arvoalueeseen kuuluvaa kapeaa viljelymaisemaa Kaukomäen ja Isokylän välisellä alueella. Uuden korkeamman johtoreitin vaikutus kohdistuu vähäisessä määrin kylien
kaukomaisemaan.
Uusi johtoreitti sijoittuu arvoalueen maisemaan liittyvän laajan
viljelymaiseman kaakkoisreunalle. Johtoreitiltä on arvoalueen rajaukseen ja rakennettuun ympäristöön matkaa n. noin 3-4 kilometriä. Avoimesta viljelymaisemasta huolimatta nykyistä korkeamman voimajohdon vaikutus on rakennettuun ympäristöön maisemallinen ja vaikutuksiltaan vähäinen sekä kohteen rakennetun
ympäristön kaukomaisemaan kohdistuva.
Uusi johtoreitti sijoittuu arvoalueen maisemaan liittyvän laajan
viljelymaiseman länsireunalle. Johtoreitiltä on arvoalueen rajaukseen ja rakennettuun ympäristöön matkaa n. noin 1,5-3 kilometriä. Avoimesta viljelymaisemasta huolimatta nykyistä korkeamman voimajohdon vaikutus on rakennettuun ympäristöön maisemallinen ja vaikutuksiltaan vähäinen sekä kohteen rakennetun
ympäristön kaukomaisemaan kohdistuva.
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus
KöyliönjokiEurajoki –
kulttuurimaisema Panelian kylässä, Eura
Leistilä-TattaraVillilä-Masia kulttuurimaisema sekä Maakunnallinen Hormisto-TattalaLeistilä-Masia
viljelymaisema
Huovintie, Nakkila

Maakunnallinen,
Kokemäenjoen
kulttuurimaisema, Nakkila

Lievä haitallinen
vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

16/ 285

Uusi johtoreitti sivuaa viljelymaisemaan liittyvän arvoalueen reunaa. Voimajohdolta on matkaa arvoalueen reunaan 400 metriä,
rakennettuun ympäristöön 2-4 kilometriä. Vaikutus kohdistuu vähäisenä kohteen kaukomaisemaan.

15/ 145

Johtoreitti leikkaa laajan arvoalueen eteläkärjen viljelymaisemaa
Tattaran kylän kaakkoispuolella, noin 0,1-1 kilometrin etäisyydeltä kylän asutuksesta. Johtoreitin vaikutukset ovat maisemallisia,
kohdistuen Tattaran nauhamaisen kylän lähi- ja kaukomaisemaan. Kaukomaiseman osalta vaikutukset jäävät melko vähäisiksi. Lähimaiseman, erityisesti lähiasutuksen, osalta vaikutukset
ovat kohtalaisia.

14 ja 15/
132

Johtoreitti leikkaa Kokemäenjoen etelärannan maatalousmaisemaa seuraavan tielinjan Kukonharjan kohdalla avoimessa viljelymaisemassa. Voimajohdon asema tiemaisemassa vahvistuu kohtalaisesti.

12, 14/
153

Johtoreitti leikkaa laajan arvoalueen joki- ja viljelymaisemaa Kukonharjan kohdalla, missä voimajohto sijoittuu osittain jokivarren
metsäjaksoon. Uuden, korkeamman voimajohdon vaikutus on
maisemallinen, visuaaliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä kahteen pihapiiriin. Pihapiirien osalta lähimaisemavaikutus on kohtalainen. Kaukomaiseman osalta vaikutukset jäävät melko vähäisiksi.
Johtoreitti sijoittuu arvoalueen länsipuolella avautuvaan viljelymaisemaan, noin 500 metrin etäisyydelle arvoalueen rajauksesta.
Vaikutukset kohdistuvat Leineperin ruukin kaukomaisemaan.
Tekninen vaihtoehto sijoittuu lähimmillään noin 350 metrin etäisyydelle arvoalueesta. Maisemalliset vaikutukset jäävät edelleen
melko vähäisiksi.
Johtoreitti sijoittuu kulttuuriympäristöalueeseen kuuluvaan viljelymaisemaan arvoalueen keskivaiheilla. Uuden, korkeamman ja
leveämmän johdon vaikutukset ovat maisemallisia, jotka kohdistuvat vahvimmin neljän johtoreitin varrelle sijoittuvan maatilan
lähimaisemaan.
Teknisessä vaihtoehdossa lähimpiin pihapiireihin kohdistuvat vaikutukset ovat selvästi vähäisemmät, sillä johtoreitti siirretään rakennusten keskeltä pellolle.

13/ 286
Leineperin ruukki, Ulvila

13/ 279
Maakunnallinen,
Leineperin ruukinalue Ulvila

Kohtalainen haitallinen vaikutus
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Rauma-Ulvila alavaihtoehto A1
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Harjunpäänjoen
kulttuurimaisema

13/ 146

Viljelymaiseman reunaan sijoittuvan uuden, korkeamman voimajohdon vaikutus on metsänrajan ja rikkonaisen maisemakuvan
johdosta vähäinen ja maisemallinen.

Kaasmarkun kylä
ja kulttuurimaisema

13/ 279

Johtoreitti sijoittuu kylän pohjoispuolella olevalle pellolle, noin
900 metrin etäisyydelle kylästä. Vaikutus kohdistuu vähäisessä
määrin kylän kaukomaisemaan.

Rauma-Ulvila pääjohtoreittivaihtoehto B
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Lapinjoen kulttuurimaisema

2, 10/ 148

Johtoreitti leikkaa Lapinjoen kulttuurimaisemaan kuuluvaa viljelymaisemaa noin 700 metrin matkalla alueen kaakkoisosassa.
Johtokäytävän leveneminen vaikuttaa vähäisessä määrin maisemaan.

Vuojoen kartano

10/ 287

Arvoalueen rajauksen reunaan on johtoreitiltä noin 300 metriä ja
itse kartanon ja erillisen talouspihan pihapiiriin noin 800 metriä.
Kartano itsessään sijoittuu metsäsaarekkeen sisään. Kartanon
viljelymaisemaan sijoittuvan uuden leveämmän johtoreitin vaikutus on vähäinen ja kaukomaisemaan kohdistuva.

10/ 147

Johtoreitti leikkaa laajan kyliä ja Vuojoen kartanon käsittävän
viljelymaiseman sen kaakkoisreunalla noin 1500 metrin matkalla. Uuden leveämmän johtoreitin vaikutus on vähäinen ja kaukomaisemaan kohdistuva.

10/ 283

Johtoreitti ylittää viljelymaiseman noin 1,5 kilometrin matkalla
lähellä Vuojoen kartanoa sekä Vanhatalon ja Torpan pihapiirejä.
Vaikutukset ovat maisemallisia ja vähäisiä.
Johtoreitti leikkaa tielinjan, tienvarsiasutuksen ja viljelymaiseman käsittävää kapeata arvoaluetta sen länsikärjessä noin
600 metrin matkalla. Johtoreitin maisemallinen vaikutus kasvaa
johtoalueen leventyessä. Kaukomaiseman osalta vaikutus jää
vähäiseksi. Lähimaisemassa kohtalainen haittavaikutus kohdistuu lähinnä muutamiin pihapiireihin.
Johtoreitti ylittää viljelymaiseman sen keskivaiheilla noin 2800
metrin matkalla. Johtoreitin maisemallinen haittavaikutus kasvaa
melko vähäisessä määrin johtoalueen leventyessä nykyisestä.
Johtoreitti risteää Kokemäenjoen etelärannan maatalousmaisemaa seuraavan tielinjan kanssa. Johtoreitin vaikutus tiemaisemassa kasvaa vähäisessä määrin johtoalueen leventyessä.

Vuojoen kulttuurimaisema
Irjanne-EurajokiLinnamaa kulttuurimaisema
Maakunnallinen
Pyssykankaan
tienvarsiasutus,
Nakkila
Leistilänjärven
kulttuurimaisema, Nakkila
Huovintie

11/ 174

12/ 268
12/ 132
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus
Kokemäenjoen
kulttuurimaisema
Harjunpäänjoen
kulttuurimaisema

Lievä haitallinen
vaikutus
12, 14/
153

13/ 146

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Johtoreitti leikkaa kulttuurimaisemaa Huovintien, maatilojen, kartanoiden ja kylien muodostamassa viljelymaisemassa noin 500
metrin matkalla. Johtoreitin leventyminen vaikuttaa maisemaan
vähäisessä määrin. Uuden reitin lähimaisemaan sijoittuu kaksi
kiinteistöä.
Johtoreitti leikkaa laajaa viljelymaisemaa sen keskivaiheilla. Jokivarressa voimajohdon lähimaisemaan sijoittuu kaksi kiinteistöä.
Uuden johtoreitin vapaasti seisova harustamaton, korkeampi pylväsrakenne vaikuttaa merkittävästi lähimaisemassa ja kohtalaisesti kaukomaisemassa.

Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma-Huittinen
Kohde

Rikantilan kylän
kulttuurimaisema
Lutan kylän kulttuurimaisema

Euran kirkonkylä
ja viljelyaukeat,
Eura

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

2/ 281

Uusi voimajohtoreitti sijoittuu kohteen länsipuolelle. Johdon ja
kohteen välisen metsämaaston vaikutuksesta niillä ei ole maisemallista yhteyttä. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

10/ 275

Uusi voimajohtoreitti sijoittuu kohteen länsipuolelle. Johdon ja
kohteen välisen metsämaaston vaikutuksesta niillä ei ole maisemallista yhteyttä. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Eurajoen varren laajaan kulttuurimaisemaan liittyvät Euran kirkonkylä sekä Euraniityn ja Vaaniin laajat peltoaukeat. Johtoreitti
sijoittuu arvoalueen pohjoiskärkeen, Vaaniin kartanon eteläpuoliseen viljelymaisemaan. Johtoreitti muodostaa uuden, vaikutukseltaan kohtalaisen elementin arvoalueen viljelymaisemassa.
Vaaniin kartanon avaran peltoaukean keskellä on valkosii-pinen
mamsellityyppinen tuulimylly. Johtoreitti sijoittuu tuulimyllyn pohjoispuolelle, sen lähimaisemaan, noin 300 metrin etäisyydelle kartanon pihapiiristä. Uutena element-tinä voimajohdolla on merkittävä vaikutus laajaan kult-tuurimaisemaan, rakennetussa ympäristössä vaikutukset kohdistuvat sekä tuulimyllyn että kartanon
lähimaisemaan. Tekninen vaihtoehto Vaaniin kohdalla vähentää
haitallisia maisemavaikutuksia jonkin verran.
Johtoreitti sijoittuu arvoalueen pohjoispuolella aukeavaan viljelymaisemaan noin 1800 metrin etäisyydellä kohteesta. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia arvoalueeseen.

18/ 149

18/ 296
Vaaniin kartano
ja kulttuurimaisema, Eura

Tuiskulan kylä ja
kulttuurimaisema, Köyliö

19/ 150

19/ 132
Huovintie, Kokemäki

19/ 297
Ilmilinna, Köyliö

Johtoreitti ylittää tielinjan Ilmiinjärven pohjoispuolelta, metsäisen
harjujakson kohdalta. Uusi, korkea voimajohto vaikuttaa merkittävästi harjuun ja tielinjaan liittyvään perinteiseen metsämaisemaan. Peitteisen maiseman vuoksi maisemavaikutus on paikallinen ja läheisen urheilukentän avomaisema lieventää muutoksen
merkitystä.
Ilmilinna sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle johtoreitistä. Metsäisen maisematyypin vuoksi uudella voimajohdolla ja kohteella ei
ole maisemayhteyttä.
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Rauma-Forssa alavaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

18/ 149

Johtoreitti sijoittuu laajan, avoimen arvoalueen harvaan-asutulle
keskivaiheelle noin 4,2 kilometrin matkalla. Uusi johtoreitti leventää nykyistä noin kolmanneksella. Vaiku-tukset ovat melko vähäisiä ja paikallisia, kohdistuen kohteen maisemakuvaan. Teknisessä
vaihtoehdossa toinen nykyisistä rakenteista korvataan vapaasti
seisovalla harustamattomalla yhteispylväsrakenteella, joka yleisesti ottaen soveltuu huonosti viljelymaisemaan. Kaukomaiseman
osalta tekninen vaihtoehto hieman huonontaa tilannetta vapaasti
seisovan harustamattoman pylväsrakenteen näkyessä vaihtoehtoista rakennetta kauemmas. Lähimaiseman kannalta tilanne
hieman paranee johtokujan merkittävän kaventumisen myötä.
Johtoreitti sijoittuu kylän pohjoispuolella olevalle peltotasangolle,
ohittaen kylärakenteen noin 1,2 kilometrin etäisyydeltä. Johtoreitin leventymisellä ei vaikutuksia kohteen kulttuurimaisemaan.
Avaraan kulttuurimaisemaan sijoittuva johtoreitti sijoittuu maisemaan alueen eteläosassa noin 4,2 kilometrin matkalla. Uusi johtoreitti leventää nykyistä noin kolmanneksella, jolloin syntyy poikkeuksellisen leveä johtoalue. Vaikutukset ovat kohtalaisia ja paikallisia, kohdistuen kohteen maisemakuvaan.
Johtoreitti sijoittuu kylän eteläpuolella arvoalueeseen kuuluvaan
viljelymaisemaan noin 1,7 kilometrin matkalla. Voima-johdon leventymisellä ja korkeammalla rakenteella on vähäisiä vaikutuksia
rakennetun ympäristön maisemakuvaan.
Johtoreitti ylittää historiallisen tielinjan Haavistonnummella, metsäisen harjujakson kohdalla. Johtoreitin leventymisellä on vähäisiä
ja paikallisia vaikutuksia tielinjan perinteiseen maisemaan.
Johtoreitti sivuaa rakennetun ympäristön arvoalueen jatkeena
olevaa viljelymaisemaa sen metsärajassa. Nykyistä korkeampi
voimajohto muodostaa vaikutukseltaan vähäisen, kaukomaisemaan kohdistuvan vaikutuksen.

Euran kirkonkylä
ja viljelyaukeat,
Eura

Sorkkisten kylä
ja kulttuurimaisema, Eura
Euraniitun kulttuurimaisema,
Eura
Tuiskulan kylä ja
kulttuurimaisema, Köyliö
Huovintie, Köyliö
Köyliöjärven
kulttuurimaisema, Köyliö

18/ -

18/149

19/ 150

19/ 132
19/ 269
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen-Forssa
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

21/ 151

Uusi johtoreitti leikkaa Loimijoen varren kapeaa viljelymaisemaa
noin kahden kilometrin matkalla, maisemavaikutus kohdistuu arvoalueen viljelymaisemaan ja tilakeskuksiin. Johtorakenteen
muutos tuo levottomuutta maisemaan. Vaikutukset ovat lähimaiseman osalta kohtalaisia. Kaukomaiseman vaikutuksia leikkaa
Loimijoen varren viljelymaiseman kapea, rikkonainen ja mutkainen maisemarakenne.
Johtoreitti ylittää samaan maisemaan kuuluvan joki- ja viljelylaakson kohteen luoteispuolella. Johtoreitiltä on matkaa kohteeseen ja sen rajaukseen noin 2 kilometriä, ei vaikutusta kohteen
maisemakuvaan.
Johtoreitti sijoittuu kapeaan, jyrkkien kalliomäkien rajaamaan viljelymaisemaan noin 600 metrin matkalla arvoalueen kapeassa
länsikärjessä. Voimajohdon leveämmällä ja korkeammalla rakenteella on vähäisiä vaikutuksia kohteen maisemakuvaan.

Loimijokivarren
asutus- ja viljelymaisema, Huittinen

Metsämaan kirkkomaisema,
Loimaa
Huhdin ja Taipaleen kulttuurimaisema,
Humppila

24/ 298

25/ 270

25/ 276

Johtoreitti sivuaa Minkiön aseman ympäristöön muodostunutta
pientä asemakylää sekä leikkaa ratalinjaa avoimessa viljelymaisemassa. Johtoreitiltä on matkaa asemalle noin 350 metriä. Nykyistä korkeammalla voimajohdolla on melko vähäinen vaikutus
kohteen kaukomaisemassa. Uusi vapaasti seisova harustamaton
pylväs muodostaa merkittävän muutoksen lähimaisemakuvassa.

26/ 271

Johtoreitti sivuaa laajan, viljelymaisemia sisältävän arvoalueen
luoteiskulmaa. Uuden, korkeamman voimajohdon vaikutus kohdistuu vähäisessä määrin kohteen kaukomaisemaan.

26/ 152

Johtoreitti sijoittuu kulttuuriympäristöalueen itäkärkeen, jossa
arvoalueeseen kuuluva viljelymaisema on metsäselänteiden
vuoksi pienipiirteisempi. Johtoreitin varrelle, sen lähimaisemaan
sijoittuu Loimijoen yhteydessä muutamia kiinteistöjä, joiden lähimaisemaan korkeampi, vapaasti seisova harustamaton pylväsrakenne vaikuttaa kohtalaisesti. Vaikutus kaukomaisemaan jää
maiseman rikkonaisuuden ja peitteisyyden vuoksi vähäisemmäksi.

Jokioisten kapearaiteinen rautatie, Jokioinen
MinkiönSavikonRehtijärven kulttuurimaisema,
Jokioinen

Maakunnallinen,
Loimijoen kulttuurimaisema,
Jokioinen
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Pääjohtoreitti Rauma-Lieto
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Kodisjoen kirkonkylän kulttuurimaisema,
Rauma

3/ 141

Johtoreitti leikkaa kohteeseen kuuluvaa viljelymaisemaa itäreunalla. Voimajohdon leventyminen ja korkeampi johtorakenne liittyvät kohteen kaukomaisemaan, ei vaikutuksia rakennettuun
kulttuuriympäristöön.

4/ 265

Voimajohto sijoittuu arvoalueen luoteispuolelle, rikkonaisen viljelymaiseman reunaan. Johtoreitiltä on matkaa arvoalueelle noin 800
metriä. Voimajohdon leventyminen ja korkeampi rakenne liittyvät
kohteen kaukomaisemaan. Vaikutukset jäävät varsin vähäisiksi.

4, 5/ 273

Johtoreitti sijoittuu kyläpellon itäpuolella metsänrajaan, kalliomäelle. Kohteen kaukomaisemaan liittyvän voimajohdon leventymisellä ei ole vaikutusta kohteeseen.
Johtoreitti ja Henrikintie seuraavat Paistanojan varrelle raivattua kapeaa viljelymaisemaa sen reunoilla, yhteistä, pääosin avointa maisemaa on noin 4 kilometrin matkalla. Tielinja ja johtoreitti risteävät
viljelymaiseman reunan metsänrajassa, jonka jälkeen voimajohto
sijoittuu tielinjan kaukomaisemaan, osin peitteiseen maisemaan.
Nykyistä leveämmän uuden johtoalueen vaikutus tielinjaan on maisemallinen ja vähäinen, keskittyen lähinnä risteämäkohtaan.
Pyhän Henrikintien ja Paistanojan viljelymaiseman kulttuurimaisemaan liittyy Paistanojan kylä. Johtoreitti sijoittuu ryhmäkylän
itäpuolen kapeaan viljelymaisemaan; voimajohdon leventyminen
vaikuttaa vähäisessä määrin kohteen kaukomaisemaan.
Johtoreitti leikkaa arvoalueen pohjoiskärjen viljelysmaisemaa noin
400 metrin matkalla pellon reunassa. Johtoalueen leventyminen
ja korkeampi rakenne vaikuttavat vähäisesti kohteen rakennetun
ympäristön kaukomaisemaan.
Johtoreitti sijoittuu avoimeen viljelymaisemaan, arvoalueeseen
kuuluvan viljelymaiseman rajauksen eteläpuolelle. Johtoalueen
leventyminen ja korkeampi rakenne vaikuttavat vähäisesti kohteen rakennetun ympäristön kaukomaisemaan. Johtoreitiltä on
matkaa kyläkeskustaan noin 1,3 kilometriä. Johtoreitin varrelle
jää viljelymaisemassa kaksi kiinteistöä, joiden lähimaisemaan
voimajohdon muutokset tuovat kohtalaisia vaikutuksia.
Johtoreitti sijoittuu Liedon kirkonkylän ja taajaman pohjoispuolelle, Aurajokilaakson kalliomäkien rajaamaan ja rikkomaan laajaan
kulttuuriympäristöalueen viljelymaisemaan noin 2,4 kilometrin
matkalla. Uuden, nykyistä huomattavasti korkeamman voimajohdon vaikutukset ovat maisemalliset, kohdistuen kaukomaiseman
ohella useiden kiinteistöjen lähimaisemaan. Haittavaikutukset
ovat sekä lähi- että kaukomaiseman kannalta merkittävät.
Johtoreitti risteää keskiaikaisia tielinjauksia edustavan Varkaantien linjauksen kanssa Aurajoen avoimessa viljelymaisemassa.
Uuden voimajohdon korkeampi rakenne korostaa johtolinjan
asemaa kohtalaisesti tiemaisemassa.

Suontaan ryhmäkylä, Laitila
Ytön kyläkeskus,
srr 4117, sr
4147, Laitila

7/ 266
Pyhän Henrikintie, Nousiainen

srr 3508, Paistanojan kylä,
Nousiainen

7/ 277

Vadanvainion
kylämiljöö, Nousiainen

7/ 142

8/ 267
Kautrannan kylämaisema, Vahto

9/ 143
Aurajokilaakson
kulttuurimaisema, Lieto

9/ 131
Varkaantie, Lieto
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Taulukossa 6 on esitetty vaikutukset johtoreiteille sijoittuville muinaisjäännöksille.

Muinaisjäännökset

Taulukko 6. Muinaisjäännösten kohteittainen vaikutusarvio.
Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

KunnanTuomisto

2/13

Sijaitsee nykyisellä voimajohtoalueella. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

Uola

2/12

Uola 2

2/303

Röömäri

2/302

Röömärinoja

2/11

Kanni

1/301

Kanni 2

1/300

Sijaitsee nykyisellä voimajohtoalueella. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohtalainen vaurioitumisriski. Muinaisjäännöksen tarkempi kartoitus saattaa olla tarpeen. Kohteeseen saattaa kuulua tunnistamattomia kohteita. Kohteen arvo saattaa kärsiä rakennustöiden vuoksi. Vaurioitumisriskiä voidaan lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

Rauma – Ulvila pääjohtoreittivaihtoehto A ja alavaihtoehto A1
Kohde

Sähköasema itä

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

2/29

Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Nykyinen ja suunniteltu voimajohto sijaitsevat pellolla kohteen
eteläpuolitse sitä sivuten. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

17/322
Hamppujärvi NE

Jaakkola

16/323

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

191

Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus
Isopere III

Lievä haitallinen
vaikutus
15/25

13/26
Ylijoki

Pikatienvarsi

13/27

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohtalainen vaurioitumisriski. Sijaitsee suunnittelulla voimajohtoalueella ja kohteen tunnistaminen maastossa hankalaa. Vaurioitumisriskiä voidaan lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohtalainen vaurioitumisriski. Kohde on laaja-alainen. Vaurioitumisriskiä voidaan lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

Rauma-Ulvila pääjohtoreittivaihtoehto B
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Rinne S

10/28

Mustasaarenmäki

11/317

Kohde on todennäköisesti kokonaisuudessaan tutkittu ja hiekanoton tuhoama.
Sijaitsee nykyisellä voimajohtoalueella. Vaurioitumisriski voidaan
estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee nykyisellä voimajohtoalueella. Vaurioitumisriski voidaan
estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee osittain suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla
ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Sijaitsee osittain suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla
ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohde sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä johtoreitistä luoteeseen. Ei vaikutuksia
Kohteen sijainti on epävarma. Lievä vaurioitumisriski.

Ratatie
Sillanpää

11/318
11/319

Tervasmäen
kuntorata

12/320

Vähäjärvi

12/321

Ruskila, Huovintie

12/132

Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma-Huittinen
Kohde

Sähköasema itä

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

2/29

Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Nykyinen ja suunniteltu voimajohto sijaitsevat pellolla kohteen
eteläpuolitse sitä sivuten. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohde sijaitsee suunnitellun voimajohdon eteläreunalla. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

17/322
Hamppujärvi NE

Juvan mylly

17/324
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus
17/325

Tommila 1

17/325
Tommila 2

17/325
Tommila 3

18/326
Hankkasmäki

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Osa kokonaisuudesta, johon kuuluvat kohteet Tommila 1, Tommila 2 ja Tommila 3. Sijaitsee suunnittelulla voimajohtoalueella.
Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Osa kokonaisuudesta, johon kuuluvat kohteet Tommila 1, Tommila 2 ja Tommila 3. Sijaitsee suunnittelulla voimajohtoalueella.
Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Osa kokonaisuudesta, johon kuuluvat kohteet Tommila 1, Tommila 2 ja Tommila 3. Sijaitsee suunnittelulla voimajohtoalueella.
Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Hankkasmäki on laaja-alainen kokonaisuus, jossa tulee kiinnittää
erityistä huomiota pylvässijoitteluun. Lievä vaurioitumisriski, jota
voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

Rauma-Forssa alavaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen
Kohde

Sähköasema itä
Hevossuonmäki
2
Ollila
Ylinen hauta 4
Jokinen

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

2/29

Sijaitsee suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Muinaisjäännös sijaitsee noin 100 m etäisyydellä voimajohdon
eteläpuolella. Ei vaikutuksia.

2/327
2/333

Kohde sijaitsee 80 metriä johtoreitistä etelään. Ei vaikutuksia.

4/30

Voimajohtopylväät voidaan sijoittaa vaurioitunutta röykkiötä vahingoittamatta.

17/ 328

Röykkiö sijoittuu suunnitellulle voimajohtoalueelle. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla
ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohde sijaitsee suunnitellun voimajohtoalueen pohjoisreunaan.
Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Suunniteltu voimajohto sivuaa kohdetta sen luoteispuolelta.
Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

17/ 329
Kuivalevonkari 1
17/ 330
Kuivalevonkari 2
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus

Lievä haitallinen
vaikutus

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Merkittävä haitallinen
vaikutus

Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen-Forssa
Kohde
Issäitinmäki

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

22/331

Nykyinen ja myös suunniteltu voimajohto ovat useiden kymmenien metrien päässä kohteelta lounaaseen. Ei vaikutuksia.

24/32

Suunniteltu voimajohto voi vaikuttaa muinaisjäännökseen vain
pohjoisimman löytöalueen osalta. Lievä vaurioitumisriski, jota
voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Osa merkittävää Järvensuon muinaisjäännösaluetta. Laajaalainen kohde sijaitsee suunnittelulla voimajohtoalueella ja kohteen tunnistaminen maastossa hankalaa. Vaurioitumisriskiä voidaan lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja
kunnossapidon työohjeilla.

Pirttikallio
Järvensuo 1

25/33

Järvensuo 2

25/-

Järvensuo 3-4

25/-

Järvensuo 5

25/-

Järvensuo 6

25/332

Inventointihavaintojen perusteella löytynyt asuinpaikka on pienialainen ja jää suunnitellun voimajohdon johtoalueen ulkopuolelle. Ei vaikutuksia.

Pääjohtoreitti Rauma-Lieto
Kohde

Kartta/nro

Vaikutus ja sen merkittävyys

Kaatopaikka W

2/304

Suunniteltu voimajohto sijoittuu rajamerkin itäpuolitse kohdetta
sivuten. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja
tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

Hevossuonpelto

2/305

Sijaitsee nykyisellä voimajohtoalueella. Vaurioitumisriski voidaan estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.

2/306

Aitarakenne sijaitsee nykyisellä johtoalueella, vastakkaisella
reunalla kuin mihin suunniteltu voimajohto sijoittuu. Kohteen
etäisyys uuteen johtoreittiin on noin 60 metriä. Kohde voidaan
ottaa huomioon siten, ettei vaikutuksia aiheudu.

2/15

Nykyisten voimajohtojen itäpuolelle sijoitettuna uusi voimajohto
ei uhkaa muinaisjäännöksiä.
Suunniteltu voimajohto sijaitsee suolla muutamien kymmenien
metrien päässä kohteen länsipuolella. Ei vaikutuksia.
Röykkiö numero 6 on nykyisen läntisemmän voimajohdon alla.
Maastohavaintojen perusteella suunnitellun voimajohdon vaikutus ei ulotu muihin röykkiöihin. Kohde voidaan ottaa huomioon
siten, ettei vaikutuksia aiheudu.
Röykkiöt sijaitsevat nykyisen voimajohdon itäpuolella suunniteltua johtoreittiä vastakkaisella puolella. Ei vaikutuksia.
Kohteen rajaus ulottuu voimajohdon reunaan saakka. Havaintojen perusteella muinaisjäännös ei ulotu johtoalueelle. Kohde
voidaan ottaa huomioon siten, ettei vaikutuksia aiheudu.

Vahamaan suo

Kailasuon kallio
Kailasuon kallio
N
Paharonkallio
(Paha-aron kallio)
Kaitila
Isovuori

2/307
3/16

3/17
4/18
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Vaikutusten luokitus
Ei vaikutuksia/
myönteinen vaikutus
VaaralaMäkikaulio

Lievä haitallinen
vaikutus

Etäisyys johtoreitistä hieman alle 100 metriä. Ei vaikutuksia.

5/309

Röykkiö on nykyisellä johtoalueella ja ilmeisesti myös suunnitellulla uudella johtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan
tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen
ja kunnossapidon työohjeilla.

