YVA-KUULUTUS
Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten
käsiteltävänä Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Hanke sijoittuu Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien
sekä Humppilan ja Jokioisten kuntien alueelle. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin
69 kilometriä.
Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin (kV) voimajohtoyhteydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole
mahdollista, koska se rajoittaisi valtakunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi sähkömarkkinalain mukaisesti.
Uusi 400 kV:n voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen joko yhteispylväsrakenteena nykyisen voimajohdon paikalle tai sen rinnalle. Lisäksi uusitaan Kolsin ja Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kV kantaverkon voimajohtoyhteys välillä
Huittisten Loimijoki – Forssan sähköasema. Useita 110 kV:n voimajohdon osuuksia siirretään erillisestä maastokäytävästä uuden 400 kV:n voimajohdon väliorteen.
Huittisten sähköaseman lähellä uusi 400 kV:n voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen eteläpuolelle ja paikoin voimajohtoreittejä suoristetaan. Jokioisilla Loimijoen ylityksessä ja valtatie 10
kohdalla nykyisten voimajohtojen virtapiirejä jaetaan kahdelle reitille ja paikoin voimajohtoreittiä
suoristetaan. Jokioisten Minkiöllä tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa: läntinen vaihtoehto sijoittuu Museorautatien rautatieasema-alueen länsipuolelle ja itäinen vaihtoehto asema-alueen itäpuolelle. Forssan sähköaseman lähellä uusi voimajohtoreitti sijoittuu nykyisen teollisuusalueen ja
voimajohtojen pohjoispuolelle.
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Menettelyssä varataan viranomaisille lausunnonantomahdollisuus ja kansalaisille sekä yhteisöille tilaisuus mielipiteiden esittämiseen arviointiohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä.
Arviointiohjelman nähtävilläolo
Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisenä osoitteessa
www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA sekä 11.9.–10.10.2019 seuraavissa paikoissa:
Forssan kaupunginvirasto, Turuntie 18
Forssan kirjasto, Wahreninkatu 4
Huittisten kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36
Huittisten kirjasto, Lauttakylänkatu 26
Humppilan kunnanvirasto, Kisakuja 2
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Humppilan kirjasto, Iisakinkuja 3
Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A
Jokioisten kirjasto, Keskuskatu 27
Loimaan kaupunginvirasto, Kauppalankatu 3
Loimaan kirjasto, Kauppalankatu 17
Punkalaitumen kunnanvirasto, Vesilahdentie 5
Punkalaitumen kirjasto, Urjalantie 30C
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle
 keskiviikkona 25.9.2019 klo 18 Jokioisilla (Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 A) ja
 torstaina 26.9.2019 klo 18 Huittisilla (Huittisten kaupungintalon valtuustosali, Risto Rytin katu
36)
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.Voimajohtoreitteihin voi tutustua jo klo 17.30 alkaen.
Mielipiteiden esittäminen
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 10.10.2019 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 236, 20101 Turku, tai sähköpostitse
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä osoitteessa
www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA ja tulee nähtäville samoihin paikkoihin kuin arviointiohjelma noin 11.11.2019.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta:
Hankkeesta vastaava: Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski ja Pasi Saari, p. 030 395 5000,
sp. etunimi.sukunimi@fingrid.fi
YVA-konsultti: Pöyry Finland Oy, Thomas Bonn, p. 010 33 20065 ja William Velmala, p. 010 33
49259, sp. etunimi.sukunimi@poyry.com
YVA-menettelystä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Anu Lillunen, p. 0295 023 005,
sp. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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