5/310

Suunnitelman mukaisesti uusi voimajohto sijoittuu röykkiön
kohdalle, ja koska johdon suunta muuttuu röykkiön viereisessä
pylväässä, todennäköisesti myös uuden johdon pylväs tulee lähelle röykkiötä. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti
lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon länsipuolelle, jolloin kohde jää johtoalueelle. Lievä vaurioitumisriski,
jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla
rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Itäisemmät rakenteet ovat nykyisellä voimajohtoalueella ja läntisemmät suunnitellulla voimajohtoalueella. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja
tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle. Lievä
vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle. Lievä
vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle. Lievä
vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Todennäköisesti asuinpaikka ei ulotu suunnitellulle uudelle voimajohtoalueelle. Kohde voidaan ottaa huomioon siten, ettei vaikutuksia aiheudu.
Muinaisjäännös sijaitsee johtoreitistä noin 50 metriä koilliseen ja
on ympäristöstään selvästi erottuva erityiskohde. Ei vaikutuksia.
Kohde sijoittuu suunnitellun voimajohdon johtoalueelle. Kivikautista asuinpaikkaa voi olla säilynyt muutamia satoja neliömetrejä hiekkakuopan koilliskulman ympärillä. Lievä vaurioitumisriski, jota voidaan tehokkaasti lieventää pylvässijoittelulla ja
tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
Todennäköisesti asuinpaikka ei ulotu suunnitellulle uudelle voimajohtoalueelle. Kohde voidaan ottaa huomioon siten, ettei vaikutuksia aiheudu.

Myllykorpi

6/311
Kouhimäki 1
6/312
Kouhimäki 2

Kallunen
Paistanoja
Mäki-Jaakkola
Vahdon vanhan
kirkon paikka

7/313
7/314
7/315
7/20
8/22
8/316

Koivulehto

Kärnäkkä

Merkittävä haitallinen
vaikutus

4/19

Myllytahdon

Oriniittu

Kohtalainen haitallinen vaikutus

9/23
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7.6

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen

Vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin (pienipiirteiset kulttuuriympäristöt, asutuksen
tai tiemaiseman kannalta merkittävät näkymäsuunnat,
tärkeät
näkymäakselit
jne.) pyritään lieventämään valitun johtoreitin tarkemmassa yleissuunnitteluvaiheessa yksittäisten pylväiden sijoitussuunnittelulla. Voimajohdon välittömään
läheisyyteen sijoittuvien pihapiirien kohdalla pylväspaikkojen suunnittelu on erityisen tärkeää.
Kaukomaisemavaikutuksia
vähentää
mahdollisimman matalan pylväsrakenteen
käyttäminen, mikäli se on sähköturvallisuuden ja muun maankäytön kannalta
mahdollista. Lintujen törmäysriskiä pienentävien värikkäiden huomiopallojen
käyttöä tulee maisemallisesti herkillä alueilla harkita tarkemmin.
Muutosten kohdistuessa kulttuurihistoriallisten alueiden maisemakuvaan tulisi pyrkiä huolelliseen suunnitteluun, erityisesti
pylväiden sijoittelussa, jotta uusi johtorakenne sulautuisi mahdollisimman hyvin
ympäristöön eikä hallitsisi maisemaa.
Vaikka muutoksissa pääosin on kysymys
vain nykytilanteen heikentymisestä, on
maiseman sietokyky huomioitava kulttuuriympäristöalueilla käyttämällä yhteispylväitä tai matalampia johtorakenteita.
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin
kohdistuvia haittoja voidaan lieventää
myös valikoivalla raivauksella, esimerkiksi
jättämällä sopivissa luonnonympäristöissä
johtoaukealle katajia ja muuta matalakasvuista kasvustoa. Johtoalueen säännöllinen raivaus voi luoda perinnemaisemien kaltaisia ympäristöjä, jotka tukevat
kulttuuriympäristöjen arvoja.
Voimajohdon vaatima johtoalueen raivaaminen ja voimajohdon rakentaminen
tulee tehdä siten, että muinaisjäännöskohteet otetaan huomioon niitä vahingoittamatta Museoviraston lausunnon ja
ohjeistuksen mukaisesti. Suunnittelun
edetessä kohteiden säilyminen varmiste-
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taan neuvottelemalla tarvittaessa Museoviraston kanssa
7.7

Vaihtoehtojen vertailu

Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Voimajohdolla Olkiluoto–Rauma on vain
yksi vaihtoehto, joten erillistä vaihtoehtojen vertailua ei ole tehty. Voimajohdon
päävaikutukset on kuvattu kappaleessa
7.8.
Rauma-Ulvila, pääjohtoreittivaihtoehdot A ja B
Pääjohtoreittivaihtoehdoille ei sijoitu valtakunnallisesti
arvokkaita
maisemaalueita. Kulttuuriympäristökohteita, joihin
liittyy myös maisemallisia arvoja, sen sijaan sijoittuu vaihtoehtojen varteen useita. Pääjohtoreittivaihtoehdolla B on yksittäisen kohteen kannalta (Harjunpäänjoen
kulttuurimaisema) eniten haittavaikutuksia mutta kaikkia johtoreitin varrelle osuvia arvokohteita silmällä pitäen pääjohtoreittivaihtoehdoilla B ja A kokonaisvaikutuksissa ei ole juuri eroa. Pääjohtoreittivaihtoehdolla A kolmeen kohteeseen kohdistuu kohtalaisia haittavaikutuksia. Vaihtoehdossa B Harjunpäänjoen kulttuurimaisemaan kohdistuvat maisemalliset
haittavaikutukset tulevat olemaan lähimaiseman osalta merkittävät ja kaukomaiseman osalta vähintäänkin kohtalaiset. Vaihtoehdossa A tekninen vaihtoehto
Leineperin
ruukin
kulttuurimaisemaalueen kohdalla parantaa tilannetta neljän
maatilan lähimaiseman kannalta.
Muinaisjäännöskohteita
johtoreittivaihtoehdoilla yhtä paljon, ja niihin kohdistuvat vaikutukset ovat samaa tasoa. Vaikutukset muinaisjäännöksille ovat enintään
lieviä, ja vaurioitumisriskiä voidaan tehokkaasti estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon
työohjeilla.
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Rauma-Ulvila
pääjohtoreittivaihtoehto A ja alavaihtoehto A1
Maisemallisten vaikutusten kannalta päävaihtoehto A ja alavaihtoehto A1 eivät
eroa kovin suuresti toisistaan. Alavaihtoehdolla A1 on jonkin verran enemmän
vaikutuksia maiseman ja kulttuurimaiseman kannalta kuin pääjohtoreittivaihtoehdolla.
Molemmilla reittivaihtoehdoilla on yksi
muinaisjäännöskohde, jotka tulee ottaa
tarkemmassa suunnittelussa erityisesti
huomioon, jotteivät niiden arvot vaarannu.
Pääjohtoreittivaihtoehto A ja alavaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen
Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä RaumaHuittinen ohittaa kaksi valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta: Köyliönjärven maisema-alueen noin kilometrin etäisyydeltä ja Kokemäenjokilaakson maisema-alueen lähimmillään noin parin kilometrin etäisyydeltä. Alavaihtoehto A1
puolestaan ylittää valtakunnallisesti arvokkaan Köyliönjärven maisema-alueen.
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden kannalta pääjohtoreittivaihtoehto
A on parempi kuin alavaihtoehto A1.
Pääjohtoreittivaihtoehto A edellyttää uutta maastokäytävää, joka sijoittuisi Euraniityn ja Vaaniin kulttuurimaisemaan.
Uutena rakenteena voimajohdolla on tällöin merkittävä vaikutus kulttuurimaisemaan. Alavaihtoehto A1 leikkaa samaa
maisemaa pääjohtoreittivaihtoehdon A
eteläpuolella nykyisen voimajohdon yhteydessä, jossa muutos, johtoalueen leventyminen on lähinnä heikennys nykytilanteeseen. Johtoalue muodostuu tällöin
kuitenkin hyvin leveäksi, joka vaikuttaa
merkittävästi maisemakuvaan sekä maiseman sietokykyyn.
Euran Vaaniin rakennetun kulttuuriympäristökohteen, johon liittyy myös maisemaarvoja, kannalta alavaihtoehdosta A1 aiheutuu huomattavasti vähemmän maise-

mallisia haittavaikutuksia kuin vaihtoehdosta A, jossa joudutaan rakentamaan
uusi voimajohto kulttuuriympäristökohteen halki. Tekninen vaihtoehto Vaaniin
kartanon kohdalla lieventää vaihtoehdon
A haittavaikutuksia jonkin verran.
Muinaisjäännöskohteita
johtoreittivaihtoehdoilla yhtä paljon, ja niihin kohdistuvat vaikutukset ovat samaa tasoa. Vaikutukset muinaisjäännöksille ovat enintään
lieviä, ja vaurioitumisriskiä voidaan tehokkaasti estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon
työohjeilla.
Pääjohtoreitti Rauma-Lieto
Voimajohdolla Rauma-Lieto on vain yksi
vaihtoehto, joten erillistä vaihtoehtojen
vertailua ei ole tehty. Voimajohdon päävaikutukset on kuvattu kappaleessa 7.8.
7.8

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma
Johtoreitin varteen ei sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita. Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset kulttuurihistoriallisiin
arvoihin jäävät vähäisiksi.
Röömäriojan laaja muinaisjäännöskohde
tulee ottaa tarkemmassa suunnittelussa
erityisesti huomioon, jotta kohteen arvot
eivät vaarannu.
Pääjohtoreitti Rauma-Ulvila
Vaihtoehtojen varteen ei sijoitu valtakunnallisesti
arvokkaita
maisema-alueita.
Kulttuuriympäristökohteita, joihin liittyy
myös maisemallisia arvoja, sen sijaan sijoittuu vaihtoehtojen varteen useita. Ainoastaan yhteen kohteeseen, Harjunpäänjoen kulttuurimaisemaan, (pääjohtoreittivaihtoehto B) kohdistuu merkittäviä maisemallisia haittavaikutuksia. Pääsääntöisesti arvokohteisiin kohdistuvat
maisemalliset haittavaikutukset jäävät
melko vähäisiksi. Muutamiin kohteisiin,
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joista mainittakoon Leistilä-Tattara-VilliläMasia –kulttuurimaisema, Kokemäenjoen
kulttuurimaisema Nakkilassa, Leineperin
ruukinalue sekä Pyssykankaan tienvarsiasutus Nakkilassa kohdistuu kohtalaisia
lähimaisemavaikutuksia. Kohteista kaksi
sijoittuu pelkästään pääjohtoreittivaihtoehdon A varteen, Kokemäenjoen kulttuurimaisema molempien ja Pyssykankaan tienvarsiasutus pääjohtoreittivaihtoehdon B varrelle. Leineperissä teknisellä
vaihtoehdolla voidaan lieventää neljän
maatilan lähimaisemaan kohdistuvia vaikutuksia.
Muinaisjäännöskohteita
johtoreittivaihtoehdoilla yhtä paljon, ja niihin kohdistuvat vaikutukset ovat samaa tasoa. Vaikutukset muinaisjäännöksille ovat enintään
lieviä, ja vaurioitumisriskiä voidaan tehokkaasti estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon
työohjeilla.
Pääjohtoreitti Rauma-Forssa
Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä RaumaHuittinen ohittaa kaksi valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta: Köyliönjärven maisema-alueen noin kilometrin etäisyydeltä ja Kokemäenjokilaakson maisema-alueen lähimmillään noin parin kilometrin etäisyydeltä. Vaihtoehto A ei aiheuta kummallekaan kohteelle erityisiä
maisemallisia haittavaikutuksia. Alavaihtoehto A1 halkoo valtakunnallisesti arvokasta Köyliönjärven maisema-aluetta aiheuttaen kohteen lähimaisemalle kohtalaisia haittavaikutuksia. Kaukomaisemaan
kohdistuvat vaikutukset ovat melko vähäisiä. Pääsääntöisesti kulttuuriympäristökohteisiin kohdistuvat maisemalliset
haittavaikutukset jäävät kummassakin
vaihtoehdossa melko vähäisiksi. Euran
Vaaniissa uudesta voimajohdosta (vaihtoehto A) aiheutuvat maisemalliset haittavaikutukset ovat lähimaiseman osalta
merkittäviä. Teknisellä vaihtoehdolla voidaan lieventää Vaaniin kartanomiljööseen
kohdistuvia haittavaikutuksia jonkin verran. Huittisten Loimijokivarren asutus- ja
viljelymaisema-alueella
voimajohdosta
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aiheutuu lähimaisemalle kohtalaisia haittavaikutuksia.
Muinaisjäännöskohteita
johtoreittivaihtoehdoilla yhtä paljon, ja niihin kohdistuvat vaikutukset ovat samaa tasoa. Vaikutukset muinaisjäännöksille ovat RaumaHuittinen –välillä enintään lieviä, ja vaurioitumisriskiä voidaan tehokkaasti estää
pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla. Huittinen-Forssa –osuudella Järvensuon sekä
Pirttikallion muinaisjäännöskohteet tulee
ottaa erityisesti huomioon tarkemmassa
suunnittelussa, jotteivät niiden arvot vaarannu.
Pääjohtoreitti Rauma-Lieto
Voimajohtoreitti ylittää valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen ja ohittaa Untamala-Kodjalan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen lähimmillään noin
kahden kilometrin päästä. Aurajokilaakson maisema-alueeseen kohdistuvat haittavaikutukset ovat sekä lähi- että kaukomaiseman osalta merkittäviä. Ruskon
Vahdossa laajan viljelymaiseman kohdalla
lähimaisemavaikutukset ovat kohtalaisia.
Liedon Paattisissa teknisellä vaihtoehdolla
voidaan säästää kaksi asuinrakennusta ja
samalla lieventää niiden lähimaisemaan
kohdistuvia haittavaikutuksia. Muulta osin
maisemalliset vaikutukset jäävät pääsääntöisesti melko vähäisiksi.
Johtoreitin läheisyydessä on 20 muinaisjäännöskohdetta, joihin kohdistuu enintään lieviä vaikutuksia. Vaurioitumisriskiä
voidaan tehokkaasti estää pylvässijoittelulla ja tarkoilla rakentamisen ja kunnossapidon työohjeilla.
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VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN
Voimajohtohankkeen tyypillisimmät vaikutukset maankäyttöön ja vaikutusmekanismit

Voimajohdon rakentamisen aikaiset
maankäyttövaikutukset ovat paikallisia ja
tilapäisiä. Työkoneet saattavat vaurioittaa
teitä, puustoa ja viljelyksiä. Pelloilla voi
tapahtua maan tiivistymistä ja salaojien
vaurioitumista. Rakentamisen aikaiset
työvaiheet voivat myös haitata alueella
liikkumista ja maataloustoimenpiteitä.
Voimajohto rajoittaa maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä. Pääsääntöisesti voimajohtoalueella ei voi olla
rakennuksia tai rakennelmia, eikä voimajohtoalueella tapahtuva toiminta saa
vaarantaa
sähköturvallisuutta.
Suorat
maankäyttövaikutukset jäävät voimajohtohankkeessa yleensä paikallisiksi ja ne
kohdistuvat pääsääntöisesti voimajohtoalueeseen. Välillisesti voimajohtohanke
saattaa vaikuttaa maankäytön sijoittumiseen ja laajenemissuuntaan. Muutostarpeita voi aiheutua myös kaavoihin.
Johtoalueen sisällä maankäytölle on selkeät rajoitukset, mutta johtoalueen ulkopuoliselle lähialueen maankäytölle Fingrid
ei voi antaa erityisiä rajoituksia. Suomessa ei ole olemassa virallisia määräyksiä tai ohjeita siitä, mitä maankäyttöä
voidaan osoittaa johtoalueen läheisyyteen. Kaavoituksessa on hyvä noudattaa
voimajohtojen läheisyydessä ns. varovaisuusperiaatetta, kun se on käytännöllisesti mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ihmisten mahdollisten terveysvaikutushuolien
tähden
vältettäisiin
kaavoittamasta uusia asuinrakennuksia,
päiväkoteja, leikkikenttiä tai kouluja johtoalueen välittömään läheisyyteen.
Johtoalueen leventäminen tai uuden voimajohdon rakentaminen aiheuttaa haittoja maa- ja metsätaloudelle sekä turvetuotannolle. Peltoviljelyn harjoittamista
johtoalue ei estä, mutta peltoalueella

voimajohtopylväät ja niiden tukirakenteet
häiritsevät maatalouskoneiden käyttöä
(ns. kiertämishaitta) ja voivat lisätä rikkakasvien leviämistä.
Metsätalousalueilla uuden johdon alle
jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalouskäytöstä. Poistuvan metsäpintaalan lisäksi metsätalouteen kohdistuvat
vaikutukset riippuvat voimajohdon sijoittumisesta suhteessa metsäpalstaan. Jos
uusi voimajohto sijoittuu samansuuntaisesti pitkien, kapeiden metsäpalstojen
kanssa, se voi leikata palstasta osan siten, että loppupalsta jää järkevän metsätalouden kannalta liian kapeaksi. Myös
tuulenkaadot voivat lisääntyä voimajohtoalueen reunassa. Latvasahausten mahdolliset lahoviat eivät tutkimustulosten
mukaan aiheuta taloudellisia tappioita kun
puut korjataan 10–15 vuoden kuluessa.
Maa- ja kiviaineisten ottoalueilla ja
turvetuotantoalueilla voimajohto voi
aiheuttaa käyttörajoituksia.
Rakentamiseen voimajohto vaikuttaa
suoraan estämällä rakentamisen uudelle
tai laajentuneelle johtoalueelle. Lähtökohtaisesti rakennusrajat muutetaan nykykäytännön mukaisesti uuden johtoalueen ulkoreunoille.
Johtoaluetta voidaan rajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen kuten retkeilyyn, marjastukseen ja sienestykseen.
Johtoalue voi lisäksi muodostaa uusia
reittejä esimerkiksi hiihtämiseen, moottorikelkkailuun ja metsäautoteiksi.
8.2

Nykytila

Yhdyskuntarakenne ja asutus
Suunniteltu
voimajohto
Olkiluoto–
Rauma sijoittuu taajamarakenteen ulkopuolelle. Tiiviimpää haja-asutusta ja loma-asutusta voimajohdon lähiympäristöön sijoittuu Ilavaisten kohdalla sekä nykyisen voimajohdon varrella suunnitellun
voimajohdon eteläosassa. Alle 100 m
etäisyydellä voimajohdosta on kaksi
asuinrakennusta ja yksi lomarakennus,
kaikki osuudella, jossa voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään.
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Suunnitellun voimajohdon Rauma-Ulvila
kaikki vaihtoehdot sijoittuvat pääosin nykyisten taajama-alueiden ulkopuolelle.
Vaihtoehto B sijoittuu melko lähelle Eurajoen Lapijoen ja Nakkilan Ruskilan taajamien koillisosia. Kaikkien vaihtoehtojen
ympäristöön sijoittuu yksittäisiä asuinrakennuksia ja rakennusryhmiä lähes koko
matkalla. Vaihtoehdon B lähiympäristössä
on tiiviimpää kylämäistä asutusta Lapijoen kohdalla ja Ruskilan luoteispuolella Viikinkulman kohdalla. Lisäksi molemmissa
vaihtoehdoissa A ja B on taajempaa hajaasutusta Kokemäenjoen ympäristössä.
Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu vaihtoehdossa A kymmenen
asuinrakennusta ja kaksi lomarakennusta,
ja vaihtoehdossa B yhdeksän asuinrakennusta ja kaksi lomarakennusta. Lisäksi
vaihtoehdossa A1 alle 100 metrin etäisyydellä johdosta on kaksi asuinrakennusta ja yksi lomarakennus enemmän
kuin vaihtoehdossa A. Johdon läheisyyteen sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset
sijoittuvat peltoalueille pääosin yksittäin
tai pareittain. Useamman rakennuksen
ryhmiä on vaihtoehdossa A Leineperin
länsipuolella sekä vaihtoehdossa B Pyssykankaan länsipuolella ja Kokemäenjoen
kohdalla.
Teknisten
vaihtoehtojen
aiheuttamat
muutokset johtoreittien läheisyyteen sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten
määrissä ovat seuraavat: Rauma-Ulvila
reitillä A Leineperin tekninen vaihtoehto
Ulvilassa väistää kolme asuinrakennusta
siten, että ne jäävät yli 100 metrin etäisyydelle johtoreitistä. Rauma-Ulvila reitillä B Lastensuon tekninen vaihtoehto väistää yhden asuinrakennuksen siten, että
se jää yli 100 metrin etäisyydelle johtoreitistä.
Myös suunnitellun voimajohdon Rauma–
Forssa kaikki vaihtoehdot sijoittuvat
pääosin nykyisten taajama-alueiden ulkopuolelle. Voimajohto sijoittuu aivan itäpäässään Forssa sähköaseman läheisyydessä Forssan taajaman reuna-alueelle.
Voimajohdon ympäristöön sijoittuu yksittäisiä rakennuksia ja rakennusryhmiä lä-
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hes koko matkalla, Huittisten ja Forssan
välillä haja-asutus voimajohdon ympäristössä on lähes jatkuvaa. Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu tiiviimpää kylämäistä
asutusta Huittisissa Metsämaan kohdalla,
Jokioisissa Minkiön aseman kohdalla, Jokioisten ja Forssan välisellä alueella Loimijoen varressa sekä alavaihtoehdossa
A1 Köyliön Tuiskulan kohdalla. Lisäksi
vaihtoehdon A läheisyyteen sijoittuu merkittävästi loma-asutusta Köyliön Ilmiinjärven kohdalla.
Alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu Rauma–Huittinen välillä vaihtoehdossa A kolme asuinrakennusta ja
kolme lomarakennusta, sekä vaihtoehdossa A1 kaksi asuinrakennusta ja seitsemän lomarakennusta. Rauman ja Huittisten välillä johdon välittömässä läheisyydessä olevat asuin- ja lomarakennuksen sijaitsevat yksittäin tai pareittain,
paitsi vaihtoehdossa A1 on viisi lomarakennusta alle 100 metrin etäisyydellä Turajärven koillispuolella Euran kunnan alueella. Huittisten ja Forssan välillä alle 100
metrin etäisyydellä johdosta on 35 asuinrakennusta ja neljä lomarakennusta. Nämäkin sijaitsevat pääosin yksittäin tai pareittain. Merkittävämpiä johdon välittömään läheisyyteen sijoittuvia ryhmiä on
Jokioisissa Minkiön aseman kohdalla, Minkiön kylän pohjoispuolella sekä Loimijoen
kohdalla.
Huittinen–Forssa reittiosuudella A teknisten vaihtoehtojen aiheuttamat muutokset
johtoreitin läheisyyteen sijoittuvien asuinja lomarakennusten määrissä ovat seuraavat: Korvenmaa-Kärkkäänjoki tekninen vaihtoehto väistää kaksi asuinrakennusta ja yhden lomarakennuksen Huittisissa sekä yhden asuinrakennuksen Loimaalla siten, että ne jäävät yli 100 metrin
etäisyydelle johtoreitistä.
Kurkisuonkulman tekninen vaihtoehto aiheuttaa yhden
uuden asuinrakennuksen sijoittumisen alle 100 metrin etäisyydelle johtoreitistä,
mutta väistää asuin- ja liikerakennuksen.
Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto
sijoittuu nykyisten taajamien ulkopuolelle.
Voimajohto sivuaa kuitenkin Vahdon ja
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Liedon taajamia. Voimajohdon ympäristöön sijoittuu yksittäisiä rakennuksia ja
rakennusryhmiä lähes koko matkalla, peltoaukeilla Turun ympäristössä hajaasutus voimajohdon ympäristössä on lähes jatkuvaa. Tiiviimpää, kylämäistä asutusta voimajohdon ympäristössä on Laitilan Paton kylän kohdalla sekä Turun Paattisen ja Auvaisen välisellä alueella.
Alle 100 metrin etäisyydelle Rauma-Lieto
voimajohdosta sijoittuu 22 asuinrakennusta ja kolme lomarakennusta. Nämä
ovat lähinnä yksittäin tai pareittain. Ainoa
merkittävämpi keskittymä on Liedossa

Aurajoen laaksossa, jossa johdon välittömään läheisyyteen sijoittuu kymmenen
asuinrakennusta.
Paattisissa
kahden
asuinrakennuksen kannalta tilanne on
kuitenkin ongelmallinen rakennusten jäädessä rakennusrajoitusalueelle. Teknisen
vaihtoehdon toteutuessa voidaan kyseiset
kaksi asuinrakennusta ohittaa.
Asutuksen sijoittuminen on esitetty kuvissa 85–87 ja eri voimajohtojen vaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat vakituiset ja
loma-asunnot on esitetty voimajohtoreiteittäin ja kunnittain taulukossa 7.

Kuva 97. Asutus Olkiluoto-Rauma ja Rauma-Ulvila reiteillä.
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Kuva 98. Asutus Huittinen-Forssa reitillä.
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Kuva 99. Asutus Rauma-Huittinen ja Rauma-Lieto reiteillä.
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Taulukko 7. Eri voimajohtojen läheisyyteen sijoittuvat vakituiset ja loma-asunnot kunnittain.
Asuin- / lomarakennusten lukumäärä 100 metrin
etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta
Kunta

Rauma – Forssa

Rauma – Ulvila

Olkiluoto –
Rauma

Rauma
– Lieto

VE A*

VE A1

VE B**

Rauma –
Huittinen
VE A

Rauma –
Huittinen
VE A1

Huittinen
– Forssa***

Eurajoki

1/1

–

4/2

4/2

1/0

2/2

0/0

–

Rauma

1/0

1/1

0/0

0/0

2/0

0/0

0/0

–

Nakkila

–

–

2/0

2/0

4/1

–

–

–

Ulvila

–

–

4/0

6/1

2 /1

–

–

–

Harjavalta

–

–

0/0

0/0

–

–

–

–

Eura

–

–

0/0

0/0

–

0/1

1/6

–

Laitila

–

3/2

–

–

–

–

–

–

Mynämäki

–

0/0

–

–

–

–

–

–

Nousiainen

–

4/0

–

–

–

–

–

–

Rusko

–

2/0

–

–

–

–

–

–

Turku

–

1/0

–

–

–

–

–

–

Lieto

–

11 / 0

–

–

–

–

–

–

Köyliö

–

–

–

–

–

0/0

0/1

–

Kokemäki

–

–

–

–

–

0/0

0/0

–

Huittinen

–

–

–

–

–

1/0

1/0

6/1

Loimaa

–

–

–

–

–

–

–

13 / 1

Humppila

–

–

–

–

–

–

–

4/2

Jokioinen

–

–

–

–

–

–

–

12 / 0

Forssa

–

–

–

–

–

–

–

0/0

Yhteensä

2/1

22 / 3

10 / 2

12 / 3

9/2

3/3

2/7

35 / 4

Teknisten vaihtoehtojen aiheuttamat muutokset asuin- ja lomarakennusmäärissä:
*UL A Leineperin tekninen vaihtoehto 3 asuinrakennusta vähemmän Ulvilassa
**UL B Lastensuon tekninen vaihtoehto: 1 asuinrakennus vähemmän Nakkilassa
***HT-FO Korvenmaa-Kärkkäänjoki tekninen vaihtoehto, Huittisissa 2 asuinrakennusta ja 1 loma-asunto vähemmän ja Loimaalla 1 asuinrakennus vähemmän
***HT-FO Kurkisuonkulman tekninen vaihtoehto 1 asuinrakennus lisää Loimaalla

Palvelut ja virkistys
Suunnitellun voimajohtojen läheisyyteen
sijoittuu vain yksittäisiä palvelurakennuksia. Näistä merkittävin on Turun Paattisten koulun Kreivilän yksikkö, joka sijoittuu noin 250 metrin etäisyydelle Turku –
Lieto -voimajohdosta.

Virkistysalueita suunnitellun voimajohtojen läheisyyteen sijoittuu muutamia. Voimajohdon Rauma – Ulvila vaihtoehto B
sijoittuu Pinkjärven retkeilyalueen itäosaan. Alueen käyttö painottuu Pinkjärven ympäristöön. Lisäksi vaihtoehto sivuaa Nakkilan Tervasmäen ulkoilu- ja hiihtoreittiä, joka on ainoa herkittävä ulkoilureitti Nakkilassa. Voimajohdon Rauma –
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Forssa vaihtoehto A sijaitsee välittömästi
Kokemäen raviradan eteläpuolella.
Teollisuus ja liikenne
Suunniteltujen voimajohtojen läheisyyteen sijoittuu nykyisin vain vähän teollisuutta. Merkittäviä yksittäisiä kohteita
ovat Olkiluodon ydinvoimala-alue (voimajohto Olkiluoto–Rauma), Rauman Hevossuon jätteidenkäsittelyalue (voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A, Rauma–
Forssa molemmat vaihtoehdot ja Rauma–
Lieto) sekä Eurajoen Lammisuolla kasvuturve- ja lannoitetehdas (voimajohdon
Rauma–Ulvila vaihtoehto A). Lisäksi voimajohtojen läheisyyteen sijoittuu pieniä
teollisuusalueita Nakkilassa valtatien 2
tuntumassa (voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehto B) ja Forssan sähköaseman
ympäristössä
(voimajohto
Rauma–
Forssa).
Pääteistä suunniteltu voimajohto Olkiluoto–Rauma risteää valtatien 8 kanssa.
Voimajohdon Rauma–Ulvila kaikki vaihtoehdot risteävät valtateiden 2 ja 11 kanssa, lisäksi vaihtoehto B risteää valtatien 8
kanssa. Rauma–Forssa-voimajohdon molemmat vaihtoehdot risteävät valtateiden
9, 10 ja 12 sekä kantatien 43 kanssa, ja
voimajohto Rauma–Lieto valtateiden 9 ja
12 sekä kantatien 43 kanssa. Lisäksi jokainen
vaihtoehto
risteää
lukuisten
alemman tieverkon teiden kanssa. Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon
edellä mainitusta teistä kuuluvat risteämispisteissä valtatiet 2, 8, 11 ja 12
sekä kantatiet 41 ja 43. Lisäksi voimajohto Rauma–Lieto risteää suuren erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon kuuluvan seututien 222 kanssa.
Rautateistä suunnitellut voimajohdot Olkiluoto–Rauma ja Rauma–Ulvila (molemmat
vaihtoehdot) risteävät Kokemäki–Raumaradan kanssa. Rauma–Ulvila-johdon molemmat vaihtoehdot risteävät lisäksi
Tampere–Pori-radan kanssa. Voimajohdon Rauma–Forssa molemmat vaihtoehdot Turku–Toijala -radan kanssa, ja voimajohto
Rauma–Lieto
Turku–Toijalaradan kanssa. Kaikki edellä mainitut radat
ovat pääratoja ja sähköistettyjä. Lisäksi

voimajohdon Rauma–Forssa molemmat
vaihtoehdot risteävät Kiukainen–Säkylä radan kanssa, joka tosin on nykyisin suljettu liikenteeltä.
Maatalous ja muu elinkeinotoiminta
Pääosa suunniteltujen voimajohtojen alueesta on maa- ja metsätalousaluetta.
Suunniteltu
voimajohto
Olkiluoto–
Rauma sijoittuu lähinnä metsätalousalueelle. Johtoreitillä on lähinnä pienehköjä
peltoalueita, eniten Ilavaisen ja Puulunkulman kohdalla. Johtoreitin pellot ovat
sekä Eurajoella että Raumalla pääasiassa
viljanviljelyssä, riviviljelykasveja eli sokerijuurikasta ja tärkkelysperunaa on vain
satunnaisesti.
Suunnitetavan voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehdon A reitillä vaihtelevat
melko pienipiirteiset maa- ja metsätalousalueet. Laajoja peltoaukeita, joiden
halki johtoreitti sijoittuu, on Eurajoella
Kaukomäen ja Kyydänmäen kohdalla,
Nakkilan keskustan eteläpuolella sekä Ulvilan Leineperin kohdalla. Lisäksi johtoreitillä on lukuisia pienempiä peltoaukeita.
Johtoreitin viljelymuodot ovat:








Raumalla johtoreitillä pääosin viljan viljelyä, riviviljelykasveja on vain satunnaisesti.
Eurajoella johtoreitillä runsaasti riviviljelyä, noin 25 % peltoalasta, muu osuus viljan viljelyä.
Nakkilassa viljellään runsaasti tärkkelysperunaa ja sokerijuurikasta. Johtoreitillä olevista pelloista näiden kasvien viljelyssä
saattaa olla vuosittain 20–30 %, muu
osuus viljan viljelyä.
Ulvilassa johtoreitillä pääosin viljan viljelyä, vain muutamia yksittäisiä
riviviljelylohkoja.

Laajempia yhtenäisiä metsätalousalueita
on Eurajoen kaakkoispuolella, Harjavallan
ja Ulvilan Leineperin välillä sekä Ulvilan
Kaasmarkun pohjoispuolella. Vaihtoehdoissa A ja A1 on erona se, että vaihtoehto A sivuaa Kaasmarkun pohjoispuolella
laajaa peltoaluetta, kun taas vaihtoehto
A1 sijoittuu metsäiselle alueelle.
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto
B sijoittuu vaihtoehtoon A verrattuna
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enemmän metsätalousalueille. Laajempia
peltoaukeita, joiden halki vaihtoehto sijoittuu, on Nakkilan Leistilänjärven kohdalla
sekä Ulvilan Kaasmarkun länsipuolella. Lisäksi vaihtoehto ylittää erityisesti jokivarsien suuntaisia kapeampia peltoaukeita.
Johtoreitin viljelymuodot ovat:










Raumalla johtoreitillä pääosin viljan viljelyä, riviviljelykasveja on vain satunnaisesti.
Eurajoella johtoreitillä runsaasti riviviljelyä, noin 25 % reitin peltoalasta.
Euran kunnan alueella riviviljelyä on johtoreitillä noin 15 % pinta-alasta.
Nakkilassa viljellään runsaasti tärkkelysperunaa ja sokerijuurikasta. Johtoreitillä olevista pelloista näiden kasvien viljelyssä
saattaa olla vuosittain 20–30 %, muu
osuus viljan viljelyä.
Harjavallassa johtoreitti sijoittuu kolmelle
peltolohkolle, jotka ovat yleensä
viljanviljelyssä.
Ulvilassa johtoreitillä pääosin viljan viljelyä, vain muutamia yksittäisiä
riviviljelylohkoja.

Laajempia yhtenäisiä metsätalousalueita
on Eurajoen keskustan länsi- ja pohjoispuolella, Eurajoen ja Nakkilan välisellä
alueella sekä Nakkilan ja Kaasmarkun välillä.
Suunnitellun
voimajohdon
Rauma–
Forssa vaihtoehdot A ja A1 välillä
Rauma–Huittinen sijoittuvat maa- ja metsätalouden näkökulmasta pääpiirteissään
samankaltaisille alueille. Kummatkin vaihtoehdot sijaitsevat pääosin metsätalousalueilla, jota lukuisat pienehköt peltoalueet pirstovat. Laajempia yhtenäisiä
peltoaukeita on Eurajoen ja Köyliönjokien
laaksoissa, jotka molemmat vaihtoehdot
ylittävät. Johtoreittien viljelymuodot ovat:






Raumalla johtoreitillä pääosin viljan viljelyä, riviviljelykasveja on vain satunnaisesti.
Eurajoella molemmissa reittivaihtoehdoissa pääosin viljan viljelyä, riviviljely on vähäistä ja satunnaista.
Eurassa molemmissa reittivaihtoehdoissa
viljely johtoreiteillä on samantyyppistä.
Pellot soveltuvat hyvin vaativien kasvien
viljelyyn, mutta tällä hetkellä riviviljelyä ei
ole kovin paljon kunnan keskiarvoa (8 %)
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enemmän. Tilanne voi muuttua nopeastikin. Riviviljelyä on enemmän eteläisessä
reittivaihtoehdossa A1, jossa peltoakin on
enemmän.
Köyliön alueella riviviljelykasvien osuus
kunnan kokonaispeltoalasta on huomattava, yli 40 %. Johtoreiteillä on suunnilleen
yhtä paljon peltopinta-alaa.
Kokemäellä johtoreitti sijoittuu vain yhdelle peltolohkolle, lohko on yleensä viljanviljelyssä.
Huittisissa johtoreittivaihtoehdot A ja A1
sijoittuvat kunnanrajalta Metsämaan sähköasemalle pääosin metsässä. Metsämaalta eteenpäin viljelytiedot on esitetty osuuden Huittinen–Forssa yhteydessä.

Laajempia yhtenäisiä metsätalousalueita
on vaihtoehdossa A Eurajoen keskustan
eteläpuolella sekä Köyliönjoen laakson ja
Huittisten välillä. Vaihtoehdossa A1 laajempia metsätalousalueita on Lapin pohjoispuolella sekä Köyliönjärven ja Huittisten sähköaseman välillä.
Huittisten ja Forssan välillä voimajohto Rauma–Forssa sijoittuu pääosin
maatalousalueelle, sekä näiden keskelle
ja väliin sijoittuville verrattain pienille
metsäsaarekkeille. Laajoja yhtenäisiä peltoaukeita on Huittisissa Loimijoen laaksossa, Loimaalla Kärkkäänjoen ja Majanojan kylien ympäristöissä, Humppilan
keskustan länsipuolella sekä Jokioisessa
Minkiön aseman ja Minkiön kylän välillä.
Reittiosuudella viljelysmuodot ovat:










Huittisissa Metsämaan sähköasemalta
Loimaan suuntaan johtoreitti sijoittuu valtaosin pelloille, jotka soveltuvat vaativienkin riviviljelykasvien viljelyyn. Riviviljelyn
osuus kunnan koko viljelyalasta on 6 %.
Loimaalla lähes kaikki johtoreitin peltolohkot ovat viljanviljelyssä, riviviljelyssä on
muutamia yksittäisiä lohkoja.
Humppilasta ei saatu tietoja, mutta ilmakuvatarkastelun perusteella johtoreitin
pellot ovat valtaosin viljanviljelyllä.
Jokioisissa johtoreitillä on valtaosin viljanviljelyä, riviviljelyä on hyvin vähän. Muu
tavallisesta peltoviljelystä poikkeava viljelytapa on MTT:n koeruutujen viljely.
Forssassa johtoreitti ei sijoitu pelloille.

Vaihtoehdon reitillä ei ole laajoja yhtenäisiä metsätalousalueita, vaan lähinnä pie-
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nehköjä peltojen ympäröimiä metsäsaarekkeita.
Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto
sijoittuu pohjoisosaltaan vaihteleville pelto- ja metsäalueille, jossa pienehköt peltoalueet pilkkovat verrattain laajoja metsäalueita. Tällä osuudella laajempia yhtenäisiä peltoaukeita on lähinnä Kodisjoen
itäpuolella sekä Laitilan Padon ja Suontaan kylien länsipuolella. Kuitenkin pienempiä peltoaukeita on lähes koko matkalla. Mynäjoen laaksosta etelään päin
peltojen osuus kasvaa, ja johto sijoittuu
pääosin peltoaukeille sekä näiden keskelle
ja väliin sijoittuville pienehköille metsäsaarekkeille. Laajimpia yhtenäisiä peltoaukeita tällä reitillä on Mynäjoen laaksossa, Vahdon keskustan ympäristössä,
Turun Auvaisen kylän ympäristössä sekä
Aurajoen laaksossa. Johtoreitin viljelymuodot ovat:














Raumalla johtoreitillä on pääosin viljan
viljelyä, riviviljelykasveja on vain
satunnaisesti.
Laitilasta ei saatu tietoja, mutta ilmakuvatarkastelun perusteella johtoreitin pellot
ovat valtaosin viljanviljelyllä.
Mynämäellä johtoreitillä on yksinomaan
viljanviljelyä lukuun ottamatta satunnaisia
pieniä marjanviljely- tai vihannesviljelyaloja.
Nousiainen johtoreitillä on yksinomaan viljanviljelyä lukuun ottamatta satunnaisia
pieniä marjanviljely- tai vihannesviljelyaloja.
Ruskossa vuoden 2012 kasvulohkotietojen
perusteella kaikki johtoreitin pellot olivat
vilja- ja öljykasviviljelyssä tai nurmina.
Turussa vuoden 2012 kasvulohkotietojen
perusteella kaikki johtoreitin pellot olivat
vilja- ja öljykasviviljelyssä tai nurmina.
Liedossa vuoden 2012 kasvulohkotietojen
perusteella kaikki johtoreitin pellot olivat
vilja- ja öljykasviviljelyssä tai nurmina.

Voimajohdon Rauma–Lieto johtoreitillä
laajoja yhtenäisiä metsätalousalueita ei
juuri ole, vaan pellot pirstovat laajempiakin metsäisiä selänteitä.
Lisäksi suunniteltujen voimajohtojen alueella tai niiden läheisyydessä on turvetuotannon ja maa-ainesten oton alueita.

Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehdossa A on turvetuotantoa Eurajoen Lamminsuon kohdalla ja Nakkilan Kurkelansuon
kohdalla. Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehdossa B on turvetuotantoaluetta Nakkilan Redusoiden kohdalla, ja maaainesten ottoa voimajohdon lähiympäristössä Eurajoen Järvikylän eteläpuolella sekä Ulvilassa Kokemäenjoen pohjoispuolella
ja Kaasmarkun länsipuolella. Voimajohdon
Rauma–Forssa molemmissa vaihtoehdoissa on turvetuotantoaluetta Eurajoen
Teerisuon kohdalla sekä vaihtoehdossa A1
lisäksi Huittisten Heposuon kohdalla.
8.3

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Lähtötietoina maankäyttöön ja asutukseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytetty kaavoja, kartta-aineistoa ja maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Maastotietokantaan kuuluu myös
rakennukset -kohderyhmä, joka sisältää
eri tarpeisiin käytettävät rakennukset ja
rakennelmat sekä tietoja rakennusten
käyttötarkoituksista ja kerrosluvuista.
Vaikutuksia maankäyttöön on arvioitu
tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua
maankäyttöä. Maankäyttöön ja kaavoitukseen kohdistuvat muutostarpeet on
selvitetty yhteistyössä kuntien ja maakuntaliittojen edustajien kanssa.
Metsämaan menetykset on arvioitu hehtaareina kussakin vaihtoehdossa. Lisäksi
on arvioitu maa- ja metsätaloudelle, turvetuotannolle sekä elinkeinotoiminnalle
aiheutuvia muita haittoja ja mahdollisia
rajoituksia yleisellä tasolla. Käytöstä poistuvat maatalousalat on arvioitu voimajohdon keskimääräisen pylväsvälin sekä pylväsalan perusteella. Johtoreittien viljelymuodoista eli riviviljelyn ja viljanviljelyn
osuuksista saatiin tietoja kuntien ja kaupunkien maatalousasioista vastaavilta viranhaltijoilta.
Vaikutusarviossa on huomioitu YVA-asetus (10 § 2), jossa edellytetään selvitystä
hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta
maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen
kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyt-
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töä ja ympäristönsuojelua
suunnitelmiin ja ohjelmiin.
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koskeviin

myös Natura 2000 –verkostoon kuuluvia
alueita.

Virkistysalueet ja ulkoilureitit on selvitetty
maakuntakaavoista sekä tarkemmista
kaavoista. Lisäksi on haastateltu kuntien
ja maakuntaliiton edustajia. Lähtötietojen
perusteella on arvioitu alueiden ja reittien
virkistyskäyttöarvon ja laadun muutoksia.

Uuden voimajohdon kohdalle ei ole osoitettu muinaismuistokohteita (sm), mutta
nykyiseen johtokäytävään sijoittuessaan
voimajohdon välittömään läheisyyteen on
osoitettu muinaismuistokohteita, jotka
ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaisjäännöskohteita. Voimajohto
risteää arvokkaan geologisen muodostuman kanssa, joka on maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas kallioalue
(ge-2). Voimajohto risteää valtatien 8
kanssa, joka on osoitettu kaksiajorataiseksi parannettavana päätienä, ja RaumaPori raideliikenteen yhteystarpeen kanssa.

Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin on tehnyt asiantuntija-arviona
DI (yhdyskuntasuunnittelu) Sakari Mustalahti FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:stä.
8.4

Kaavatilanne

YVA-ohjelmaraportin valmistumisen jälkeen kaavatilanne on tarkistettu alueen
kunnista ja päivitetty tähän raporttiin.
Raportissa on otettu huomioon kesäkuun
2012 tilanne meneillään olevien kaavaprosessien osalta.
8.4.1 Maakuntakaavat
Satakunta
Suunniteltujen voimajohtojen alueella on
voimassa Satakunnan maakuntakaava,
jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut
30.11.2011. Satakunnassa on laadittavana vaihemaakuntakaava 1 (parhaiten
tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat
alueet), jonka luonnos on ollut nähtävillä
28.5.–29.6.2012.
Maakuntakaava
Olkiluoto – Rauma
Suunniteltu voimajohto Olkiluoto –
Rauma on osoitettu maakuntakaavassa
(Kuva 100) ohjeellisena voimalinjana (z).
Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytön suunnittelulla on turvattava voimalinjan toteuttamismahdollisuus. Olkiluodon
alueella voimajohto sijaitsee energiahuollon alueella, jolla on osoitettu ydinvoimaloiden laitosalue (EN-1), ja Rauman sähköaseman kohdalla energiahuollon alueella
(EN). Olkiluodossa voimajohdon eteläpuolelle, ja valtatien 8 pohjoispuolella
voimajohdon länsipuolelle on osoitettu
luonnonsuojelualueet (SL), jotka ovat

Kuva 100. Ote Satakunnan maakuntakaavasta.
Voimajohto Olkiluoto - Rauma on merkitty kuvaan
punaisella viivalla.

Rauma–Ulvila, vaihtoehdot A ja A1
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehto A on osoitettu maakuntakaavassa (Kuva 101) ohjeellisena voimalinjana (z) nykyisen voimalinjan merkinnän
rinnalle. Suunnittelumääräyksen mukaan
maankäytön suunnittelulla on turvattava
voimalinjan
toteuttamismahdollisuus.
Vaihtoehto A1 on osoitettu voimalinjana,
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muttei erikseen uutena voimalinjana.
Maakuntakaavassa on osoitettu erikseen
myös nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvat uudet voimajohdot.
Rauman sähköaseman tuntumassa voimajohto sijaitsee energiahuollon alueella
(EN) ja jätteenkäsittelyalueella (EJ). Eurajoen itäpuolella voimajohto sijaitsee
maa-ainesten ottoalueella, merkittävällä
turvetuotantoalueella (EO-3). Samalle
kohdalle on osoitettu myös teollisuus- ja
varastointitoimintojen kohdemerkintä (t1), jolla on osoitettu merkittävä teollisuus- ja varastoalue, jolle saa sijoittaa
vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia. Nakkilan eteläpuolella
voimajohto sivuaa luonnonsuojelualuetta
(SL), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY)
sekä ylittää maa-ainesten ottoalueen,
merkittävän turvetuotantoalueen (EO-3).
Kokemäenjoen kohdalla voimajohto sivuaa suojelualuetta (S). Leineperin länsipuolella
voimajohto
sijaitsee
maisemallisesti
arvokkaalla
peltoalueella
(MA). Vaihtoehto risteää valtatien 2 kanssa, joka on osoitettu kaksiajorataiseksi
parannettavana päätienä.
Vaihtoehtojen A ja A1 välittömään läheisyyteen sijoittuu muinaismuistokohteita
(sm), jotka ovat muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja
muinaisjäännöskohteita.
Voimajohto risteää Panelian pohjoispuolella arvokkaan geologisen muodostuman
kanssa, joka on maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas kallioalue (ge-2).
Vaihtoehdon läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti
merkittäviä
rakennettuja
kulttuuriympäristöjä (kh1) sekä maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä
(kh2) Rikantilan kohdalla (kh1, voimajohdon eteläpuolella), Luttan kohdalla (kh2,
voimajohdon eteläpuolella), Eurajoen itäpuolella (kh1, voimajohdon alueella), Panelian länsipuolella (kh1, voimajohdon
itäpuolella), Nakkilan eteläpuolella (kh1,
voimajohdon alueella), Kokemäenjoen
kohdalla (kh1, voimajohdon alueella) ja
Leineperin kohdalla (kh 1 voimajohdon
itäpuolella ja kh2 voimajohdon alueella).

Lisäksi vaihtoehto A1 sijaitsee Kaasmarkun luoteispuolella kh1-alueella. Alueita
koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on
otettava huomioon kohteen kulttuuri-,
maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä
huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja
hankkeilla vaaranneta tai heikennetä
edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Kokemäenjoen laaksossa ja Leineperin
kohdalla vaihtoehto sijaitsee lisäksi matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv-2),
jolla on osoitettu merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Alueita koskee
suunnittelumääräys, jonka mukaan suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja
asutukseen.
Rauma – Ulvila, vaihtoehto B
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto
B on maakuntakaavassa (Kuva 101) osoitettu voimalinjana, muttei erikseen uutena linjana. Pinkjärven itäpuolella voimajohto sivuaa kahta luonnonsuojelualueeksi (SL) osoitettua aluetta, jotka ovat myös
Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita. Nakkilan luoteispuolella voimajohto
sijaitsee teollisuus- ja varastotoimintojen
alueella (T). Kokemäenjoen kohdalla sekä
Kaasmarkun länsipuolella voimajohto sivuaa luonnonsuojelualueita (SL), sekä
Kaasmarkun länsipuolella maa-ainesten
ottoaluetta, jolla on osoitettu kallionoton
alueet (EO-2). Voimajohto risteää valtatien 8 kanssa, joka on osoitettu merkittävästi parannettavana tienä, ja valtatien 2
kanssa, joka on osoitettu kaksiajorataiseksi parannettavana päätienä.
Vaihtoehdon välittömään läheisyyteen sijoittuu muinaismuistokohteita (sm), jotka
ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaisjäännöskohteita. Voimajohto
risteää historiallisen tien (ht) kanssa Eurajoen pohjoispuolella. Voimajohto risteää
myös arvokkaiden geologisten muodostumien kanssa, jotka ovat maiseman ja
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luonnonarvojen kannalta arvokkaita harjualueita (ge-1) tai maiseman ja luon-
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nonarvojen kannalta arvokkaita kallioalueita (ge-2).

Rauma-Ulvila A1

Rauma-Ulvila B

Rauma-Ulvila A

Kuva 101. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Voimajohdon Rauma – Ulvila vaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Vaihtoehdon läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti
merkittäviä
rakennettuja
kulttuuriympäristöjä (kh1) sekä maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä
(kh2) Lapijoen kohdalla (kh1, voimajoh-

don alueella), Eurajoen länsipuolella (kh1,
voimajohdon
alueella),
Pyssykankaan
kohdalla (kh2, voimajohdon alueella),
Leistilänjärven kohdalla (kh2, voimajohdon alueella), Kokemäenjoen kohdalla
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(kh1, voimajohdon alueella) sekä Kaasmarkun länsipuolella (kh1, voimajohdon
alueella). Alueita koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan kohteen ja siihen
olennaisesti
kuuluvan
lähiympäristön
suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei
toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Pinkjärven itäpuolella vaihtoehto sijaitsee
matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv3), jolla on osoitettu merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet,
ja Kokemäenjoen laaksossa matkailun
kehittämisvyöhykkeellä (mv-2), jolla on
osoitettu merkittävät kulttuuriympäristöja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Alueita koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan suunnittelussa
on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä
olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Vaihtoehto risteää lisäksi Ulvilan ja
Leineperin välisen matkailun ja virkistyksen kehittämisen yhteystarpeen kanssa.
Rauma – Forssa, vaihtoehto A välillä
Rauma–Huittinen
Rauma–Forssa-voimajohdon vaihtoehto A on osoitettu maakuntakaavassa
(Kuva 102) ohjeellisena voimalinjana (z).
Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytön suunnittelulla on turvattava voimalinjan toteuttamismahdollisuus.
Vaihtoehto sijaitsee Raumalta lähdettäessä energiahuollon alueella (EN) ja jätteenkäsittelyalueella
(EJ).
Väsönsuon
kohdalla vaihtoehto sivuaa suojelualuetta
(S). Ilmiinjärven kohdalla voimajohto sijaitsee erityisurheilualueella, joka on Kokemäen ravirata (E-1) ja maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityistä
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Lisäksi
voimajohdon eteläpuolelle on osoitettu
virkistysalue (V). Iso Kakkurinsuon kohdalla voimajohdon eteläpuolelle on osoitettu suojelualue (S).

Uusi voimajohto väistää kaavassa osoitetut muinaismuistokohteet (sm). Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti
merkittäviä
rakennettuja
kulttuuriympäristöjä (kh1) sekä maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä
(kh2) Rikantilan kohdalla (kh1, voimajohdon eteläpuolella), Luttan kohdalla (kh2,
voimajohdon eteläpuolella), Panelian eteläpuolella (kh2, voimajohdon pohjoispuolella) sekä Eurajoen laaksossa (kh1, voimajohdon kohdalla). Alueita koskee
suunnittelumääräys, jonka mukaan kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava
huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-,
luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla
vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Voimajohdon kohdalle on osoitettu myös
arvokkaita geologisia muodostumia jotka
ovat maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokkaita harjualueita (ge-1) tai
maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokkaita kallioalueita (ge-2).
Rauma–Forssa, vaihtoehto
Rauma–Huittinen

A1

välillä

Vaihtoehdon A1 länsipää sijoittuu uuteen maastokäytävään, jota ei ole osoitettu maakuntakaavassa (Kuva 102). Nykyiseen johtokäytävään sijoittuessaan voimajohto on osoitettu voimalinjana (z),
muttei erikseen uutena linjana. Rauman
sähköaseman tuntumassa voimajohto sijaitsee energiahuollon alueella (EN) ja jätteenkäsittelyalueella (EJ). Ennen Huittisten sähköasemaa voimajohto ylittää maaainesten ottoalueen, merkittävän turvetuotantoalueen (EO-3).
Uusi voimajohto väistää kaavassa osoitetut muinaismuistokohteet (sm), mutta
nykyisen voimajohdon välittömään läheisyyteen on osoitettu niitä. Köyliönjärven
pohjoispuolella voimajohto ylittää valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
(vma). Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (kh1) Eurajoen laaksossa (johdon kohdalla) sekä
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Tuiskulan kohdalla (johdon kohdalla). Molempia vma- ja kh1-alueita koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan kohteen ja
siihen
olennaisesti
kuuluvan
lähiympäristön suunnittelussa on otettava
huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-,
luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla
vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Voimajohdon kohdalle on osoitettu myös
arvokkaita geologisia muodostumia, jotka
ovat maiseman ja luonnonarvojen kan-
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nalta arvokkaita kallioalueita (ge-2). Köyliönjärven pohjoispuolella voimajohto sijaitsee matkailun kehittämisvyöhykkeellä
(mv-2), jolla on osoitettu merkittävät
kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun
kehittämisen kohdevyöhykkeet. Aluetta
koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja
luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.

Rauma-Forssa A

Rauma-Forssa A1

Rauma-Forssa A

Rauma-Forssa A1

Kuva 102. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Voimajohdon Rauma – Forssa vaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella viivalla. Yläkuvassa on Rauma-Huittinen osuuden länsiosa ja alakuvassa
Rauma-Huittinen osuuden itäosa.
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Rauma–Forssa, väli Huittinen–Forssa

Rauma-Lieto

Huittisten
sähköasemalta
eteenpäin
suunniteltu voimajohto Rauma-Forssa
vaihtoehto A on osoitettu maakuntakaavassa ohjeellisena voimalinjana (z).
Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytön suunnittelulla on turvattava voimalinjan toteuttamismahdollisuus (Kuva
103).

Suunniteltu voimajohto Rauma – Lieto
on osoitettu maakuntakaavassa (Kuva
104) ohjeellisena voimalinjana (z). Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytön
suunnittelulla on turvattava voimalinjan
toteuttamismahdollisuus. Rauman sähköaseman tuntumassa voimajohto sijaitsee
energiahuollon alueella (EN) ja jätteenkäsittelyalueella (EJ).

Loimijoen laaksossa voimajohto sijaitsee
valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (kh1). Aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka
mukaan kohteen ja siihen olennaisesti
kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa
on otettava huomioon kohteen kulttuuri-,
maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä
huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja
hankkeilla vaaranneta tai heikennetä
edellä mainittujen arvojen säilymistä. Aivan itäosassa suunnitellun voimajohdon
tuntumaan on osoitettu suojelukohde (s).

Kuva 104. Ote Satakunnan maakuntakaavasta.
Voimajohto Rauma – Lieto on merkitty kuvaan
punaisella viivalla.
Kuva 103. Ote Satakunnan maakuntakaavasta.
Huittinen-Forssa reitistä maantakaavan alueelle sijoittuva osuus on merkitty punaisella viivalla.

Nykyisen voimajohdon välittömään läheisyyteen on osoitettu muinaismuistokohteita (sm), jotka ovat muinaismuistolain
nojalla rauhoitettuja muinaisjäännöskohteita. Kodisjoen itäpuolella voimajohto sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä
rakennetussa
kulttuuriympäristössä
(kh1). Aluetta koskee suunnittelumää-
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räys, jonka mukaan kohteen ja siihen
olennaisesti
kuuluvan
lähiympäristön
suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei
toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. Lisäksi vaihtoehto risteää Rauman ja Lapin välille osoitettujen matkailun ja virkistyksen kehittämisen yhteystarpeen ja ulkoilureitin yhteystarpeen
kanssa.
Vaihemaakuntakaava 1 (parhaiten tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet)
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littömään läheisyyteen ei vaihemaakuntakaavan luonnoksessa ole osoitettu tuulivoimaloiden alueita.
Suunnitellun voimajohdon Rauma-Ulvila
vaihtoehto A sivuaa Harjavallan pohjoispuolella kaavaluonnoksessa (Kuva 105)
osoitettua tuulivoimaloiden aluetta (tv-2,
merkinnällä osoitetaan alue, jolle on annettu erityismääräys johtuen alueen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen
kulttuuriympäristöjen
läheisyydestä).
Vaihtoehtojen A1 ja B kohdalle tai välittömään läheisyyteen ei ole osoitettu tuulivoimaloiden alueita.

Suunniteltujen voimajohtojen Olkiluoto–
Rauma ja Rauma–Lieto kohdalle tai vä-

Rauma-Ulvila A1

Rauma-Ulvila B

Rauma-Ulvila A

Kuva 105. Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksesta. Voimajohdon Rauma – Ulvila
vaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella viivalla
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Suunnitellun
voimajohdon
Rauma–
Forssa vaihtoehto A sijoittuu Köyliön
kohdalla vaihemaakuntakaavan luonnoksessa (Kuva 106) osoitetun tuulivoimaloiden alueen halki (tv-3, merkinnällä osoitetaan alue, jonka suunnittelusta on annettu erityismääräys johtuen alueen vaikutuksesta sekä arvokkaiden luonnonympäristöalueiden
että
valtakunnallisesti

merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin). Vaihtoehto A1 sijoittuu Lapin pohjoispuolella tuulivoimaloiden alueen halki (tv-2) sekä Köyliön alueella sivuaa yhtä tuulivoimaloiden aluetta ja sijoittuu toisen halki (Kuva 106) (molemmat tv-3). Huittisista eteenpäin suunnitellun voimajohdon reitille ei ole osoitettu
tuulivoimaloiden alueita (Kuva 107).

Rauma-Forssa A

Rauma-Forssa A1

Rauma-Forssa A

Rauma-Forssa A1

Kuva 106. Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksesta. Voimajohdon Rauma – Forssa
vaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella viivalla. Yläkuvassa on Rauma-Huittinen osuuden länsiosa ja alakuvassa itäosa.
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Kuva 107. Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1
luonnoksesta. Huittinen-Forssa reitistä maantakaavan
alueelle sijoittuva osuus on merkitty punaisella viivalla.

Varsinais-Suomi
Suunniteltujen voimajohtojen alueella on
voimassa Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmä sekä Turun
kaupunkiseudun maakuntakaava, jonka
Ympäristöministeriö
on
vahvistanut
23.8.2004. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Loimaan seudun,
Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan
ja
Vakka-Suomen
maakuntakaavan
13.12.2010, ja kaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Alueelle on
myös laadittavana tuulivoimavaihemaakuntakaava, jonka kaavaluonnos on ollut
nähtävillä 7.5–15.6.2012.
Seutukaava
Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto
sijoittuu Varsinais-Suomen seutukaavojen
alueella nykyiseen johtokäytävään (Kuva
108). Nykyinen voimajohto on osoitettu
kaavassa pääsähkölinjana (z). Voimajohdon alueelle ei ole pääosin osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Laitilan Paton kylän ympäristössä voimajohto sijoittuu
maa- ja metsätalous ja kulttuurihistoriallinen suojelu –alueelle (MM:2K). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön
suunnittelussa on otettava huomioon alu-

een kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen. Rehtsuon kohdalla voimajohdon eteläpuolelle on osoitettu suojelualue, joka
on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla
muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue (SU:1).
Vahdon kohdalla voimajohdon lähiympäristöön on osoitettu taajamatoimintojen
aluetta, joka on varattu pääasiassa olevan taajamarakenteen täydennysrakentamista varten (AP) sekä maa- ja metsätalousaluetta, ympäristöarvoja (MY). MYalueen suunnittelumääräyksen mukaan
suunnittelussa tulee ottaa huomioon maisemalliset ja muut ympäristön suojelunäkökohdat. Nykyisen voimajohdon läheisyyteen on osoitettu suojelukohteita
(SU).
Suunniteltu voimajohto Rauma–Forssa
sijoittuu Varsinais-Suomen seutukaavojen
alueella nykyiseen johtokäytävään (Kuva
109). Nykyinen voimajohto on osoitettu
kaavassa pääsähkölinjana (z). Voimajohdon alueelle ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Voimajohdon lähiympäristöön ei ole osoitettu erityisiä aluevarauksia tai kohdemerkintöjä.
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Kuva 108. Ote Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmästä pääjohtoreitin Rauma – Lieto osalta.
Pääjohtoreitti on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Kuva 109. Ote Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmästä pääjohtoreitin Rauma – Forssa välin
Huittinen – Forssa osalta. Pääjohtoreittivaihtoehto A on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava
Turun seudun maakuntakaavan alueella
(Kuva 110) suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Nykyinen voimajohto on osoitettu
suurjännitelinjana (z). Merkintään liittyy
suunnittelumääräys, jonka mukaan voimajohdon linjaus on suunniteltava siten,
ettei se aiheuta merkittävää haittaa maisema-alueiden ominaispiirteisiin. Voimajohdon linjaus on suunniteltava asuinalueisiin nähden siten, ettei ihmisille aiheudu
merkittävää
terveyshaittaa,
ihmisten
elinympäristöjen viihtyisyyttä merkittävästi heikennetä eikä luonnon monimuotoisuudelle aiheuteta merkittävää haittaa.
Voimajohdon alue on osoitettu pääosin
maa- ja metsätalousvaltaisena alueena
(M), Paattistenjoen kohdalle on osoitettu

virkistysaluetta (V) ja Kailassuon itäpuolelle sekä Liedon sähköaseman kohdalle
erityistoimintojen alueet (E). Voimajohdon läheisyyteen on osoitettu taajamatoimintojen alueita (A) Paattistenjoen,
Mäkkylän ja Liedon keskustan kohdalla.
Aurajoen laakso on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeänä
alueena (valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisemaalueet). Suunnittelumääräyksen mukaan
suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella
tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja
edistäviä. Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu myös muutamia muinaismuistokohteita (SM). Aurajoen itäpuolelle osoitettu ulkoilureitti risteää suunnitellun
voimajohdon kanssa.
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Kuva 110. Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta. Pääjohtoreitti Rauma-Lieto on merkitty
kuvaan punaisella viivalla.

Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaava
Vahvistettavana olevan Loimaan seudun,
Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan
ja Vakka-Suomen maakuntakaavan (Kuva
111) alueella suunniteltu voimajohto
Rauma–Lieto sijaitsee nykyisessä johtokäytävässä. Nykyinen voimajohto on osoitettu kaavassa uutena suurjännitelinjana
(z). Voimajohdon alue on osoitettu maaja metsätalousvaltaisena alueena (M).
Ruskon alueella voimajohdon läheisyyteen
sijoittuu taajamatoimintojen aluetta (A) ja
suojelualue (S). Laitilan pohjoisosassa
voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
virkistyskohde (v). Voimajohdon kanssa

risteää useita osoitettuja ohjeellisia ulkoilureittejä.
Voimajohdon välittömään läheisyyteen on
osoitettu useita muinaisjäännöskohteita
(sm), jotka ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Nousiaisten Kausvuoren kohdalla voimajohto sijaitsee muinaisjäännösalueella
(sma). Nousiaisten Tortinkulman kohdalla
voimajohto risteää kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan tien kanssa. Nousiaisten PikkuPalon kohdalla on voimajohdon eteläpuolelle osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue, jonka suunnittelumääräyksen mukaan suunnitelmien
ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ot-
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taa huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden
(korkeiden
rakennelmien)
yhteydessä
maisemavaikutukset tulee erikseen arvioida. Ruskon keskustan länsipuolella voi-
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majohdon pohjoispuolelle on osoitettu
merkittävä rakennetun ympäristön alue
(sra), joka on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä vaalittava rakennettu ympäristö.

Kuva 111. Ote hyväksyttäväksi toimitetusta Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavasta pääjohtoreitin Rauma – Lieto osalta. Johtoreitti on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

220

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Vahvistettavana olevan Loimaan seudun,
Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan
ja Vakka-Suomen maakuntakaavan (Kuva
112) alueella suunniteltu voimajohto
Rauma–Forssa sijaitsee nykyisessä johtokäytävässä. Nykyinen voimajohto on
osoitettu kaavassa uutena suurjännitelin-

jana (z). Voimajohdon alue on osoitettu
maa- ja metsätalousvaltaisena alueena
(M). Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu
kaksi muinaisjäännöskohdetta (sm), ja
ohjeellinen ulkoilureitti risteää voimajohdon kanssa Loimaan Kroppikankaan kohdalla.

Kuva 112. Ote hyväksyttäväksi toimitetusta Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavasta voimajohdon Rauma – Forssa osalta. Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen – Forssa on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Tuulivoimavaihemaakuntakaava
Varsinais-Suomen alueelle laadittavassa
vaihemaakuntakaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat
alueet.
Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto
sijoittuu Laitilassa vaihemaakuntakaavan
luonnoksessa (Kuva 113) osoitetun tuulivoimaloiden alueen (tv) halki. Merkintää

koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan tuulivoimaloiden alueelle ja niiden
välittömään läheisyyteen ei tule osoittaa
sellaisia toimintoja, jotka voivat vaikeuttaa mahdollista tuulivoimarakentamista.
Lisäksi suunnitellun johdon välittömään
läheisyyteen on Mynämäellä osoitettu
energiahuollon kohde (en). Merkinnällä on
osoitettu pienemmät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet.
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Kuva 113. Ote Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Suunnitellun voimajohdon Rauma – Lieto likimääräinen reitti on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Suunnitellun
voimajohdon
Rauma–
Forssa kohdalle tai välittömään läheisyyteen ei ole osoitettu vaihemaakuntakaavan luonnoksessa tuulivoimaloiden alueita
tai energiahuollon kohteita.
Kanta-Häme
Suunnitellun
voimajohdon
Rauma–
Forssa alueella on voimassa KantaHämeen maakuntakaava, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 28.9.2006. Kanta-Hämeen
1.
vaihemaakuntakaavan
(asuminen, elinkeinot ja logistiikka) ehdotus on ollut nähtävillä 16.1.–17.2.2012.
Maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (Kuva
114) suunniteltu voimajohto sijoittuu
kaavan alueella nykyiseen johtokäytävään. Nykyinen voimajohto on osoitettu

kaavassa voimajohtolinjana (z). Kaavan
läntisimmällä osalla voimajohdon alueelle
ei ole osoitettu erityistä aluevarausta, tai
se sijaitsee maatalousalueella, merkittävä
yhtenäinen peltoalue (MT). Jokioisten ja
Forssan alueella, voimajohdon itäpäässä,
se sijoittuu rakennettavalle uudelle tai rakennettavalle tiivistettävälle asuntovaltaiselle alueelle (Ar), työpaikka-alueelle (TP)
sekä maa- ja metsätalousvaltaisen alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Forssan sähköasema on osoitettu energiahuollon alueena (EN). Voimajohdon välittömään läheisyyteen sijoittuu lisäksi Minkiön kohdalla kyläalue, jolla
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön erityispiirteet säilytetään (Ats). Minkiön luoteispuolella voimajohto sijoittuu
kalliokiviaineksenottoalueelle (EOk).

Kuva 114. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen –
Forssa on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Humppilan länsiosissa voimajohdon läheisyyteen on osoitettu kiinteä muinaisjäännös, joka on muinaismuistolain nojalla
rauhoitettu muinaismuistoalue. Humppilasta Jokioisille ulottuva peltoalue, jonka
voimajohto ylittää, on osoitettu maisemaalueena (ma), joka on kulttuurimaiseman,
rakennetun ympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue. Alueen suunnittelumääräyksen mukaan maisema-alueille
sijoittuvassa maankäytön ja rakentamisen
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota rakennetun kulttuuriympäristön
vaalimiseen, maisemallisiin näkökulmiin
sekä kulttuuriympäristön moniarvoisuuden ja ajallisen kerroksellisuuden säilymiseen. Voimajohdon kanssa risteää useita
kaavassa osoitettuja ulkoilureittejä, museorata, yhteystarpeita ja uusi ohjeellinen
ratalinja.
Vaihemaakuntakaava
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa (Kuva 115) suunniteltu voimajohto on
osoitettu merkittävästi kehitettävänä ohjeellisena voimajohtolinjana, 400 kV (z,
jossa punainen katkoviiva mustan viivan
päällä). Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan uudet sähkölinjat
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tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa
olemassa olevien linjojen yhteyteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti. Useita virtapiirejä tulee pyrkiä
sijoittamaan samoihin pylväisiin. Merkintää koskee myös rakentamismääräys,
jonka mukaan rakennettaessa ohjeellisten
johtoreittien välittömään läheisyyteen,
lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto
hankevastaavalta siitä, että rakentaminen
ei vaaranna johtohankkeen toteuttamista.
Suunnitellun voimajohdon kanssa on osoitettu risteävän Humppilan kohdalla uusi
päärata, ohjeellinen sijainti. Merkinnällä
on osoitettu Turku-Toijala-radan oikaisuja. Valtatie 10, jonka kanssa voimajohto
risteää Jokioisissa, on osoitettu merkittävästi parannettavana tieyhteytenä. Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen on
osoitettu
kiinteitä
muinaisjäännöksiä
Humppilan alueella. Itäosaltaan suunniteltu voimajohto sijoittuu valtatien 2 maantietukikohdan lentoestealueelle, suojavyöhykemerkintä (sv-d). Suunnittelumääräyksen mukaan lentoestealueelle ei saa
rakentaa ilman lentoestelupaa yli 30 metriä korkeita lentoesteitä.

Kuva 115. Ote Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen – Forssa on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Kuva 116. Ote täydennyksestä Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. RaumaForssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen – Forssa on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

8.4.2

Yleiskaavat ja asemakaavat

Eurajoki
Suunnitellun voimajohdon Olkiluoto–
Rauma alueella on voimassa Olkiluodon
oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Kuva
117), jonka Eurajoen kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 19.5.2008, sekä oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jonka LounaisSuomen ympäristökeskus on vahvistanut
25.10.2000. Voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehdon B alueella on voimassa Keskustan-Lapijoen osayleiskaava, joka on
päivätty 18.3.1999.
Eurajoen alueella on lisäksi vireillä Keskustan–Lapijoen osayleiskaavan muutos
sekä rantayleiskaavan muutos. Keskustan–Lapijoen osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.10.–8.11.2011. Rantayleiskaavan muutoksen luonnos on ollut
nähtävillä 2.5.–31.5.2012.
Olkiluodon osayleiskaavassa suunniteltu
voimajohto Olkiluoto–Rauma on osoitettu
osa-alueena, joka on tarkoitettu johtoalueeksi (ja). Osa-alue on tarkoitettu voimajohtoja ja sähkönsiirtoon tarvittavia rakennuksia, rakenteita ja laitteita varten.

Voimajohto sijoittuu aivan läntisintä osaa
lukuun ottamatta johtoalueelle (ja). Voimajohdon alue on osoitettu kokonaan
energiahuollon alueena (EN). Alueelle saa
rakentaa ydinvoimalaitoksia, muita voimalaitoksia, ydinlaitoksia ja sähkönsiirtoon tarkoitettuja laitoksia. Kaavamerkinnän suunnittelumääräyksessä tarkennetaan ydinlaitosten rakentamisen ohjausta.
Läntisimmältä osalta voimajohto sijoittuu
osa-alueelle, joka on tarkoitettu varsinaisille ydinvoimalaitoksille (v), sekä osaalueelle, jolle ydinjätelaitoksia voidaan
sijoittaa (yj).
Välittömästi suunnitellun voimajohdon Olkiluoto–Rauma eteläpuolelle on osoitettu
luonnonsuojelualue (SLnat), joka on myös
Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai siihen ehdotettu alue (Rauman saaristo,
FI0200073), sekä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja
(MY/s). Voimajohdon läheisyyteen on osoitettu myös toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), asuin-, liike- ja tuotantorakennusten aluetta (ALT), energiatuotantoa
palveleva asuntovaunualue (RV-1) ja maaja metsätalousvaltaista aluetta (M).
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Kuva 117. Ote Olkiluodon osayleiskaavasta. Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Eurajoen rantayleiskaavan alueella (Kuva
118) suunniteltua voimajohtoa Olkiluoto–
Rauma ei ole erikseen osoitettu. Kaavassa
ei ole osoitettu myöskään kaavamerkinnällä kaavan laatimisen aikaan olemassa
olleita voimajohtoja eikä kaavamääräyksissä ole voimajohtoja osoittavaa määräystä. Kaava ei siis ota kantaa voimajohtojen sijoittumiseen sen alueella. Suunniteltu voimajohto sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) sekä vesialueelle (W). Voimajohdon läheisyyteen on
osoitettu loma-asuntoaluetta (RA) sekä
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM).
Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen
luonnoksessa (Kuva 119) suunnitellun
voimajohdon Olkiluoto–Rauma alue on
osoitettu energiahuollon alueena (EN-1).
Alue on tarkoitettu johtoalueeksi, voimajohtoja ja sähkönsiirtoon tarvittavia rakennuksia varten. Alueelle saa rakentaa
sähkönsiirtoon tarkoitettuja laitoksia, näitä palvelevia muita laitoksia ja laitteita

sekä niihin liittyviä rakennuksia, rakennelmia, rakenteita ja teitä. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Länsiosaltaan johto sijoittuu
myös energiahuollon kehittämisen kohdealueelle (en).
Johtoa varten varattu alue rajautuu pääosin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin (M). Karhunkarinrauman kohdalla
johtoa varten varattu alue rajautuu kahteen loma-asuntoalueeseen (RA, RA/60).
Johdon läheisyyteen on osoitettu myös
muita loma-asuntoalueita, maatilojen talouskeskusten alueita (AM) sekä asuin-,
liike- ja tuotantorakennusten aluetta
(ALT). Karhunkarinrauman itärannalla
johtoa varten varatun alueen viereen on
osoitettu myös maatilasaunan rakennusoikeus. Suunnitellun johdon läheisyyteen
Kyläsaareen maatilojen talouskeskuksen
alueelle on osoitettu suojeltava rakennus
(SR).
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Kuva 118. Ote Eurajoen rantayleiskaavasta. Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Kuva 119. Ote rantayleiskaavan muutoksen luonnoksesta. Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehto
B
sijoittuu
Keskustan–
Lapijoen osayleiskaavan alueella nykyiseen johtokäytävään (Kuva 120). Nykyinen voimajohto on osoitettu kaavassa

huomattavana sähkölinjana (z). Voimajohto sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), maa- ja metsätalousalueelle (MT) ja vesialueelle (W).

Kuva 120. Ote Keskustan-Lapijoen osayleiskaavasta. Pääjohtoreittivaihtoehto B Rauma-Ulvila on
merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Keskustan–Lapijoen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 26.10.–8.11.2011.
Kaavaluonnos (Kuva 121) rajautuu Lapijoen taajaman koillispuolelle, eikä käsitä
Lapijoen taajamaa. Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila pääjohtoreittivaihtoehto B ei sijoitu kaavaluonnoksen alueelle, vaan ohittaa sen länsipuolitse.

Kuva 121. Ote Keskustan-Lapijoen osayleiskaavaluonnoksesta. Pääjohtoreittivaihtoehto B
Rauma-Ulvila on merkitty kuvaan punaisella
viivalla.
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Rauma
Suunnitellun voimajohdon alueella on
Raumalla voimassa Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava (Kuva 122) (päivätty
8.5.2003) ja Kodisjoen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Kuva 123)
(Kodisjoen kunnanvaltuuston hyväksymä
28.12.2000). Lisäksi alueelle on laadittavana Rauman yleiskaava 2025, jonka
strategisen vaiheen visio on ollut nähtävillä 10.2.–13.4.2012. Suunnitellun voimajohdon alueella on myös voimassa Uotilan rakennuskaava, jonka Turun ja Porin
lääninhallitus on vahvistanut 3.3.1987.
Suunnitellun voimajohdon alueelle on laadittavana
Koillisen
teollisuusalueen
osayleiskaava (osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 21.12.2010).
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Rauman
yleiskaavassa
voimajohdon
Rauma–Ulvila vaihtoehto B ja voimajohto Rauma–Lieto sijoittuvat kaavassa
osoitetun pääsähkölinjan reitille (z). Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A
sekä Rauma–Forssa-voimajohdon molemmat vaihtoehdot sijoittuvat kokonaisuudessaan erityisalueelle (E). Voimajohto Olkiluoto–Rauma sijoittuu osin osoitetun pääsähkölinjan reitille (z) mutta
eroaa siitä pohjoisosaltaan sekä Rauman
sähköaseman pohjoispuolella. Tutkittavien reittien alueella on erityisiä aluevarauksia osoitettu ainoastaan Rauman sähköaseman ympäristöön, mikä on osoitettu
erityisalueena (E). Voimajohto Olkiluoto–
Rauma sijoittuu Natura 2000 –verkostoon
kuuluvan tai ehdotetun alueen läheisyyteen (Rauman diabaasialue, FI0200002).

Kuva 122. Ote Rauman yleiskaavasta. Voimajohtoreittivaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella
viivalla.

230

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Kodisjoen keskustan osayleiskaavan alueella suunniteltu voimajohto Rauma–
Lieto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään.
Nykyinen voimajohto on osoitettu kaavassa sähkölinjana (z). Voimajohdon alue on
pääosin maatalousaluetta (MT) ja pohjoisosalla maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta (M). Molempia merkintöjä koskee
suunnittelumääräys, jonka mukaan rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen
huollon verkostot tulee sopeuttaa ympäristöön sekä sijainniltaan että rakenteiltaan.

Rauman strategisen yleiskaavan visiossa
(Kuva 124) voimajohto Olkiluoto–Rauma
on osoitettu voimalinjana (z) siltä osin,
kun se sijoittuu nykyisen johdon rinnalle.
Sen sijaan voimajohdon sijoittuessa uuteen maastokäytävään sitä ei ole osoitettu. Voimajohto sijoittuu pääosin retkeilyja ulkoilualueelle (VR). Sorkan kylän pohjoispuolella voimajohto sijoittuu tiiviiksi
kyläalueeksi (AT) osoitetulle alueelle ja
valtatien 8 eteläpuolella teollisuus- ja varastoalueeksi (T), erityisalueeksi (E) ja
virkistysalueeksi (V) osoitetuille alueille.
Rauman strategisen yleiskaavan visiossa on
suunnitellun voimajohdon länsipuolelle Sorkan kylän itäpuolella osoitettu luonnonsuojelualue (SL), joka on osoitettu myös Natura 2000 –verkostoon kuuluvana alueena,
sekä maiseman ja luonnon kannalta arvokas kallioalue (ge-2). Yhdystie 12765, jonka kanssa voimajohto risteää valtatien 8
pohjoispuolella, on osoitettu historiallisena
tielinjana, rantatie (ht). Rauman sähköaseman pohjoispuolella suunniteltu voimajohto erkaantuu nykyisestä johdosta kohdassa, jossa URPO-radan ohjeellinen linjaus
erkanee nykyisestä radasta.
Suunnitellun voimajohdon Rauma-Ulvila
vaihtoehto A ja Rauma–Forssa vaihtoehto A sijoittuvat Rauman strategisen
yleiskaavan vision alueella(Kuva 125) kokonaisuudessaan erityisalueelle (E). Voimajohtoa ei ole erikseen osoitettu.
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto
B on osoitettu voimalinjana (z) siltä osin,
kun se sijoittuu nykyisen johdon rinnalle.
Vaihtoehto sijoittuu erityisalueeksi (E),
teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja virkistysalueeksi (V) osoitetuille alueille.

Kuva 123. Ote Kodisjoen keskustan osayleiskaavasta. Pääjohtoreitti Rauma-Lieto on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehtoa A1 ei ole erikseen osoitettu Rauma
strategisen yleiskaavan visiossa. Voimajohto sijoittuu Rauma sähköaseman ympäristössä erityisalueelle (E), sähköaseman itäpuolella maa- ja metsätalousalueelle, jolla on ulkoilu- ja kylämaisemaarvoja (MUY) ja muuten maa- ja metsätalousalueelle (M). Vaihtoehdon eteläpuolelle on osoitettu väljää kyläaluetta (AT-1)
yhdystien Murtamon kylän kohdalla.
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Kuva 124. Ote Rauman strategisen yleiskaavan visiosta 2025. Voimajohto Olkiluoto – Rauma on
merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Kuva 125. Ote Rauman strategisen yleiskaavan visiosta 2025. Voimajohtojen Rauma – Ulvila ja
Rauma – Forssa vaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto
sijoittuu Rauman strategisen yleiskaavan
vision alueella (Kuva 126) pääosin nykyisen johdon rinnalle, ja on tältä osin osoitettu voimalinjana (z). Ainoastaan Rauman sähköasemalla johto sijoittuu uuteen
maastokäytävään eikä sitä ole erikseen
osoitettu visiossa.

Rauman sähköaseman alueella suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu strategisen yleiskaavan alueella erityisalueelle
(E). Muuten johto sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle, jolla on ulkoilu- ja kylämaisema-arvoja (MUY) ja valtatien 12
eteläpuolella pääosin maa- ja metsätalousalueelle (M).

232

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
tiivistä kyläaluetta (AT) Kollan ja Kodisjoen kohdalla sekä väljää kyläaluetta (AT-1)
Murtamon länsipuolella. Kodisjoen kohdalla voimajohto sijaitsee maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (kh2) osoitetulla alueella. Voimajohto risteää
Rauman itäpuolella kolme kertaa yleiskaavan visiossa osoitetun ulkoilureitin
kanssa.

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialueena
(ET). Alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huolta palvelevia rakennuksia ja
laitteita sekä korjaus- ja huoltotöiden ja
valvonnan kannalta välttämättömiä asuinrakennuksia. Kaavassa ei ole tarkemmin
määrätty voimajohtojen sijoittumisesta
alueella.
Laadittavana oleva Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava (Kuva 127) sijoittuu
Rauman muuntoaseman länsi- ja luoteispuolelle. Lähinnä voimajohto Olkiluoto–
Rauma sijoittuu osayleiskaavan alueelle,
mutta myös mahdollisesti Rauman sähköaseman ympäristöön suunnitellut johdot.

Kuva 127. Ote Koillisen teollisuusalueen
osayleiskaavan rajauksesta. Pääjohtoreitti Olkiluoto-Rauma on merkitty kuvaan ruskealla viivalla.

Eura
Kuva 126. Ote Rauman strategisen yleiskaavan
visiosta 2025. Voimajohto Rauma – Lieto on
merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Voimassa oleva Uotilan rakennuskaava
koskee Rauman sähköasemaa ympäristöineen. Koko kaava-alue on osoitettu

Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto
A, ja Rauma–Forssa vaihtoehdot A ja
A1 sijoittuvat Euran kunnan alueelle.
Vaihtoehtojen alueilla ei ole voimassa tai
laadittavana olevia yleis- tai asemakaavoja.
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Nakkila
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehdot A ja B sijoittuvat Nakkilan
kunnan alueelle. Vaihtoehtojen alueella
on voimassa oikeusvaikutteinen Nakkilan
taajamaosayleiskaava (Kuva 128), joka
on hyväksytty valtuustossa 2.11.1992 ja
Turun
ja
Porin
lääninhallituksessa
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31.5.1993. Alueelle on myös laadittavana
Nakkilan taajamaosayleiskaava, joka on
alueeltaan edellistä taajamaosayleiskaavaa
laajempi.
Taajamaosayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävillä 30.12.2010–31.1.2011. Voimajohtovaihtoehtojen alueella ei ole voimassa tai laadittavana olevia asemakaavoja.

Kuva 128. Ote Nakkilan taajamaosayleiskaavasta. Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat kuvassa nykyisen voimajohdon paikalle tai rinnalle. Pääjohtoreittivaihtoehdot A ja B on merkitty kuvaan punaisella
viivalla.
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Voimassa olevassa Nakkilan osayleiskaavassa voimajohdon molemmat vaihtoehdot sijoittuvat nykyiseen johtokäytävään,
jotka on kaavassa osoitettu sähkölinjana.
Vaihtoehdossa A voimajohdon ympäristöön osoitettu maankäyttö on lähinnä
maa- ja metsätalousaluetta (MT) sekä
valtatien 2 eteläpuolella maankamaran
ainesten ottoaluetta (EO). Johtoalueen
läheisyyteen sijoittuu pienehköjä pientalovaltaisia asuntoalueita (AP). Kokemäenjoen varteen on lisäksi osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M), maa- ja
metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU1), luonnonsuojelualuetta (S), kaksi virkistysreittiä sekä virkistys- ja matkailukohde. Vaihtoehdon läheisyyteen on osoitettu myös yksi suojelukohde.
Vaihtoehdon B lähiympäristö on osoitettu lähinnä maa- ja metsätalousvaltaisena
alueena (M) sekä maa- ja metsätalous-

alueena (MT). Johtoalueen läheisyyteen
sijoittuu
pienehköjä
pientalovaltaisia
asuntoalueita (AP) ja Kokemäenjoen kohdalla luonnonsuojelualue (SL). Molempien
vaihtoehtojen lähiympäristössä on alueita,
joita kaavan vahvistaminen ei koske (valkoiset alueet, joissa ruksi).
Harjavalta
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto
A sijoittuu Harjavallan kaupungin länsiosaan. Alueella on voimassa Kokemäenjoen pohjoispuolisen taajama-alueen sekä
Näyhälän kylään kuuluvan ranta-alueen
oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Kuva
129). Harjavallan kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt kaavan 11.12.1996 ja kaava
on vahvistettu 28.8.1997. Suunnitellun
voimajohdon alueella ei ole voimassa tai
laadittavana olevia asemakaavoja.

Kuva 129. Ote Kokemäenjoen pohjoispuolisen taajama-alueen sekä Näyhälän kylään kuuluvan ranta-alueen osayleiskaavasta. Voimajohto sijoittuu kuvassa nykyisen voimajohdon paikalle. Pääjohtoreittivaihtoehto A Rauma-Ulvila on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Suunniteltu voimajohto sijoittuu Kokemäenjoen pohjoispuolisen taajama-alueen sekä Näyhälän kylään kuuluvan ranta-alueen
osayleiskaavan alueella nykyiseen johtokäytävään, joka on osoitettu kaavassa
voimajohtolinjana. Voimajohdon lähiympäristö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, ulkoilun ohjaamistarvetta
(MU-3). Lisäksi osa alueesta on määritetty
araksi harjualueeksi (/eh), jolla maaainesten ottaminen on kototarvetta lukuun
ottamatta kiellettyä, maa-ainesten ottoalueeksi (eo) sekä tärkeäksi pohjavesialueeksi
(pv). Kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti risteää voimajohdon kanssa.

Rauma-Ulvila B
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Ulvila
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehdot A, A1 ja B sijoittuvat Ulvilan kaupungin alueelle. Suunnitellun voimajohdon vaihtoehtojen alueilla ei ole nykyisin
voimassa yleis- tai asemakaavoja. Vaihtoehdot A1 ja B sijoittuvat laadittavana
olevan Kaasmarkun osayleiskaavan alueelle (Kuva 130). Osayleiskaavan luonnos
oli nähtävillä 23.4.–18.5.2010.

Rauma-Ulvila A1

Kuva 130. Ote Kaasmarkun osayleiskaavan luonnoksesta. Voimajohdon vaihtoehdot sijoittuvat kuvassa nykyisten voimajohtojen paikalle. Voimajohtoreittivaihtoehdot on merkitty kuvaan punaisella
viivalla.

Vaihtoehto A1 sijaitsee Kaasmarkun
osayleiskaavan pohjoisreunassa nykyisessä
johtokäytävässä. Nykyinen voimajohto on
osoitettu kaavaluonnoksessa sähköjohtona
tai –linjana (z). Osoitettu voimajohto sijaitsee muinaismuistoalueella (SM), maa- ja
metsätalousvaltaisella alueella (M) sekä

maisemallisesti arvokkaalla peltoalueella
(MA). Muinaismuistoalueen merkintään liittyy kaavamääräys, jonka mukaan alueella
sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu
kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
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kielletty. Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen kaavamääräyksen mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja avoimena, ja ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on huolehdittava siitä,
ettei alueen maisemallisia arvoja heikennetä. Voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
erillispientalojen aluetta (AO) sekä maatilojen talouskeskusten aluetta (AM). Voimajohdon länsiosa kuuluu lisäksi valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön tai maisema-alueeseen (Harjunpäänjoen kulttuurimaisema; ma-v).
Vaihtoehto B sijoittuu aivan kaava-alueen
länsiosaan nykyiseen johtokäytävään. Nykyinen voimajohto on osoitettu sähköjohtona tai –linjana (z). Voimajohdon alueelle
on osoitettu maisemallisesti arvokas peltoalue (MA). Voimajohdon lähiympäristöön
on osoitettu erillispientalojen aluetta (AO)
sekä maatilojen talouskeskusten aluetta
(AM). Nykyisen voimajohdon alue kuuluu
lisäksi valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön tai maisema-alueeseen (Harjunpäänjoen kulttuurimaisema; ma-v).
Köyliö
Voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehdot A ja A1 sijoittuvat Köyliön pohjois-

osiin. Alueella ei ole voimassa tai laadittavana olevia yleis- tai asemakaavoja.
Kokemäki
Voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehto A sijaitsee Kokemäen kaupungin alueella. Vaihtoehdon alueella on voimassa
Pitkäjärven osayleiskaava (Kuva 131),
jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus
on vahvistanut 22.12.1999. Alueella ei ole
voimassa tai laadittavana olevia asemakaavoja.
Voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehtoa
A ei ole osoitettu Pitkäjärven osayleiskaavassa. Voimalinjan alue on osoitettu kaavassa ravikeskuksen alueena (ER-1),
maa- ja metsätalousalueena, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU)
sekä maa- ja metsätalousalueena (M).
Lisäksi voimajohdon linjauksen kohdalle
on yhdystien 2140 risteämiskohtaan osoitettu suojelukohde (musta neliö). Kaavamääräyksen mukaan suojelukohteissa tai
niihin välittömästi liittyvillä alueilla ei saa
suorittaa toimenpiteitä, jotka vähentävät
suojeltavaa arvoa. Voimalinjan läheisyyteen Ilmiinjärven rantaan on osoitettu
loma-asuntojen aluetta (RA) sekä puistoa
(VP). Ilmiinjärvi on osoitettu ympäristölle
erityisen arvokkaana kohteena (musta
kolmio).

Kuva 131. Ote Pitkäjärven osayleiskaavasta. Voimajohdon Rauma – Forssa vaihtoehto A on merkitty
kuvaan punaisella viivalla.
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Huittinen
Voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehdot A ja A1 sijaitsevat Huittisten kaupungin alueella. Suunnitellun voimajohdon alueella on voimassa Huittisten oikeusvaikutukseton yleiskaava v. 2010 (Kuva
132), jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.6.1993. Voimajohdon alueella ei ole voimassa tai laadittavana olevia
asemakaavoja.
Yleiskaavan alueella voimajohdon vaihtoehto A1 sijoittuu kokonaan ja vaihtoehto
A osin nykyiseen johtokäytävään. Huittisten sähköasemalta eteenpäin on vain yksi
vaihtoehto, joka sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Vaihtoehdon A1 teknisessä
vaihtoehdossa Huittinen–Jokisivu uusi
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johto sijoittuu nykyisten johtojen rinnalle.
Osa nykyisistä voimajohdoista on osoitettu yleiskaavassa sähkölinjana (z). Suunnitellun voimajohdon alue on osoitettu kaavassa pääosin maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). Loimijoen laaksoon on
osoitettu maa- ja metsätalousaluetta
(MT), ja laaksoon on osoitettu myös kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema-alue
(ma). Maisema-alueeseen liittyy kaavamääräys, jonka mukaan uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ne sopeutuvat
hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan
ja kulttuurimaisemaan. Vaihtoehto A sivuaa lisäksi kaatopaikka-alueeksi (EK) varatun alueen reunaa. Alue oli varattu entiselle Raijalan kaatopaikalle.

Kuva 132. Ote Huittisten yleiskaavasta v. 2010. Pääjohtoreitin Rauma-Forssa vaihtoehdot sijoittuvat
kuvassa pääosin nykyisiin johtokäytäviin. Pääjohtoreitti A sekä alavaihtoehto A1 on merkitty kuvaan
punaisella viivalla.
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Huittisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.10.2011 Huittisten kaupungin
keskustaa ja sen lievealueita koskevan
osayleiskaavan 2030. Suunniteltu voimajohto Rauma–Forssa ei sijoitu osayleiskaavan alueelle, vaan sijaitsee lähimmillään noin 1,2 kilometrin päässä osayleiskaava-alueen rajasta.
Loimaa
Suunniteltu voimajohto Rauma–Forssa
sijoittuu Loimaan kaupungin alueella nykyiseen johtokäytävään. Alueella ei ole
voimassa tai laadittavana olevia yleis- tai
asemakaavoja.
Humppila
Humppilan kunnan alueella suunniteltu
voimajohto Rauma–Forssa sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Alueella ei ole
voimassa tai laadittavana olevia yleis- tai
asemakaavoja.

Jokioinen
Voimajohto Rauma–Forssa sijoittuu Jokioisten kunnassa nykyiseen johtokäytävään. Suunnitellun voimajohdon alueella
on voimassa Kiipu-Minkiön oikeusvaikutukseton yleiskaava (päivätty 13.4.1993)
sekä Jokioisten keskustaajaman oikeusvaikutuksettomien osayleiskaavojen yhdistelmä (kunnanvaltuusto hyväksynyt
osayleiskaavat 29.10.1991 ja 20.1.1994).
Voimajohdon alueella ei ole voimassa tai
laadittavana olevia asemakaavoja.
Kiipu-Minkiön
osayleiskaavan
alueella
(Kuva 133) suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Nykyinen
voimajohto on osoitettu kaavassa pääsähkölinjana. Voimajohto sijaitsee maaja metsätalousalueella (MT). Voimajohdon
lähiympäristöön on osoitettu myös pientalovaltaista, luonteeltaan harvaa asuntoaluetta (AP) sekä maatilojen talouskeskusten alueita (AM).

Kuva 133. Ote Kiipu-Minkiön osayleiskaavasta. Voimajohto sijoittuu kuvassa nykyisen voimajohdon
paikalle. Pääjohtoreitin Rauma-Forssa pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Huittinen-Forssa on merkitty
kuvaan punaisella viivalla.
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Jokioisten keskustaajaman osayleiskaavojen yhdistelmän alueella (Kuva 134) voimajohto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Nykyinen voimajohto on osoitettu
kaavassa pääsähkölinjana. Voimajohdon
lähiympäristö on valtatien 10 luoteispuolella osoitettu pientalovaltaisena asuntoalueena (AP), pientalovaltaisen asumisen
reservialueena (AP/RE) sekä lähivirkistysalueena (VL). Valtatien 10 kaakkoispuolella nykyisen voimajohdon ympäristö on
osoitettu palvelujen ja ympäristöhäiriöitä
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aiheuttamattoman teollisuuden reservialueena (PTY/RE), maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on lisäksi sallittu
yhteensä enintään 300 kerrosalaneliömetrin suuruisten pientalojen ja asumiseen
liittyvien ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tuotanto- sekä palvelutilojen rakentaminen (M-8) sekä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoilun
ohjaamistarvetta (MU).

Kuva 134. Ote Jokioisten keskustaajaman osayleiskaavojen yhdistelmästä. Voimajohto sijoittuu kuvassa nykyisen voimajohdon paikalle. Pääjohtoreittivaihtoehto A Rauma-Forssa on merkitty kuvaan
punaisella viivalla.

Forssa
Suunniteltu voimajohto Rauma–Forssa
sijoittuu Forssan kaupungin alueella nykyiseen johtokäytävään Forssan sähköasemalle. Voimajohdon alueella ei ole
voimassa yleiskaavoja. Voimajohdon päätepisteen eli Forssan sähköaseman eteläpuolella ovat voimassa Kaalikorven ja
Kiimassuon osayleiskaavat. Niissä lähimmäs voimajohtoa, Jokioistentien eteläpuolelle, on osoitettu TY, VL ja M-alueita.
Voimajohdon alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: Pilvenmäki III A

(J43,
kaupunginvaltuusto
hyväksynyt
20.10.2009) ja Pilvenmäki III B (J489,
kaupunginvaltuusto
hyväksynyt
8.11.2010) (Kuva 135).
Nykyisten voimajohtojen alue on kummassakin asemakaavassa osoitettu erityisalueena, jolla sijaitsee voimajohtoja,
joilla on energiaverkon kannalta laajempi
kuin maakunnallinen merkitys (E-6). Kaavoissa on osoitettu nykyiset voimajohdot
(z) sekä niiden eteläpuolelle suunnitteilla
oleva voimajohtovaraus (z, jonka rinnalla
katkoviiva).
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Mynämäki
Mynämäen kunnan alueella suunniteltu
voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Alueella ei ole voimassa tai laadittavana olevia yleis- tai
asemakaavoja.
Nousiainen
Nousiaisten kunnan alueella suunniteltu
voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Alueella on voimassa Nousiaisten kunnan rakenneyleiskaava,
jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt
12.12.2011. Alueella ei ole voimassa tai
laadittavana olevia asemakaavoja.
Rakenneyleiskaavassa on nykyisen voimajohdon kohdalle osoitettu kaksi kantaverkkoon kuuluvaa voimajohtoa. Paikalla
on nykyisin yksi voimajohto. Suunnitellun
voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
muita taajama-alueita Riukulan, Pakaisen
ja Pikku-Palon kohdalla. Paistanojan kohdalla voimajohdon kanssa on osoitettu
risteävän ohjeellinen uuden seututien linjaus (HAKU-tie). Yhdystien 2010 rinnalle
on osoitettu ylikunnallinen ulkoilureitti.

Kuva 135. Otteet Pilvenmäki III b ja Pilvenmäki III a -asemakaavoista. Voimajohtoreittivaihtoehto Rauma-Forssa on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Voimajohdon lounaispuolelle on osoitettu
maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue Hirvijoen laakson kohdalla.
Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen on
osoitettu kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä
rakennetun ympäristön kohteita. Yhdystie
12423, joka risteää voimajohdon kanssa
Tortinkulman kohdalla, on osoitettu muinaistienä. Rehtsuo, joka sijoittuu välittömästi suunnitellun voimajohdon eteläpuolelle, on osoitettu Natura 2000 –
verkostoon kuuluvana alueena. Lisäksi
voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
luonnonsuojelukohde sekä uhanalaisen
lajin reviiri johdon länsiosassa.

Laitila

Rusko

Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto
sijoiuttuu Laitilan kaupungin alueella nykyisen voimajohdon viereen. Alueella ei
ole voimassa tai laadittavana olevia yleistai asemakaavoja.

Ruskon kunnan alueella suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Alueella ei ole voimassa tai laadittavana olevia yleis- tai
asemakaavoja.
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Turku
Turun kaupungin alueella suunniteltu
voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Alueella on voimassa Turun oikeusvaikutteinen yleiskaava
2020 (Kuva 136), jonka Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2001.
Lisäksi alueelle on laadittavana Turun
yleiskaava 2035, jonka osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
on
päivätty
26.1.2010 ja päivitetty 28.3.2012. Suunnitellun voimajohdon alueella ei ole voimassa tai laadittavana olevia asemakaavoja.
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Turun yleiskaavassa nykyinen voimajohto
on osoitettu voimansiirtolinjana. Voimajohto sijaitsee pääosin maa- ja metsätalousalueella (M). Paattistenjoen kohdalla
voimajohto ylittää virkistysalueeksi (V)
osoitetun alueen. Voimajohto sivuaa lisäksi pientalovaltaisia asuntoalueita (AP).
Suunniteltu voimajohto sijoittuu laadittavana olevassa Turun yleiskaavassa 2035
Paattisten alueelle. Alueen erityispiirteenä
on, että se valmistellaan siten, että sitä
voidaan käyttää rakennusluvan perusteena.

Kuva 136. Ote Turun yleiskaavasta 2020. Pääjohtoreitti Rauma-Lieto sijoittuu kuvassa nykyisen
voimajohdon rinnalle.

Lieto
Liedon kunnan alueella suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu nykyiseen
johtokäytävään. Alueella on voimassa
Liedon
oikeusvaikutteinen
yleiskaava
2020 (Kuva 137), jonka kunnanvaltuusto
on hyväksynyt 13.12.2004 ja jonka tarkistuksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt
19.6.2006. Voimajohdon alueella ei ole
voimassa olevia asemakaavoja. Alueelle

on laadittavana Kailassuonkallion asemakaava, jonka luonnos on ollut nähtävillä
3.11.–2.12.2011.
Liedon yleiskaavan 2020 alueella voimajohto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään.
Nykyinen voimajohto on osoitettu kaavassa johtona tai linjana, z=sähkölinja. Voimajohto sijaitsee pääosin maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Aurajoen
ympäristö on osoitettu maisemallisesti ar-
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vokkaana peltoalueena (MA). Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu useita pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), kyläalueita
(AT) sekä Liedon keskustan alueella lähivirkistysaluetta (VL). Kailassuonkallion
alueella voimajohdon kohdalle on osoitettu uusia tai olennaisesti muuttuvia työpaikka-alueita (TP). Liedon sähköasema
on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon
alueena (ET). Aurajoen ympäristö on
osoitettu valtakunnallisesti arvokkaana
maisema- alueena (ma). Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan
alueella suunnitelmien ja toimenpiteiden

tulee olla sellaisia, ettei valtakunnallisesti
arvokkaan maisemakokonaisuuden arvoja
heikennetä.
Pohjoisosaltaan
nykyinen
voimajohto rajautuu selvitysalueeseen
(SEL-1), jonka soveltuvuus jätehuollon
ja/tai moottoriurheilun käyttöön selvitetään. Voimajohdon läheisyydessä on muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä (SM). Liedon keskustan
tuntumassa kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti risteää voimajohdon
kanssa.

Kuva 137. Ote Liedon yleiskaavasta 2020. Voimajohto sijoittuu kuvassa nykyisen voimajohdon rinnalle. Pääjohtoreitti Rauma-Lieto on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Kailassuonkallion asemakaavan luonnoksessa (Kuva 138) nykyinen voimajohto on
osoitettu johtoa varten varattuna alueen
osana.
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välttää lukuun ottamatta sähköjohtojenja lähtösuora-aluetta. Sähköjohdoille varatun alueen käytöstä tulee esittää suunnitelma verkon hallinnoijalle, ja alueen
läpi tulee sallia rakentaa kohtuullisissa
määrin ratoja mahdollisimman kohtisuoraan linjoja vastaan. Voimajohtoa
varten varatun alueen osan itäreunalle
sekä välittömästi sen länsipuolelle on
osoitettu alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 § perusteella suojeltuja
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (s-1, vinoviivoitus). Lisäksi voimajohtoa varten varatun alueen itäreunalle
on osoitettu luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisten tärkeä alue (korpi),
jolla ei saa suorittaa sen luonnontilaa
muuttavia toimenpiteitä (luo-2). Lisäksi
kaava-aluetta koskee yleismääräys, jonka
mukaan yli 20 metriä korkeiden rakennelmien sijoittumisesta kaava-alueelle tulee tehdä tapauskohtainen selvitys.
8.5

Hankkeen suhde kaavoihin

Olkiluoto–Rauma

Kuva 138. Ote Kailassuonkallion asemakaavan
luonnoksesta. Voimajohto sijoittuu kuvassa
nykyisen voimajohdon rinnalle. Pääjohtoreitti
Rauma-Lieto on merkitty kuvaan punaisella
viivalla.

Voimajohdon kohdalle on osoitettu moottoriurheilualue (E-1) sekä eteläpäässä katu. Moottoriurheilualueelle saa rakentaa
moottoriurheilun vaatimia ratoja suojaalueineen siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt ja luontokohteet otetaan huomioon ja säilytetään mahdollisimman suurelta osin koskemattomina, sekä vähäisissä määrin katsomoita, tukirakennuksia ja
rakennelmia. Suunnittelumääräyksen mukaan puiden kaatamista alueella tulee

Satakunnan maakuntakaavassa suunniteltu voimajohto on osoitettu ohjeellisena
voimalinjana paitsi Olkiluodon alueella,
jossa se sijoittuu ydinvoimaloiden laitosalueelle. Suunnitellun voimajohdon reitti
sijaitsee kuitenkin osin kaavassa esitettyä
ohjeellisen voimalinjan merkintää etelämpänä. Kuitenkin, kun otetaan huomioon
maakuntakaavan
yleispiirteisyys
sekä
merkinnän ohjeellisuus, ei suunnitellun
voimajohtoreitin voida katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Voimajohto ei myöskään heikennä kaavassa
osoitettujen maankäytön aluevarausten
tai uusien liikenneväylien toteutusmahdollisuuksia.
Voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
luonnonsuojelualueita sekä muinaismuistokohteita, joiden arvoihin johdolla voi olla vaikutusta. Tätä on arvioitu tarkemmin
luonnonympäristöön ja kulttuuriperintöön
kohdistuvien vaikutusten arviointien yhteydessä.
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Satakunnan
vaihemaakuntakaavan
1
luonnoksessa suunnitellun voimajohdon
kohdalle tai läheisyyteen ei ole osoitettu
tuulivoimaloiden alueita, joten johto ei ole
ristiriidassa kaavaluonnoksen kanssa.
Eurajoen Olkiluodon osayleiskaavan alueella suunniteltu voimajohto sijoittuu
energiahuollon alueelle, ja siinä pääosin
johtoalueen osa-alueelle. Aivan länsipäässään voimajohto sijoittuu osa-alueelle, joka on tarkoitettu varsinaisille ydinvoimalaitoksille. Voimajohdon reitti on kaavan mukainen, eikä voimajohto haittaa kaavassa
osoitettujen toimintojen toteuttamista.
Johtoalueen läheisyyteen on osoitettu
luonnonsuojelualuetta, johon johdolla voi
olla vaikutusta. Tätä on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Eurajoen rantayleiskaavassa ei ole erikseen osoitettu suunniteltua voimajohtoa.
Toisaalta kaavassa ei ole osoitettu myöskään sen laatimisen aikaan olemassa olleita voimajohtoja, joten kaava ei ota
lainkaan kantaa voimajohtojen sijoittumiseen. Suunniteltu voimajohto sijoittuu
maa- ja metsätalous- sekä vesialueelle.
Voimajohdon näihin alueisiin aiheuttaman
vaikutuksen ei voida katsoa olevan merkittävästi ristiriidassa kaavan kanssa, sillä
kaava ei ota erikseen kantaa voimajohtojen sijoittumiseen alueilla. Suunnitellun
voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
loma-asuntoalueita sekä maatilojen talouskeskusten alueita. Voimajohto ei suoraan vaikuta näiden käytettävyyteen,
mutta se voi vaikuttaa näiden käytön
miellyttävyyteen. Tätä on arvioitu tarkemmin maisemallisten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.
Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen
luonnoksessa suunniteltu voimajohto on
osoitettu energiahuollon alueena. Voimajohdon sijainti on kaavaluonnoksen mukainen. Voimajohdolla voi kuitenkin olla
vaikutusta sen läheisyyteen osoitettujen
loma-asuntoalueiden sekä maatilojen talouskeskusten alueiden käytön miellyttävyyteen. Vaikutukset liittyvät lähinnä
maisemaan sekä koettuun turvallisuu-

teen, ja niitä on arvioitu tarkemmin maisemaan ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.
Rauman yleiskaavassa suunniteltua voimajohtoa ei ole osoitettu siltä osin, kun
se sijoittuu uuteen maastokäytävään. Nykyisen johdon vierelle sijoittuessaan se on
osoitettu pääsähkölinjana. Voimajohdon
uuden reitin alueelle ei kuitenkaan ole
osoitettu uutta maankäyttöä tai muita erityisiä aluevarauksia tai suojelukohteita,
joten johtoreitti ei ole oleellisesti ristiriidassa kaavan tavoitteiden kanssa. Nykyisen voimajohdon varrelle sijoittuessaan
johto sivuaa kaavassa osoitettua Natura
2000 –aluetta, johon sillä voi olla vaikutusta. Tätä on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin yhteydessä.
Rauman strategisen yleiskaavan visiossa
suunniteltua johtoa ei ole osoitettu siltä
osin, kun se sijoittuu uuteen maastokäytävään. Nykyisen johdon rinnalle sijoittuessaan suunniteltu johto on osoitettu
voimalinjana. Johtoreitin osalta strategisen yleiskaavan visio sekä suunniteltu
voimajohto eivät ole sopusoinnussa keskenään.
Sorkan kylän pohjoispuolella suunniteltu
voimajohto sijoittuu tiiviiksi kyläalueeksi
osoitetulle alueelle. Suunnitellulla voimajohdolla on merkittävä vaikutus kyläalueen toteutukseen, sillä se erottaa sen
pohjoisimman osan muusta alueesta. Tämä voi heikentää pohjoisimman osan toteutettavuutta
sekä
houkuttelevuutta
asuinalueena. Tältä osin voimajohto on
ristiriidassa strategisen yleiskaavan vision
kanssa. Voimajohtoreitti on kuitenkin sivussa varsinaisesta Sorkan kylästä metsäisellä harjanteella, joten tämä ristiriita
liittyy ainoastaan kylän laajenemiseen ja
tulevaan maankäyttöön.
Muuten suunniteltu voimajohto sijoittuu
valtatien 8 pohjoispuolella retkeily- ja ulkoilualueelle. Voimajohto heikentää hieman alueen käytettävyyttä retkeilyyn ja
ulkoiluun lähinnä maisemallisesti sekä
pirstoen verrattain yhtenäistä metsäaluetta. Tältä osin ristiriita vision kanssa ei
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kuitenkaan ole erityisen merkittävä, sillä
alueet eivät ole Rauman keskeisimpiä viheralueita, eikä voimajohdon kanssa risteä erityisiä ulkoilureittejä.
Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen on
osoitettu myös luonnonsuojelualue, johon
johdolla voi olla vaikutusta. Tätä on arvioitu
tarkemmin luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi voimajohto risteää historiallisen tielinjan kanssa. Tähän voimajohdolla on lähinnä maisemallista vaikutusta, jota on arvioitu tarkemmin maisemaan ja kulttuuriperintöön
kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.
Valtatien 8 eteläpuolella suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen johdon
vierelle teollisuusalueelle. Aivan Rauman
sähköaseman pohjoispuolella johtoreittiä
ei ole osoitettu kaavassa, mutta tällä kohtaa on myös muita johtoja, joita ei ole
osoitettu kaavassa ja jotka rajoittavat
alueen maankäyttöä. Johto ei myöskään
estä osoitettujen liikenneväylien toteutusta, mutta voi vaikuttaa niiden yksityiskohtaiseen sijoittumiseen. Valtatien 8 eteläpuolella suunnitellun johdon ei siis voida
katsoa olevan ristiriidassa strategisen
yleiskaavan vision kanssa.
Uotilan rakennuskaavan alueella johto sijoittuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle. Koska kaava koskee Rauman
sähköasemaa ympäristöineen, ei johto ole
ristiriidassa kaavan kanssa.
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Vaihtoehdon A kohdalle tai välittömään
läheisyyteen on osoitettu luonnonsuojelualuetta, suojelualuetta, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolla on erityisiä ympäristöarvoja, sekä maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas kallioalue.
Vaihtoehdolla voi olla vaikutusta näiden
alueiden arvoihin, mitä on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnin
yhteydessä.
Vaihtoehdon kohdalle tai välittömään läheisyyteen on osoitettu myös maisemallisesti arvokas peltoalue, muinaismuistokohteita, sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittäviä
rakennettuja
kulttuuriympäristöjä. Vaihtoehto voi olla
ristiriidassa näiden alueiden tavoitteiden
kanssa. Tätä on arvioitu tarkemmin maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvien
vaikutusten arvioinneissa.
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A1
sijoittuu nykyisen johdon paikalle, joka on
osoitettu maakuntakaavassa voimalinjana. Vaihtoehtoa A1 ei ole osoitettu erikseen uutena voimalinjana. Vaihtoehdon
reitille ei kuitenkaan ole osoitettu erityisiä
aluevarauksia, joten tältä osin vaihtoehto
ei oleellisesti vaikeuta maakuntakaavan
toteutusta.

Satakunnan maakuntakaavassa suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A on osoitettu ohjeellisena voimalinjana. Vaihtoehdon sijainti on maakuntakaavan mukainen.

Kun verrataan vaihtoehtoon A, vaihtoehto
A1 sijoittuu Ulvilan sähköaseman ympäristössä pidemmältä matkaa maakuntakaavassa osoitetulle valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristölle.
Lisäksi vaihtoehdon reitille on osoitettu
muinaismuistokohde. Näiltä osin vaihtoehto voi olla ristiriidassa maakuntakaavan
tavoitteiden kanssa. Tätä on arvioitu tarkemmin maisemaan ja kulttuuriperintöön
kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.

Vaihtoehto vaikuttaa maakuntakaavassa
osoitettuihin aluevarauksiin lähinnä sijoittuessaan turvetuotantoalueille. Voimajohto rajoittaa näiden käyttöä hieman nykyistä johtoa enemmän, mitä on arvioitu
tarkemmin turvetuotantoon kohdistuvien
vaikutusten yhteydessä. Voimajohdon sijoittaminen turvetuotantoalueille ei kuitenkaan ole maakuntakaavan vastaista.

Suunnitellun voimajohdon Rauma-Ulvila
vaihtoehto B sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle, joka on osoitettu Satakunnan
maakuntakaavassa
voimalinjana.
Vaihtoehtoa ei ole osoitettu erikseen uutena voimalinjana. Vaihtoehto vaikuttaa
maakuntakaavassa osoitettuihin maankäytön aluevarauksiin lähinnä Nakkilan
pohjoispuolella, jossa voimajohto sijoittuu

Rauma–Ulvila
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kaavassa osoitetun teollisuus- ja varastotoimintojen alueelle, sekä Kaasmarkun
länsipuolella, jossa se sivuaa kallionoton
aluetta. Näillä alueilla johto rajoittaa
maankäytön kehittämistä hieman nykyistä voimajohtoa enemmän. Kokonaisuuden
kannalta rajoite on kuitenkin melko pieni,
eikä vaihtoehto tältä osin merkittävästi
vaikeuta maakuntakaavan toteuttamista.

mukainen. Pieneltä osin Rauman sähköaseman pohjoispuolella johto sijoittuu alueelle, jolle ei ole osoitettu erityistä aluevarausta, siten, että johtoa ei ole osoitettu
erikseen kaavassa. Koska tämä osuus on
lyhyt ja sijoittuu alueelle, jolla jo nykyisin
on kaavassa osoittamattomia voimajohtoja, ei johtoreitin voida katsoa oleellisesti
olevan ristiriidassa kaavan kanssa.

Vaihtoehdon B kohdalle tai sen välittömään läheisyyteen on osoitettu useita
luonnonsuojelualueita, maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokkaita harju- ja
kallioalueita, historiallinen tie sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Näiden osalta vaihtoehto voi olla ristiriidassa
maakuntakaavan
tavoitteiden
kanssa. Tätä on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arviointien yhteydessä.

Rauman strategisen yleiskaavan vision
alueella voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A sijoittuu kokonaisuudessaan erityisalueelle, mutta johtoa ei ole osoitettu
erikseen. Johdon sijoittamista erityisalueelle ei kuitenkaan voida pitää kaavan tavoitteiden vastaisena.

Suunnitellun voimajohdon Rauma – Ulvila
vaihtoehto A sivuaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksessa osoitettua tuulivoimaloiden aluetta. Johtoalueen
leveneminen rajoittaa alueen käyttöä tuulivoimarakentamiseen hieman nykyistä
johtoa enemmän, mutta vaikutus alueen
kokonaistoteutettavuuden kannalta on
vähäinen. Kun lisäksi Satakunnan maakuntakaavassa johto on osoitettu ohjeellisena voimalinjana, ei vaihtoehdon voida
katsoa olevan oleellisesti ristiriidassa kaavaluonnoksen kanssa.
Vaihtoehtojen A1 ja B kohdalle tai läheisyyteen ei ole osoitettu tuulivoimaloiden
alueita, joten vaihtoehdot eivät ole ristiriidassa kaavaluonnoksen kanssa.
Rauman yleiskaavan alueella suunnitellun
voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A
sijoittuu kokonaisuudessaan erityisalueelle, mutta johtoa ei ole osoitettu erikseen.
Johdon sijoittamista erityisalueelle ei kuitenkaan voida pitää kaavan tavoitteiden
vastaisena.
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehto B sijoittuu osin kaavassa osoitetun pääsähkölinjan reitille, osin erityisalueelle. Näiltä osin johdon sijainti on kaavan

Suunnitellun voimajohdon vaihtoehto B
sijoittuu osin visiossa osoitetun voimalinjan kohdalle ja osin erityis- ja teollisuusalueille ilman, että johtoa on erikseen
osoitettu. Johtoreitti on kaavan mukainen
siltä osin kuin se sijoittuu voimajohdon ja
erityisalueen
kohdalle.
Sijoittuessaan
Rauman sähköaseman pohjoispuolella teollisuusalueelle johto rajoittaa teollisuusalueen käytettävyyttä, mutta alueella on
nykyisin myös muita kaavassa merkitsemättömiä voimajohtoja, eikä suunniteltu
voimajohto aiheuta näihin verrattuna merkittävää uutta rajoitusta alueen kokonaistoteutettavuuden kannalta. Johtoreitin ei
siis voida katsoa oleellisesti heikentävän
kaavan aluevarausten toteuttamista.
Uotilan rakennuskaavan alueella suunnitellun voimajohdon vaihtoehdot A ja B sijoittuvat yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle. Koska kaava koskee Rauman
sähköasemaa ympäristöineen, ei johto ole
ristiriidassa kaavan kanssa.
Suunnitellun voimajohdon vaihtoehto B
on osoitettu Eurajoen Keskustan–Lapijoen
osayleiskaavassa huomattavana sähkölinjana. Voimajohdon alue on osoitettu maaja metsätalousvaltaisena alueena sekä
maa- ja metsätalousalueena. Voimajohto
ei haittaa oleellisesti kaavassa osoitettujen aluevarausten toteuttamista, eikä sen
voida katsoa olevan ristiriidassa kaavan
kanssa.
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Nakkilan osayleiskaavassa suunnitellun
voimajohdon molemmat vaihtoehdot A ja
B on osoitettu sähkölinjana. Tältä osin
johtoreitit ovat kaavan mukaiset.
Vaihtoehto A sijoittuu lähinnä maa- ja
metsätalous- sekä turvetuotantoalueille,
lisäksi johdon läheisyyteen on osoitettu
pientalovaltaisia asuntoalueita. Näillä alueilla suunnitellun johdon vaikutus ei juuri
poikkea nykyisen johdon vaikutuksesta,
eikä vaihtoehto tältä osin ole oleellisesti
ristiriidassa kaavan kanssa. Kokemäenjoen pohjoispuolella vaihtoehto sivuaa
luonnonsuojelualuetta. Johdolla voi olla
vaikutusta tämän alueen arvoihin, mitä
on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi johdon läheisyyteen on valtatien 2 pohjoispuolella osoitettu suojelukohde. Mahdollisia vaikutuksia tämän
kohteen arvoihin on arvioitu tarkemmin
kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaihtoehto B sijoittuu lähinnä maa- ja
metsätalousvaltaiselle alueelle sekä maaja metsätalousalueelle, sekä pieniltä osin
pientalovaltaiselle asuntoalueelle. Näillä
alueilla suunnitellun johdon vaikutus ei
juuri poikkea nykyisen johdon vaikutuksesta, eikä vaihtoehto ole oleellisesti ristiriidassa kaavan tavoitteiden kanssa.
Suunnitellun voimajohdon vaihtoehto A
sijoittuu Harjavallan Kokemäenjoen pohjoispuolisen taajama-alueen sekä Näyhälän
kylään
kuuluvan
ranta-alueen
osayleiskaavan alueelle. Suunniteltu voimajohto on osoitettu kaavassa voimajohtolinjana. Johdon alue on osoitettu maaja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on
ulkoilun ohjaamistarvetta. Lisäksi johdon
kanssa on osoitettu risteävän ohjeellinen
ulkoilureitti. Suunniteltu johto vaikuttaa
näiden käytettävyyteen lähinnä maisemallisesti, mutta vaikutus ei oleellisesti
eroa nykyisen johdon vaikutuksesta.
Suunnitellun voimajohdon ei voida katsoa
olevan oleellisesti ristiriidassa kaavan tavoitteiden kanssa.
Vaihtoehdot A1 ja B sijoittuvat Ulvilan
Kaasmarkun osayleiskaavan luonnoksen
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alueelle. Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat kaavan alueella nykyiseen johtokäytävään, jotka on osoitettu kaavaluonnoksessa sähköjohtona tai –linjana. Johtoreitin osalta molemmat vaihtoehdot ovat
kaavan mukaisia.
Vaihtoehto A1 sijoittuu osin kaavaluonnoksessa osoitetulle muinaismuistoalueelle,
maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle
sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunniteltu voimajohto voi olla ristiriidassa näiden alueiden tavoitteiden kanssa. Tätä on
arvioitu tarkemmin maisemaan sekä kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten
arviointien yhteydessä. Muuten vaihtoehto
ei ole oleellisesti ristiriidassa kaavassa
osoitettujen aluevarausten kanssa.
Vaihtoehto B sijoittuu kaavaluonnoksessa
osoitetulle maisemallisesti arvokkaalle
peltoalueelle sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunniteltu voimajohto voi olla
ristiriidassa näiden alueiden tavoitteiden
kanssa. Tätä on arvioitu tarkemmin maisemaan sekä kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arviointien yhteydessä.
Muuten vaihtoehto ei ole oleellisesti ristiriidassa kaavassa osoitettujen aluevarausten kanssa.
Rauma–Forssa
Satakunnan maakuntakaavassa suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehto A välillä Rauma–Huittinen on osoitettu
kokonaisuudessaan
ohjeellisena
voimalinjana. Vaikka suunnitellun voimajohdon sijainti hieman poikkeaa kaavassa
osoitetusta Väsönsuon ja Kalmeenkulman
kohdalla, on johtoreitti maakuntakaavan
mukainen ottaen huomioon maakuntakaavan mittakaavatason sekä merkinnän
ohjeellisuuden.
Kokemäellä Ilminjärven pohjoispuolella
johto sijoittuu kaavassa osoitetulle erityisurheilualueelle, maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, sekä virkistysalueelle. Voimajohto heikentää hieman näiden käytettävyyttä, mutta sijoittuessaan
maakuntakaavan mukaisesti osoitetun
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voimalinjan kohdalle vaikutus ei ole ristiriidassa kaavan tavoitteiden kanssa.
Vaihtoehdon A johtoreitin kohdalle tai sen
lähiympäristöön on osoitettu suojelualueita, maiseman ja luonnonarvon kannalta
arvokkaita harju- ja kallioalueita, muinaismuistokohteita sekä valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Voimajohto voi
teknisestä toteutuksesta riippuen olla ristiriidassa näiden merkintöjen kanssa. Tätä
on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön
kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
vaihtoehto A1 välillä Rauma-Huittinen sijoittuu länsiosaltaan uuteen maastokäytävään, jota ei ole osoitettu kaavassa.
Muuten voimajohto sijoittuu nykyisen
voimajohdon rinnalle, joka on osoitettu
voimalinjana. Nykyisen voimalinjan merkinnän rinnalle ei ole osoitettu erikseen
uutta voimalinjaa.
Uuteen
maastokäytävään
sijoittuvan
osuuden kohdalle ei ole osoitettu erityisiä
aluevarauksia. Nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuessaan voimajohdon kohdalle
on osoitettu aluevarauksia ainoastaan
Huittisiin maa-ainesten ottoalue (turvetuotantoalue). Tämän alueen käytettävyyttä
johto heikentää hieman voimistaen nykyisten johtojen vaikutusta. Kokonaisuutena
voidaan arvioida, että vaikka vaihtoehtoa
ei ole erikseen osoitettu maakuntakaavassa, ei se vaikuta merkittävästi maakuntakaavan aluevarausten toteutettavuuteen.
Vaihtoehdon A1 johtoreitin kohdalle tai
sen lähiympäristöön on osoitettu maiseman ja luonnonarvon kannalta arvokkaita
kallioalueita, muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Voimajohto
voi teknisestä toteutuksesta riippuen olla
ristiriidassa näiden merkintöjen kanssa.
Tätä on arvioitu tarkemmin luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön
kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.
Huittisten
sähköasemalta
eteenpäin
suunniteltu voimajohto on osoitettu maa-

kuntakaavassa ohjeellisena voimalinjana.
Tältä osin suunniteltu johto on maakuntakaavan mukainen. Loimijoen laaksossa
johto sijoittuu kaavassa osoitettuun valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön. Johto voi teknisestä
toteutuksesta riippuen olla ristiriidassa
alueen tavoitteiden kanssa. Tätä on arvioitu tarkemmin maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arviointien yhteydessä. Lisäksi kaavan itäosaan on suunnitellun johdon läheisyyteen osoitettu suojelukohde, johon johdolla voi olla vaikutusta. Tätä on arvioitu
tarkemmin luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
vaihtoehto A sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksessa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle. Johto rajoittaa alueen käytettävyyttä tuulivoimatuotantoon välittömästi johdon läheisyydessä. Rajoite on kuitenkin alueen kokonaistoteutettavuuden kannalta pieni, ja
kun voimajohto on osoitettu ohjeellisena
voimalinjana Satakunnan maakuntakaavassa, ei vaihtoehdon voida katsoa olevan
ristiriidassa kaavaluonnoksen kanssa.
Vaihtoehto A1 sijoittuu kahdelle vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitetulle
tuulivoimaloiden alueelle ja sivuaa kolmatta. Läntisimmän alueen kohdalla johto sijoittuu uuteen maastokäytävään, ja rajoittaa alueen käytettävyyttä tuulivoimatuotantoon välittömästi johdon läheisyydessä.
Itäisemmillä alueilla nykyisen johtoalueen
leveneminen rajoittaa alueiden käytettävyyttä tuulivoimatuotantoon hieman nykyistä voimajohtoa enemmän. Kaikissa tapauksissa rajoite on kuitenkin pieni alueiden kokoanistoteutettavuuden kannalta,
eikä vaihtoehto ole oleellisesti ristiriidassa
kaavaluonnoksen tavoitteiden kanssa.
Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmässä suunniteltu voimajohto on osoitettu pääsähkölinjana. Johdon alueelle ei
ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta,
eikä sen lähiympäristöön ole osoitettu erityisiä aluevarauksia tai kohdemerkintöjä.

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Suunniteltu voimajohto ei ole ristiriidassa
kaavan kanssa.
Vahvistettavana olevassa Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa suunniteltu voimajohto on osoitettu
uutena suurjännitelinjana. Johtoreitin sijoittumisen osalta suunniteltu johto on
maakuntakaavan mukainen. Voimajohdon
läheisyyteen on osoitettu kaksi muinaisjäännöskohdetta, joihin johdolla voi olla
vaikutusta. Tätä on arvioitu tarkemmin
kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Varsinais-Suomen
tuulivoimavaihemaakuntakaavan luonnoksessa ei ole osoitettu
suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
kohdalle tai läheisyyteen tuulivoimaloiden
alueita, joten johto ei ole kaavaluonnoksen kanssa ristiriidassa.
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa suunniteltu voimajohto Rauma–Forssa on osoitettu voimajohtolinjana. Voimajohtoa ei
ole osoitettu merkittävästi kehitettävänä
tai uutena voimajohtolinjana. Suunniteltu
johto sijoittuu kuitenkin nykyiseen johtokäytävään, eikä se vaikuta kaavassa osoitettujen aluevarausten tai uusien liikenneväylien toteutettavuuteen oleellisesti
nykyistä johtoa enempää. Tältä osin
suunniteltu voimajohto ei ole oleellisesti
ristiriidassa maakuntakaavan tavoitteiden
kanssa.
Suunniteltu voimajohto voi kuitenkin olla
ristiriidassa kaavassa osoitettujen maisema-alueiden sekä kiinteiden muinaisjäännösten kanssa teknisestä toteutuksesta
riippuen. Näitä on arvioitu tarkemmin
maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan
luonnoksessa suunniteltu voimajohto on
osoitettu merkittävästi kehitettävänä ohjeellisena voimalinjana. Tältä osin suunniteltu johto on vaihemaakuntakaavan
luonnoksen mukainen. Voimajohto ei
myöskään erityisesti vaikuta kaavaluonnoksessa osoitettujen liikennevarausten
toteutettavuuteen. Itäosaltaan voimajohto sijoittuu valtatien 2 maantietukikohdan
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lentoestealueelle, jolle on osoitettu erityismääräys koskien lentoesterajoituksia.
Tällä alueella suunnitellun voimajohdon
pylväät voivat olla yli 30 metriä korkeita
Näin korkeat rakennelmat vaativat kaavaluonnoksen mukaan lentoeste-luvan.
Rauman yleiskaavassa suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa kumpaakaan
vaihtoehtoa A ja A1 ei ole erikseen osoitettu. Kumpikin vaihtoehto kuitenkin sijoittuu
kokonaisuudessaan
kaavassa
Rauman sähköaseman ympäristöön osoitetulle eritysalueelle, joten vaihtoehtojen
ei voida katsoa olevan oleellisesti ristiriidassa kaavan tavoitteiden kanssa.
Rauman strategisen yleiskaavan vision
alueella suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehto A sijoittuu kokonaisuudessaan erityisalueelle, mutta voimajohtoa ei ole osoitettu erikseen. Voimajohdon sijoittaminen erityisalueelle ei kuitenkaan ole ristiriidassa kaavan tavoitteiden tai aluevarausten kanssa.
Voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehtoa
A1 ei ole osoitettu strategisen yleiskaavan
visiossa. Rauman sähköaseman itäpuolella vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään alueella, joka visiossa on osoitettu
maa- ja metsätalousalueena, jolla on ulkoilu- ja kylämaisema-arvoja. Johto kuitenkin väistää varsinaiset kyläalueet.
Idempänä johto sijoittuu visiossa osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle. Kokonaisuutena vaihtoehto ei ole merkittävästi
ristiriidassa kaavan aluevarausten kanssa,
vaikka johtoa ei ole erikseen osoitettu.
Uotilan rakennuskaavan alueella suunnitellun voimajohdon kumpikin vaihtoehto A
ja A1 sijoittuu yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle. Koska kaava koskee Rauman
sähköasemaa ympäristöineen, ei johto ole
ristiriidassa kaavan kanssa.
Kokemäen Pitkäjärven osayleiskaavassa
ei ole osoitettu kaavan alueelle sijoittuvaa
voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehtoa
A. Voimajohto rajoittaa ravikeskuksen
alueena osoitetun alueen käyttöä rakentamiseen. Kuitenkin alueiden toimintojen
painopiste on osoitettu varsinaisen ravi-
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radan pohjoispuolelle, joten haitta on verrattain pieni. Voimajohdolla on ravikeskuksen alueen lisäksi maisemallista vaikutusta Ilmiinjärven ympäristön lomaasuntojen alueisiin, mutta se ei varsinaisesti rajoita niiden käytettävyyttä. Näihin
alueisiin kohdistuvaa vaikutuskokonaisuutta on arvioitu tarkemmin virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Voimajohdolla voi lisäksi olla
vaikutusta kaavassa osoitettuun suojelukohteeseen. Tätä on arvioitu tarkemmin
luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Kokonaisuutena vaihtoehto A on vähäisessä ristiriidassa Pitkäjärven osayleiskaavan tavoitteiden kanssa, vaikkei voimajohto suoraan estäkään merkittävästi
kaavan
aluevarausten
toteuttamista.
Voimakkaampi on johdon aiheuttama
maisemallinen vaikutus, joka heikentää
sekä ravikeskuksen alueen että Ilmiinjärven loma-asuntojen alueiden miellyttävyyttä.
Huittisten yleiskaavan alueella suunnitellun voimajohdon vaihtoehto A on osin
osoitettu sähkölinjana. Tältä osin vaihtoehto on kaavan mukainen. Valtatien 12
pohjoispuolella vaihtoehto sijoittuu pääosin maa- ja metsätalousalueelle ilman,
että sitä on osoitettu kaavassa. Vaihtoehdon ei kuitenkaan voida katsoa olevan
oleellisesti kaavan tavoitteiden vastainen.
Huittisten sähköaseman pohjoispuolella
vaihtoehtoa ei myöskään ole osoitettu
kaavassa, mutta se sijoittuu nykyisen
voimajohdon rinnalle. Johtoreittiä ei siis
voida pitää kaavan vastaisena.
Vaihtoehto A1 on osoitettu Huittisten sähköasemalle sähkölinjana koko matkalta,
joten vaihtoehto on yleiskaavan mukainen.
Huittisten
sähköasemalta
eteenpäin
suunniteltu voimajohto Rauma–Forssa sijoittuu osin kaavassa osoitetun sähkölinjan paikalle, ja osin johtoreittiä ei ole
osoitettu erikseen kaavassa. Voimajohto
sijoittuu kuitenkin koko matkalta nykyisen
johdon rinnalle, eikä johtoreittiä voida tältä osin pitää merkittävästi kaavan tavoit-

teiden vastaisena. Loimijoen laaksoon on
osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokas
maisema-alue, ja suunniteltu voimajohto
voi olla tältä osin ristiriidassa kaavan tavoitteiden kanssa riippuen johdon teknisestä toteutuksesta. Tätä on arvioitu tarkemmin maisemallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Jokioisen Kiipu-Minkiön osayleiskaavan
alueella suunniteltu voimajohto on osoitettu pääsähkölinjana. Johdon alue on
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.
Suunniteltu johto ei ole oleellisesti ristiriidassa kaavan kanssa.
Jokioisten keskustaajaman osayleiskaavojen yhdistelmän alueella suunniteltu voimajohto on osoitettu pääsähkölinjana.
Johdon alueelle on osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta, pientalovaltaisen
asumisen reservialuetta, lähivirkistysaluetta, palvelujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden reservialuetta, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta
sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta.
Suunniteltu voimajohto rajoittaa näiden
alueiden käyttöä rakentamiseen. Vaikutus
ei kuitenkaan ole merkittävästi voimakkaampi kuin nykyisellä johdolla, jonka
kanssa voimajohto sijoittuu samaan johtokäytävään. Suunniteltu voimajohto ei
siis ole oleellisesti ristiriidassa osayleiskaavojen yhdistelmän kanssa.
Forssassa suunniteltu voimajohto sijoittuu
Pilvenmäki III A:n ja Pilvenmäki III B:n
asemakaavojen alueille. Suunniteltu voimajohto sijoittuu kummassakin kaavassa
osoitetulle erityisalueelle, jolla sijaitsee
voimajohtoja, joilla on energiaverkon
kannalta laajempi kuin maakunnallinen
merkitys. Suunniteltu voimajohto on lisäksi osoitettu tarkemmin erityisalueelle
voimajohtovarauksena nykyisten johtojen
länsipuolelle. Suunniteltu voimajohto on
kummankin asemakaavan mukainen.
Rauma–Lieto
Satakunnan maakuntakaavassa suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto on osoitettu ohjeellisena voimalinjana ja vahvistettavana olevassa Loimaan seudun, Turun
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seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa uutena
suurjännitelinjana. Näiden kaavojen alueella suunniteltu voimajohto on maakuntakaavojen mukainen. Sen sijaan Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmän
ja Turun kaupunkiseudun maakuntakaavojen alueella suunnitellun voimajohdon
reitille on osoitettu ainoastaan nykyinen
sähkölinja. Kummassakaan kaavassa ei
kuitenkaan ole osoitettu erikseen uusia
voimalinjoja, eikä suunnitellun voimajohdon voida katsoa olevan oleellisesti ristiriidassa kaavojen kanssa.
Maakunta- ja seutukaavoissa suunnitellun
voimajohdon alueelle tai sen välittömään
läheisyyteen on osoitettu luonto-, maisema- ja kulttuuriperintökohteita. Näiden
osalta johto voi olla ristiriidassa kaavan
tavoitteiden kanssa lähinnä maisemallisten vaikutusten osalta riippuen johdon
teknisestä toteutuksesta. Lisäksi Turun
kaupunkiseudun maakuntakaavan alueella johtoa koskee erillinen maisemavaikutuksia koskeva suunnittelumääräys. Vaikutuksia näihin on arvioitu tarkemmin
kunkin vaikutuskokonaisuuden arvioinnin
yhteydessä.
Voimajohto ei heikennä oleellisesti maakunta- ja seutukaavoissa osoitettujen
asuin- tai muiden alueiden ja kohteiden
tai liikenneväylien toteutusmahdollisuuksia.
Satakunnan
vaihemaakuntakaavan
1
luonnoksessa suunnitellun voimajohdon
kohdalle tai läheisyyteen ei ole osoitettu
tuulivoimaloiden alueita, joten johto ei ole
ristiriidassa kaavaluonnoksen kanssa.
Varsinais-Suomen
tuulivoimavaihemaakuntakaavan luonnoksessa suunnitellun
voimajohdon Rauma–Lieto kohdalle tai
välittömään läheisyyteen on osoitettu
tuulivoimaloiden alue ja energiahuollon
kohde. Johtokäytävän leveneminen voi
rajoittaa alueiden käytettävyyttä tuulivoimarakentamiseen verrattuna nykyiseen tilanteeseen voimajohdon läheisyydessä. Alueiden kokonaistoteutettavuuden
kannalta vaikutus on kuitenkin vähäinen,
ja kun otetaan huomioon maakuntakaa-
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voissa osoitettu uusi suurjännitelinja, ei
voimajohdon voida katsoa olevan ristiriidassa kaavaluonnoksen kanssa.
Rauman yleiskaavan alueella suunniteltu
voimajohto sijoittuu kaavassa osoitetun
pääsähkölinjan reitille. Voimajohto ei ole
ristiriidassa kaavan kanssa.
Kodisjoen keskustan osayleiskaavan alueella suunniteltu voimajohto on osoitettu
kaavassa sähkölinjana. Johtoreitin osalta
johto ei ole ristiriidassa kaavan kanssa.
Kaavassa on kuitenkin M- ja MT-alueita
koskeva suunnittelumääräys, jonka mukaan yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee sopeuttaa ympäristöön sekä sijainniltaan että rakenteiltaan. Voimajohto
voi olla tämän kanssa ristiriidassa maisemallisten vaikutusten osalta. Tätä on tarkemmin arvioitu maisemallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Rauman strategisen yleiskaavan vision
alueella suunniteltu voimajohto on osoitettu joko voimalinjana tai se sijoittuu erityisalueelle. Johtoreitin osalta johto ei ole
ristiriidassa kaavan kanssa. Kodisjoen
kohdalla johto sijoittuu valtakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi osoitetulle alueelle. Tällä alueella johto voi olla ristiriidassa kaavan kanssa. Tätä on arvioitu tarkemmin kulttuuriperintöön ja
maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Voimajohto ei oleellisesti heikennä visiossa osoitettujen aluevarausten toteutusta sijoittuessaan nykyisen johdon rinnalle.
Uotilan rakennuskaavan alueella johto sijoittuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle. Koska kaava koskee Rauman
sähköasemaa ympäristöineen, ei johto ole
ristiriidassa kaavan kanssa.
Nousiaisten rakenneyleiskaavassa suunniteltu voimajohto on osoitettu, joten johtoreitin osalta johto on kaavan mukainen.
Voimajohdon läheisyyteen on osoitettu
kulttuurimaisema-alue, kiinteitä muinaisjäännöksiä, rakennetun ympäristön kohteita sekä Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue. Voimajohto voi heikentää näiden arvoja, mitä on arvioitu tarkemmin
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kunkin vaikutuskokonaisuuden arvioinnin
yhteydessä. Voimajohto ei oleellisesti heikennä kaavassa osoitettujen aluevarausten tai liikenneväylien toteutusta sijoittuessaan nykyisen johdon rinnalle.
Turun yleiskaavassa suunniteltu voimajohto on osoitettu voimansiirtolinjana.
Vaikka kaavassa ei ole erikseen osoitettu
uutta voimajohtoa, ei suunnitellun johdon
voida sijaintinsa osalta katsoa olevan
oleellisesti ristiriidassa kaavan kanssa.
Kaavassa
osoitetuista aluevarauksista
suunnitellulla voimajohdolla on lähinnä
vaikutusta itäosaan osoitetulle asuinalueelle, jota sivuten johto sijoittuu. Kuitenkin koska suunniteltu johto sijoittuu nykyisen johdon rinnalle, joka jo nykyisin
rajoittaa alueen maankäyttöä, ei suunniteltu voimajohto aiheuta nykytilanteeseen
verrattuna oleellista uutta rajoitusta alueen käyttöön.
Liedon yleiskaavan 2020 alueella suunniteltu voimajohto on osoitettu sähkölinjana. Johtoreitin osalta johto ei ole ristiriidassa kaavan kanssa. Aurajoen laaksossa
johdon alueelle on osoitettu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä maisemallisesti arvokas peltoalue. Näiden osalta suunniteltu voimajohto voi olla ristiriidassa kaavan kanssa maisemallisten arvojen osalta. Tätä on arvioitu tarkemmin
maisemallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Johto ei oleellisesti heikennä
kaavan aluevarausten toteuttamista sijoittuessaan nykyisen johdon rinnalle.
Kailassuonkallion asemakaavan luonnoksen alueella suunniteltu johto sijoittuisi
johtoa varten varatulle alueen osalle. Tältä osin johto on kaavan mukainen. Voimajohdon johtoalue laajenisi nykyisestä
itään päin, jonne on osoitettu luonnonsuojelua koskevia alueita (liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeä alue). Johtoalueen leveneminen
voi heikentää näiden alueiden arvoa. Tätä
on tarkasteltu tarkemmin luonnonoloihin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

8.6

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen sekä turvetuotantoon

Olkiluoto–Rauma
Uuden voimajohdon vaikutus maatalouteen on kokonaisuutena verrattain vähäinen, sillä voimajohdon takia vain pylväspaikalla pylväiden ja harusvaijerien edellyttämä alue poistuu maatalouskäytöstä.
Viljelyalaa poistuu käytöstä noin 0,2 ha,
josta noin puolet uuden maastokäytävän
osuudelta ja puolet itäosalta, jossa johto
sijoittuu nykyisten johtojen rinnalle. Lisäksi uudet pylväät aiheuttavat kiertämishaittaa maatalouskoneille.
Vaikutukset kohdistuvat liki yksinomaan
viljanviljelylle, johtoreitillä on vain satunnaisesti riviviljelyä.
Metsätalousalaa poistuu voimajohdon takia käytettävistä merkittävästi lähinnä
sen takia, koska Olkiluodosta lähdettäessä voimajohto sijoittuu uuteen 75 metriä
leveään maastokäytävään. Itäosalla, johdon sijoittuessa nykyiselle johtoalueelle,
vaikutus metsätalouteen on pienempi.
Tällä kohtaa johtoalue levenee 21 metriä.
Kokonaisuutena metsätalousalaa poistuu
käytöstä noin 66 ha, josta noin 60 ha uuden erillisen johtoreitin alueelta.
Rauma–Ulvila
Uuden voimajohdon Rauma–Ulvila vaikutus maatalouteen on kokonaisuutena
melko pieni kaikissa vaihtoehdoissa, ja
vaihtoehtojen väliset erot ovat vähäiset.
Käytettäessä tavanomaisia haruksellisia
pylväitä käytöstä poistuvan maatalousalueen ala on noin 1,2–1,3 hehtaaria
vaihtoehdosta riippuen. Erona vaihtoehtojen välillä on, että vaihtoehdossa B vaikutus johtuu pääosin uusista voimajohtopylväistä, kun taas vaihtoehdoissa A ja A1
nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon pylväiden paikat muuttuisivat, ja uuden johdon pylväsväli olisi harvempi mutta toisaalta yksittäisen pylvään vaatima ala nykyistä suurempi. Käytöstä poistuva peltoala jakautuu kaikissa vaihtoehdoissa melko tasaisesti alueille, joilla johto sijoittuu
pellolle (kuva 139).
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Kiertämishaittaa maatalouskoneille aiheutuu eniten vaihtoehdossa B, sillä siinä uusi voimajohto sijoittuu nykyisten rinnalle.
Kiertämishaitta korostaa se, että voimajohto sijoittuu suurelta osin kahden nykyisen johdon rinnalle. Näiden kolmen
johdon yhdessä aiheuttama kiertämishaitta on merkittävää. Sen sijaan vaihtoehdoissa A ja A1 pääosalla matkasta nykyinen 110 kilovoltin voimajohto korvataan
uudella 400 kilovoltin johdolla, jolloin
kiertämishaitta ei muutu merkittävästi
nykytilanteeseen verrattuna.
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Käytettäessä haruksettomia peltopylväitä
vaikutukset maankäyttöön ovat pienemmät, sillä peltopylvään vaatima ala on perinteistä haruksellista pylvästä pienempi.
Lisäksi pylvään aiheuttama kiertämishaitta on vähäisempi, koska pylvään ali voi
ajaa useimmilla maatalouskoneilla. Mahdollisuudet
haruksettomien
pylväiden
käyttöön selviävät jatkosuunnittelussa,
jolloin voidaan myös arvioida tarkemmin
niillä tilakohtaisesti saavutettavia hyötyjä.
Rauma-Ulvila vaihtoehtojen A ja B välillä
ei merkittävää eroa viljelymuotojen välillä. Vaikutukset kohdistuvat valtaosin viljanviljelylle, riviviljelyä on johtoreiteillä
vähäisesti.

Rauma-Ulvila A1

Rauma-Ulvila B

Olkiluoto-Rauma
Rauma-Ulvila A

Kuva 139. Peltoalueet Olkiluoto-Rauma ja Rauma-Ulvila reiteillä
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Vaikutukset metsätalouteen vaihtelevat
voimajohdon eri vaihtoehdoissa merkittävästi. Vaihtoehdossa A käytöstä poistuva
metsätalousala on noin 36 hehtaaria, josta puolet Ulvilan sähköaseman läheisyydessä. Tällä osuudella vaihtoehto sijoittuu
pääosin nykyisten rinnalle ja johtoalue
levenee noin 33 metriä. Muuten johto sijoittuu pääosin nykyisen 110 kilovoltin
voimajohdon paikalle yhteispylväisiin, jolloin johtoalue levenee vain noin 6-13
metriä.
Vaihtoehdossa A1 käytöstä poistuvan
metsätalousmaan ala on noin 18 hehtaaria. Ero vaihtoehtoon A johtuu siitä, että
Ulvilan sähköaseman läheisyydessä vaihtoehto A1 sijoittuu nykyisen 110 kilovoltin
voimajohdon paikalle yhteispylväisiin, ja
johtoalue levenee voin noin 6 metriä.
Käytöstä poistuva metsätalousala on suurin vaihtoehdossa B, jossa metsää poistuu
käytöstä noin 81 hehtaaria. Suuri ala johtuu siitä, että vaihtoehdossa voimajohto
sijoittuu lähes kokonaan nykyisen rinnalle
uusiin pylväisiin, jolloin johtoalueen levenemä on noin 30 metriä.
Rauma–Forssa
Voimajohdon
Rauma–Forssa
vaikutus
maatalouteen välillä Rauma–Huittinen on
molemmissa vaihtoehdoissa A ja A1 melko lievä. Käytöstä poistuva peltoala olisi
käytettäessä tavanomaisia haruksellisia
pylväitä noin 1,0 hehtaaria. Käytettäessä
haruksettomia peltopylväitä poistuvan
maatalousalan määrä olisi pienempi, sillä
peltopylväs vaatii perinteistä haruksellista
pylvästä vähemmän pinta-alaa. Poistuva
peltoala jakautuu muuten tasaisesti niille
kohdille, joilla johto sijaitsee peltoalueella. Euraniityn teknisellä vaihtoehdolla voidaan vähentää pylväiden vaatimaa alaa
teknisen vaihtoehdon kohdalla.
Rauma-Huittinen välin reittivaihtoehdoista
riviviljelyä on selvästi enemmän alavaihtoehdon A1 reitillä, missä peltoakin on
enemmän. Viljelylle aiheutuvat haitat
ovat siis tästä näkökulmasta suuremmat
alavaihtoehdolla A1, koska peltoalaa on
yleisesti enemmän kuin pääjohtoreittivaihtoehdolla A ja voimajohtopylväistä

aiheutuva haitta on suurempi riviviljelylle
kuin viljan viljelylle.
Molemmissa vaihtoehdoissa A ja A1 aiheutuu maatalouskoneille kiertämishaittaa, sillä vaihtoehdot sijoittuvat pääosin
uusiin pylväisiin. Vaihtoehdon A1 itäosalla
kiertämishaitan vaikutus korostuu, sillä
voimajohto sijoittuu kahden nykyisen
johdon rinnalle. Näiden kolmen johdon
yhdessä aiheuttama kiertämishaitta on
merkittävää.
Vaikutukset metsätalouteen välillä Rauma–Huittinen ovat vaihtoehdossa A merkittävästi vaihtoehtoa A1 suuremmat
(Kuva 140). Vaihtoehdossa A metsätalousmaata poistuisi käytöstä noin 198 hehtaaria, kun taas vaihtoehdossa A1 noin
125 hehtaaria. Ero johtuu siitä, että vaihtoehto A sijoittuu pääosin uuteen 56 metriä leveään maastokäytävään. Käytöstä
poistuvasta metsätalousmaasta noin 95
prosenttia on vaihtoehdossa A tällä osuudella. Vaihtoehto A1 sen sijaan sijoittuu
pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle,
jolloin johtoalue levenisi noin 30 metriä,
ja ainoastaan länsipäässä uudelle johtoalueelle. Vaihtoehdossa A1 poistuvasta
metsätalousmaasta noin 45 prosenttia on
uudelle johtoalueelle sijoittuvalla osuudella ja 55 prosenttia nykyiselle alueelle sijoittuvalla osuudella. Vaihtoehdon A1 itäosalla on lisäksi otettava huomioon, että
voimajohtoja olisi rinnakkain kolme, ja
muodostuvan johtoalueen leveys olisi
huomattava. Tällöin kaikkien johtojen yhteinen kokonaisvaikutus olisi yksittäisten
maanomistajien kannalta suuri.
Vaihtoehdossa A1 poistuu lisäksi noin 1,5
hehtaaria turvetuotantoaluetta käytöstä
Huittisten Heposuon kohdalta.
Voimajohdon Rauma–Forssa osuus Huittinen–Forssa (Kuva 141) on maatalousvaikutusten osalta jaettavissa kahteen vyöhykkeeseen: osuuksiin jossa uusi voimajohto sijoittuu nykyisen rinnalle uusiin
pylväisiin, sekä osuuksiin joissa uusi johto
sijoittuu nykyisen 110 tai 400 kilovoltin
voimajohdon tilalle yhteispylväisiin. Nämä
osuudet vuorottelevat koko osuudella
melko taajaan.
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Rauma-Forssa A

Rauma-Forssa A1

Rauma-Lieto

Kuva 140. Peltoalueet Rauma-Forssa reiteillä välillä Rauma-Huittinen Huittinen ja Rauma-Lieto reitillä.
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Käytettäessä perinteisiä haruksellisia pylväitä peltoalaa poistuu käytöstä enintään
2,4 hehtaaria, josta noin ¾ osuuksilta,
joissa johto sijoittuu uusiin pylväisiin nykyisen rinnalle. Toisaalta peltoalaa myös
vapautuu käyttöön niiltä kohdilta, joilta
nykyinen 110 kilovoltin erillisreitti puretaan ja siirretään uuden 400 kilovoltin
johdon rinnalle. Näiltä kohdilta vapautuvan peltoalan määrä on noin 0,7 hehtaaria.
Pääosa vaikutuksista maatalouteen kohdistuu osuuksille, joissa suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyisen johdon rinnalle. Sen sijaan sijoittuessaan nykyisen 110
kilovoltin voimajohdon tilalle vaikutukset
ovat vähäiset. Näillä osuuksilla jo nykyisen voimajohto rajoittaa peltojen käyttöä.
Uuden johdon myötä pylväiden paikat
muuttuisivat, ja uuden johdon pylväsväli
olisi harvempi mutta toisaalta yksittäisen
pylvään vaatima ala nykyistä suurempi.
Käytettäessä haruksettomia peltopylväitä
vaikutukset maankäyttöön ovat pienemmät, sillä peltopylvään vaatima ala on perinteistä haruksellista pylvästä pienempi.
Lisäksi pylvään aiheuttama kiertämishaitta on vähäisempi, koska pylvään ali voi
ajaa useimmilla maatalouskoneilla. Mahdollisuudet
haruksettomien
pylväiden
käyttöön selviävät jatkosuunnittelussa,
jolloin voidaan myös arvioida tarkemmin
niillä saavutettavia tilakohtaisia hyötyjä.
Vaikutukset kohdistuvat valtaosin viljan
viljelylle, riviviljelyä on johtoreittiosuudella melko vähän.
Kiertämishaittaa maatalouskoneille aiheutuu eniten osuuksilla, joissa suunniteltu
voimajohto sijoittuu nykyisen johdon rinnalle. Uuden johdon sijoittuessa nykyisen
110 kilovoltin voimajohdon tilalle muutokset kiertämishaitassa ovat vähäiset nykytilanteeseen verrattuna. Kiertämishaitta
poistuu niiltä osuuksilta, joilta nykyinen
110 kilovoltin erillisreitti puretaan.
Metsätalouskäytöstä poistuva ala painottuu samoin kuin maatalouskäytöstä poistuva ala: suurin vaikutus kohdistuu
osuuksille, joissa suunniteltu voimajohto
sijoittuu nykyisen rinnalle. Sijoittuessaan

nykyisen voimajohdon rinnalle johtoalue
levenee noin 30 metriä. Nykyisen voimajohdon paikalle sijoittuessa johtoalue levenee 10 metriä, paikoin ei lainkaan, riippuen käytettävästä pylvästyypistä. Kokonaisuutena metsätalousaluetta poistuu
käytöstä noin 35 hehtaariaa, josta noin
60 prosenttia osuuksilta, joissa johto sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle.
Toisaalta myös metsäalaa vapautuu käyttöön niiltä osuuksilta, joilta nykyinen 110
kilovoltin erillisreitti puretaan. Vapautuvan metsäalan määrä on noin 6 hehtaaria. Joissain tapauksissa poistuva ja vapautuva metsäala kohdistuu samalle
maanomistajalle, jolloin kokonaismuutos
maanomistajan kannalta on vähäinen.
Rauma–Lieto
Suunniteltu voimajohto Rauma–Lieto on
maatalousvaikutusten osalta jaettavissa
kahteen vyöhykkeeseen: osuuksiin jossa
uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 400
kilovoltin voimajohdon rinnalle uusiin pylväisiin, sekä osuuksiin joissa uusi johto
sijoittuu nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon tilalle yhteispylväisiin (Kuva 140).
Uusi voimajohto sijoittuisi nykyisen rinnalle Rauman sähköaseman ja Rauman
Lamminkulman välillä sekä Laitilan Padon
ja Nousiaisten Pakaisen välillä. Nykyisen
110 kilovoltin voimajohdon paikalle uusi
johto sijoittuisi Rauman Lamminkulman ja
Laitilan Padon välillä sekä Nousiaisten
Paikaisen ja Liedon sähköaseman välillä.
Pääosa vaikutuksista maatalouteen kohdistuu osuuksille, joissa suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyisen johdon rinnalle. Sen sijaan sijoittuessaan nykyisen 110
kilovoltin voimajohdon tilalle vaikutukset
ovat vähäiset. Näillä osuuksilla jo nykyisen voimajohto rajoittaa peltojen käyttöä.
Uuden johdon myötä pylväiden paikat
muuttuisivat, ja uuden johdon pylväsväli
olisi harvempi mutta toisaalta yksittäisen
pylvään vaatima ala nykyistä suurempi.
Käytettäessä perinteisiä haruksellisia pylväitä peltoalaa poistuu käytöstä enintään
2,1 ha, josta noin ¾ osuuksilta, joissa
johto sijoittuu uusiin pylväisiin nykyisen
rinnalle.
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Rauma-Forssa

Kuva 141. Peltoalueet Huittinen-Forssa reitillä.

Käytettäessä haruksettomia peltopylväitä
vaikutukset maankäyttöön ovat pienemmät, sillä peltopylvään vaatima ala on perinteistä haruksellista pylvästä pienempi.
Lisäksi pylvään aiheuttama kiertämishaitta on vähäisempi, koska pylvään ali voi
ajaa useimmilla maatalouskoneilla. Mahdollisuudet
haruksettomien
pylväiden
käyttöön selviävät jatkosuunnittelussa,
jolloin voidaan myös arvioida tarkemmin
niillä saavutettavia hyötyjä.
Vaikutukset kohdistuvat johtoreitillä liki
yksinomaan viljan viljelylle, riviviljelyä on
johtoreitillä vain satunnaisesti.
Kiertämishaittaa eniten osuuksilla, joissa
suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyisen
johdon rinnalle. Sen sijaan uuden johdon
sijoittuessa nykyisen 110 kilovoltin voi-

majohdon tilalle muutokset kiertämishaitassa ovat vähäiset nykytilanteeseen verrattuna.
Metsätalouskäytöstä poistuva ala painottuu samoin kuin maatalouskäytöstä poistuva ala: suurin vaikutus kohdistuu
osuuksille, joissa suunniteltu voimajohto
sijoittuu nykyisen rinnalle. Sijoittuessaan
nykyisen voimajohdon rinnalle levenee
johtoalue noin 31 metriä. Nykyisen 110
kilovoltin voimajohdon paikalle sijoittuessa johtoalue levenee 9-10 metriä, paikoin
ei lainkaan, riippuen käytettävästä pylvästyypistä. Kokonaisuutena metsätalousaluetta poistuu käytöstä noin 121 hehtaaria, josta lähes 90 prosenttia osuuksilta, joissa johto sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle.
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Voimajohtojen Rauma–Ulvila ja Rauma–Forssa yhteisvaikutukset
Mikäli sekä Rauma–Ulvila voimajohdon
vaihtoehto A että Rauma–Forssa voimajohdon vaihtoehto A välillä RaumaHuittinen toteutetaan, ovat niiden yhteisvaikutukset maa- ja metsätalouteen edellä arvioituja suurempia. Johdoilla on länsipäästään sama reitti, joten molempien
toteutuessa nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon tilalle sijoittuisi kaksi 400 kilovoltin voimajohtoa rinnakkain. Tällöin
Rauman sähköaseman ja voimajohtojen
erkanemispisteen välillä poistuisi noin 0,2

hehtaaria edellä arvioitua enemmän maatalousalaa käytöstä, ja noin 10 hehtaaria
enemmän metsätalousalaa käytöstä.
Maatalouskoneille aiheutuva kiertämishaitta korostuu tilanteessa, jossa sekä
voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehto A
että voimajohdon Rauma–Forssa vaihtoehto A toteutetaan. Tällöin Rauman sähköasemalta itään sijoittuisi kaksi 400 kilovoltin voimajohtoa rinnakkain, joten kiertämishaitta on suurempi kuin vain yhden
voimajohdon sijoittuessa linjaukselle.

Taulukko 8. Uuden voimajohtoalueen vaatima metsä-, pelto- ja turvetuotantoala eri voimajohtoreiteillä ja vaihtoehdoissa
Uuden johtoalueen alle jäävä
metsäala, ha

Uusien pylväspaikkojen vaatima
peltoala, ha1

Uusien pylväspaikkojen vaatima
turvetuotantoala,
ha

Olkiluoto –
Rauma

65,8

0,2

–

Rauma –
Lieto

121,1

2,1

–

198,0

1,0

–

124,6

1,0

1,5

35,0
35,6
18,3
81,4

2,42
1,2
1,33
1,2

–
0,7
0,7
–

10,0

0,2

–

Voimajohto

Vaihtoehto /
Osuus

VE A välillä
Rauma – Huittinen
Rauma –
VE A1 välillä
Forssa
Rauma – Huittinen
Huittinen - Forssa
VE A
Rauma – UlVE A13
vila
VE B
Sekä Rauma – Forssa VE A että
Rauma – Ulvila VE A tai A14
1

Pylväspaikkojen vaatima peltoala riippuu siitä, kuinka suuri osa peltoalueilla sijaitsevista pylväistä toteutetaan haruksellisina pylväinä ja haruksettomina peltopylväinä. Mahdollisuudet tähän selvitetään jatkosuunnittelussa. Ilmoitettu luku
on poistuvan alan enimmäismäärä käytettäessä tavanomaisia pylväitä.
2
Lisäksi Huittinen–Forssa-välillä vapautuu 6,3 ha metsäalaa ja 0,5 ha peltoalaa nykyisen 110 kV:n voimajohdon poistuessa.
3
Vaihtoehdon A1 pinta-aloissa on otettu huomioon myös vaihtoehdoille A ja A1 yhteinen osuus.
4
Rivillä on kerrottu se lisä, joka tulee Rauman sähköaseman ja Rauma – Ulvila ja Rauma – Forssa –voimajohtojen erkanemiskohtaan, mikäli välille sijoittuu kaksi 400 kV:n voimajohtoa.
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8.7

Vaikutukset asutukseen, teollisuuteen ja muuhun maankäyttöön

Olkiluoto–Rauma
Voimajohdon Olkiluoto–Rauma vaikutukset nykyiseen asutukseen ja muuhun
maankäyttöön ovat lievät, vaikka johto
sijoittuukin pääosin uuteen maastokäytävään. Voimajohdon välittömään läheisyyteen sijoittuu kolme asuin- tai lomarakennusta, joiden kohdalla johto voi rajoittaa kiinteistöjen rakentamista. Tämä selviää tarkemmin johdon yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa, samoin kuin tarve
mahdollisiin ostoihin tai lunastuksiin. Johto ei sijoitu nykyisten taajamien tai kylien
kohdille. Laajempi vaikutus asutukseen
on johdon maisemallisella vaikutuksella
sekä koettujen terveysvaikutusten tasolla.
Näitä on arvioitu maisemallisten sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointien yhteydessä.
Voimajohto
vaikuttaa
suunniteltuun
maankäyttöön Sorkan kylän pohjoispuolella sekä valtatien 8 ja Rauman sähköaseman välisellä osuudella. Sorkan kylän
pohjoispuolinen alue on osoitettu Rauman
strategisen yleiskaavan visiossa kylän
laajentumisalueena. Voimajohto haittaisi
tämän alueen toteuttamista lähinnä erottamalla pohjoisimman alueen muusta kylärakenteesta. Lisäksi johto loisi visiossa
osoitetun kyläalueen keskelle laajan rakentamiskieltovyöhykkeen. Toisaalta nykyisen Sorkan kylän ja voimajohdon väliin
jää melko laaja alue kylän laajenemiselle,
joten voimajohto ei estä kylän kehittämistä. Mikäli voimajohdon sijainti otetaan
huomioon strategisen yleiskaavan jatkosuunnittelussa, voidaan todennäköisesti
löytää Sorkan kylän kehittämiselle sellainen ratkaisu, joka tukee sekä voimajohdon sijoittamista että kylän kehittämistä.
Tällöin voimajohto voi jopa muodostaa
luontevan pohjoisrajan kyläalueen laajenemiselle.
Valtatien 8 eteläpuolella johto sijoittuu
maankäytön yleispiirteisissä suunnitelmissa esitetylle teollisuusalueelle. Johto ei
kuitenkaan vaikuta oleellisesti teollisuus-
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alueen
kehittämiseen
kokonaisuutena
vaikka
rakennuskieltoalue
leveneekin
hieman nykyisestä. Rakennuskieltoalueen
leveneminen voidaan ottaa huomioon
alueen tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi teollisuusalue sietää hyvin mm.
voimajohdon aiheuttamia maisemallisia
vaikutuksia.
Rauma–Ulvila
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehdon A läheisyyteen sijoittuu 12
asuin- tai lomarakennusta, joiden kohdalla johto voi rajoittaa kiinteistöjen lisärakentamista. Lisäksi johto voi vaikuttaa
näiden käytön miellyttävyyteen mm. maisemavaikutuksen ja koettujen terveysvaikutusten takia. Vaihtoehdossa A1 on tämän lisäksi vielä kaksi asuinrakennusta
voimajohdon välittömässä läheisyydessä.
Mahdollinen tarve ostoihin tai lunastuksiin
selviää jatkosuunnittelussa, kun johdon
yksityiskohtainen sijoittelu suunnitellaan.
Haasteellisin suunnittelutilanne on Leineperissä, jossa 3–4 asuinrakennusta on
jäämässä rakennusrajoitusalueelle. Muuten
vaihtoehdon
vaikutus
hajaasutusalueiden maankäyttöön on vähäinen, sillä johto sijoittuu nykyiseen johtokäytävään ja nykyinen voimajohto rajoittaa jo rakentamista. Suurin vaikutus onkin nykyisen johdon maisemallisen ja jakavan vaikutuksen voimistuminen. Vaihtoehdolla ei myöskään ole vaikutusta sen
lähelle sijoittuviin teollisuuslaitoksiin.
Vaihtoehto A väistää taajamat sekä niiden
kehittämisen painopistealueet, eikä sillä
siis ole oleellista vaikutusta taajamien
maankäyttöön. Tämä johtuu lähinnä siitä,
että johto sijoittuu nykyiseen johtokäytävää, joka on jo otettu huomioon maankäytön suunnitelmissa. Aivan Rauman
sähköaseman läheisyydessä vaihtoehto A
sijoittuu uuteen maastokäytävään ja
muodostaa uuden rakennuskieltoalueen.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi
sähköaseman eteläpuolisen jätteidenkäsittelyalueen kehittämiseen.
Verrattuna vaihtoehtoon A voimajohdon
Rauma–Ulvila vaihtoehto A1 voimistaa
Ulvilan Kaasmarkun kylän pohjoispuolella

260

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

sijaitsevan nykyisen voimajohdon kylää
rajaavaa vaikutusta. Kuitenkaan vaihtoehto ei suoraan vaikuta kylän kehittämiseen.
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaihtoehdon
B välittömään läheisyyteen sijoittuu 11
asuin- tai lomarakennusta. Näiden kohdalla johto voi rajoittaa esimerkiksi talousrakennusten rakentamista sekä vaikuttaa näiden käytön miellyttävyyteen maisemavaikutuksen ja koettujen terveysvaikutusten takia. Mahdollinen tarve ostoihin
tai lunastuksiin selviää kuitenkin vasta
jatkosuunnittelussa, kun johdon yksityiskohtainen sijoittelu suunnitellaan. Muuten
vaihtoehdon
vaikutukset
hajaasutusalueiden maankäytön kehittämiseen ovat melko pienet. Vaihtoehto sijoittuu koko matkaltaan nykyiseen johtokäytävään, ja voimistaa sen maisemallista ja
jakavaa vaikutusta sekä laajentaa rakentamiskieltoaluetta.
Vaihtoehto B väistää nykyiset taajamat,
eikä vaikuta niiden maankäyttöön. Taajamien maankäytön kehittämiseen vaihtoehto vaikuttaa hieman Nakkilassa. Valtatien 8 ympäristössä johtokäytävän leveneminen rajoittaa hieman Ruskilan länsipuolelle suunniteltujen teollisuusalueiden kehittämistä rakentamiskieltoalueen
levetessä. Teollisuusalue kuitenkin kestää
muuten hyvin voimajohdon maisemallista
ja jakavaa vaikutusta, joten alueen kehittämisen kannalta vaikutus on kokonaisuutena lievä. Voimajohto myös luo nykyisiä
johtoja voimakkaamman visuaalisen rajan
asuinalueiden laajenemiselle Tervasmäestä länteen.
Johtoreitin tekniset vaihtoehdot vähentävät johtoreitin välittömään läheisyyteen
sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten
määrää seuraavasti: Rauma-Ulvila reitillä
A Leineperin tekninen vaihtoehto Ulvilassa
väistää kolme asuinrakennusta siten, että
ne jäävät yli 100 metrin etäisyydelle johtoreitistä. Rauma-Ulvila reitillä B Lastensuo–Ruskilan tekninen vaihtoehto väistää
yhden asuin-, yhden loma- ja yhden tuotantorakennuksen siten, että ne jäävät yli
100 metrin etäisyydelle johtoreitistä.

Rauma–Forssa
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
vaihtoehdon A välittömässä läheisyydessä
on Rauman ja Huittisten välillä kuusi
asuin- tai lomarakennusta. Näiden kohdalla johto voi rajoittaa kiinteistöjen lisärakentamista. Lisäksi johto voi vaikuttaa
näiden käytön miellyttävyyteen mm. maisemavaikutuksen ja koettujen terveysvaikutusten takia.
Länsiosalla ja Huittisten sähköaseman läheisyydessä vaihtoehto A sijoittuu nykyiseen johtokäytävään. Näillä osuuksilla
johto lähinnä vahvistaa nykyisen voimajohdon maisemallista ja jakavaa vaikutusta. Muuten johdon vaikutukset hajaasutusalueiden maankäyttöön on vähäinen vaihtoehdon länsi- ja itäpäissä.
Keskiosuudella vaihtoehto A on uudessa
maastokäytävässä, ja muodostaa näin
uuden rajoitteen rakentamiselle ja muulle
maankäytölle. Voimajohto väistää varsinaiset kyläalueet, eikä vaikuta merkittävästi niiden kehittämiseen. Johto on kuitenkin merkittävä uusi maisemallinen
elementti, joka rajoittaa rakentamista ja
muodostaa erityisesti avoimessa tilassa
uuden rajaavan elementin. Erityisesti tämä vaikutus kohdistuu laajoille peltoaukeille Eurajoen ja Köyliönjoen laaksoissa,
joissa on myös verrattain paljon hajaasutusta.
Ilmiinjärven pohjoispuolella voimajohto
sijoittuu raviradan ja Ilmiinjärven pohjoispään loma-asutuksen väliin verrattain
kapeaan tilaan. Vaihtoehto rajoittaa hieman rakennusten ja rakenteiden sijoittamista raviradan alueella johtoreitin kohdalla. Lisäksi johdolla on maisemallista
vaikutusta sekä raviradalle että lomaasutukselle. Tätä on arvioitu tarkemmin
virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaihtoehto A väistää nykyiset taajamat,
joten se ei vaikuta niiden maankäyttöön
tai sen kehittämiseen. Aivan Rauman
sähköaseman läheisyydessä vaihtoehto A
sijoittuu osin uuteen maastokäytävään ja
muodostaa uuden rakennuskieltoalueen.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi
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Suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
vaihtoehdon A1 välittömässä läheisyydessä on Rauman ja Huittisten välillä yhdeksän asuin- tai lomarakennusta, joiden
kohdalla johto voi rajoittaa kiinteistöjen
lisärakentamista. Lisäksi johto voi vaikuttaa näiden käytön miellyttävyyteen mm.
maisemavaikutuksen ja koettujen terveysvaikutusten takia. Mahdollinen tarve
ostoihin tai lunastuksiin selviää jatkosuunnittelussa, kun johdon yksityiskohtainen sijoittelu suunnitellaan.

Huittisten ja Forssan välillä voimajohdon
Rauma–Forssa välittömään läheisyyteen
sijoittuu 39 asuin- ja lomarakennusta,
joiden käyttöön johdolla voi olla vaikutusta esimerkiksi rajoittamalla piharakennusten rakentamista. Lisäksi johto voi vaikuttaa näiden käytön miellyttävyyteen mm.
maisemavaikutuksen ja koettujen terveysvaikutusten takia. Suurin osa näistä on
yksittäisiä johdon läheisyydessä olevia
rakennuksia. Mahdollinen tarve ostoihin
tai lunastuksiin selviää kuitenkin vasta
jatkosuunnittelussa, kun johdon yksityiskohtainen sijoittelu suunnitellaan.

Länsiosaltaan vaihtoehto A1 sijoittuu uuteen maastokäytävään, jossa johto luo
uuden rajoitteen maankäytölle. Tällä alueella johto kuitenkin sijoittuu pääosin
metsäisille alueille ja väistää kylät ja
muut maankäytön painopistealueet, joten
sen vaikutus haja-asutusalueiden maankäytön kehittämiseen on melko lievä.
Suurimmalta osin vaihtoehto A1 sijoittuu
nykyisten voimajohtojen rinnalle. Tällä
osuudella vaikutus on yleisimmin nykyisten johtojen maisemallista ja rajaavaa
vaikutusta voimistava. Voimakkainta tämä vaikutus on Euran Tuiskulan kylän
kohdalla, jossa voimajohto sijoittuu välittömästi kylän eteläpuolelle, sekä Eurajoen
laakson
viljelyaukealla.
Kummassakin
paikassa johdon maisemallinen ja rajaava
vaikutus korostuu, mutta uuden johdon
tuoma lisä nykyisten johtojen vaikutukseen on melko pieni. Johto ei myöskään
suoraan vaikeuta merkittävästi maankäytön kehittymistä näillä alueilla.
Turajärven koillispuolella välittömästi nykyisten voimajohtojen eteläpuolelle sijoittuu yksityisten loma-asuntojen ryhmä,
joihin uudella voimajohdolla olisi merkittävää vaikutusta. Tätä vaikutusta on arvioitu tarkemmin virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Vaihtoehto A1 väistää nykyiset taajamat,
joten se ei vaikuta niiden maankäyttöön
tai sen kehittämiseen. Länsiosaltaan vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään
ja muodostaa uuden rakennuskieltoalueen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta merkit-

Toisaalta osuudella Rauma–Forssa myös
poistuu rakentamisrajoituksia osuuksilta,
joista nykyinen 110 kilovoltin erillisreitti
puretaan.
Huittinen–Forssa reittiosuudella A teknisten vaihtoehtojen aiheuttamat muutokset
johtoreitin läheisyyteen sijoittuvien asuinja lomarakennusten määrissä ovat seuraavat: Korvenmaa-Kärkkäänjoki tekninen vaihtoehto väistää kaksi asuinrakennusta ja yhden lomarakennuksen Huittisissa sekä yhden asuinrakennuksen Loimaalla siten, että ne jäävät yli 100 metrin
etäisyydelle johtoreitistä.
Kurkisuonkulman tekninen vaihtoehto aiheuttaa yhden
uuden asuinrakennuksen sijoittumisen alle 100 metrin etäisyydelle johtoreitistä,
mutta väistää kaksi muuta asuin- tai liikerakennusta.
Muuten haja-asutusalueiden maankäytön
kehittämiseen voimajohdolla on vain vähän vaikutusta. Jo nykyinen johto on
merkittävä maankäyttöä rajoittava elementti, ja sen rinnalle tai yhteyteen sijoittuvan uuden johdon lisävaikutukset verrattuna nykyiseen ovat lieviä. Pääasiassa
nykyisen voimajohdon vaikutukset voimistuvat: rakennuskieltoalue levenee ja
johdon maisemallinen ja jakava vaikutus
voimistuu.
Forssan sähköaseman läheisyydessä voimajohto Rauma–Forssa sijoittuu taajamaympäristöön teollisuusalueelle. Alueella on nykyisten voimalinjojen välittömäs-
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sä läheisyydessä varastorakennuksia. Rakennuskieltoalueen leveneminen länteen
päin voi aiheuttaa tarpeen purkaa näitä
varastorakennuksia. Toisaalta johtoalueen
leveneminen länteen päin on osoitettu
alueen asemakaavoissa ja on ollut ennakoitavissa.
Voimajohto vaikuttaa taajamien maankäytön kehittämiseen myös muuten Forssan ja Jokioisten välisellä alueella. Suunniteltu voimajohto voimistaa nykyisen
johdon vaikutusta: rakennuskieltoalue levenee hieman nykyisestä ja johdon maisemallinen ja jakava vaikutus korostuu.
Lisävaikutus maankäytön kehittämisen
näkökulmasta verrattuna nykyiseen on
kuitenkin melko lievä.
Rauma–Lieto
Suunnitellun voimajohdon Rauma-Lieto
välittömään läheisyyteen sijoittuu 25
asuin- ja lomarakennusta. Näistä lähes
puolet on Liedossa Aurajoen laaksossa.
Loput ovat yksittäin tai pareittain painottuen kuitenkin johdon eteläosalle. Voimajohto voi vaikuttaa näiden rakennusten
käyttöön esimerkiksi rajoittamalla piharakennusten rakentamista. Lisäksi johto voi
vaikuttaa rakennusten käytön miellyttävyyteen mm. maisemavaikutuksen ja koettujen terveysvaikutusten takia. Mahdollinen tarve ostoihin lunastuksiin selviää
kuitenkin vasta jatkosuunnittelussa, kun
johdon yksityiskohtainen sijoittelu suunnitellaan. Paattisten teknisen vaihtoehdon
toteutuessa
sivuittaissiirrolla
voidaan
säästää kaksi asuinrakennusta.
Muuten haja-asutusalueiden maankäytön
kehittämiseen voimajohdolla on vain vähän vaikutusta. Jo nykyinen johto on
merkittävä maankäyttöä rajoittava elementti, ja sen rinnalle tai yhteyteen sijoittuvan uuden johdon lisävaikutukset verrattuna nykyiseen ovat lieviä. Pääasiassa
nykyisen voimajohdon vaikutukset voimistuvat: rakennuskieltoalue levenee ja
johdon maisemallinen ja jakava vaikutus
voimistuu.
Aivan Rauman sähköaseman läheisyydessä voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu uuteen maastokäytävään ja muodostaa uu-

den rakennuskieltoalueen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi sähköaseman eteläpuolisen jätteidenkäsittelyalueen kehittämiseen.
Voimajohto Rauma–Lieto sijoittuu Vahdon
taajaman länsipuoliselle peltoaukealle nykyisen johdon yhteyteen. Suunniteltu
voimajohto vahvistaa nykyisen johdon
maisemallista vaikutusta ja asemaa taajaman kehittämisen mahdollisena länsirajana. Kokonaisuutena suunniteltu voimajohdon vaikutus taajaman kehittämisen
kannalta on vähäinen, sillä johto ei tuo
oleellista uutta vaikutusta verrattuna nykyiseen voimajohtoon.
Turun Paattisten koulun Kreivilän yksikkö
on noin 250 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta. Uusi voimajohto ei
merkittävästi voimista nykyisen johdon
koettuja terveysvaikutuksia, mitä on arvioitu tarkemmin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Muuten johdon vaikutukset koulun käyttöön ovat vähäiset.
Kailassuonkallioiden kohdalla voimajohto
sijoittuu suunnitellun moottoriradan alueelle. Johto ei estä alueen kehittämistä, ja
johdon ja moottoriradan yhteensovittaminen on otettu huomioon mm. alueelle
laadittavana olevassa asemakaavassa.
Liedon taajaman pohjoispuolella suunniteltu voimajohto lähinnä voimistaa nykyisen voimajohdon maisemallista ja rajaavaa vaikutusta. Voimajohdosta muodostuu nykyistä voimakkaampi mahdollinen
raja taajaman kehittymiselle pohjoisen
suuntaan. Muuten johto ei vaikuta Liedon
keskustan kehittämiseen.
8.8

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Olkiluoto – Rauma
Suunniteltu voimajohto Olkiluoto–Rauma
vaikuttaa hieman Ilavaisen kohdalla alueella olevan loma-asutuksen miellyttävyyteen lähinnä maisemallisesti, sillä johto
ylittää Karhukarinrauman uudessa paikassa. Muuten voimajohto sijoittuu sivuun
merkittävistä ulkoilu- ja virkistysalueista
lähinnä metsätalousalueille. Näillä alueilla
vaikutus virkistyskäyttöön on lähinnä
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maisemallinen ja kohdistuu tavanomaiseen käyttöön. Kokonaisuutena johdon
vaikutukset virkistyskäyttöön ovat melko
lieviä.
Rauma–Ulvila
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Ulvila
vaihtoehdon A johtoreitillä ei ole merkittäviä virkistys- tai ulkoilualueita esimerkiksi taajamien läheisyydessä. Kokemäenjoen kohdalla sekä Leineperin ruukin ympäristössä voimajohto on nykyistä voimakkaampi maisemallinen elementti, mikä heikentää paikallisesti hieman alueiden
arvoja matkailun ja virkistyksen näkökulmasta.
Muuten vaihtoehdon A vaikutus virkistyskäyttöön kohdistuu lähinnä metsien yleiseen virkistyskäyttöön ja on maisemallinen sekä nykyisen voimajohdon vaikutusta voimistava. Vaihtoehto A1 ei Ulvilan
sähköaseman ympäristössä eroa virkistyskäyttöön kohdistuvilta vaikutuksilta
vaihtoehdosta A. Kokonaisuutena vaihtoehtojen A ja A1 vaikutukset virkistyskäyttöön ovat lieviä.
Myös vaihtoehto B sijoittuu kokonaisuudessaan nykyisen voimajohdon rinnalle,
joten sen vaikutus on lähinnä nykyisen
johdon vaikutusta voimistava. Vaihtoehdon johtoreitille sijoittuu muutamia virkistyskäytön kannalta merkittäviä alueita.
Vaihtoehto B sijoittuu Pinkjärven alueen
itäosaan. Alueen merkityt reitit ja rakenteet sijoittuvat Pinkjärven ympäristöön, ja
voimajohdon reitin läheisyydessä niitä ei
ole. Alueen virkistyskäyttö ei siis ole painottunut johdon läheisyyteen, joten vaihtoehto ei oleellisesti heikentäisi alueen
käyttöä tai arvoa virkistysalueena.
Nakkilan kohdalla vaihtoehto B sivuaa nykyistä ulkoilureittiä. Johdon vaikutus ulkoilureittiin on lähinnä maisemallinen, eikä se heikennä sen käytettävyyttä. Kokemäenjoen kohdalla voimajohto on nykyistä voimakkaampi maisemallinen elementti, mikä heikentää paikallisesti hieman alueiden arvoja matkailun ja virkistyksen näkökulmasta.
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Muuten vaihtoehdon B vaikutus virkistyskäyttöön on lähinnä maisemallinen ja
kohdistuu metsien yleiseen virkistyskäyttöön. Kokonaisuutena vaihtoehdon B vaikutukset virkistyskäyttöön ovat lieviä.
Rauma–Forssa
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
vaihtoehdon A välittömään läheisyyteen
sijoittuu erityisiä virkistyskohteita Kokemäellä Ilmiinjärven pohjoispuolella. Voimajohto sijoittuu tällä paikalla verrattain
kapeaan käytävään Ilmiinjärven lomaasutuksen ja raviradan väliin. Johto ei
suoraan estä alueen käyttöä. Kuitenkin
alueen kapeuden takia sekä koska paikalla ei nykyisin ole voimajohtoa, on johdolla
merkittävä maisemallinen vaikutus, mikä
vaikuttaa alueen käytön miellyttävyyteen.
Muuten vaihtoehdon A lähiympäristössä ei
ole erityisiä virkistysalueita tai –kohteita.
Näillä alueilla voimajohdon vaikutus kohdistuu lähinnä metsien yleiseen virkistyskäyttöön ja on luonteeltaan maisemallinen. Johto sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään, joten vaikutus on luonteeltaan uutta.
Kokonaisuutena vaihtoehdon A vaikutukset virkistyskäyttöön ovat melko lieviä.
Tosin Ilmiinjärven kohdalla vaihtoehdolla
on maisemallisesti merkittävä paikallinen
vaikutus alueen virkistyskäyttöön.
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa
vaihtoehdon A1 reitin läheisyyteen sijoittuu viiden loma-asunnon ryhmä Turajärven koillispuolella metsäisellä alueella.
Loma-asunnoista pohjoisin sijoittuu lähelle nykyisiä voimajohtoja. Uusi voimajohto
sijoittuisi nykyisten eteläpuolelle, mikä voi
edellyttää pohjoisimman loma-asunnon
ostamista tai lunastamista. Muihin lomaasuntoihin johdolla on lähinnä merkittävä
maisemallinen vaikutus, mikä vaikuttaa
alueen käytön miellyttävyyteen.
Vaihtoehdon A1 reitillä ei ole muita erityisiä virkistysalueita tai –kohteita. Vaihtoehdon vaikutus virkistyskäyttöön kohdistuu lähinnä maisemallisesti metsien yleiseen
virkistyskäyttöön.
Länsiosaltaan
vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytä-
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vään, joten tällä alueella johto luo uutta
vaikutusta. Sen sijaan sijoittuessaan nykyisen voimajohdon rinnalle vaikutus on
lähinnä nykyisen johdon vaikutusta voimistava. Kokonaisuutena vaihtoehdon
vaikutukset virkistyskäyttöön ovat lieviä.
Huittisista eteenpäin suunnitellun voimajohdon Rauma–Forssa reitille sijoittuu yksi lomarakennus Kärkkäänjoen kohdalla,
joka jouduttaisiin ostamaan tai lunastamaan. Teknisen vaihtoehdon toteutuksella
tämä lomarakennus voidaan säilyttää.
Muuten voimajohdon läheisyydessä ei ole
Huittisista eteenpäin erityisiä virkistyskohteita tai –alueita. Myöskään Jokioisten
ja Forssan välinen alue, jolle voimajohto
sijoittuu, ei ole taajamien ulkoilualueena
merkittävimpiä. Voimajohdon vaikutus
onkin lähinnä maisemallinen, kohdistuu
metsien yleiseen virkistyskäyttöön ja on
nykyisen johdon vaikutusta voimistava.
Kokonaisuutena
Huittisista
eteenpäin
voimajohdon vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäiset.
Rauma–Lieto
Suunnitellun voimajohdon Rauma–Lieto
läheisyydessä on Laitilan Mustajärven
kohdalla virkistyskohde. Johto ei vaikuta
alueen käytettävyyteen, kuitenkin johtokäytävän leveneminen voi hieman voimistaa nykyisen voimajohdon maisemallista
vaikutusta. Muuten suunnitellun johdon
läheisyydessä ei ole erityisiä virkistysalueita tai –kohteita, eikä johto sijoitu taajamien (erityisesti Rauman ja Liedon)
merkittäville ulkoilualueille. Pääosin johdon vaikutus virkistyskäyttöön on lähinnä
maisemallinen ja nykyisen voimajohdon
vaikutusta voimistava, ja kohdistuu metsien yleiseen virkistyskäyttöön. Kokonaisuutena voimajohdon vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäiset.
8.9

Vaikutukset liikenteeseen

Voimajohdon ja erityisesti sen pylväiden
sijoittuminen voi vaikuttaa liikenneverkon
kehittämiseen tulevaisuudessa. Olkiluoto–
Rauma-voimajohto risteää URPO-radan
ohjeellisen reitin kanssa lähes samalla
kohtaa, jossa rata erkanee Kokemäki–

Rauma-radasta. Tässä paikassa suunnitellun voimajohdon pylväiden sijainti voi
vaikuttaa URPO-radan yksityiskohtaiseen
sijoittamiseen, mutta hankkeet ovat yhteen sovitettavissa voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa eikä voimajohto estä radan toteuttamista.
Suunnitellulla Rauma–Lieto-voimajohdolla
on vain vähän vaikutusta Liedon ohikulkutien vaihtoehtoihin 2A ja 2E. Voimajohto
sijoittuu ohikulkutien risteämiskohdissa
nykyisen voimajohdon rinnalle, joten uuden voimajohdon vaikutukset eivät merkittävästi eroa nykyisen vaikutuksista.
Myös muiden voimajohtojen ja niiden eri
vaihtoehtojen ja pääteiden risteämiskohdissa pylväiden sijoittelulla voidaan varmistaa tieverkon tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet.
Voimajohtoreitit ja niiden eri vaihtoehdot
risteävät useiden erikoiskuljetusten reittien kanssa. Lisäksi kaikki vaihtoehdot risteävät pääratojen kanssa. Erityisesti näissä risteämisissä tulee huomioida teiden ja
ratojen vaatimat pystysuorat etäisyydet
johtimesta sekä vaakasuorat etäisyydet
pylväsrakenteista. Erikoiskuljetusten reitit
ja rautatiet, joiden kanssa eri vaihtoehdot
risteävät, on tarkemmin kuvattu kappaleessa 8.2.
8.10

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen

Kantaverkon
uusia
voimajohtoreittejä
suunniteltaessa Fingridin tavoitteena on
välttää esimerkiksi asutuksen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen välitöntä
läheisyyttä.
Myös
Säteilyturvakeskus
(2011) suosittelee välttämään vastaavien
toimintojen rakentamista voimajohtojen
välittömään läheisyyteen.
Fingrid on osallisena voimajohtojen lähialueen kaavoituksessa sen varmistamiseksi, että voimajohtojen sähköturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat otetaan
huomioon
kaavaratkaisuissa.
Yleisenä
sääntönä
asuinrakennukset
pihoineen
suositellaan sijoitettavan kokonaan johtoalueen ulkopuolelle.
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Maankäyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää pylväiden sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. Johdon
sijoittuessa lähelle nykyisiä rakennuksia
tai taajamaa ja nykyisen 400 kilovoltin
voimajohdon rinnalle voidaan vaikutuksia
lieventää sijoittamalla johdot yhteispylväisiin (esim. vapaasti seisova harustamaton pylväs), mikäli tämä on teknisesti
mahdollista. Tällöin johtoalue ei levene
nykyisestä ja voidaan välttyä mahdollisilta
lunastuksilta. Toisaalta tällöin johdon
maisemallinen vaikutus korostuu, sillä
pylväskorkeus on suurempi.
Lieventäviä tapauskohtaisia ratkaisuja
voivat olla myös voimajohdon sijoituspuolen vaihto tai johtojen sivuttaissiirto (kuva
4) sekä johtoreitin siirto. Voimajohdon
rakentaminen voi myös aiheuttaa rakennusten osto- tai lunastustarpeen. Kussakin tilanteessa käytettävissä olevat ratkaisuvaihtoehdot ovat aina tapauskohtaisia ja edellyttävät keskusteluja maanomistajien kanssa.
Maatalouteen kohdistuvia vaikutuksia lieventää pylväiden sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan siten, että peltojen käytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Vaikutuksia voidaan
myös lieventää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan suorilla pelto-osuuksilla harustamattomia portaalipeltopylväitä, joiden
aiheuttama kiertämishaitta sekä pylväiden
vaatima ala ovat haruksellista pylvästä
pienempiä.
Lisäksi
yksityiskohtaisessa
voimajohdon suunnittelussa huomioidaan
tilojen rajat sekä johtoreitin ja pylväiden
sijoittuminen niihin nähden. Maa- ja kiviaineisten ottoalueilla ja turvetuotantoalueilla voimajohdosta aiheutuvia käyttörajoituksia voidaan lieventää pylväspaikkojen
ja johtimien korkeuden suunnittelulla.
Rakennustöissä pyritään mahdollisuuksien
mukaan välttämään haittaa maanviljelykselle ja kulkuyhteyksille. Urakoitsijan
edustaja sopii käytettävistä kulkureiteistä
etukäteen maanomistajien kanssa, eikä
kulkuyhteyksiä katkaista missään vaiheessa. Rakentamisaikana aiheutuneet maankäyttöön liittyvät asiat hoidetaan tarkas-
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tusten ja korvausten osalta maanomistajan ja urakoitsijan välisellä sopimisella ja
tarvittaessa katselmuskäytännöllä.
Fingrid velvoittaa sopimuksellisesti urakoitsijat toimimaan rakentamisen aikana
siten, että rakennustyöstä aiheutuvien
vahinkojen määrä minimoidaan ja syntyneet vahingot korjataan tai korvataan
maanomistajille. Velvoitteiden noudattamista seurataan työmaakokouksin ja valvontakäynnein.
Liikenteeseen kohdistuvia haittoja voidaan ehkäistä huomioimalla liikenneväylien kehittämistarpeet esimerkiksi pylväiden sijoitteluissa ja alikulkukorkeuksissa.
Johtojen ja teiden sekä ratojen risteämissä noudatetaan sovittua ohjeistusta mm.
vähimmäisetäisyyksien osalta.
8.11

Vaihtoehtojen vertailu

Olkiluoto–Rauma
Voimajohdolla Olkiluoto–Rauma on vain
yksi vaihtoehto, joten erillistä vaihtoehtojen vertailua ei ole tehty. Voimajohdon
päävaikutukset on kuvattu kappaleessa
8.12.
Rauma–Ulvila
Käytöstä poistuvan maatalousalan osalta
voimajohdon Rauma–Ulvila eri vaihtoehdoissa ei ole merkittävää eroa. Tosin
vaihtoehdossa A/A1 voimajohto sijoittuu
nykyisen johdon paikalle, jolloin vaikutus
ei ole samalla tapaa uutta kuin vaihtoehdossa B.
Vaihtoehdossa B maatalouskoneille aiheutuva kiertämishaitta on merkittävästi suurempi kuin vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa B voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, kun taas vaihtoehdossa A johto sijoittuu nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle.
Käytöstä poistuva metsätalousmaa on
vaihtoehdossa B yli kaksi kertaa niin suuri
kuin vaihtoehdoissa A ja A1. Ulvilan sähköaseman ympäristössä poistuu vaihtoehdossa A1 huomattavasti vähemmän
metsätalousmaata käytöstä verrattuna
vaihtoehtoon A.
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Vaihtoehdoilla A ja A1 on hieman vaikutusta vaihtoehtojen reitille sijoittuviin turvetuotantoalueisiin, kun taas vaihtoehdon
B johtoreitillä ei ole turvetuotantoalueita.
Voimajohdon välittömään läheisyyteen
sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten
määrässä ei ole merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä.
Vaihtoehtojen väliset erot maankäyttöön
ovat voimakkaimmat Nakkilassa. Vaihtoehto A sijoittuu Kokemäenjoen laaksossa
Nakkilan ja Harjavallan taajamien välille
alueelle, joka ei ole maankäytön kehittämisen painopistealuetta. Vaihtoehdolla A
ei ole merkittävää vaikutusta kummankaan kunnan maankäytön kehittämiseen.
Vaihtoehto B sen sijaan sijoittuu Ruskilan
kylän luoteispuolella tulevalle teollisuusalueelle sekä mahdolliselle asumisen laajenemisalueille, joiden maankäyttöä se
rajoittaa. Teollisuusalue tosin kestää johdon maisemallisen ja muut vaikutukset
melko hyvin, joten kokonaisuutena vaikutus Nakkilan taajaman kehittämiseen on
melko lievä.
Muuten vaihtoehdoilla ei ole merkittävää
eroa vaikutuksissa maankäyttöön. Vaihtoehtojen A ja A1 suurimpana erona
maankäytön kehittämisen näkökulmasta
on se, että vaihtoehto A1 rajaa Kaasmarkun kylää maisemallisesti pohjoispuolelta
nykyistä voimakkaammin, mitä vaihtoehto A ei tee.
Rauma–Forssa
Maatalouteen kohdistuvissa vaikutuksissa
voimajohdon Rauma–Forssa välin Rauma–Huittinen eri vaihtoehdoissa ei ole
merkittävää eroa.
Metsätalousmaata poistuu käytöstä vaihtoehdossa A yli 1,5-kertaisesti verrattuna
vaihtoehtoon A1. Tämä johtuu siitä, että
vaihtoehto A sijoittuu suurimmalta osin
uuteen maastokäytävään.
Vaihtoehdossa A1 poistuu hieman turvetuotantoaluetta käytöstä. Vaihtoehto A ei
sijoitu turvetuotantoalueille.
Vaihtoehdossa A1 maatalouskoneille aiheutuva kiertämishaitta korostuu vaihto-

ehtoon A verrattuna. Vaihtoehto A1 sijoittuu suurelta osin kahden nykyisen voimajohdon rinnalle, joten näiden kolmen johdon yhdessä aiheuttama kiertämishaitta
on merkittävää.
Voimajohdon välittömään läheisyyteen
sijoittuvien asuinrakennusten määrässä ei
ole merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä.
Molemmat vaihtoehdot A ja A1 väistävät
taajama- ja kyläalueet, eikä niiden välillä
ole suurta eroa maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa. Kuitenkin vaihtoehto
A luo merkittävästi vaihtoehtoa A1 pidemmän uuden rakennuskieltoalueen,
kun taas vaihtoehto A1 lähinnä laajentaa
nykyisten voimajohtojen rakennuskieltoaluetta. Paikallisesti vaihtoehto A rajoittaa
hieman Kokemäen raviradan alueen kehittämistä muodostamalla uuden rakennuskieltoalueen. Vaihtoehto A1 taas voimistaa nykyisten voimajohtojen rajaavaa
vaikutusta Köyliön Tuiskulan kylän kohdalla.
Molemmilla vaihtoehdoilla on merkittävää
paikallista vaikutusta virkistyskäyttöön.
Vaihtoehto A sijaitsee Ilmiinjärven kohdalla loma-asutuksen ja raviradan välisellä kapealla metsäalueella. Vaihtoehdossa
A1 taas on Turajärven koillispuolella yksittäisiä
lomarakennuksia
välittömästi
johdon vieressä. Vaihtoehdossa A vaikutus kohdistuu laajempiin käyttäjäryhmiin,
mutta toisaalta vaikutus on lähinnä maisemallinen. Vaihtoehdossa A1 taas lomarakennuksia sijoittuu niin lähelle nykyisiä
johtoja, että uuden voimajohdon takia
joudutaan jatkosuunnittelussa tarkastelemaan tarvetta ostoihin tai lunastuksiin.
Huittisten ja Forssa välillä voimajohdolla
Rauma – Forssa on vain yksi vaihtoehto,
joten erillistä vaihtoehtojen vertailua ei
ole tehty tälle osuudelle. Osuuden päävaikutukset on kuvattu kappaleessa 8.12.
Rauma–Lieto
Voimajohdolla Rauma–Lieto on vain yksi
vaihtoehto, joten erillistä vaihtoehtojen
vertailua ei ole tehty. Voimajohdon päävaikutukset on kuvattu kappaleessa 8.12.

Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

8.12

Yhteenveto ja johtopäätökset

Olkiluoto–Rauma
Voimajohdon Olkiluoto–Rauma vaikutukset maatalouteen ovat kokonaisuutena
lievät, sillä käytöstä poistuva peltoala on
pieni ja pylväiden aiheuttama kiertämishaitta kohtuullinen. Metsätalousmaata
sen sijaan poistuu melko paljon voimajohdon
sijoittuessa
uuteen,
leveään
maastokäytävään.
Voimajohdon vaikutukset asumiseen, teollisuuteen ja muuhun maankäyttöön ovat
kokonaisuutena melko lieviä. Johdon läheisyyteen sijoittuu vain yksittäisiä asuinja lomarakennuksia, ja johto väistää nykyiset taajamat ja kylät. Voimakkaimmin
johto vaikuttaa Rauma strategisen yleiskaavan visiossa suunniteltuun Sorkan kylän laajenemiseen pohjoiseen, mutta
maankäytön jatkosuunnittelussa on mahdollista sovittaa kylän laajeneminen ja
voimajohto yhteen. Valtatien 8 eteläpuolisella alueella johdolla on vain vähäistä
vaikutusta maankäytön kehittymiseen.
Rauma–Ulvila
Voimajohdon Rauma–Ulvila vaikutukset
maatalouteen ovat kokonaisuutena melko
lievät ja käytöstä poistuva peltoala melko
pieni. Vaihtoehdossa A aiheutuva kiertämishaitta ei juuri poikkea nykytilanteesta,
mutta vaihtoehdossa B aiheutuva kiertämishaitta on merkittävää. Poistuvan metsätalousmaan määrä sen sijaan vaihtelee
vaihtoehdosta riippuen huomattavasti.
Voimajohdon vaikutukset asumiseen, teollisuuteen ja muuhun maankäyttöön ovat
kokonaisuutena melko lievät, sillä voimajohto sijoittuu kokonaisuudessaan nykyiseen johtokäytävään, joka on jo otettu
huomioon maankäytön suunnittelussa.
Kuitenkin vaihtoehdolla B on hieman vaikutusta Nakkilan maankäytön kehittymiseen. Johdon läheisyyteen sijoittuu vain
yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia, ja
näiden läheisyydessä johdon paikalliset
vaikutukset nykyiseen maankäyttöön ovat
merkittävät.
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Rauma–Forssa
Voimajohdon Rauma–Forssa vaikutukset
maatalouteen ovat kokonaisuutena melko
lievät ja käytöstä poistuva peltoala melko
pieni. Kiertämishaittaa aiheutuu erityisesti
välillä Rauma–Huittinen, ja se korostuu
välin vaihtoehdossa A1. Sen sijaan välillä
Huittinen–Forssa uutta kiertämishaittaa
aiheutuu melko vähän. Metsätalousmaata
sen sijaan poistuu melko paljon molemmissa vaihtoehdoissa.
Voimajohdon molemmilla vaihtoehdoilla A
ja A1 on paikallisesti merkittävää vaikutusta virkistyskäyttöön, mutta vaikutus
vaihtoehtojen välillä eroaa kohteeltaan ja
luonteeltaan toisistaan. Muuten voimajohdon vaikutukset asumiseen, teollisuuteen ja muuhun maankäyttöön ovat kokonaisuutena melko lievät. Johto ja sen
eri vaihtoehdot väistävät taajamat ja varsinaiset kylät, ja johto sijoittuu suurelta
osin nykyiseen johtokäytävään. Huittisten
ja Forssan välillä johdon läheisyyteen sijoittuu tosin lähes jatkuvasti yksittäisiä
asuin- ja lomarakennuksia, ja näiden läheisyydessä johdon paikalliset vaikutukset nykyiseen maankäyttöön ovat merkittävät.
Rauma–Lieto
Voimajohdon Rauma–Lieto vaikutukset
maatalouteen ovat kokonaisuutena lievät
ja käytöstä poistuva peltoala melko pieni.
Uutta kiertämishaittaa aiheutuu lähinnä
osuuksille, joissa suunniteltu voimajohto
sijoittuu nykyisen rinnalle. Metsätalousmaata sen sijaan poistuu melko paljon.
Voimajohdon vaikutukset asumiseen, teollisuuteen ja muuhun maankäyttöön ovat
kokonaisuutena melko lievät, sillä voimajohto sijoittuu kokonaisuudessaan nykyiseen johtokäytävään, joka on jo otettu
huomioon maankäytön suunnittelussa.
Kuitenkin Aurajoen laaksossa sekä hajanaisemmin muualla johtoreitin läheisyyteen sijoittuu useita asuinrakennuksia, ja
näiden läheisyydessä johdon paikalliset
vaikutukset nykyiseen maankäyttöön ovat
merkittävät.

